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اخبار حوادث

پلیس این دزدان مسلح را ناکام گذاشت

جزئیات ریاست مرد فراری بر باند دزدان مخوف

گروه حــوادث :یــک تبهکار
فراری از ارومیه در هشــتگرد یک
باند خطرنــاک تشــکیل داد تا به
سرقتهای مسلحانه دست بزند.
آبان ماه سالجاری ماموران پلیس
ارومیــه در جریــان کالهبرداری
میلیونی مرد جوانــی قرار گرفتند و
تیمی از ماموران برای دســتگیری
متهم وارد عمل شدند.
با توجه به حساس بودن پرونده
تیمی ماموران پلیس آگاهی پرونده
تحقیقات فنی خــود را آغاز کردند
و در گام نخســت طعمههــای مرد
فریبکار هدف تحقیق قرار گرفتند.
ماموران در ایــن مرحله تصویر
مجرمــان ســابقهدار را پیش روی
طعمههــای پرونــده کالهبرداری
میلیونی قرار دادنــد تا اینکه تصویر
یکی از تبهکاران حرفهای که عزت

نام دارد هدف شناسایی قرار گرفت.
متهم فراری
کارآگاهان با شناسایی کالهبردار
میلیونی ردیابیهای پلیسی را کلید
زدنــد و در ابتــدا مخفیــگاه متهم
که مدتی در آنجا پنهان شــده بود
ردزنی شــد اما وقتی ماموران برای
دســتگیری متهم وارد عمل شدند
مشخص شد که عزت  40ساله قبل
از حضور ماموران پا به فرار گذاشته
است.
تجسسهای پلیسی نشان از آن
داشــت که عزت از شهر خارج شده
و به شــهرهای غربی کشــور سفر
کرده اســت اما هربار کــه ماموران
برای دســتگیری وی دست به کار
میشدند این تبهکار حرفهای قبل
از حضور مامــوران مخفیگاهش را
تغییر میداد.

ردیابیها ادامه داشــت تا اینکه
ماموران اداره یکــم پلیس آگاهی
تهران اطــاع پیدا کردنــد که یک
تبهکار حرفهای در منطقه هشتگرد
استان البرز ،یک خانه تیمی تشکیل
داده است.
متهم تحت نظر
کارآگاهــان اداره یکــم پلیس
آگاهی تهران در کاوشهای پلیسی
پی بردند کــه عزت پــس از فرار از
ارومیه مدتی در شــهرهای کشور
پنهان شــده و با حضــور در منطقه
هشتگرد یک باند پنج نفره تشکیل
داده است.
تیم پلیسی که احتمال میدادند
عزت بــرای اجرای یک ســناریوی
تبهکارانه این باند را تشــکیل داده
به صــورت نامحســوس تحت نظر
قرار گرفت.

مامــوران در مــدت زمانی که
حرکات عزت و همدســتانش را زیر
نظر داشتند با صحنه عجیبی روبرو
شدند.
عزت که احتمــال میرفت قصد
دارد یک ســناریوی خشــن برای
ادامه تبهکاریاش را به اجرا بگذارد
در این باند پنج نفــره بارها اقدام به
تغییر همدســتانش داد و هربار که
اعضای باند تغییــر میکردند تیم
جدیدی تشکیل میداد تا اینکه در
آخر توانست یک باند خشن و مورد
اطمینان تشکیل دهد.
نقشه ای ناکام
کارآگاهــان اداره یکــم پلیس
آگاهی تهران که حرکات متهمان را
زیر نظر داشتند متوجه شدند که این
باند پنج نفره قصد خرید چند اسلحه
دارند و در گام بعدی مشــخص شد
که عزت قصد سرقت از یک صرافی
را دارند.
عزت غافل از اینکه همه حرکاتش
از سوی پلیس تحت نظر است چند
روزی به چهارراه استانبول میرفت
و یک صرافی بزرگ را تحت نظر قرار
میدادند تا با بررســی کامل نقشه
سرقت و فرار را طراحی کنند.
همیــن ســرنخها و اطالعات به
دســت آمده کافی بود تــا ماموران
پلیس آگاهی تهران قبل از اجرایی
شــدن این سرقت مســلحانه برای
دستگیری متهمان وارد عمل شوند.
کارآگاهــان کــه در کمیــن
دزدان نشســته بودند سحرگاه روز
سهشــنبه  9بهمن ماه سال جاری
با اطمینان از حضــور همه اعضای
این بانــد در مخفیگاهشــان برای
دستگیری متهمان وارد عمل شدند
و در یک عملیات غافلگیرانه عزت و

