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120 پرون�ده قضاي�ي علي�ه مج�رم 46س�اله س�ابقه دار در يک�ي 
اس�ت.  ش�ده  تش�کيل  گي�ان  اس�تان  کوچ�ک  ش�هرهاي  از 
يک منبع آگاه در دستگاه قضايي به خبرنگار ما گفت: اين آمار پرونده عليه يک 
شخص در شهري کوچک بعد از ايجاد سيستم قضايي است و آماری از پرونده های 
وی قبل از ايجاد سيستم، در دسترس نيست. ذکر اين نکته هم ضروري است که 
مردم بعد از تشکيل اين پرونده ها عليه متهم به مسئوالن قضايي استان مراجعه 
کرده اند و مسئوالن نيز متعجب ش��ده اند. آنها بعد از راستي آزمايي، دستوراتي 
در اين باره صادر کرده اند که نتيجه عملي دربر نداش��ته، بلکه برعکس احکامي 
که به نفع وي صادر شده، مانند يک مشوق بوده است. گفته مي شود، 30 فقره از 

پرونده هاي تشکيل شده عليه اين متهم از ابتداي امسال بوده است. 

هواپيماه�اي  از  يک�ي  الش�ه 
ماه�ان  هواپيماي�ي  ش�رکت 
در ف�ردگاه ام�ام خمين�ي ب�ه 
علت نامش�خصي آت�ش گرفت. 
اين حادثه روز گذشته اتفاق افتاد و 
لحظاتي بعد از آن، آتش نشانان در 
محل حاضر ش��دند و آتش را مهار 
کردند. مجتبي خالدي، سخنگوي س��ازمان اورژانس کشور به فارس گفت: در 
 جريان اين حادثه ش��ش نفر مصدوم ش��دند که چهار نفر از آنها به بيمارستان 

هفت تير و دو نفر ديگر نيز به بيمارستان فيروزآبادي منتقل شدند. 

سارقی سنگين وزن که با همدس�تي برادر و يکي از دوستانش باند سرقت 
تش�کيل داده بود، وقتي خ�ودش را در محاص�ره پليس ديد ب�ا دو قبضه 
چاقو، دو مأم�ور را مجروح ک�رد، اما با ش�ليک گلوله ب�ه کام مرگ رفت. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 19:20 شامگاه يک شنبه ششم آبان ماه، بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران پليس از تيراندازي 
مرگبار مأموران به دو س��ارق مس��لح باخبر و همراه تيمي از کارآگاهان پليس 
آگاهي راهي محل ش��دند. تيم جنايي در محل حادثه که حوالي پل جناح در 
نزديکي ميدان آزادي بود با جسد مرد سنگين وزني روبه رو شدند که با اصابت 
گلوله پليس کشته شده بود. يکي از مأموران درباره حادثه گفت: لحظاتي قبل 
همراه همکارم در حال گش��ت زني بوديم که به موتورسيکلتي با سه سرنشين 
که پالک آن مخدوش شده بود، مشکوک شديم و دستور ايست داديم. راننده 
موتورسيکلت با ديدن ما بر سرعتش افزود و اقدام به فرار کرد که تعقيب و گريز 
ما آغاز شد. پس از طي مسافتي موتورسيکلت به نرده هاي وسط بزرگراه برخورد 
کرد و سرنش��ينانش زمين خوردند. بالفاصله با تيراندازي هوايي دستور ايست 
داديم که يکي از آنها از روي نرده آهني پريد و به طرف منطقه طرشت گريخت. 
پس از اين، دو سرنشين سنگين وزن موتورسيکلت اقدام به فرار کردند. آنها قصد 
داشتند از روي نرده به آن طرف خيابان بروند که دوباره دستور ايست داديم و 
ش��ليک هوايي کرديم، اما آنها توجهي نکردند که پاي يکي از آنها را هدف قرار 
داديم و او زخمي ش��د و از روي نرده ها به زمين افت��اد. بالفاصله به طرف مرد 
زخمي و همدستش که قصد فرار داشت رفتيم که همدستش با دو چاقو به من و 
همکارم حمله و ما را از ناحيه دست و کتف زخمي کرد. همکارم با او درگير شد 
و قصد داشت او را خلع سالح کند که متهم دوباره به همکارم حمله کرد. در اين 
لحظه من دوباره با به کار گيري قانون اس��تفاده از سالح شليک کردم که تيري 
به او برخورد کرد و به کام مرگ رفت. سپس مرد زخمي را به بيمارستان منتقل 

