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گــروه حوادث /دامــاد همدانی که بی توجه به مقررات شــرایط کرونا در کشــور
اقدام به برگزاری مراسم عروسی کرده بود بازداشت شد.
مجید درویشــی فرماندارشهرســتان اســدآباد در تشــریح این خبر به باشــگاه
خبرنــگاران جــوان گفــت :ایــن دامــاد که قصد داشــت بــی توجه بــه مقررات
بهداشــتی در روزهای کرونایی یک مراســم عروسی چند صد نفره در اسدآباد
برگزار کند پنج شــنبه شــب به منظور پیشگیری از شیوع کرونا ،این موضوع به
مقام قضایی اعالم و مرد جوان در شب عروسی خود بازداشت شد.

پلمب سه قهوه خانه به خاطر کرونا

گــروه حوادث/ســه قهوهخانــه در تهــران بــه دلیــل رعایــت نکــردن مقــررات
بهداشتی مبارزه با کرونا پلمب شدند.
سرهنگ «نادر مرادی» ،معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران
گفــت :مأمــوران پلیس اماکــن تهران خبــری دریافت کردند مبنــی بر رعایت
نشدن فاصله گذاری اجتماعی ،عرضه و استعمال قلیان در سه قهوهخانه در
حوالی فلکه ســوم تهرانپارس ،خیابان ســبالن و خیابان ســتارخان که موجب
به خطر افتادن ســامت شــهروندان و شــیوع بیشــتر ویروس کرونا در جامعه
میشود ،بنابراین برای بررسی موضوع به نشانیهای اعالمی مراجعه کردند.
وی بیــان داشــت :تحقیقــات پلیســی حکایــت از این داشــت ،متصدیــان این
قهوهخانهها با بازگشایی واحدهای صنفی خود به صورت نیمه باز و گماشتن
نگهبــان جلوی در مشــتری را پذیرش و قلیان ســرو میکردند کــه مأموران با
استفاده از شگردهای خاص پلیسی و ورود به این قهوهخانهها ضمن برخورد
با متصدی مربوط هر سه واحد صنفی قهوهخانه را پلمب کردند و متصدیان
هر سه مغازه برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.
سرهنگ مرادی در پایان با اشاره به ادامه دار بودن طرحهای نظارتی معاونت
نظــارت بــر اماکن عمومی بر صنوف شــهر تهــران بویژه صنــوف عرضهکننده
قلیان ،از شــهروندان خواســت در این تالش جهادی برای جلوگیری از شــیوع
ویــروس کرونــا ،همراه پلیس بــوده و هرگونه گزارشــی را درخصوص تخلفات
صنفــی و عــدم رعایت فاصلهگــذاری اجتماعی از طریق ســامانه ۱۱۰با پلیس
در میان بگذارند.

پلمب آرایشگاه زنانه
به خاطر فعالیتهای پزشکی

گــروه حــوادث /یــک آرایشــگاه زنانــه در شهرســتان مرودشــت کــه در آن
فعالیتهای غیرمجاز پزشکی و زیبایی انجام میدادند پلمب شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوســیما ،رئیس شبکه بهداشتی ،درمانی و آموزشی
شهرســتان مرودشــت گفــت :در بازدیــد از ایــن آرایشــگاه زنانــه ،تجهیزات و
اقــام غیرمجازی که از مــوارد دخالت در امور درمان و تهدید علیه ســامت
جامعه محســوب میشــوند ،کشــف شــده اســت.مجید اکبرزاده اضافه کرد:
انجام مواردی مانند لیزر پوست ،پالسما ،تزریق ژل ،بوتاکس ،برداشتن خال،
زالــو درمانــی ،پارافین درمانــی ،حلزون درمانــی و الکترولیز در آرایشــگاهها،
غیرمجاز اســت و همه واحدهای ارائه دهنده خدمات پزشــکی ،تشــخیصی،
زیبایــی و پوســت بایــد دارای مجوزهای قانونی الزم باشــند و ایــن مراکز باید
مجــوز فعالیت ،دامنه فعالیــت و تعرفه خدمات قانونــی را در معرض دید
مراجعان قرار دهند.رئیس شــبکه بهداشــتی ،درمانی و آموزشــی مرودشت
از شــهروندان خواســت در صورت نصب نبودن پروانه فعالیت در واحدهای
بخش خصوصی و رعایت نشدن اصول بهداشتی ،از دریافت خدمات در آن
واحد خودداری و موضوع را به شبکه بهداشت و درمان اطالعرسانی کنند.

