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ماجرای فرار هالیوودی یک زندانی

گــروه حوادث/نقشــه اعضــای یــک
خانــواده بــرای فــراری دادن مجرمی
که قرار بود به زندان کرمانشــاه منتقل
شود با هوشــیاری مأمور پلیس استان
البرز ناکام ماند.
ســرهنگ «همتعلــی شــکری» -
فرمانده انتظامی هرسین -در تشریح
این خبر اظهار داشــت :یکی از پرسنل

انتظامــی اســتان البــرز مأموریت پیدا
کــرده بود تا دو مجــرم را که حکم آنها
توســط دســتگاه قضایی قطعیت پیدا
کــرده بود تحویــل زندانهای نهاوند و
کرمانشاه بدهد.
وی پــس از آنکــه مجــرم اول را بــه
زنــدان نهاونــد تحویــل داد به ســمت
کرمانشــاه حرکــت کرد تا مجــرم دوم

سقوط دزد از طبقه سوم

را نیــز تحویل دهد اما در مســیر جاده
صحنه  -بیســتون مجــرم وانمود کرد
کــه حالت تهوع داشــته و نیاز به پیاده
شدن از خودرو دارد.
پس از توقف خودرو در حاشیه جاده،
ناگهان یک دســتگاه پژو پــارس که دو
زن و یــک مــرد سرنشــین آن بودند به
خــودروی پلیــس نزدیــک شــده و در

فرصت مناســب اقدام به ســوار کردن
مجرم و فرار کردند.
امــا مأمور پلیــس آنهــا را تعقیب کرد
و در ورودی شــهر بیســتون ،پــس از
چند بار ایســت دادن وقتی بیتوجهی
راننــده پــژو پــارس را دیــد با اســتفاده
از قانــون بهکارگیــری ســاح اقــدام
بــه شــلیک چنــد تیــر هوایــی کــرد که

دستگـیری  45روز بعد از آزادی

گفتوگو با متهم
کــوروش  25ســال دارد و یکــی از اعضــای باند
ســرقت خــودرو اســت ،ســارقی حرفــهای کــه
تخصصشسرقتانواعواقسامخودروهاست،
او از جزئیات سرقتهایش میگوید.
ëëچطوردســتگیرشــدی؟ یکی از دوســتانم در
محل قرار با یکی از مالباختهها دســتگیر شــد
و مــا را هــم لو داد .شــگرد مــا اینطــور بود که
خودروها را ســرقت میکردیم .بعد از سرقت
خودرو ،وسایل داخل آن را که معموالً مدارکی
معتبر بود برداشته و خودروها را در کنار خیابان
رها میکردیم .البته گاهی اوقات این خودروها
را در نزدیکــی کالنتریهــا رهــا میکردیــم تــا
ســریعتر پیدا شــوند .بعد بــا مالباخته تماس
میگرفتیــم ،معموالً شــماره تلفــن مالباخته
داخــل مدارکش بود به آنها میگفتیم در ازای
تحویل مدارکشان به ما مبالغی پول بدهند.

ایران

گروه حوادث /اعضای یک باند سرقت خودرو
کــه در ازای پــس دادن مــدارک ســرقتی بــه
صاحبانشان از آنها پول میگرفتند در آخرین
ســرقت بــه دام افتادند.بهگــزارش خبرنــگار
جنایــی «ایــران» ،چنــدی قبل مــرد جوانی با
پلیــس تماس گرفت و از ســرقت خودرواش
خبــر داد .بهدنبال اعالم ایــن خبر تحقیقات
به دستور خاکزاد ،دادیار شعبه دوم دادسرای
ویژه ســرقت آغاز شد .در بررسیهای صورت
گرفته مشــخص شــد کــه در محــدوده محل
ســرقت خــودرو ،ســرقتهای دیگــری نیــز
گــزارش شــده اســت و همین مســأله نشــان
میداد که این ســرقتها از سوی اعضای یک
باند شکل گرفته است.در حالی که بررسیها
برای شناســایی ســارقان ادامه داشت شاکی
پرونــده بــار دیگــر به پلیــس مراجعــه کرد و
ســرنخی در اختیــار کارآگاهــان قــرار داد .او
گفــت :ســاعاتی قبــل مــرد ناشناســی با من
تماس گرفت و گفت مدارک ماشینم را پیدا
کرده اســت .او از من خواســت تا به آدرســی
کــه میگوید بروم امــا برای تحویــل مدارکم
از من پول خواســت .به مــن گفت  4میلیون
تومان پول داخل کیســه نایلونی بگذارم و به
محلــی بروم که او تعیین کرده بود .کیســه را
بگذارم و بعد از یک ســاعت دوباره به محل
قــرار برگردم تا مــدارک را از همانجا بردارم.

