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w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m
تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

بــا حکمــی از ســوی فرمانــده ناجــا
ســرهنگ کیــوان ظهیــری بهعنوان
رئیــس پلیــس پیشــگیری تهــران
بزرگ معرفی شد.
سردارحســین رحیمــی ،فرمانــده
انتظامــی تهران بزرگ صبح دیروز
در مراســمی ســرهنگ ظهیــری را
بهعنــوان رئیــس پلیس پیشــگیری
تهــران بــزرگ معرفــی کــرد .پیش
از این ســرهنگ رضا بســتو ریاست

معرفیرئیسجدید
پلیسپیشگیریپایتخت

پلیــس پیشــگیری تهران بــزرگ را
برعهده داشت که در مراسم دیروز
از اقدامــات و زحمــات وی تقدیــر
شد.
وقــوع  ۳۰درصــد جرایــم کشــور در
تهران
ســردار حســین رحیمی در مراسم
معارفــه رئیــس پلیــس پیشــگیری
پایتخــت بــا اشــاره بــه اینکــه ۳۰
درصــد جرایم کشــور در تهران رخ

میدهــد ،گفت :اجــرای طرح رعد
در شــهر تهــران ،نقطــه تحــول در
عمل و اجرا برای پلیس پیشگیری
اســت و برهمین اســاس مدیریت
انتظامــی پایتخــت بســیار مهــم و
راهبردی است.
وی بــا تأکید بر ضرورت ســامت،
آگاهــی ،اشــرافیت خــوب به شــهر
تهــران و وضعیــت کالنتریهــا و
معضالت آنان گفت :رهبر معظم

انقــاب نیز بر تحول در کالنتریها
تأکیــد دارنــد و ما نیــز تأکید داریم
کــه بایــد توجــه ویــژهای بــه ایــن
موضوع داشــته باشــیم و درهمین
راستا نیز نخستین برنامه ما تحول
در کالنتریها است که باید در این
رابطــه بیشــتر همــت کنیــم ،چــرا
کــه اصلیتریــن مســأله در نیــروی
انتظامــی باالخــص کالنتریهــا
سالمت و صحت عمل است.

سناریوی سرقتهای سریالی
در زندان کلید خورد

شکایت از همسر به خاطر مرگ فرزند

 4بازداشتی در پرونده شلیک شبانه به مأمور پلیس

مرد معتاد که نوزاد  7ماههاش را در استخر بوستانی
در شهرستان اسفراین به قتل رسانده بود از سوی
پلیس دستگیر شد.
به گزارش «ایران» صبح شنبه مأموران پلیس
اسفراین در جریان مرگ دختری  7ماهه داخل
استخر یک بوستان قرار گرفتند .پس از حضور در
محل حادثه تحقیقات آغاز شد و مأموران در بررسی
از شاهدان ماجرا دریافتند که این دختر کوچولو از
سوی پدرش به داخل استخر پرت شده است .پس
از انتقال جسد به پزشکی قانونی علت مرگ غرق
شدگی عنوان شد.
سرهنگ جاوید مهری -فرمانده انتظامی شهرستان
اسفراین  -در تشریح جزئیات ماجرا گفت:

بررسیهای صورت گرفته نشان داد که مرگ این
نوزاد ،قتل عمد بوده و جست و جو برای شناسایی پدر
مقتول آغاز شد .در حالی که تجسسهای کارآگاهان
دراین رابطه ادامه داشت ،ساعتی بعد تیم جنایی
موفق شدند پدر مقتول را که در خانهاش مخفی شده
بود دستگیر و برای انجام تحقیقات بیشتر به اداره
پلیس منتقل کنند.
وی اضافه کرد :این فرد که در ابتدا منکر هرگونه
جرمی بود سرانجام در بازجوییها لب به اعتراف
گشود و راز این جنایت را فاش کرد.
به گفته این مقام انتظامی ،مجرم اعتیاد شدیدی به
مواد مخدر دارد و تحقیقات بیشتر درباره این جنایت
کماکان ادامه دارد.

