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مهمتريــن ســرقتي كــه امســال رخ داد ،مربــوط بــه ســرقت از
طالفروشــيهاي يــزد و مالير اســت ،ســرقتهايي كه بــا دو جنايت
همراه بود و عامالن اين سرقتها كه دو برادر بودند ،به غير از سرقت
از طالفروشي ،نقشه سرقت از مرد صرافي را نيز طراحي كردند ،ولي
با ربودن مرد صراف در اجراي اين نقشه موفق نشدند .ماجرا اواسط
شهريور امسال با تماس پسر جواني با پليس در رابطه با ربوده شدن
پــدر صرافش آغاز شــد .اين جوان به مأمــوران گفت :لحظاتي پيش
پــدرم تماس گرفــت و در حالــي كه از صدايش مشــخص بــود حال
خوبيندارد،گفتاوراربودهاندوباضرباتچاقوازپادرآوردهاندودر
اطراف شهر يزد رهايش كردهاند .به دنبال اين تماس ،مأموران وارد
عمل شدند و موفق شدند مرد صراف را در حالي كه بشدت مجروح
شدهبود،پيداكنند.اودربازجوييگفت:درراهخانه،دومردخودروام
را نگه داشــتند و تحت عنوان مأمور به خارج از شــهر كشاندند و كليد
مغازه و وســايل ديگرم را ســرقت كردند .در اين ماجــرا آنها چندين
ضربه به من زدند و با اين تصور كه گوشي تلفن همراه ندارم ،مرا رها
كردند تا بر اثر خونريزي جان خود را از دســت بدهم كه من با پســرم
تماسگرفتم.
در حالــي كــه تحقيقات بــراي دســتگيري عامالن ســرقت از مرد
صراف ادامه داشــت 28 ،شــهريور مرد طالفروشي با پليس تماس
گرفت و از ناپديد شدن پسرش خبر داد .تا اينكه جسد اين پسر جوان
در پاركينگ محلي كه خودرواش را پارك ميكرد ،كشف شد.
از سويي مشخص شد كه از مغازه طالفروشي سرقت انجام شده
و به اين ترتيب انگيزه قتل پســر جوان مشــخص شــد .در بررســيها
روشــن شــد كــه عامــان جنايــت ،زمانــي كــه پســر طالفــروش وارد
پاركينگ شــده بود ،به بهانه اينكه مأمور هســتند ،ســوار خــودروي او
شــدهاند و با طناب اين جوان را خفه كردهاند و با سرقت كليد مغازه،
نقشه خود را اجرا كردهاند.
تحقيقــات اوليــه نشــان مــيداد كــه ســرقت از مــرد صــراف و
طالفروشيتوسطاعضاييكباندصورتگرفتهاست.دربررسيها
مشــخص شد ســوم مرداد امسال طالفروشــي ماليري نيز به همين
شــيوه و شــگرد بــه قتــل رســيده و از مغازهاش ســرقت شــده اســت.
اطالعاتنشانميدادكههرسهموردسرقتتوسطدوبرادرصورت
گرفته و مدتي بعد كارآگاهان جنايي همدان موفق به دســتگيري دو
برادر شــدند .اين دو برادر به قتلها با انگيزه سرقت اعتراف كردند و
پايميزمحاكمهرفتند.
بــرادر بزرگتر به اتهام انجام دو قتل عمد توســط قضــات دادگاه
كيفري يك اســتان يــزد به دو بار قصاص ،همچنين بواســطه جرايم
ديگــري همچون معاونت در ســرقت ،ســه مــورد آدمربايــي ،ايجاد
جرح با چاقو ،ســرقت موتورسيكلت ،شــروع به اقدام به قتل ،خريد
و نگهداري ســاح گرم و ســرقت مقرون به آزار و همچنين مشاركت
در جنايت بر ميت ،به 99ضربه شــاق و جهت مشــاركت در سرقت
مقــرون بــه آزار بــه 99ضربــه شــاق و همچنيــن پرداخــت ديــه نيز
محكــوم شــد و برادر كوچكتر و متهــم رديف دوم را هــم به دو حبس
ابدمحكومكردند.

