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راهزنان مسلح 
اعضای یک باند سرقت مسلحانه صورت  خود را 
با نقاب می پوشاندند،  اسلحه به دست می گرفتند 
و راننده خودروهای نیســان که محموله باری داشتند را به دام 
می انداختند تا با گروگان گرفتن آنها،  بارشــان را سرقت کنند. 
سرکرده این باند در گفت وگو با همشهری جزئیات سرقت های 

مسلحانه و ماجرای فرار از بازداشتگاه را شرح داد.

از نحوه سرقت هایتان بگو، چطور محموله ها را سرقت 
می کردید؟

ما یک گروه 4نفره بودیم که مدتی قبل دور هم جمع شــدیم و 
نقشه سرقت مسلحانه کشیدیم. برای اجرای نقشه، یک خودروی 
پژو405 سرقتی از دوستانمان که خالفکار بودند کرایه می کردیم 
و با آن راهی سرقت می شدیم. معموال به کنار جاده های اطراف 
تهران می رفتیم و به محض شناسایی سوژه که خودروهای نیسان 
بودند و محموله باری داشتند، به سراغشان می رفتیم. راه ماشین 
را ســد می کردیم و با تهدید اســلحه راننده نیسان را گروگان 
گرفته و به داخل ماشین خودمان انتقال می دادیم. سپس یکی از 
همدستانم پشت فرمان نیسان می نشست و به سمت انباری که 
در اطراف تهران اجاره کرده بودیم می رفتیم. پس از سرقت بارها، 
راننده نیسان را که گروگان گرفته بودیم به همراه ماشینش در 

خیابان رها می کردیم.
معموال محموله باری رانندگان نیسان چه بود؟

آهن، آلومینیوم، مس و....
با آنها چه می کردید؟

به مالخر می فروختیم. 
سابقه داری؟

سابقه زورگیری و فرار از زندان دارم.
ماجرای فرار از زندانت چه بود؟

بیشتر کل کل میان زندانیان بود و می خواستم کم نیاورم.
توضیح بده چه اتفاقی افتاد؟

به اتهام زورگیری دســتگیر شده و در بازداشــتگاه یکی از 
شهرستان های تهران زندانی شــده بودم. به جز من،  7 یا 8 نفر 
دیگر هم بودند که نقشه فرار کشیدیم.آن شب وقتی سربازان در 
را باز کردند تا به ما غذا بدهند، به سمتشان حمله کردیم و خشاب 

اسلحه را در آوردیم و همگی فرار کردیم.
چند وقت بعد بازداشت شدید؟ 

7ماه بعد، پلیس تهران در اسالمشهر مرا بازداشت کرد و 10ماه به 
زندان افتادم و اواخر امسال با سند آزاد شدم که با دوستانم نقشه 
سرقت مسلحانه را کشیدیم غافل از اینکه خیلی زود دستگیر 

خواهیم شد.

ازدستگیریدزدانلندکروزها
تابازداشتگیتاریستسارق

گیتاریست مالباخته تبدیل به سارق شد
مرد جوان مدرس گیتار و موسیقی دان بود اما چند ماه قبل 
خودش قربانی نقشه سرقت یکی از هنرجویانش شده و تمام 
سرمایه زندگیش را از دست داد. از آن پس گیتاریست مالباخته به شدت دچار 
افسردگی و ناراحتی روحی شد تا اینکه تصمیم عجیبی گرفت؛ او پا در دنیای 
مجرمان گذاشت و به بهانه آموزش گیتار به خانه طعمه های خود می رفت تا پس 

از سرقت های سریالی، سرمایه از دست رفته اش را جبران کند.

