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   53 محكوم فراري در دام پليس پايتخت گرفتار شدند
فرمان�ده انتظام�ي ته�ران ب�زرگ اعالم ك�رد كه س�ومين 
مرحله از طرح كاش�ف 53 نفر از محكومان فراري بازداش�ت 
ش�دند و هش�ت قبضه س�الح جنگي هم از آنها كشف شد. 
سردار حسين رحيمي روز گذشته به خبرنگاران گفت: ۲۴۴ نفر از 
سارقان و ۴۹ باند  سرقت دستگير و متالشي شدند، اين افراد جرائمي 
مثل قتل مسلحانه، آدم ربايي و تجاوز در پرونده هاي خود داشتند. 
وي ادامه داد: ۵۳ نفر از محكومان فراري كه 70 درصدشان مجرم 
س��ابقه دار بودند و س��ال ها به زندان رجوع نكرده بودند، دستگير 
شدند كه ۸ قبضه سالح گرم و جنگي از اين افراد كشف شد. رئيس 
پليس تهران بزرگ ادامه داد: شناسايي و دستگيري قاتالن كه در 
ششم مرداد صاحبكار خود را به قتل رسانده بودند و قصد فرار از مرز 
را داشتند، در اين مرحله از طرح انجام شد كه بعد از دستگيري اين 
باند سه نفره به يك فقره قتل ديگر در شمال كشور اعتراف كردند. 

وي گفت: همچنين باند جعل اسناد كه با تهيه فيش هاي مختلف 
نهادهاي گوناگون از افراد اخاذي مي كردند، شناسايي و دستگير 
شد. رئيس پليس پايتخت گفت: باند سازنده طالهاي كم عيار كه 

سال هاي سال فعاليت داشتند، شناسايي شدند كه اين افراد بالغ بر 
۴00 كيلو مس را در طالها مخلوط مي كردند. 

حوادث پارك ملت 
سردار رحيمي با اشاره به حوادث اخير مربوط به پارك ملت تصريح 
كرد: همه ساله در روز عيد قربان افغانستاني ها در ميدان آزادي جمع 
مي شدند و اين روز را به همديگر تبريك مي گفتند امسال اين تجمع 
در پارك ملت برگزار ش��د كه بالفاصله بعد از مطلع شدن، پليس 
براي حفظ امنيت افراد در محل حاضر شد. اما بالفاصله مشاهده 
رفتارهاي نادرستي از سوي تجمع كنندگان شد كه در اين راستا 
۱۹ نفر دستگير شدند كه پنج نفر از آنها كه تهيه كنندگان پرچم 
طالبان بودند و حتي آن پرچم ها را به صورت دس��ت نويس نوشته 
بودند و از اين تجمع عكس و فيلم گرفته بودند دستگير و روانه زندان 

شدند. باقي افراد هم از كشور اخراج شدند.

كارگر ج�وان كه پس از قت�ل مرد كارخان�ه دار از تهران 
گريخته بود، در شهرستان آمل شناسايي و بازداشت شد. 
به گزارش جوان، ۵ مرداد سال جاري، مأموران كالنتري ۱7۵ 
باقرش��هر از قتل صاحب كارخانه  پالستيك س��ازي باخبر و 
راهي محل شدند. بررسي ها حكايت از آن داشت مرد 6۵ ساله 

بر اثر ضربات چاقو به قتل رسيده است. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، تحقيقات براي شناسايي 
عامل يا عامالن قتل آغاز ش��د تا اينكه مأم��وران دريافتند 
خودروي اس��پورتيج، خودروي مزدا وانت و اسناد و وسايل 
با ارزش مقتول به سرقت رفته است. همچنين مشخص شد 
همزمان با اين حادثه، يكي از كارگ��ران كارخانه نيز ناپديد 

شده است. 
با ثبت مش��خصات دو خودروي س��رقتي، س��ه روز بعد از 

حادثه مأموران اداره دهم پليس آگاه��ي پايتخت خودروي 
اسپورتيج مقتول را در يكي از ش��هرهاي شمالي شناسايي 
كردند. با توقيف خودرو، راننده آن ك��ه كارگر كارخانه بود 

