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پیدا کردن همخانه دردسر ساز شد

گــروهحــوادث/زن جــوان با همدســتی دو مرد ،پــس از جلب
اعتماد مردانی که دنبال همخانه بودند ،نقشه سرقت از آنها
اخـــــبار را اجرا میکرد.
بهگزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،سحرگاه چهارم تیر ،مرد جوانی در تماس با
پلیس از سرقت خانهاش شکایت کرد و گفت :چند روز قبل برای پیدا کردن همخانه
درسایتهایاینترنتیآگهیدادهبودم.مدتیبعدخانمجوانیبامنتماسگرفت
و گفت خانه را برای برادرش که دانشجو است میخواهد و قرار مالقاتی برای بازدید از
خانه گذاشت .ساعت ۱۰شب زن جوان که خود را «الناز» معرفی کرد تنها آمد و گفت
برادرشدرراهاستپسازآننیزبهمنآبمیوهایتعارفکرد،بعدازخوردنآبمیوهاز
هوشرفتموقتیبیدارشدمتماموسایلمسرقتشدهبود.بهدستوربازپرسرستمی
از دادسرای ویژه سرقت ،تحقیقات توسط کارآگاهان پایگاه سوم پلیس پایتخت آغاز
شــد .در بازبینی دوربینهای مداربسته اطراف محل سرقت ،مشخص شد سارق از
یک خودروی مزدا ۳سفید رنگ پیاده شده بود .بدین ترتیب مالک خودرو شناسایی
شــد اما وی به کارآگاهان گفت چند ماه قبل خودرو را بهصورت وکالتی به شــخصی
بهنام«سهیل»که ۲۸سالداردفروختهاست.سرهنگکارآگاهکامیارچهری،رئیس
پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت :مأموران مخفیــگاه وی را در محدوده
شهرستانبهارستاناستانتهرانشناساییوروز ۳۱تیراوراطییکعملیاتپلیسی
دستگیر کردند .چند روز بعد نیز دو همدست وی بهنامهای فریبا و خشایار دستگیر
شدند.
توگوبامتهمزن
گف 
توگو با خبرنگار ما از
فریبا یکی از اعضای این باند حرفهای سرقت است که در گف 
جزئیاتسرقتمیگوید:
ëëشگردسرقتهایتانچهبود؟سوژهها را خشایار و سهیل انتخاب میکردند .آنها در
سایتهای اینترنتیتبلیغاتیمردانیراکه درشمالشهر دنبالهمخانهمی گشتند
شناســایی میکردند .من هم به خانه ســوژهها میرفتم و در فرصتی مناسب داخل
آبمیوهموادبیهوشیمیریختمووسایلباارزشآنهاراسرقتمیکردیم.
ëëباهمدستانتچطورآشناشــدی؟حدود یک سال پیش با آنها در میهمانی آشنا
شدم.
ëëچهشــدکهتصمیمبهســرقتگرفتید؟فکر ســرقت حدود  7ماه قبل به ذهنمان
خطورکرد.قصدمانسرقتنبودفقطمیخواستیمهیجانراتجربهکنیم.
ëëبااموالســرقتیچهمیکردید؟گوشــیها را در بازار موبایل میفروختیم .هر چه از
این راه پول بهدســت میآوردیم را صرف خوشگذرانی و خرید لباسهای مارک دار
یکردیم.
م 
گروه حوادث /سرکرده باند بینالمللی قاچاق مواد مخدر که بیش از  2500حساب
بانکی و  300میلیارد تومان گردش مالی داشت در زندان مرکزی بندرعباس به دار
مجازات آویخته شد.
علــی صالحــی ،رئیس کل دادگســتری اســتان هرمــزگان بــا اعالم ایــن خبر به
«میــزان» گفت :رســیدگی به اتهامات اعضای باند بینالمللــی قاچاق مواد مخدر
موســوم به «هوشنگ» در دادگاه انقالب شهرستان بندرعباس انجام شد و قضات
پس از بررســی مدارک و شواهد در حکمی  180صفحهای ،سرکرده باند را به اعدام
و  20نفــر از اعضــای آن را به حبسهای طوالنی مدت محکــوم کردند .با تأیید این
حکــم ســرکرده بانــد در زندان مرکزی بندرعباس اعدام شــد و دیگــر محکومان به
زندانانتقالیافتند.
وی با اشاره به اهمیت این پرونده افزود :این باند بینالمللی عالوه بر تعدادی
از کشورهای همسایه در استانهای سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،فارس ،تهران
و آذربایجــان غربــی فعالیت داشــته و بیــش از  2500حســاب بانکی داشــتهاند که
بررسیها نشان میدهد تراکنش حسابهای بانکی متعلق به سرکردگان این باند،
بیش از  3280میلیارد ریال بوده است.
صالحی ادامه داد :اموال و داراییهای این باند شناسایی و با حکم دادگاه  ۱۸باب
مغازه ،تعداد قابل توجهی ملک و زمین بههمراه  18میلیارد ریال وجه نقد متعلق
به اعضای این باند مصادره شــد .همچنین بیش از 7نفر و  109کیلوگرم انواع مواد
مخدر نیز از این باند توقیف شده است.