به چهره ات نمی خورد که سارق حرفه ای باشی؟
من تحصیل کرده ام و لیسانس دارم. استاد گیتار و  ساز دهنی هستم و برای 
خودم برو و بیایی داشتم اما یک اتفاق در زندگیم رخ داد که نابودم کرد. یکی 
از شاگردانم که مدت ها بود او را می شناختم تمام سرمایه ای که سال ها برای 

به دست آوردن آن زحمت کشیده بودم را دزدید و رفت.
چطور دست به سرقت زد؟

برای یادگیری گیتار به خانه ام می آمد و من به او خیلی اعتماد داشتم. معموال 
شاگردانی که به آنها اعتماد دارم را اجازه می دهم به خانه ام رفت وآمد کنند. 
میالد هم یکی از آنها بود اما در حق من نامردی کرد. یک روز که برای آموزش 
دیدن به خانه ام آمده بود با آبمیوه مسموم، بیهوشم کرد و وقتی چشمانم را 
باز کردم متوجه شــدم که تمام اموال گران قیمتم مانند سکه های طال،  پول، 
دالر و وسایل عتیقه ای که در خانه داشتم را سرقت کرده و فراری شده است.

از او شکایت نکردی؟
اتفاقا شکایت کردم و دستگیر هم شد اما تمام اموالی که از خانه من دزدیده 
بود را فروخته و خرج بدهی هایش کرده بود. آهی در بساط نداشت که برگرداند 
و من که حسابی ضرر دیده بودم تصمیم گرفتم برای جبران این اتفاق، خودم 

نیز مانند شاگرد سارقم دست به سرقت بزنم.
سوژه هایت را چطور شناسایی می کردی؟

در اینستاگرام تبلیغ آموزش گیتار می گذاشتم و افراد مختلف برای آموزش 
با من تماس می گرفتم. وقتی قرار می گذاشــتیم تا بــرای آموزش به خانه 
هایشان بروم اقدام به تهیه داروهای خواب آور می کردم. وقتی از من پذیرایی 
می کردند، در فرصتی مناسب داروی بیهوشــی را در آبمیوه یا چای افراد 
می ریختم و آنها پس از نوشیدن بیهوش می شدند. آنجا بود که نقشه سرقت 

را اجرا می کردم و هرچه اموال ارزشمند در خانه بود را می دزدیدم.
چه وسایلی سرقت می کردی؟

اغلب وقت ها خودم به خانه هنرجوها می رفتم و معموال طال، سکه و وسایلی 
که ارزش زیادی داشتند را ســرقت کردم. به عنوان مثال از یک خانه حدود 
14ساعت اصل ســرقت کردم. صاحبخانه عاشق ساعت بود و کلکسیونی از 
ساعت های اورجینال در خانه اش داشــت که همه را سرقت کردم. اگر قرار 
بود شاگردان به خانه من بیایند، خانه ای با مدارک جعلی به مدت 24ساعت 
اجاره می کردم و وقتی شاگردان می آمدند با داروی بیهوشی آنها را بیهوش 
کرده و رمز کارت هایشان را در حالت گیجی می گرفتم تا حساب هایشان را 

خالی کنم.

فروش لندکروزهای سرقتی در مرز 
اعضای یک باند نقش خریدار را بازی می کردند تا 
دست به سرقت خودروهای گرانقیمت لندکروز 
بزنند. آنها پس از سرقت خودروها را در منطقه مرزی به قاچاقچیان 
بین المللی می فروختند. گفت وگو با طراح نقشه سرقت و مغز متفکر 

باند را  بخوانید.

خودروها را چطور سرقت می کردید؟
 در سایت های خرید و فروش خودرو، افرادی که برای فروش خودروی 
لندکروز خود آگهی داده بودند را شناسایی می کردیم.سپس با مالکان 
آن تماس می گرفتیم و نقش خریدار را بازی می کردیم و برای بازدید 
خودرو، آدرس از آنها می گرفتیم. اگر راننده در پارکینگ خانه اش با 
ما قرار می گذاشت، بی خیال نقشه سرقت می شدیم اما اگر در منطقه 
دیگری قرار می گذاشتند، با یکی از دوستانم راهی آنجا می شدیم.نزد 
فروشنده، طوری نقش بازی می کردیم که اعتمادشان جلب می شد و 
فکر می کردند ما آدم حسابی هستیم. سپس به بهانه اینکه می خواهیم 
با ماشین دوری بزنیم و خودرو را امتحان کنیم سوار آن می شدیم و 
بعد در فرصتی مناسب راننده را به بیرون از خودرو پرتاب می کردیم. 
چنانچه مقاومت می کرد دست به سالح می شدیم و او را تهدید به قتل 

می کردیم تا اینکه از ترس جانش دست از تقال برمی داشت.
با خودروهای سرقتی چه می کردید؟

