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صدور حكم تبعيد
 پس از ازدواج با شاكي

پس�ر جوان�ي ک�ه پ�س از برق�راري ارتب�اط ب�ا 
دخت�ري ج�وان ب�ا ش�اکي ازدواج ک�رده ب�ود  ب�ا 
حك�م تبعي�د از س�وي دادگاه مواجه ش�ده اس�ت!

به گ��زارش جوان، اواخر س��ال 96 مرد ميانس��الي همراه 
دخترش نگار 17 ساله به اداره پليس رفت و از پسر 21 ساله 
به نام ماهان به اتهام رابطه نامشروع شكايت كرد. آن مرد 
گفت: »چند روز قبل در صفحه اينستاگرام دخترم عكس 
او را كنار ماهان ديدم. دخترم سن كمي دارد و ماهان او را 

اغفال كرده كه از او شكايت دارم.«
با طرح اين شكايت پسر جوان بازداشت شد و پرونده براي 
تحقيقات بيشتر به شعبه نهم دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده ش��د. ماهان در تحقيقات گفت: »آن روز 
نگار جشن تولد گرفته و من و دوس��تانش را دعوت كرده 
بود. براي او يك انگش��تر خريدم و حين دادن كادو با هم 
عكس گرفتيم. من به او عالقه مند هس��تم و قصد ازدواج 
داريم. در اين مدت رابطه ما دوستانه بوده است، اما پدرش با 
ازدواج ما مخالف است به همين دليل شكايت كرده است. « 
يكسال بعد از محاكمه دختر و پسر نوجوان موفق شدند با 

هم ازدواج كنند. 
صبح ديروز نگار در دفتر شعبه نهم دادگاه كيفري منتظر 
مالقات با رياست دادگاه بود. او در حاليكه سند ازدواج و يك 
برگه توبه نامه ش��وهرش را در دست داشت، گفت: »چند 
سال قبل مادرم طالق گرفت و پدرم با زن ديگري ازدواج 
كرد. سه خواهر و برادر هستيم و ماهان تك فرزند خانواده 
بود. او پدرش فوت كرده بود و مادرش نابينا بود كه با هم آشنا 

شديم و قصد ازدواج داشتيم.«
زن جوان انگشتر دستش را نشان داد و گفت: »همه ماجرا 
از هديه ماهان در روز تولدم شروع شد. آن روز ماهان بعد از 
دادن انگشتر با من عكس انداخت و پدرم اين عكس را در 

صفحه اينستاگرامم ديد. 
همين بهانه اي شد تا او با تحريك هاي نامادري ام شكايت 
كند. من سن كمي داش��تم كه به همين ش��عبه آمدم و 
ناخواس��ته برگه هاي ش��كايت را امضا كردم اما به ماهان 
عالقه مند بودم به همين خاطر هر طور شده پدرم را راضي 
كردم تا با ماهان ازدواج كنم. حاال بعد از دو سال شوهرم به دو 

سال تبعيد به بوشهر و شالق تبعيد شده است.«
زن جوان گفت: »زندگي خوب و آرامي داش��تيم تا اينكه 
شوهرم از اين حكم مطلع شد. او مي گويد اگر اين حكم اجرا 
شود ادامه زندگي غيرممكن است. او همه تالشش را كرده 
است. به مسجد محل رفته و نزد پيش نماز مسجد توبه كرده 
است. حاال توبه نامه اش را با مهر مسجد و سند ازدواج براي 
رياست شعبه آورده ام تا شوهرم از اين اتهام تبرئه شود. من 
و پدرم قبل از ازدواج رضايت داده بوديم، اما گويا اين حكم 

قبل  از  رضايت صادر شده است.«
دختر جوان سرش پايين بود و مي گفت: »پدرم وضع مالي 
خوبي دارد. او بيزينس و ثبت شركت  در كشورهاي مختلف 
دارد اما معتاد به ترياك است و دائم الخمر است. هيچ وقت 
حال طبيعي ندارد و تحت تأثير حرف هاي نامادري ام براي ما 
تصميم مي گيرد. شوهرم مربي بدنسازي است و در كارخانه 
پدربزرگش مشغول كار است. بعد از ازدواج به تركيه رفتيم 
اما به خاطر شرايط كاري ش��وهرم مجبور شديم به ايران 
برگرديم. بعد از برگش��ت پدرم دوباره بهانه گيري هايش 
شروع شد. اميدوارم با اين اسناد مشكلم حل شود و در كنار 

