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معمای مرگ پرهام در سیو سه پل

کالهبرداری  12هزار میلیاردی
با کارت ملی معتادان

گــروه حوادث/کشــف صدهــا فقره چک ســفید امضــا در چمــدان یکی از
مســافران فرودگاه مشــهد راز شبکه بزرگ پولشویی در کشــور را فاش کرد.
اعضــای ایــن باند بــا سوءاســتفاده از کارت ملی معتــادان و بیخانمانها
اقــدام بــه گرفتن دســته چک کــرده و با آن بیــش از  12هزار میلیــارد ریال
کالهبرداری کرد هاند.
سردار حسن مهری ،فرمانده پلیس فرودگاههای کشور در تشریح جزئیات
ایــن خبر اظهار کرد :حــدود  2ماه قبل مأموران پلیس فرودگاه مشــهد در
بازرسی از چمدان یک مسافر که عازم تهران بود با تعداد زیادی چک که با
نام افراد مختلف و سفید امضا بود روبهرو شدند.
ســپس به منظــور اطمینان بیشــتر ،موضوع توســط کارشناســان مربوطه
بررسی و مشخص شد فرد حامل چک یکی از عوامل اصلی باند پولشویی
و کالهبــرداری کالن اســت که در ســطح کشــور فعالیــت میکند.فرمانده
پلیس فرودگاههای کشــور با بیان اینکه با اهمیت یافتن موضوع ،پیگیری
ایــن پرونده به طور ویژه در دســتور کار پلیس فرودگاه مشــهد قرار گرفت،
ادامه داد :با هماهنگی مقام قضایی پس از انجام دو ماه کار اطالعاتی۱۳
نفر از اعضای اصلی این باند در شهرهای مختلف کشور توسط این پلیس
دستگیرشدند.
ســردار مهــری درخصوص نحــوه فعالیت ایــن باند گفت :سرشــبکه این
باند از طریق رابطین خود در شــهرهای مختلف افراد بیخانمان ،معتاد
و نیازمنــد را شناســایی و بــا پرداخــت پولــی اندک مــدارک هویتــی آنها را
بــرای انجام کالهبــرداری دریافت میکرد .این باند همزمان با شناســایی
افراد نیازمند با نفوذ در برخی از شــرکتها و مجامع امور صنفی اقدام به
دریافت پروانه کسب بهنام افراد بیبضاعت میکردند.
از طرفی این شبکه پولشویی با استفاده از خألهای قانونی در سیستم بانکی
اقدام به گرفتن دســته چک بهنام این افراد یا وامهای کالن با اســتفاده از
پروان ههای کسب کردهاند.
از آنجا که صاحبان چک میبایســت برای دریافت دســته چکهای  ۲۵و
 ۵۰برگی ابتدا دسته چک  ۱۰برگی را دریافت و میانگین حساب برای خود
ایجاد میکردند ،افراد این باند دسته چک  ۱۰برگی را خودشان پاس کرده
و پس از جلب اعتماد به محض دریافت دسته چک  ۲۵یا  ۵۰برگی اقدام
به کالهبرداری میکردند.
وی در مــورد نحــوه پرداخت دســتمزد به افــراد نیازمند گفــت :اعضای
این باند در قبال دســته چک  ۲۵برگی  ۵۰۰هزار تومان و در قبال دســته
چــک  ۵۰برگی یک میلیون تومــان پرداخت میکردند .بنابراین تمامی
دســته چکها در اختیار عوامل اصلــی باند بود که در بازار خرج یا برای
ضمانت وام در اختیار بانک قرار میدادند همچنین تعدادی از دســته
چکها را در ازای هر برگ  ۱۰۰الی  ۳۰۰هزار تومان به افراد ســودجو در
بازار تهران واگذار میکردند.
به گزارش سایت پلیس ،سردار مهری در پایان خاطرنشان کرد :با توجه
بــه فعالیــت این بانــد در زمینههای مختلــف تاکنون  ۱۳نفــر از اعضای
اصلی آن دســتگیر و میــزان کالهبرداری انجام شــده تاکنون بیش از ۱۲
هــزار میلیــارد ریال عنوان و تعداد شــاکیان این پرونده بالــغ بر  ۳۰هزار
نفر اعالم شــده اســت .این پرونده در دادســرای عمومی مشهد مفتوح
است و تحقیقات برای روشن شدن دیگر زوایای کالهبرداریهای انجام
شده ادامه دارد.