کرديم و موضوع را به کارآگاهان جنايي اطالع داديم. 
تيم جنايي در ادامه براي تحقيقات راهي بيمارستان شدند و در آنجا دريافتند که 
مرد زخمي و مرد فوت شده برادر هستند و هر دو از سارقان سابقه دارند که مدتي 

است از شهرستان براي سرقت موبايل و کيف قاپي به تهران آمده اند. 
متهم زخمي در بازجويي هاي ابتدايي گفت: من و برادرم هر دو س��ابقه داريم و 
اهل يکي از شهرستان هاي غربي کشور هستيم. از آنجايي که در شهر خودمان 
خيلي زود شناسايي و دستگير مي ش��ديم، مدتي قبل تصميم گرفتيم همراه 
يکي از دوستانمان براي س��رقت به تهران بياييم. در اين مدت، ما سه نفري در 
کرج و تهران شروع به س��رقت موبايل و کيف قاپي مي کرديم و حدود 17 مورد 
موبايل قاپي کرديم تا اينکه امروز مأموران به ما مشکوک شدند و اين حادثه رخ 
داد. همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه، مأموران در تالشند تا همدست 

فراري سارقان را دستگير کنند. 

 رونمایی از مجرم 46 ساله 
با 120 پرونده قضایي

6 مصدوم در آتش سوزي 
الشه هواپيما

 مرگ سارق سنگين وزن 
با شيلک پليس 

دو پس�ر جوان ک�ه زن ميانس�ال و دختر 
جوان�ي را در خان�ه ای قديم�ي در خيابان 
نامج�و ب�ه قت�ل رس�انده بودن�د، پ�س 
از دس�تگيري ماج�را را ش�رح دادن�د. 
به گ��زارش خبرنگار م��ا، ظهر روزدوش��نبه 
30مهرماه مردي به مأم��وران کالنتري خبر 
داد که دو زن که يکي از آنها ميانسال و ديگري 
ج��وان بود، در خان��ه ای قديم��ي در خيابان 
ش��اه مرادي به قتل رس��يده اند. با اعالم اين 
خبر مأموران راهي محل حادثه ش��دند و در 
طبق��ه اول خانه قديمي پنج طبقه با جس��د 
دو زن 40 و 25ساله که با اصابت چاقو و فشار 
بر عناصر حياتي گردن به قتل رسيده بودند، 
مواجه ش��دند. پس از اين بازپرس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران در رأس تيمي از 
کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل 
به تحقيق پرداختند. بررسي ها نشان داد، زن 
40ساله و مهمان جوانش به طرز مرموزي به 
قتل رس��يده اند. مأموران در تحقيقات بعدي 
دريافتند افراد زي��ادي به اين خانه رفت و آمد 
داشته اند که در نهايت مأموران به رد پاي دو 
پسر جوان به نام هاي حميد و محمود رسيدند 
که روز حادثه به اين خانه رفته بودند. در حالي 
که تحقيقات ب��راي دس��تگيري دو مظنون 
به قتل ادامه داش��ت، به مأموران خبر رسيد 
دو متهم در حوالي شهرس��تان مياندوآب در 

استان آذربايجان غربي دستگير شده اند. 
صبح ديروز دو متهم پس از انتقال به تهران در 
دادسراي امور جنايي پايتخت مورد بازجويي 
قرار گرفتند. محم��ود در بازجويي ها به قتل 
اعتراف کرد و مدعي شد همدستش حميد در 
قتل دو زن دست نداشته است. دو متهم براي 
تحقيقات بيشتر در اختيار کارآگاهان پليس 

آگاهي قرار گرفتند. 
قاتل در گفت وگو با خبرنگار ما، ماجراي قتل 

را شرح داد. 
چند سال داري؟ 

21 سال.
به چه کاري مشغول بودي؟

من يک سال قبل به خاطر بيکاري از شهرستان 
قزوين ب��ه تهران آم��دم و در يک فروش��گاه 

زنجيره اي موادغذايي مشغول به کار شدم و 
ماهي يک ميليون تومان حقوق مي گرفتم. 

