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اخبار حوادث

طمع یک عضو باند رازشان را فاش کرد

بدشانسی دزدان  70میلیاردی پایتخت

گروهحوادث:سرقت 70میلیاردی
از خانه یک مرد با طمع یکی از دزدان لو
رفت.
ایندزدانمیخواستندباخریدخانه
و مغازه از دنیای زندان و تبهکاری خارج
شونداماوسوسههایساعتهایلوکس
همهرویاهایشانرابهبادداد.
سرقت70میلیاردی
اوایل آذر ماه ســال جاری ماموران
پلیستهراندرجریانسرقت70میلیارد
تومانیازیکخانهدرمنطقهسهروردی
قرار گرفتند و با توجه به حساس بودن
این پرونــده تیمی از مامــوران پلیس
آگاهیتهرانبرایدستگیریایندزدان
حرفهایواردعملشدند.
کارآگاهان در گام نخست تحقیقات
پیبردند که دزدان با حضــور در خانه
رییسیکیازاصنافدستبهسرقت70
میلیاردتومانیزدهاند.
ردیابیهای پلیســی ادامه داشت و
کارآگاهانباتوجهبهسرقتساعتهای
خاص و لوکس تجسسهای فنی خود
را آغاز کردند تا اینکه پس از یک ماه در
سایت دیوار در برابر  2ساعت لوکس که
برایفروشآگهیشدهبودقرارگرفتند.
تحقیقات نشــان از آن داشــت که
 2ســاعت لوکس از همان ساعتهای
سرقتی است ،بدین ترتیب ماموران به
بهانهخریدبافروشنده 2ساعتطالقرار
مالقاتگذاشتند.
مامــوران وقتــی ســارق جــوان
با ســاعتهای ســرقتی پای در محل
گذاشتموفقبهدستگیریویشدند.
محمد وقتی دیــد راهی جز اعتراف

ندارد به ســرقت میلیاردیشان از یک
خانه در منطقه سهرودی اعتراف کرد و
همین کافی بود تا دیگر اعضای این باند
درعملیاتپلیسیدستگیرشوند.
گفتگوباسارقبیخیالوشاد
امیر  31ســاله که یکــی از دزدان
ســابقهدار پس از سرقت 70میلیاردی
از یک خانــه همراه دوســتانش برای
خوشگذرانی به شــمال کشور رفتند و
قصد داشــت یک زندگی رویایی برای
خودش فراهم کند که با اشتباه یکی از
همدستانش دستش رو شد و دستگیر
شد.
سابقهداری؟
بله 10 ،بار به خاطر سرقت ،شرارت،
درگیریوقماردستگیرشدم.
االن به چه جرمی دســتگیر
شدی؟
ســرقت  70میلیارد تومانی از یک
خانه.
خانه چه کسی را هدف قرار
دادید؟
خیلی اتفاقی بود ولی بعد فهمیدیم
خانه رییس یکی از اصناف مثل اصناف
طالوجواهراترازدیم.
چطورواردخانهشدی؟
ابتدا با موتور داخل کوچه شــدیم و
دیدیم چراغ یک خانه خاموش اســت
و وقتی زنگ خانه را به صــدا در آوردیم
کسی جواب نداد و همین کافی بود تا با
دوستانمان تماس بگیریم و آنها با یک
وانت به محل آمدند و برای سرقت وارد
عملشدیم.منووحیدداخلساختمان
 4طبقه شــدیم و وحید با هل دادن در