به مرز ایران و عراق می رفتیم و ماشین ها را  در آنجا می فروختیم.
چرا فقط لندکروز سرقت می کردید؟

من عاشق لندکروز هســتم. به نظرم میان خودروهای شاسی بلند، 
 حرف اول را می زند و خب با قیمت باالیی می توانستیم آن را بفروشیم. 
تصور کنید 3سال قبل 500میلیون از هر سرقت گیرمان می آمد. البته 

ما 3سالی است که دورسرقت را خط کشیده ایم.
دلیل اینکه 3سال سرقت را کنار گذاشتید چیست؟

وقتی تعداد ســرقت ها زیاد شود، آن هم ســرقت خودروی مدل 
باالیی مانند لندکروز خب حساســیت پلیس بیشتر شده و احتمال 
گیرافتادنمان زیاد اســت. به همین دلیل برای مدتی سرقت را کنار 

گذاشتیم تا لو نرویم.
پس چه شد که در نهایت لورفتید و به دام پلیس افتادید؟

یکی از خودروها زیر پایمان بود و گاهی با آن در شهر تردد می کردیم 
که پس از 3سال گیر افتادیم.

گفتی خودروها را به مــرز می بردید، در جریان تردد به 
شهرهای مرزی پلیس به شما مشکوک نشد؟

فکر آنجا را هم کرده بودیم، پالک ماشین را عوض می کردیم. یا پالک 
یک خودروی لندکروز در خیابان را سرقت می کردیم و یا با دیدن یک 
ماشین با مشخصات خودروی سرقتی، مشابه پالک را می ساختیم و 
روی ماشین سرقتی می زدیم که اگر پلیس هم استعالم کند مشکلی 

برایمان پیش نیاید.
از این سرقت ها چقدر گیرت آمد؟

حدود 3ســال قبل، یک میلیاردتومان که پولش را خرج تفریح و 
سفرهای مختلف کردیم!

خواننده مجالس، سارق بود
ماموران پلیس آگاهی تهران 
در تازه ترین طرح کاشــف، 
پسر 18ساله ای را دستگیر کردند که با همدستی 
یک خواننده،  زنان را فریب می داد و دســت به 
ســرقت موبایل گران قیمت آنها می زد. متهم 
دستگیر شده عالوه بر اتهام سرقت با اتهام آزار و 
اذیت هم روبه رو است اما این اتهام را قبول ندارد. 

گفت وگو با او را بخوانید. 
تو چه نقشی در سرقت ها داشتی؟ 

من فقط در سرقت ها نقش داشتم و اتهام آزار و 
اذیت را که به من نسبت داده شده قبول ندارم. 
دوستم ماکان که دی جی و خواننده مجالس بود 

با زنان و دختران در فضای مجازی دوست می شد و آنها را به مهمانی شبانه دعوت می کرد. بعد 
به آنها آبمیوه یا مشروبات الکلی مسموم می داد و پس از آن نقشه اش را عملی می کرد و آنها 
را مورد آزار و اذیت قرار می داد. در این میان گاهی پیش می آمد که من موبایل های طعمه ها 
را سرقت می کردم. البته چیزی از سرقت یادم نمی آید چون معتاد به قرص های روانگردان 

هستم و هر وقت قرص می خورم دچار فراموشی می شوم.
تو که می گویی دچار فراموشی می شــوی، پس چطور یادت است که فقط 

مرتکب سرقت شده ای؟
هر وقت دوستم کسی را فریب می داد، قرص می خوردم و وقتی به خودم می آمدم می دیدم 
گوشی موبایل دختران نزد من است! گاهی هم دوستم از من می خواست دختران و زنان را 
در خیابان رها کنم. یعنی آنها را درحالی که نیمه بیهوش بودند سوار بر ماشین کرده و در 

یکی از مناطق تهران رهایشان می کردم و فقط همین ها را به خاطر دارم. 
سابقه داری؟

سابقه موبایل قاپی دارم و در 17سالگی به اتهام موبایل قاپی دستگیر و یک سال در کانون 
اصالح و تربیت زندانی شدم.

