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سرقت های سریالی هنگام مرخصی زندان 

 زیرخاکی های 7میلیاردی
مهدی، ســرکرده باند گفتوگو1

سارقان منزل است. او 
در باال رفتن از دیــوار و بازکردن پنجره ها 
تخصص دارد و به همین دلیل باند سرقت از 

منازل راه انداخته بود. 

پیش از اینکه یک سارق شوی، 
چه کار می کردی؟

من چاه کن هســتم و در جست و جوی کار 
مناسب با درآمد ثابت می گشتم تا اینکه 
یکی از آشنایانم شــرکتی را برای کار به 
من معرفی کرد. خیلی خوشحال شدم اما 
شــرکتی که به آنجا رفتم، شرکت هرمی 
گلدکوئست بود و تمام سرمایه ام را از دست 
دادم. در آنجا با فردی به نام بهمن آشنا شدم 
که سرنوشــت او هم مانند من بود و تمام 

سرمایه اش را در گلدکوئست از دست داده بود. از سر ناچاری با هم تصمیم به سرقت گرفتیم.
همه سوابقی که داری، سرقت از منزل است؟

بله. همیشه به همین اتهام دستگیر شده ام. معموال 3نفر عضو اصلی گروه بودیم که آخر 
هفته ها راهی سرقت می شدیم؛  فقط پنجشنبه و جمعه، بین ســاعت 10 تا 12شب. اول 
خانه هایی را که چراغشان خاموش بود شناســایی می کردیم. زنگ می زدیم و اگر کسی 

جواب آیفون را نمی داد، من از دیوار باال می رفتم و از طریق پنجره وارد خانه ها می شدم.
چرا آخر هفته ها سرقت می کردید؟

چون آخر هفته ها خیلی  ها به مهمانی یا سفر می روند و خانه هایشان خالی است. 
چطور در و پنجره ها را باز می کردید؟

با پیچ گوشتی. مردم توجهی به پنجره هایشان ندارند و فکر می کنند امن است. اما من از 
همین پنجره ها وارد می شدم و  از پول و طال گرفته تا اموال قیمتی دیگر را سرقت  می کردم.

چطور دستگیر شدید؟
در آخرین سرقت، عتیقه های گران قیمتی که حدود 7میلیارد تومان ارزش داشت را از یک 
خانه دزدیدیم. بعد دوستانمان را دعوت کردیم تا جشن دورهمی بگیریم. در آنجا برای 
خودنمایی تعریف کردیم که از یک خانه، عتیقه های میلیاردی سرقت کرده ایم و یکی از 

مهمان ها به خاطر حسادت ما را لو داد.
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منجرشد.
بهگزارشهمشهری،اینحادثهسالگذشتهدرچنینروزیاتفاق
افتاد؛یعنیپنجمدی1400.آنروزگزارشقتلمسلحانهایدر
پارکینگراهآهنبهتیمجناییاعالمومشــخصشدکهمقتول
مردی40سالهویکیازمدیرانشــرکتسیمرغاستکهپساز
پایانکارشبهسمتپارکینگراهآهنرفتهتاسواربرماشینش
شــوداماناگهانفردیکهظاهراازدقایقیقبلبهکمینمقتول
نشستهبود،بهســمتویتیراندازیکردهاست.بررسیهانشان
میدادکه4گلولهبهقفسهسینهمقتولشلیکشدهوتیراندازیبا

