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صراف قالبي
 به دام  پليس افتاد

اعتم�اد بي جا به م�ردي كه در فض�اي مجازي خ�ودش را صراف 
معرفي كرده بود به قيمت از دست رفتن سرمايه شاكي تمام شد. 
به گزارش جوان، چندي قبل مردي به اداره پليس فتا رفت و از فردي 
به اتهام كالهبرداري 170 ميليون توماني ارز در فضاي مجازي شكايت 
كرد. او در توضيح گفت: قصد داشتم مبلغ 170 ميليون تومان به حساب 
يكي از آشنايان در يكي از كشورهاي خارجي حواله كنم. به همين خاطر 
در فضاي مجازي جست وجو كردم تا اينكه تبليغات صرافي آنالين را 
ديدم. با فردي كه اين تبليغات را مي كرد آشنا شدم سپس از او خواستم 

اين مبلغ را برايم نقل و انتقال دهد. 
 شاكي ادامه داد: ابتدا قرار شد در مرحله اول 100 ميليون تومان و در 
مرحله دوم 70 ميليون تومان به حساب صراف واريز كنم، تا او اين مبلغ 
را به ارز تبديل و سپس به حساب مورد نظر در كشور ديگر حواله كند، 
اما وقتي وجه را واريز كردم آن فرد ديگر تماس هايم را پاسخ نمي داد. 

آنجا بود كه متوجه شدم او كالهبردار است. 
با طرح اين شكايت، تحقيقات مأموران در پليس فتا آغاز شد تا اينكه در 
بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد، صرافي مورد نظر قالبي بوده 
و متهم با ايجاد كانالي در ش��بكه هاي اجتماعي خود را صراف معرفي 

كرده است. 
با بدست آمدن اين اطالعات و مشخص شدن هويت متهم، مخفيگاه 
وي شناسايي و سپس با هماهنگي قضايي صراف قالبي در مخفيگاهش 
دستگير شد. س��رهنگ داوود معظي گودرزي رئيس پليس فتا گفت: 
متهم بعد از دس��تگيري براي تحقيقات تكميلي و كشف ساير جرائم 

احتمالي به اداره پليس فتا منتقل شد. 
وي در پايان گفت: قبل از انجام مبادالت مالي خود در فضاي مجازي، 
حتماً مجوز آنها را بررس��ي كنيد و صرفاً به نام و نشاني آنها در فضاي 
مجازي اعتم��اد نكنيد. نق��ل و انتقال هاي خ��ود را از طريق بانك ها، 
مؤسسات مالي اعتباري يا صرافي هاي داراي مجوز از بانك مركزي انجام 
دهيد و هر گونه مورد مش��كوك را از طريق سايت پليس فتا به آدرس 

www. cyberpolice. ir به صورت آنالين با ما در ميان بگذاريد. 

كالهبرداري
 با مدارك زن جوياي كار

زن جواني ك�ه به بهانه كارياب�ي مدارك زن جوي�اي كار را گرفته 
و با آن مرتكب چند فقره كالهبرداري ش�ده بود، بازداش�ت شد. 
به گزارش جوان، اوايل مهرماه امسال، تحقيقات پليس تهران با طرح 
چند ش��كايت مش��ابه درباره خريد اقالم با چك برگشتي از سوي زن 
جواني به نام پروين به جريان افتاد. مأموران پليس در جريان تحقيقات 
خود موفق شدند پروين را شناسايي و بازداش��ت كنند. او وقتي مورد 
تحقيق قرار گرفت، جرمش را ان��كار كرد و گفت: دنب��ال كار بودم تا 
اينكه مدتي قبل با زن جواني به نام پونه آشنا شدم كه مدعي شد بنگاه 
كاريابي دارد. به او اعتماد كردم و مدارك هويتي ام را به او دادم تا برايم 
شغل مناسبي پيدا كند. اين گذشت تا اينكه بعد از مدتي متوجه شدم او 
با سوء استفاده از مداركم از افراد زيادي كالهبرداري كرده است و حاال 
مالباختگان از من ش��كايت كرده اند. با تجميع پرونده چند مالباخته، 
زن جوان تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه در مخفيگاهش در شهرك 

وليعصر شناسايي و بازداشت شد. 
متهم به پليس آگاهي منتقل شد و تحت بازجويي قرار گرفت. او با اقرار 
به 20 فقره كالهبرداري در اظهاراتش گفت: وقتي مدارك زن جوياي 
كار را گرفتم در فضاي مجازي چند فقره چك سرقتي خريدم و با آن 

چك ها اقالمي مانند زعفران، لوازم خانگي و... خريداری كردم. 
س��رهنگ كارآگاه علي عزيزخاني، رئيس پايگاه هشتم پليس آگاهي 
گفت: بعد از اقرار متهم و شناسايي شاكيان، پرونده براي كامل شدن 
تحقيقات به دادس��را ارس��ال و متهم نيز با صدور قرار مجرميت روانه 

زندان شد.

پلیس الکترونیک  يا مراجعه ازدحام زا؟!

