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حادثه

ســرقت های  پرونــده  دو  راز  پایتخــت  گاهــی  آ پلیــس 
میلیاردی از خانه ها را فاش کردند. آنها ســه ســارق حرفه ای 
خانه های پایتخــت را گرفتار کردنــد. دزدانی که بــا ترفندها و 
شــگردهای خاصــی، خانه هــا را هــدف ســرقت های ســریالی 
خــود قــرار می دادند. دو نفــر از آنها بــا ایجاد طرح دوســتی با 
مالباختگان وارد خانه ها شــده و دست به سرقت های بزرگ 
می زدند. یکی دیگر از سارقان دستگیرشده نیز از خانه های 
غرب پایتخت 2میلیــارد تومان پول و طال برده اســت. دو نفر 

گاهی هستند. از سارقان نیز تحت تعقیب پلیس آ
نخســتین پرونده مربوط به شانزدهم تیرماه امسال است. 
آن روز پرونــده ای بــا موضــوع ســرقت منــزل در کالنتــری 110 
شهدا تشکیل شــد. پرونده برای پی جویی قضائی به  پایگاه 

گاهی ارجاع شد. ششم پلیس آ
کــی از آن بــود که  کی حا محتویــات پرونــده و اظهــارات شــا
کی خانــه خود را  ســاعت 03:00 بامداد ســیزدهم تیر ماه  شــا
، بــه قصــد مســافرت تــرک  در آدرس خیابــان هفــده شــهریور
می کنــد. او پــس از دو روز بــه محــل ســکونت خــود مراجعه و 
مشــاهده می کند اســباب و اثاثیه خانه به هم ریخته اســت. 
کی اقدام به  ســارق یا ســارقان با ورود به داخــل آپارتمان شــا
ســرقت اموالــی از قبیــل طالجات، پــول نقــد، اســناد ملکی، 
چنــد چــک و غیــره بــه ارزش تقریبــی 400میلیــون تومــان از 

داخل گاوصندوق خانه کرده اند.
با اعالم این شــکایت موضوع به صورت ویژه در دســتور کار 
گاهــان تیــم مبارزه با ســرقت منــزل پایگاه قــرار گرفت. در  کارآ
این راســتا ضمن تحقیق جامع از مالباختــه، ماموران پلیس 
بــرای انجــام تحقیقــات میدانــی بــه محل ســرقت رفتنــد. بر 
گاهان  اساس مشــاهدات صورت گرفته این فرضیه برای کارآ
کنان و  متصور شــد کــه ســارقان بــا اطــالع از عدم حضــور ســا
محل نگهداری امــوال مســروقه در گاوصندوق بــا در اختیار 
داشــتن کلید به داخل خانه وارد شــدند. آنها پس از ســرقت 
بــا صحنه ســازی و بــه هــم ریختن لــوازم و ســرقت اقــالم خرد 
از جملــه تلویزیــون و لپ تــاپ ســعی در بــه تصویــر کشــیدن 

حرفه ای بودن سرقت را داشته اند.

ردپای سارقان آشنا
پرونــده  پنهــان  زوایــای  و  حقیقــت  کشــف  راســتای  در 
در بررســی کارشناســی ردپایــی از ســارقان بــه دســت آمــد. 
همچنیــن بــا پرس وجــو از همســایگان و شــاهدان حاضر در 
محل مشــخص شــد یک روز پس از خــروج مالباختــه دو نفر 
جــوان در مجتمع محــل ســکونت تردد داشــته و وســایلی را 

داخل پتو مخفی کرده و از آن مکان انتقال داده اند.
بــا اخــذ مشــخصات فیزیکــی و ظاهــری دقیــق افــراد دیده 
کی و خانــواده، هویــت متهمــان بــه  شــده و ارایــه آن بــه شــا
کی  اســامی امیــد و کســری کــه هــر دو از دوســتان پســر شــا
کی نیز تحقیــق به عمل  بودند، شناســایی شــد. از فرزند شــا
آمد. او گفت که متهمان از دوســتان صمیمی او بودند که به 