شوهرم زندگي آرامي داشته باشم. « 

بازداشت سارقي
 كه  با كليدساز به دزدي مي رفت

رئي�س پاي�گاه يك�م پليس آگاه�ي از دس�تگيري 
س�ارق من�زل در منطق�ه دارآب�اد خب�ر داد 
ک�ه هم�راه کليدس�از ب�ه دزدي رفت�ه ب�ود. 
س��رهنگ كارآگاه قاس��م دس��تخال گفت: اين حادثه 
در 14 مهر م��اه در محله دارآباد اتفاق افتاد و ش��اكي به 
مأموران كالنتري 164 قائم گفت ك��ه طالجات و پول 
نقد و لپ تاپ  از خانه اش س��رقت شده است. تحقيقات 
كارآگاهان پايگاه يكم نشان داد سارق همراه يك كليد ساز 
به در منزل مراجعه كرده است كه كليدساز شناسايي و 
مورد تحقيق قرار گرف��ت. او گف��ت: روز حادثه مردي 
تماس گرفت و گفت كه كليد را داخل خانه جا گذاشته 
است. وقتي به محل رسيدم، خواستم يكي از همسايه ها 
را صدا كند تا هوي��ت او را تأييد كند كه امتناع كرد. من 
هم بدون باز كردن در محل را ترك كردم. كارآگاهان با 
اطالعاتي كه كليدساز در اختيارشان گذاشت سارق را 
كه بهنام نام داشت و از مجرمان سابقه دار بود در محله 
دارآباد شناسايي و بازداشت كردند. متهم در بازجويي ها 
به جرمش اعتراف كرد و دو مالخر را هم به پليس معرفي 
كرد كه متهمان بازداشت شدند  و اموال سرقت شده از 

آنها كشف شد. 
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به جوان 
دوباره نگاه كن

راننده شيطان صفت 
به 139 سال زندان محكوم شد

 راننده شيطان صفت که متهم است در پوشش مسافربر 
به پنج زن تعرض کرده اس�ت محاکمه و به 139 سال 
و ش�ش ماه زن�دان و 110 ضربه ش�اق محكوم ش�د. 
به گزارش جوان، رس��يدگي به پرونده از آذر سال 96 با 
شكايت زن جواني در اداره پليس تهران به جريان افتاد. 
زن 28 س��اله به اتهام آدمربايي و اذي��ت و آزار از راننده 
خودروي پرايد ش��كايت كرد و گفت: »شب گذشته در 
ميني سيتي منتظر ماشين بودم كه خودروي پرايد توقف 
كرد و سوار ش��دم. بعد از طي مس��افتي راننده به مكان 
خلوتي رفت و با كتك و تهديد م��را آزار داد. او در همان 
محل خلوت بعد از س��رقت كيف و گوشي همراهم مرا از 

ماشين به بيرون پرتاب كرد و گريخت. «
با ثبت اين ش��كايت و شكايت هاي مش��ابه، تالش هاي 
پليس براي شناس��ايي خودرو و راننده آن قوت گرفت 
تا اينكه با رصد دوربين هاي مداربسته خودرو شناسايي 
و راننده آن كه مرد 31 س��اله به نام مجيد بود، بازداشت 
شد. متهم پس از مواجهه با شاكيان به جرمش اقرار كرد 
و روانه زندان شد. پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات به 
شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 

شد و صبح ديروز روي ميز هيئت قضايي قرار گرفت. 
ابتداي جلسه نماينده دادس��تان كيفرخواست را قرائت 
كرد. سپس ش��اكيان يك به يك در جايگاه ايستادند و 
ش��كايت خود را مطرح كردند. يكی از شاكيان كه كليه 
او به خاطر فش��ار پيچ گوشتي آس��يب ديده بود، نيز در 
جايگاه ايس��تاد و گفت: »آن روز در مي��دان نوبنياد به 
عنوان مسافر سوار خودروي متهم شدم. بعد از طي مسير 
احساس كردم رفتار راننده غيرعادي است به همين دليل 
تصميم گرفتم از ماشين پياده شوم، اما راننده به مسيرش 
ادامه داد. براي فرار دستم را سمت دستگيره بردم اما او 
دستگيره هاي ماشين را دستكاري كرده بود. اين شد كه 