همدستانش دستگیر شدند.
عزت و همدســتانش که سعی
کرده بودند هیچ ســرنخی برای لو
رفتن نقشهشــان در خانه نگهداری
نکنند ابتدا اصرار بر بیگناهی داشتند
اما وقتی در برابر مدارک و شــواهد
پلیســی قرار گرفتند بــه ناچار از
نقشــهای که برای سرقت مسلحانه
از یک صرافی کشــیده بودند پرده
برداشتند.
اعتراف عزت به سرقت
عزت در اعترافاتش گفت :با گران
شدن قیمت دالر به فکر سرقت از یک
صرافی افتادم چون میدانستم پول
خوبی به جیب میزنم و برای تبدیل
کردن دالرها به تومان دردســری
ندارم به همین خاطر از شش ماه قبل
شروع به انتخاب اعضای باندم کردم.
وی افــزود :در ایــن مدت چون
پولی در بساط نداشتم و هدایت یک
باند نیاز به پول داشــت ،همزمان با
شناسایی اعضای باندم یک سناریوی
کالهبراری را در شهر ارومیه طراحی
کردم و پس از اجرای آن با پولهای
به دست آمده پا به فرار گذاشتم.
تبهکار همه فن حریف ادامه داد:
با پولهای به جیــب زده مدتی در
چند شــهر زندگی پنهانی داشتم و
در این مــدت با افراد زیــادی برای
اجرای نقشــه سرقت مســلحانه از
یک صرافی آشــنا شــدم اما بعد از
مدتی که آنها را زیر نظر قرار میدادم
متوجه میشدم که نمیتوانم به آنها
اطمینان کنم تا اینکه از شــهرهای
غربی به منطقه هشــتگرد اســتان
البرز سفر کردم .عزت گفت :مدتی
در هشــتگرد با افرادی که از قدیم
آشنا بودم در ارتباط بودم و از طریق
آنها با چند جوان دیگر آشنا شدم که

از میان همه آنها توانستم چهار مرد
همه فن حریف را انتخاب کردم.
وی افزود :اعضای باند تشــکیل
شــده بودند و یکبار بــرای اجرای
نقشهمان تصمیم گرفتیم در نقش
مامــور به صرافــی بزرگــی که در
چهارراه اســتانبول اســت برویم و
سپس به بهانه  100هزار دالر نقشه
ســرقتمان ر به اجــرا بگذاریم اما
این نقشه به اجرا نرســید و منتظر
یک موقعیت بهتر بودیــم و این در
حالی بود که منتظر بودیم سفارش
اسلحهمان آماده شوم و به دستمان
برسد.
عــزت ادامــه داد :چنــد روزی
صرافی را که هــدف قرار داده بودیم
تحت نظر گرفتیم و همه مسیرهای
فرار را مورد بررســی قرار دادیم اما
هنوز اسلحهها به دستمان نرسیده
بود و قرار بود چند روز دیگر تفنگها
به دستمان برسد و نقشــه را با اجرا
برســانیم و این در حالی بود که فکر
نمیکردیم پلیس مــا را تحت نظر
دارد و قبل از اینکه دست به سرقت
بزنیم دستگیر شدیم.
بنــا به ایــن گــزارش ،متهمان
به دســتور بازپرس پرونــده برای
تحقیقات بیشــتر و شناسایی دیگر
جرائــم احتمالیشــان در اختیار
ماموران اداره یکــم پلیس آگاهی
تهران قرار دارند و تجسسهای برای
کشف اسلحهها ادامه دارد.
با توجه به اعتراف صریح متهمان
به طراحی سرقت مســلحانه از یک
صرافی  ،تحقیقات جهت شناسایی
جرایم احتمالی متهمان و همچنین
کشف سالح از متهمان در دستور کار
قرار گرفت و تحقیقات در این پرونده
در مراحل مقدماتی قرار دارد .