دو مقتول را مي شناختي؟ 
فقط زن 40ساله را مي شناختم و دختر جوان 

هم مهمان او بود. 

چطوري با او آشنا شدي؟ 
مدتي قبل در گروه تلگرامي با او آشنا شدم و 
پس از آن هم براي خريد به فروشگاه مي آمد. 

چرا آنها را به قتل رساندي؟ 
من از زن ميانس��ال طلب داشتم، چند باري 

براي او از فروش��گاه موادغذايي بردم و پولش 
را نداد و ام��روز و فردا مي ک��رد و در آخر هم 
تهديد کرد، اگر اصرار کنم آبروي مرا در گروه 

تلگرامي مي برد. 
يعني به خاطر طلب�ت او و مهمانش 

را کشتي؟
من قصد داش��تم از خانه اش سرقت کنم، اما 
وقتي مقاومت کرد او را کشتم و مجبور شدم 

مهمانش را هم بکشم. 
بيشتر توضيح بده؟ 

وقت��ي بدهي اش را ن��داد، تصمي��م گرفتم از 
خانه اش سرقت کنم. به همين دليل با دوستم 
محمود که از فاميل هاي دور ماست و يک ماه 
قبل براي کار به تهران آمده بود، موضوع سرقت 
را در ميان گذاشتم و به او گفتم زن تنهايي را 
مي شناسم که اگر موفق به سرقت از خانه اش 
شويم، حدود 50ميليون تومان گيرمان مي آيد. 
او هم باور ک��رد و مرا همراهي ک��رد. وقتي به 
خانه اش رفتيم متوجه شديم مهمان دارد. ابتدا 
اصرار کردم پول مرا پس دهد، اما قبول نکرد که 

تنهايي هر دو را کشتم. 
محمود هيچ کاري انجام نداد؟

نه او ش��وکه ش��ده بود و به من اعتراض کرد 
و گفت: قرار بود س��رقت کنيم ن��ه اينکه آدم 
بکشيم، او را هم تهديد کردم که حرفي نزند. 

سرقت هم کرديد؟ 
بله، سه دس��تگاه گوش��ي موبايل، 500هزار 

تومان پول نقد و دو عدد کيف زنانه. 
بعد کجا رفتيد؟ 

تصميم گرفتيم به خارج فرار کنيم و به تبريز 
رفتيم. آنجا پول هايمان تمام شد که خودرو 
دربس��تي کرايه کرديم به مقصد شهرستان 
مياندوآب. وقتي به مقصد رسيديم به خاطر 
اينکه پول کرايه خودرو را نداش��تيم با راننده 
درگير شديم که گش��ت پليس رسيد و ما را 

دستگير کردند. 
همانجا اعتراف به قتل کرديد؟

اول نه، اما از آنجاي��ي که عکس ما را مأموران 
پايتخت ب��راي شناس��ايي به مراک��ز پليس 
فرستاده بودند، مأموران ما را شناسايي کردند 

و مجبور شديم به قتل اعتراف کنيم. 

افراد مسلح با حمله به مأموران بدرقه يک زنداني که به بيمارستان 
امام تهران منتقل ش�ده بود، موفق ش�دند او را فراري دهند. 
به گزارش خبرن��گار ما، اين حادثه صبح دي��روز اتفاق افتاد که در 
جريان آن افراد مسلح با شليک تيرهوايي موفق شدند يک زنداني 
را که براي درمان به اي��ن مرکز درماني منتقل ش��ده بود، فراري 
دهند. براس��اس اين گزارش در جريان حمله مهاجمان به کسي 
آسيب نرسيد و تحقيقات پليس تهران براي بازداشت مرد زنداني و 