گــروه حوادث /پلیس پایتخت  4مرد را در پرونده تیراندازی شــبانه به مأمور
کالنتــری  161بازداشــت کرد.بهگــزارش خبرنــگار جنایــی «ایــران» ،خبر این
حادثــه ســاعت  4:30بامــداد  21فروردین امســال به مأمــوران کالنتری 161
ابــوذر اطــاع داده شــد .مأمــوران بالفاصله به محــل حادثه رفتنــد و با پیکر
خونین همکارشــان روبه رو شــدند که از ناحیه ســر هدف اصابت گلوله قرار
گرفته بود.گروهبان یکم علیزاده که در حال گشــت در منطقه بوده بهشــکل
مرموزی مجروح شــده بود .امدادگران بالفاصله او را به بخش مراقبتهای
ویــژه بیمارســتان منتقــل کردنــد .با اعــام ماجرا بــه بازپرس کشــیک قتل
پایتخــت و تیــم تحقیــق بررســیها آغاز و مشــخص شــد که گروهبــان یکم
علیــزاده بــه همــراه یکــی از همکارانش ســوار بــر دو موتورســیکلت هنگام
گشــت زنی به مرد جوانی مشــکوک شــده بودند که ســیم مفتولی در دســت
داشــته و قصــد باز کــردن در خودرویی را داشــته اســت .مرد جــوان بهعنوان
مظنون بهســرقت بازداشــت شد .اما در راه بازگشــت به کالنتری مأموران به
مرد دیگری نیز که پشت یک خودروی پیکان سفید قدیمی مخفی شده بود
ظنین شدند و گروهبان علیزاده از همکارش خواست که فرد دستگیر شده را
به کالنتری برساند تا خودش این مورد جدید را بررسی کند .اما دقایقی بعد
مورد اصابت گلوله قرار گرفت .در ادامه تحقیقات از ســوی بازپرس جنایی و
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت  4مظنون در این رابطه بازداشت
شدند و تحقیقات ادامه دارد.

مرگ سه زن در سانحه رانندگی

واژگونــی یــک دســتگاه خودرو پژو در جاده چمســتان جان ســه سرنشــین زن را
گرفت .ذکریا اشــکپور  -ســخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
 115مازندران -با اعالم این خبر گفت :سرنشینان خودرو پژو پارس سه زن  24تا
 28ساله و یک مرد  25ساله بودند.
دو تــن از ایــن افراد در محل حادثه کشــته شــدند و خانم دیگر بعــد از انتقال به
بیمارســتان  17شــهریور آمــل به علت شــدت آســیب وارده ،جــان باخت .مرد
مصدوم نیز برای درمان به بیمارستان منتقل شد.
ابعادتازهایازآتشسوزیمجتمعاقامتینوشهر

زن خیاط

وقتی کمبود تجهیزات ایمنی خودنمایی میکند

درخواستقصاصبرایمردمکانیک

به اتهام قتل شوهرش دوباره محاکمه شد

ایران

ایران

این زن پس از بازداشت به اتهام قتل همسرش در
دادگاه محاکمه و به درخواست مادر شوهرش به
قصاص محکوم شد اما حکم صادره در دیوان عالی
کشور تأیید نشد .به این ترتیب پرونده برای رسیدگی
دوباره به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران
فرستاده شد.
متهم همچنان مدعی شد که بیگناه است و شوهرش
خودکشی کرده است .وکیل مدافع متهم نیز اظهار
داشت:مقتول قبل از مرگش بارها به موضوع خودکشی
اشاره کرده وبرای این ادعا شاهدانی هم داریم او
موادمخدر روانگردان استفاده میکرد و دچار مشکالت
روحی شده بود.
در پایان جلسه هیأت قضایی دقایقی وارد شور شد
درحالی که قاضی واعظی مستشار ارشد ،پرونده را از
موارد لوث تشخیص داد اما قاضی ملکی دیگر قاضی
شعبه چهارم موضوع تحقیقات بیشتر از شاهدانی
که وکیل متهم به آن اشاره کرده است را مطرح کرد.
باتوجه به اختالف آرا در این پرونده قضات برای
بررسیهای بیشتر وارد شور شدند تا درباره سرنوشت
متهم تصمیمگیری کنند.