مرد ناشــناس اصرار کرد که به پلیس حرفی
نزنم.بــا اظهــارات مــرد جــوان ،بالفاصلــه
مأمــوران وارد عمل شــده و در محل قرار به
کمیــن نشســتند .طبــق قــرار قبلــی صاحب
خودرو پولهــا را پای درختی قرار داد و آنجا
را ترک کرد اما زمانی که مرد ناشــناس برای
برداشــتن پــول و گذاشــتن مــدارک به محل
برگشت ،مأموران دستگیرش کردند.

خودروی حامل مجرم فراری متوقف
و سرنشــینان آن پیــاده اقــدام بــه فرار
کردند.
سرهنگ شــکری خاطرنشــان کرد :در
ایــن تعقیب و گریــز مأمور پلیس پس
از شــلیک چند تیر هوایــی و خودداری
از دستور ایســت ،به پای راست مجرم
فراری شــلیک و پس از زمینگیر شدن

ëëچقدر؟بســتگی بــه مــدل ماشــین و مدارک
مسروقه داشت ولی معموالً از 2میلیون تومان
تا 5میلیونتومانازآنهاپولمیگرفتیم.باآنها
درخیابانیخلوتقرارمیگذاشتیمکهمعموالً
ایــن خیابــان در نزدیکی محل زندگــی یکی از
اعضای بانــد بــود .اینطوری میتوانســتیم از
داخل خانه محل را زیر نظر بگیریم .مالباخته
طبــق قــرار پولهــا را داخــل کیســه نایلونــی
میگذاشت و به محل قرار میآمد .او پولها را
پای درختی که با نوار قرمز آن را مشخص کرده
بودیم میگذاشــت .بعــد از آن به او میگفتیم
محــل را ترک کند و یک ســاعت بعــد برگردد.
در ایــن فرصت زمانی که مطمئن میشــدیم
او محل قرار را ترک کرده اســت به سراغ کیسه
نایلونــی میرفتیــم و به جــای پول مــدارک را
برای مالباختهها میگذاشتیم .البته این یکی از
شگردهای ما بود.
ëëشــگرد دیگرتــان چــه بــود؟در شــگرد دوم
مدارک را از داخل ماشــین برنمی داشــتیم.
بلکه خودروی مســروقه را کنار خیابان پارک
میکردیــم و از مالباختــه میخواســتیم اول
پــول بدهــد و بعــد نشــانی محل قــرار دادن
خودرو را بعد از دریافت پول به او میدادیم.
با این شــیوه هم خــودرو را پیــدا میکرد هم
مدارکش را ما هم به پول میرسیدیم.
ëëسابقه داری؟بله 13 ،بار به زندان رفتهام.

وی زندانــی و همســرش را دســتگیر
کرد.
رئیــس پلیــس شهرســتان هرســین با
بیان اینکه دختر و داماد مجرم موفق
به فرار شــده و تالش برای دســتگیری
آنها ادامــه دارد ،گفت :مجرم زخمی
شــده بــرای درمان بــه مراکــز درمانی
منتقل شده است.

گروهحوادث/دزدترسووقتیباصاحبخانهروبهروشدازپنجرهقصد
فرار داشــت که پایش ســر خورد و به پایین سقوط کرد.بر اساس این
اخـــــــبار گزارش ســاعت ۲۰:۳۰چهارشنبه ۱۹دی از طریق مرکز فوریتهای
پلیســی ۱۱۰ســقوط جوانی حدوداً ۳۰ساله از طبقه سوم یک مجتمع مسکونی در خیابان
وحیدیــه به کالنتــری ۱۲۷نارمک اطالع داده شــد .بــا حضور مأموران کالنتــری در محل و
انجام بررسیهای اولیه مشخص شد مرد جوان که بشدت از ناحیه سر مجروح شده قصد
سرقت از خانه یکی از ساکنان طبقه سوم را داشته است اما ناگهان صاحبخانه وارد شده و
با مشــاهده دزد از همســایهها درخواست کمک کرد .دزد ترسو نیز از راه پنجره قصد فرار به
پشــت بام ســاختمان مجاور را داشته که کنترل خود را از دست داده و به پایین سقوط کرده
است.ســرهنگ مجتبی ســهرابی منش رئیس کالنتری ۱۲۷نارمک در این باره اظهار کرد:
طیهماهنگیبامرکزفوریتهایپزشکی،۱۱۵بالفاصلهاینشخصبرایانجاماقدامات
درمانی و پزشــکی به بیمارستان منتقل شد و با توجه بهشدت آسیب دیدگی تحت عمل
جراحیقرارگرفتهواقداماتدرمانیادامهدارد.

