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اخبار حوادث

پلیس شهرکرد و آبادان فاش کردند

دزدیهای سریالی دختر و پسر همیشه مسافر

گروه حوادث :دختر و پســری
که شــهر به شــهر میچرخیدند تا
دسیسههای شــوم خود را اجرایی
کنند تصــور نمیکردنــد در خانه
مخفیشان محاصره شوند.
ســیمین و حمید بــا اینکه زن
و شــوهر نبودند ،اما همیشــه باهم
زندگی میکردند و هم خانه بودند.
سرقتهای مشابه
چنــدی پیــش گزارشهــای
مشابهی به دســت ماموران پلیس
شــهرکرد رسید که نشــان میداد
دختر و پســر مرموزی با پرسه زدن
در موبایلفروشیهای شهر دست به
سرقت گوشیهای میلیونی زدهاند.
تحقیقات پلیسی
بــا دســتور بازپــرس پرونده
بالفاصله تیمیاز مامــوران پلیس
آگاهی شــهرکرد وارد عمل شدند
تا پرده از راز این سرقتها بردارند.
یکــی از موبایلفروشها درباره
جزییات ســرقت از مغازهاش گفت:
روز ســرقت زوج خوشبرخوردی
برای خریدن موبایــل وارد مغازهام
شدند آنها خیلی صمیمیبا من حرف
میزدند و باکالس بودند گوشیهای

مختلفی را برای خریــد به آنها ارایه
دادم و اصال نمیدانســتم این زن و
مرد قصد سرقت دارند.
وی افزود :وقتــی آنها رفتند تازه
فهمیدم چه کالهی بر ســرم رفته
است .دوربینهای مداربسته مغازهام
نشــان میدهد کــه دزدان از پرت
کردن حواس من سوءاستفاده کرده
و دست به سرقت زدهاند.
بازبینی دوربینها
کارآگاهــان کــه میدیدنــد
محلهای ســرقت همگی مجهز به
دوربینهای مداربســته هستند به
بازبینی همه فیلمها پرداخته و دیدند
زن و مرد در همه سرقتهایشان یک
شگرد دارند و بســیار خونسرد ابتدا
حواس فروشــنده را پــرت کرده و
ســپس موبایلهای نو را به سرقت
میبرند و باز با خونســردی آنجا را
ترک میکنند.
مسافران تبهکار
با توجه به شگرد خاص این دختر
و پسر ماموران به بررسی پروندههای
قدیمیکه مشــابهت به دزدیهای
زن و مرد مرموز داشتند پرداختند
و دریافتند دزدان ســریالی موبایل

نمیتوانســتند از اهالی شــهرکرد
باشند و آنها مسافر هستند.
با همیــن فرضیه ماجــرای این
سرقتها با اســتانهای همجوار در
میان گذاشته شد تا اینکه زن و مرد
تبهکار شناسایی شدند.
دزدان قدیمی
این شــاخه تحقیقاتی نشان داد
زن و مــرد جوان ســیمین و حمید
نام دارند که از سالها پیش با وجود
اینکه فامیــل دور بودهانــد؛ بدون
اینکه ازدواج کننــد ،همخانه بوده
و بخاطر ســرقت طــا و موبایل از
مغازهها در اصفهــان تحتتعقیب
بودند و با تــرک این اســتان برای
ادامه فعالیتهای تبهکارانهشان به
شهر کرد رفتهاند.
فرار از شهرکرد
درحالیکه مغازههــای موبایل
فروشی در شــهرکرد آموزش دیده
بودند تا اگر با ایــن زن و مرد تبهکار
روبرو شدند پلیس را درجریان قرار
دهند بعد از گذشــت مدتی وقتی
هیچ سرقتی رخ نداد کارآگاهان پی
بردند این زن و مرد شهرکرد را ترک
کرده اند.

