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شيوع بيماري كرونا در كش�ور ،حوزه بروز جرائم را
مثل هر حوزه ديگري تحتتأثير قرار داد و سبب شد
تا نوروز 99شيوع جرائم در قياس با سالهاي گذشته
كاهش چشمگيري داشته باشد .مهمترين پرونده
نوروز 99درشهرستاناسالمشهرتشكيلشد.جايي
كه سه مرد تبهكار هش�تم فروردينماه با طراحي
نقشه سرقت ،خونينترين پرونده تعطيالت نوروز را
رقم زدند و كمتر از يكساعت بعد از حادثه بازداشت
شدند .پرونده سهمتهم به صورت ويژه بررسي شد و
متهمان به زودي در دادگاه كيفري يك استان تهران
محاكمهميشوند.بازداشتاوليندزددرسالجديد،
دستگيري قاتل فراري و فرار از زندان از مهمترين
پروندههايي بودند كه در نوروز  99تش�كيل شدند.

قصاص
مجازات قتل همسر سابق

م�ردي ك�ه ب�ه اته�ام قت�ل همس�ر س�ابقش در بازداش�ت
ب�ه س�ر ميب�رد محاكم�ه و ب�ه قص�اص محك�وم ش�د.

به گزارش جوان ،اين حادثه ششم ديس��ال 98در يكي از محلههاي
شهرستان چهاردانگه اتفاق افتاد .وقتي مأموران پليس در محل حاضر
شدند با جسد زن جوان كه ميترا نام داشت مواجه شدند و شوهر سابق
او را كه مردي 37ساله به نام پيام بود بازداشت كردند.
مرد جوان در اولين بازجوييها به قتل اعتراف كرد و گفت :من و ميترا
چند سال قبل باهم ازدواج كرديم و صاحب دو دختر شديم .ما از ابتدا با
هم اختالف داشتيم و مدام بر سر موضوعات مختلف مشاجره ميكرديم.
وقتي بچهها به سن نوجواني رسيدند اختالفهاي ما هم بيشتر شد به
طوري كه مجبور به جدايي شديم.
متهم ادامه داد :من سرپرس��تي بچهها را به عهده گرفتم و ميترا براي
ديدن آنها به خانهمان ميآمد .مدتي كه گذشت ميترا گفت كه طاقت
دوري بچهها را ندارد و از من خواس��ت اجازه دهم دوب��اره به زندگي
برگردد كه قبول نكردم .او بعدا ً خواست كه صيغهاش كنم تا بتواند كنار
بچهها باشد كه باز هم به حرفش توجه نكردم.
متهم در شرح حادثه گفت :امروز صبح ميترا براي ديدن بچهها به خانه
آمد .بعد از اينكه بچهها راهي مدرسه شدند از من خواست كه دوباره به
زندگي برگردد .سر اين موضوع با هم مشاجره كرديم و من كنترل خودم
را از دست دادم و با چاقو چند ضربه به او زدم كه كشته شد.
با اعتراف متهم و كامل ش��دن تحقيقات در اين باره بازپرس پيام را به
اتهام قتل عمد مجرم ش��ناخت و كيفرخواس��ت عليه وي صادر شد و
متهم در شعبه هفتم دادگاه كيفري يك استان تهران پاي ميز محاكمه
ايستاد.
در جلسه رسيدگي به پرونده دو دختر متهم براي پدرشان درخواست
قصاص كردند .پيام وقتي در جايگاه ايستاد اما اتهام قتل عمد را انكار
كرد و گفت فقط يكي از ضربهها را به ميترا زده اس��ت .او گفت :وقتي
مشاجره ما باال گرفت من دست به چاقو شدم و ضربهاي به كتف ميترا
زدم و از خانه خارج ش��دم و نميدانم بقيه ضربهها را چه كس��ي وارد
كردهاست .هيئت قضات اما بعد از ختم جلسه وارد شور شد و متهم را
به قصاص محكوم كردند.