سالحشاهکشصورتگرفتهاست.
عاملجنایتپسازشلیکمرگبارفرارکردهبودوتیمجناییبرای
بهدستآوردنسرنخیازهویتقاتلبهبررسیتصاویردوربینهای
مداربستهپرداخت.دوربینهاخیلیزودهویتقاتلرافاشکرد
ومعلومشــدکهاویکیازکارکناناخراجیشرکتبودکهبهنظر
میرسیدبرایانتقامازمدیرشرکتدستبهجنایتمسلحانهزده
اســت.درادامهتحقیقاتمشخصشــدکهعاملجنایتمردی
40سالهبهناممحمداست.ناماوخرداد1400درلیستنیروهایی
بودکهبایدتعدیلمیشدندوبههمیندلیلکارشراازدستداده
بود.ایناطالعاتفرضیهانتقامجوییراقوتبخشــیدوبازداشت
متهمبهقتلدردستورکارکارآگاهانقرارگرفتامامجرمتحت
تعقیبیکساعتبعددســتبهجنایتدیگریزد.ویبهسراغ
نامادری60سالهاشرفتوبهدلیلکینهایکهازاوبهدلداشتبا
شلیکگلولهجانویراگرفت.سرانجاممتهمدستگیرشدودر
بازجوییهابه2جنایتمسلحانهاقرارکرد.ویگفت:منمهماندار
قطارتهران،یزدبودمکهناممندرلیستافراداخراجیقرارگرفت.
ایناتفاقباعثشدتاازمقتولکهمدیرمبودکینهبهدلبگیرمو
باتهیهاسلحهنقشهقتلشرابکشم.ویادامهداد:بعدازقتلاوبه
ســراغنامادریامرفتمچونازاوهمکینهبهدلداشــتمچراکه
نامادریاماجازهنمیدادپدرمخانهرابفروشــدوارثیهامرابدهد.
ویادامهداد:منتمامپولوسرمایهامرادربورسگذاشتهبودماما
سهاممسقوطکردوبهخاکسیاهنشستم.خودمراشکستخورده

میدیدموبرایانتقامجوییدستبه2جنایتزدم.
اینمتهمپسازاقراربه2فقرهقتلعمدیبهبازســازیصحنه
قتلهاپرداختوروانهزندانشــد.درحالیکهتحقیقاتدراین
پروندهادامهداشتخانوادهمقتوالنراهیدادسرایجناییتهران
شدندووقتیپیشرویقاضیساسانغالمی،بازپرسشعبهسوم
دادسراقرارگرفتندخواســتارقصاصمتهمبهقتلشدند.بهاین
ترتیبتحقیقاتدراینپروندهتکمیلوبهصدورکیفرخواســت
منجرشدتاعامل2قتلمسلحانهبهزودیدردادگاهکیفریپای

میزمحاکمهبرود.

کشف 103کیلو شیشه
از خانواده قاچاقچی

اعضاییکباندخانوادگیکهقصدقاچاقمحمولهبزرگ103کیلو
شیشهبهتهرانراداشتند،هنگامورودبهپایتختبهداممأموران

پلیسافتادند.
بهگزارشهمشهری،مدتیقبلمأمورانپلیسمبارزهباموادمخدر
تهراندرجریانفعالیتمردیقرارگرفتندکهباهمدستیاعضای
خانوادهاشاقدامبهقاچاقموادمخدرازاستانهایجنوبیبهتهران
میکرد.بررسیهانشانمیدادکهاینمردمعموالبههمراهاعضای
خانوادهاشودرپوششسفرخانوادگیراهیاستانهایجنوبی
شدهوپسازجاسازیموادمخدردرماشینخود،اینمحمولههارا

بهتهرانمنتقلکردهوبینموادفروشانتوزیعمیکند.
باایناطالعات،تحقیقاتبرایدستگیریاینفردآغازومعلومشد
کهویبهتازگیبههمراههمسر،خواهرهمسرو2فرزندشسواربر
2خودرویپژوراهیجنوبکشورشدهوقصدانتقالیکمحموله
بزرگبهپایتخترادارند.بهاینترتیبتیمیازمأمورانبهکمین
نشستندتاهنگامورودمحمولهبهتهران،متهمانرادستگیرومانع

ازقاچاقموادبهپایتختشوند.
بهگفتهسرهنگضرغامآذین،رئیسپلیسمبارزهباموادمخدر
تهران،مأمورانپسازتکمیلتحقیقاتمیدانیوشناساییمسیر
حرکتخودروها،درعملیاتیضربتیموفقبهتوقیفهردوخودرو
دربزرگراهامامرضا)ع(وهنگامورودبهتهرانشدند.ویادامهداد:
دربازرسیاینخودروها103کیلوو300گرمشیشهکهبهشیوه
ماهرانهایدرخودروهاجاسازیشدهبود،کشفومتهماندستگیر
شدهپسازتشکیلپرونده،برایســیرمراحلقانونیبهدستگاه

قضاییمعرفیشدند.