خبر
در خانه اعیانی رخ داد

ردپای یک زن در سرقت شمشهای طال

گروه حوادث:یک زن آشــنا با استفاده
از اعتماد خانواده ثروتمند تهرانی دســت به
سرقت شمش های طال زد.
در این اقدام تبهکارانه به جز شــمش ها
مقدار زیادی طال کــه همگی در داخل خانه
نگهداری می شدند به سرقت رفتند.
چندی پیــش مامــوران کالنتری 164
قائم در شــما تهران خود را در برابر سرقتی
میلیاردی دیدند.
روز سوم بهمن ماه سالجاری ،زن و مردی
آشفته و نگران نزد پلیس رفتند و درحالیکه
خودشــان هم باور نداشــتند از سرقت دارو
ندارشان خبر دادند.
مرد صاحبخانه به افسر تحقیق گفت :من
صاحب یک ساختمان در شهرک یاس واقع در
بلوار ارتش هستم که بتازگی مورد دستبر قرار
گرفته و دزدان عنوان داشتند طال و جواهراتم
که سه سرویس طال ،دو شمش 20گرمی طال،
شش سکه تمام آزادی ،هفت نیم سکه ،هشت
ربع سکه طال و یک انگشــتر و گردنبند ست
قدیمی طال به همراه یک و نیم میلیون تومان
پول را به سرقت بردهاند.
تیم پلیسی بعد از دستور بازپرس پرونده
وارد عمل شدند و با اعزام به صحنه سرقت به
تجسس در خانه اعیانی دست زدند.

وقتی در این بررســیها مشــخص شد
دزدان بدون تخریــب و براحتی داخل خانه
شــدهاند و بدون به هر ریختگی اثاثیه دقیقا
به محل نگهداری طــا و جواهرات رفتهاند
مطمئن شدند که دزد حتما یک آشنا است.
بدین ترتیب زن و مــرد صاحبخانه تحت
تحقیــق گرفته شــدند تا آشــنای تبهکار
شناسایی شــود و همین فرضیه کافی بود تا
صاحبخانه پرده از شک خود به زنی آشنا که
نظافتچی خانهشان بود بردارد.
تجسس ها در این شاخه نشان داد که این
زن به نام زهرا در هفته گذشته سه بار به خانه
اعیانی رفته و با توجه بــه اعتماد صاحبخانه
همه چیز در دسترس وی بوده است.
ماموران با دادن آموزش به صاحبخانه از او
خواستند تا زهرا را به بهانه نظافت خانه باز به
محل سرقت بکشاند.
با این اقدام عملیاتی زهرا که نمیدانست
رازش لو رفته و مظنون شــماره یک سرقت
طالیی اســت بالفاصله برای نظافت به خانه
مالباختهها رفت و خود را دربرابر پلیس دید.
ماموران از این زن که شــوکه شــده بود
بازجویی کردند او که به گریه افتاده بود ابتدا
با التماس خواست تا بخشیده شود اما وقتی
دید باید اعتراف کند تا بعد درباره سرنوشتش

تصمیم گرفته شود چاره ای جز اقرار ندید.
زهرا گفت:برای نظافت به این خانه آمدم
در حیــن کار بــا طالها مواجه شــدم باورم
نمیشــد به این راحتی بتوانم ســرقت کنم
نمیدانم چرا تصور میکردم لو نخواهم رفت.
وی افزود :پشیمانم اما خیلی وسوسه شدم
میخواستم مشکالتم را حل کنم و شرمنده
هســتم این خانم و آقا خیلی بــا مهربانی با
من رفتار کردند و من قدرشناسشــان نبودم
امیدوارم من را ببخشند.
زن تبهکار ادامه داد :با توجه به شناختی
که نســبت به خانــه و محل وجــود طال و
جواهرات به دست آورده بودم آخرین باری
که به اینجا آمدم همــه این طالها را با خودم
بردم و در خانه پنهانشان کردم اصال نفروختم
و هر وقت بخواهید آنها را باز میگردانم .
گفت و گو
زهرا انگار خودش میدانســت دستگیر
خواهد شد او سر به زیر انداخته و فقط گریه
میکند:
چرا سرقت؟
برای اینکه زندگی آبرومندانهای داشــته
باشم نظافتچی خانه ها شدم اما یک وسوسه
من را بیآبرو کرد.
تا حاال سرقت نکرده بودی؟

