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بودنــد.  کشــیده  کــی  خطرنا و  عجیــب  نقشــه   | شــهروند 
نقشــه یــک ســرقت بــزرگ؛ بــه دل زمیــن رفتنــد. جان شــان را 
گذاشــتند و در آن تونــل تاریــک سرنوشــت  کــف دست شــان 
زندگی شان را تغییر دادند. زندگی ای که در همان اعماق زمین 
و در دل تاریکــی تمــام شــد. پدر و پســر رفتنــد که به یــک ثروت 
بــزرگ برســند. امــا اجــل مهلت شــان نــداد. در عمــق 17متری 
زمین نفس هایشــان قطع شــد. می خواستند با ســرقت بنزین 
بــه گنج برســند، اما همــان بنزیــن اجل زندگــی آنها شــد. بازی 
ک و پیچیده شــان بــا از دســت دادن جان شــان تمــام  خطرنــا
شــد. این پدر و پســر بر اثر گازگرفتگی در عمــق 17متری نزدیک 

پاالیشگاه نفت جان باختند.
ســاعت 22 دوشــنبه شــب بــود. ایــن ماجــرا از طریــق مردی 
کهریــزک اطــاع داده شــد. خبــری عجیــب و  بــه آتش نشــانی 
ک؛ دو مــرد درون یــک تونــل نزدیــک پاالیشــگاه نفــت  هولنــا
کهریزک گیــر افتــاده بودند. طبق خبرهــای اولیه که به دســت 
گرفتــار، پــدر و پســر  مأمــوران آتش نشــانی رســیده بــود، افــراد 
بودنــد. آنهــا در یک تونــل عمیــق دست ســاز دچــار گازگرفتگی 
کــه جــان خــود را از  شــده بودنــد، بنابرایــن احتمــال می رفــت 

دست داده باشند.

تونل 300 متری برای اجرای نقشه
محــل حادثــه زمینــی بــه وســعت 500 متــر در کنار پاالیشــگاه 
نفت تهران بود. در وســط این زمین یک اتاقک وجود داشــت. 
وقتــی آتش نشــانان وارد این اتاقک شــدند، با یک چــاه روبه رو 
شــدند. چاهــی کــه عمــق زیــادی داشــت. طبــق بررســی های 
اولیه ارتفاع این چاه حدود 17 متر بود. وقتی آتش نشــان ها به 
پایین این چاه رسیدند، متوجه شــدند تونلی به طول 300 متر 
به صورت افقی و به سمت پاالیشــگاه کنده شده است. همان 
زمان مشــخص شــد که این پدر و پســر بــا حفر تونــل تصمیم به 

ک گرفته بودند. سرقتی خطرنا
بــا حضور مأمــوران آتش نشــانی بافاصلــه آنها عملیــات خود 
ک که بــرای نیروهای  را آغــاز کردند. عملیاتــی ســخت و خطرنا
که گاز بنزیــن در تمام  آتش نشــانی نیز خطــر جانی داشــت، چرا
تونــل منتشــر شــده و امــکان خفگــی بســیار زیاد بــود. بــا توجه 
بــه انفجار در تونل کنده شــده از ســوی پدر و پســر و وجــود گاز و 
بخار بنزیــن اجــازه ورود آتش نشــانان بــه محل جســد این پدر 

کــرده بــود. بنابرایــن آتش نشــانان پاالیشــگاه  و پســر را ســخت 
عملیات های ویژه را در دستور کار خود قرار دادند.  

عملیات سخت آتش نشانان
درنهایــت 16 ســاعت عملیــات ســخت آتش نشــانان بــه پیدا 
شــدن جســد ایــن دو ســارق ختــم شــد. نیروهــای امــدادی 
آتش نشــانی در انتهــای تونــل بــا جســد مــرد و پســرش مواجــه 
شــدند. این درحالــی بود که بررســی های کارشناســانه نشــان 
داد ایــن پــدر و پســر قصــد داشــتند بــا گرفتــن انشــعاب از لولــه 
اصلی انتقال ســوخت، دست به ســرقت بنزین بزنند، اما دچار 
گازگرفتگی بنزین شــدند و جان باختند. گویا آنها هنگام کندن 
و حفر تونل به خط لوله بنزین رســیده و آن را شکسته بودند. با 
شکســتن این خط لوله بنزیــن درون تونل ریختــه و این دو نفر 

گرفتار شدند. 