کالهبرداری تلفنی از داخل زندان

ëëاولیــن بار به چــه جرمی؟ 17ســالم بود که
موتورسیکلت سرقت کردم.
ëëچقدردرسخواندی؟دیپلم دارم .درســخوان
بودم .میخواســتم وکیل شــوم ،از بد روزگار
گرفتار دوست ناباب شدم و خیلی زود جای
کتــاب و درس و مشــق گرفتار شیشــه و مواد
مخدر شــدم .آن زمــان دوســتانم میگفتند
شیشــه ذهن آدم را باز میکند تا بهتر درس
بخوانــم .اما اولین بار که شیشــه کشــیدم در
واقــع جوانــیام را بــه آتــش کشــیدم و تمام
آرزوهایــم از بیــن رفــت و به جای دانشــگاه
رفتم پشت میلههای زندان.
ëëآخرین بار کی از زندان آزاد شدی؟درســت 45
روزقبلآزادشدماماهمسلولیهایمبهسراغم
آمدنــد .گفتنــد بانــدی تشــکیل دادهایــم
ومی خواهیمبهاینشیوهسرقتکنیم.منهم
اشــتباه کردم و دوباره در مســیر سرقت و خالف
افتادم .البته ایــن را هم بگویم وضع مالی بدی
داشــتم برای کسی که ســابقه دار است و بارها به
زندان رفته نه کار اســت و نه پول .تازه شاکیهای
قبلیامهمبودندوبایدرضایتآنهارامیگرفتم
واینکارتنهاباپرداختپولامکانپذیربود.
ëëچــه خودروهایــی را معمــوالً ســرقت
میکردید؟خودروهایــی کــه سیســتم امنیتی
نداشــت یــا دزدگیــرش ضعیف و ســرقتش
راحت بود.

گــروه حوادث /دو مرد کالهبردار که از داخل زندان و با یک تلفن حســابهای مردم را
خالی میکردند شناســایی شــدند.چندی قبل مردی با مراجعه بــه پایگاه یکم پلیس
آگاهی تهران از یک کالهبرداری تلفنی خبر داد و گفت :من کارمند بیمارستان هستم.
عصر روز بیســت و هشــتم مهر فردی که خود را از عوامل حسابداری بیمارستان محل
کارم معرفی میکرد با من تماس گرفت و گفت که بخشی از حقوق رئیس بیمارستان
به اشتباه به حساب من واریز شده و بههمین علت حسابم مسدوده شده است او از من
درخواســت کرد که برای اصالح تراکنش و همچنین رفع مســدودی حسابم به دستگاه
خودپرداز بانک مراجعه کنم .پس از مراجعه به دستگاه خودپرداز و استعالم موجودی
حســابم ،متوجه شــدم مبلغی به حســابم منتقل نشــده بود و ضمن تماس با همان
شماره تلفن گفتم که وجهی به حسابم منتقل نشده است اما این فرد بیان داشت وجه
در حساب مسدود شده و قابل رؤیت نیست .همچنین کدی را که با صفر شروع میشد
به من داد و از من خواســت که کد را در قســمت انتقال وجه وارد نمایم و مدت  5ثانیه
دکمه ثبت را نگه دارم ،ولی پس از این کار متوجه شدم که کد اعالم شماره کارت بوده و
مبلغ  29میلیون و  900هزار و  298ریال از حسابم کسر شده است .در تحقیقات پلیسی
رد پــای یکــی از مجرمــان حرفهای که در زندان محبوس بود به دســت آمد و با دســتور
قضایی متهم از زندن احضار شد و تحت بازجویی اولیه قرار گرفت .متهم در ابتدا منکر
ارتکاب هر جرمی بود ،ولی پس از مشاهده دالیل و مدارک لب به اعتراف گشود و اقرار
کرد که کالهبرداری را یکی از هم ســلولیهایش انجام داده اســت ولی مبلغ به حساب
وی واریز شــده است.ســرهنگ کارآگاه «قاسم دســتخال»  -رئیس پایگاه یکم تصریح
کرد :با دســتگیری متهم دوم و تحقیقات تکمیلی پلیســی ،تاکنون  6نفر از مالباختگان
در شهرهای مختلف کشور مانند استانهای مرکزی ،همدان و تهران که به همین شیوه
مورد کالهبرداری قرار گرفته بودند ،شناسایی شدهاند.

قتل معلم پشت فرمان خودرو

گروه حوادث /معلم جوان قمی از سوی چند مرد مسلح با شلیک
گلوله به قتل رســید.بهگزارش ایلنا ،جواد قره گزلو معلم و معاون
مدرسه خاتم االنبیای قم در حالی که سوار بر خودرواش بود هنگام
رانندگــی در چهارراه گلزار شــهدای قم مورد حمله افراد ناشــناس
قرار گرفت و با شــلیک گلوله کشــته شــد.این معلم جوان از اهالی
منطقه نیروگاه قم بوده و گفته میشود بهدلیل اختالفات شخصی
کشــته شــده اســت .عامالن این تیراندازی دســتگیر شــده و تحت بازجویی قرار دارند.
تحقیقات در این پرونده برای یافتن انگیزه این جنایت ادامه دارد.