اصال .نمی توانستم دست به این کارهای
بد بزنم.
خودت میگویی کارهای بد!
بله.کارهای بد همهشــان بد است و من
وسوسه شدم.
قبل از این وسوسه نشده بودی؟
اصال.ایــن طالها هــم زیاد بودنــد و هم
بینظم تصورم این بود صاحبخانه آنقدر پول
و طال دارد که نمیداند چقدر طال و پول کم
شده است.
به همین راحتی؟
بــاور کنید همین تصــور را داشــتم اما
استرس هم داشتم بخاطر همین یک هفتهای
که طالها را سرقت کردم دست به آنها نزدم
میخواستم اگر لو نمیرفتم بعدها بفروشم و

راز خانه مجلل کارمند داروخانه بیمارستان

گروه حوادث :مردی  37ساله بیش از شش میلیارد
تومان را با تاســیس یک شــرکت صــوری از داروخانه
بیمارستانی در تهران به سرقت برده بود.
ششم بهمن ماه امســال ،رئیس یکی از بیمارستان
های نزد کالنتری  164قائم پرده از یک سرقت میلیاردی
برداشت .رئیس بیمارســتان به پلیس گفت که با توجه
به رسیدن روزهای پایانی ســال ،تصمیم به انبارگردانی
گرفته و دراین اقدام مشخص شــده حجم زیادی دارو و

پول از قسمت داروخانه به سرقت رفته است.
در تحقیق از رئیس بیمارســتان مشخص شد حدودا
شش میلیارد تومان پول از قسمت داروخانه بیمارستان
خرج خرید داروهایی شده بود که وجود خارجی نداشتند
و به احتمال زیاد انباردار در این رابطه دست داشته است.
در ادامه و با توجه به حساســیت موضوع ،ماجرا به تیمی
از ماموران عملیات کالنتری به محل اعزام شــد و جوان
انباردار بــه نام بابک تحت بازجویی فنی و پلیســی قرار

گرفت .بابک که سعی داشــت خود را بیگناه نشان دهد
وقتی متوجه مدارک پلیسی شــد ،ناچار لب به اعتراف

به زخمهایم بزنم.
زندگی سختی داری؟
خیلی خیلی سخت است.
شوهرو بچههایت االن چه فکری
باید بکنند؟
سکوت و گریه!
حرف آخر؟
امیدوارم خانــم و آقای مهربــون من را
ببخشــند و زندان نیفتم.آبرویم که می رود
بدتر خانوادهام مشکل مالی شدیدی دارند و
من باید خیلی از هزینهها را بدهم.شرمندهام.
بنابه ایــن گزارش؛پرونده این ســرقت
با دســتور بازپرس تحت پیگیری پلیســی
است و همه طالهای ســرقتی به مالباخته
بازگردانده شد.

گشود و گناهش را گردن گرفت.
بابک گفت:با تاسیس شــرکتی صوری تحت عنوان
فروش دارو و لوازم بهداشتی ،اقالمی را خریداری کرده و
هزینه آنها را نیز پرداخت کردم اما هیچ دارویی در ازای
این پول ها وارد داروخانه بیمارستان نکردم و  6میلیارد
تومان به جیب زدم .وی ادامه داد :با پول های به دســت
آورده از این راه ،یک خانه مجلل در قسمت مرفه نشین
شهر تهران و یک ماشین لوکس و گرانقیمت خریدم.
بنابه این گزارش ،تحقیقات برای افشای دیگر جرایم
پنهان بابک در حال انجام است.