حوا

دث

زنيکه با بارانناپدیدشد

يكي از حوادث عجيب امسال مربوط به ناپديد شدن زن ميانسال
در بــاران آبانمــاه پايتخــت بــود .ســاعت 19:30دقيقــه دوشــنبه
 17آبــان زن 47ســاله پس از پايــان كارش راهي مؤسســه زباني در
خيابانپاســدارانشــدتــافرزندانــشرابهخانهببردوهمســرش
داخــل خودرو منتظــر بچهها بــود .همزمان بــا خروج آنهــا ،مادر
دســت فرزندان خردسالش را گرفته بود كه ناگهان كيف دخترش
به داخل كانــال آب افتاد .مادر با ديدن اين صحنه بالفاصله براي
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پنــج مــرد جوان مســلح كه شــبانه ،ســوار بر ســمند ســفيد به
مغازههــا و رســتورانهاي تهــران دســتبرد ميزدند ،توســط
پليسبازداشتشدند.متهماندرنخستينمرحلهبازجويي
بــه  18ســرقت مســلحانه طــي  10روز در پايتخت و  6ســرقت
در پاكدشــت و وراميــن اعتــراف كردنــد .اين ســارقان خشــن
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همچنين در يك شــب  9ســرقت ســوپرماركت و فستفود را
انجــام دادند .اين مــردان جــوان در حالي كه نقــاب به چهره
داشــتند ،وارد مغازههــا ميشــدند و بــا تهديد كلــت كمري و
چاقو سرقتهاي شــبانه را انجام ميدادند .نخستين سرقت
اعضــاي ايــن بانــد 23آذر امســال گزارش شــد .ماجــرا از اين
قــرار بود كه ســه مرد نقابــدار در حالي كه كلت كمري و ســاح
ســرد به دست داشــتند ،وارد ســوپرماركتي در منطقه افسريه
شدند و نقشــه ســرقت را عملي كردند .به دنبال اين سرقت،
شــكايتهاي ديگــر مبنــي بر ســرقتهاي زنجيرهاي مشــابه
نيــز اعالم شــد .آنهــا ســوپرماركتها و رســتورانهايي را كه تا
ســاعت پاياني شــب باز بودند انتخاب ميكردند و ســه نفري
وارد مغــازه ميشــدند و بــا تهديــد اســلحه ،پولهــاي داخل
دخل را به ســرقت ميبردنــد .پرونده چهار نفــر از متهمان با
تكميل تحقيقات با اتهام محاربه به دادگاه عمومي و انقالب
پايتختفرستادهشد.

شــهرداري اين موضــوع را به پيمانــكار اعالم كرده بود و شــركت
پيمانكار موظف بود تدابيري اتخاذ كند كه ســارق يا سارقان قادر
به ســرقت مجدد حفاظ نباشــند يــا حداقل قبل از روشــن كردن
پمپ از وجود حفــاظ اطمينان حاصل ميكردند تا حادثهاي رخ
ندهد .درچنين شــرايطيقصورپيمانكار 100درصد اعالم شــدو
در چنين شرايطي قاضي جنايي براي اين پيمانكار به اتهام قتل
شبه عمد كيفر خواست صادر كرد و پرونده را به دادگاه كيفري دو
تهرانفرستادتاويمحاكمهشود.
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آبنمای كوهسار  ،دخترک را در خود فرو برد

يكي ازحوادث تلخ و دلخراشــي كه امسال رخ داد ،مرگ دختري
 5ســاله در آبنمــاي پــارك كوهســار در منطقــه مشــيريه تهــران
بــود كــه ايــن حادثــه 4خــرداد امســال رخ داد و فاطمــه بهدنبال
ســقوط در حوضچــه مقابل آبشــار دچار حادثهاي هولناك شــد.
داخــل حوضچه پمــپ بزرگي بــود و بهدليل اينكــه پمپ حفاظ
نداشــت ،او بــه داخل پمپ كشــيده شــد و به طــرز هولناكي جان
باخــت و پيمانكار اعالم كرد كه روز حادثــه دريچه آن به احتمال
زيــاد به ســرقت رفتــه بــود .در چنيــن شــرايطي قاضي محســن
مديرروســتا ،بازپرس شعبه
ششــم دادســراي جنايــي
تهــران بــراي پيمانــكار قرار
بازداشــت ميليونــي صــادر
كــرد و بــا دســتور وي تيمــي
ازكارشناســان تحقيقــات
خود را در اين خصوص آغاز
و نظر خــود را اعــام كردند.
طبــق نظريــه كارشناســي،
علتحادثهنبودحفاظروي
حوضچهبودهكهناظرمقيم

گرفتنكيفبهطرفجويآبدويداماناگهانجريانشديدآباو
را برد .همسرش كه شاهد اين صحنه بود بالفاصله با آتشنشاني
تماس گرفت و تيمهاي عملياتي نيز خود را به آنجا رســاندند .اما
تالشهاي چنــد ماهه براي يافتــن زن ناپديد شــده بيفايده بود.
سپس با شــكايت همسر زن گمشده ،رســيدگي بهاين موضوع در
دادســرايجنايــيتهرانقــرارگرفت.امــاهيچرديازاوبهدســت
نيامده و اين ماجرا همچنان در هالهاي از ابهام است.