همدستانش در جريان است. 
س��رهنگ بابک نمک ش��ناس، رئيس مرکز اطالع رس��اني پليس 
پايتخت در توضيح حادثه ب��ه خبرنگار ما گفت: س��اعت 11 روز 
گذش��ته يک زنداني براي انج��ام اقدامات درماني هم��راه يکي از 
مأموران بدرقه سازمان زندان ها به بيمارستان منتقل شده بود که 
به محض ورود به محوطه بيمارس��تان، چهار فرد مسلح به سالح 
کمري با ش��ليک چهار تير هوايي و تهديد مأمور بدرقه، زنداني را 
فراري دادند و هر پنج نفر آنها با يک دس��تگاه خودروي سواري از 
محل متواري شدند که تالش براي بازداشت آنها در جريان است. 
وي ادامه داد: زنداني فراري از مجرمان سابقه دار در زمينه شرارت، 

سرقت مسلحانه و نزاع است. 

 

سارق سريالي طافروشي هاي تهران که با طعمه قراردادن زنان 
دست به سرقت سرويس هاي طا مي زد، بار ديگر بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، چند روز قبل يکي از طالفروش��ان محدوده 
ميدان ش��هرري به کالنتري 131 خب��ر داد ک��ه زوج جواني يک 
سرويس طالي او را سرقت کرده اند. او گفت: مرد جوان با سرويس 
طال فرار کرده، اما موفق شده است همس��ر او را بازداشت کند. بعد 
از حضور پليس در محل، صاحب طالفروشي زن 25ساله را به آنها 
تسليم کرد و گفت: لحظاتي قبل اين زن همراه مردي جوان که فکر 
مي کردم شوهرش است، وارد مغازه ام شدند. آنها مثل همه مشتري ها 
شروع به بررسي طالها کردند، در حالي که مشغول رسيدگي به کار 
مشتري ديگري بودم، مردي که همراه اين زن بود، سرويس طاليي 
که 27ميليون تومان قيمت داش��ت را از روي پيشخوان برداشت و 
از مغازه بيرون رفت. همان لحظه اين زن ب��ه من گفت: مردي که 
همراهش بود سرويس طال را سرقت کرد. من هم به سرعت مغازه ام 
را ترک کردم و به دنبال آن مرد دويدم، اما او فرار کرده بود. زن جوان 
هم وقتي مورد تحقيق قرار گرفت، گفت که آن مرد شوهرش نبوده و 
با او در خيابان آشنا شده و از او خواسته که براي خريد طال همراهش 

به مغازه طالفروشي بيايد که قبول کرده است. 
بعد از مطرح شدن شکايت پرونده به دس��تور قاضي به پايگاه نهم 
پليس آگاهي تهران فرستاده ش��د. کارآگاهان در اولين بررسي ها 
موفق ش��دند هويت متهم را که مردي 42ساله به نام عليرضا بود، 
شناسايي کنند. بررسي سوابق او نشان داد، عليرضا قباًل چهار بار به 
همين شيوه بازداشت و به زندان افتاده بود که او آخرين بار دو ماه 
قبل از زندان آزاد شد و دوباره سريال سرقت هايش را از سر گرفت. 
از آنجا که آدرس مشخصي از متهم وجود نداشت، تحقيقات براي 
بازداش��ت او همچنان ادامه پيدا کرد تا اينکه 11مردادماه او را در 

خانه يکي از بستگانش در تهرانپارس بازداشت کردند. 
او در بازجويي ها به جرمش اعتراف کرد و گفت: با خودروي خودم 
در خيابان هاي شهر پرسه مي زدم و زناني را به عنوان مسافر سوار 
مي کردم و س��ر حرف را با آنها باز مي کردم. اگر دچار مشکل مالي 
بودند من خودم را مردي طالفروش معرفي مي کردم و به آنها وعده 
کمک مي دادم. بعد آنها را به مغازه هاي طالفروشي مي بردم. طوري 
رفتار مي کردم که مرد طالفروش فکر کند ما زن و شوهر هستيم. 
بعد به بهانه انتخاب يک سرويس طال را برمي داشتم و از مغازه فرار 
مي کردم. طالها را هم به مالخري در سرآس��ياب مي فروختم که 