4 ماه سرقت از پاالیشگاه
کشــور شــاهدش  کــه پیــش از ایــن چنــد بــاری در  ســرقتی 
کــه بــرای  ک؛ آنهایــی  بودیــم. ســرقتی پــر از ریســک و خطرنــا
گــر به قیمت  قاچــاق حاضرند دســت به هــر کاری بزنند، حتی ا
جان شــان تمام شــود. دی ماه ســال 97 بود که پلیس اســتان 
روســتایی  در  قاچاقچیــان ســوخت  فعالیــت مخفــی  تهــران 
کــرد. ایــن اقــدام در یــک زمیــن  کشــف  کدشــت را  از توابــع پا
کدشــت در حــال انجام  دیوارچین شــده در روســتای »گلزار« پا
ج می شــد.  بــود. ســوخت زیــادی از ایــن محــل بارگیــری و خار
پس از بررســی های دقیق مشــخص شــد قاچاقچیان ســوخت 
یک تونــل تقریبا 70 متــری در زیر زمیــن حفر کردنــد. این تونل 

منتهی به لوله اصلی انتقال فرآورده های نفتی بود. 
فرآورده هایی که از پاالیشــگاه نفتی شــهر ری به سمت استان 
مازنــدران می رفت. قاچاقچیان ســپس بــا اســتفاده از اقدامات 
تخصصی یــک فلکه 4 اینــچ کاس 450 در مســیر ایــن خط لوله 
ری- مازندران که اقدام به پمپاژ گازوییل و ســایر ســوخت های 
مورد نیاز می کرد، نصب کرده و اقدام به سرقت و قاچاق گازوییل 
و ســایر فرآورده هــای نفتــی می کردند. یــک نفــر در این خصوص 
بازداشت شــد که در تحقیقات مقدماتی به همدســتی با دو نفر 
دیگر در ســرقت از منابع ملی اعتراف کرد و گفت که بیش از چهار 

ماه این فعالیت مجرمانه را انجام داده است.

حفر تونل 20 متری برای سرقت بنزین 
چنــد ســال پیــش نیــز در اصفهــان چنیــن اتفــاق مشــابهی 
خ داد. ســارقانی کــه با حفــر چاهی به عمــق 4 متر و یــك تونل  ر
زیرزمینــی بــه طــول 5 متــر بــا جوشــکاری روی خطــوط اصلــی 
بنزین، آن را در یك مخزن زیرزمینی با حجم 10 هزار لیتر ذخیره 
می کردند. بعد از آن در فرصتی مناســب این فرآورده را از طریق 
ج می کردنــد. اعضای ایــن باند کــه با حفر  تانکــر از منطقــه خــار
تونل هــای 20 متــری و 5 متــری از خطوط لولــه انتقــال بنزین، 

سوخت سرقت می کردند، دستگیر شدند.
در تحقیقــات مشــخص شــد اعضــای ایــن بانــد در منطقــه 
قهجاورســتان و محمودآبــاد از توابــع شهرســتان اصفهــان از 
چنــدی پیــش بــا اجــاره زمیــن در اطــراف خــط انتقــال بنزیــن 
رفســنجانـ  اصفهان در این منطقه حفــاری می کردند؛ 6 عضو 
این بانــد یکی پس از دیگری دســتگیر و تحویــل مراجع قضائی 

داده شدند.