دفعات به خانه آنها تردد  کرده و بعضا در زمان مسافرت های 
طوالنی مــدت خانواده به بهانه ماندن نزد او چند شــبانه روز 
در آنجا حضور داشــته اند. این پســر نیز به لحــاظ اطمینانی 
که بــه متهمــان داشــته، کلیــد را در اختیار آنــان قــرار داده تا 

هنگام خروج از خانه در را قفل کنند.
بــا  و  متمرکــز  مظنــون  افــراد  روی  گاهــان  کارآ تحقیقــات 
بهره گیــری از شــیوه های نویــن و علمــی کشــف جــرم ارتکاب 

سرقت توسط امید و کسری برایشان محرز شد.
پس از هماهنگی هــای قضائی متهمان در مخفیگاه شــان 
کی در  دســتگیر شــدند. متهمان گفتند: »با اطالع از نبود شا
خانه و با پیشــنهاد و همدســتی کســری موقعیت را مناســب 
تشــخیص دادیــم. بــا اســتفاده از کلیــد یدکــی کــه در اختیــار 
کی شــده و اموال را پس از سرقت در  داشــتیم، وارد خانه شــا

انباری خانه کسری مخفی کردیم.«
« رئیــس پایــگاه ششــم  ســرهنگ »سیدقاســم موســوی فر
گاهــی پایتخــت با اعــالم ایــن خبر گفــت: »بــا ارجاع  پلیــس آ
پرونــده مشــابه دیگــری بــه همیــن شــیوه متهمــان بــه هــر 
دو ســرقت مشــابه اعتــراف کردنــد. ســارقان پــس از تکمیــل 
تحقیقات پلیسی برای ســیر مراحل قانونی به مرجع قضائی 

معرفی شدند.«

سارقان حرفه ای غرب تهران
دومیــن پرونــده نیز مربــوط به دســتگیری ســارقان هنگام 
دزدی از یــک خانه بود. یکی از ســارقان محتویــات منازل در 
غــرب تهران در عملیات پلیســی دســتگیر شــد و دو نفر دیگر 

نیز متواری شدند. 

ایــن پرونــده بــا وقــوع ســرقت های متوالــی در غــرب تهران 
گاهــی قــرار گرفــت. بــا وقــوع این  روی میــز مامــوران پلیــس آ
دزدی های ســریالی، موضوع رســیدگی به پرونده در دســتور 

کار تیم عملیات کالنتری 137 نصر قرار گرفت.
بــا رصدهــای اطالعاتــی و تحقیقــات محلی مشــخص شــد 
که راننده و دو سرنشــین یک خودرو ســواری پراید، سرقت را 

انجام داده اند.
مامــوران کالنتــری 137 نصر پــس از دریافت ایــن اطالعات 
گشــت زنی های  ســارقان  دســتگیری  راســتای  در  مهــم 
شــبانه روزی را آغــاز کردنــد. تــا اینکــه جمعــه شــب گذشــته، 

متهمان را هنگام سرقت از یک خانه مشاهده کردند.
از  کالنتــری  انتظامــی  گشــت  از مشــاهده  پــس  متهمــان 
محــل متواری شــدند. در یــک تعقیــب و گریز پلیســی یکی از 
سارقان پس از شلیک چند تیر هوایی دستگیر و به کالنتری 
منتقل شــد. دو نفر از ســارقان متواری شــدند. همچنین در 
تحقیقــات مشــخص شــد خــودرو پراید چنــدی قبــل از مرکز 
تهــران ســرقت شــده اســت. متهمــان ســابقه دار نیــز تحــت 

گاهی بودند. تعقیب پلیس آ
متهــم  پــس از انتقــال بــه کالنتــری در بازجویی ها بــه جرم 
خــود مبنی بــر ســرقت منــزل بــه ارزش 20میلیــارد ریــال بــا 

همکاری همدستانش در غرب تهران اعتراف کرد.
ســرهنگ »جلیــل موقوفــه ای« رئیــس پلیــس پیشــگیری 
پایتخت با اعالم این خبر گفت: »شناســایی و دستگیری دو 
ســارق متواری در دســتور کار این پلیس قرار دارد. همچنین 

تحقیقات پلیسی کشف جزئیات پرونده ادامه دارد.«

 شهادت مهدی رفیعی
 سرباز وظیفه ناجا در نهاوند

مهدی رفیعی ســرباز نیروی انتظامی نهاوند هنگام ماموریت در اثر 
گران مرگ به شهادت رسید. اصابت گلوله یکی از سودا