گفتوگو1

گفتوگو2

گفتوگو4 گفتوگو3

سامانه های نظارتی منجر به بازرسی و نظارت نمی شوند
اگرسامانههاینظارتیســازمانهاونهادهایمختلفازجمله
135،124و...منجربهبازرســیونظارتواعمالقانونشوند
واغماضیدرکارنباشدقطعاگرانفروشــیهاوخودسریهاو
رفتارهاینادرســتکاهشمییابد.دراینشرایطگرانیواقعا
مردمبهامیداینکهگرهیازکارخودشانوبقیهبازشودبااین

سامانههاتماسمیگیرند.
شاطر از تهران 

سگ های ولگرد  در شهریار آرامش را از مردم گرفته اند
ازمســئوالنادارهبهداشــتوشــهرداریونیرویانتظامی
درخواستجمعآوریوقرنطینهســگهایولگرددراطراف
اندیشهشهریارراداریمکهمدامدرشهروخیابانپرسهمیزنند
وجانشهروندان،موتورسواران،دوچرخهسوارانوعابرینپیاده
راتهدیدمیکنند.حتمابایدراهکاریجدیبرایجمعآوریو

کاهشموالیدسگهاوجودداشتهباشد.
شهروندی از شهر اندیشه شهریار

  قدردانی
تقدیر و قدردانی از متروی اصفهان و روزنامه همشهری 

بهدنبالچاپچندینبارهگالیهمردماصفهانازناکافیبودنساعات
خدماتدهیمترویاصفهاندرستونبامردمروزنامههمشهری،
مسئوالنمحترمشرکتمترویاصفهانوحومه)سازمانقطارهای
زیرزمینیشــهریاصفهانوحومه(متعلقبهشهرداریاصفهان
اقدامبهافزایشساعاتکاریمتروازســاعت21به22کردندکه
جایقدردانیبسیارودســتمریزاددارد.باایناتفاقبسیاریاز
شهروندانبهخصوصساکنانشهرکبزرگخانهاصفهاندرشمال
شرقیشهرقادربهاستفادهازخدماتمتروخواهندبود.کارکردچاپ
گالیههایمردمیدراینقبیلستونهایمردمینیززمانکارسازی

وگرهگشاییملموسترمیشودکهجایتحسیندارد.
محمود بلیغیان از اصفهان

در ایام محرم سیل زدگان را هدف نذورات خود قرار دهیم
همهسالهدرایاممحرممردمخداجووعشاقامامحسین)ع(
هزینههایبســیاریبرایانجامنذوراتمیکنندکهجادارد
امسالاینهزینههارابهسمتحمایتازسیلزدگانوتأمین
اقالمموردنیازآنهاهدایتکنندکههمازآالمآنهاکاستهشودو

همنذوراتبهدستنیازمندانواقعیبرسد.
اعتمادی از تهران

رعایت پروتکل ها در همه فضاهای جامعه  ضروری است
باتوجهبهشیوعمجددســویهجدیدکروناهمهشهروندانو
مسئوالنچنانچهخواهانکاهشآمارمرگومیروابتالبهکرونا
هستندبایدازحضوردرتجمعاتبهخصوصدرفضاهایبسته
خودداریوتاحدامکانپروتکلهارارعایتکنند.هرکسیکه
فکرمیکنداینروشزیادیمحتاطانهاستیکشببیایدوبه

جایمنپزشکدربیمارستانکارکند.
پزشکی خسته از تهران 

اخالل گران نظام اقتصادی محاکمه جدی شوند
ریشهیابیعواملگرانیوشناساییومحاکمهاخاللگراننظام
اقتصادینبایدمحدودبهبازهزمانیخاصشودزیرامقطعیبودن
آنمیتواندبرایافرادسودجوومتخلففرصتبیشتریبرای
رسیدنبهمنافعغیرمشروعفراهمکندوبهآنهاامکانتوسل
بههرحربهایرابدهدکهتابهحالبههیچذهنیخطورنکرده
باشد.باایناوصافمحاکمهجدیوعلنیآنهاباعثخنثیسازی