مرگ  3زن و مرد در تصادف جاده کمربندی

گروه حوادث /تصادف دو دستگاه خودرو در کمربندی جنوبی شهر بابل سه
نفر را به کام مرگ برد.
بهگزارش روابط عمومی فوریتهای پزشــکی بابل ،این حادثه ســاعت یک
و  ۳۵دقیقــه بامــداد دیروز دوشــنبه بر اثر برخورد دو خودروی ســواری تیبا و
 ۲۰۶در جاده قدیم کمربندی جنوبی بابل ورودی بوله کال رخ داد و یک مرد
۴۵ســاله و دو زن  ۶۰و  ۶۵ســاله بهدلیــل شــدت جراحــات وارده در دم جان
باختنــد .همچنیــن در این حادثــه  ۶زن و مرد دیگر نیز دچار آســیب دیدگی
شدند که به بیمارستان شهید بهشتی و شهید یحیینژاد منتقل شدند.

اخبار

گــروه حوادث /با گذشــت یک هفته از مرگ عجیب پســر  12ســاله در آب
کم عمــق زنــده رود اصفهان هنــوز معمای ایــن پرونده حل نشــده باقی
مانده است.
پرهام  ۱۲ســاله ،هنگام
کــه
بود
مرداد
روز
ســیزدهمین
ایســنا،
بــه گزارش
ِ
بازی روی دهانههای پایین ســی و ســه پل ،در آب کم عمق زندهرود افتاد
و جــان باخــت .حاال خانــوادهاش میگویند که این قهرمــان واترپلو ،نه به
خاطر خفگی در آب بلکه بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دســت داده و
فرزندشان هم اولین و آخرین قربانی برقگرفتگی در این محدوده نبوده؛
نهادهای مسئول اما هنوز این موضوع را بهصورت قطعی تأیید نکردهاند.
اولین خبری که در آن حادثه مرگ پرهام قلمکاریان منتشر شد ۱۴ ،مرداد
ماه و به نقل از غفور راســتین ،رئیس مرکز اورژانس و فوریتهای پزشــکی
توگو با یکی از خبرگزاریهای رســمی اعالم
اســتان اصفهان بود .او در گف 
کــرد« :به گفته شــاهدان عینی این پســر ابتــدا دچار برقگرفتگی شــد و به
همین دلیل به رودخانه سقوط کرد».
اما رئیس مرکز اورژانس و فوریتهای پزشــکی استان اصفهان روز بعد
به ایســنا ،گفــت« :اعالم بــرق گرفتگی ایــن نوجوان به نقل از شــاهدان
عینــی بــوده اســت .اظهارنظــر قطعــی در مــورد علــت مرگ بــر عهده
پزشکی قانونی اســت و اورژانس اصفهان نمیتواند چنین اظهارنظری
داشته باشد».
توگو با ایســنا ،اظهار کرد :شب دوشنبه هفته
پدر پرهام قلمکاریان در گف 
گذشته برای تفریح به همراه خانواده به سی و سه پل رفته بودیم و بچهها
در قســمت کم عمق آب راه میرفتند و بازی میکردند .حدود ســاعت ۱۲
شب با من تماس گرفتند و گفتند پسر شما دچار برق گرفتگی شده است.
سراسیمه از آب به سمت دیگر پل رفتم و دیدم خانم و آقایی دارند پرهام
را احیا میکنند و تنفس مصنوعی میدهند.
حدود  ۱۵تا  ۲۰دقیقه طول کشید تا اورژانس به محل آمد و در آمبوالنس
هم عملیات احیا را انجام دادند که بیفایده بود و پســرم را به بیمارستان
شریعتی بردند ،اما متأسفانه پرهام برنگشت.
وی ادامه داد :دو بچه حدود  ۶و  ۱۱ســاله که کمی جلوتر از پرهام مشــغول
بــازی بودنــد گفتند وقتــی این اتفــاق افتاد حــس میکردیم میــخ داخل
پاهایمان میرود و دقیقاً احساس برق گرفتگی داشتند .پرهام داخل آب
پرت شده بود ،اما بچهها فکر کرده بودند بازی میکند.
وی افزود :مجبور شــدیم در فضای مجازی شــروع به اطالعرســانی کنیم،
پســرم قهرمان واترپلو بود و بهصورت حرفهای شــنا میکرد ،ضمن اینکه
آن منطقه اصالً احتمال غرق شدن ندارد و سطح آب عمیق نیست.
وی با اشاره به شکایتی که از شهرداری اصفهان و اداره کل میراث فرهنگی
اســتان داشــته ،گفت :پزشــکی قانونــی در ظاهر نظــر اولیه علــت فوت را
ایست قلبی اعالم کرد ،اما گفتند که نتیجه قطعی را تا دو ماه آینده اعالم
میکنند.
پدر پرهام یادآور شد :زیر سی و سه پل سکوهایی است که نورافکن در آنها
قــرار داده شــده و فضای پل را روشــن میکند .خیلیها بــرای عبور از پل از
روی این ســکوها میروند ولی اصالً ایمن نیســتند و نهادهای مسئول باید
فکری برای ایمنسازی و جلوگیری از تکرار این حوادث بکنند.
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محاکمه3داعشی
به اتهام محاربه در دادگاه کیفری تهران