کی، فرمانده انتظامی نهاوند در این باره گفت: »مهدی  شااحمد سا
رفیعی ســرباز جان بر کف نیروی انتظامی نهاونــد هنگام ماموریت در 
اثر اصابت گلوله به شــهادت رســید. این شهید پنجشــنبه شب برای 
گران مرگ به خانه او وارد شد که حین درگیری  دستگیری یکی از سودا
از ناحیــه ســینه مــورد اصابت گلولــه قــرار گرفــت.« فرمانــده انتظامی 
شهرســتان نهاوند با بیان اینکه علی رغم انتقال سریع به بیمارستان 
و انجام عمل جراحی، متاسفانه به علت شدت جراحات وارده تالش 
پزشــکان بی اثــر مانده و او شــب گذشــته آســمانی شــد، گفــت: »این 
گران مرگ پیوست.  شــهید خدمت به خیل شــهدای مبارزه با ســودا
ک این شهید بعدازظهر روز شــنبه با حضور مردم قدرشناس  پیکر پا
نهاونــد از روبــه روی ســتاد انتظامــی تشــییع و در باغ بهشــت نهاوند 
ک ســپرده شــد.« این شــهید امنیت وطــن که مجرد بــود، یکی  به خا
از کشتی گیران نهاوند اســت و از علمداران هیأت های حسینی که به 

دست یکی از اشرار باسابقه و مرتبط با موادمخدر به شهادت رسید.

 مسمومیت ۲۳ دانش آموز
 با گاز مونوکسیدکربن

گاز مونوکســیدکربن  کاشــان بــا  23 دانش آمــوز در مدرســه ای در 
مسموم شدند.

مجتبــی خالــدی، ســخنگوی اورژانــس دربــاره ایــن حادثــه گفــت: 
»ســاعت 11:37 روز شــنبه مســمومیت دانش آمــوزان در مدرســه 
دخترانه قاضی طباطبایی کاشــان به ســامانه 11۵ ســازمان اورژانس 
اعالم شــد. عوامــل اورژانــس بالفاصله به محــل اعزام شــدند. 33 نفر 
کــه 23 نفــر از آنهــا دانش آمــوزان بودنــد و 10 نفــر هــم کادر مدرســه به 
بیمارســتان منتقل شــدند.« به گفتــه ســخنگوی ســازمان اورژانس 
کشــور حــال تمامــی دانش آموزان مســاعد اســت و بــرای اطمینــان از 
پایــداری وضعیــت تنفس شــان تحــت نظــارت هســتند. ســخنگوی 
ســازمان اورژانــس کشــور گفــت: »از ابتــدای مهرمــاه امســال تــا االن 
 ۹0 نفــر بــه دلیــل مســمومیت بــا گاز مونوکســیدکربن جــان خــود را 

از دست دادند.«

پدر خشمگین پسر ۱۶ ساله اش را کشت
پدر خشــمگین در جریان اختالف خانوادگی پسر 1۶ ســاله اش را به 

قتل رساند.
سرهنگ عبداهلل صادقی، فرمانده انتظامی شهرستان رازوجرگالن 
دربــاره جزئیــات این پرونــده گفــت: »حوالی ســاعت 21 جمعه شــب 
گذشته و در پی اعالم یک مورد نزاع و درگیری خانوادگی منجر به قتل 
به مرکز فوریت های پلیســی 110 بالفاصله مامــوران انتظامی در محل 
کــی از آن بود که  حاضر شــدند. بررســی ماموران حاضر در صحنــه حا
پدر خانــواده به موادمخدر نیز اعتیاد دارد. او طی درگیری با همســر و 
پسر 1۶ ساله اش و با توجه به عدم توانایی در کنترل خشم با استفاده 
از چاقو آنها را مصدوم کرده اســت.« او با اشاره به اینکه در بررسی های 
صورت گرفتــه مشــخص شــده کــه این پــدر و پســر ســابقه درگیــری در 
روز هــای گذشــته را داشــته اند، گفــت: »بالفاصله مصدومان توســط 
اورژانس به درمانگاه منتقل شــدند. پســر 1۶ ســاله با توجه به شــدت 
جراحــات وارده فــوت کــرد.« صادقــی با اشــاره به اینکه متهــم به قتل 
کنون در بازداشت به سر می برد، ادامه داد: »تحقیقات بیشتر در  هم ا

