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قتل مرموز زن 19 ساله
 با تيغ موكت بري 

 تحقیقات پلیس ته�ران درباره قت�ل زن جواني ك�ه در خانه اش به 
طرز هولناكي با تیغ موكت بري به قتل رسیده است به جريان افتاد. 
به گزارش جوان، س��اعت 12:30 روز دوش��نبه بيس��تم آب��ان مأموران 
كالنتري 128 تهران نو قتل زن جواني را تلفني به قاضي دشتبان، بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران اطالع دادند. مأموران اعالم كردند زن 
جواني در خانه اش كه حوالي يكي از خيابان هاي اطراف كالنتري است به 
طرز مرموز و هولناكي به قتل رسيده است. با اعالم اين خبر بازپرس ويژه قتل 
و تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل حادثه كه طبقه اول 
ساختمان مسكوني بود حاضر شدند. تيم جنايي در قتلگاه با جسد خونين 
زن 19 ساله اي به نام ماهرخ روبه رو شدند كه گلويش با تيغ موكت بري كه 
در كنارش افتاده بود به قتل رسيده بود. يكي از همسايه ها درباره حادثه 
گفت: س��اعتي قبل صداي درگيري ماهرخ با فرد ديگري از خانه اش به 
گوشم رسيد. ابتدا فكر كردم موضوع خانوادگي است و به همين خاطر به 
آن توجه اي نكردم تا اينكه صداي درگيري قطع شد. پس از آن به در خانه 
ماهرخ رفتم تا موضوع را جويا شوم، اما هر چقدر در زدم كسي در را باز نكرد. 
من و همسايه ها مشكوك شديم و با اداره پليس تماس گرفتيم و دقايقي 
بعد هم مأموران پليس و عوامل آتش نشاني از راه رسيدند و پس از تخريب 

در وارد خانه شديم كه با اين صحنه هولناك روبه رو شديم. 
شوهر مقتول هم به مأموران پليس گفت: من و همسرم دختر عمو و پسر 
عمو هستيم و سه سال قبل با هم ازدواج كرديم و در اين مدت با هم مشكلي 
نداش��تيم و زندگي خوبي داشتيم. همس��رم خانه دار است و من نقاش 
ساختمان هس��تم و هر روز صبح از خانه بيرون مي روم و شب به خانه بر 
مي گردم. امروز صبح از همان ابتدا با برادر زنم بودم تا اينكه ساعتي قبل يكي 
از همسايه ها با من تماس گرفت و گفت براي همسرم اتفاقي افتاده است كه 
همراه برادر زنم به سرعت به خانه مان آمديم و متوجه شديم همسرم به قتل 
رسيده است. مأموران در بررسي محل حادثه دريافتند در خانه سالم و از 
پشت قفل بوده و همچنين پنجره خانه باز بوده است كه حكايت از اين داشت 
قاتل يا قاتالن افراد آشنايي بوده كه بدون درگيري و تخريب در ورودي وارد 
خانه شده اند و هنگام درگيري براي اينكه كسي وارد خانه نشود در را از پشت 

قفل كرده و در نهايت پس از قتل از پنجره خانه به بيرون فرار كرده اند. 
همچنين در بررسي هاي ديگر مأموران با بهم ريختگي وسايل خانه روبه رو 
شدند كه نشان مي داد عامل يا عامالن حادثه پس از قتل عالوه بر سرقت 

طالهاي مقتول وسايل با ارزش ديگري نيز سرقت كرده اند. 
در حالي كه معاينات اوليه تيم پزشكي قانوني در محل حادثه حكايت از اين 
داشت كه حدود يك ساعت از قتل زن جوان گذشته است، قاضي دشتبان 
دستور داد جسد ماهرخ براي انجام آزمايش هاي الزم و مشخص شدن علت 
اصلي مرگ به پزشكي قانوني فرستاده شود. همزمان با ادامه تحقيقات 
درباره اين حادثه كارآگاهان پليس آگاهي در تالشند تا با بررسي هاي فني 

ردي از قاتل يا قاتالن زن 19 ساله بدست آورند. 