فرار به خوزستان
تجسسهای پلیسی ادامه داشت
تا اینکه ماموران پی بردند که دختر
و پسر جوان با اطالع از تحت تعقیب
بودن توســط ماموران شهرکرد به
استان خوزستان فرار کردهاند.
بدیــن ترتیب دســتور بازپرس
پرونده برای عملیات پلیسی مشترک
بین ماموران پلیس آگاهی آبادان و
شهرکرد صادر شد و تیمیاز ماموران
اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی
آبادان برای دستگیری دختر و پسر
تبهکار وارد عمل شدند.
ردیابی مخفیگاه
کارآگاهان آبادانی که سرنخهایی
از ســیمین و حمیــد داشــتند و
میدانســتند آنها درحال دسیسه
چینی بــرای اجــرای توطئههای
ســرقت خــود هســتند در ادامه
تحقیقــات با تجســسهای فنی و
پلیســی خیلی زود مخفیگاه دختر
و پســر جوان را در آبادان شناسایی
کردنــد و رفــت و آمدهایشــان را
تحتنظر قرار دادند.
عملیات غافلگیرانه
همین ســرنخها کافی بودند تا
روز یکشنبه  11آذر ماه سال جاری
مامــوران در عملیاتــی غافلگیرانه
دختر و پسر جوان را در مخفیگاهشان
محاصره کننــد و آنهــا را که اصال
تصور نمیکردند شناسایی شدهاند
دستگیر کنند.
ســیمین و حمیــد در لحظــه
دستگیری باز با جوسازی اصرار به بی
گناهی کردند تا اینکه کارآگاهان به
بازرسی از مخفیگاه آنان دست زدند
و در گوشــهای از خانه موبایلهای
ســرقتی زیادی به همراه مقداری
دالر و طال به دست آوردند.
اعتراف
حمید و سیمین خیلی زود تحت
بازجویی قرار گرفتنــد .آنها مرتب
سعی داشتند ادعاهای گمراهکننده
داشته باشــند اما با دیدن فیلمهای
مداربسته که آنها را نشان میداد در
حال سرقت هستند چارهای جز اقرار
ندیدند .سیمین در بازجوییها گفت:
من به حمید که از فامیلهای دورمان
اســت عالقه داشــتم همین حس
عاطفی باعث شد به یکدیگر نزدیک
شــویم و چون مشــکالت زیادی
داشــتیم خیلی ناگهانــی تصمیم

گرفتیم دزدی کنیم.
وی افزود :ســرو وضعمان خوب
بود با کالس حرف میزدیم و روابط
عمومیخوبی داشتیم همین باعث
شــده بود تا هر مغــازهای میرویم
فروشندگان به ما اعتماد کنند.
وی افزود:ما ابتدا بــا بگو بخند با
فروشــندگان موبایل یا طال و حتی
دالر صمیمیمیشدیم بعد با شلوغ
کــردن روی میــز از حواسپرتی
فروشندگان اســتفاده میکردیم و
دست به سرقت میزدیم.
ســیمین ادامــه داد :مــا
میخواستیم ســرمایهای به دست
آوریم تا بعــد کاروکاســبیای راه
انداختــه و زندگی راحتی داشــته
باشــیم اما چون میدانستیم خیلی
زود تحتتعقیب قرار میگیریم ابتدا
از اصفهان به شــهرکرد و سپس به
آبادان آمدیم و اصال تصور نمیکردیم
در اینجا مخفیگاهمان شناســایی
شــود و وقتی پلیس را دیدیم شوکه
شدیم.
حمید نیز گفت :من و ســیمین
همزمان پیشنهاد یک کار پردرآمد
دادیم خیلــی فکر کردیــم دیدیم
سرقت بهترین کار است تا یکشبه
پولدار شویم.
وی ادامه داد :از مدتها پیش من
و سیمین همخانهایم .همه فامیل هم
میدانند خیلیها هم اعتراض کردند
اما من اعتنایی نمیکردم سیمین نیز
که دوستم دارد از من حمایت کرد و
با هم دست به کار شدیم.
حمید با ابراز پشــیمانی گفت:
فقــط در شــهرکرد  130گوشــی
موبایل ،طال و دالر به سرقت بردیم
و وقتی دیدیم پلیس شــهرکرد هم
مانند پلیس اصفهان در تعقیبمان
است به آبادان ســفر کردیم و قصد
داشتیم مدتی زندگی آرامیداشته
باشــیم تا بعد از آن دوبــاره دزدی
کنیم.
گفتوگو با سیمین
ســیمین باور ندارد باید زندانی
شــود گریــه میکنــد و از اینکه
آرزوهایــش بر باد رفته اســت ابراز
پشیمانی دارد:
از زندان میترسی؟
خیلی!
خب آخــر دزدی زندان
است؟!