مرا به خيابان خلوتي برد و... .
ش��اكي در حاليكه گريه مي كرد، ادامه داد: »همچنان 

مقاومت مي كردم به همين دليل متهم از عصبانيت پيچ 
گوشتي را روي شكمم گذاش��ت و فشار داد آنجا بود كه 
خون جاري شد و راننده از ترس مرا رها كرد. همان موقع 
به بيمارستان رفتم كه پزش��كان گفتند كليه ام آسيب 

ديده  است كه براي متهم اشد مجازات مي خواهم.«
در ادامه سه شاكي ديگر نيز شكايت خود را مطرح كردند 

و براي متهم درخواست اشد مجازات خواستند. 
سپس متهم به اتهام پنج فقره آدم ربايي، سرقت مقرون به 
آزار، ايراد ضرب و جرح عمدي و رابطه نامشروع در جايگاه 
ايستاد. او با قبول اتهاماتش گفت: » به خاطر مشكالت 
رواني با ماشين در خيابان ها مي چرخيدم و مرتكب جرم 
مي شدم. قبل از اين ماجرا سابقه نداش��تم و از دادگاه و 

شاكيان طلب بخشش دارم.«
در پايان هيئت قضايي متهم را به اتهام پنج فقره آدم ربايي 
هر كدام به 22 سال و شش��م ماه حبس، به اتهام سرقت 
مقرون به آزار به 15 سال حبس، به اتهام تخريب گوشي 
به چهار سال و شش ماه حبس، به اتهام ايراد ضرب و جرح 
به هفت سال و شش ماه حبس و به اتهام رابطه نامشروع به 

110 ضربه شالق محكوم كرد. 

کورش�دن همه روزه گره هاي ترافيك، س�ياه شدن آسمان 
پايتخت ناش�ي از آلودگي ه�وا و بي توجهي مدي�ران حوزه 
ش�هري براي رفع اين معضل فرسوده سبب ش�ده تا رئيس 
پليس تهران از دس�تگاه قضايي درخواس�ت کند، نس�بت 
به بي تفاوت�ي مديران مس�ئول در اين حوزه واکنش نش�ان 
داده و از آنه�ا بازخواس�ت کن�د. س�ردار حس�ين رحيمي 
گفت: تنه�ا تدبير مديران ش�هري اين ش�ده که ب�راي حل 
معضل آلودگي ه�وا منتظر وزش ب�اد يا بارش باران باش�ند. 
به گزارش ج��وان، فرمانده انتظامي تهران بزرگ روز گذش��ته با 

حضور در مركز همگاني پليس و ديدار با شهروندان به خبرنگاران 
گفت كه ايرادهاي وارد شده پليس به طرح كاهش آلودگي هوا به 
شهردار اعالم شده اما پاسخي دريافت نشده است. وي تأكيد كرد 
كه در حوزه برخورد، پليس همواره با خودروهاي دودزا برخورد يا 
موتورسيكلت هاي متخلف را توقيف مي كند، اما اين راه حل رفع 
معضل آلودگي هوا نيست و الزم است كه هم افزايي الزم بين مديران 

مسئول در اين حوزه وجود داشته باشد. 
    خودروهايي که دود و ترافيك ايجاد مي کنند

بي ترديد يكي از مهم ترين داليل ترافيك و آلودگي هوا مربوط به 
حجم باالي خودرو است. در شرايطي كه شركت هاي توليد و واردات 
خودرو مدام در حال تزريق خودرو به خيابان هاي شهر هستند و 
زيرساخت هاي الزم براي تردد اين حجم خودرو هم در خيابان هاي 
شهر وجود ندارد انتظار داشتن اين معضالت هم امري بديهي به 
نظر مي رسد. رئيس پليس تهران در اين باره گفت: بخش مهمي 
از معضل ترافيك و آلودگي مربوط به حجم باالي تردد خودروها 

در خيابان هاست، اما آنچه كه مربوط به پليس است اين است كه 
مأموران ما در كمترين زمان ممكن در صحنه تصادف حاضر شوند و 
تقريباً جايي را نمي توان يافت كه ترافيك سنگين در پي عدم حضور 