فرمانده انتظامي تهران بزرگ

مرحلهدومبرخوردباخانهخالفكاراناجراييميشود

 به اتهام قتل پسر همسایه 
مأموران پلیس پس از گذش�ت يكسال 
از قتل پس�ر جواني ك�ه در درگیري با 
سه س�ارق به قتل رس�یده بود، متهم 
س�ابقه داري معروف به »صفدر موش« 
را به عن�وان مظنون دس�تگیر كردند. 
به گزارش جوان، عصر روز 27 آبان س��ال 
گذش��ته بود ك��ه قاضي احس��ان زماني، 
بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي 
تهران با تماس تلفن��ي مأموران كالنتري 
119 مهرآباد جنوبي از قتل پسر جواني با 
خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي راهي محل شد. تيم جنايي 
در بيمارستان باجسد پس��ر جواني به نام 
حامد روبه رو شدند كه با ضربات چاقو به 
قتل رسيده بود. نخستين بررسي ها نشان 
داد مقتول س��اعتي قب��ل در درگيري با 

سه سارق به قتل رسيده است. 
پ��در مقتول ب��ه مأموران گفت: س��اعتي 
قبل من و پس��رم داخل خيابان هاشمي 
جلوي خانه مان در حال تعويض الستيك 
خودرومان بوديم كه مشاهده كرديم سه 
مرد جوان سراسيمه از ساختمان ما بيرون 
آمدند. ثانيه هايي بعد دختر همسايه پشت 
سر آنها بيرون آمد و با فرياد »آي دزد« از 
مردم كمك مي خواس��ت كه من و پسرم 
با ديدن اين صحنه پ��اي پياده به تعقيب 
دزدان پرداختيم. پس��رم از من زودتر به 
دزدان رسيد و يكي از آنها را گرفت و با هم 
درگير شدند و در همين لحظه يكي ديگر 
از دزدان به طرف پسرم برگشت و با چاقو 
به او حمله كرد تا دوستش را از دام پسرم 
نجات ده��د. او چند ضربه اي ب��ا چاقو به 

پسرم زد و وقتي پسرم خونين روي زمين 
افتاد، فرار كردند. 

دختر همسايه هم در توضيح حادثه گفت: 
همراه خانواده ام بيرون بوديم كه من كمي 
زودتر به خانه برگش��تم. وقتي وارد خانه 
شدم با س��ه مرد جوان ناش��ناس روبه رو 
شدم كه در حال سرقت وسايل خانه بودند. 
با ديدن من آنها فرار كردند و من هم با داد 
و فرياد درخواس��ت كمك كردم كه مرد 
همس��ايه و پس��رش با ديدن اين صحنه 
سارقان را تعقيب كردند و درنهايت يكي از 

سارقان پسر همسايه را به قتل رساند. 
    رد پاي موش در قتل پسر جوان 

در حالي كه نزدي��ك به يكس��ال از قتل 
پس��ر جوان مي گذش��ت و مأموران هيچ 
س��رنخي از متهم��ان پي��دا نكرده بودند، 
يكي از اولياي دم به دادسراي امور جنايي 
رفت و گفت س��رنخي از قاتالن بدس��ت 
آورده است. وي گفت: يكي از بستگانمان 
در مجلس��ي از زبان فردي ب��ه نام بهمن 
صافكار شنيده است، سارقي كه پسرم را به 
قتل رسانده مرد جواني معروف به صفدر 

موش است. 
بدين ترتي��ب مأموران بهم��ن صافكار را 
براي تحقيق به اداره پليس احضار كردند. 
وي به مأموران گفت: مدت��ي قبل داخل 
قهوه خانه اي در جمع دوستانم نشسته بودم 
و قليان مي كش��يدم كه يكي از دوستانم 
گفت »صفدر موش«، »اصغر چش��م« و 
ايرج كه هر سه از افراد خالفكار و سابقه دار 
هستند هنگام سرقت از خانه اي در خيابان 
هاشمي، دختر صاحبخانه سر مي رسد كه 

