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خرید زانتیا از جیب مردم

سرقت مرگبار ابلیس سیاه از خانه پدرخوانده
گروه حوادث  :مرجان همایونی /دکترای مدیریت استراتژیک که ماهی یک و نیم میلیون تومان
حقوق میگرفت وقتی  20میلیون تومان بدهی باال آورد نقشــه سرقت از خانه پدر خواندهاش
را اجرا کرد ،ســرقتی که به جنایت ختم شــد.به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ســاعت 1:30
بامداد یکشنبه  21بهمن وقوع یک قتل در طبقه چهارم مجتمعی مسکونی در بلوار دریا از سوی
مأموران کالنتری  134شهرک قدس به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم شد .با اطالع از این
خبــر بازپرس جنایی به همراه تیم بررســی صحنه جرم راهی محل حادثه شــدند.آنها با حضور
در محل با جسد مرد  68ساله درحالی که دست و پاهایش بسته و خفه شده بود مواجه شدند.

دستگیری تنها مظنون
در بررســیهای اولیــه مشــخص شــد
مقتــول ســه بــار ازدواج کــرده و یک پســر از
همســراولش داشــته کــه تمــام اموالــش را
نیز بــه نام او کرده بود .پســر مقتــول به تیم
جنایــی گفت :ســاعتی قبل از کشــف جســد
پدرم ،بهروز  -برادر ناتنی ام -با من تماس
گرفــت و گفــت بــه مقابــل خانه پــدرم رفته
امــا او در را بــاز نمیکنــد .مــن که بــه ماجرا
مشــکوک شــده بــودم بالفاصلــه خــود را به
خانــه پــدرم رســاندم که بــا جســد او مواجه
شدم.
درحالــی کــه بهــروز مدعــی بــود رابطــه
خوبــی با پــدر خواندهاش داشــته و مدام به
او ســر مــیزده ،اما پســر مقتــول مدعی بود
بهــروز که فرزنــد خوانــده پدرش بــوده با او
اختالف مالی داشــته اســت.اظهارات ضد و
نقیض پســر خوانده مقتول و مدارکی که در
صحنه جنایت بدســت آمد ،فرضیه دســت
داشــتن بهروز در این جنایت را مطرح کرد.
بدیــن ترتیــب بــه دســتور بازپــرس جنایــی
وی بازداشــت شــد و تحقیقــات از او صورت
گرفــت .وی در بازجوییهــا ســرانجام لــب
بــه اعتــراف گشــود و گفــت یکــی از اراذل و
اوباش منطقه ســتارخان به نام شاهین پدر
خواندهاش را کشته است.
در بررســیها مشــخص شــد شــاهین از
متهمــان ســابقه دار اداره آگاهــی اســت که
به اتهام ســرقت ،زورگیری ،ضــرب و جرح،
تهدیــد شــهروندان و آزار و اذیــت بارهــا بــه
زندان افتاده اســت و آخرین بار ســال  91به
اتهام آزار و اذیت پســری  21ســاله دســتگیر

و در آن پرونــده به «ابلیس ســیاه» معروف
شــده و حــدود چهار مــاه پیش نیــز از زندان
آزاد شده است.
بــا بدســت آمــدن هویــت متهــم اصلــی
کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهــی
دریافتنــد کــه متهــم در منطقــه ســتارخان
تردد دارد که بــا زیر نظر گرفتن محل موفق
شدند  23بهمن او را دســتگیر کنند.شاهین
بــا معرفــی دو همدســتش در تحقیقــات
گفــت :مدتــی قبــل بهــروز گفــت کــه پــدر
خواندهاش رفتار مناسبی با او ندارد .بعد از
آن هم گفت کــه وضع مالی پدرخواندهاش
خــوب اســت و گاوصندوقی پــر از پول و طال
در خانــهاش دارد .آنجــا بــود کــه پیشــنهاد
ســرقت گاوصندوق را به مــن داد و من هم
به همراه دو نفر از دوستانم نقشه سرقت از
خانه پیرمرد را طراحی کردیم .قرار بود پول
و طالها به ما برســد و اسناد و مدارک ملکی
را هم به بهروز بدهیم.
او ادامــه داد :وقتــی وارد خانــه شــدیم
دســت و پاهــا و دهــان مقتــول را بســته و
بــه دنبــال گاوصنــدوق گشــتیم امــا اثــری
از گاوصنــدوق نبــود .درنهایــت پولهــا و
طالهــای او را در یکــی از اتاقهــا پیدا کرده و
بعد از سرقت هم فرار کردیم.
ســردار علیرضــا لطفــی ،رئیــس پلیــس
آگاهــی تهــران بــزرگ در این بــاره گفت :به
دنبــال اظهــارات متهــم دو همدســتش نیز
بازداشــت شــده و برای تحقیقات در اختیار
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت
قرار داده شدند.
در ادامه بررسیها ،کارآگاهان اداره دهم