پليس در صحنه تصادفي ايجاد شده باشد. 
سال هاست كه شمار برگزاري جلسات براي حل معضل ترافيك 
همواره در نيمه دوم س��ال افزاي��ش داشته اس��ت، اما خروجي 
اين جلس��ات چه بوده اس��ت؟ رئيس پليس ته��ران در اين باره 
گفت: بيشتر جلسه هايي كه در شوراي ترافيك برگزار مي شود 
موضوعات تكراري مطرح مي ش��ود و همدل��ي و تحركي در آن 
وجود ندارد در حالي كه دس��تگاه هاي مذكور بايد براي كاهش 
ترافيك و آلودگي هوا با جديت اقدام كنند و برگزاري جلس��ات 
تك��راري و حرف هاي انتزاعي بي فايده اس��ت. فرمانده انتظامي 
تهران بزرگ از مسئوالن سؤال كرد براي بهبود وضعيت ترافيك 
و آلودگي هوا در سال هاي اخير چه كار كرديد، غير از اينكه هنگام 
آلودگي هوا منتظر باد و باران باشيد؟ رئيس پليس تهران با انتقاد 

از بي توجهي مديران به وظايف محوله شان از  مسئوالن قضايي 
درخواست كرد به مسئله ترافيك ورود و دستگاه هاي كم كار در 

اين حوزه را مواخذه كنند. 
توجه به حمل و نقل عمومي ب��راي كاهش آلودگي هوا و ترافيك 
موضوعي اس��ت كه در همه كش��ورهاي پيش��رفته به آن توجه 
شده اس��ت، اما در پايتخت بيش��تر درحد حرف باقي مانده است. 
توقف پروژه هاي مترو در دور جديد مديريت شهري و نابساماني در 
ارائه خدمات خودروهاي عمومي معضلي است كه مديران شهري 
پاسخي قانع كننده براي آن ندارند. سردار رحيمي با تأكيد بر اينكه 
ترافيك عصرگاهي براي روان مردم مش��كل بسياري ايجاد كرده  
است درباره حل اين معضل گفت: معتقدم مسئله ترافيك نيازمند 
نقشه راه جديد است، از جمله اينكه بايد به حمل و نقل عمومي توجه 
ويژه شود و بحث سرويس ادارات و احياي آن بايد مورد توجه قرار 
بگيرد. تمام دستگاه ها و نهادهاي مسئول پاي كار باشند. در حال 

حاضر تعداد تاكسي و اتوبوس در ساعات اوج ترافيك كم است. 

رئيس پليس پايتخت: 

دستگاه قضايي مديران كم كار حوزه شهري را بازخواست كند

وحشت ساکنان خاني آبادنو از تاخت و تاز سارقان خشن

دو زورگير موتور سوار پسر 17 ساله اي را پس از سرقت تلفن 
همراهش با ضربه چاقو به قتل رساندند و از محل گريختند، 
اين در حالي است که هنوز پس از گذشت شش روز از حادثه 
پليس ردي از عامان قتل پيدا نكرده اس�ت و ساکنان محل 
هم به خاطر تاخت و تاز زورگيران احساس نا امني مي کنند. 
به گزارش جوان، نيمه هاي شب سه ش��نبه چهاردهم آبان ماه بود كه 
مأموران كالنتري 152 خاني آباد نو با تماس تلفني كاركنان بيمارستاني 
از قتل پس��ر نوجواني با خبر و راهي بيمارستان ش��دند. مأموران در 
بيمارستان هفتم تير با جسد پسر 17 ساله اي به نام ابوالفضل روبه رو 
شدند كه با اصابت ضربه چاقو به قلبش به قتل رسيده بود. نخستين 
بررسي ها نش��ان داد دقايقي قبل در كوچه 41 خيابان ماهان حوالي 
شهرك ش��ريعتي در خاني آباد دو زورگير با چاقو ضربه اي به قلبش 
وارد كرده و پس از سرقت تلفن همراهش از محل با موتور سيكلت فرار 
مي كنند. با اعالم اين خبر بازپرس جنايي همراه تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي در محل به تحقيق پرداختند. تحقيقات براي 
شناسايي و دستگيري عامالن قتل پسر 17 ساله همچنان در جريان 
است.  در حالي كه شش روز از حادثه گذشته است و پليس هنوز ردي از 
قاتالن فراري به دست نياورده است. خبرنگار ما براي تحقيقات ميداني به 