دستگير شد. 
متهم به پليس آگاهي پايتخت منتقل شد و تحت بازجويي 
قرار گرفت. او ب��ا اقرار به جرمش ابتدا مدعي ش��د به خاطر 
خريد ترياك براي صاحب كارخان��ه و اينكه او هزينه مواد را 
به او نپرداخته مرتكب قتل شده است اما در روند بازجويي ها 
مرد جوان اين بار خالف اظهارات قبلي اش مدعي ش��د مرد 
كارخانه دار را به خاطر بدهي ۲00 ميلي��ون توماني به قتل 
رسانده اس��ت.  بعد از اقرارهاي متهم، همدس��ت وي كه با 
خودروي مزدا نيسان سرقتي به شهر بومهن متواري شده بود 

نيز شناسايي و دستگير شد. 

   گفت وگو با متهم 
 چند سال داري؟

۳۱ سال.
سابقه داري؟

خير
شغلت چه بود؟

اهل بلوچستان بودم و آنجا سرآشپز و ادويه ساز 
بودم. 

متأهل هستي؟
بله، سه فرزند دارم. 

چرا مرتكب قتل شدي؟
طلب داشتم اما متهم طلبم را نمي داد و مرا خيلي 

اذيت مي كرد. 
چقدر اختالف حساب داشتي؟

۲00ميليون تومان، ش��نيدم كارخانه دار است 
و وض��ع مالي خوب��ي دارد به همي��ن خاطر به 
او اعتماد ك��ردم و اين مقدار نق��ره را كه ارزش 
۲00 ميليون تومان داش��ت ب��ه او دادم تا با هم 

كار كنيم. 
بيشتر توضيح مي دهي. 

دوستي داش��تم كه با تجزيه فيلم هاي سي تي 
اسكن و راديولوژي قديمي  آب و نقره آنرا از هم 
جدا مي كرد. ميزان آب بدست آمده از آن فيلم ها 
براي مصارف گاز استفاده مي شد، اما نقره بدست 

آمده به كشور چين مي رفت و از آنها بدليجات 
درست مي ش��د. من هم مقداري نقره به ارزش 
۲00 ميليون تومان به مقتول دادم كه با هم كار 

كنيم اما او از پرداخت مبلغ آن طفره مي رفت. 
از نحوه قتل بگو

روزي از مقتول طلبم را خواستم. او گفت چند 
روزي در كارخانه مشغول باشم تا آنرا پرداخت 
كند. قبول كردم اما بعد ازس��ه روز دوباره طفره 
رفت. اين ش��د كه با هم درگير ش��ديم. در آن 
درگيري فحاش��ي كرد كه كنترل اعصابم را از 
دس��ت دادم و چاقوي ميوه خوري را برداشتم. 
او مرا كتك م��ي زد و من هم ب��ا چاقو به بدنش 

ضربه مي زدم. وقتي خونين روي زمين افتاد، دو 
خودروي وانت نيسان و شاسي بلند را با دوستم 
همراه مدارك موجود در كارخانه را به جاي طلبم 

برداشتم و فرار كرديم. 
چن�د روز بع�د از حادث�ه دس�تگير 

شدي؟
فرداي آن روز در شهر آمل دستگير شدم. 

جايي گفت�ه بودي براي پ�ول مواد با 
مقتول درگير شده اي، ولي حاال مدعي 

هستي اختالف حساب داشتي؟!
اين حرف را زدم تا جرمم كمتر ش��ود ولي حاال 

حقيقت را مي گويم. 