سرقتموتورسيكلت
به بهانه تست كردن

س�ارق فرص�ت طلب ك�ه ب�ا معرفي ك�ردن خ�ودش ب�ه عنوان
مأم�ور ارگان دولت�ي و ب�ه بهانه تس�ت ك�ردن موتورس�يكلت
اق�دام ب�ه س�رقت وس�يله نقلي�ه ميك�رد بازداش�ت ش�د.

به گزارش ج��وان 17،اسفندس��ال 98م��ردي با مرك��ز فوريتهاي
پليس 110تماس گرفت و مأموران را از ماجراي سرقت موتورسيكلت
پالس با خبر كرد .لحظاتي بعد تيمي از مأموران كالنتري 163ولنجك
در محل حاضر شدند.
ش��اكي در توضيح ش��كايت خود گفت :چند روز قب��ل براي فروش
موتورسيكلتم در سايت ديوارآگهي دادم تا اينكه مردي تماس گرفت
و بعد از گفتن مشخصات موتورس��يكلت گفت كه قصد خريد دارد.
من آدرس خانهام را به او دادم و آن مرد س��اعتي بعد ب��ه در خانهام
آمد .او خ��ودش را مأمور يكي از ارگانهاي دولت��ي معرفي كرد .بعد
از بررسي موتورسيكلت و توافق بر سر قيمت از من خواست كه سوار
موتورسيكلت ش��ود تا آن را امتحان كند .من هم به او اعتماد كردم و
اجازه دادم تا سوار شود .آن مرد هم س��وار موتورم شد و فرار كرد كه
شكايت دارم.
بعد از طرح شكايت پرونده به دس��تور بازپرس شعبهسوم دادسراي
ناحي��ه 34تهران در اختيار تيم��ي از كارآگاه��ان اداره هفتم پليس
آگاهي تهران قرار گرفت .كارآگاهان در اولين گام با حضور در محل و
بررسي دوربينهاي مداربسته تصوير متهم راكه مردي 25ساله بود به
دست آوردند .تحقيقات بعدي مشخص كرد كه متهم كامران نام دارد
و از مجرمان سابقهدار است كه بارها به اتهام سرقت بازداشت شد و به
زندان افتاده بود .بعد از به دست آمدن اين اطالعات بود كه مخفيگاه
متهم در خيابان اسكندري شناسايي و 12فروردينماه بازداشت شد.
متهم در بازجوييها به س��رقت اعتراف كرد و گفت :موتورسيكلت را
به مردي در مي��دان گمرك فروخته و پولش را صرف خوش��گذراني
كرده اس��ت .با اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاشت مأموران
موفق شدند مالخر را شناس��ايي و در بازرسي از محل ،موتورسيكلت
سرقتي را هم كشف كنند .سرهنگ كارآگاه داوود فرد ،جانشين پليس
آگاهي تهران بزرگ گفت :دو متهم به دستور بازپرس راهي زندان و
موتورسيكلت هم به شاكي تحويل داده شد.