دسیسههاوبرقراریثباتاقتصادیمیشود.
محمدیان از بجنورد

تاکسی های اینترنتی پول گرفته اند روغن ماشین نمی دهند
چندیقبلتاکسیهایاینترنتیاعالمکردندکهبادریافتپول
روغنماشینبهنرخدولتیمیدهند.بسیاریازرانندگاناین
پولراپرداختند.اکنوندوماهازپرداختپولگذشتهوروغنی

درکارنیست.چرانظارتیبرایننوعمواردنمیشود.
زند از کرج

شاخ و برگ هرس نشده، عامل تاریکی پارک ازگل است
پروژکتورهاوچراغهایروشــناییپارکازگلواقعدرشمال
اتوبانبابایی،توسطشاخوبرگدرختانپوشیدهشدهوعمال
کارکردخودراازدســتدادهاند.ازمسئوالندرخواستداریم
اینشــاخوبرگهاراهرسکنندتاروشناییپارکمطلوبو

کافیباشد.
هدایت طلب از تهران

شهرداری ها برای حفظ محیط زیست گیالن پیشگام شوند
متأسفانهانباشــتزبالهدرجادههایگیالنچهرهایناستان
بینظیرازنظرمحیطزیسترازشتکردهاست.اکثرگردشگران
توجهیبــهآیندهمحیطزیســتندارنــدونمیدانندکهاین
محیطزیستوجنگلودریاامانتیاســتبرایآیندگانکه
بتوانندازآناستفادهکنند.مدیرانشهریاستانگیالننیزبا
توجهبهتغییراتمداومومشکالتمتعددکمتربهاینموضوع
توجهمیکنندکهنمونهبیتوجهیآنانانباشتزبالهدرسراوان
است.بنابراینجاداردشهردارانشهرهایآستارا،تالش،لیسار،
بندرانزلی،فومنو…بهصورتبسیجیواروجهادیتمهیداتی
بیندیشــندتادریکروزپاکبانانوحافظانمحیطزیســتو
دوستدارانطبیعتوآحادمردماقدامبهجمعآوریاینزبالهها
درجادههاومعابرکنند.اگرهمهدراینامرمشارکتکنندقطعا

درحفظونگهداریآننیزسهیمخواهندشد.
رضاپور از رشت

مالیات خانه خالی برای خانه دارای سکنه چه معنی دارد ؟
ازاولساختهشدنملکمدرآنساکنهستم،جدیدامبلغ53
میلیونریالمالیاتبرامالکخالیبرایمآمدهاست،نمیدانم
وزارتراهوشهرسازیوامورمالیاتیایناطالعاتغلطراازکجا
آوردهاستکهازمردمبههرنحویشــدهمالیاتبگیرد.فقط

مردمبایدحاللوحرامرارعایتکنند؟
الهرودی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبامردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

تونل زیرزمینی مخفیگاه شرور فراری  
شرورتحتتعقیبکهبرایفرارازدستپلیسدریکتونل
زیرزمینیپنهانشدهبودازســویمأمورانپلیسامنیت

تهراندستگیرشد.
بهگزارشهمشهری،اواخرهفتهگذشتهپروندهایدراختیار
پلیسامنیتعمومیتهرانقرارگرفتکهازفراریبودنیک
شرورسابقهدارحکایتداشت.محتویاتپروندهنشانمیداد
کهمردشروراتهاماتزیادیازجملهخفتگیری،شرارت،
فروشسالحجنگیو...درپروندهاشداردوبهاتهامارتکاب
اینجرایمازســویمراجعقضاییبهحبسمحکومشدهو
بهزندانافتادهامامدتیقبلبــادریافتمرخصیاززندان
خارجوپسازآنفراریشدهاست.همچنینمعلومشدکه
ویپسازفراراززندانهمچنانبهشرارتهاوجرایمخود
ادامهمیدهدوایندرحالیاستکهکسیازمخفیگاهش

خبرندارد.
بادریافتایــنپرونده،تیمیازمأمــورانپلیسواردعمل
شدندوتحقیقاتبرایشناساییمخفیگاهمتهمفراریآغاز
شــد.مأموراندرابتداراهیپاتوقهاومحلهاییشدندکه
احتمالمیرفتویدرآنجاحضورداشتهباشداماهیچردی
ازاوبهدستنیاوردند.درادامهامااطالعاتيدراختیارپلیس
قرارگرفتکهنشانمیداداینمرددریکتونلزیرزمینی
حوالیاتوبانیاسینیمخفیشدهاست.بهگفتهسرهنگپیام
کاویانی،رئیسپلیسامنیتعمومیتهران،باایناطالعات
مأمورانموفقشدندمخفیگاهمتهمفراریراشناساییکنند
وبازیرنظرگرفتــنآنجا،ویرادرحالیکــهقصدخروجاز

مخفیگاهشراداشتدستگیرکنند.
ویافزود:متهمپسازدستگیریبهپلیسامنیتمنتقلشد

وباتکمیلپروندهدراختیارمرجعقضاییقرارگرفت.