اقدامبهبازکردندرکردووقتیواردخانه
شدیم به هر جا که سرک میکشیدیم
پول،طال،سکه،ساعتوعتیقهمیدیدیم
که پس از سرقت سوار بر خودرویی که
محمد پشت فرمانش نشت بود شدیم و
پابهفرارگذاشتیم.
خانه مجهز به سیســتم امنیتی
نبود؟
خیلیضعیفبود.
درضدسرقتداشت؟
در ضد ســرقت خیلــی راحتتر از
درهایدیگربازمیشود.
خیلیخوشحالبودید؟
شما االن میشــنوید  70میلیارد
تومان حالتان خوب میشود ،حال ما که
دیگر خیلی بهتر بود چون  50میلیارد
توماندستمانبود.
70میلیاردتومانپولنقدبود؟
نه،طال،جواهرات،ساعت،سکه،دالر
وعتیقهجاتداخلخانهزیادبود.
پسازدزدیچهکردی؟
با دوستانم به شمال کشور رفتیم و
یکجشنخوببرایخودمانگرفتیم.
قصدداشتیباپولهاچهکنی؟
یکخانه،یکخودرووویالیلوکس
در شمال کشــور برای خودم بخرم که
دستگیرشدم.
با همدســتانت چطور آشنا
شدی؟
 20سالاستکهبچهمحلهستیمو
همیشهباهمدزدیمیکنیم.
آخرینبارکیدستگیرشدی؟
یک ســال قبل بخاطر سرقت خانه
دستگیرشدم.

اززندانخستهنشدی؟
نه،داخلزندانبادوستانمانهستیم
و شــرایط برای ما خوب است به همین
خاطربازندانمشکلیندارم.
چه خانههایی را هدف سرقت
قرارمیدهید؟
اولازهمهاگرچراغخانهایخاموش
باشد به سراغش میرویم و زنگ خانه را
به صدا در میآوریم و اگر کســی جواب
ندهد برای سرقت وارد عمل میشویم.
اگرسیستمامنیتیخوبینداشتهباشند
که کارمان خیلی راحتر است و دست به
سرقتمیزنیم.
درهای ضد سرقت کارتان را
سختمیکند؟
باور کنیــد در ضد ســرقت خیلی
راحتر از درهای قدیمی باز میشــود،
اگر میخواهید درهای محکمی داشته
باشیدکهبازنشودازپلیسکمکبگیرید.
قصدداشتیبعدازاینسرقت
 70میلیاردیدوبارهدزدیکنی؟
نه ،با این همه پول دیگــر نیازی به
سرقتنداشتیم.
چه برنامهای بــرای پولها
داشتی؟
ســرمایهگذاری کنــم و مثل بچه
پولدارهازندگیوکارکنم.
وقتی وارد خانهها میشوید
محل طالها را چطور شناســایی
میکنید؟
همانجاهایــی میرویــم که پدر
ومادرتان طالها را نگهداری میکنند.
اگر زوج جوان باشــند به ســراغ کشو و
کمدهامیرویمواگرخانهافرادمیانسال
برویم تو یخچال ،گونــی برنج ،گنجه و
جاهایی که همه مادران طالهایشان را
نگهداریمیکنند.
عجیبترینمحلیکهطالهارا
جاسازکردهبودندکجابود؟
داخل یک ظرف در قســمت فریزر
یخچال.
چطورذهنتانبهآنجارسید؟
هیچی ،وحید رفت سر یخچال آب
خنک بخورد که دید داخل ظرف آب یخ
طالجاسازشدهاست.
چطوردستگیرشدید؟
یکی از دوســتانمون فردای آن روز
ساعت 7صبح بار دیگر به همان خانهای
که  70میلیارد سرقت کرده بودیم رفت
و 400ســاعت طال و گرانقیمت دزدید