ش��نبه  16فروردي��ن  10 | 1399ش��عبان | 1441

ساعت 9:30صبح روز جمعه هشتم فروردينماه بود كه
زن جواني با شنيدن فريادهاي كمكخواهي از داخل
يكمغازه فروش گوشي تلفن همراه در خيابان كاشاني
شهرس��تان اسالمشهر كس��به محل را از ماجرا با خبر
كرد .لحظاتي بعد كسبه به سختي در مغازه را گشوده
و با ديدن پيكر غرق خون صاحب مغازه كه فرش��اد نام
داش��ت مأموران پليس و امدادگ��ران را از ماجرا با خبر
كردند .همزمان با حضور مأموران كالنتري 11شهرك
الله و امدادگران ،فرشاد 27ساله در حالي كه با اصابت دو
ضربه از ناحيه گردن هدف ضربه چاقو قرار گرفته بود به
بيمارستان منتقل شد و تحقيقات براي بازداشت عامالن
حادثه به جريان افتاد.
در شاخه ديگري از بررسيها كارآگاهان پليس در جريان
تحقيقاتخودموفقشدندنيمساعتبعدازحادثهدونفر
از عامالن حادثه را در يكي از خيابانهاي اطراف در حالي
كه نايلون حاوي گوشي تلفن همراه به دست داشتند و
لباسهايشان آغشته به خون بود شناسايي و بازداشت
كنند .دو متهم در اولين بازجوييها به سرقت خونين با
همدستي يكي از دوستان خود اعتراف كردند .همزمان با
دستگيريدومتهمبودكهسومينعضوباندهمكهراهي
براي فرار نداشت خود را تسليم پليس كرد.
اعتراف عامالن حادثه به جنايت
در حال��ي كه تحقيق��ات در اين باره جريان داش��ت از
بيمارستان خبر رسيد كه فرشاد به علت شدت جراحت
جانش را از دست داده است بنابراين پرونده با موضوع قتل
عمدتشكيلشد.
عامل اصلي حادثه كه مردي 24ساله بود در شرح ماجرا
گفت :در بررسي صفحه اينستاگرام فرشاد متوجه شدم
كه او صاحب يك مغازه فروش گوشي موبايل درخيابان
كاشاني است ،بنابراين تصميم به سرقت از مغازه او گرفتم
و ماجرا را با دو نفر از دوستانم در ميان گذاشتم كه موافقت
كردند .مطابق نقشه ابتدا به مدت چند روز مغازه وي را
تحت نظر گرفتيم و دو روز قبل از حادثه به عنوان خريدار
وارد مغازهاش شدم و شرايط را بررسي كردم اما آن روز
خريد انجام ندادم .به فرش��اد گفتم كه قصد خريد يك
گوشي گرانقيمت براي برادرم را دارم اما به خاطر شرايطي
كه برايم پيش آمده فع ً
ال با خودم پول ندارم و اصرار كردم
كه روز جمعه به مغازه بيايد تا بتوانم همراه برادرم خريد
انجام دهم .وقتي با اصرارم مواجه شد قبول كرد.
متهم ادامه داد :بعد از آن بود كه مرحله دوم نقشه را اجرا
كرديم .روز حادثه وقتي فرشاد در مغازه را باز كرد من به
همراه يكي از دوس��تانم همراه او وارد شديم و كركره را
پايين داديم .نفر سوم گروه هم مأمور مراقبت از محل بود.
متهم گفت :وقتي فرشاد در گاو صندوق را باز كرد من با
تهديد چاقو از او خواستم كه گوشيهاي تلفن همراه را
داخل نايلوني كه به او دادم بريزد .او فهميد كه در دام ما
گرفتار شده است .وقتي دست به شوكر برد كه مقاومت
كند ،من ب��ا چاقو دو ضربه ب��ه او زدم و بعد از س��رقت
53گوشي هر سه فرار كرديم تا اينكه بازداشت شديم.

دستبردسارقان
بهمؤسسهخيريه

س�ه س�ارق ك�ه ب�ه ي�ك مؤسس�ه
خيري�ه در خياب�ان جيح�ون ته�ران
دس�تبرد زده بودن�د بازداش�ت ش�دند.