دستگیری چهارمین متهم پرونده 
کالهبرداری 400میلیون دالری

یکیدیگرازمتهمانپروندهکالهبرداری400میلیوندالری
بهمحضورودبهکشوردستگیرشدتاشماردستگیرشدگان

اینپروندهبه4نفرافزایشپیداکند.
بهگزارشهمشهری،سردارهادیشــیرزاد،رئیسپلیس
بینالمللدراینبارهگفت:براســاسدستورمقاماتقضایی
یکیدیگرازمتهمانپروندهکالهبرداری400میلیوندالری
کهبههمراه15نفردیگر،باتشکیلشرکتهایصوریمتعدد
وبااستفادهازجعلاسنادوادعایفعالیتدرزمینهواردات
کاالاقدامبهکالهبرداری400میلیــوندالریکردهبودند،

تحتپیگردقانونیقرارگرفت.
ویبااشــارهبهبازداشــت3نفرازمتهمانایــنپروندهدر
سالگذشتهافزود:درپیتحقیقاتصورتگرفته،مشخص
شدمتهمبهیکیازکشــورهایمنطقهمتواریشدهاست.
پلیسبینالمللبااستفادهازظرفیتهایسازماناینترپل
وهماهنگیهایالزمبامراجعداخلــیوخارجی،علیهوی
اعالنقرمزصادرکردومتهمدرکشوریکهمخفیشدهبود

ردیابیوشناساییشد.
رئیسپلیسبینالمللفرماندهــیانتظامیدرادامهگفت:
همزمانباپیگیریپروندهمتهمازکشــورهایمحلتردد،
اعالنقرمزصادرهعلیهویبهمراجعمختلفازجملهپلیس
مهاجرتوگذرنامهارســالشــدتادرصورتعدمهمکاری
کشورهایموردنظر،هنگامتردداحتمالی،درمرزهایرسمی
کشوربازداشتشود.دراینشرایطمأموراناینترپلتهراندر
ردیابیاینمتهمهنگامیکهاوازطریقیکیازفرودگاههای

بینالمللیقصدورودبهکشورراداشتدستگیرشد.

اسیدپاشی جوان شیشه ای
پســرمعتادیکهبراثرمصرفموادمخدردچارتوهمشدهو
رویپدرومادرشاسیدپاشیدهبودساعتیپسازاینحادثه

درپارکنزدیکخانهشاندستگیرشد.
بهگزارشهمشــهری،45دقیقهازبامداددیروزمیگذشت
کهفریادهایزنومردیمسندریکیازکوچههایخیابان
شهیدرجاییدرجنوبتهرانهمسایههارابهکوچهکشاند.
ناگهاندِرخانهاینزوجســالخوردهبازشدوپسرجوانآنها
سراسیمهازآنجاخارجشــدوپابهفرارگذاشت.همسایهها
کهنگرانزنوشوهربودندواردخانهشانشدندوپیبردند
رویآنهااسیدپاشیدهشدهوعاملایناتفاقنیزپسرمعتاد
آنهاست.دراینشرایطازپلیسواورژانسکمکخواستند
ودقایقیبعدقربانیاناسیدپاشیکهازناحیهصورت،شکم،
دستوپابهشدتسوختهبودندبهبیمارستانانتقالیافتند
وباحضورمأمورانکالنتــری160خزانهتحقیقاتاولیهدر