پلیــس آگاهی تهــران بــزرگ اطالع
پیدا کردند که شاهین و همدستانش
ســرقتهای مشــابه دیگــری نیــز در
پرونده خود دارند.
گفتوگو با پسر خوانده مقتول
ëëچــرا نقشــه قتــل پــدر خوانــده ات را
کشیدی؟
من نمیخواســتم او کشــته شــود .نقشــه
ما ســرقت بود نــه قتل .من مشــکالت مالی
زیادی داشــتم .یک روز که با شاهین در این
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گــروه حــوادث /مــرد شــیاد بــا پرســه زدن مقابــل
دســتگاههای عابر بانک به بهانه کمک به سالمندان
خبر
و افراد بیسواد حسابشان را خالی میکرد.
اوایــل بهمــن امســال ،مــردی ســالخورده بــا مراجعه بــه انتظامــات مرکز
تعویض پالک خودرو در شــرق تهران گفت :بــرای انجام یک کار بانکی به
دستگاه خودپرداز مراجعه کردم ،ولی از آنجا که کار با دستگاه را بلد نبودم
از فردی که در آن نزدیکی ایســتاده بود خواســتم تا به من کمک کند ،او نیز
پس از انجام کار بســرعت از محل دور شــد اما وقتی پول خود را شــمرده و
کارت را چــک کردم متوجه شــدم کارت عابر بانک متعلق به من نیســت،
بــرای همین او را صدا زدم ،اما وی بســرعت از
محل گریخت.
با هماهنگی مسئوالن انتظامات مرکز تعویض
پالک ،ســارق هنگام خــروج از در اصلی مرکز،
شناســایی و دســتگیر شــد و با حضــور مأموران
انتظامی به کالنتری محل منتقل شد.
ســرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری -رئیس پایگاه
چهارم پلیس آگاهی پایتخت -در تشــریح این
خبر گفت :پس از دســتگیری متهــم ،وی برای
تحقیقات تکمیلی در اختیــار کارآگاهان پایگاه
چهــارم پلیــس آگاهی پایتخت قــرار گرفت که
مشــخص شــد ،معتاد و دارای ســوابق متعدد
ســرقت و حمــل و نگهداری مواد مخدر اســت که در مراکــز تعویض پالک
ک که افــراد زیادی به آن
و ترخیــص خودرو و در کنار دســتگاههای عابر بان 
مراجعه میکردند پرســه زده و به بهانه کمک به افرادی که نحوه اســتفاده
از دســتگاه خودپرداز را نمیدانســتند ،اقــدام به ســرقت کارت و رمز کارت
آنهــا میکند.این متهم در تحقیقات انجام شــده بــه کارآگاهان گفت که با
شناســایی افراد بیســواد ،ســالمند و ناتوان رمز آنها را به دســت میآورده و
از آنجــا کــه تعداد زیــادی کارتهــای عابر بانک تاریخ گذشــته و مســروقه
همراهش داشــته در فرصتی مناسب کارتهای مسروقه و تاریخ گذشته را
با کارت مالباخته تعویض کرده و با در دست داشتن رمز کارت ،از محل دور
میشده و بالفاصله حساب وی را خالی میکرده است.
متهــم ،بــه ســرقت  25کارت با این شــیوه و شــگرد اعتراف کــرده و مدعی
شــد از این راه حدود  ۴۰میلیون تومان به دســت آورده اســت و با پول های
ســرقتی یک دســتگاه خودرو زانتیا خریده اســت ،که تحقیقات دراین مورد
ادامه دارد.
رئیــس پایگاه چهــارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اشــاره به اینکه تصویر
بدون پوشش متهم به درخواست دادیار شعبه  ۲دادسرای ناحیه  ۴تهران
در روزنامههای کثیراالنتشــار چاپ و منتشر میشود ،بیان داشت :از کسانی
که توســط این فرد و با این شــیوه و شــگرد از آنها سرقت شده است ،دعوت
میشــود بــرای پیگیری موضوع با در دســت داشــتن اصل پرونــده خود به
پایــگاه چهــارم پلیــس آگاهی تهــران بــزرگ واقــع در زیر پل ســید خندان
خیابان ابوذر غفاری مراجعه یا با شماره تلفن  ۲۱۸۶۶۳۵۴تماس حاصل
نمایند.
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بــاره حــرف مــیزدم او پیشــنهاد ســرقت از
خانه پدر خواندهام را داد.
من قبــول نکردم ،امــا او مــرا تهدید کرد
کــه اگــر بــا آنهــا همــکاری نکنــم بالیی ســر
بچههایم میآورد.