مقتول

حادثه از زبان برادر مقتول
بهزاد معصومي ،برادر مقتول درباره حادثه گفت :من و
فرشاد در همان مغازه با هم شريك و همكار بوديم .متهم
اصلي دو روز قبل از حادثه به مغازه آمد و گفت ميخواهد
براي برادرش خريد كند .او گفت برادرش از صبح زود تا
دير وقت سر كار است و اصرار كرد روز جمعه همراه او به
مغازه بيايد تا خريد را انجام دهد .به خاطر شيوع كرونا و
شرايط ايجاد شده من قبول نكردم اما برادرم براي كمك
به او قبول كرد .شماره همراهش را به او داد و گفت « هر
وقت با برادرت آمديد با من تماس بگيريد تا كار شما را
انجام دهم » .وي ادامه داد :روز جمعه آنها به مغازه رفتند
اما قصدشان خريد گوشي نبود بلكه قصد سرقت داشتند
و وقتي برادرم مقاومت كرد ضربهاي به شاهرگ گردنش
زدند و  53گوشي موبايل را از داخل گاو صندوق سرقت
كردند و از آنجا گريختند .لحظاتي پس از اين ماجرا خود
فرشاد با من تماس گرفت و گفت كه سريع خودم را به
مغازه برسانم و شاهرگش را زدند .پس از آن بالفاصله به
مغازه رفتم و در حالي كه خون زيادي از برادرم رفته بود او
رابهدرمانگاهرساندمكهپسازپانسماناوليهباآمبوالنس
بهبيمارستاناعزامشديم.درآنجاگفتندبهعلتباالرفتن
قند خون امكان عمل جراحي وجود ندارد بايد صبر كنيم
تا قند خونش كاهش پيدا كند 3 - 2 .ساعت بعد كادر
درمانيبهماگفتندكهبايدبهفرشادانسولينتزريقكنيم
تا قندش پايين بيايد و بتوانيم او را به اتاق عمل ببريم .بعد
هم به يكباره اعالم كردند كه به كما رفته است و در ادامه
هم خبر رسيد كه فوت كرده است.
اهداي اعضا
برادر مقتول درباره اه��داي اعضاي برادرش گفت :پس
از آنكه برادرم به مرگ مغزي مبتال شد پيشنهاد اهداي
اعضاي وي مطرح ش��د كه م��ن و برادر ديگ��رم كه در
بيمارستان بوديم با اين موضوع موافقت كرديم و اميدوار
بوديم كه با اين كار خداپس��ندانه بتوانيم چند بيمار را
درمان كنيم تا ثواب آن به پاي برادرمان نوشته شود .اما به
مسئوالن بيمارستان گفتيم كه بايد از پدر و مادرمان هم
اجازه بگيريم كه پس از تماس با آنها هر دو نفرشان اعالم
رضايت كردند و ما عالوه بر دريچه قلب بافتهاي هر دو
دست و پاي او را اهدا كرديم.
صدور كيفرخواست
با كامل شدن تحقيقات اوليه س��همتهم به محل جرم

منتقل شدند و صحنه جنايت را بازسازي كردند .سه روز
بعد از حادثه خونين بود كه يونس اسديمقدم ،دادستان
اسالمشهر اعالم كرد كه پرونده به صورت ويژه بررسي و با
صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري استان تهران ارجاع
شده است .وي ادامه داد :براي عامالن حادثه درخواست
اشد مجازات مطرح شده است كه در صورت صدور حكم
قصاص و تأييد در ديوان عالي كشور رأي در محل وقوع
حادثه و در مألعام اجرا خواهد شد.
بازداشت اولين دزد س�ال همزمان با تحويل
سال
اولين سارق پايتخت در س��ال جديد لحظاتي بعد از
تحويل س��ال بازداشت شد .س��رهنگ محمد قربان
منصوري ،رئيس كالنتري ۱۵۲خانيآباد توضيح داد:
ساعت 7:20صبح نخستين روز سال 99مأموران گشت
انتظامي كالنتري 152خانيآباد در حال گش��تزني
بودند كه با مرد جواني در حال باز كردن آيفون تصويري
يك ساختمان روبهرو شدند .مأموران كه به رفتار مرد
جوان مشكوك ش��ده بودند به س��راغ وي رفتند و در
حالي كه مرد جوان ادعا كرد كه از ساكنان ساختمان
است ،مدير ساختمان درخواست پليس به جلوي در
آمد و مش��خص ش��د اين مرد از اهالي اين ساختمان
نبوده و قصد س��رقت آيفون تصويري را داشته است.
بدين ترتيب مرد جوان كه راهي جز اعتراف نداش��ت
اعتراف كرد :با توجه به خلوتي خيابان در زمان س��ال
تحويل قصد سرقت آيفون تصويري را داشتم كه پليس
سر رسيد و دستگير شدم.
بازداشت قاتل فراري
دهم فروردينماه مأموران پليسآگاهي تهران موفق
ش��دند يكي از مجرمان تحت تعقيب را ك��ه به اتهام
قتل از محل متواري شده بود بازداشت كنند .حادثه
قتل س��اعت يك بامداد نهم ديس��ال قب��ل حوالي
كالنتري 177خاور ش��هر اتف��اق افتاده ب��ود .وقتي
مأموران پليس در محل حاضر ش��دند مشخص شد
كه پسر 27سالهاي به نام سامان با ضربه چاقو از ناحيه
كتف چپ هدف قرار گرفته و بعد از انتقال به بيمارستان
شهداي هفتمتير جانش را از دست داده است.
برادر مقتول كه بهنام نام داش��ت ،گفت :من و برادرم
درحال عبور از محل بوديم كه ب��ا دو برادر به نامهاي
صابر و ياس��ر كه بچه محلمان بودند ،مواجه شديم.