اتهام محاربه برای سارقان طالفروشی
پرونده4سارقمسلحطالفروشیشوشترباصدورکیفرخواستبه

اتهاممحاربهبهدادگاهفرستادهشد.
بهگزارشهمشهری،آبانماهامســال4سارقمسلحبایورشبه
طالفروشیدرشوشترحدودیککیلوطالسرقتکردند.باحضور
پلیسدرمحلحادثهتحقیقاتدراینبارهآغازشدتااینکهحدود
یکساعتبعدمأمورانتوانستندهر4متهمرادستگیرودربازرسی
ازمخفیگاهشــانیککیلوو100گرمطالهمراهباسالحجنگی
کشفکنند.باگذشت2ماهازوقوعاینسرقتمسلحانهتحقیقات
دراینبارهتکمیلشدودادســتانشوشترازصدورکیفرخواست
برایدستگیرشدگانبهاتهاممحاربهخبرداد.محمدمهدیامیری
گفت:استفادهسارقانازسالحگرم،تیراندازیهواییوایجادرعب
ووحشــتدربینمردمسببشــدتابرای4متهماصلیپرونده
قرارنهاییبهاتهاممحاربهصادرشود.ماباهرگونهناامنیقاطعانه
برخوردمیکنیمواجازهنمیدهیمافرادیبابرهمزدننظمعمومی

واستفادهازخشونت،آسایشوآرامشمردمراخدشهدارکنند.

کوتاهازحادثه

قانون مهریه نیاز به بازنگری دارد
مهریهبهعنوانپشتوانهمالیبرایزنوجلوگیریازطالق
بیموردضروریوواجباســتامااینکهبعــدازفوتزن
اقوامدرجهاولاوتقاضایمهریــهازدامادخودکنندواقعا
بیانصافیاســت.یکمردبافوتهمسرشبهقدریکافی
دچارناراحتیومشــکلبرایادامهزندگیوبزرگکردن
بچههایشهســتوپرداختمهریهآنهــمهنگامیکه
دیگرهمسرشدرایندنیانیســتکاریانسانیودرست
بهنظرنمیرســد.جاداردمســئوالندراجرایاینقانون

تجدیدنظرکنند.
کلهر از تهران 

گرانی فیلتر هوای خودرو از عوامل آلودگی هوا
مدتیاســتفیلترهوایخودروگرانشدهاستکهبا
گرانوکمیابشدنفیلترهوایخودرورانندگانبرای
تعویضوجایگزینیفیلترکهنهخودرویشــانبافیلتر
نودچارمشکلشــدهومیشوندودربســیاریموارد
اینتعویضرابهتأخیــرمیاندازندکهخوداینموضوع
آلودگیهواراتشــدیدمیکند.درحالیکهباکمشدن
قیمتفعلیوفراوانیفیلتردربازاربهســادگیمیتوان
بخشیازمشکلآلودگیهواراحلکرد.کافیاستفیلتر
هوایخودوربهعنوانکاالییضروریتلقیوقیمتآن

کنترلشود.
ممدوحی از اراک

پل مکانیزه بزرگراه امام علی)ع( نیازمند تعمیر است
مدتهاســتکهپلمکانیزهبزرگراهامامعلی)ع(واقعدر
خیابانکرمانخرابشدهوازکارافتادهاست.ازمسئوالن
درخواستداریمتاهرچهزودترنسبتبهتعمیروراهاندازی