گــروه حــوادث  /رســیدگی بــه پرونــده  3نفر از
اعضــای داعش که در یک روســتای مرزی ایران
دســتگیر شــده بودند  ،در شعبه  5دادگاه کیفری
استان تهران برگزار شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،حدود
ســه ســال قبل  ،یــک گــروه  21نفــری از اعضای
داعــش بــه ســرکردگی ابوخدیجه تشــکیل شــد
و بــه قصــد انتقــام وارد خــاک ایــران شــده و در
یکی از روســتاهای مرزی ساکن شــدند تا پس از
تجدیــد قــوا عملیات انتحــاری خــود را در ایران
آغــاز کنند امــا بــا اشــراف اطالعاتی نهــاد های
اطالعاتی ،ســاعاتی پس از اسکان در روستا آنها
را بــه محاصره خود درآورد و پــس از امان دادن
بــه آنهــا  16نفــر از اعضای ایــن گروه خودشــان
را تســلیم کردنــد و  5نفــر قصــد متواری شــدن
داشــتند کــه در این عملیات همــه آنها از جمله
فرمانده ابوخدیجه کشته شدند .در این میان دو
نفر از آنها با منفجر کردن جلیقه انتحاری  3نفر
از نیروهای ســپاه ایران را به شــهادت رســاندند.
فــردای عملیــات وقتــی نیروهای ســپاه در حال
انتقال اســرای داعشــی به تهران بودند با یورش
گروه دیگری از مهاجمان مواجه شدند که در این
عملیات نیز یکی از اســرا کشــته شــد و  15نفر به
مراجع قضایی تحویل داده شدند .از این  15نفر
پرونده  12نفرشــان به دادگاه انقالب ارجاع شــد
و پرونــده  3نفر از آنها هم که زیر  18ســال ســن
داشــتند به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده

شــد و صبــح دیــروز این  3نفــر که دو نفــر از آنها
عراقــی و یک نفرشــان ایرانی هســتند ،بــه اتهام
محاربه در شــعبه  5دادگاه کیفری استان تهران
به دفاع از خود پرداختند.
 ëëدر دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای این جلسه و پس از قرائت کیفرخواست
توســط نماینده دادســتان ،متهم ردیــف اول که
یک عراقی 14ساله است در جایگاه قرار گرفت و
گفت :من اتهام محاربه را قبول ندارم .من اصالً
نمی دانستم که قرار است به ایران بیاییم .ما در
دیاله عراق پایگاهی داشــتیم و پس از درگیری با
گروه آســایش (اطالعات کردســتان عراق) غذا و
سالح مان را از دست دادیم و بدون هدف از آنجا
گریختیم و پنج روز تنها با روزی یک خرما زندگی
میکردیــم و بــه دنبال یک روســتا میگشــتیم تا
بتوانیم مقــداری غذا بخوریــم .در میانه راه یک
شــکارچی را دیدیم و از او کمک خواستیم که آن
شــکارچی ما را به روســتایی برد و به مــا غذا داد.
قصد داشتیم همان موقع حرکت کنیم اما چون
حال چند نفر از اعضایمان خوب نبود تصمیم
گرفتیــم شــب را در آن روســتا بمانیــم و صبــح
برگردیم که همان شــب توســط نیروهای ســپاه
ایران محاصره و دستگیر شدیم.
قاضــی از متهــم پرســید :در اظهاراتــت عنــوان
کردی که ســاح و غــذای مان به دســت نیروهای
آســایش افتاد اما چرا هنگام دستگیری از تو سالح
کالشنیکفکشفشدهاست؟