به خاط��ر اختالفي كه برادرم با آنها داش��ت درگيري
اتفاق افتاد كه ياسر ،برادرم را با ضربه چاقو هدف قرار
داد كه فوت شد.
در بررسيهاي بعد مشخص شد كه صابر هم در جريان
درگيري زخمي و در بيمارستاني در خيابان ستارخان
بستري است .او در شرح ماجرا گفت :وقتي درگيري
شروع ش��د برادر مقتول ،من را با ضربه چاقو زخمي
كرد .برادرم هم با ضربه چاقو سامان را هدف قرار داد كه
كشته شد .برادرم بعد از حادثه از محل متواري شد و
من از محل پنهان شدن او خبري ندارم.
بعد از به دس��ت آمدن اين اطالع��ات تحقيقات براي
بازداشت قاتل فراري به جريان افتاد تا اينكه مأموران
پلي��س اواخر اس��فندماه قاتل ف��راري را بازداش��ت
كردن��د .او در بازجوييها قتل را ان��كار كرد .متهم اما
دهمفروردينماه قفل س��كوت را شكس��ت و به قتل
اعتراف كرد .او گفت :روز حادثه همراه برادرم در حال
عبور از محل بودم كه با سامان و برادرش مواجه شدم.
من با سامان اختالف داشتم و س��ر اين موضوع باهم
مشاجره كرديم .وقتي دعواي ما باال گرفت من او را با
چاقو هدف قرار دادم و از محل فراركردم.
فرار ۲۳زنداني از زندان پارسيلون خرمآباد
يكي از مهمترين اتفاقهاي تعطيالت نوروز حوادثي
بود كه در برخي زندانهاي كش��ور اتفاق افتاد .ماجرا
از 29اسفندماه98و همزمان با فرار 23نفر از متهمان
زندان پارسيلون خرم آباد شروع شد .محمود ثميني،
معاون سياسي امنيتي اس��تانداري لرستان گفت كه
ساعت 18روز پنجشنبه 29اسفندماه 23نفر كه عمده
آنها مجرمان مواد مخدر بودن��د از زندان موفق به فرار
شدند كه دو نفر از آنها در جريان فرار با شليك گلوله
كشته ش��دند و يكنفر هم بازداشت شد .درباره نحوه
فرار متهمان گزارش منتشر نشده است.
تكرار حادثه اين بار در شهرستان سقز
درحادثهاي مشابه كه عصر روز جمعه هشتمفروردين
اتفاق افتاد۷۴ ،زنداني از زندان س��قز ب��ا ضرب و جرح
نگهبانانمتواريشدند.تحقيقاتدراينبارهنشاندادكه
متهمان با طرح يك نقشه از پيش تعيين شده موفق به
فرار شدهاند .مأموران در جريان تحقيقات خود 19نفر را
بازداشت كردند و تحقيقات براي بازداشت ساير زندانيان
به جريان افتاد.

