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کارمند اخراجی
طراح سرقت بانک بود

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

مرگ سارق هنگام دزدیدن کابل برق

گــروه حوادث /مرد میانســال که قصد داشــت کابلهای برق
دکل فشــار قوی را ســرقت کند ،دچار برق گرفتگی شــد و جان
باخت .سرهنگ حیدر مسن آبادی رئیس کالنتری  ۱۷۳امین
آبــاد در خصــوص جزئیات این حادثه گفت :ســاعت  ۹شــب
دوشنبه خبر برق گرفتگی فردی که در حال سرقت کابل از یک
دکل فشار قوی بود به مأموران کالنتری اعالم شد.
تحقیقات محلی از این فرد حدوداً  45ســاله نشان میداد که
مــرد ناشــناس کارتن خواب بوده اســت بنابراین جســد وی با
هماهنگیهای قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد تا هویت
وی شناسایی شود.

سقوط مرگبار پژو  206درون سد
گروه حوادث /یک دســتگاه پژو  ۲۰۶که به منطقه ممنوعه
ســد بوســتان شهرســتان کالله وارد شــده بود به داخل سد
سقوط کرد .در این حادثه  3عضو یک خانواده جان باختند
و  3نفر نیز مجروح شــدند .سرهنگ «علی عبدی» رئیس
پلیس راه فرماندهی انتظامی استان گلستان در تشریح این
خبرگفت:درپیاعالممرکزفوریتهایپلیسی ۱۱۰مبنیبر
سقوطیکدستگاهخودرودرمنطقهسدبوستانشهرستان
کاللــه ،بالفاصله مأمــوران پلیــسراه و عوامل امــدادی به
محــل حادثه اعزام شــدند .در این حادثه یک دســتگاه پژو
 ۲۰۶با  ۶سرنشین که همگی اعضای یک خانواده بودند به

پایین سد سقوط کردند که ۳نفر جان خود را از دست دادند
و  ۳نفر دیگر نیز مجروح شدند .این مقام انتظامی با اشاره
بــه انتقال مجروحان بــه مراکز درمانی ،گفــت :برابر اعالم
کارشناسان علت این حادثه دلخراش بیتوجهی راننده به
عالئمهشداریوبیاحتیاطیدرتوقفخودرودرلبهپرتگاه
سد اعالم شده است .رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی
گلستان به رانندگان توصیه کرد :همواره هشدارهای پلیس
و دســتگاههای امدادی را جدی گرفتــه و از تردد در مناطق
ممنوعهوخطرناکپرهیزکنندتادیگرشاهدچنینحوادث
تلخینباشیم.

پایان شوم قمار عشق

ایران

گروهحــوادث-مرجانهمایونــی /مرد قمارباز که شــبها در
کازینوهای زیرزمینی بر سر پولهای کالن با دوستانش رقابت
میکرد این بار در یک دوئل عشقی جانش را باخت.
ب ه گــزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ســاعت یــک بامداد
 29تیــر مأموران کالنتری  152خانی آباد در تماس با بازپرس
کشــیک قتل پایتخت از مرگ مشــکوک مرد  35ســالهای در
بیمارســتان خبر دادند .به دنبال اعالم این خبر تحقیقات به
دســتور بازپرس جنایی آغاز شد .بررســیهای اولیه نشان داد
که مقتول در جریان یک درگیری با اصابت جســم نوک تیزی
مانند چاقو مجروح و توســط یکی از دوســتانش بهبیمارستان
منتقل شــده اما به علت شــدت خونریزی جان باخته اســت.
بدین ترتیب پلیس به سراغ دوست مقتول رفته و به بازجویی

از مرد جوان پرداخت .وی گفت :چند سالی است که سیامک
– مقتول -را میشناسم .روز حادثه کنار خیابان ایستاده بودم
که سیامک به همراه یکی از دوستانش سوار بر ماشین جلوی
پایم ایستاد .به من گفت از شخصی بهنام شاهین طلب دارد
و میخواهد برای تسویه حساب برود از من خواست که همراه
آنهــا بروم .باهم به پارک شــقایق در خانی آبــاد رفتیم .من و
ســیامک وارد پارک شــدیم و شاهین و دو نفر دیگر هم بودند.
آنها به ســمت ســیامک حملــه کردنــد و او را با چاقــو زدند .با
اطالعاتی که پسر جوان در اختیار تیم تحقیق قرار داد و مدارک
و شــواهد دیگری که در ادامه تحقیقات بهدســت آمد ،هویت
شــاهین شناســایی شــد .کارآگاهــان اداره دهم پلیــس آگاهی
پایتختواردعملشدهوباشناساییمخفیگاهمتهمزمانیکه
شاهین از خانه خارج شد او را دستگیر کردند.
ëëاعتراف در روز هفتم
ســرهنگ علی گــودرزی ،معــاون مبارزه بــا جرایم جنایی
پلیــس آگاهی با تشــریح این خبر گفت :متهم پــس از انتقال
بــه اداره آگاهــی ابتدا منکر جنایــت بود اما با گذشــت  7روز از
بازداشتش ،به قتل سیامک اعتراف کرد.
ëëگفتوگوبامتهم
 29ســال دارد ،چند ســال قبــل ازدواج کــرده اما به جدایی
ختم شده است .مرد جوان درباره انگیزه خود از قتل سیامک
چنینگفت:دریککازینویزیرزمینیوسرمیزقمارباسیامک
آشنا شدم .هر دویمان قمارباز حرفهای بودیم.
اختالفتانسرقماربود؟/نه.
پس چرا کشــتیش؟ /به خاطر یک دختر .من عاشــق دختری
بودم که سیامک هم به او چشم داشت .باید دست از سر دختر
مورد عالقهام برمی داشت برای همین هم باهم دعوا کردیم.