قتلعامخانوادگیدرکرمانشاه

فکر نمیکردم گیر بیفتم.
چرا؟!
چون شهر به شهر میچرخیدیم
و در همه جا غریبه بودیم.
تو وحمید از دواج کردید؟!
خیر!
چطور همخانهاید؟!
نمیدانــم همدیگر را دوســت
داریم.
چرا ازدواج نکردید؟
سکوت
خانوادههایتــان چــه
میگویند؟
گریه سیمین
تو چه نقشی داشتی؟
حمید سر فروشــندگان را گرم
میکرد و مــن موبایلهــا را داخل
کیفم میانداختم.
تو نبــودی حمید دزدی
میکرد؟
خیــر اصــا نمیشــد چــون
فروشــندگان با دیدن من به حمید
اعتماد میکردند.
عذاب وجدان نداشتی؟
به عذاب وجدان فکر نمیکردم
چرا؟
تصور میکردم مغازهدارها درآمد
خوبی دارند و سود باالیی میبرند ما
از شــخص نمیدزدیدیم که نگران
او باشیم.
خــب آنها هــم زحمت
میکشند.
میدانم امــا میتوانند ســریع
مشکل مالیشان را حل کنند.
کســی به مالقاتت آمده
است؟
نیامدهاند و دوست ندارم بیایند.
چرا؟
شرمسارم
معتادی؟
سکوت
یعنی مواد میکشی؟
سکوت
به آرزوهایت رسیدی؟
خیر نابود شدم االن باید در زندان
بمانم من وحشت دارم.
پشیمانی؟
نمیدانم.
بنا به این گزارش ،دختر و پســر
تبهکار به دســتور بازپرس پرونده
در اختیار مامــوران پلیس آگاهی
شهرکرد قرار گرفتند.

خبر
پسر جوان با چکش به جان پدر افتاد

قتل و سوزاندن پدر در سایه مصرف شیشه

گروه حوادث :پسر جوان که اعتیاد به مواد
مخدر شیشه دارد در اقدامی هولناک پدرش را
با ضربات چکش در خانه ویالیی به قتل رساند.
این جــوان برای پنهــان مانــدن جنایت
خانوادگی اقدام به آتش افروزی خانهشان کرد و
جسد پدرش را سوزاند.
عقربهها ساعت  2بامداد دوشنبه  12آذر ماه
سال جاری را نشان میداد که حادثه آتشسوزی
در طبقه دوم یک خانه ویالیی به ماموران آتش
نشانی و کالنتری 123نیاوران مخابره شد.
بدین ترتیب تیمی از مامــوران کالنتری و
سازمان آتش نشــانی برای بررسی محل و مهار
آتش سوزی در محل حادثه حاضر شدند.
جسدسوختهدرخانه
آتش نشــانان خیلی زود موفق به خاموش
کردن آتش داخل خانه شدند و پس از عملیات
در بررســی داخل خانه با جســد سوخته شده
مردی روی مبل روبرو شدند و همین کافی بود
تا تیمی از ماموران اداره  10پلیس آگاهی تهران
به دســتور بازپرس ویژه قتــل در صحنه جرم
حاضر شوند.
تیم جنایی پس از بررســیهای ابتدایی در
صحنهجرمبادستوربازپرسمحسنمدیرروستا
جسد را به پزشکی قانونی منتقل کردند تا علت
مرگ مرد 60ساله مشخص شود.

کارشناسان پزشــکی قانونی پس از بررسی
جسد سوخته شده اعالم کردند که مرد  60ساله
قبل از آتش ســوزی با ضربات جسم سخت به
پشــت گردنش که باعث شکستگی سر مقتول
شده بود به کام مرگ فرو رفته است.
تحقیقاتپلیسی
کارآگاهــان در این شــاخه از تحقیقات پی
بردند که همســر مقتول به مســافرت خارج از
کشور رفته و مرد  60ساله همراه فرزندش وحید
 19ساله در خانه زندگی میکردند که در ادامه
مشخص شد وحید در زمان آتش سوزی در خانه
نبوده و پس از آتش سوزی نیز به خانه بازنگشته
و به پلیس مراجعه نکرده است.
در ادامه تجســسها مشخص شد که وحید
با پدرش از چندی قبل اختالف داشته و بارها با
یکدیگر درگیر شدهاند.
کارآگاهــان در ادامه کاوشهای پلیســی
فرضیه یــک جنایت خانوادگــی را پیش روی
خود قرار دادند و تحقیقات برای دستگیری پسر
خانواده کلید زده شد.
ماموراندراینشاخهازتحقیقاتپیبردندکه
وحیددرزمانآتشسوزیچندینباردرنزدیکی
خانهشان دیده شده و اما با اطالع از آتشسوزی
خانهشان ،پای در صحنه آتشسوزی نگذاشته
است.