قتل هولناک دانشآموز
شیرازی در خیابان

و برای فروش تعــدادی از آنها را داخل
سایت دیوار آگهی کرد که همی باعث
شد دستمان رو شود و پس از دستگیری
اوماهمدستگیرشدیم.
چرا همانشــبساعتها را
برنداشتید؟
 70میلیاردتومانسرقتکردهبودیم
دیگرنیازیبهبقیهساعتهانداشتیم.
سرقتبهخاطریکزن
اوایل دی ماه ســال جاری ،ماموران
پلیس تهران در جریان ســرقت داخل
خانــهای در جنوب تهران شــدند و در
تحقیقات پلیسی مشخص شد دزدان با
اطالع از نبودن اهالی خانه دست به این
سرقتزدهاند.
ماموران پلیس آگاهــی تهران در
گام نخســت پی بردند یکی از دزدان
سابقهدار در نزدیکی این خانه زندگی
میکند که همین کافی بود تا مخفیگاه
این سارق حرفهای تحت نظر قرار گیرد.
کارآگاهان در تجسسهای میدانی
متوجه شــدند مجید همــراه  2تن از
دوستانش در مخفیگاهشان دست به
کارهای مجرمانه میزنند.
بدیــن ترتیــب روز چهارشــنبه
 13دی ماه ســال جــاری ماموران در
عملیاتی غافلگیرانه پای در خانه دزدان
گذاشتند و در بررســی خانه متهمان
وسایل ســرقتی از خانه مرد همسایه
به دست آمد.
مجید که راهی جز اعتراف نداشت
به ســرقت از خانه همسایه اعتراف کرد
و گفت :تعدادی از فرشهای سرقتی را
به زن جوانی که در همان محله زندگی
یکندفروختهاست.
م
ماموران در عملیات بعدی موفق به
دستگیری زن جوان شدند و در بازرسی
از خانــه متهم نیز  2فرش ســرقتی به
دستآمد.
گفتگوبادزدان
مجید  38ســاله که اعتیاد به مواد
مخدر دارد ادعا میکند اگر ازدواج کند
دیگردستبهدزدینمیزند.
سابقهداری؟
بله 2،باربهخاطرموادمخدرویکبار
بهخاطرسرقتدستگیرشدم.
آخرینبارکیزندانبودی؟
 3ماهقبلاززندانآزادشدم.
اعتیادداری؟
نه.فقطشیشهمیکشم.

یعنیاعتیادنداری؟
دارم.
االن به چه جرمی دســتگیر
شدی؟
میگندزدیکردم.
یعنیدزدینکردی؟
ازخانههمسایهدزدیکردم.
بهچهشیوهایدزدیکردی؟
همراه  2تن از دوســتانم به شــیوه
توپیزنی اقدام به تخریب قفل در خانه
کردیم و سپس وسایل داخل همسایه را
بهسرقتبردیم.
از کجا اطالع داشــتی کسی
داخلخانهنیست؟
خوب همسایهمان بود و وقتی زنگ
خانه را به صدا در آوردیم و کسی جواب
ندادفهمیدیمکسیداخلخانهنیست.
وسایلسرقتیراچهکردی؟
چندفرشرابهسارافروختم.
ساراراازکجامیشناسی؟
بچهمحلهستیم.
زنافیونی
سارا 37سالهکهاعتیادبهموادمخدر
دارد ادعا میکند که من از سرقتی بودن
فرشها اطالعی نداشــتم و برای خانه
خودمانفرشهاراخریدم.
سابقهداری؟
بله،بهخاطرموادمخدرزندانرفتم.
اعتیادداری؟
 2سالاستکههروئینمیکشم.
چطورمعتادشدی؟
در جمع دوستانم بودم که پیشنهاد
دادند و پس از آن دیگر بــه مواد مخدر
اعتیادپیداکردم.
هزینهاعتیادتراازکجاتامین
میکنی؟
مادرم که بازنشسته است به من پول
میدهد.
االن به چه جرمی دســتگیر
شدی؟
خرید فرشهای ســرقتی ،ولی من
نمیدانستمسرقتیاست.
نمیدانستی؟
نه ،پیشــنهاد فروش فرشها را داد
من هم فکر کردم برای خودش اســت
به همین خاطر فرشها را با قیمت400
هزارتومانخریدم.
بنا به ایــن گزاش ،متهمــان برای
تحقیقات بیشــتر در اختیار ماموران
پلیسآگاهیتهرانقراردارند.