مجددپلاقدامکنند.
کاسبی از تهران

بار گرانی مسکن فقط بر دوش مستأجران است
باهرعینکــیکهنگاهکنیــمبارگرانیمســکنبردوش
مســتأجراناســتوباهرتــکانبــازارزخــمودردبه
اجارهنشیناناضافهمیشــود.دراینمیانمسئوالناگر
کاریبکنندکــهکردهانداگرهــمکارینکنندچیزیاز
جیب شاننرفتهاســت.دراینمیانمســتأجرمیماندو
مشکالتشودیگرانیکهوعدهمیدهندبهمستأجرکمک
کنند.اگرطرحهاییمثلمســکنمهروملــیبهنتیجه
میرســیدندچهبســابارهاکهازرویدوشمستأجران
برداشتهمیشد.جاداردمسئوالنازهماکنونبهفکربهارو
جهشقیمتهایاجارهخانهباشندتامستأجرانراعاصی

ودرماندهنبینند.
آزرومند از تهران 

آیا موضوع اینترنت طبقاتی واقعیت دارد؟
مدتیاستدررسانههاوفضایمجازیصحبتازاینترنت
طبقاتیمیشــود.اگرچنینچیزیهســتمســئوالن
درخصوصآنشفافسازیکنندنهاینکههمهکارهایشان

رابکنندوقتیطرحاجراشدمردمراخبردارکنند.
رضاپور از اردبیل

خیابان بلوچستان در گیشا بازگشایی شود
ازراهنماییورانندگیتقاضاداریمنســبتبهبازگشایی
خیابانبلوچستانکهموازیخیابانگیشاوخیابانیپهن
وخلوتبهنامبلوچستاناست،اقدامکنند.اهالیکوینصر
یاگیشــابعدازخروجازچمرانجنوببااســتفادهازاین
خیابانواردگیشاشدهوادامهمســیرمیدادندکهاخیرا
بابســتناینخیابانوراهنماییرانندگانبهســمتاول
گیشاترافیکخیلیسنگینیمخصوصابعدازظهرهاایجاد
میشود.ازمســئوالنتقاضاداریمراهکارییافتهومجددا

مسیربلوچستانرابازنمایند.
فرشادخواه از اهالی گیشا

مجموعه ورزشی شهر ســالم را به مردم محله 13آبان 
بازگردانید

بعدازبرونسپاریمجموعهورزشیشــهرسالمواقعدر
محله13آبانمنطقه20شــهرداری،استفادهازمجموعه
برایاهالیممکننیستزیرابخشهاییازمجموعهرابرای
استفادهتولیدیوانباروپارکینگاجارهدادهاندکهطبیعتا
ازوســعتمجموعهمیکاهد.درثانیتعرفههایمصوب
شهرداریدرمجموعهورزشیشهرسالمرعایتنمیشود
ومثالتعرفه100هزارتومانیرا300هزارتومانمیگیردو
دراعتراضبهاینموضوعمیگویندبرایاستفادهبهقیمت
قدیمســراغهمانکســانیبرویدکهآنتعرفهرامصوب
کردهاند.باشــرایطیکهایجادکردهانــدهماکنونعمدتا
اتباعافغانستانیازمجموعهاستفادهمیکنندونوجوانان
وجوانانپرشــمارمحلبهدلیلگرانی،محدودیتمکان
ومســائلفرهنگینمیتوانندازآنبهرهببرند.ازشهردار
مردمیمنطقــه20تقاضاداریمبهایــنموضوعکهمورد
تقاضایهمهاهالیاستورودکردهومجموعهشهرسالم
رابهاهالیوشهروندانبازگرداندتابااستفادهازقیمتهای
مناسبشهرداریهمهاهالیبتوانندبهفعالیتورزشیو

فرهنگیبپردازند.
جمعی از اهالی منطقه 13آبان تهران 

تیرهای چراغ برق معابر عمومی در طــول روز نباید 
روشن باشد

بارهادیدهشــدهکهتیرهایچراغبــرقدرمعابرعمومی
یاپارکهادرطولروزروشــنهســتند.بهنظرمیرســد
اینتیرهایبرقیاسنسورحســاسبهنورندارندیااینکه
سنسورهایشانازکارافتادهاست.باپیگیریوبرطرفکردن
اینمشــکلبهمیزانزیادیدرمصرفبــرقصرفهجویی