متهم پاسخ داد :سالح مال من نبود .مال فرمانده
ابوخدیجــه بود.پــس از او عماد متهــم ردیف دوم
به جایــگاه رفت و بــا رد اتهام محاربه عنــوان کرد:
من محارب نیستم .من در راه خدا جهاد کردم .ما
نمیدانستیم به داخل خاک ایران آمدهایم اما اگر
میدانســتم هم حتماً قبول میکــردم و عملیات
انتحاریهمانجاممیدادم.
در ادامه قاضی پرسید :کمربندهای انتحاری که از
شما کشف شده متعلق به چه کسی بود؟
متهــم پاســخ داد :کمربندهــا مال من نبــود .در
اینجــا یــک توضیــح بدهــم جلیقــه انتحــاری با
کمربنــد فرق دارد از جلیقه برای انفجار در میان
مــردم اســتفاده می کردیم .امــا قرار مــا در گروه
داعــش این اســت کــه اگر احســاس کردیــم قرار
اســت دســتگیر شــویم ،با انفجار ایــن کمربندها

تکرارتراژدیبرقگرفتگیکودکاناینباردرپارکالله

تیر برق جان پسر  12ساله را گرفت

گروه حوادث /پســر  12ســاله در پــارک الله تهران ســرگرم بازی
پینــگ پنگ بود کــه ناگهان توپش بــه داخل باغچه کنــار جوی آب
افتاد اما وقتی برای برداشتن توپش وارد باغچه خیس شد دستش
را بــه تیر چراغ برق گرفت تا تــوپ را از روی زمین بردارد که برق او
را در جا خشک کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایران» ،ســاعت  11شــب شــنبه
 18مــرداد ،مهــدی به همــراه پدرش در پــارک الله مشــغول بازی
پینگ پنــگ بود که تــوپ داخل باغچهای افتاد کــه درختان تنومند
در آن قرار داشتند و البهالی درختان نیز تیرهای برق قرار داشت.
به خاطر آبیاری درختان و فضای ســبز باغچه خیس بود و توپ
هم روی آب شــناور شــده بود.مهدی توپ را که برداشــت دســتش
خیس شــد او برای خارج شدن از باغچه دســتش را به تیر برقی که
کنارش قرار داشــت تکیه داد غافل از اینکه جریان برق فشــار قوی
به بدنه تیر اتصال کرده و همین موضوع پســر بچه را در جا خشک
کرد.
پدر مهدی بالفاصله با اورژانس تماس گرفت و پسر  12ساله به
بیمارســتان امــام خمینی(ره) انتقال داده شــد .تالش برای درمان
پســر نوجوان ادامه داشــت تا اینکه حدود ســاعت  11صبح یکشنبه
 19مرداد قلب پسرک برای همیشه از کار افتاد.
ëëتحقیقات تیم جنایی
بــا اعــام مرگ مهــدی از ســوی کادر درمانــی بیمارســتان امام
خمینــی(ره) ،مأموران کالنتــری  148انقالب موضوع را به بازپرس
کشیک قتل پایتخت اعالم کردند.
بدنبــال اعــام این خبــر بازپرس رحیم دشــتبان و تیم بررســی
صحنــه جــرم راهــی محــل حادثــه شــدند .بازپــرس شــعبه دهــم
دادســرای امور جنایی تهــران و تیم تحقیــق وارد زمین پینگ پنگ
واقــع در ضلــع شــمالی پارک اللــه شــدند .زمینی با ســه میز پینگ
پنگ که در چند قدمی میزها باغچهای قرار داشت که پسر نوجوان
درآنجا دچار برق گرفتگی شده بود.
تحقیقات برای رازگشــایی از علت مرگ پســر نوجوان تا ساعت
 5بعد از ظهر ادامه یافت و درنهایت کارشــناس برق و الکترونیک
حاضــر در محــل ،علــت حادثــه را اتصــال بــرق بــه تیــر بهدلیــل
پوسیدگی سیمها و اتصاالت اعالم کرد.
در ادامه بررســیها ناظر پارک ،پیمانکار سابق پارک و پیمانکار
فعلــی پــارک ،بــه اتهــام تســبیب در قتل شــبه عمد در ایــن ماجرا
مقصر شــناخته و بازداشت شــدند.صبح روز گذشته سه مرد جوان
بــرای تحقیقــات به دادســرای امور جنایــی پایتخت منتقل شــده و
از آنهــا تحقیــق صــورت گرفت .بررســیها در خصوص مرگ پســر
12ساله به دستور بازپرس جنایی ادامه دارد.
با اینکه از حادثه برق گرفتگی پســر نوجوان بیش از  48ســاعت