خبر
خدمتکار  20ساله قاتل مسلح بود

خوشگذرانی الکچری قاتل زن تهرانی در استانبول

گروهحوادث:پسر 20ساله وقتی دستش به
خونزنتنهاییدرپایتختآغشتهشدباپولهای
بادآوردهبهسفریالکچریدراستانبولرفت.
او که تصور نمــی کرد راز مخوفــش لو رفته
است بعد از خوشگذرانی در هتل 5ستاره به ایران
بازگشتودستگیرشد.
این جنایت با شلیک گلوله ای در بلوار پروین
واقعدرمنطقهشرقتهرانرخداد.
جنایتیخاموش
روز بیست و یکم آذرماه سال جاری دختر یک
زن تنها وقتی برای سرکشــی به خانه مادرش در
بلوارپروینرفتبافجیعترینصحنهروبروشد.
گزارشبهپلیس
بادادوفریادهایدلخراشایندخترخیلیزود
ماجرایقتلزن 50سالهبهکالنتری 144جوادیه
تهرانپارسمخابرهشد.
دقایقی بعد تیمی از تجسس پلیس کالنتری
پای در قتلگاه گذاشت و وقتی تحقیقات ابتدایی
نشان داد قتل رخ داده است ماجرای این جنایت
به بازپرس دادسرای امور جنایی تهران و اداره 10
پلیسآگاهیگزارششد.
تیرخالص
بررسی صحنه جنایت نشان داد که زن تنها با
اصابت گلوله به پیشانی اش به قتل رسیده است
به طوریکه تصور می رود قاتل تیرخالص شلیک
کردهاست.

سرقتطالیی
کارآگاهانجنایی همراه با بازپرسویژهقتل
به تحقیق از دخترگریان پرداختند او گفت :مثل
همیشهبرایسرکشیبهخانهمادرمۀمدموجسد
رادیدم.
وی افــزود :مادرم طال و پول زیــادی در خانه
نگهداری می کرد کــه با توجه بــه اینکه محل
نگهداریآنهابههمریختهاستتصورمیکنمقاتل
همهطالوپولهایمادرمرادزدیدهاست.
دخترعزادار گفت  :از روز گذشــته چندین
نوبت با تلفن منزل و گوشــی تلفن همراه مادرم
تماس گرفتم اما او پاســخگوی تماس های من
نبود تا اینکه تصمیم گرفتم تا به خانه مادرم رفته
و از سالمت وی اطمینان پیدا کنم اما زمانی که
وارد خانه شدم با جسد مادرم روبرو شدم که روی
زمین افتاده بود .
تنهاسرنخ
کارآگاهانجنایی در بررسی های اطالعاتی
دریافتند از یک مــاه پیش و پــس از انجام یک
عمل جراحی روی زن تنها و به پیشنهاد اعضای
خانوادهاش  ،یک پســرجوان برای نظافت خانه
استخدام شده بودوآخرین بار قرار بود تا این پسر
یک روز قبل از کشف جسد و برای انجام نظافت به
خانهزنتنهابروداماهیچخبریازاوندارند.
سفربهاستانبول
کارآگاهانخیلیزودبهشناساییتنهامظنون

قتلکه امید.م  20سالهاستدستزدندوبااتفاق
عجیبیروبروشدند.
این شاخه تحقیقاتی نشان داد با وقوع جنایت
از کشور خارج و به استانبول در کشور ترکیه رفته
است.
بازگشتقاتل
درحالیکه تصور می رفــت امید دیگر به ایران
بازنگردد هنوز 15روز نگذشته بود که کارآگاهان
اطالع پیدا کردند امید  .م پس از خوشگذرانی در
استانبولبهایرانبازگشتهاست.
دستگیریقاتل
تیم پلیسی بالفاصله با دســتور بازپرس وارد
عمل شد و با شناسایی مخفیگاه امید  .م در میدان
رهبردرشرقتهران،ساعتدوبعدازظهرسهشنبه
هجدهم دیماه دست به عملیاتی غافلگیرانه زد و
امید را درحالی دستگیر کرد که کلت کمری را در
خانهاشپنهانکردهبود.
اعتراف
امید درحالیکه بررســی ها نشــان داده بود
تیرخالص از تپانچه او شلیک شده است راهی جز
اعترافنداشت.
قاتلخوشگذرانبهکارآگاهانگفت:چندماه
پیشبودکهدرفضایمجازیاقدامبهانتشارآگهی
جهت کار در خانه کرده بودم که قربانی جنایت با
منتماسگرفت.
ویافزود:زمانیکهبرایاولینباربهخانهاینزن