فرار مي كنند و در جري��ان تعقيب و گريز 
»صفدر موش«، پس��ر جوان��ي را به قتل 
مي رساند. وقتي اين موضوع را شنيدم به 

يكي از بستگان مقتول اطالع دادم. 
    دس�تگیري مظن�ون ب�ه قتل در 

زندان 
با بدس��ت آوردن اين اطالع��ات مأموران 
تحقيقات خود را براي شناسايي متهمان 
آغازكردن��د ت��ا اينكه دريافتن��د »صفدر 
موش« مدتي قبل به اتهام س��رقت لوازم 
خودرو دستگير و راهي زندان تهران بزرگ 

شده است.
 بنابراين مأم��وران وی را از زندان به اداره 
پليس منتقل كردند و تحت بازجويي قرار 
دادند. مته��م در بازجويي ه��ا در ادعايي 
گفت: من س��ارق لوازم خودرو هستم اما 
اصغر چش��م و ايرج هر دو س��ارق منزل 
هستند. چند س��ال قبل در زندان با اصغر 
چشم هم سلول بودم كه با هم آشنا شديم 
اما بعد از آزادي همراه آنها به سرقت نرفتم 
و خودم تنهايي لوازم داخل خودرو سرقت 
مي كردم. چند ماه قبل از حادثه قتل پسر 
جوان به جرم سرقت لوازم خودرو دستگير 
شدم، اما در دادسرا موفق شدم دستبندم 
را باز كنم و از دام سرباز وظيفه اي كه مرا 
بدرقه مي كرد فرار كن��م. پس از آن چند 
ماهي فراري بودم و بعضي شب ها درخانه 
خواهرم و بعضي ش��ب ها ه��م در كارگاه 
شابلون زني كه كار مي كردم، مي خوابيدم 
تا اينكه هنگام شركت در مراسم سالگرد 
پدرم دستگير شدم و االن هم فكر مي كنم 
بهمن صاف��كار، مرا به جاي اصغر چش��م 

اش��تباهي گرفته اس��ت. همزمان با ادام��ه تحقيقات 
براي شناس��ايي دو متهم ديگر صفدر موش براي ادامه 
بازجويي ها به دستور قاضي زماني در اختيار كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت.

 سایت هاي همسریابي
 یا بهشت كالهبرداران ؟!

به تازگي خانمي با مراجعه به پليس آگاهي  
به طرح شكايت از فرد كالهبرداري پرداخته 
كه در يك سايت همسريابي با وي آشنا شده 
و پس از جلب اعتماد وي مبلغ هنگفتي را 
تحت عنوان خريد ملك با شرايط ويژه از وي 
كالهبرداري كرده است. كارآگاهان پليس، 
بالفاصله پس از وصول شكايت مالباخته، با 
انجام يك سلسله اقدامات پليسي موفق به 
دستگيري فرد كالهبردار شدند، اما نكات 
تأمل برانگيزي در اين پرونده موجود اس��ت كه بازگوي��ي آن مي تواند از 
تكرار اتفاقاتي از اين دست براي ساير زنان مجردي كه اقدام به عضويت در 

سايت هاي همسريابي مي كنند جلوگيري به عمل آورد. 
اولين نكته ناراحت كننده فاصله كوتاه بين آشنايي و مالباختگي شاكي 
است. فاصله زماني 10 روزه! يعني شاكيه تنها چند روز پس از آشنايي، 
تمامي پس انداز خود را بدون هيچ رسيد و مستند قانوني در اختيار فرد 
كالهبردار قرار داده اس��ت. پس از وقوع كالهبرداري و خاموش شدن 
گوشي فرد كالهبردار، تازه اين خانم متوجه مي شود غير از خط تلفن 
خاموش شده هيچ اطالعات و مش��خصات قابل پيگيري ندارند كه در 
اختيار كارآگاهان پليس قرار دهند. اولين سؤالي كه در ذهن هر فردي 
با شنيدن اين داستان نقش مي بندد اين است كه اينهمه اعتماد از كجا 
نشأت مي گيرد ؟ متأسفانه اكثر شهروندان ما تعريف اشتباهي از فضاي 
مجازي و سايت هاي همسريابي دارند كه باعث مي شود براحتي بواسطه 