سناریوی مشابه در بوشهر
در بوشهر نیز اتفاق مشابه دیگری رخ داد. خط لوله ای از سازمان 
بنادر و دریانوردی تا انبار نفت غریبی در خیابان فات قاره بوشهر 
کشیده شده بود. سارقان با برنامه ای حساب شده نفت را سرقت 
می کردند. با نشــت نفــت در خیابــان طالقانی و ورود دادســتانی، 
نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی به محل نشت نفت، سرانجام 
این ماجرا لو رفت و متهمان دســتگیر شــدند. تجســس ها نشان 
داد که ســارقان با حفاری تونل به محل انشعاب نفت در خیابان 
طالقانی بوشــهر، بــا اضافه کــردن یک انشــعاب فرعی، بخشــی از 
نفت  موجود در لوله ها را به خانه ای در بوشــهر هدایت می کردند. 
در تحقیقات مشخص شد عده ای متخلف با ایجاد خط انشعاب 
یــک اینچی روی خــط لولــه 16 اینچــی انتقــال فرآورده های نفتی 
از کشــتی به مخازن شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتی، اقــدام به 

برداشت غیرمجاز سوخت از این خط می کردند.
اینهــا در حالی اســت که این افــراد با جــان خود بــازی می کنند. 
طبق تحقیقات باید مواجهه با انتشــار گاز در محیط های مرتبط 
با میدان های نفتــی را جدی گرفــت. با توجه به اینکــه این گاز به 
صورت محلول در آب وارد تونل و به محض ورود از آن آزاد می شود، 
خطر جانی زیادی وجود دارد، ولی عده ای بی توجه به این مسائل 

تنها به خاطر طمع خود سراغ بازی با جان شان می روند.

پدر و پسری که با حفر تونل 17 متری قصد سرقت بنزین را داشتند، بر اثر گازگرفتگی جان باختند

اجرای نقشه مرگ در اعماق زمین

 بازداشت 864 سارق در طرح رعد
 پلیس پایتخت 

ح 864 سارق  ح رعد برگزار شد و در این طر چهل وســومین طر
و مالخر دستگیر شدند. 

ســردار »حســین رحیمی« رئیس پلیس تهران بزرگ در اجرای 
ح رعــد پلیــس پایتخــت دربــاره  چهل وســومین مرحلــه از طــر
ح بــا اجرای 311  ح گفــت: »در این مرحله از طر جزئیــات این طر
حکــم قضائــی و اقدامــات اطاعاتــی صورت گرفته 864 ســارق، 
ح  بیــش از 4هــزار  مالخــر و زورگیــر دســتگیر شــدند. در ایــن طــر
و 933 انواع ســرقت شناســایی و کشــف شــد. در ایــن مرحله از 
ح رعــد بــه ٨٣4 پرونــده رســیدگی شــد و30نفــر از متهمــان  طــر
فــراری دســتگیر شــدند. ارزش امــوال مکشــوفه از ایــن تعــداد 

پرونده، 9میلیارد و 635میلیون تومان است.«
فرمانده انتظامی پلیس تهران با اشــاره به کشف چهار اسلحه 
جنگی، 27 ساح ســرد و 16کیلوگرم انواع موادمخدر از متهمان 
ح 33 نفــر از قاچاقچیان کاال دســتگیر  ادامــه داد: »در ایــن طــر
کاالی قاچــاق بــه ارزش هشــت ونیم میلیارد تومــان از آنــان  و 

 کشف شد.«
سردار رحیمی با اشــاره به کشــف 132 خودرو و موتورسیکلت 
ســرقتی گفت: »در ایــام ماه مبــارک تا به این ســاعت دســتوری 
گر  برای ســاعات منع تــردد و محدودیت شــبانه اعام نشــده و ا
از ســوی ســتاد ملی مقابله با کرونــا اعام شــود، اجرایی خواهد 
شــد. بیــش از 75درصــد اصنــاف، پروتکل هــای بهداشــتی را 
رعایت می کنند کــه البته در این چند روز به بیــش از 3هزار و400 
واحد صنفی تذکر داده شــده اســت. ٣٠درصد از اموال مسروقه 
توســط ســارقان فروخته می شــود، مقداری که کشــف می شود 
در کمترین زمان به دســت صاحبان می رســد. 20درصد اموالی 
هم که صاحبان شــان شناســایی نمی شــود، در ســایتی زیر نظر 