معاون اجتماعی فرمانــده انتظامی فارس از
کشــته شــدن یک دانش آموز در یک درگیری
خیابانیخبرداد.معاوناجتماعیفرماندهانتظامی
فارس گفت :روز چهارشــنبه تعــدادی از دانش
آموزان در خارج از دبیرستان ارسنجانی شیراز با
یکدیگر درگیر شــدند که یکی از دانش آموزان به
ضرب چاقو کشته شد .سرهنگ کاووس محمدی
افزود :در این خصوص 3نفر دستگیر شده اند.
وی افزود :دستگیرشدگان دبیرستانی هستند
و تحقیقاتی در این رابطه ادامه دارد .حسن همتی
مدیر روابط عمومی اورژانس استان فارس گفت:
ســاعت  ۸:۵۴دقیقه صبح دیروز با اعالم گزارش
چاقو خوردگی یک جوان  ۱۷ساله به سامانه ۱۱۵
اورژانس بالفاصله امدادگــران در کمترین زمان
ممکن به محل حادثه واقع در ۳۵متری مقعر فلکه
خاتون اعزام شــدند .وی افزود :با تالش تکنسین
های فوریت های پزشکی و عملیات احیای قلبی
ریوی این جوان به بیمارستان قلب الزهرا منتقل
شد که متاسفانه در حین مسیر فوت کرد.
محمد کماندار در این باره اظهار داشت :مقتول
دانشآموز پایه دهم رشــته انســانی دبیرستان
ارســنجانی بوده اســت و قاتلین دانشآموزان
هنرســتانهای جوانمردی و دستغیب به همراه
یک نفر از اراذل بودهاند .وی گفت :این دانشآموز
پس از امتحان و با تعطیلی مدرسه ،در راه رفتن به
سمت خانه بوده است که با تعدادی از دانشآموزان
دیگر مدارس درگیر میشود که متاسفانه منجر به
قتل وی شد .مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۳شیراز
افزود :در پی این اتفاق بالفاصله مدیر دبیرستان
مربوط در محل حاضر شد و مراتب را به اورژانس و
پلیس اطالع داده است.
کماندار خاطرنشــان کرد :از آنجــا که حادثه
در بیرون از مدرســه رخ داده است ،گزارشهای
تکمیلی باید توسط پلیس اعالم شود؛ همچنین
علت درگیری هنوز مشخص نیست.
وی با تاکید بر اینکه مسئول حراست بازرسی
و مرکز مشــاوره آموزش و پرورش در جریان این
موضوع قرار گرفتهاند ،اعالم کرد :یک نفر نیز مامور
پیگیری موضوع از طریق کالنتری محل و پیمودن
مراحل قانونی است.
مدیر آموزش و پرورش ناحیه  ۳شــیراز ضمن
ابراز تاســف از این حادثه اعالم کرد :به خانواده ها
توصیه می کنیم مراقبتهای الزم را اعمال کنند تا
شاهد بروز اینگونه رویدادها نباشیم.

اعدام سعید مومیوند متوقف شد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت کشور
گفت :پرونده محیط بانسعید مومیون د در دیوان
عالی کشور بررســی و حکم قصاص نقض و برای
رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع میشود.
سرهنگ جمشید محبت خانی افزود :با توجه
به اعتراض سازمان حفاظت محیط زیست به رأی
صادر شده مبنی بر قصاص نفس محیط بانسعید
مومیون د این پرونده مجددا ً در شــعبه  47دیوان
عالی کشور بررسی و حکم صادره نقض شد.
وی ضمن قدردانــی از قوه قضائیــه و رئیس
سازمان حفاظت محیط زیســت ،اظهارکرد :این
پرونده مجددا در شعبه مورد نظر بررسی میشود.