محل حادثه رفت و با مادر و بستگان و شاهدان حادثه گفت وگو كرد. 
  در محل حادثه

محل حادثه كوچه 41 در خيابان ماهان است. ابوالفضل در شب 
حادثه هنگام برگش��ت از محل كار در حالي كه مقداري وسايل 
و شارژ موبايل خريده بود از سوي دو زورگير خشن به قتل رسيد. 
ابتداي كوچه حجله چراغاني گذاشته و عكس ابوالفضل روي آن 
چسبانده شده بود و در انتهاي كوچه هم مقابل در خانه آنها حجله اي 
ديگري گذاشته شده بود و تعداد زيادي بنر هم براي عرض تسليت 
روي ديوار ساختمان شان نصب شده بود. تعدادي از ساكنان كوچه 
در حالي كه نگران به نظر مي رسيدند به عكس ابوالفضل كه روي 
حجله  بودخيره شده بودند و به مادر سياهپوش ابوالفضل تسليت 
مي گفتند و او را دلداري مي دادند. ساكنان كوچه مدعي بودند كه 
افراد اين محل از دست سارقان و زورگيران آسايش و آرامش ندارند 
به طوريكه دو روز بعد از حادثه از قتل ابوالفضل زورگيران در همين 

نزديكي سرباز وظيفه اي را هم به قتل رسانده اند. 
  حادثه از زبان مادر مقتول

مادر ابوالفضل درباره حادثه گفت: قرار بود برايش جشن 17 سالگي 

بگيريم كه زورگيران، او را به قتل رساندند و ما را عزادار كردند.  وي ادامه 
داد: ابوالفضل تا كالس هشتم بيشتر درس نخواند و بعد از آن شروع به 
كار كرد. او در بازار تهران در توليدي كفش كار مي كرد و هر روز صبح 
ساعت 8 از خانه بيرون مي رفت و شب با پدرش كه او هم در بازار كفش 
فروشي دارد به خانه بر مي گشت. شب حادثه او داخل خيابان ماهان 
از پدرش جدا شده بود تا از مغازه شارژ تلفن همراه و كمي وسايل ديگر 
بخرد و به خانه برگردد. وقتي دير كرد ما نگران ش��ديم و چند باري 
با تلفن همراهش تماس گرفتيم، اما ج��واب نداد تا اينكه دقايقي از 
ساعت 11 شب گذشته بود و يكي از همسايه زنگ خانه مان را زد. وقتي 
در باز كرديم او گفت كه پسرمان زخمي شده و ما ديديم آمبوالنسي 
از داخل كوچه با سرعت خارج شد و بعد همراه شوهرم به بيمارستان 
رفتيم كه فهميديم دو زورگير پسرم را براي سرقت تلفن همراهش به 
قتل رسانده و فرار كرده اند. وي در پايان گفت: سه ماه قبل دو زورگير 
موتور سوار گوشي پسر كوچكترم را سرقت كردند اما آن شب پسرم 

جان سالم به در برد. 
پسر خاله مقتول هم درباره حادثه گفت: شب حادثه دوربين ها 
نشان داد كه ابوالفضل ساعت 22:55 در حالي كه نايلون مشكي 
در يكي از دس��تانش و تلفن همراهش در دست ديگرش است 
وارد كوچه مي شود. در همين لحظه پسر جواني پشت سرش در 

تعقيب او است و پسر موتور سواري هم سر كوچه ايستاده است. لحظاتي 
بعد ابوالفضل كه 150 متر داخل كوچه آمده است، پسر جوان در تاريكي 
شب در حالي كه در دست راستش چاقوي دارد از پشت سر او را مي گيرد 
و چاقو را به قلبش مي زند و پس از سرقت تلفن همراهش، دوست موتور 
سوارش وارد كوچه مي شود و دو نفري فرار مي كنند. ابوالفضل پس از 
اين حادثه 25 قدم بر مي دارد تا اينكه در نهايت روي تاكسي پارك شده اي 
مي افتد كه صاحب تاكسي با شنيدن صداي دزدگير خودرواش به داخل 
كوچه مي آيد و با اين صحنه هولناك روبه رو مي شود و به اورژانس خبر 

مي دهد.