اين فضا دچار آسيب روحي و ضرر و زيان مالي و حتي حيثيتي شوند. 
عدم رعايت نكات هشداري، سايت هاي همسريابي را به بهشت و جزيره 
گنج كالهبرداران بدل كرده اس��ت. اي��ن افراد با ايج��اد پروفايل هاي 
دروغين و فريبنده، به طور هم زمان نس��بت به اغف��ال تعداد زيادي از 
خانم هاي مجرد اقدام كرده و پس انداز و دارايي اين افراد را با وعده هايي 
چون خريد خودرو و ملك با شرايط ويژه به يغما مي برند و اين ماجرا تنها 
به ضرر و زيان مالي ختم نش��ده و از آنجايي كه مجرمان در سايت هاي 
همسريابي در قالب خواستگار و با پيشنهادات عاطفي به سوژه مورد نظر 
خود نزديك مي شوند، آسيب هاي روحي عميقي را نيز متوجه قربانيان 
خود مي سازند كه به هيچ وجه قابل جبران نيست و حتي دستگيري و 
مجازات فرد كالهبردار نيز از ضربات روحي و عاطفي وارد شده بر روان 

قرباني نمي كاهد. 
فضاي مجازي درست مش��ابه خيابان، پارك، اتوبوس و محل كار شما 
يا هر مكان عمومي ديگري در جامعه مملو از افراد خوب و بد اس��ت كه 
هر كدام با قصد و نيتي خاص به سمت ش��ما مي آيند يا از كنار شما رد 
مي شوند و تنها تفاوت آن با فضاي حقيقي اين است كه شما به جاي قرار 
گرفتن فيزيكي در آن فضا از پش��ت ميز خود امكان رويارويي با افراد و 
محيط هاي جديد را براي خود فراهم مي كنيد، اما اين شرايط نبايد باعث 
شود تا شما مالحظاتي كه در مراودات اجتماعي خود رعايت مي كنيد 
در اين فضا ناديده بگيريد. سايت هاي همسريابي فضايي است كه تنها 
گزينه هاي مختلفي را براي ازدواج پيش روي شما قرار مي دهد اما اين 
به معني آن نيست كه گلچيني از بهترين هاي جامعه در اختيار شما قرار 
گرفته است. شما هميش��ه بايد در مواجهه با افرادي كه در شبكه هاي 
اجتماعي و سايت هاي همسريابي با آنها آشنا مي شويد بسيار محتاطانه 
برخورد كنيد و هرگاه ادعاهاي مطرح شده آنها در مورد موقعيت مالي، 
شغلي، تحصيلي و خانوادگي شان را مورد راستي آزمايي قرار داديد، گام 
بعدي را در مسير آشنايي برداريد. متأسفانه بسياري از خانم هاي مجرد 
كه اكثراً كارمند و داراي تحصيالت دانشگاهي نيز هستند و انتظار مي رود 
به واس��طه حضور در جامعه، آگاهي و آمادگي بيشتري براي مواجهه با 
موقعيت هاي آسيب زا داشته باش��ند، به راحتي در اين سايت ها توسط 
افراد كالهبردار فريب خورده يا عكس ها و فيلم هاي شخصي خود را در 
اختيار افراد ناشناس قرار مي دهند و با دست خود زمينه را براي اخاذي 
و سوءاستفاده فراهم مي آورند يا اندوخته مالي خود را به راحتي به اين 
افراد سپرده و مالباخته مي  شوند. با اينكه پليس آگاهي تهران بزرگ بارها 
اقدام به انتش��ار پيام هاي هش��داري در خصوص انواع كالهبرداري در 
سايت هاي واسطه خريد و فروش و همسريابي كرده و از طريق مصاحبه با 
كالهبرداران دستگير شده تالش كرده تا عالوه بر مقابله با جرائمي از اين 
دست در مسير آگاهسازي و پيشگيري نيز گام بردارد، همچنان شاهد 
فريب شهروندان بواسطه عدم توجه به نكات هشداري هستيم. در پايان 
بار ديگر تأكيد مي كنيم به سايت هاي همسريابي اعتماد نكنيد و پس 
از آشنايي اوليه درست مانند خواستگاري سنتي به تحقيق در خصوص 
ادعاهاي مطروحه از سوي فرد مورد نظر خود بپردازيد. مطمئن باشيد اگر 
تمام چارچوب ها و مرزهايي كه در مراودات خود در فضاي حقيقي داريد 
در فضاي مجازي نيز رعايت كنيد و خانواده و نزديكان خود را در جريان 
خواستگار اينترنتي خود و مشخصات مورد ادعاي وي و پيشنهادات مالي 