گروه حوادث  -معصومه مرادپور/
مرد مکانیک که درجریان درگیری
با دوستش او را با ضربه چاقو کشته
وپس از سرقت اموالش گریخته بود
صبح دیروز در شعبه دهم دادگاه
کیفری استان محاکمه شد .به گزارش
خبرنگار حوادث «ایران» ،رسیدگی
به این پرونده از بیستم بهمن سال
 93بهدنبال کشف جسد مرد جوانی
دراتاق پذیرایی ویالیی در یکی از
روستاهای رودهن شروع شد.
راز این جنایت زمانی کشف شد
که فهرست مکالمات گوشی تلفن
همراه مقتول توسط کارآگاهان جنایی
بازبینی شد وطولی نکشید که آنها در
تحقیقات پلیسی رد پای قاتل را که
یکی از دوستان مقتول بود شناسایی
کردند.
فرامرز 38ساله در نخستین
بازجوییها پرده از راز جنایتش
برداشت و به قتل اکبر اعتراف کرد.
این متهم همچنین به سرقت گوشی
تلفن همراه ،کیف مدارک مقتول،
ساعت دیواری و رایانه هم اعتراف
کرد .باتوجه به اعترافهای متهم
صبح دیروز وی از زندان به شعبه
دهم دادگاه کیفری منتقل شد و از
سوی قاضی باقر قربانزاده -ریاست
شعبه  -و قاضی متقیان  -مستشار

دادگاه – تحت محاکمه قرار گرفت.
در آغاز جلسه پدرو مادر مقتول
از قضات دادگاه قصاص قاتل
فرزندشان را خواستار شدند.سپس
متهم پای میز محاکمه ایستاد تا به
سؤاالت قضات پاسخ دهد؟
چند سالداری و شغلت چیست؟
38سال سن دارم و قبل از اینکه
بازداشت شوم به کار تأسیسات
مشغول بودم.
سابقه کیفری داری؟
بله 12سال به جرم مشارکت درقتل در
زندان بودم اما رضایت گرفتم و آزاد
شدم و دو سه بارهم به خاطر درگیری
دستگیر شده ام.....
ازدواج کرد های؟
بله یک فرزند پنج ساله هم دارم.
با مقتول چه نسبتی داری؟
حدود دوسالی بود که باهم دوست
شده بودیم و بارها او من را به ویالیش

دعوت میکرد و با هم مواد مخدر
مصرف میکردیم.
اتهامت قتل عمد ،سرقت وشرب خمر
است آیا قبول داری؟
بله تمام اتهامهایم را قبول دارم.
باتوجه به اینکه اتهام هایت را
قبولداری چه دفاعی داری؟
من هیچ دفاعی ندارم وبارها این
موضوع را توضیح دادهام .من
اتهامم را قبول دارم وحتی با تقاضای
قصاص اولیای دم مشکلی ندارم .من
با دوستم بر سر موضوعی اختالف
پیدا کردیم و او را کشتم.
سپس اولیای دم در جایگاه قرار
گرفتند و اظهار داشتند که متهم،
مکانیک خودروی پسرشان بوده و
با هم اختالف مالی داشتند و او قبالً
نقشه قتل را کشیده بود.پس از پایان
اظهارات متهم و اولیای دم قضات
برای صدور حکم وارد شور شدند.

مسئوالنآتشنشانینوشهر،نبودامکاناتایمنیونقصتجهیزاتآتشنشانی
را در مرگ کارمند مجتمع اقامتی بانک مرکزی مؤثرمی دانند،همچنین مهار
بموقــع آتشســوزی و
امدادرسانی به مصدومان
را پررنگ دانستند.
حسین ســمرقندی رئیس
ســازمان آتشنشــانی و
خدمات ایمنی شهرداری
نوشــهر در ایــن بــاره
گفت:ایــن آتشســوزی
ظهــر شــنبه  25فروردیــن
در یکی از طبقات مجتمع
اقامتــی بانــک مرکــزی
واقــع در نوشــهر رخ داد و
بســرعت گســترش یافت.
مردی  41ساله بهنام قربان
احمدی کــه از کارکنان این
مجتمــع بــود نیــز هنــگام
امدادرســانی به مســافران
قربان احمدی
گرفتــار شــعلههای آتــش
شد و بر اثر سوختگی جان
باخت 6 .نفر دیگر نیز در این حادثه مصدوم شــدند و کارشناســان آتشنشانی
و نیروی اتتظامی در حال بررســی علت وقوع این حادثه هســتند.وی افزود :هر
چند با اقدامات بموقع نیروهای امداد رسان وآتشنشانان حریق بموقع مهار
شــد اما کمبود تجهیزات و بــه روز نبودن امکانات در آتشنشــانی کامالً در این
حادثه نمود عینی پیدا کرد.
نبود سیستم هوشمند اطفای حریق در بزرگترین مجتمع رفاهی بانک مرکزی
در نوشهر و نبود تجهیزات ایستگاه آتشنشانی که در محور  60کیلومتری بخش
مرکزی قرار دارد از کاستیهایی است که در این حادثه پرداختن به آن ضرورت
دارد.شــاید اگردامنه حریق کمی گستردهتر بود در ایامی که بهخاطر تعطیالت
چند روزه تعداد زیادی مســافر در این هتل اســتقرار داشــتند ،باید شاهد وقوع
اتفاقی هولناکتر میبودیم.
ایران