اینبارهآغازشد.
آنطورکههمسایههامیگفتندپســراینزوجمعتاداستو
اغلباوقاتصدایدرگیریاوباپدرومادرششنیدهمیشد.
ساعتیپیشازاینحادثهنیزهمسایههاصدایدرگیریاوبا
پدرومادرشراشنیدهبودندتااینکهاینحادثهاتفاقافتاد.در
اینشرایطماجرابهقاضیحمیدرضارستمی،بازپرسشعبه
یازدهمدادســرایامورجرائمجناییتهرانگزارششدواو

حکمدستگیریجواناسیدپاشراصادرکرد.
مامورانکالنتریاحتمالمیدادندمتهمهنوززیادازمحل
حادثهدورنشدهباشــد.بههمیندلیلبهگشتزنیدرآن
اطرافپرداختندتااینکهســاعتیبعدپســرتحتتعقیب
رادرپــارکنزدیکخانهدرحالیکهروینیمکتنشســته
بوددســتگیرکردند.صبحدیروزمتهمکهچندســاعتاز
دستگیریاشمیگذشتبهدادسرایامورجناییمنتقلشد
وتحتبازجوییقرارگرفت.اودربارهانگیزهاشازاسیدپاشی
رویپدرومادرشگفت:مدتیاســتکهبهمصرفشیشه
معتادشدهاموزمانیکهشیشهمصرفمیکنمدچارتوهم
میشوم.شبحادثههمبهخاطرموادیکهمصرفکردهبودم
دچارتوهموباپدرومادرمدرگیرشــدمودرادامهمقداری
اسیدکهدرخانهداشتمرویآنهاریختموازخانهفرارکردم.
درپارکبــودمکهناگهــانمأمورانپلیسرادیــدموآنها

دستگیرمکردند.
براساساینگزارشهماکنونمتهمدربازداشتبهسرمیبرد

وتحقیقاتدراینبارهادامهدارد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاهازحادثه

گزارش

با اجرای طرح کاشف، 352مجرم پایتخت دستگیر شدند

متهمان حادثه متروپل در دومین جلسه محاکمه، به دفاع از خود پرداختند 

با اجرای تازه ترین طرح کاشف توسط پلیس آگاهی پایتخت، 352مجرم دستگیر شدند که برخی از آنها 
پرونده های عجیبی دارند. مانند مدرس گیتاری که سرقت می کرد، راهزنان جاده ای که وانت های حامل کاال 
را می دزدیدند و دزدان خودروهای گرانقیمت لندکروز. به گزارش همشهری، سومین طرح کاشف پلیس 
آگاهی تهران در سال جدید از چند روز قبل با تالش مأموران پلیس آگاهی تهران شروع شد که با دستگیری 352مجرم 
پایان یافت. به گفته ســردار حسن رحیمی، رئیس پلیس پایتخت، متهمان دستگیر شــده سارق، جاعل، کالهبردار، 
زورگیر، کیف قاپ و قاتل هستند که به دام پلیس افتادند. به گفته وی در این طرح، 76باند سارق منزل،  زورگیر و موبایل 

قاپ شناسایی و منهدم شده اند و  235نفر از افرادی که در این مرحله از طرح کاشف دستگیر شدند، سابقه دار هستند.
سردار رحیمی با اشاره به اینکه سارقان شیوه ها و شگردهای خود را به روز می کنند، گفت: پلیس برای کشف جرم بی وقفه 

تالش می کند و مردم نیز باید هوشیار باشند تا فریب مجرمانی که شیوه های خود را به روز می کنند نخورند.

دومینجلسهرسیدگیبهاتهامات
21متهمحادثهریزشساختمان
متروپلآبــادانصبحدیــروزدر
شرایطیبرگزارشــدکههیچیکازمتهمانحاضر

نشدنداتهاماتشانرابرعهدهبگیرند.
بهگزارشهمشهری،تحقیقاتدربارهاینپروندهاز
روزدومخردادماهامسالوپسازریزشساختمان
متروپلآبادانآغازشد.ساختمانیکهمراحلپایانی
کارخودراسپریمیکردوقراربودبهزودیافتتاح
شوداماپیشازآنآواروبهتلیازآهنوبتنتبدیل
شدوجان43نفرراگرفت.قربانیاناینحادثهشامل
حســینعبدالباقی،صاحبمتروپــلوتعدادیاز
افرادیبودکهدرآنجــاکارمیکردندوعالوهبرآن
چندشهروندنیززیرآوارگرفتارشدندوجانباختند.
قصوردراینحادثهبهوضوحمشخصبودوبههمین
دلیلدرهمانروزهاینخست21نفرازمسئوالن
سابقوفعلیشهریآبادانبهاتهامقصوربازداشت
شــدندوپروندهآنهاپسازصدورکیفرخواستبه