کارآگاهان به صورت نامحسوس محلهایی
را که وحید بــه آنجا رفت و آمد داشــت تحت
نظر قرار دادند تا اینکه ســاعت  17و  30دقیقه
روز سهشــنبه  13آذرماه وحیــد در نزدیکی
خانهشان دیده شد و همین کافی بود تا ماموران
درعملیاتی غافلگیرانه این پسر جوان را دستگیر
کنند.
قتلپدر
وحیدپسازدستگیریبهقتلپدرشاعتراف
کرد و گفت :من و پدرم همیشــه با هم اختالف
داشتیم و بارها با هم درگیر شدیم تا اینکه شب
حادثه پس از مصرف مواد مخدر شیشــه ،پدرم
دوبارهبهرفتارهایمنبهانهگرفتومنبهشدت
عصبانی شده بودم.
وی افزود :عصبانی بــودم به همین خاطر به
طبقه پایین خانه رفتــم و یک چکش کوچک
برداشــتم و به طبقه دوم خانه بازگشتم ،پدرم
روی مبل در حال تماشای تلویزیون بود و متوجه
حضور من به داخل خانه نشد.
پسر جوان گفت :شیشه کشــیده بودم و در
حالت عادی نبودم به همین خاطر وقتی به پدرم
نزدیک شدم با چکشــی که در دستم بود چند
ضربه محکم به پشت سر پدرم زدم که پدرم روی
زمین افتاد و همه جای خانه را خون فرا گرفت.
این جــوان ادامــه داد :پــدرم دیگر نفس

مردی در کرمانشاه با شلیک گلوله به زندگی
خود،مادر وبرادرناتنی اش پایان داد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان
کرمانشــاه اظهار داشــت :این حادثه ساعت ۱۴
بعدازظهر سه شنبه و در شــهرک الهیه به دنبال
باال گرفتن اختالفات خانوادگی میان اعضای یک
خانواده رخ داد.
ســرهنگ محمدرضا آمویی ادامه داد :در این
حادثه جوانی  ۲۴ساله پس از جر و بحث با اعضای
خانواده خصوصا مادر  ۴۳ســاله و برادر ناتنی ۱۹
سالهاش ،با اســلحهای که در اختیار داشته اقدام
به شلیک به ســمت آنها کرده و موجب مرگ هر
دو نفرشان شد .او خاطرنشان کرد :فرد ضارب در
ادامه رفتار جنونآمیزش ،به سمت خود شلیک و
بهزندگیشخاتمهداد.معاوناجتماعیفرماندهی
انتظامی استان کرمانشاه در ادامه با ابراز تاسف از
وقوع این حادثه تلخ ،عموم شهروندان بخصوص
جوانان را به خویشــتنداری دعوت کرد و گفت:
راهحل اختالفات خانوادگی هر قدر که بزرگ هم
باشد چنین رفتارهایی نیست.
وی در پایــان یادآوری کرد :مرکز مشــاوره و
روانشناســی پلیس کرمانشــاه واقع در معاونت
اجتماعی استان آماده است تا در طول هفته و در
ساعات اداری خدمات مشاورهای رایگان به عموم
شهروندان جهت حل مشکالت آنها ارائه کند.

سوزاندن دخترجوان
توسط  4شرور در هند

 4مرد خشن که دختر جوانی را دزدیده و آزار
داده بودند ،پس از شکایت این دختر او را در آتش
زنده زنده ســوزاندند .پلیس اعالم کرده است که
دختر  20ســاله دو روز قبل توسط  4شرور محله
زندگی اش ربوده شده بود.
این دختر پس از رهایی از چنگال این شیطان
صفت ها خودش را به پلیس رساند و از آنان شکایت
کرد .مردان خشــن که در پلیــس محلی ارتباط
داشتند پس از اینکه از شــکایت این دختر مطلع
شــدند او را مجدد دزدیده و زنده زنــده به آتش
کشیدند .جســد ســوخته این دختر در منطقه
سیتاپورایالتاوتارپرادشپیداشدهاست .متهمان
از همســایگان و آشــنایان زن قربانی هستند به
همراه  3مأمور پلیس دستگیر شدند .این  3مامور
همچنینبهدلیلکمکاریوارتباطبامردانخشن
از کارشان تعلیق شدهاند.