قتل كفاش نوجوان قبل از جشن تولدش 
خوشگذراني دزدان خانه هاي
 جنوب تهران با پول هاي سرقتي

سه س�ارق حرفه اي ک�ه از راه بالكن ب�ه خانه هاي جنوب تهران دس�تبرد 
مي زدند، پس از بازداشت گفتند با پول هاي دزدي خوشگذراني مي کردند. 
به گ��زارش جوان، در س��اعت 23 ش��امگاه 14 تيرماه امس��ال م��ردي با مركز 
فوريت هاي پليس 110 تماس گرفت و گزارش يك سرقت را اعالم كرد. لحظاتي 
بعد كه مأموران كالنتري 130 نازي آباد در محل حاضر شدند و شاكي جزئيات 
ماجرا را شرح داد. او گفت: ما ساكن طبقه اول ساختمان سه طبقه هستيم. چهار 

ساعت قبل بود كه براي خريد همراه خانواده ام ساختمان را ترك كردم.
 لحظاتي قبل وقتي به خانه برگشتيم متوجه شدم كه در بالكن تخريب شده و 
باز است. احتمال دادم كه دزد به خانه زده باشد. وقتي وارد خانه شديم متوجه 
شدم موجودي گاوصندوق كه 8 ميليون تومان پول نقد، مقداري طال، دوربين 
فيلمبرداري و اس��ناد مالكيت به ارزش 200 ميليون تومان بود س��رقت شده 

است. 
بعد از مطرح شدن شكايت، پرونده به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسراي ناحيه 
34 تهران در اختيار تيمي از كارآگاهان پايگاه هفتم پليس آگاهي قرار گرفت. 
بررس��ي هاي كارآگاهان پس از حضور در محل نش��ان داد كه سرقت به شيوه 
بالكن روي از طريق بالكن بدون حفاظ از سمت خيابان اصلي رقم خورده است. 

در شاخه ديگري از بررسي ها كارآگاهان با بررسي تصاوير دوربين هاي مداربسته 
ساختمان هاي اطراف به يك خودروي پرايد سفيد هاچ بك111 مظنون شدند 
و با بررسي شماره پالك آن، مالك خودرو را كه مردي 30 ساله به نام سعيد بود، 

شناسايي و 19 تيرماه او را حوالي نازي آباد بازداشت كردند. 
سعيد گفت كه ماشين را به صورت قولنامه اي به مردي 27 ساله به نام شاهرخ 
فروخته است. تحقيقات براي شناسايي و بازداشت شاهرخ خيلي زود به جريان 
افتاد، اما مشخص شد كه او به شهري در غرب كش��ور گريخته است. بعد از به 
دس��ت آمدن اين اطالعات كارآگاهان با در دست داش��تن نيابت قضايي راهي 
شهرستان شدند و 20 مردادماه شاهرخ را بازداش��ت كردند. در جريان تحقيق 
از شاهرخ، دو همدست او به نام هاي نورعلي و سامان هر دو 28 ساله شناسايي 
و بازداشت شدند. سه متهم در بازجويي ها به س��رقت هاي سريالي از خانه هاي 
جنوب شهر به ش��يوه بالكن روي اعتراف كردند. يكي از آنها گفت هنگام غروب 
در كوچه هاي جنوب شهر پرسه زده و آپارتمان هاي طبقه اول را كه كسي داخل 
آن نبود و بالكن آن هم فاقد حفاظ بود، شناسايي مي كرديم. بعد از آن در فرصت 
مناسب از راه بالكن وارد ساختمان ش��ده و پس از سرقت از همان مسير خارج 

مي شديم. 
اعضاي باند گفتند به اين شيوه موفق به سرقت 500 ميليون تومان شده اند. آنها 
گفتند كه اموال س��رقتي را به قيمت ناچيزي به مالخري 35 ساله به نام رضا در 
لويزان فروخته و پول هاي سرقت ش��ده را هم صرف خريد مواد يا خوشگذراني 
مي كردند. با اطالعاتي كه متهمان در اختيار پليس گذاشتند مالخر پرونده هم 
در مخفيگاهش شناسايي و بازداشت شد. س��رهنگ كارآگاه حمداهلل عليزاده، 
رئيس پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: با توجه به دستگيري تمامي 
اعضاي باند در حال حاضر 18 نفر از شاكيان پرونده در محدوده هاي نازي آباد، 
ياخچي آباد و خاني آباد نو شناسايي شده اند و تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر 

آنها در پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران جريان دارد. 