خواهدشد.
جاللی از کرج

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبامردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

جزئیات دستگیری 2باند سرقت در
تازه ترین عملیات پلیس آگاهی تهران 

 سبقت از پلیس 
در کنار اعضای باندی که طعمه هایشان را در سایت خرید 
و فروش کاال شناسایی می کردند، زوج جوانی ایستاده اند. 
آنها از مال باختگان این باند هستند و مرد جوان می گوید: 
برای فروش دســتگاه ماینر خانگی در سایت آگهی داده 
بودم که فردی در نقش خریدار با من قرار گذاشت. من به 
همراه همسرم راهی محل قرار شدیم. جایی که خریدار 
قالبی تعیین کرده بود، خیابانی بود که با میله های آهنی 
بسته شده و امکان عبور ماشین وجود نداشت. سارقان 
سوار بر خودروی پراید آن طرف میله های آهنی ایستاده 
بودند و من ماشینم را طرف دیگر پارک کردم و خودم را 
به آنها رساندم. ماینر هم در دستم بود اما یکی از سارقان 
در یک لحظه دســتش را دور گردن من انداخت و مرا به 
گوشــه ای پرت کرد و ماینر را قاپید. یکی دیگر هم گاز 

اشک آور به چشمانم زد. با صدای داد و فریاد من، 
همسرم که چند قدم آن طرف تر بود، خودش 

را به ما رساند. او دســتگیره در ماشین 
سارقان را گرفت که مانع فرارشان شود 
اما آنها چندین متر همســرم را روی 
آسفالت کشیدند به حدی که جمجمه 
همسرم شکســت و آسیب شدیدی 
دید. وقتی گفته هــای مرد جوان به 
پایان رسید، یکی از سارقان که در 
تمام مدت سرش را پایین انداخته بود 
و به حرف های شاکی گوش می کرد، 
 گفت: »ببخشید. خیلی پشیمانیم.« 
گفت وگو با این سارق جوان را بخوانید.

فکر نکردی که ممکن بود 
جان زن جوان را بگیرید؟

اصال متوجه نشدیم که او دستگیره در 
ماشین را گرفته اســت. البته دوستم 
متوجه شده بود اما من آنقدر ترسیده 

بودم که فقط می خواستم از آنجا فرار کنم.
همه طعمه هایتان را با همین شگرد شناسایی 

می کردید؟
بله. در سایت می گشتیم و هر کسی که گوشی تلفن همراه 
گران قیمت،  دستگاه ماینر،  پلی استیشن، تابلو فرش و... را 
به فروش گذاشــته بود، انتخاب می کردیم. بعد با او تماس 
می گرفتیم و برای سرقت 2شگرد داشتیم؛  شگرد اول این 
بود که می رفتیم مقابل در خانه طرف و در فرصتی مناســب 
با تهدید دست به سرقت می زدیم، یا اینکه طعمه هایمان را 
می کشاندیم سر قرار و در فرصتی مناسب نقشه سرقت را 

عملی می کردیم.
سابقه داری؟

هم من سابقه دارم، هم همدستم. من سابقه حمل 
مواد دارم و همدســتم کالهبرداری. من در 
زمان مرخصی زندان نقشــه سرقت 
را اجرا می کردم، به خیال اینکه 
شناسایی نخواهم شد اما اشتباه 
می کردم. ســابقه موادم هم 
به خاطر حمل 6گرم شیشه است 
که به 5سال حبس محکوم شده 
بودم. البته به حکم اعتراض زدم 
که یک ســال کم شد و باید 4سال 
پشت میله های زندان می ماندم. 
برای همین درخواســت مرخصی 
15روزه دادم که قبول کردند. من 
این سرقت ها را ظرف مدت 15روز 
مرخصی انجام دادم و بعد از پایان 
دوره مرخصی ام به زندان برگشتم.

چطور لو رفتید؟
ما تالش کرده  بودیم کــه ردی از 
خودمان به جا نگذاریم اما مالباخته ها 
ما را چهره نگاری کرده بودند و چون 

سابقه دار بودیم، شناسایی شدیم.