دستگیری عوامل نزاع
دستهجمعی در کرمانشاه

پلیسشهرستانکرمانشاهازدستگیریعوامل
نزاع دسته جمعی که در چهار راه بسیج این شهر
اقدام به درگیری و اخــال در نظم عمومی کرده
بودند ،خبر داد.
سرهنگ «حســین براری» اظهار داشت :به
دنبال اعالم مرکز فوریت های پلیسی  110مبنی
بر یک فقره نزاع دســته جمعی در چهار راه بسیج
بالفاصله ماموران کالنتری جهت بررسی موضوع
به محل اعزام شــدند .وی ادامه داد :پس از حضور
ماموران مشاهده شــد که  13نفر از شهروندان به
علت اختالفات خانوادگی با یکدیگر درگیری پیدا
کرده و تعدادی از آن ها مجروح شده اند .سرهنگ
براری افزود :تمامی افرادی که در این نزاع دسته
جمعی شرکت داشتند دستگیر و تحویل مراجع
قضائی شدند.

این مرد بازار شیراز را
به هم ریخته بود!

نمیکشید و به فکر پاک کردن آثار جرم بودم که
به سرعت از خانه خارج شدم و به یک پمپ بنزین
رفتم و گالنی را پر از بنزین کردم.
وی افزود :وقتی به خانه بازگشــتم مطمئن
بودم که پــدرم دیگر فوت کرده اســت ،بدین
ترتیب روی پدرم بنزین ریختم و در ادامه برای
آتش ســوزی داخل خانه ،بنزین را روی وسایل
خانه ریختم.
قاتل پدر گفت :جلوی در خروجی طبقه دوم
ایستادم و فندک را روشــن کردم و آن را داخل
خانه انداختم که ناگهان همه جای خانه را آتش
فرا گرفت و با شعلهور شــدن آتش به سرعت از
خانه خارج شــدم .پس از فرار در نزدیکی خانه
شاهد عملیات آتش نشانان برای خاموش کردن
آتش خانه بودم و پس از آن با حضور ماموران ویژه
پلیس پی بردم که ماموران جســد پدرم را پیدا

کردند اما فکر نمیکردم متوجه شوند که مرگ
پدرم به خاطر ضربات با چکش بوده است.
وی افزود :پس از اینکه جسد پدرم را از خانه
خارج کردند در خیابان پرسه میزدم و منتظر
بودم که همه چیز عادی به نظر برسد تا به خانه
بازگردم اما خیلی زود دستگیر شدم.
وحید گفت :در مدت زمانیکه بیرون از خانه
بودمبهخاطرمصرفموادمخدرشیشههیچچیز
به یاد ندارم و نمی دانم چند ســاعت در خیابان
بودم و وقتی به حالت عادی بازگشتم تازه متوجه
شدم که دست به چه کاری زدم که دیگر کار از
کار گذشته بود.
بنا به این گزارش ،وحید به دســتور بازپرس
محسن مدیر روســتا برای تحقیقات بیشتر در
اختیار مامــوران اداره  10پلیس آگاهی تهران
قرار دارد.

فرمانده انتظامی استان فارس از شناسایی یک
انبار لوازم یدکی خودرو و کشف 15هزار قطعه انواع
لوازم یدکی بــه ارزش  26میلیارد و  619میلیون
ریال در شهرستان شیراز خبر داد.
ســردار «احمدعلی گودرزی» بیان کرد :در
راســتای طرح مبارزه با احتــکار و اخالل گران
اقتصادی ،روز سه شــنبه ماموران پلیس آگاهی
اســتان از وجود انبار احتکار لوازم یدکی خودرو
مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دســتور کار
خود قرار دادند.
وی افزود :پس از هماهنگی قضائی ،ماموران به
محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن انبار موفق
به کشــف 15هزار قطعه انواع لوازم یدکی خودرو
که احتکار شده بود شدند .سردار گودرزی با بیان
اینکه ارزش ریالی کاالهای احتکار شده برابر نظر
کارشناسان 26میلیارد و619میلیون ریال برآورد
شده است ،عنوان داشت :در این خصوص یک نفر
متهمدستگیرشد.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد :به همین
منظور و با هدف تنظیم بازار و برخورد با محتکران،
انبار مذکورپلمپوپروندهبرای سیر مراحل قانونی
به مراجع قضایی ارسال شد.