دوباره بازداشت شدم. 
با اطالعاتي که متهم در اختيار پليس گذاشت، مخفيگاه مالخر هم 
شناسايي و بازداشت شد. در بازرسي از مخفيگاه او هم نيم کيلو از 

طالهاي سرقتي کشف شد. 
سرهنگ کارآگاه کرم يوس��ف وند، رئيس پايگاه نهم پليس آگاهي 
تهران بزرگ گفت: متهم در چند ماه گذش��ته در مناطق مختلف 
تهران از جمله باغ فيض، شهرري، افس��ريه و کرج به همين شيوه 
اقدام به سرقت طال کرده است که شاکيان مي توانند براي شناسايي 

متهم به پايگاه نهم پليس آگاهي تهران بزرگ مراجعه کنند. 

 فراري دادن زنداني 
از بيمارستان امام تهران

 بازداشت چندباره 
سارق سریالي 

طالفروشي هاي تهران

مرد ايراني که به دلي�ل اقامت غيرقانوني در کش�ور ترکيه 
بازداشت ش�ده بود، قاتلي بود که از هفت سال قبل به اتهام 
ارتکاب قت�ل در جنوب ته�ران تحت تعقيب قرار داش�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، 25 مهرماه امس��ال ب��ه پليس اينترپل 
ايران خبر رسيد که مردي ايراني به نام سهيل کريميان به اتهام 
اقامت غيرقانوني در کش��ور ترکيه بازداشت شده است. بعد از 
اعالم خبر و انجام تشريفات قانوني سهيل از طريق مرز ماکو در 
اختيار پليس اينترپل ايران قرار گرفت. مأموران پليس بعد از 
تحقيق از سهيل متوجه شدند که اسم واقعي او مراد. ث است. 
وقتي نام مراد در سامانه پليس جست وجو شد، معلوم شد که 
مراد 35ساله از هفت سال قبل به اتهام قتل عمد تحت تعقيب 
پليس قرار دارد. پس از آن بود که متهم ب��ه اداره دهم پليس 
آگاهي تهران منتقل شد. او در اولين بازجويي ها به قتل اعتراف 
کرد و در ش��رح حادثه گفت: خانه من در فلکه دوم دولت آباد 
است. شامگاه 15آبان  س��ال 90  راهي قهوه خانه اي در خيابان 

فداييان اسالم شدم، آنجا با يکي از دوس��تانم مشاجره کردم. 
هر دو نفر ما به علت مصرف مش��روب مست کرده بوديم، براي 
همين خيلي زود با هم درگير شديم. من چاقو کشيدم و چند 
ضربه به شکم او زدم که زخمي شد و بعد از آنجا فرار کردم و در 

خانه يکي از دوستانم پنهان شدم. ساعتي بعد گفتند، دوستم 
به علت شدت جراحت در بيمارس��تان جانش را از دست داده 
است. از ترس اينکه بازداشت و قصاص شوم، مقداري پول فراهم 
کردم و به صورت غيرقانوني از کشور خارج شدم. ابتدا خودم را 
به آلمان رساندم و با اسم مستعار سهيل کريميان به مدت پنج 
سال داخل کمپ مهاجران زندگي کردم؛ آنجا هم با مهاجران 
ديگر مدام درگير مي ش��دم که تصميم گرفتم به ترکيه بروم؛ 
براي مدتي هم در کش��ور ترکيه به صورت غيرقانوني زندگي 
کردم تا اينکه مأم��وران پليس من را بازداش��ت کردند. وقتي 
متوجه ش��دند که اوراق اقامت به همراه ندارم من را به پليس 

بين الملل ايران تحويل دادند. 
س��رهنگ کارآگاه علي وليپور گودرزي، معاون مبارزه با جرائم 
جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات بيشتر از متهم 
به دستور قاضي منافي آذر بازپرس شعبه س��وم دادسراي امور 

جنايي تهران در اداره دهم پليس آگاهي تهران جريان دارد.  

بازداشت قاتل ایرانی  در تركيه پس از 7 سال
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 اعتراف به قتل 2 زن
 با انگيزه سرقت 