گاهی ادامه دارد.« زمینه این پرونده توسط ماموران پلیس آ

 5 کشته در تصادف خونین جاده 
میناب سیریک

 تصادف مرگبــار در جاده میناب به کشته شــدن پنج تبعه غیرمجاز 
منجر شد. در این حادثه چهار نفر دیگر نیز به شدت زخمی شدند. 

عصــر روز پنجــم آذرمــاه در جــاده مینــاب ســیریک تصادفــی میان 
یــک خودرو وانت و یک ســواری پژو رخ داد. بر اثر این ســانحه پنج نفر 
از سرنشــینان وانت که اتبــاع غیرمجــاز بودند، کشــته و 1۸ نفر زخمی 
شدند. حال چهار نفر از آنان وخیم تر است و بقیه به صورت سطحی 
مداوا شــدند. ســرهنگ مهــدی نیکبخــت، رئیــس پلیس راه اســتان 
هرمــزگان دربــاره جزئیــات ایــن حادثه گفــت: »ایــن حادثه در مســیر 
میناب ســیریک رخ داد. به دلیل شــدت ضربات دســتکم پنــج نفر از 
سرنشــینان که اتبــاع غیرمجــاز بیگانــه بودند، جــان خود را از دســت 
دادند. بعد از اعالم حادثه بالفاصله نیروهای پلیس و عوامل امدادی 
به  منطقه اعزام شــدند و مجروحان را به بیمارستان منتقل کردند.« 
ســرهنگ نیکبخت با بیــان اینکه علت ســانحه توســط کارشناســان 
تصادفات انحراف به چپ سواری پژو اســت، گفت: »قاچاق سوخت 
و اتبــاع بیگانــه غیرمجــاز از معضــالت در راه هــای ارتباطــی هرمــزگان 
محســوب می شــود که همواره هزینه و تلفات جانــی زیــادی را به این 
اســتان تحمیل می کند. اســتان هرمزگان به دلیل نزدیکی با دو کشور 
کســتان همواره مورد سوءاستفاده قاچاقچیان و افراد  افغانستان و پا
ســودجو قرار می گیرد. انتقال اتبــاع بیگانه غیرمجاز )قاچاق انســان( 
و جابه جایی موادســوختی )قاچاق ســوخت( از عمــده فعالیت های 

قاچاقچیان است.«

خبر3 گانه گرفتار پلیس شدند 3 سارق حرفه ای در 2 پرونده جدا

راز سرقت های میلیاردی از خانه های پایتخت

قاتل فــراری در درگیری با پلیس شــیراز جــان خود را از دســت داد. 
این مرد سال گذشته دو نفر را به قتل رسانده و متواری شده بود. 

در پی وقوع دو قتل در ســال ۹۹ و تیراندازی منجر به جرح توســط 
، موضوع شناسایی  « و شــهر شیراز یک نفر در حوزه شهرستان »کوار
و دســتگیری این قاتل و شــرور متواری به صورت ویژه در دســتور کار 
گاهی استان فارس قرار گرفت. گاهان اداره عملیات ویژه پلیس آ کارآ

بــا رصد هــای شــبانه روزی و انجــام اقدامــات اطالعاتــی و پلیســی، 
محلــه  خیابان هــای  از  یکــی  در  شــرور  فــرد  ایــن  اختفــای  محــل 
گاهــی برای  »معالی آبــاد« شــیراز شناســایی شــد و مامــوران پلیــس آ
دستگیری او به آن مکان اعزام شدند. فرد شرور با مشاهده ماموران 
انتظامــی و بدون توجــه به اخطار های آنان، شــروع بــه تیراندازی به 
ســمت ماموران کرده و حاضر به تســلیم نشــد. پس از مدتی درگیری 
و تیرانــدازی متقابل، در نهایت فرد شــرور توســط مامــوران انتظامی 
کــت رســید. در بازرســی از مخفیــگاه ایــن شــرور مســلح، دو  بــه هال
قبضه اســلحه کالش و کلــت کمری به همراه مقــدار زیادی مهمات و 
مدارک هویتی جعلی کشف شد. ســرهنگ »کاووس حبیبی« رئیس 
گاهی اســتان فارس با اعــالم این خبر گفت: »در ســابقه این  پلیس آ
فرد شــرور مواردی همچــون دو قتل، یــک تیراندازی منجــر به جرح 
و تهدید و ارعاب شــهروندان دیده می شــود. امنیت مــردم خط قرمز 
پلیس اســت و نیــروی انتظامی با مخــالن نظم و امنیت و کســانی که 
بخواهند به هر نحــوی امنیت و آرامش مردم را به مخاطره بیندازند، 