میگذرد ،اما همچنان اطراف باغچهای که این حادثه در آنجا رقم
خورده ،نوار سبز رنگ ورود ممنوع و خطر کشیده شده است.
بعــد از ســومین میــز پینگ پنــگ ،تیربــرق روی زمیــن افتاده
اســت به گفتــه حاضــران در پــارک ،کارشناســان تیربــرق را روی
زمیــن خوابانده و بــاز کردهاند تا علت حادثه را بررســی کنند .اما
تیربــرق همانطــور رها شــده اســت و احتمال خطــر و حادثهای
دیگر میرود.
چنــد مــرد در حــال بــازی پینگ پنــگ هســتند .یکــی از آنها که
مهندس بازنشســتهای اســت میگویــد :این حادثهها بــه این دلیل
اتفــاق میافتــد کــه شــهرداری ،از پیمانــکاران حرفــهای اســتفاده
نمیکنــد .جان مردم در خطر اســت و چندین بار توپ ما که داخل
باغچه افتاده آن را برداشــتهایم و بــرق ما را هم گرفته اما چون آن
زمان آب نبود ،این برق گرفتگی شــدت زیادی نداشــت و از طرفی
وضعیت جسمی ما با یک پسر بچه فرق دارد.
به دنبال این حادثه شــهرداری منطقــه  ۶تهران نیز اعالم کرده
کــه کمیتــهای ویژه بــرای پیگیری موضوع و بررســی علــل بروز این
حادثه و شناســایی مقصران توســط مدیریت شــهری در دستور کار
قــرار گرفتــه است.ســرهنگ ناصرینــژاد معــاون هماهنگکننــده
پلیس پیشــگیری پایتخت نیز گفته در حال حاضر سه نفر از عوامل
پیمانــکار پــارک الله با دســتور قضایی دســتگیر شــدند و تحقیقات
تکمیلی توسط کالنتری  ۱۴۸انقالب اسالمی ادامه دارد.

آتش در انبار بیمارستان شرکت نفت

گــروه حــوادث /آتشســوزی در انبــار بیمارســتان
شــرکت نفت تهران باعث وحشــت بیماران و تخلیه
بخشهاییازبیمارستانشد.
ســید جالل ملکی ،ســخنگوی ســازمان آتشنشــانی و
خدمــات ایمنــی شــهرداری تهــران در این بــاره گفت:
ســاعت  ٢:٠٠بامداد دوشــنبه یک مورد آتشســوزی در
بیمارســتانی واقع در خیابان حافظ ،خیابان ســرهنگ
سخایی به سامانه  ١٢۵ســازمان آتشنشانی و خدمات
ایمنی شــهرداری تهران اطالع داده شــد کــه بالفاصله
با توجه به حساســیت حریــق در بیمارســتان ها چهار
ایســتگاه آتشنشــانی به همراه خودروهای پشــتیبانی
از جمله خودرو حامل تجهیزات تنفســی و دو دســتگاه
نردبانهیدرولیکیبهمحلاعزامشدند.