دستگیری عامالن
حمله به کادر درمانی بیمارستان اهر

گــروه حــوادث /مــردان مهاجــم کــه بــا حملــه بــه کادر درمانــی بیمارســتان
باقرالعلوم (ع) این شهرســتان خسارات فراوانی به بار آورده بودند ،دستگیر
شدند.سرهنگ قدرت آقاپور -فرمانده انتظامی اهر -در این باره گفت :عصر
پنجشنبه یکی از روستائیان با چند نفر همراه برای دریافت خدمات درمانی
بــه این بیمارســتان مراجعــه کرد و به دالیــل نامعلوم بــا کادر درمانی درگیر
شدند که بالفاصله توسط عوامل نیروی انتظامی در محل بیمارستان دستگیر
و برابر دستور قضایی در حال حاضر در بازداشت هستند .افراد دستگیر شده
ســابقه اراذل و اوباشی نداشته و از اهالی یکی از روستاهای اطراف شهرستان
اهر هســتند.آقاپور افزود :در حال حاضر پلیس در حال انجام تحقیقات الزم
درخصوص موضوع بوده و نتیجه پس از بررسی فیلم دوربینهای مداربسته
بیمارستان به اطالع عموم خواهد رسید.
به گزارش ایرنا ۴ ،نفر از مراجعه کنندگان به بیمارستان باقرالعلوم اهر بنا به
دالیلی نامعلوم به وسیله میلههای آهنی پنج نفر از کادر درمانی ،پرستاران
و نگهبانان این مرکز درمانی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و برای ساعاتی
مانــع از ارائــه خدمــات در ایــن مرکز شــدند .در ایــن حادثه خســاراتی نیز به
تجهیزات و وسایل پزشکی و درمانی بیمارستان وارد شده است.

اخبار

بازداشت داماد در شب عروسی
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آخرین مأموریت
آتش نشان فداکار

ریزش کانال «ایلی سو» خودروها را بلعید

گروه حوادث /فرسودگی کانال زیرزمینی ایلی سو در تبریز باعث ریزش سقف
کانال و نشست زمین در خیابان شریعتی شد.
بهگزارش ایسنا ،این حادثه روز پنجشنبه ،دوم مرداد رخ داد و ریزش قسمت
فوقانی کانال ســبب فرو رفتن چند دســتگاه خودرو مقابل دانشــگاه هنر تبریز
شد.
داوود طالبنژاد ،شــهردار منطقه  ۳تبریز در این رابطه گفت :کانال ایلیســو
حدود  ۴۲ســال پیش و در ســال  ۵۷احداث شــده اســت که در اثر فرســودگی
هرازگاهی شــاهد ریزش بخشــی از آن هســتیم .کار تعویــض و دالگذاری این
کانال را آغاز کردهایم ،ولی ،چون پروژهای بزرگ و هزینهبر اســت ،تکمیل آن
زمان زیادی میبرد.
وی ادامه داد :ریزش سقف کانال ایلی سو در مجاورت دانشگاه هنر رخ داد که
محل تردد و عبور و مرور شــهروندان نبوده و از آن بهعنوان پارکینگ اســتفاده
میکردند .خســارت جانی در این اتفاق رخ نداده است و پس از بیرون آوردن
خودروهــای پارکشــده در محل ،اقــدام به تخریب ،نخالهبرداری و بازســازی
این محوطه شــد.کانال ایلیســو یکی از زیرساختهای شــهری تبریز است که
بخــش بزرگــی از محــات منطقــه  ۳را پوشــش داده و برای هدایــت آبهای
ســطحی بــه کار گرفته میشــود؛ این کانال در ســال  ۱۳۵۷ســاخته شــده و در
ســالهای اخیــر هرازگاهی بهدلیل فرســودگی دالهای آن ریزشــی داشــته که
مدیریت شــهری تبریز برای پیشــگیری از هرگونه اتفاقی ،کل مسیر ایلی سو را
مورد بازسازی قرار داده است.
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گــروه حــوادث /یکــی از مأمــوران آتشنشــانی تهــران هنگام
خامــوش کردن آتــش مغازه لــوازم خانگی در خیابان شــوش
بشدت مصدوم شد و در بیمارستان جان باخت.
بهگــزارش پایــگاه خبــری  ،۱۲۵ســاعت  20:35پنجشــنبه
آتشســوزی در یــک واحــد مغــازه در خیابــان شــوش خیابان
صابونیــان بــه ســامانه  ۱۲۵آتشنشــانی تهــران اعالم شــد که
بیدرنگ با هماهنگی ســتاد فرماندهی ســازمان آتشنشانی
تهران نیروهای آتشنشــانی سه ایســتگاه بههمراه خودروهای
پشــتیبانی در مدت زمان کمتر از  ۴دقیقه به محل آتشسوزی