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

قصاص دوباره برای پزشک تبریزی
گــروه حوادث /پزشــک تبریــزی که متهم
است سه سال قبل همسر و مادربزرگش را
با خوراندن غذای مسموم به قتل رسانده
برای دومین بار به قصاص محکوم شد.
بهگــزارش خبرنــگار «ایــران» ،روز ۱۷
مهر ســال  ،۹۵پنج عضو خانواده پزشک
جوانی بهنــام علیرضا صلحــی با عالئم
مســمومیت به بیمارســتان تبریز منتقل
شدند.اماتالشپزشکانبراینجاتجان
همسر و مادربزرگ این پزشک بینتیجه

مانــد و آنها جان خــود را از دســت دادند.
گرچــه در گزارشهای اولیه مســمومیت
ناشــی از خوردن غذای نذری علت مرگ
اعالمشداماباشروعتحقیقاتتخصصی
و پلیســی عمدی بودن این مسمومیت و
احتمال قتل قوت گرفت و پزشــک جوان
بازداشــت شد .در حالی که علیرضا منکر
دخالت در قتلها بود حدود 6ماه بعد نیز
کیفرخواست پرونده با اتهام قتل عمدی
متهم صــادر و برای رســیدگی به شــعبه

مرگ کودک  6ساله در عروسی
سوم دادگاه کیفری یک آذربایجان شرقی
ارسالشد.قضاتپسازبرگزاری 4جلسه
سرانجام رأی به قصاص متهم دادند اما
این حکم در دیــوان عالی نقض و پرونده
بــرای رســیدگی دوبــاره بــه دادگاه بــدوی
بازگشــت .بابــک بابــازاده ،وکیــل مدافع
این پزشک به ایسنا گفت :با نقض حکم
قصاص از سوی دیوان عالی کشور پرونده
به شــعبه صادرکننده رأی بدوی -شعبه
سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان

شــرقی -فرســتاده شــد و پس از برگزاری
دو جلســه دادگاه در ایــن شــعبه ،اولیــای
دم همســر موکلــم ،خواســتار قصــاص و
اولیای دم مادربزرگ او ،خواهان دریافت
دیه شــدند که قضات نیز برای دومین بار
حکم به قصــاص و پرداخت دیــه دادند.
حکم صادره غیرقطعی است و در مهلت
 ۲۰روز بــه دیــوان عالــی کشــور اعتــراض
خواهیمکرد.

گروه حــوادث /بیتوجهــی والدین در نگهداری از کودک  6ســاله در مراســم
عروسی منجر به مرگ وی شد.
بهگــزارش خبرنــگار «ایــران» ،شــامگاه جمعــه مأمــوران کالنتــری 26
ماهدشــت کرج با اعالم مسئوالن بیمارستان شریعتی کرج درجریان سقوط
مرگبار کودک  6سالهای در یک مراسم عروسی قرار گرفتند.
مأمــوران پــس از حضــور در محــل در نخســتین بررســیها دریافتند این
کــودک هنــگام بازی در حیاط یــک باغ تاالر در حومه ماهدشــت از روی یک
جســم بلند ســقوط کــرده و از ناحیه ســر مصدوم شــده که با حضــور عوامل
اورژانــس و انتقــال به بیمارســتان بهدلیل خونریــزی و جراحت مغزی جان
خود را از دست داد.

نقشه مادر ودختر

برای اخاذی از مردان هوسران
گروه حوادث -معصومه مرادپور /زن جوان که با همدســتی مادرش ،مردان هوســران را بهخانه میکشاند و از آنها اخاذی میکرد صبح
دیروز در شعبه هفتم دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.

به گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایران» ،اواســط
مهر پارسال مردی سراسیمه خود را به مأموران
پلیس غــرب تهران رســاند و از ماجــرای گرفتار
شدنش در دام دو زن فریبکار در شهرک راهآهن
خبرداد.اینمردگفت:درمحدودهبلوارفردوس
زن جوانــی را کنار خیابان دیــدم ،در یک لحظه
وسوسه شدم و در جلوی پایش توقف کردم .اما
زن میانســالی نیز همراه او ســوار خودروام شد و
به پیشــنهاد آنها به خانهشان رفتیم .وقتی وارد
خانه آنها در شــهرک راهآهن شدم ناگهان پسر
جوانــی به من حمله کرد و پــس از کتک کاری و
تهدید با چاقو از من خواست هر چه پول دارم در
اختیارشان قرار دهم .ترسیده بودم و هیچ راهی
جز تسلیم شدن نداشتم به همین خاطر کارت
بانکیام را که  10میلیون تومان پول در حســابم
بود در اختیارشــان قرار دادم .سپس زن جوان با
گرفتــن کارت از خانه خارج شــد و پس از انتقال
پول به حساب خودشان به خانه بازگشت .بعد
هم برای شکایت به اینجا آمدم.
کارآگاهان در گام نخســت پی بردند که چند
مرد دیگــر نیز در دام زورگیــری و آدم ربایی این
دو زن گرفتار شدهاند و با توجه به حساس بودن
پرونده مأموران اداره پنجم پلیس آگاهی تهران
وارد عمل شدند.