پلیس اعام می شود.«
این مقام ارشــد انتظامی با اشاره به ســرقت مسلحانه خودرو 
در دوشــنبه شــب گذشــته در منطقــه خازیــر گفت: »دوشــنبه 
شب گذشــته ســاعت 2 بامداد افرادی در حال ســرقت بودند و 
با دیدن مأموران گشت به سمت آنان شلیک کردند. این افراد 
موفق به سرقت نشدند و در درگیری با مأموران پلیس یک نفر از 

مجرمان مجروح و سه نفر دیگر نیز دستگیر شدند.«
او در پایان گفت: »در چهار ســال گذشــته سهم ســرقت به زیر 
20.5درصــد رســیده اســت که نســبت بــه آمــار کشــوری حدود 
ح ها  8درصد کاهش یافته که این امر نشــانگر اجــرای موفق طر

بوده است.«

 سرقت از زوج سالخورده همدانی
 با شگرد تست رایگان کرونا

ســارقان غیربومــی بــا معرفــی خــود بــه عنــوان کارمنــد وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی اقــدام بــه ســرقت از زوج 

سالخورده همدانی کردند.
در پی وقوع سرقت از خانه یک پیرمرد در شهرستان همدان، 
شناســایی و دســتگیری ســارقان در دســتور کار مأموران پلیس 

گاهی استان قرار گرفت. آ
در بررســی های اولیه مشــخص شــد که ســارقان در یــک گروه 
چهــار نفره شــامل ســه مــرد و یــک زن بــا یک خــودرو پــژو پارس 
ســرقتی وارد شــهر همــدان شــده و بــا انتخاب ســوژه مــورد نظر 
خــود که پیرمردی ُمســن و ســالخورده بوده، اعــام می کنند که 
از کارکنــان وزارت بهداشــت بوده و برای تســت کرونــا به صورت 
رایــگان از افراد ســالخورده اقدام می کنند و تســت کرونــا باید در 

منزل صورت بگیرد.
ســارقان بــا ســوار کــردن مالباختــه و مراجعــه بــه منــزل او، بــا 
ســرگرم کردن پیرمرد و پیرزن اقدام به ســرقت چهار تخته فرش 
دســتبافت یک متری و 6 النگــوی پیرزن کردند. آنهــا بافاصله 
از همدان متواری شــدند. اما بــا توجه به حساســیت موضوع و 
ایجــاد جو ناامنی، شناســایی و دســتگیری ســارقان بــه صورت 

گاهان مبارزه با سرقت قرار گرفت. ویژه در دستور کار کارآ
در تحقیقات صورت گرفته، مشــخصات خــودرو و متهمان به 
دســت آمد و مشــخص شــد این گــروه یک مــاه قبل نیز در شــهر 

همدان اقدام به سرقت کرده و متواری شدند.
کــه خودرو  بــه دنبــال تحقیقــات صورت گرفته مشــخص شــد 
ســارقان در شهرســتان »بروجــرد« تصــادف کــرده و  دچار نقص 
فنــی شــده، همچنیــن سرنشــینان بــا امــوال مســروقه متواری 
شــده اند. راننده خــودرو در یک عملیات پیچیده دســتگیر و به 
گاهی همدان انتقال داده شد. متهم در بازجویی های  پلیس آ

پلیسی به چهار سرقت اعتراف کرد.
گاهی استان همدان  سرهنگ »علی اسدبگی« رئیس پلیس آ
با اعام این خبر گفت: »با تحقیقات صورت گرفته مشخص شد 
که او بــه همراه همدســتان خــود در اســتان های قم، ســمنان، 
خراســان رضــوی و چند اســتان دیگــر نیــز مرتکب ســرقت های 
متعــددی بــا ایــن شــیوه و شــگرد شــدند کــه هماهنگــی الزم با 
گاهــی این اســتان ها برای دســتگیری دیگر ســارقان به  پلیس آ