رسیدهومشغولعملیاتشدند.
جالل ملکی ،ســخنگوی ســازمان آتشنشــانی تهران در مورد
جزئیات ایــن حادثه گفت :محل آتشســوزی یک ســرا(گاراژ)
بود که این مغازه با کاربری عرضه و فروش لوازم خانگی در آن
قرار داشــت .مغازه هایی که از پشــت بام آن دود خارج می شد
شناسایی و در اتوماتیک آن با ابزار باز شد.ملکی ادامه داد :حجم
بسیار زیادی از دود و حرارت پس از باز شدن در مغازه بیرون زد
ولی آتشنشــانان برای مهار آتش بسرعت وارد مغازه شدند و
مشخص شد محل آتش در زیر زمین بوده است .در این مغازه

دردسر تسویه حساب با  2برادر کالهبردار

گروه حوادث  /مردان خشن که برای پس گرفتن
طلــب میلیــاردی خــود از دو بــرادر فــراری آنهــا
را ربــوده و کتــک زده بودنــد ســرانجام در دادگاه
کیفری استان تهران محاکمه شدند.
بهگــزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،این پرونده
از حــدود یک ســال قبل و با شــکایت دو برادر به
پلیــس آغاز شــد .آنهــا مدعی شــدند کــه  6مرد
تبهــکار آنهــا را ربودهانــد و پــساز کتــک زدن و
ســرقت تلفنهای همراه شــان از ترس مأموران
پلیس آنها را رها کردهاند .با این شکایت مأموران
پلیس به بررســی ماجــرا پرداختند و بــا توجه به
مشــخصاتی که شاکیها دادند شــش مرد جوان
را بــه اتهام آدم ربایی و ضرب و جرح بازداشــت
کردند اما متهمان در بازجوییها منکر ادعای دو
برادر شدند و گفتند این دو برادر کالهبردار بوده و

مبلغ زیادی به آنها بدهکار هستند.
متهمان سرانجام در شعبه هفتم دادگاه کیفری
استان تهران پای میز محاکمه ایستادند .ابتدای
جلسه دو برادر به بیان شکایت شان پرداختند و
یکی از آنها گفت :من و برادرم به متهمان بدهکار
بودیم اما آنها شب حادثه ما را ربودند .وقتی ما از
خانه پدرمان حوالی میدان منیریه بیرون آمدیم
تــا بــه خانه خودمــان برویــم آنها با یک نیســان
به ماشــین مــا کوبیدنــد و تصادف ســاختگی راه
انداختند .بعد هم به محض اینکه من و برادرم
از ماشین پیاده شدیم به سمت ما حمله کردند و
گاز اشک آور به چشمانمان زدند .آنها شیشههای
ماشین ما را شکستند و با چوب بشدت ما را کتک
زدند بعد به زور پشــت وانت نیســان سوار کردند
و ما را ربودند .آنها میخواستند ما را به کهریزک

یک چاهک مخصوص باالبر به عمق  3الی  4متر وجود داشت
که یکی از آتشنشــان ها به نام مرتضی حیدری بهدلیل شدت
دود و حرارت متوجه این چاه نشد و به داخل آن سقوط کرد .با
توجه به وضعیت جسمانی شدید و وخیمی که این آتشنشان