برخورد قانونی و قاطع می کند.«

یک کودک ۹ ســاله که در خیابان ســرگردان بود، به خانواده اش تحویل داده شــد. این کودک دارای مشــکالت 
روانی بود و از شرق تهران بدون اطالع از خانه خارج شده و توسط اتوبوس به شهرقدس آمده بود.

سرهنگ غالمعلی نعمتی آزاد جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان قدس درباره جزئیات این پرونده گفت: 
»به دنبال تماس یکی از شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر پیدایش یک کودک در حوزه کالنتری 
13 ابریشم، بالفاصله واحد گشــت انتظامی به موقعیت مورد نظر اعزام شــدند. در ادامه مشخص شد که کودکی 
حدودا ۹ ساله دارای اختالالت روانی با حالتی بسیار نگران در جست وجوی والدین خود است. بنابراین نسبت 
بــه انتقال او بــه مقر انتظامــی اقدام شــد. به محض انتقــال این دختربچــه به مقــر کالنتری با توجه به مشــکالت 
کم شده، عمال او هیچ گونه اطالعات کمکی از محل سکونت و یا مشخصات  روانی این کودک و استرس شدید حا
شناســنامه ای بــه مامــوران ارایه نمی کــرد. از ایــن رو بالفاصله مســئول واحد مشــاوره و مــددکاری و نیز تجســس 
کالنتری با هدایت رئیس کالنتری نســبت به جســت وجو در بانک هــای اطالعاتی و ســامانه فقدانی های ناجا به 

منظور پیدا کردن سرنخی از والدین این کودک اقدام کردند.«
جانشــین فرماندهــی انتظامــی شهرســتان قدس با اشــاره به تالش های چند ســاعته ســه نفــر از مامــوران این 
کالنتــری و برقــراری بیــش از 32 تماس تلفنــی با مقرهــای مختلف انتظامی و اشــخاص افــزود: »با ســرنخ های به 
دســت آمده مشــخص شــد گزارش فقدان این کــودک در کالنتــری 12۸ تهران نو در شــرق تهران بزرگ ثبت شــده 
اســت. با همکاری مامــوران کالنتری مذکور شــماره تماس والدین این کودک دریافت شــد. ضمــن تماس تلفنی 

نسبت به هدایت او به مقر کالنتری 13 ابریشم به منظور احراز هویت و طی مراحل قانونی اقدام شد.«
ایــن مقــام انتظامی گفت: »بــا مراجعــه والدین و احراز هویت مشــخص شــد این کــودک بدون اطــالع خانواده 
از خانــه خارج شــده بود. او بــا توجه به نزدیکی محل ســکونت با ایســتگاه اتوبوس، ســوار بر اتوبوس شــده و پس 
از رســیدن به پارک ســوار آزادی مجددا ســوار اتوبوس های شهرقدس می شــود و در شــهرقدس پیاده و نهایتا به 
لت داده می شود.« نعمتی در پایان افزود: »بسیار خرسند هستم که با تالش مستمر همکاران پلیس  کالنتری دال
ایــن کــودک به خانــواده خود تحویــل داده شــد و والدین او کــه چندین ســاعت در نگرانی شــدید قرار داشــتند، 

مجددا لبخند را بر صورت آنها مشاهده کردیم.«

 کودک گمشده 
گشت در شهرقدس به آغوش خانواده باز

قاتل فراری در درگیری با 
پلیس کشته شد 