گفتوگو2

ماموران پلیس آگاهی تهران در 
پلیس
آگاهی

تازه ترین عملیات خود، اعضای 
2باند سرقت را دستگیر کردند که 
یکی از آنها به خانه ها دستبرد می زد و دیگری با 
شناسایی طعمه هایشان در سایت خرید و فروش 

کاال، دست به سرقت های خشن می زدند.
به گزارش همشهری، ســرهنگ علی ولی پور 
گودرزی، رئیس پلیــس آگاهی تهران دیروز در 
جمع خبرنگاران به تشریح جزئیات فعالیت این دو 
باند پرداخت و گفت: اعضای باند اول که از سوی 
کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی دستگیر 
شدند، به صورت سریالی از خانه ها در شرق تهران 

سرقت می کردند.
اعضای این گروه 5ســارق حرفه ای بودند که با 
خودروهای تیبا، پراید،  پژو پارس و 405 به مقابل 

خانه های موردنظرشان می رفتند و از طریق بالکن 
و پنجره وارد آنجا می شــدند و نقشه سرقت را 
عملی می کردند. رئیــس پلیس آگاهی پایتخت 
گفت: کارآگاهان با سرنخ های به دست آمده و با 
بهره گیری از شیوه های نوین کشف جرم و اقدامات 
اطالعاتی، مخفیگاه این سارقان سابقه دار را در 
جنوب تهران شناسایی کردند و در یک عملیات 
منسجم موفق به دستگیری آنها شدند. وی تصریح 
کرد: کارآگاهان در بازرســی مخفیگاه متهمان، 
تلویزیون، جاروبرقی، تلفن همراه و 2مجســمه 
عتیقه که ارزش آنها 2میلیارد تومان بود، به همراه 
خودرو هایی که در ســرقت ها استفاده می شد، 

کشف کردند.
 رئیس پلیس آگاهی تهــران درباره دومین باند 
ســرقت نیز گفت: اعضای این بانــد در یکی از 

ســایت های خرید و فروش کاال طعمه های خود 
را شناســایی کرده و با تهدید دست به سرقت 
اموال شان می زدند که از سوی کارآگاهان پایگاه 

ششم پلیس آگاهی تهران دستگیر شدند.
وی افــزود: بانــد دوم 4عضو دارد کــه اموال 
گران قیمت مانند موبایل، پلی استیشن و... سرقت 
می کردند و یکی از اعضای ایــن گروه، به جرم 
حمل مواد مخدر در زندان بــوده و در مدتی که 
در مرخصی خارج از زندان به ســر می برده، در 

سرقت ها شرکت می کرده است.
سرهنگ ولی پور گودرزی تصریح کرد: در بازرسی 
از مخفیگاه این باند اموال مسروقه به همراه قمه، 
شوکر و چاقو کشف شد و متهمان اقرار کردند که 
با ضرب و جرح طعمه هایشان دست به سرقت از 

آنها می زدند.

پرونده2خواهــرویکبرادرکهبــاتعارفکردن

جنایی
حلوایآغشتهبهسم3نفررابهقتلرساندهوقصد
داشتندبااینترفندجان17نفردیگررانیزبگیرند

باصدورکیفرخواستبهدادگاهفرستادهشد.
بهگزارشهمشهری،رســیدگیبهاینپروندهازاواخراسفندماه
ســال1400بامرگمرموز2مــرددربهبهانآغازشــد.قربانیان
درحالیکهبرایانجامکارهایثبتیبهیکیازدفترخانههایشهر
رفتهبودندباخوردنحلواینذریکهزنجوانبهآنهاتعارفکرده
بودمسمومشدندویکیازآنهاچندساعتبعدونفردومیکروزبعد

جانخودراازدستداد.
بررسیهاحاکیازآنبودزنجوانکهماسکونقابزدهوچهرهاش
راپوشاندهبودحلوایمسمومراوارددفترخانهکردهوبهافرادیکهدر
آنجاحضورداشتندتعارفکردهامافقط2جانباختهحادثهازحلوای

مسمومخوردهبودند.