و شغلي اش قرار دهيد، بي ترديد آسيبي متوجه شما نمي شود. 

دو م�رد فريب�كار ك�ه با اج�اره ك�ردن يك 
نمايش�گاه، خودروه�اي امانتي م�ردم را به 
صورت قولنامه اي ب�ه فروش رس�انده و پول 
میلیاردي به جیب زده بودند، بازداشت شدند. 
به گزارش جوان، 25 فروردين ماه امسال بود كه 
زني ميانسال وارد دادس��راي ناحيه شش تهران 
ش��د و ماجراي يك كالهبرداري را مطرح كرد. 
او گفت كه صاح��ب يك نمايش��گاه، خودرويي 
را كه او ب��راي فروش در آنجا به امانت گذاش��ته 
بود به قيم��ت پايين تر از بازار فروخت��ه كه از او 
شكايت دارد. بعد از مطرح شدن شكايت پرونده 
به دستور بازپرس در اختيار تيمي از كارآگاهان 
پايگاه سوم پليس آگاهي قرار گرفت. زن ميانسال 
در توضيح بيش��تر ش��كايت خود گفت: من يك 
خ��ودروي رنوكليوس داش��تم ك��ه آن را براي 
فروش به نمايشگاهي در خيابان مطهري بردم. 
صاحب نمايشگاه مردي 40 ساله بود كه خودش 
را ياسر معرفي كرد و گفت كه مي تواند ماشينم 
را به قيمت باالتر از نرخ بازار به فروش برس��اند 
كه قبول كردم و ماشين و اس��ناد آن را به ياسر 
س��پردم و منتظر ماندم خودرو را فروخته و پول 
آن را به من برساند. زن ميانسال ادامه داد: مدتي 
از سپردن خودرو گذشت اما خبري از فروش آن 

نشد و ياس��ر هم مدام امروز و فردا كرد تا اينكه 
متوجه شدم  ماش��ينم را به صورت قولنامه اي به 
قيمت 500 ميليون تومان يعني كمتر از نرخ بازار 

فروخته و فراري شده است. 
در ش��اخه ديگري از تحقيقات مشخص شد كه 
شكايت هاي مشابهي به پليس گزارش شده است. 
بررسي ش��كايت ها هم حكايت از اين داشت كه 

متهم به همان شيوه از فروشندگان خودروهاي 
گرانقيم��ت كالهبرداري كرده اس��ت. تحقيقات 
ميداني پليس هم نشان داد كه ياسر با همدستي 
دوستش حامد نمايش��گاهي در خيابان مطهري 
اجاره كرده اس��ت و خودروهاي امانتي را با وعده 
فروش ب��ه قيمت باالتر به ص��ورت قولنامه اي به 
قيمت پاييني فروخته و پ��ول آن را كه يك و نيم 

ميليارد تومان بود به جيب زده و سپس متواري 
شده اند. 