ببرند چند ساعتی در خیابان گرداندند اما وقتی
خودروی مأمــوران پلیس را دیدند و آنها متوجه
درگیــری ما در قســمت عقــب وانت شــدند  ،به
ناچار رهایمان کردند.
این شــاکی گفت :آنها ماشین گرانقیمت ما را که
متعلق به مادرمان بود بشــدت تخریب کردند و
ما را کتک زدند .حاال به خاطر آدمربایی و ضرب
و جرح و تخریب ماشین از آنها شکایت داریم.
ëëانکارآدمربایی
ســپس شــش متهــم یــک بــه یــک در جایــگاه
ویــژه ایســتادند تــا از خود دفــاع کننــد .یکی از
آنهــا گفت :من از ســالها قبل ایــن دو برادر را
میشــناختم و بــا آنهــا کار میکــردم .تــا اینکه
مدتــی قبــل  ۳۰۰میلیــون تومــان از مــن پــول

گرفتند تا ســرمایهگذاری کنند امــا پولم را پس
نمیدادند .چند بار با آنها تماس گرفتم اما هر
بار بهانــهای میآوردند.بعد از مدتی فهمیدم
آنهــا از پنج مرد دیگر هم کالهبــرداری کرده و
پول های میلیاردی به جیب زدهاند .وی ادامه
توجو توانستم پنج
داد :من پس از مدتی جس 
شــاکی دیگــر را پیدا کنم .من و ســایر طلبکارها
11ماه بهدنبال این دوبرادر بودیم اما آنها برای
اینکه پولمان را ندهند متواری بودند .ما از آنها
شکایت کردهایم و حکم جلبشان را داریم.
وی درباره شــب حادثه گفــت :یکی از طلبکارها
با مــن تماس گرفت و گفت دو بــرادر را دیده که
شــبانه وارد خانــه پدریشــان در حوالــی میــدان
منیریه شدهاند .من و  ۵طلبکار دیگر مقابل خانه
پدری آنها رفتیم و ساعتها کشیک دادیم .نیمه

در بررســیها هویــت وی بــه نــام شــاهین و محــل
زندگیاش به دســت آمد .مأموران بالفاصله راهی خانه
شــاهین شــدند اما همســر او مدعی بود که شــوهرش در
منزل نیســت .به دســتور بازپــرس جنایی مأمــوران برای
بازرسی وارد خانه شده و دقایقی بعد داخل حمام تاریک
و پشــت در با شاهین مواجه شدند .شاهین از ناحیه سر و
صورت و دست و پای چپ دچار آسیب دیدگی شده بود.
ســرهنگ کیومرث حسنوند ،ســرکالنتر پنجم پلیس
آگاهی پایتخت گفت :مرد میانسال در تحقیقات اولیه به
درگیری با ضایعات جمعکن اعتراف کرد اما مدعی شد
که در صحنه چاقویی نداشــته و جنایت را مرتکب نشده
است .به دستور بازپرس جنایی ،متهم میانسال در اختیار
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شد
و بررسیها در این خصوص ادامه دارد.
 ëëگفتوگو با متهم
چرابامقتولدرگیرشدی؟
بــه خاطــر یــک دســته ســیم .در حــال جمــعآوری
ضایعــات بودم که مقتول به ســراغم آمد و گفت دســته
ســیمی را که از کنار جوی آب برداشــتی ،برای من اســت.
به او گفتم که من ســیمی برنداشــتم و حتی کیسهای که
ضایعات را داخل آن قرار میدادم نشانش دادم اما او با
عصبانیت به من حمله کرد و سیلی محکمی به صورت
مــن زد .مــن هم در دفاع از خودم چند ســیلی به او زدم،
زمانی که مقتول روی زمین افتاد ،فرار کردم.
اگراوراباچاقونزدی،چرافرارکردی؟
من چاقو نداشتم که بخواهم او را بزنم .از ترسم فرار
کردم فکر میکردم از روی زمین بلند میشــود و مرا باز
کتک میزند ،برای همین فرار کردم.
چهمدتاستکهضایعاتجمعمیکنی؟
یــک ســالی میشــود .قبــاً در یــک بیمارســتان کار