ëëبا شاهین چطور آشنا شدی؟
 20ســالی اســت که او را میشناسم .اما 4
مــاه قبل بهطور اتفاقــی او را دیدم .او تازه از
زندان آزاد شده بود.
ëëمشکل مالی ات چه بود؟
مــن دو میلیــون و  500هــزار تومــان پول
نــزول گرفته بــودم اما نتوانســتم این پول را
پرداخــت کنــم .قــرار بــود  7میلیــون تومان
بــه جــای دو میلیــون و پانصــد هــزار تومان
برگردانــم کــه نتوانســتم و ایــن پــول بــه 20
میلیون تومان تبدیل شد.
بــرای پدرخواندهام و پســرش ایــن پولی
نبــود و آنهــا به راحتــی میتوانســتند به من
بدهند.
ëëروز حادثه چه اتفاقی افتاد؟
قــرار بــود مــن و خانــواد هام بــه خانــه
پــدر خوانــد هام برویم .تنهــا کاری که من
باید انجام مــیدادم این بود که در خانه
را بــاز بگــذارم .همیــن کار را هــم کــردم
ســاعت  5عصــر بــه خانــه پدرخوانــد هام
رفتیــم و نیــم ســاعت بعــد هــم از آنجــا
بیرون آمدیم.
بعــد از ورود مــا شــاهین و همدســتش
وارد خانه شــده و خودشــان را به پشــت بام
رســاندند .در آنجــا مخفــی شــدند و بعــد
از خــروج مــا شــاهین خــودش را بــه مقابل
آپارتمــان مقتــول رســاند و بــا معرفی خود
به عنوان یکی از همســایهها از او میخواهد
در را بــاز کند.قرار بود آنها ســرقت کنند و در
ازای ایــن همکاری  7میلیــون تومان به من
بدهند تا بدهیام را پرداخت کنم.
بعد از اینکه آنها خانه را ترک کردند هر چه
با مقتول تمــاس گرفتم جواب نداد .شــاهین
هم میگفت کاری جز سرقت نکردهاند ،نگران
شدم و با پسرش تماس گرفتم.
ëëشغلت چیست؟
من دکتــرای مدیریت اســتراتژیک دارم،
دیپلــم افتخــار از دانشــگاه آکســفورد هــم
گرفتــهام اما در شــرکتی خصوصــی کارهای
بازاریابــی انجــام میدهــم که ماهــی یک و
نیم میلیون تومان حقوق میدادند.