صاحب نمايشگاه وقتي مورد تحقيق پليس قرار 
گرفت، گفت: مدتي قبل مغ��ازه ام را به مردي به 
نام حامد اجاره دادم. حامد هم مغ��ازه ام را براي 
داير كردن نمايش��گاه خودرو اجاره كرده بود و از 

كالهبرداري او خبري ندارم. 
تحقيقات براي شناس��ايي و بازداش��ت دو متهم 
در جريان بود تا اينكه كارآگاهان موفق ش��دند 
مخفي��گاه حام��د را حوال��ي خياب��ان مطهري 
شناسايي و 19 آبان ماه او را بازداشت كنند. حامد 
در اولين بازجويي ها به كالهبرداري اعتراف كرد 
و همدستش ياس��ر را هم به پليس معرفي كرد. 
بررسي هاي پليس براي بازداشت ياسر در جريان 
بود كه مشخص شد او به شهرستان ماكو در غرب 
كش��ور گريخته اس��ت، بنابراين كارآگاهان با در 
دست داشتن نيابت قضايي راهي آن شهر شدند و 

ياسر را هم بازداشت كردند. 
سرهنگ كارآگاه كاميار چهري، رئيس پايگاه سوم 
پليس آگاهي ته��ران بزرگ گف��ت: دو متهم در 
جريان تحقيقات به كالهبرداري از فروشندگان 
خودرو اعت��راف كردند و تحقيقات براي كش��ف 

جرائم بيشتر آنها در جريان است. 

كال  هبر د ا ر  ي  ميليا  ر د ي با  فر و ش خو د ر و ها ي  ا ما نتي 

كالهبرداري ميلياردي 
با فروش خانه خيالي

زن و م�رد فريب�كار ك�ه ب�ا ف�روش خان�ه اي خیال�ي پ�ول 
ش�دند.  بازداش�ت  زده  بودن�د،  جی�ب  ب�ه  میلی�اردي 
به گزارش جوان، هشتم مهرماه امسال مردي ميانسال وارد شعبه دوم 
دادسراي شهر ري ش��د و ماجراي كالهبرداري ميلياردي را مطرح 
كرد. او گفت: زن و مردي آش��نا با فروش خانه اي خيالي به او، از وي 
كالهبرداري كرده و گريخته اند. پس از آن كه پرونده به دستور قاضي 
در اختيار كارآگاهان پايگاه نهم پليس آگاهي قرار گرفت، شاكي در اين 
باره توضيح بيشتري را مطرح كرد و گفت: مدتي قبل يكي از دوستان 
قديمي ام كه بهنام نام دارد، خانمي را به من معرفي كرد و مدعي شد كه 
مهين صاحب يك مشاور امالك است. آنها از من خواستند خانه اي در 
منطقه نيروي هوايي را به قيمت زير قيمت بازار بخرم كه قبول كردم 
و يك ميلياردو 200 ميليون تومان به حساب آنها واريز كردم، اما بعد از 

آن هيچ كدام به تماس هايم جواب نمي دهند. 
در شاخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان با بررسي حساب هاي بهنام 
متوجه ش��دند كه او 900 ميليون تومان از پول را به حساب مادرش 
واريز كرده است كه حساب مورد نظر توقيف شد. كارآگاهان همچنين 
موفق شدند مخفيگاه بهنام را در يكي از محله هاي شهر ري شناسايي 
و 18 آبان او را بازداشت كنند. بهنام در اولين بازجويي ها جرمش را انكار 
كرد اما بعد مدعي شد كه پول را در قبال فروش مقداري طال به شاكي 
دريافت كرده است. متهم اما در بازجويي هاي تخصصي اعتراف كرد كه 
با همدستي مهين، شاكي را فريب داده است و با فروش خانه اي خيالي 
به او،  از وي كالهبرداري كرده اند. با اطالعاتي كه بهنام در اختيار پليس 

گذاشت مخفيگاه مهين هم در تهران شناسايي و بازداشت شد. 
سرهنگ كارآگاه كرم يوس��ف وند، رئيس پايگاه نهم پليس آگاهي 
پايتخت گفت: با اعتراف دو متهم و كامل شدن تحقيقات دو متهم 

روانه زندان شدند. 

گفت وگو با تولید كننده مخدر گل:
گل كاشته بودم بازداشت شدم!