کارآگاهــان در تحقیقــات پــی بردنــد کــه
پولهای مردان به دام افتاده به حساب پیرزنی
که آلزایمر دارد منتقل شــده اســت در حالی که
ایــن زن هیــچ اطالعــی از ماجــرای آدم ربایی و
زورگیــری دو زن نداشــت .ســرانجام روز  4آبــان
ســال گذشــته راننده یک خودرو ســمند ســفید
رنــگ کــه دو سرنشــین زن در آن بودنــد خود را
به مأموران گشــت کالنتری در شــهرک راهآهن
رساند و در خواست کمک کرد.
وی مدعــی شــد ایــن دو زن پولهایــش را
سرقت کردهاند .همین کافی بود تا مینا  30ساله
و مریم  50ساله از سوی مأموران دستگیر و برای
تحقیقات بیشــتر در اختیار مأموران اداره پنجم
پلیس آگاهی تهران قرار گیرند.
مینــا که راهی جز اعتراف نداشــت در همان
ابتــدا گفت :نیاز به پول داشــتم به همین خاطر
خانوادهام را مجبــور به همکاری کردم .بعضی
روزها همراه مادرم در کنار خیابان منتظر مردان
هوســران میماندیــم و بعــد از اینکه آنهــا را به
بهانه رابطه شــوم به خانه میکشاندیم برادرم
وارد عمل میشــد و با تهدید پولهای آنها را به
جیب میزدیم .در ادامه مشــخص شــد که این
باند خانوادگی برای اینکه طعمه هایشان از آنها
شکایت نکنند اقدام به برهنه کردن مردان کرده

و دختــر جــوان دیگــری از آنها با گوشــی موبایل
فیلمبرداری کرده اســت .تجســسهای پلیسی
ادامه داشت تا اینکه برادر مینا با حضور در اداره
پلیس خود را تسلیم مأموران کرد.
اعضای این خانواده که مادر ،دو دختر وپسر
خانواده بودند خیلی زود دستگیرشده وبه شرح
ماجــرا پرداختند .صبــح دیروز ایــن متهمان از
زندان به شــعبه هفتم دادگاه کیفری به ریاست
قاضیتقیانوباحضورقاضیعباسی-مستشار
دادگاه  -منتقل شدند تا محاکمه شوند .مینا به
قضات گفت :همه این مردان برای رابطه با پای
خودشان وارد خانه من شدند و هیچ آدم ربایی
اتفاق نیفتاده اســت .وی در ادامه گفت :شــوهر
صیغهایــم به خاطر پرداخــت مهریه زن اولش
در زنــدان اســت .من این کار را میکــردم تا پول
آزادی شــوهرم را فراهم کنــم .من یک فرزند 5
ساله دارم که با پدرش زندگی میکند.
او درپاســخ به ســؤال قاضــی پرونــده درباره
اینکه در داخل خانه چه اتفاقی میافتاد؟پاسخ
داد :وقتی وارد خانه میشدیم طعمهمان را به
داخل اتاق میکشــاندم .مــن بیرون میرفتم تا
چــای یا آب بیــاورم که در همین لحظــه برادرم
وارد اتاق میشد و با چاقو و قمه حمله میکرد.
چقدرازاینراهپولگرفتی؟

ایران

اعدام سرکرده باند «هوشنگ»

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m

نزدیک  40میلیون تومان.
همهپولنقدداشتند؟
نه ،کارت بانکیشــان را میگرفتیم و برادرم
به بانک میرفت و پولها را به کارت مادربزرگم
که دست ما بود واریز میکرد.
پولهاراچهکردید؟
کمی از پولها را هزینه اجاره خانهمان کردم
و بخشی را نیز بهعنوان سهم مادرم و برادرم به
آنها پرداخت کردم.
مادر مینا نیز گفت :از  16سالگی ازدواج کردم
و پس از جدایی در خانههای مردم کار میکردم
تا هزینههــای زندگی فرزندانم را تأمین کنم اما
حاال خودم بهخاطر اشــتباه دخترم روانه زندان
شدهام.
آنــگاه دختر کوچک خانواده که نســترن نام

داشــت درحالی که اشــک میریخت گفت :من
در جریان این اتهامهایی که به من نسبت داده
شــده نبــودم من فقــط در خانه حضور داشــتم
هیچ نقشــی در این سناریو شــوم نداشتم .فقط
در یکی از این ماجراها به دستور خواهرم طوری
وانمــود کردم کــه در حــال فیلمبــرداری از مرد
میانسال هســتم .درحالی که اصالً هیچ فیلمی
نگرفتــم امــا من بهخاطــر این موضــوع به پنج
ســال حبس محکوم شدهام .سپس سعید پسر
خانواده برای دفاع از خودش در جایگاه ایســتاد
وگفت من ســرقتی مرتکب نشــدم .اتهــام آدم
ربایــی را نیز قبــول نــدارم .همه شــاکیان با پای
خودشــان به خانه مــا آمده بودند .پــساز پایان
جلسه قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور
شدند.