در تعقیب زن نقابدار
قربانیاناینحادثهدرشــرایطیجانخودراازدســتدادهبودند
کههیچاختالفوخصومتیباهیچکسنداشتندومعلومنبودزن
ناشناسباچهانگیزهایحلوایمسمومرابهآنهاتعارفکردهوموجب
مرگشانشدهاست.بااینحالتحقیقاتدراینبارهادامهپیداکرد
تااینکهمأمورانتوانستندزنناشــناسراشناساییواوراهمراهبا
خواهروبرادرشدستگیرکنند.تحقیقاتمقدماتینشانمیدادکه
آنهاباهمدستییکدیگردستبهاینکارزدهاندودرخانهشانمقدار
زیادیحلوایمسمومکشفشدکهنشانمیدادآنهاقصدداشتند

افراددیگریرانیزقربانیکنند.

کشف قتل قدیمی
باآغازبازجوییازدستگیرشدگانمعلومشدکهآنهابهعمددستبه
اینکارزدهاندوحلواینذریرابهسمآرسنیکآغشتهکردهبودند.با
برمالشدناینتوطئهمرگبار،آنهااماهیچانگیزهروشنیرابرایقتل
ایندومرداعالمنکردند.درهمینحالکارآگاهانپلیسآگاهیبه
تحقیقدربارهمسمومیتهایماههایگذشتهدربهبهانپرداختند
ودستکم2ماجرایمشکوککشــفکردند.نخستینحادثهبه
ماجرایمســمومیت15نفرباخوردنحلوایمسمومبرمیگشت.
اینحادثهچندهفتهقبلازدستگیریمتهماناتفاقافتادهبودودر

جریانآنافرادیکهدرمقابلیکیازبیمارستانهایشهرحلوای
نذریخوردهبودنددچارمسمومیتشدیدیشدندامااینحادثه
هیچتلفاتینداشت.دومینموردمسمومیتنیز2ماهقبلتراتفاق
افتادهبودکهدرجریانآنمردیمیانســالبعدازخوردنحلوای

مسمومفوتشدهبود.
وقتیمتهمانتحتبازجوییقرارگرفتنداعترافکردندکهتوزیع
حلوایمسموممقابلبیمارستانوجانباختنمردمیانسالهمکار

آنهابودهاست.
هرچهبازجوییوتحقیقاز2خواهرویکبرادرکهبین25تا35سال
دارندادامهپیدامیکرداطالعــاتتازهتریازاقداماتهولناکآنها
کشفمیشد.شواهدنشانمیدادکهآنهاباپدرشاندچاراختالفات
شدیدیهستند.طوریکهمدتیقبلتصمیمگرفتهبودنداورانیز
باهمینشیوه،یعنیتعارفکردنحلوابهقتلبرسانندکهپدرشان
بعدازمسمومیتبهبیمارستانمنتقلشدهوازمرگنجاتیافتهبود.
ازسویدیگرتحقیقاتپلیسدربارهماجرایقتلدردفترخانهنیز
حاکیازآنبودکهصاحبآنملکپدرمتهماناستکهملکشرا

بهمدیردفترخانهاجارهدادهبودوبهاحتمالزیادهدفآنهامسموم
کردنمدیردفترخانهبودهکهدراینحادثــه2مردبیگناهقربانی

شدهاند.

پرونده در دادگاه
باگذشــتحدود10ماهازتشــکیلاینپروندهتحقیقاتدراین
خصوصتکمیلشدوروزگذشــتهعلیرضاقاسمینژاد،دادستان
عمومیوانقالببهبهانازصدورکیفرخواســتپروندهخبرداد.او
گفت:پروندهقتلهایموسومبهقتلحلواییباتکمیلتحقیقاتبه
دادگاهفرستادهشدتابهزودیمتهمانمحاکمهشوند.اودربارهروند
رســیدگیبهپروندهگفت:درتحقیقاتکارآگاهانپلیسونظریه
پزشکیقانونیمشخصشدکهمتوفیاندراثرمسمومیتباحلوای
آغشتهبهنوعیسمخطرناکفوتشــدهاندودراینرابطهازخانه
متهمانظرفهایمشابهحلواکشفومشــخصشدآنهااقدامبه
طراحیقتل20نفرکردهبودند.اودربارهانگیزهمتهماننیزگفت:
آنهاانگیزهاقداماتمجرمانهخودراشخصیاعالمکردندوباتکمیل

تحقیقات،کیفرخواستصادرشد.