سرقتهاي سريالي مرد پاركوكار به شيوه مرد عنكبوتي

م�رد پارك�وكاري ك�ه ب�ه ش�يوه م�رد
عنكبوت�ي ب�ا ب�اال رفت�ن از س�اختمانهاي
مرتف�ع دس�ت ب�ه س�رقتهاي س�ريالي
م�يزد در آخري�ن س�رقت ب�ه دام افت�اد.

به گ��زارش جوان ،چن��دي قبل مأم��وران پليس
پايتخت ب��ا تماس تلفني ش��هروندي از س��رقت
خانهاي در شمال تهران با خبر و راهي محل شدند.
بررسيها نش��ان داد سارق يا س��ارقان با تخريب
پنجره آپارتمان طبقهچهارم دست به سرقت زده و
از محل گريختهاند.
صاحبخانه توضيح داد :همراه خانوادهام براي چند
روز به مس��افرت رفتهبودم .وقتي ام��روز به خانه
برگشتم متوجه شدم پول و طالهايمان سرقت شده
است .بررسيهاي مأموران پليس در محل حادثه
نشان داد اين ساختمان مجهز به دوربين مداربسته
بوده اما سارق يا سارقان از نقطه كور ساختمان به
طرز عجيبي خودش��ان را به پنج��ره آپارتمان در
طبقه چهارم رس��انده و از آنجا وارد خانه ش��ده و
به اين ترتيب دوربين ورود و خ��روج آنها را ضبط
نكرده اس��ت .سپس مأموران به دس��تور بازپرس
دادسراي ويژه سرقت براي شناسايي سارقان دست
به تحقيقات تخصصي زدند كه در جريان تحقيقات
با شكايتهاي مشابهاي روبهرو شدند كه مشخص
شد سارقان به همين شيوه و پس از ورود از پنجره
س��اختمانها در طبقات س��وم و چهارم دست به
سرقتهاي سريالي ميزنند.
در حالي كه تحقيقات براي دس��تگيري س��ارقان

ادامه داش��ت ش��هروندي با اداره پلي��س تماس
گرفت و مأموران پليس را در جريان س��رقت خانه
همسايهشان قرار داد.
وي گفت :همس��ايه ما كه در طبق��ه دوم زندگي
ميكند براي مسافرت به خارج از كشور رفتهاند و به
همين سبب از من خواستند در نبودشان مواظب
خانهشان باشم.
دقايقي قبل بيخوابي به س��رم زد و براي سيگار
كش��يدن به بالكن خانهام رفتم كه ب��ا صحنهاي
شگفت انگيزي روبهرو شدم .من ديدم در تاريكي
ش��ب مردي مثل م��رد عنكبوتي از دي��وار صاف
ساختمان باال رفت و خودش را به پنجره آپارتمان
طبقه دوم رس��اند و پس از س��وراخ كردن شيشه
پنجره را باز كرد و وارد خانه همسايه شد.
با اعالم اين خبر به س��رعت تيمي از مأموران پليس
براي دستگيري سارق وارد عمل ش��دند .مأموران
پليس در محل حادثه كه مرد همس��ايه نشانياش
را داده بود مشاهده كردند مرد موتور سواري داخل
كوچه در گوشهاي پنهان شده و آماده حركت است.
بنابرايناحتمالدادندويمنتظرهمدستشاستكه
براي سرقت وارد ساختمان شده است .مأموران وي
را به صورت نامحسوس تحت نظر گرفتند و لحظاتي
بعد كه همدستش از ساختمان پايين آمد هر دو را
دستگير و به اداره پليس منتقل كردند .بررسيهاي
مأموران نشان داد دو س��ارق دستگير شده سارقان
سابقه داري هس��تند كه مدتي است در اين منطقه
دست به سرقتهاي سريالي ميزنند.