گروه حوادث /زن خیاط که به اتهام قتل همسرش به
قصاص محکوم شده بود با نقض این حکم برای بار
دوم پای میز محاکمه رفت.
به گزارش خبرنگار حوادث«ایران» ،رسیدگی به این
پرونده از دوم فروردین ماه سال  94در دستور کار پلیس
قرار گرفت.
همسایگان این زن  34ساله که با فریادهای او به
خانهاش رفته بودند با مشاهده پیکر خونین شوهر
 30سالهاش به نام میثم موضوع را به پلیس خبر
دادند .پس از انتقال جسد به پزشکی قانونی تحقیق
از همسر وی آغاز شد .حمیده در نخستین بازجوییها
مدعی شد همسرش خودکشی کرده است .وی
گفت :من و شوهرم 8سال قبل در شهرستان با
هم ازدواج کردیم و برای زندگی به تهران آمدیم.
زندگی بدی نداشتیم اما چون بچه دار نمیشدیم
اختالف هایمان شدت گرفته بود.میثم بیکار بود
در این مدت من با خیاطی سعی کردم زندگی
را بچرخانم باوجود اینکه خانواده شوهرم مرا به
خاطر اینکه چهارسال از شوهرم بزرگتر بودم تحقیر
میکردند اما من فقط به خاطر اینکه شوهرم را
دوست داشتم زندگی کردم.حتی بهخاطر او موضوع
نازا بودنش را به کسی نگفتم چون در بین فامیل
اعتماد به نفسش را ازدست میداد با این حال
خانواده شوهرم که فکر میکردند مشکل از من است
از شوهرم میخواستند که من را طالق بدهد ...صبح
روز حادثه او دوباره بر سر اینکه چرا برای صبحانه
کره نخریدهام با من دعوا کرد و ناگهان به آشپزخانه
رفت و با چاقو چند ضربه به سینهاش زد من هم
وحشتزده از همسایهها کمک خواستم اما...

روابــط عمومــی ســازمان قضایی نیروهای مســلح
از مردم خواســت تا در شناســایی یک متهم فراری
بــه پلیس کمک کنند .این فــرد که جمال محمدی
فرزند «رمضان» نام دارد متهم به قتل عمد ،ایراد
ضرب و جرح ،ســرقت اسلحه و مهمات و تخریب
امــوال دولتــی اســت کــه متواری شــده و به اســتناد
ماده  ۹۶قانون آیین دادرسی کیفری ،عکس وی در
رســانهها منتشر میشود .پلیس از شــهروندانی که
هرگونه اطالعاتی ازمحل رفت و آمد یا مخفیگاه این شخص دارند ،خواست
تــا موضوع را بــه نزدیکترین مرجــع انتظامی یا با شــماره تماسهــای  ۱۱۶یا
 ،۰۸۴-۲۱۸۲۷۸۴شــماره پیامــک  ۳۰۰۰۸۲۹۰۰یا تلفن گویــای ۰۲۱-۸۲۹۰۰
گزارش کنند.

قتل دختر  7ماهه در استخر

گروه حوادث /سقوط مرگبار کودک  4ساله در دیگ قورمه سبزی باعث شد تا پدر کودک به اتهام قتل از
همسرش شکایت کند .به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ساعت  8شب  26اسفند سال گذشته مرد جوانی
پسر  4سالهاش را در مقابل رستورانی که متعلق به همسر و پدرهمسرش بود پیاده کرد .از سه سال قبل که با
همسرش اختالف پیدا کرده بود و از هم جدا زندگی میکردند هر چند روز یکبار آرین به دیدن مادرش میرفت
و این بار نیز مرد جوان پسرش را تحویل همسرش داد و به خانه رفت.
اما دو ساعتی از این ماجرا نگذشته بود که از بیمارستان مطهری تهران تماس گرفتند و از او خواستند که هر چه
سریعتر خود را به بیمارستان برساند .آرین داخل دیگ قورمه سبزی رستوران افتاده بود .سوختگی شدید ،این
پسر  4ساله را به کام مرگ کشاند.
این درحالی بود که مادر آرین مدعی بود هنگام حادثه ،وی در رستوران نبوده و برای خرید بیرون رفته بود.
درحالی که با مرگ آرین پروندهای در دادسرای ناحیه  4تشکیل شده بود اما صبح دیروز پدر آرین که همسرش
را مقصر مرگ پسرش میداند به دادسرای جنایی تهران رفت تا از او به اتهام قتل عمد پسرش شکایت کند .با
شکایت مرد جوان پرونده به شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد و بازپرس محسن مدیرروستا
دستور تحقیقات در این خصوص را صادر کرد.