عمل آمد.«

ذره بین3

عمل سزارین را انجام داده و در بیمارستان 
بســتری بــود. در همــان مدت تصمیمــش را 
گرفــت. نقشــه ای حرفــه ای چیــد و آن را اجــرا 
کرد. حاال با صورتی کبود و دستبند به دست 
به اتهام سرقت از بیمارستان ها دستگیر شده 
اســت. زن جوانی که بعــد از زایمان و درســت 
بعد از به دنیا آمدن فرزندش به سارق سریالی 
بیمارســتان های شــهر تبدیل شــد. کبودی 
پــای چشــمش را آثــار کتک هــای همســرش 
می دانــد. ایــن زن 45 ســاله هنــگام ســرقت 
مأمــوران  ســوی  از  بیمارســتان  تجهیــزات 
کانتــری 148 انقــاب بازداشــت شــد. او در 
بــا خبرنــگار »شــهروند« ماجــرای  گفت وگــو 

سرقت هایش را روایت کرد: 
بیشتر از کجا سرقت می کردی؟

من همیشه از بیمارستان ها و از همراهان 
بیمار سرقت می کردم. 

انجــام  چطــور  را  ســرقت هایت  نقشــه 

می دادی؟
بــه  و  می کــردم  تــن  بــه  بهیــاری  لبــاس 
بیمارســتان می رفتــم، خیلــی راحــت بــا آن 
لبــاس می توانســتم وارد اتاق هــا شــوم، بعد 
گر همــراه بیمار گوشــی اش را جایی رها  هم ا
کرده بود، سرقت می کردم. گاهی اوقات هم 

تجهیزات بیمارستان می دزدیدم.
لباس بهیاری از کجا تهیه کردی؟

بــه راحتی در بازار می شــود آن را خرید. من 
هم از بازار خریدم.

از  گرفتــی  تصمیــم  کــه  شــد  چــی 
بیمارستان ها سرقت کنی؟

کــرده بودم، به خاطر ســزارین  تازه زایمان 
بســتری شــدم. در مدتی که در بیمارســتان 
بــودم، متوجه شــدم کــه همراهــان بیمارها 
حواس شــان به وســایل خــود نیســت، مثا 
گوشــه ای رهــا  گوشــی تلفــن همــراه خــود را 
هــم  بیمارســتانی  تجهیــزات  می کردنــد. 

بعضی هایشــان به راحتــی در دســترس بود، 
برای همین این نقشــه به ذهنم رســید و آن 

را اجرا کردم. 
چــرا ســراغ دزدی رفتــی، آن هم درســت 

بعد از تولد فرزندت؟
کشــیده ام.  زیــادی  ســختی های  مــن 
شــوهرم اعتیاد دارد، مرا هم معتــاد کرد. 15 
ســال اســت که ازدواج کرده ام، ولی شوهرم 
کتــک می زنــد. می گویــد بایــد  مرتــب مــرا 
برای تأمیــن هزینه هــای مــواد دزدی کنی. 
کــردم، ولــی  خیلــی در مقابلــش مقاومــت 
 فایده ای نداشــت. هر بار خمار می شــود مرا 

کتک می زدند.
کبــودی روی صورتــت هــم حاصــل ایــن 

کتک هاست؟
بله. شــوهرم مــرا زده و به ایــن روز انداخته 
اســت. من عاشــق او بودم. در خیابان با هم 
آشــنا شــدیم. خیلی زود هــم ازدواج کردیم، 

ولی او روزگار مرا سیاه کرد.
سابقه داری؟

بله. چند باری به اتهام جیب بری،  سرقت 
و موادمخدر دستگیر شدم.

مکث3

زن جوان بعد از زایمان تصمیم به سرقت از بیمارستان ها گرفت

سناریوی سرقت های سریالی بعد از عمل سزارین