وی ادامــه داد :محــل حادثــه بیمارســتانی بــا چنــد
ساختمان بود که آتشســوزی در یکی از ساختمانهای
این بیمارســتان هفت طبقه کــه بخش های تخصصی
مثل ســی ســی یو و بخشهــای شــیمی درمانــی در آن
مستقر بود ،رخ داده و یک انباری کوچک در طبقه منفی
 2دچــار حریق شــده بــود .به گفتــه افرادی کــه در محل
حضور داشــتند این انبار راکد بود و مقــدار زیادی کارتن
و کاغذ در آن نگهداری میشد .زمانی که نیروها در کمتر
از  4دقیقه به محل رسیدند بخش های طبقات باالیی را
دودفراگرفتهبود.
سخنگوی ســازمان آتشنشــانی تهران گفت :با توجه
به اینکه پیــش از ایــن ،از این بیمارســتان بازدید شــده
بود و مانورهایی در آن انجام شــده بود آتشنشــانان به

خودمان را بکشیم تا تسلیم نشویم.
در ادامــه رســیدگی بــه ایــن پرونــده مبیــن
متهم ردیف ســوم کــه ایرانی اســت در جایگاه
قــرار گرفــت و گفــت :مــن از طریــق کانالهای
تلگرامــی جذب گــروه داعــش شــدم .در ابتدا
فکــر میکــردم ایــن گــروه ثروتمند اســت و به
محــض پیوســتن به آنها بــه ماشــین و موتور و
پــول میرســم اما وقتــی برای جذب شــدن در
ایــن گروه بــه عــراق رفتــم متوجه شــدم همه
تصوراتم اشــتباه بــود و این گروه جز خشــونت
و دروغ چیــزی ندارنــد و در همــان پایــگاه
دیاله از ورودم به این گروه پشــیمان شــدم اما
میترسیدم که این مسأله را عنوان کنم چراکه
حتماً توسط آنها کشته میشدم.
من پس از ورودم به داعش یک ماه بدون گوشی

موبایــل در داخل یک چادر نگهداری میشــدم
چون آنها فکــر میکردند من از ایــران آمده ام و
اطالعاتی هســتم و پس از اینکه مطمئن شــدند
قصدم کار اطالعاتی نیست جذبم کردند و از من
خواســتند بهخاطر اینکه کم ســن و ســال هستم
بــه گــروه عملیات انتحــاری بپیوندم که بشــدت
ترســیدم و ســاعتها گریــه کردم و وقتــی هم به
آنها گفتم که نمی توانم عملیات انتحاری انجام
دهم ضرب و شــتم و شــکنجه شدم که با حمله
گروه آسایش من جان سالم بدر بردم .حتی پس
از اینکه وارد خاک ایران شدیم هم قصد داشتم
فــرار کنم اما میترســیدم چــون اگــر ابوخدیجه
متوجه میشد حتماً مرا میکشت.
پس از پایان اظهارات متهمان ،قضات شعبه 5
برای صدور حکم وارد شور شدند.