بازداشت قاتل كارخانه دار 
پس از فرار از پايتخت

تخلف بانك ها در واريزي
 پول جرايم رانندگي  به خزانه كشور

رئي�س پلي�س راهور كش�ور ب�ا انتقاد 
از تخل�ف آش�كار بانك ه�ا در واريزي 
پول جراي�م رانندگي به خزانه كش�ور 
گف�ت: برخ�ي بانك ه�ا وج�وه جريمه 
را ت�ا 3۶ ي�ا 4۸ س�اعت در بان�ك نگه 
مي دارند ك�ه اين خالف قانون اس�ت و 
بايد بالفاصل�ه در خزانه وارد ش�ود كه 
ما به تعدادي از آنها تذك�ر داده ايم و چنانچه اي�ن روند را اصالح 
نكنن�د، دسترس�ي آنها را ب�ه جريمه ها مس�دود خواهي�م كرد. 
به گزارش جوان، سردار كمال هاديانفر در نشست خبري روز گذشته 
با بيان تالش گس��ترده پليس ب��راي كاهش تلف��ات رانندگي گفت: 
سوانح رانندگي خس��ارت قابل توجهي به نظام وارد مي كند و بيش از 
7 درصد توليد ناخالص ملي صرف تصادفات مي شود و هزينه مستقيم و 
غيرمستقيم كسي كه جان خود را در تصادفات از دست مي دهد، بيش 
از ۵ ميليارد تومان است. وي ادامه داد: س��هم پليس راهور در كاهش 
تصادفات ۱۸ درصد اس��ت و مابقي سهم دس��تگاه هاي ديگر از جمله 
اورژانس، هالل احمر، وزارت بهداشت  و وزارت كشور است. خوشبختانه 
با هم افزايي دس��تگاه ها طي س��ال گذشته روند افزايش��ي تصادفات، 
روند كاهش داشته اس��ت و اميدوارم همچنان اين روند كاهشي ادامه 

داشته باشد. 
وي با اش��اره به تخلف هاي گسترده خودروس��ازان در مورد ترخيص 
خودرو بدون پالك هم گفت: در شرايط حاضر بنا شده هيچ خودرويي 
بدون پالك از شركت خودروسازي خارج نشود و اين مسئوليت خطير 
برعهده پليس اس��ت و ما در كمتر از ۱0روز شرايطي ايجاد كرديم كه 
همه خودروها پالك ش��وند و تالش پليس راهور به صورت شبانه روز 
جواب داده اس��ت وديگر فروش س��بدي و فروش خودرو بدون پالك 
نداريم. رئيس پليس راهور ناجا همچنين گفت: در شرايطي كه بيماري 
كرونا همچنان در كشور ادامه دارد و نبود طرح ترافيك 70 درصد تردد 
افزايش داشته است، از مردم خواهش مي كنيم از سفرهاي غير ضروري 

درون شهري و برون شهري پرهيز كنند. 

مادر و پسرانش
 با هم به دزدي مي رفتند

 زن ميانس�ال و پس�رانش ك�ه بان�د س�رقت در پوش�ش مس�افربر 
تش�كيل داده بودند، در جلس�ه محاكمه اتهام را گردن ه�م انداختند. 
به گزارش جوان، دو سال قبل مأموران پليس پايتخت از چند فقره سرقت هاي 
مشابه از سوي سرنشينان يك دستگاه پژو نقره اي رنگ باخبر و تحقيقات خود 
را در اين زمينه آغاز كردند.   يكي از شاكيان با مراجعه به اداره پليس در طرح 
شكايت خود گفت: »به عنوان مسافر منتظر تاكسي بودم تا اينكه يك پژو نقره اي 
رنگ ايستاد و سوار شدم. رانند مرد جواني بود و روي صندلي شاگرد نيز يك زن 
ميانسال نشسته بود. در صندلي عقب هم يك مرد جوان نشسته بود. به همين 
خاطر اعتماد كردم اما بعد از طي مسافتي متوجه شدم راننده از جاده اصلي 

منحرف و داخل يك خيابان فرعي پيچيد.
 اعتراض كردم اما راننده در محل خلوتي توقف كرد، سپس همراه همدستانش 
بعد از اينكه مرا به شدت كتك زدند به زور پول، طال و گوشي تلفن همراهم را 
گرفتند و گريختند.«  بعد از اين توضيحات، در حاليكه تعداد شاكيان پرونده 
به ۳0 نفر رسيده بود، س��ارقان تحت تعقيب قرار گرفتند تا اينكه با گذشت 
چند ماه سرنشينان پژو ۴0۵ رديابي و بازداشت شدند.  در تحقيق از متهمان 
مشخص شد دو نفر از آنها برادر هستند كه همراه مادرشان و با همدستي دو نفر 
از دوستانشان مرتكب سرقت مي شدند. با بدست آمدن اين اطالعات ابتدا زن 
ميانسال تحت بازجويي قرار گرفت اما جرمش را انكار كرد تا اينكه در مواجهه 
حضوري با ش��اكيان باالخره لب به سخن گش��ود و به جرمش با همدستي 
پسرانش اعتراف كرد. در ادامه ديگر سارقان نيز تحت بازجويي قرار گرفتند و به 