يكي از متهمان دستگیر 
ش�ده در ط�رح ظفر 2، 
ناصر 32 س�اله ب�ود كه 
از شش ماه قبل گلخانه 
كشت گل را در پاكدشت 
راه ان�دازي كرده بود. به 
قول خودش گلخانه به 
برداشت هم نرسید كه 
دو روز قب�ل دس�تگیر 
ش�د. او معتق�د بود گل 
جزو  مواد مخدر نیست! 
و اعتیاد نمي آورد اما در 
پاسخ به اين سؤال كه اگر 
اين ماده را دست برادر يا 
برادرزاده هايت ببیني كه 
دارند مص�رف مي كنند 
چه مي كن�ي؟ عصباني 
شد و بي راهه جواب داد. 

سابقه داري؟خير 
متأهلي؟خير. دوست داشتم ازدواج كنم اما نشد. 

چند وقتي اس�ت مش�غول كاش�ت مواد مخدر گل هستي؟ 
شش ماه

چرا؟ مگر نمي دانس�تي اين كار جرم اس�ت؟ به خاطر بدبختي 
روزگار و نبود كار. 

بیكار بودي؟
توليدي داشتم و كار صحافي و جلد سازي مي كردم. با سود خيلي كم 

براي بانك ها سررسيد مي زدم اما آنها پولم را نمي دادند. 
بذرها را از كجا مي آوردي؟  صفر تا صد كار دس��ت خودم بود، علم 

اين كار را داشتم. 
با چقدر سرمايه اين كار را شروع كردي؟ 20 ميليون تومان 

چقدر برداشت كردي؟
هيچ، تازه شروع كرده بودم. مي خواس��تم برداشت كنم كه دستگير 

شدم. 
هیچ فكر مي كردي ماده اي كه مي كاري چق�در خانواده ها را 
بدبخت مي كند، بعد از اين پول مي خواستي سرمايه دار شوي؟ 
پش��يمانم، ولي از روي اجبار اين كار را ك��ردم. خيلي وضع اقتصادي 

خراب است. 
خانواده ات از كاري كه مي كردي خبر داشتند؟ بله، ولي حريفم 

نبودند. 
برادر كوچكت�ر داري؟ خير، دو برادر دارم ك��ه از خودم بزرگترند و 

ازدواج كرده اند. 
پس برادرزاده داري؟بله

اگر گل را در دست آنها ببیني كه دارند مصرف مي كنند ناراحت 
نمي شوي؟

متهم با شنيدن اين س��ؤال صدايش را باال برد و گفت: باور كنيد گل 
جزو مواد مخدر نيس��ت! ماده مخدر مورفين دارد و اعتيادآور اس��ت. 
گل ماده اي است كه پزشكان هم براي بعضي بيماري ها از جمله ام اس  
تجويز مي كنند! ايران هم مثل كش��ورهاي ديگر باي��د مواد مخدر را 

تفكيك كند. 
پس اينطور كه معلوم است  خیلي پشیمان نیستي و معتقدي كه 

اگر كسي گل كشید و چند روزي ترك كرد، اذيت نمي شود؟
نه، چون اعتياد نمي آورد!

پس صحبت كارشناسان درباره گل اشتباه است؟
 ]سكوت متهم[

تا حاال مواد مخدر مصرف نكردي؟ چرا شيشه مصرف مي كردم، اما 
چند سالي است كه پاكم. 