دادگاهفرستادهشد.
صبحدوشنبهبعدازگذشتحدود2ماهازاینحادثه
تلخ،نخستینجلسهرسیدگیبهاتهاماتمتهمان
برگزارشد.دراینجلسهنمایندهدادستانبهدفاع

ازکیفرخواســتپرداختواولیایدممتوفیاننیز
شکایتشانرامطرحکردند.

روزگذشته)سهشــنبه(دردومینجلسهمحاکمه
نوبتبهمتهمانرسیدتاازخوددفاعکنند.دراین
جلسهابتدا2نفرازشاکیانکهدرنخستینجلسه
غایببودندشکایتشانرامطرحکردندودرادامه
10نفرازمتهمانیکبهیکدرجایگاهایستادندوبه
دفاعازخودپرداختند.آنطورکهدرکیفرخواستاین
پروندهآمده:»اتهاممتهمانپروندهتسبیبدر43
فقرهجنایتغیرعمدیاستکههیچیکازمتهمان،

حاضربهپذیرشآننشدند.
همسرمحسننصیری،کنافکاریکهدرمتروپل
جانشراازدستداده،یکیازشاکیانیبودکهدر
اینجلسهحضورداشت.اودراینبارهبههمشهری
میگوید:متهمانپروندهتعدادیازمســئوالن
فعلیوسابقشــهرداریآبادانوتعدادیهماز
نظاممهندسیهســتند.همینطورعبدالباقی،
بهعنوانمالکســاختمانکهبراســاسنظریه
هیأتکارشناسی75درصددراینحادثهمقصر
تشخیصدادهشدهاست.اودربارهآنچهدرجلسه
دادگاهگذشــتمیگوید:دراینجلســه10نفراز
متهمانازخودشاندفاعکردند.باوجوداینکهمعلوم

شدهکهساختماناصالایمننبودهاماآنهاازاساس
هیچچیزراقبولنداشتندومیگفتندکهساختن
متروپلموردتأییدشاننبودهوآنهاندانستهمدارک
راامضاکردهاند.بعدازدفاعآنهااینجلسهبهپایان
رسیدوقراراســتروزچهارشنبه)امروز(محاکمه
ادامهپیداکند.درهمینحالصادقجعفریچگنی،
دادســتانعمومیوانقالبمرکزاستانخوزستان
دربارهپروندهمتروپلبههمشهریمیگوید:مراحل
تحقیقاتدرخصوصاینپروندهدرکوتاهترینزمان
ممکنوبارعایتموازینشرعیوقانونیدردادسرا
رسیدگیوبرای21متهمپروندهقرارجلبدادرسی

وکیفرخواستصادرشدهاست.
اودربــارهاتهاماتاینافرادوچگونگیمشــخص
شدنســهمتقصیرهرکداممیگوید:اغلبآنهااز

مسئوالنسابقشهریآبادانهستندکهبرساخت
ساختمانمتروپلنظارتدرســتینداشتهاند.بر
همیناســاسدرجریانتحقیقاتیکهدردادسرا
بهصورتویژهانجامشدبرایآنهااتهامتسبیبدر
جنایتغیرعمدیدرنظرگرفتهشد.ازسویدیگر
بهلحاظاینکهبررســیاینپروندهفنیوپیچیده
بود،ازیکهیأتکارشناسیمتشکلازمتخصصان
شهرســازیومعماریاستفادهشــدهوطبقنظر
اینهیأتکارشناســیهرکداماز21متهممقصر
تشخیصدادهشدندامادرصدقصورهریکازآنها
متفاوتاستکههرکدامازمتهمانفوتشدهوسایر
متهمانحاضردردادگاهبهمیزانســهمیکهدر
وقوعحادثهداشتند،مسئولپرداختدیهمتوفیان

ومجروحانهستند.

انکار جنایت در متروپل
پیگیری