جرمشان با همدستي يكديگر اعتراف كردند. 
به اين ترتيب پنج عضو اين شبكه به اتهام آدم ربايي، زورگيري روانه زندان شدند 
و پرونده بعد از صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 
شد. پرونده در نوبت رس��يدگي روي ميز هيئت قضايي شعبه دوم دادگاه به 

رياست قاضي زالي و مستشار دلداري قرار گرفت. 
 زن ميانسال  گفت: »شوهرم فوت كرده بود و مخارج زندگي  بر عهده پسرانم 
بود. روزي آنها پيشنهاد سرقت دادند، كه قبول كردم.«    دو برادر نيز   گفتند : 
»مادرمان در جواني هم سرقت مي كرد. او بعد از اينكه بزرگ شديم از ما خواست 

در سرقت ها همراهش باشيم.«  در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

دزدي پس
 از نجات از طناب دار

مردي كه پس از قتل رقيب عشقي اش موفق به جلب رضايت اولياي دم 
و رهايي از زندان شده بود، پس از ورود به باند سرقت گرفتار شد. 
به گزارش جوان، چندي قبل به مأموران پليس خبر رسيد مردي در خانه اش 
در يكي از خيابان هاي شمالي تهران سارقي را هنگام سرقت دستگير كرده 
است. مأموران پليس در محل حادثه كه طبقه دوم آپارتمان مسكوني بود، 
دريافتند لحظاتي قبل مرد صاحبخانه وقتي همراه همس��رش وارد خانه 
مي شود با دو سارق روبه رو مي شود كه در حال سرقت اموال قيمتي هستند 

كه يكي از آنها را دستگير اما سارق دوم از محل فرار مي كند. 
شاكي به مأموران گفت: امشب شام خانه يكي از بستگانم دعوت بوديم تا 
اينكه لحظاتي قبل در حالي كه شب از نيمه گذشته بود، همراه همسرم به 
خانه مان برگشتيم. وقتي در را باز كرديم صداي پچ پچ دو نفر را از داخل خانه 
شنيديم و از طرفي هم بهم ريختگي وسايل خانه حكايت از آن داشت كه 
دو سارق در حال سرقت وسايل خانه مان هستند. به همين خاطر تصميم 
گرفتيم همزمان با درخواست كمك از همسايه موضوع را به مأموران پليس 
هم خبر دهيم و سارقان را قبل از فرار به دام بيندازيم، اما همسرم پايش به 
دسته مبل برخورد كرد و سارقان متوجه حضور ما شدند و ما هم با داد و فرياد 
از همسايه ها درخواست كمك كرديم كه يكي از آنها از طريق بالكن خانه 
موفق به فرار ش��د، اما من مانع فرار همدستش شدم و او را دستگير كردم.  
سارق ۴0 ساله كه منصور نام دارد، پس از انتقال به اداره پليس به سرقت هاي 
سريالي با همدستي دو نفر از دوستانش اعتراف كرد. در حالي كه مأموران 
پليس در تالشند دو همدست متهم را بازداشت كنند، ايرج براي بازجويي به 
دادسراي ويژه سرقت منتقل شد و به جرم خود اقرار كرد. وي در ادامه براي 
تحقيقات بيشتر و شناسايي شاكيان احتمالي به دستور بازپرس پرونده در 

اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
گفت وگو با متهم 

منصور سابقه داري ؟ 
بله، سابقه قتل دارم و ۱0 سال هم در زندان بودم. 

