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���ا�د�ث 

28 فروردين 1390 - ساعت 00:10 شماره خبر: 100841099313يكشنبه 

ده ها فقره سرقت، آدم ربايي و جنايت در پرونده متهمان ثبت شده بود 
�ا���ا�م 3 ��� �� ���� ��������ر �د�ر �����ا�ز

3 ��������ر �����ا�ي �� �ا�ز �ا����ي ���� �����م �� «�ر�و�����» ���د��٬، �� �ا������م ����� �و �د�ر�����ي �������٬، �ر�و�ز �����

����� �د�����ن ���د�م �����ا�ز �� �د�ا�ر ����ز�ا�ت �آ�و���� ����. �� ���ا�ر�ش «���م��»٬، �ا����ي �ا�� ���� �د�ر ������� �ا���ا�م

��������ر�ا�� ���د �د�ر ���ل 84 ���د�ر�و�ي ���� ���ل ���� ����ر�ت ���� ����ر���ن �����ا�ز �ر�ا �د�ز�د���� �و �� �ز��� ���د�ن �����ر�ا�ن

����� ����٬، �ا�ز ��� ���د�� ����ا�ر�ي ���� �و �� �ا�ز �ط� ������٬، ���د�ر�و�ي ���� ���ل �ر�ا �د�ر ���� ����� �ر���ھ� ���د��.

 

متهمان پس از سرقت، قصد داشتند چك هاي دزديده شده را در بازار اصفهان نقد كنند كه با هوشياري مامور محافظ بازار شناسايي شدند.

درپي اين ماجرا، سارقان قصد فرار داشتند كه مامور انتظامي محافظ بازار به مقابله با آنها پرداخت، ولي در جريان درگيري مسلحانه با آنها جان

باخت.اين افراد وقتي تحت تعقيب پليس شيراز و اصفهان قرار گرفتند، به مشهد رفتند و بخش ديگري از چك هاي سرقتي را در آن شهر نقد كردند.

������ه���ھ��ي ������ي ����٬، ������د�ا�ر ���د��

در ادامه تحقيقات مشخص شد 3 عضو كليدي اين باند شرارت ابوالفضل، رضا و ركن الدين نام دارند كه از سال 84
به اتهام سرقت هاي مسلحانه خودروهاي مدل باf تحت تعقيب بوده و بارها دستگير شده اند.در حالي كه عمليات
گسترده پليس براي دستگيري اين سه شرور حرفه اي و ديگر اعضاي باند ادامه داشت، متهمان روز 11 خرداد سال
88 با حمله به خانه يك شهروند شيرازي، قصد ربودن كودك اين خانواده را داشتند كه در پي مقاومت والدين كودك،

به سوي اعضاي اين خانواده تيراندازي و فرار كردند.

2 �آ�د�م�ر���� �د��� �د�ر���و���ه ���� ����ف

اعضاي اين باند تبهكاري روز 17 مهر 88 و 11 آبان همان سال يك مرد 64 ساله و دختري 13 ساله را در 2 منطقه
جداگانه شيراز ربودند و به خانه اي در حومه شهر انتقال داده و پس از چند روز با اخاذي از خانواده هايشان،

گروگان ها را آزاد كردند.

آنها همچنk روز 24 اسفند سال 88 پسري 10 ساله را در شيراز ربودند تا از خانواده اش اخاذي كنند.

ماموران آگاهي شيراز با شناسايي محل اسارتگاه كودك به آنجا اعزام شدند و محل را محاصره كردند، اما در
جريان آزادسازي گروگان، يكي از ماموران هدف شليك آدم رباها قرار گرفت و جان باخت. مردان تبهكار با جا
گذاشr گروگان در محل اسارتگاه پا به فرار گذاشتند تا اين كه در ادامه تجسس هاي پليسي 3 نفر در اين ارتباط

دستگير شدند.

در بازرسي از پاتوق متهمان 7 قبضه سvح و مقاديري وسايل و تجهيزات مسروقه كشف و ضبط شد.
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متهمان دستگير شده روانه زندان شدند و ماموران در اقدامات بعدي، ديگر اعضاي فراري باند را نيز دستگير كردند.

بر اساس اعترافات متهمان دستگير شده و بازسازي صحنه جنايت و سرقت هاي انجام شده قرار مجرميت و
كيفرخواست اعضاي اين باند تبهكاري صادر و پرونده آنها به دادگاه كيفري استان ارسال شد.

����ز�ا�ت ���گ ����� ���د�م

بنا بر اين گزارش، 3 عضو كليدي باند كه 21 فقره سابقه شرارت و قتل در پرونده قضايي شان ثبت شده بود، چندي
پيش در شعبه اول دادگاه انقvب شهرستان شيراز محاكمه و به اعدام در مy عام محكوم شدند.

حكم صادره متهمان از سوي قضات شعبه 32 ديوان عالي كشور به تاييد رسيد و پرونده قضايي براي اجرا به واحد
اجراي احكام دادگستري شيراز ارسال شد.

روز گذشته اين سه مرد تبهكار به نام هاي ابوالفضل، رضا و ركن الدين مقابل چشم شهروندان شيرازي به دار مجازات
آويخته شدند.

 

   تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه جام جم می باشد. هرگونه استفاده غیرقانونی از مطالب سایت پیگرد قانونی خواهد داشت .

 