سردارعليرضالطفي

  رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ

فرمانده انتظامي پايتخت درباره سرنوشت بازداشت شدگان 
طرح پاكس�ازي خانه هاي می�دان امام حس�ین)ع( گفت كه 
اين اف�راد با تش�كیل پرون�ده تحويل مقام قضايي ش�ده اند 
ك�ه دادگاه درب�اره آنها اق�دام به ص�دور رأي خواه�د كرد. 
سردار حس��ين رحيمي به خبرنگار ما گفت كه اين خانه ها فقط 
خانه مجردي نبود بلكه پاتوق خالفكاران، اتباع بيگانه، معتادان و 
خرده فروشان مواد مخدر بود كه به درخواست مردم محل اين طرح 
اجرا شد و بازداشت شدگان براي تعيين سرنوشت پرونده شان به 
مرجع قضايي تحويل داده شدند و مقدمات براي اجراي مرحله دوم 

طرح در جريان است. 
 فرمانده انتظامي پايتخت درباره واكنش پليس تهران درمورد اجاره 
دادن خانه لوكس شمال شهر كه به صورت ساعتي يا شبانه روزي به 
ترويج فساد مي پردازند، گفت: » اقدام هايي كه در اين باره صورت 
مي گيرد خالف قانون اس��ت و براي نظارت پليس در اين حوزه   با 
مسئوالن اتحاديه مشاوران امالك رايزني هاي الزم صورت گرفته 
تا قراردادها فقط از طريق مشاورين امالك انجام شود.« دو موضوع 
مطالبه شده خبرنگار جوان از رئيس پليس تهران مطالبه عمومي 
جامعه است. در يك س��وي شهر بروز جرم و فس��اد در خانه هاي 
آلوده محله هايي بدنام در جريان است و سوي ديگر شهر فساد در 

خانه هاي لوكس شيوع پيدا مي كند. 
حمله پليس به پاتوق تبهكاران در خانه هاي آلوده منجر به از بين 
رفتن زمينه جرم نخواهد شد بلكه بازداشت ش��دگان آن پس از 
سير مراحل قانوني آزاد شده و در محله هاي ديگر شروع به توليد 
جرم و آلوده كردن بخش ديگري از ش��هر خواهند كرد، بنابراين 
ضرورت دارد اقدام هاي پيش دس��تانه پليس و دستگاه هاي ديگر 
به توقف چرخه جرم و شكل گيري محله هاي بدنام بيشتر منجر 
شود. اين موضوع اما درمورد شيوع فساد به شيوه خانه هاي لوكس با 
دشواري بيشتري همراه است؛ چراكه بروز جرم و فساد در اين شيوه 

به صورت بزك كرده صورت مي گيرد و به دليل تمكن مالي شديد 
برگزار كنندگان آن برخورد با آن هم دشوار تر خواهد بود. 

     درباره طرح ظفر 2
رئيس پليس تهران روز گذش��ته درحاش��يه ط��رح ظفر 2 كه در 
فرماندهي انتظامي تهران بزرگ برگزار شد، گفت: »بعد از يك ماه 
كار اطالعاتي مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر و همكاري الزم 
دستگاه قضايي توانس��تيم، با اجراي 200 حكم در 200مخفيگاه 
خرده فروشان در س��ه روز 270 نفر از خرده فروش��ان حرفه اي را 
دستگير كنيم. در اجراي اين طرح 300 كيلوگرم موادمخدر كشف 
و 900 معتاد متجاهر هم جمع آوري و به مراكز بازپروري فرستاده 
شدند. همچنين11 دستگاه خودرو و 15 كيلوگرم قرص متادون نيز 

در اين طرح كشف و ضبط شد.« سردار رحيمي به كشف محموله 
مواد مخدر كه در قالب سنگ گرانيت جاسازي شده بود، اشاره كرد 
و گفت: »اين محموله بالغ بر يك تن و 307 كيلوگرم مواد مخدر 
در قالب محموله سنگ گرانيت در حاليكه از استان فارس به تهران 
در حال انتقال بود با اشراف اطالعاتي پليس مبارزه با مواد مخدر 

پايتخت شناسايي و كشف شد.«
سردار رحيمي از پلمب 15 منزل از 200 مخفيگاه معتادان و رصد 
منازلي كه به فروش مواد مخدر مي پردازند، خبر داد و گفت: »در 
اين ط��رح، يك گلخانه توليد ب��ذر گل نيز شناس��ايي و چهار نفر 
دستگير شدند. اين بذرها به صورت قاچاق از خارج از كشور وارد 

ايران مي شد.«

دستگيري »موش«
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