راز سارق بدهکار

با حساب بانکی اش لو رفت

گــروهحــوادث /مرد تبهکار بــرای اینکه خود را
در ماجرای ســرقت طالها بیگناه نشان دهد نقش
یک گروگان را بازی کرد اما پولی که به حسابش واریز
شده بود و دوربینهای مداربسته راز او را برمال کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،اوایل مرداد
مــرد جوانی نــزد پلیس رفــت و از ســرقت طالها و
ربوده شــدنش توســط چند مأمورنما شکایت کرد.
او گفــت :مــن ُبنکدار هســتم و چند وقتی اســت که
پســر جوانی بهنام ایمان به مغــازهام میآید و مواد
غذایــی از من خریداری میکنــد .با افزایش قیمت
طال تصمیمگرفتم که طالهایم را بفروشم.موضوع
را برای ایمان تعریف کردم و بعد از مدتی ایمان به
ســراغم آمد و گفت مشتری خوبی برای طالهایت
پیــدا کــرده ام .روز معامله در شــرکت دوســتم قرار
گذاشتم و با ایمان منتظر خریدار بودیم که ناگهان
سه مرد مسلح در حالی که شوکر و بیسیم به همراه
داشــتند وارد شرکت شدند .آنها دست و پای ایمان
را بســتند و طالهایم را از من گرفتند .مردان مسلح
خودشــان را مأمــور معرفی کــرده و گفتنــد گزارش
شــده که درکار قاچاق طال هســتم .از من خواســتند
که برای ارائه فاکتورهــا به خانهام بروم .یکی از آنها
نزد ایمان ماند و دو نفر دیگرشــان با من آمدند .ما
سوار خودروی پژو آنها شدیم و زمانی که به خانهام
رســیدیم یکی از مردان با من وارد خانه شــد و بعد
از گرفتــن طالها و فاکتورش کــه حدود یک میلیارد
تومــان بــود ،از خانــهام خارج شــد.وقتی بــرای آزاد
کــردن ایمان به شــرکت دوســتم رفتم نــه از ایمان
خبــری بود و نه از مردی که محافظ او بود .آنجا بود
کــه به او و مأموران شــک کردم و تصــور میکنم که
بازی خوردهام و طالهایم را به سرقت بردهاند .آنها
حدود  4ساعت مرا گروگان گرفته بودند.
ëëهمدستیمردرابط
با شــکایت مرد بنکدار ،بالفاصلــه دوربینهای
مداربســته اطــراف محــل شــرکت مــورد بازبینــی
قــرار گرفت .دوربینها تصویر فــرار ایمان و مردان
مســلح را نشــان مــیداد .بدیــن ترتیــب احتمــال
دست داشــتن ایمان در این ســرقت پررنگتر شد
و بــه دســتور بازپرس شــعبه نهــم دادســرای امور
جنایی پایتخت وی دستگیر شد.اما مرد جوان منکر

محل اشــراف کامل داشتند و تحت نظارت فرماندهان
بسرعت خود را به طبقه منفی  ۲رســانده و در انبار را که
قفل بــود باز کردنــد .همزمان با خاموش کــردن آتش،
گروههای دیگر بــه طبقات باالیی رفتند و آتشنشــانان
حدود ٢٠نفرازافرادیراکهبهکمکنیازداشتندباکمک
پرسنل بیمارســتان که پیش از رسیدن آتشنشانان نیز
ســعی کرده بودند بیماران را تخلیه کنند ،از بخشهای
تخصصی خارج کردند .این افراد بدون آسیب دیدگی
وبانظارتپرسنلبهبخشهایمجاورمنتقلشدند.
این حادثه مصدوم یا تلفات جانی نداشــت و با حضور
بموقعآتشنشانانازیکروزتلخجلوگیریشد؛حریق
اطفاشدامامقدارزیادیدوددرطبقاتانباشتهشدهبود
کهپسازاطفایحریق،دودنیزتخلیهشد.

همدســتی با آدم ربایان بود و ادعا کرد که خود نیز
قربانی شــده است .ولی زمانی که پرینت حسابش
که فردای روز سرقت  5میلیون تومان به حسابش
واریز شده و از طرفی تصاویر دوربینهای مداربسته
و فرارش با آدم ربایان به او نشان داده شد ،اعتراف
کرد.او گفت :مدتی بود که بدهی داشــتم و طلبکار
هر روز به سراغم میآمد.
شــایان یکــی از دوســتانم گفــت بهتــر اســت با
ســرقت بدهی ات را پرداخت کنی .یاد مرد بنکدار
و ماجرای فروش طالهایش افتادم .دوستم نقشه
این سرقت را طراحی کرد دو نفر دیگری هم که در
این ماجرا همراه ما بودند از دوستان شایان بودند.
روز حادثه وقتی وارد شرکت شدیم ،من در را پشت
سرم باز گذاشتم تا همدستانم وارد شوند و نقشه را
اجرا کنند .اما آنها به من نارو زدند و فقط  5میلیون
تومان به من پــول دادند.با اعتراف متهم جوان به
دســتور بازپرس شعبه نهم دادســرای امور جنایی
پایتخــت ،او در اختیار کارآگاهــان اداره یکم پلیس
آگاهی قرار گرفت و بررســیها برای دستگیری سه
متهم فراری ادامه دارد.