امادوســتانشمیگویندکهسیامکازتوطلبداشتهاست؟/
نــه حرف پول نبود .دو بار در قمار از او برده بودم و  30میلیون
تومان گیرم آمــد .دفعه آخر او  10میلیون تومان از من برد که
همان ســر میز پول را به او دادم .اختالف ما ســر شــهرزاد بود،
دختر جوانی که دوست داشتم با او ازدواج کنم.
در پارک چه اتفاقی افتاد؟ /من همیشــه بــا خودم چاقو حمل
میکنم .با سیامک قرار گذاشتم تا به او بگویم که دست از سر
شــهرزاد بردارد .اما قبــول نکرد و باهم درگیر شــدیم .قصدم
کشتننبود.
بــاشــهرزادچطورآشــناشدی؟/ســر میز قمــار 5 .مــاه قبل در
کازینــوی زیرزمینــی دیدمــش و همانجــا بــود که با یــک نگاه
عاشقششدم.
معموالًسرچهقمارمیکردی؟/همه چیز از پول گرفته تا خانه
و ماشــین .من وضع مالی خوبی دارم و خریــد و فروش لوازم
آرایشــی میکنــم .امــا معتاد قمار هســتم و شــب هایــم را در
کازینوهای زیرزمینی با یک میز بزرگ بیلیارد و یک میز که دور
ط بندی میکنند میگذرانم.
آن 10نفر نشستهاند و شر 
بیشترپولیکهتابهحالبردهایچقدربودهاست؟ 500/میلیون
تومان و کمترین پولی که تا به حال باختهام  30میلیون تومان
بوده است .میدانید پول قمار امانت است و به درد نمیخورد.
یعنیچیپولامانتاســت؟/اگر امشب  100میلیون بردهای
فــردا شــب نمیدانی کــه  100میلیــون را میبازی یــا نه .حتی
ممکن است بیشتر از این 100میلیون تومان ببازی.
چند وقت است قمار میکنی؟ 10/سالی میشود .زندگیام را
سر این قمار از دست داده ام .شاید باورتان نشود ،اما همسرم
بــه خاطر همین قمار بــازیام بود کــه مرا رها کــرد .پول قمار
برکت ندارد همیشه در زندگیام بد میآورم.

قاتل خواهرزن

در انتظار بخشش

گروهحوادث/رانندهتاکسیکه 9سالقبلبهجرمقتلخواهرزنش
به پرداخت دیه محکوم شــده بود از قضات دادگاه خواست تا او را
آزادکنند.
بــه گــزارش خبرنــگار
حوادث «ایران» ،رسیدگی
بــه این پرونده از ســال 89
بهدنبال درگیری خونینی
در خانهای واقع در خیابان
مختاریتهرانشروعشد.
در این درگیری زن جوانی
بهنــام ســودابه بشــدت
زخمــی شــده بود کــه به
بیمارستانمنتقلشد.اما
وی بر اثر شدت جراحات
وخونریزیجانباخت.
ضــارب کــه دامــاد
خانــواده بــود بالفاصله
دستگیرشد.
او در بازجوییهــای
اولیهبهقتلیکهمرتکب
شــده بود اعتراف کرد .فریدون 40 -ســاله  -که راننده تاکســی بود
در اعترافــات خــود گفــت :مدتــی بــود که بــه رفتارهای همســرم
مشکوک شده بودم و فکر میکردم روابط پنهانی دارد از آنجا که با
خواهرش خیلی صمیمی و نزدیک بود تصور میکردم خواهرش
هــم موضوع را میداند و ســعی دارند این ماجــرا را از من مخفی
کنند تا اینکه روز حادثه با همسرم سر همین موضوع درگیر شدم،
خواهرش که آنجا بود وارد درگیری ما شد  .من ناخواسته مرتکب
قتلشدم.
بدیــن ترتیب با اعترافات فریــدون ،وی به اتهام قتل عمد در
دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد .اما در جلسه دادگاه
خواهر و برادر سودابه که اولیای دم محسوب میشدند با گذشت
از قصاص فریدون درخواســت دیه  350میلیون تومانی کردند و
بدین ترتیب متهم از مجازات مرگ نجات یافت .اما با گذشت 9
سال از این ماجرا در حالی که فریدون توان پرداخت دیه را نداشته
و همچنان در زندان به سر میبرد صبح دیروز با درخواست اعسار
بــه قاضی پرونده خواهان تعیین تکلیف در پروندهاش شــد .وی
بــه قضات شــعبه چهــارم دادگاه کیفری گفت :هرچنــد خانواده
همسرم از قصاص من چشــم پوشی کردند اما توانایی پرداخت
دیهای که خواســتند را ندارم .اما اگر از زندان آزاد شــوم میتوانم
بــا کار کردن پول دیه را فراهم کنم .قضات شــعبه چهارم دادگاه
کیفــری نیز از اولیای دم خواســتند بــار دیگر دربــاره دیه با متهم
صلح وسازش کنند.