مرگ بی سر و صدای زن
شیرازی در نزدیکی یک هتل

رفتهبودم،متوجهشدمکهاوبهتنهاییزندگیمی
کندوهرازگاهیدخترشبهاوسرکشیمیکند.
هرهفتهیکباربهاینخانهمیرفتموآنجارانظافت
میکردمودرهمینمدتمتوجهشدمکهاوطالو
پولزیادیدرخانهاشنگهداریمیکند.
امیدادامهداد:بااطالعدقیقازوضعیتزندگی
زن تنها  ،تصمیم به سرقت گرفتم خیلی وسوسه
شدهبودمبالفاصلهبایکیازدوستانمدرغربکشور
تماسگرفتهواوبرایمنیککلتکمریخرید؛
پسازرسیدنتپانچهبهدستم،منتظرماندمتااین
زنمثلهمیشهبامنتماسبگیردتابراینظافت
بهخانهاشبرومتااینکهتماسگرفتو روزبیستم
آذرماهمنبراینظافتبهخانهقربانیجنایترفتم
 .زمانیکه وارد خانه شدم  ،اطمینان پیدا کردم که
اوباز تنها است و دخترش در خانه نیست زمانیکه
این زن به داخل اتاقش رفته بود  ،به سراغش رفتم
وگلولهایبهسرویشلیککردم.بااطالعازمحل

نگهداریپولوطالهاهمهراسرقتکردهوازخانه
خارج شدم بالفاصله با فروش طالها و درحالیکه
 70میلیونتومانپولبهدستآوردهبودمتصمیم
گرفتمتاازایرانخارجشدهوبهترکیهبروموهمین
کارراهمکردماماپسازچندینروزخوشگذرانی
و پایان پول در هتل پنج ستاره استانبول مجبور
شــدم تا به تهران برگردم که پس از گذشت چند
روزدستگیرشدم.
امید در پایان گفت:تصور نمــی کردم من را
شناسایی کنند وگرنه برنمی گشتم در استانبول
ســعی می کردم با ولخرجی هایم عذاب وجدان
را فراموش کنم و حاال می بینم میلیاردها ثروت
ارزشقتلراندارد.
بنابه این گزارش؛ تجســس ها برای ردیابی
فروشندهتفنگادامهداردوقاتلزنتنهابادستور
بازپــرس در اختیار کارآگاهان جنایی اســت تا
جزییاتقتلفاششود.

زن 50ساله کارتن خواب در سناریوی مرموزی
به کام مرگ فرو رفت.
حسن همتی مسئول روابط عمومی اورژانس
فارس گفت :ساعت  ۶صبح روز یکشنبه  ۹دی ماه
با اعالم گزارشی به ســامانه  ۱۱۵اورژانس مبنی
بر بیهوشــی یک خانم در بازارچــه فیل و جنب
هتل پرهامی (دروازه سعدی شــیراز) بالفاصله
امدادگران به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود :متاســفانه با رسیدن تکنسینهای
اورژانس این خانم فوت شده بود.
علیرضا خلیلی روابط عمومی پزشکی قانونی
فارس هم اضافه کرد :زنی  ۵۰ســاله مشــهور به
فریبا ساکن شیراز بوده که علت فوت آن در دست
بررسی است.
خلیلی گفت :با دستور مدیرکل پزشکی قانونی
و به خاطر حساسیت موضوع ،علت مرگ به صورت
ویژه در دست بررسی است و بزودی اعالم میشود.
حمیدرضا محمدحســنپور معاون خدمات
شهری شهرداری شــیراز در جلسه علنی شورای
شهر با اشاره به انعکاس خبر فوت یک بانوی معتاد
در فضاهای مجازی گفت :این معتاد متجاهر که
براساس آمار اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب
دیدگان اجتماعی ۶۰بــار جمع آوری۷ ،مرتبه به
کمپ اعتیاد منتقل و ۲مرتبه به زندان افتاده بود
که بر اثر استفاده زیاد مواد مخدر فوت کرده است.