گروه حــوادث /تحقیقات جنایی برای کشــف راز قتل
زن تنها در شــرق تهران از ســوی پلیس آغاز شد .این
اخبار
در حالی اســت که کارآگاهان در نخســتین بررســیها
فرضیه ارتکاب قتل از ســوی کارگر افغان وی را پیش رو دارند.
بهگــزارش خبرنــگار جنایــی «ایــران» ،ســاعت  5بعد از ظهر شــنبه 25
فروردین امســال ،مأمــوران کالنتری  147گلبرگ در تمــاس با بازپرس
کشــیک قتل پایتخت از قتل زن  55ســالهای در خانهاش خبر دادند.
بــا اعــام این خبــر بازپرس دشــتبان و تیــم تحقیق راهی محــل حادثه
شــدند .بــا ورود بــه خانــه ،آنهــا بــا جســد زن میانســال در حالــی مواجه
شــدند که آثار کبودی دور گردنش حکایت از مرگ بر اثر خفگی داشــت.
متخصصــان پزشــکی قانونی زمان مرگ را حدود  24ســاعت قبل اعالم
کردند.در تحقیقات از خانواده زن میانسال ،مشخص شد که مقتول تنها
زندگــی میکــرده و هر چند وقت یکبــار خواهر و برادرهایــش به دیدن او
میآمدنــد .زمانی که او به تماسهای خانوادهاش پاســخ نمیدهد آنها
نگران شــده و به خانه مقتول میآیند که با جســد او مواجه میشــوند.در
ادامه مشــخص شــد که دو برادر افغان برای نظافت به صورت شــیفتی
بــه خانــه زن تنها میآمدند و روز حادثه نیز قــرار بود یکی از این دو برادر
به خانه مقتول بیاید .از آنجایی که از خانه ســرقت شــده بود و همچنین
یکی از برادرها درســت از زمان جنایت ناپدید شــده بود ،احتمال جنایت
از سوی مرد افغان مطرح شد.
بازپرس شــعبه دهم دادسرای امور جنایی تهران دستور بازداشت مرد
افغــان و ادامه تحقیقات در این خصوص را صادر کرد.

قاتل فراری را شناسایی کنید

ایران

گـروه حـوادث /دو هـم سـلولی قـرار
گذاشـتند زمانی که از زندان آزاد شدند
با شـگردی خـاص از سـوپرمارکتهای
پایتخت سـرقت کنند .آنها در ترفندی
عجیـب کارتهـای عابـر بانـک را
سـرقت کـرده و بـا پرداخـت مبلغـی
پـول بـه کارمنـدان پمـپ بنزیـن بـه
وسـیله دسـتگاههای داخـل پمـپ
بنزیـن پولهـا را برداشـت میکردنـد.
بهگــــــــــــــــــــــــــــزارش خبرنگار جنایی
«ایران»،چنـدی قبـل مـرد جوانـی در
تمـاس بـا پلیس از سـرقت عابـر بانک
و دخـل مغـازه سـوپر مارکتـش خبـر
داد .بـا شـکایت مـرد جـوان تحقیقـات
آغـاز شـد و درحالـی کـه بررسـیها
برای دسـتگیری سـارقان ادامه داشـت
مأمـوران بـا شـکایتهای مشـابه
دیگـری مواجـه شـدند .در تمامـی
سـرقتها مـرد جـوان بـه بهانـه خریـد
شـارژ تلفـن همـراه وارد سـوپرمارکت
میشـد و لحظاتـی بعد همدسـتش به
بهانـه خریـد به مغـازه رفتـه و هنگامی
کـه فروشـنده سـرگرم جمـعآوری
سـفارش خریـدار بـود ،سـارق اولـی
دخـل و کارت بانکـی او را سـرقت
میکـرد .سـارق جـوان قبـل از آنکـه