حمله مسلحانه راننده تاکسی به
ساختمان شهرداری هشتگرد

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان
البرز با بیان اینکه با اقدام به موقع ماموران کالنتری
هشتگرد فرد مســلحی که در حال تیراندازی به
ساختمان شهرداری این شهر بود ،دستگیر شد،
گفت :این حادثــه هیچ گونه تلفــات جانی در بر
نداشته است .سرهنگ سید محمدرضا خسروی
در این باره اظهار داشت :ساعت  ۸:۲۸دقیقه صبح
دیروزدرپیتماسبامرکزفوریتهایپلیسی۱۱۰
مبنی بر یک مورد تیراندازی در میدان شهرداری
شهر جدید هشتگرد بالفاصله اکیپی از ماموران
کالنتری هشتگرد برای بررسی موضوع به محل
مورد نظر اعزام شــدند .وی افزود :پس از حضور
ماموران مشاهده شــد که فردی از سمت میدان
شهرداری هشــتگرد با یک قبضه سالح «ژ  »۳در
حال تیراندازی به سمت ســاختمان شهرداری
است .این مقام انتظامی گفت :ماموران بالفاصله
وارد عمل شــده و با به کارگیری تدابیر امنیتی،
نامبرده را دســتگیر و به همراه سالح به کالنتری
منتقلکردند.سرهنگخسرویبیانکرد:متهمدر
بازجوییهای ماموران انگیزه خود از این تیراندازی
را ناراحتی و عصبانیتش از تخریب منزلش توسط
عوامل شــهرداری و نوعی تالفی این اقدام آنها
عنوان کرد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان
البرز تصریح کرد :در حادثه تیراندازی صبح امروز
به ســاختمان شــهرداری هیچ فردی کشته و یا
مجروح نشده است.
وی اظهار کرد :نامبرده با در اختیار داشتن یک
قبضه ســاح ژ ۳ .که آن را در سال  ۵۷تهیه کرده
بود با ایستادن در جنب میدان شهرداری هشتگرد
اقدام به تیراندازی به سمت ساختمان شهرداری
میکند.
به گفته معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی
اســتان البرز ،متهــم در حال بازجویی اســت و
تحقیقات در خصوص این حادثه ادامه دارد.

قتل فجیع دو ایرانی
در تورنتوی کانادا

دو ایرانی در محله بدنام تورنتوی کانادا به طرز
فجیعیکشتهشدند.
بروس مک آرتور 67ساله که به حرفه گلکاری و
طراحی فضای سبز اشتغال دارد ،اواخر ژانویه سال
جاری میالدی دستگیر شد.
بیشــتر قربانیان وی که بقایای اجساد برخی
آنها در پــروژه های وی یافت شــده اند ،در محله
بدنام تورنتو زندگی می کردند .برخی ســاکنان
تورنتو از پلیس انتقاد کرده اند که از سال 2010که
اخبار مفقود شدن برخی شهروندان منتشر شد ،به
کندی عمل کرده و سال ها برای حل این معما وقت
تلف کرده است .مقام های قضایی اعالم کرده اند
که هنوز انگیزه این قاتل زنجیره ای معلوم نیست و
چهارم فوریه حکم وی اعالم می شود.
احتمال دارد که مک آرتور به حبس ابد محکوم
شدهوپساز 25سالحبسواجدشرایطعفوباشد
و برخی منابع از وجود دو ایرانی در فهرست هشت
مقتول این قاتل کانادایی خبر داده اند.

قتل عجیب در مراسم
خاکسپاری یک مرد آبادانی

مرد جوان که در مراســم خاکســپاری اهالی
طایفهشان شــرکت کرده بود با شلیک گلولهای
به قتل رسید.
ساعت 10صبحروزسهشنبه 9بهمنماهاهالی
روستای سیحان شهرستان آبادان در حال مراسم
خاکسپاری بودند که اهالی این طایفه با توجه به
رسم قدیمی که در مراســمهای مختلف اقدام به
تیراندازی میکنند در این مراســم نیز شروع به
تیراندازی هوایی کردند.
در حالیکه همه سرگرم سوگواری و تیراندازی
هوایی در مراسم خاکسپاری بودند ناگهان جوان
 35ســالهای روی زمین افتاد و صدای تیراندازی
نیز پایان گرفت.
در این صحنه جوان  35ساله که از ناحیه سینه
هدفگلولهقرارگرفتهبودرویزمینافتادوهمین
کافی بود تا ماجرای تیراندازی مرگبار در مراسم
خاکسپاری به ماموران پلیس آبادان مخابره شود.
ماموران پلیــس جنایی آبادان بــا حضور در
محل متوجه شدند مرد  35ســاله که یک فرزند
خردسال دارد در مراسم ختم در صحنه تیراندازی
هوایی اهالی طایفه از ناحیه سینه هدف گلوله قرار
گرفته است .بنا به این گزارش ،تحقیقات پلیسی
برای شناسایی عامل این تیراندازی دردستور کار
ماموران قرار گرفته اما با توجه به اینکه اهالی طایفه
حاضر به همکاری با ماموران نشدهاند تجسسها
به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آبادان
قرار گرفته است.