بيشتر توضيح بده. 
من در يكي از شهرهاي غربي ايران زندگي مي كردم. آن زمان جوان بودم و 
خام كه عاشق دختري به نام غزل شدم. قرار بود با او ازدواج كنم كه متوجه 
شدم يكي از بچه هاي محل مان به خواستگاري اش رفته است. با شنيدن اين 
خبر خيلي عصباني شدم و با او قرار دعوا گذاشتم كه دو نفري با چاقو به جان 
هم افتاديم و در نهايت او فوت كرد و من هم به شدت زخمي شدم و با تالش 

پزشكان از مرگ نجات يافتم و بعد هم به جرم قتل روانه زندان شدم. 
چه شد كه آزاد شدي ؟ 

من يك بار پاي چوبه دار هم رفتم و در اين مدت هم خيلي سختي كشيدم و هر 
روز در انتظار چوبه دار بودم به همين خاطر افراد زيادي را براي رضايت پيش 
اولياي دم فرستادم و به آنها پيغام دادم كه توبه كرده ام و با زاري و گريه پس از 

پرداخت ديه موفق شدم، رضايت بگيرم. 
ش�ما توبه كرده بودي خالف نكني، چه ش�د ك�ه توبه ات را 

شكستي ؟ 
بله، توب��ه كرده بودم و االن هم از اينكه توبه ام را شكس��ته ام پش��يمانم، اما 
واقعيتش اين است كه پس از آزادي همه در شهرستان به من به چشم قاتل 
نگاه مي كردند و به همين خاطر نتواستم آنجا كاري پيدا كنم كه براي كار راهي 
تهران شدم و بعد از مدتي در قهوه خانه اي با فردي به نام ايرج كه سارق سابقه 
دار بود آشنا شدم و او گفت اگر چند باري براي سرقت همراه آنها شوم، پول 
خوبي گيرم مي آيد و بعد از مدتي مي توانم با پول هاي سرقتي براي خودم كار 

نان و آبداري فراهم كنم. 
يعني مي خواستي با پول سرقتي كار نان و آبدار فراهم كني ؟

بله. ايرج مي گفت اين حق ما است و اشكالي ندارد كه از افراد پولدار سرقت 
كنيم. 

فقط از افراد پولدار سرقت مي كرديد ؟ 
بله، معموالً شب ها به خانه افراد پولدار در شمال تهران دستبرد مي زديم و پول 

و طال و دالر سرقت مي كرديم.
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سارق 100 میلیون تومانی   نظافتچي منزل بود 
زن نظافتچي كه از خانه صاحبخانه يكصد ميليون 
تومان طال و جواهر سرقت كرده بود، دستگير شد. 
به گزارش ج��وان، دهم خرداد امس��ال مردي به 
كالنتري ۱۴7 گلبرگ رفت و گفت سارق يا سارقاني 

به خانه اش دستبرد زده اند. 
شاكي گفت: طال و جواهرات همسرم را كه بيش 
از ۱00 ميليون تومان ارزش داش��ت، باالي قفسه 
كتابخانه ام مخفي كرده بودم. هر چند وقت يك بار 

محل نگهداري طال را بررسي مي كردم تا اينكه چند 
وقت پيش به طال ها نياز پيدا كردم و وقتي س��راغ 
جعبه جواهرات روي قفسه كتابخانه رفتم متوجه 

شدم همه طالها سرقت شده است. 
با طرح اين شكايت تيمي از كارآگاهان پايگاه چهارم 
پليس آگاهي تهران به دستور قاضي پرونده براي 
بررسي وارد عمل شدند. بررسي هاي مأموران پليس 
نشان داد سارق فرد يا افراد آشنايي بوده اند كه در 

فرصت مناسب اقدام به سرقت طالها كرده اند. 
از سوي ديگر مأموران در تحقيقات بعدي دريافتند 
مدتي اس��ت زن جواني به نام ريحان��ه به عنوان 
نظافتچي به خانه شاكي رفت و آمد دارد. بنابراين 
كارآگاهان به ريحانه مظنون  شدند و وي را براي 

بازجويي به اداره پليس احضار كردند. 
س��رهنگ كارآگاه مس��عود برج��ي، جانش��ين 
پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران درباره اين خبر 

گفت: متهم پس از انتقال به پليس آگاهي به سرقت 
طالها به ارزش يكصد ميليون تومان از منزل شاكي 
اعتراف كرد و در ادامه طالها كشف و به مال باخته 

تحويل شد. 
وي در پايان گفت: با توجه به اعتراف صريح متهم 
به بزه انتسابي و كشف اموال مس��روقه پرونده به 
دادسرا ارس��ال و متهم با قرار تأمين مناسب روانه 

زندان شد. 