گفتوگو با سارق پاركوكار
فرزاد ،سارق سابقه داري اس��ت كه ورزش پاركو را به صورت
حرفهاي دنب��ال ميكند و فكر ميكرد آينده درخش��اني در
انتظارش است اما وسوسه يك شبه پولدار شدن سرنوشت او را
تغيير داد و آيندهاش را خراب كرد.
فرزاد معتادي؟
نه ،من ورزشكار حرفهاي هستمو حتي سيگار هم نميكشم.
چه رشتهاي ورزش ميكني؟
ن از دورانكودكي باشگاه ميرفت م ابتدا ژيمناستيك و بعد
م
كه كمي بزرگتر شدم وارد رشته پاركو شدمو االنهم به صورت
حرفهاي دنبال ميكنم.
چه شد كه وارد باند سرقت شدي؟
طمع پول .ميخواستم يك شبه ره صد ساله را برو م كه خطا
رفتم و آلوده شدم.
بيشترتوضيحبده؟
من عاشق باال رفتن از ارتفاع بودم و به همين خاطر از حركات م
فيلم ميگرفتم و در فضاي مجازي به اشتراكمي گذاشتم
تا اينكه بين دوس��تانم معروف ش��دم به فرزاد عنكبوتي و
همين شهرت كار دستم داد .چند سال قبل يكي از دوستانم
پيشنهاد داد از حرفهام براي پولدار ش��دن انتخاب كنم .او
پيشنهاد داد با هم به سرقت برويم و ميگفت من به آساني
از ديوارها ب��اال ميروم و راحت س��رقت ميكنم .ابتدا قبول
نكردم اما بيپول بودم و كم كم وسوسه پولدار شدن باعث شد
پيشنهاد او را قبول كنم.
يعني شما مثل مرد عنكبوتي از ساختمانها باال
ميروي؟
بله ،البته ابتداي كار براي باال رفتن از يك ساختمان سه طبقه

حدود سهدقيقه يا كمي بيشتر زمان الزم داشتم اما االن يك
دقيقهاي از ساختمان سه طبقه باال ميروم.
تا االن از چند طبقه باال رفتهاي؟
معموالً تا طبقه سوم و چهارم باال ميروم و سرقت ميكنم و
بيشتر از آن امتحان نكردم.
سابقه داري؟
بله ،در اين ۱۰سال كه سرقت ميكنم شش بار دستگير شدم.
به مأم�وران پليس گفته ب�ودي ك�ه پاركو كار
هستي؟
نه ،سعي كرد م اين راز و برمال نكنم.
چطور محل سرقت و انتخاب ميكردي؟
منوهمدستمكهمدتياستباهمكارميكنيمدرخيابانهاي
شمالي پرسه ميزديم و خانههايي كه برقشون خاموش بود
براي سرقت انتخاب ميكرديم .هميشه خانههايي را انتخاب
ميكردم كه با توجه نوع س��اخت آن و موقعيتش ورود به آن
غيرممكن بود اما من مثل عنكبوت از طريق پنجره وارد آنجا
ميشدم و پس از سرقت طال و پول از همان راه خارج ميشدم.
در اين مدت پيش آمده بود با صاحبخانه روبهرو
شويد؟
بله يكبار ساختمان س��هطبقهاي را براي سرقت انتخاب
كردم .از طريق پنجره وارد طبقهسوم شدم و پس از سرقت
به طبقه دوم رفتم كه ديدم صاحبخانه خواب است از آنجايي
كه من روي پنجه پا راه م��يرو م و راه رفتنم صدايي ندارد
صاحبخانه متوجه نشد.
حرف آخر؟
پشيمان هستم .ميتوانستم با ورزش آينده درخشاني داشته
باشم اما وسوسه پولدار شدن مرا سارق كرد.