بعداز 22سالزندهشد

میکــردم امــا بــه خاطر وضعیــت بد جســمیام مجبور
شــدم بازنشسته شــوم .حقوق بازنشســتگی کمی از یک
میلیون تومان بیشــتر بود و کفاف زندگی من را نمیداد.
برای همین از یک ســال قبل کیســهای برداشــتم و راهی
خیابانهــا شــدم و ضایعات جمــع میکــردم .از این راه
ماهــی دو تا دو و نیم میلیون تومان گیــرم میآید .اما باز
هم حریف مخارج سنگین زندگی نمیشوم ،دخترم هم
به تازگی در یک فروشــگاه به عنوان فروشنده مشغول به
کار شده تا کمک خرج من باشد.
معموالًچندســاعتبرایضایعاتجمعکردنوقت
میگذاری؟
سه بار در روز میآیم که  6ساعت میشود .آن روز هم
برای بار دوم برای جمعآوری ضایعات آمده بودم که این
اتفاقافتاد.

انتقام کارگر اخراجی از سرکارگر افغانستانی

گــروه حــوادث /کارگــر اخراجــی مغــازه
پالستیکفروشــی بــرای انتقــام از ســرکارگر
افغانســتانی خود ،نقشــه ربودن او را طراحی و
اجرا کرد .به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»،
اوایل اســفند ســال گذشــته مردی 35ساله از
اتباع کشــور افغانســتان با مراجعــه به پلیس
از ربــوده شــدن خــودش بــه دســت  6مــرد
تبهکار خبــر داد و گفت :به دادســرا مراجعه
و از ســرقت مقرون به آزار و آدمربایی شــش
جوان ناشــناس با لباس پلیس شــکایت کرد.
پــس از ثبت شــکایت نیز با توجــه به اهمیت
موضوع پرونده برای رســیدگی تخصصی به
اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع
شد و در آنجا تیمی ویژه رسیدگی به موضوع
را در دستور کار خود قرار دادند.
در نخســتین گام نیــز از شــاکی دعوت شــد تا
اظهــارات خود به مأموران را شــرح دهد .او با

حضــور در مقر پلیس به مأموران گفـــت :من
تبعه کشــور افغانستان هستم و شغلم توزیع
پالســتیک اســت و در مغــازهای کار میکنــم،
نهم اســفند حوالی ســاعت  11شــب در حال
حمل بار سفارش مشــتری با خودروی وانت
مزدا به ورامین بودم که در مســیر خاورشــهر
یــک دســتگاه خــودروی پــژو پــارس با شــش
سرنشــین خــودروی مــرا متوقــف کردنــد .دو
نفــر از این افــراد لباس پلیس به تن داشــتند
و بــدون هیــچ گونه ســؤال و جوابی مــرا مورد
ضرب و شتم قرار دادند.
شــاکی ادامــه داد :آن افــراد پــس از ضــرب
و شــتم مــرا به خــودروی پــژو پــارس منتقل
کردند و چشــم و دســت و پایم را بستند بعد
هــم خودروی وانت مزدا و اموالم شــامل 13
میلیــون وجه نقــد ،کارتهای بانکی ،گوشــی
موبایل و ســاعتم را ســرقت کرده و مرا در زیر

شب بود که آنها با ماشین گرانقیمت مادرشان از
خانــه بیرون آمدند .ما برای اینکه آنها را متوقف
کنیم با نیســان به ماشــین آنهــا کوبیدیم و وقتی
پیاده شــدند درگیر شــدیم.این متهم ادامه داد:
ما همان شــب بــه کالنتری رفتیــم و برای جلب
متهمانمأمورخواستیمامارئیسکالنتریگفت
صبح روز بعد بیایید تا به شما مأمور بدهیم ولی
ما که میترسیدیم دوباره آنها فرارکنند خودمان
دست به کار شدیم.
پنــج متهم دیگر نیز حرفهــای این مرد را تأیید
کردند و منکر اتهام آدم ربایی شــدند آنها گفتند
وقتــی مأمــوران پلیــس را دیدهاند ایــن دو برادر
کالهبــردار را تحویــل پلیــس دادهانــد .در پایــان
جلســه قضات وارد شور شــدند تا رأی مناسب را
برای این افراد صادر کنند.