حادثه به روایت بازمانده
سیدغالمرضاباغیسوق،برادرســیدعلیرضا،یکیازقربانیاناین
پروندهدربارهتوطئهمرگباریکهجانبرادرشراگرفتبههمشهری
میگوید:روزحادثهبرادرمسیدعلیرضاکه41سالداشتوشوهر
عمهامغالمحسینتکابکهحدود60سالداشتبرایانجامکاریبه
دفترخانهرفتهبودند.حدودساعت11خانمیکهصورتشراپوشانده
بودواردآنجاشــدوبهافرادیکهدردفترخانهحضورداشتندحلوا
برنجیتعارفکرد.ایننوعحلوادربهبهانیکیازنذریهایمعروف

استودرماهمحرمورمضانومراسمسوگواریتوزیعمیشود.
ویادامهمیدهد:آنروزبرادروشوهرعمهامازاینحلواخوردنداما
درراهبرگشتهردوحالشانبدشد.آنهادچاردلدردوحالتتهوع
شدیدیشدهبودندکهبهبیمارستانمنتقلشدند.حدود4ساعت
بعداولشوهرعمهاموبعداز24ساعتبرادرمدرحالیکهکلیههایش
راازدســتدادهبودفوتشــدندوماراعزادارکردند.سیدعلیرضا
تنهابرادرمبود.اوازپدرومادرمنگهداریمیکردوباقتلشضربه
سنگینیبهماواردشــدوامیدوارمدستگاهقضاییزودتربهپرونده

رسیدگیکردهوقاتالنبرادرمرامجازاتکند.

پرونده قتل  های حلوایی در دادگاه
متهمان قصد داشتند 20نفر را به قتل برسانند 

آزادی دختر ربوده شده از 
انزلی در خرمشهر

تحقیقاتدربارهربودهشــدندختری13سالهدر
بندرانزلینشاندادکهزنیهمراهباپسرنوجوانش

اوراربودهوبهخرمشهرمنتقلکردهاند.

بهگزارشهمشــهری،چندروزقبــلبهپلیس
بندرانزلیخبررســیدکهدختری13ســالهدر
یکیازخیابانهایبندرانزلیربودهشدهاست.از
همانزمانتالشهابــرایآزادیدخترنوجوانو
دســتگیریعامالنآدمرباییآغازشد.کمیبعد
مأمورانبهاطالعاتیدستیافتندکهنشانمیداد
عامالناینآدمرباییزنی47سالهوپسر15سالهاش

هستند.پسرنوجوانازطریقشبکههایاجتماعی
دختر13ســالهرافریبدادهوبااوطرحدوستی
ریختهبود.اوازاینطرقتوانستهبوددخترنوجوان
راازخانهخارجکندودرادامهباهمدستیمادرش
دخترفریبخــوردهراازبندرانزلیبهخرمشــهر
منتقلکردهبودند.دراینشرایطبودکهمأموراندر
عملیاتیضربتیمادروپسررادرخرمشهردستگیر

کردهودخترربودهشدهراآزادکردند.
سرهنگمهدینجفیپور،فرماندهانتظامیبندر
انزلیدراینبارهگفت:متهماندســتگیرشــده
اعترافکردندکهباشگردطرحدوستیدرفضای
مجازی،ایندختررااغفالواوراربودند.بهگفتهوی
متهماندربازداشتبهسرمیبرندوتحقیقاتدر

اینبارهادامهدارد.

برادرمقتولازجزئیاتروزحادثهمیگوید