ایران

گــروه حوادث  -زهــره صفاری /کارمنــد اخراجی بانک که
نقشــه ســرقت مســلحانه از بانک صادرات رباط کریم را
خــــــبر با همســلولیهایش در زندان طراحی کرده بود ،از سوی
پلیس دستگیر شد.
ســاعت  8و  30دقیقه صبح یکشــنبه  13مرداد ،خودروی سرپرســت باجه
بانــک صــادرات منجیلآباد رباط کریم مقابل بانک ایســتاد و ســه مرد که
یکی از آنها لباس پلیس به تن داشت از آن پیاده شدند .این افراد با ادعای
اینکه برای بررســی گزارش یک تخلف باید حســابها را بررسی کنند پشت
سیســتم رایانهای نشســته و شــروع به کار کردنــد .آنها که از طریــق تلفن با
فردی بیرون شــعبه در ارتباط بودند مبلغ  126میلیارد تومان را از حســاب
مشــتریان به سه حســاب مقصد خود انتقال داده و به تصور اینکه کار تمام
شــده است این بار ســراغ گاوصندوق رفته و با کلیدی که در دست داشتند،
حدود  40میلیون تومان پول نقد را برداشته و متواری شدند.
ایــن در حالــی بــود کــه یکــی از کارمنــدان بانــک بــه آنها مشــکوک شــده و
بالفاصلــه به بررســی ماجرا پرداخــت و وقتی متوجه عملیــات انتقال 126
میلیارد تومان شــد اقدام به مســدود کردن مســیر انتقال وجه کرد و سپس
با پلیس تماس گرفت .با حضور مأموران در محل مشــخص شــد ســارقان
با نقشــهای حســاب شــده وارد سیســتم بانک شــده و قصد جابهجایی 126
میلیارد تومان را داشــتند اما تنها اشتباهشان ناآگاهی از مرحله آخر انتقال
وجه بود که کار سرقت را ناتمام گذاشته بود.
افشای یک گروگانگیری
از آنجا که به گفته شــاهدان ،ســارقان با خودروی سرپرست باجه به محوطه
بانک وارد شده بودند و توسط فرد آگاهی از بیرون هدایت میشدند ،فرضیه
همدســتی سرپرســت باجه در این سرقت تقویت شد .اما با تحقیقات بیشتر
مشــخص شد ســارقان این مرد را گروگان گرفته و در بیابانهای اطراف رباط
کریم رها کردهاند که بالفاصله وی را پیدا کرده و مورد بازجویی قرار دادند اما
مشخص شد او نقشی در این سرقت نداشته است.
نقش های که در زندان طراحی شد
کارآگاهــان در ادامه تحقیقــات ردپای یکی از کارمنــدان اخراجی و قدیمی
بانک را در این سرقت پیدا کردند .با دستگیری این مرد میانسال مشخص
شــد او مدتی قبل از زندان آزاد شــده اســت .بازجوییهای تخصصی از این
فــرد ادامــه داشــت تا اینکــه او به جرم خــود اعتــراف کرد .وی بــه مأموران
گفت« :مدتی که در زندان بودم با  7ســارق حرفهای آشــنا شدم و همانجا
نقشــه ایــن ســرقت را کشــیدیم و بعــد از آزادی آن را اجرا کردیــم .با توجه
بــه اینکه من پیشتــر کارمند بانک بودم ،به نرمافزارها آشــنایی داشــتم و
همدســتانم را تلفنــی هدایــت میکــردم ».با دســتگیری مهــره اصلی این
سرقت همدستان او که بین  33تا  70سال سن داشتند شناسایی شدند.
سرهنگ مهدی سرپناه ،معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان
تهــران بــه خبرنگار «ایران» گفــت« :دو نفر از متهمان  13و  38فقره ســابقه
ســرقت دارنــد .با اعترافــات متهمــان ،پلیس همدســتان آنهــا را که همگی
از مجرمان ســابقهدار هســتند چند روز قبل در مخفیگاههایشــان در شهریار،
فردیس ،رباط کریم ،اندیشه و ...دستگیر کرد .تحقیقات برای بازگرداندن 40
میلیون تومان سرقتی آغاز شده و بررسیها در این باره ادامه دارد».
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