به گزارش جوان ،چند روز قبل وكيل مؤسسه
خيريه جمعيت امام عل��ي وارد كالنتري۱۰۸
نواب شد و وقوع سرقت را گزارش داد .او گفت
به علت شيوع كرونا خيريه مدتي است تعطيل
اس��ت اما امروز كه مدير مركز براي سركش��ي
راهي محل شده بود متوجه ش��ده دزد به آنجا
زده و  800ميلي��ون تومان از ام��وال خيريه را
سرقت كرده است.
بعد از مطرح شدن ش��كايت مأموران پليس با
حضور در محل دوربينهاي مداربسته را بررسي
كردند و متوجه شدند س��ارقان سه مرد جوان
هستند كه سوار بر خودروي تيباي سفيدرنگ
در محل حاضر شده و در سه مرحله اموال خيريه
را سرقت كردهاند.
پس از به دست آمدن اين سرنخ بود كه تحقيقات
براي بازداشت سارقان به جريان افتاد .در حالي
كه بررس��يها در جريان بود مأموران كالنتري
درگي��ري مقابل يك س��اختمان مس��كوني با
خبر و در محل حاضر ش��دند .شاكي كه همان
وكيل مؤسسه خيريه بود ،خودش را به مأموران
رس��اند و گفت :در حال عبور ب��ودم كه متوجه
شدم خودروي تيباي سارقان خيريه مقابل اين
خانه پارك شده است .در حال بررسي موضوع
بودم كه يكي از سارقان از خانه خارج شده و به
من حمله ك��رد كه پليس از راه رس��يد و متهم
بازداشت شد.
بعد از به دس��ت آمدن اين اطالع��ات مأموران
پليس وارد مخفي��گاه متهمان ش��ده و مقدار
زيادي از اموال س��رقت ش��ده را كشف كردند.
متهم بازداشت شده گفت :من صاحب خودروي
تيباي سفيد هستم و مدتي قبل با نقشه از قبل
طرح شده از مؤسس��ه خيريه سرقت كرديم .او
سپس مخفيگاه دو همدستش را در خالزير به
پليس معرفي كرد كه متهمان بازداشت شدند.
سرهنگ هوش��نگ اميري ،س��ركالنتر پليس
پيش��گيري تهران ب��زرگ گف��ت :متهمان در
بازجوييها ب��ه جرم خود اعت��راف كردند .وي
گفت :تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر آنها
در جريان است.

سرقت خودرو با ويلچر

مردويلچرسواركهدرپوششمسافرخودروي
رانندگان را سرقت ميكرد بازداشت شدند.

به گ��زارش ج��وان ،چن��د روز قب��ل مأموران
كالنتري ۱۵۲خانيآباد هنگام گش��تزني به
مردي رهگ��ذر مظنون ش��دند و از او تحقيق و
از آنجا كه داليل كافي ب��راي مجرم بودن وي
وجود نداش��ت او را آزاد كردند تا اينكه يك روز
بعد مأموران كالنتري هنگام گشتزني بار ديگر
با همان رهگذر مواجه ش��دند .مرد رهگذر اما
اين بار با ديدن خودروي گشت پليس از محل
متواري ش��د و مأموران بع��د از تعقيب وي را
بازداشت كردند.
مرد جوان اين بار در بازجوييها به ارتكاب چند
سرقت در شهرستان شهريار اعتراف كرد .متهم
گفت :من روزها س��وار يك ويلچر ميش��دم و
در پوش��ش مسافر س��وار خودروهاي مسافربر
ميش��دم .وقتي راننده ميخواست كه ويلچر
را داخل صن��دوق عقب بگذارد پش��ت فرمان
مينشستم و فرار ميكردم.
سرهنگ محمدرضا منصوري ،رئيس كالنتري
۱۵۲خانيآباد گفت :متهم به شش فقره سرقت
به اين شيوه اعتراف كرد و تحقيقات براي كشف
جرائم بيشتر او در جريان است.