دختری که

نزاع مرگبار زباله گردها
به خاطر یک رشته سیم

گــروه حــوادث /مرد بازنشســته کــه برای تأمیــن مخارج
زندگــیاش زبالهگــردی میکــرد ،در جریــان درگیــری به
خاطر چند تکه سیم فرسوده همکارش را کشت.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،عصر چهارشنبه
یــک مــرداد ،اهالــی محلــه مهرآبــاد 45 ،متــری زرند در
جریــان درگیــری بیــن دو مــرد ضایعــات جمعکــن قرار
گرفتند .ناگهان یکی از آنها که مردی حدوداً 50ساله بود،
ضربهای به زباله گرد میانسال زد و از محل متواری شد.
هنــوز چند متــری از محــل درگیری دور نشــده بود که
بــا خودرویــی تصــادف کــرد و روی زمیــن افتــاد .امــا این
تصادف و مصدومیتی که به او وارد شده بود نیز از فرارش
جلوگیری نکرد و مرد میانسال از روی زمین بلند شد و به
فرار ادامه داد.
 ëëقتل مرد ضایعاتی
شــاهدان ماجــرا خــود را بــه مــرد زخمی رســاندند و
موضــوع را بــه مأمــوران کالنتــری  119مهرآبــاد جنوبی و
اورژانس خبر دادند .دقایقی بعد نیز مرد میانســال که از
ناحیه گردن زخمی شــده بود ،به بیمارســتان منتقل شد
اما جان باخت .با اعالم این خبر بازپرس رحیم دشتبان و
تیم بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه شدند.
در تحقیقات اولیه مشــخص شــد که مــرد ضایعاتی
با ضربه چاقو به گردنش به قتل رســیده اســت .شاهدان
ماجــرا نیــز مدعی بودنــد که مرد فــراری چاقــو را زده و از
محل متواری شده اســت .این در حالی بود که در صحنه
تصــادف چاقوی خونین دســته ســبز پیدا شــد که نشــان
میداد جنایت با آن رخ داده است.
 ëëدستگیری در حمام
به دســتور بازپرس شــعبه دهم دادسرای امور جنایی
پایتخــت ،مأمــوران بــه تحقیــق میدانی برای شناســایی
هویتمتهمپرداختند.

داشــت وی تحویل عوامل اورژانس شــد و به بیمارستان انتقال
یافــت اما ســاعتی بعد بر اثر شــدت مصدومیت جــان باخت.
آتش مغازه نیز دقایقی بعد خاموش شــد و پساز ایمنسازی
محل ،آتشنشانها محل را ترک کردند.

صندلــی عقــب مخفــی کردند و همــراه خود
بردنــد تــا اینکه ســرانجام پس از گذشــت 24
ســاعت موفق شدم از دســت آدمربایان فرار
کنم و آنجا بود که فهمیدم در شهرستان آمل
هستم.
با کســب این اطالعات ،مأمــوران در گام اول
خــودروی شــاکی را بــه صــورت رها شــده در
شهرســتان آمل پیدا کردند ،سپس به بررسی
محلهای تــردد متهم تا محل وقوع جرم در
محدوده خاورشهر پرداختند.
در ادامــه شــاکی به مأموران گفــت که حدود
چنــد ماه پیش یکــی از همشــهریانش به نام
صفر  25ســاله در مغازه مشغول به کار بوده
که به علت ســرقت از دخل از ســوی صاحب
مغازه اخراج شد.
با به دست آمدن این سرنخ مأموران با انجام
اقدامــات پلیســی و اطالعاتــی متوجه شــدند