فروشـنده فرصـت کنـد تـا کارتـش را
بسـوزاند از آن برداشـت میکـرد.
بـا ردیابـی کارت عابـر بانکهـا
مشـخص شـد کـه دو مـرد جـوان بـا
مراجعـه بـه پمپ بنزینهـا و پرداخت
مبلغـی پـول بـه کارمنـدان پمـپ
بنزیـن ،از طریـق دسـتگاه پرداخـت
پـول بنزیـن کارتهـای سـرقتی را نقـد
کرد هانـد.
بـا بهدسـت آمـدن سـرنخ از سـارقان،
شـگرد آنهـا بـه کلیـه متصدیهـای
پمـپ بنزیـن اعلام شـد و چنـد روز
قبـل مـرد جوانـی در تمـاس بـا پلیـس
اعلام کـرد کـه دو مـرد ناشـناس قصـد
دریافـت پـول بـه ایـن شـیوه را دارند اما
متصدیـان پمـپ بنزیـن بـا آنهـا درگیـر
شـدهاند .بدیـن ترتیـب بالفاصلـه
مأمـوران راهـی محـل شـده و دو مـرد
جـوان را دسـتگیر کردنـد.
اعتراف به سرقت عجیب
دو متهـم جـوان بـرای تحقیقـات بـه
شـعبه  8بازپرسـی دادسـرای ویـژه
سـرقت منتقـل شـدند و زمانـی کـه در
مقابـل بازپـرس رسـولی قـرار گرفتنـد
بـه سـرقتهای سریالیشـان اعتـراف
کردنـد.

افشـین 30 ،سـاله ،یـک سـابقه کیفـری
دارد آن هــــــــــــــــــم بـه خاطـر دعـوای
خانوادگـی .همیـن دعـوای خانوادگـی
هـم بـود کـه باعـث شـد او بـه فکـر
سـرقتهای سـریالی از سـوپرمارکتها
بیفتـد.
چـه شـد کـه تصمیـم بـه سـرقت از
سـوپرمارکتها گرفتـی؟
داسـتانش طوالنـی اسـت .چنـد وقـت
قبـل بـه خاطر اختلاف با خانـوادهام از
من شـکایت کردند و به زنـدان افتادم.
 15روز حبـس بـودم و بعـد از آن هـم
خانوادهام رضایت دادند و آزاد شـدم.
این ماجرا چه ربطی بهسرقت دارد؟
داخـل زنـدان یک هم سـلولی داشـتم.
او کـه حـال و روز بـد مـرا میدیـد به من
پیشـنهاد داد کـه بعـد از آزادی باهـم
کار کنیـم .میگفـت اگـر پولـدار باشـم و
دسـتم بـه دهانـم برسـد اختالفهـا بـا
خانـوادهام از بیـن مـیرود.
او به چه جرمی بازداشت شده بود؟
شـهاب ،گوشـی قـاپ بـود .یـک سـال
حبـس داشـت امـا  4ماهـه از زنـدان
آزاد شـد .شـگردی کـه او بـه مـن
پیشـنهاد کـرد بـه نظـر راه خوبـی برای
یـک شـبه پولـدار شـدن بـود.

چه شگردی؟
مـن بهعنـوان خریـدار شـارژ تلفـن
همـراه بـه داخـل سـوپرمارکتها
میرفتـم .بـه دروغ بـه آنهـا میگفتـم
کـه کارت عابـر بانـک نـدارم و از آنهـا
میخواسـتم بـا کارتشـان برایـم شـارژ
خریـداری کننـد .زمانـی کـه فروشـنده
کارتـش را میکشـید و رمـزش را وارد
میکـرد؛ مـن رمـز کارت را حفـظ
میکـردم .بـا حفـظ رمـز کارت ،کار مـن
تمـام میشـد و همدسـتم مرحله دوم
عملیـات سـرقت را اجـرا میکـرد .او
داخـل مغـازه میشـد و سـفارشهای
یداد.
زیـادی مـ 
مغـازه دار کـه مشـغول جمـعآوری
سـفارشها میشـد ،همدسـتم در
فرصتـی مناسـب دخـل مغـازه را
کـه کارت عابـر بانـک فروشـنده هـم
داخـل آن بـود سـرقت میکـرد .بعـد
بـه دسـتگاههای خودپـرداز میرفتیـم
و پـول میگرفتیـم یـا اینکـه بـه پمـپ
بنزینهـا میرفتیـم و بـا پرداخـت
مبلغـی پـول بـه متصدیـان پمـپ
بنزیـن هـر مبلغـی کـه میخواسـتیم را
کارت میکشـیدیم و رسـید را بـه آنهـا
میدادیـم و پـول میگرفتیـم.

قتل زن تنها در خانه