گــروه حــوادث /مرد میانســال که فکر میکرد  22ســال قبــل نوزاد
دختــرش در بیمارســتان فــوت کرده با تمــاس یک فرد ناشــناس
دریافت دخترش زنده است و او را بهخانواده دیگری سپردهاند.
بهگــزارش خبرنگار حــوادث «ایران» ،چند روز قبل مرد میانســالی
نــزد پلیس رفت و گفت 22 :ســال قبل همســرم دختری بــه دنیا آورد
اما به من گفت که بچه بهخاطر بیماری فوت کرده است .آن زمان که
این اتفاق افتاد با همســرم اختالف داشــتم اما واقعاً تصور نمیکردم
که به من چنین دروغی بگوید .البته اختالفات من و همسرم روزبهروز
بیشــتر شــد و درنهایت هم چند ســال قبــل بچههایم را بــا خودش به
آلمــان برد .هرچند کــه طالقش ندادهام اما مدتهاســت که جدا از او
زندگــی میکنم.این مرد که ســروش نام دارد ،ادامــه داد :در تمام این
مــدت تصور میکــردم دخترم مرده اســت تا اینکه چنــد روز قبل فرد
ناشناســی با من تماس گرفت و مدعی شــد دختری که  22ســال فکر
میکردم مرده ،زنده اســت .او مشخصات خانوادهای را که دخترم نزد
آنها زندگی میکرد به من داد .آن خانواده را میشــناختم ،از دوســتان
همســرم بودند و بچه دار نمیشــدند .به ســراغ آنهــا رفتم تا مطمئن
شــوم که واقعــاً آنها دختــری بهنام المیــرا دارند .از دور بررســی کردم
و متوجه شــدم که آنها دختری با مشــخصات و ســن و سال دختر من
دارند .حاال از شما میخواهم که بررسی کنید آیا این دختر همان فرزند
من است؟
با شــکایت مرد میانســال تحقیقات آغاز شــد و به دســتور بازپرس
جنایی از بیمارستانی که  22سال قبل فرزند سروش درآن به دنیا آمده
بود اســتعالم شد.بیمارستان در پاسخ اســتعالم گفت که دخترک آن
زمان فوت نکرده و به خاطر بیماری تنفســی که داشــته به بیمارستان
دیگــری معرفــی شــده اســت .بدیــن ترتیــب تیــم تحقیــق به ســراغ
بیمارستان دوم رفته اما آنها در پاسخ اعالم کردند که آن زمان نوزادی
با مشــخصات دخترک پذیرش نکردهاند.بدین ترتیب برای مشخص
شــدن این موضوع که آیا المیرا دختر گمشــده این مرد اســت یا خیر،
بزودی آزمایش دی ان ای از او انجام خواهد شد.

که صفــر طراح اصلی ســرقت و آدمربایی به
اتفاق پنج نفر دیگر از همدســتانش است که
با جمعبندی و با در اختیار گذاشتن اطالعات
به دســت آمــده بــه بازپــرس پرونده دســتور
دســتگیری تمامــی اعضــای باند صادر شــد.
در ادامــه مأموران نیز موفق شــدند مخفیگاه
ســارقان را در محــدوده شــهرری شناســایی
کننــد .ســرکرده بانــد و پنــج همدســتش در
عملیات جداگانه از ســوی مأموران دســتگیر
و بــه مقر انتظامی منتقل شــدند کــه در آنجا
تحت بازجویی قرار گرفتند و با مشــاهده ادله
و شواهد به جرم خود اعتراف کردند.
ســرکرده باند در اعترافــات خود به مأموران
گفت :وقتی اخراج شدم سرکارگرم را عامل
این اتفاق میدانســتم و تصمیــم به انتقام
گرفتــم من بــه او خیلی حســادت میکردم
چــون در کارش خیلــی موفــق بــود .نقشــه

ســرقت و آدمربایی را کشــیدم و بــا پنج نفر
از دوســتان ایرانیام دست به این کار زدیم.
در روز حادثــه بــا تعقیــب کــردن او از محل
کارش در یــک فرصــت مناســب جلــوی
مســیرش را گرفتیــم  .دو نفر از همدســتانم
لباس پلیس پوشــیدند و به شــاکی حملهور
شــدند .او را مورد ضرب و شتم قرار دادیم و
بالفاصله پس از سرقت اموال شاکی را سوار
خــودرو کردیم و به شهرســتان آمــل رفتیم.
قصــد داشــتیم تا پس از بــردن او به آمل ،با
خانــوادهاش تماس گرفته و از آنها تقاضای
پــول کنیــم امــا شــاکی در فرصتی مناســب
متــواری شــد و نتوانســتیم اخــاذی کنیــم.
متهمان با صدور قرار قانونی از ســوی مقام
قضایــی بــرای انجام تحقیقــات تکمیلی در
اختیار کارآگاهــان اداره پنجم پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرار دارند.