اث�ر انگش�ت س�ارق مس�لح س�ابقه دار 
روي گل�دان قديم�ي راز س�رقت هاي 
س�ريالي بان�د مس�لحانه را برم�ال ك�رد. 
به گزارش جوان، روزهاي اول شهريور امسال 
بود كه به مأموران پليس تهران خبر رسيد سه 
س��ارق مس��لح به خانه اي در خيابان پيروزي 
دس��تبرد زده و اعضاي خانواده را نيز در اتاقي 

حبس كرده اند. 
وقتي مأم��وران پليس در مح��ل حادثه حاضر 
شدند، پسر جواني به نام حميد در شرح ماجرا 
گفت: ساعتي قبل زنگ خانه مان به صدا در آمد 
و آيفون را برداشتم كه مردي از پشت گوشي به 
من گفت همسايه طبقه پايين است و كليدش را 
جا گذاشته است. او از من خواست در آپارتمان 
را باز كنم و م��ن هم به خيال اينكه همس��ايه 
طبقه پايين است در را باز كردم، اما خبر نداشتم 
سه سارق مسلح با اين ترفند قصد سرقت از خانه 
ما را دارند. هنوز ثانيه هايي نگذشته بود كه اين 
بار صداي زنگ در واحد ما به صدا در آمد و وقتي 

در باز كردم ناگهان سه مرد مسلح با كلت كمري 
و نقابدار به زور وارد خانه ما شدند. 

آنها لوله اسلحه را به طرف من و مادرم گرفتند و 
ما را به داخل اتاقي بردند و در آنجا دست و پاي هر 
دوي ما را با طناب بستند و بعد با تهديد اسلحه رمز 
گاوصندوق را گرفتند تا اينكه حدود يك ساعت 
بعد با سختي دس��ت و پايم را باز كردم و متوجه 
شدم سارقان 800 ميليون تومان پول، طال و دالر را 
از گاوصندوق خانه مان سرقت كرده و گريخته اند. 

   اثر انگشت سارق سابقه دار 
با طرح اين ش��كايت پرونده به دستور بازپرس 
شعبه هفتم دادسراي ناحيه ۳۴ براي رسيدگي 
در اختيار تيم��ي از كارآگاه��ان پليس آگاهي 
قرار گرفت. مأم��وران پليس در بررس��ي هاي 
محل حادثه با اثر انگشتي روي گلدان قديمي 
روبه رو شدند كه متعلق به هيچ يك از اعضاي 
خانواده شاكي نبود. بنابراين اين فرضيه براي 
مأموران قوت گرفت كه اثرانگش��ت باقي مانده 
در صحنه متعلق به يكي از سارقان است. پس 

از اين تيم تش��خيص هويت پرونده و س��وابق 
سارقان سابقه دار را بررسي كردند كه دريافتند 
اثر انگشت باقي مانده در صحنه جرم متعلق به 
سارق س��ابقه داري به نام فرزاد است كه چند 
س��ال قبل به اتهام سرقت مس��لحانه از خانه 
وياليي دستگير، اما مدتي قبل با گذاشتن وثيقه 
از زندان آزاد شده است.  بدين ترتيب مأموران 
پليس راهي مخفيگاه فرزاد در پرديس شدند و 

وي را بازداشت كردند. 

متهم در بازجويي ها به س��رقت هاي سريالي با 
همدستي دو نفر از هم سلولي هايش به نام  هاي 
وحيد و صمد اعت��راف كرد. با اعت��راف متهم 
مأموران پليس دو متهم ديگر را هم شناسايي 
و بازداشت كردند و سه متهم چند روز قبل در 
دادس��راي ويژه س��رقت به جرم خود اعتراف 
كردند و در ادامه به دستور بازپرس پرونده براي 
تحقيقات بعدي و شناسايي مالباختگان ديگر 

در اختيار مأموران پليس قرار گرفتند. 

دولت الكترونيك و پليس الكترونيك قاعدتًا 
نبايد از ش�هرونداني كه در طرح محدوديت ها 
اس�تثنا بودن آنه�ا را خود پليس قب�ول دارد، 
بخواهد كه با مراجعه حضوري مش�كل خود را 
حل كنند! مگر عصر حجر است؟! آن سيستم 
متمركز اطالعات چه ش�د و چه كاره اس�ت؟!

محدوديت هاي كرونايي كه بخش عمده آن با منع 
كسب وكار بسياري از مشاغل و ايجاد ممانعت از 
تردد هاي بين ش��هري و محدوديت تردد شهري 
از س��اعت 21 تا ۴ بامداد را شامل ش��ده و جرايم 
سنگيني را هم براي متخلفان  در نظر گرفته است، با 
نقايصي همراه بود، از جمله در نظر گرفتن جريمه 
براي خودروهايي كه مالكان آن پالك بومي دريافت 
نكرده اند يا جريمه افرادي كه ضرورتاً ناگزير به سفر 
هستند و امكان استفاده از اتوبوس هاي مسافربري 
برايشان فراهم نيست. در نظر گرفتن جريمه براي 
اين دو گ��روه اعتراض هاي عمومي و بس��ياري از 

مسئوالن را به همراه داشته است. 
بس��ياري مجبورند در طول مدت اجراي طرح، به 
قواعد ايجاد شده پايبند باشند. قواعد ايجاد شده اما 
با كاستي هايي هم همراه بود كه در اولين روز اجراي 
آن، نمود خود را نشان داد و معين كرد كه دولت براي 
رسيدن به اهداف در نظر گرفته شده درك درستي 
از قواعد اجرايي آن نداشته اس��ت. نداشتن درك 
حداقلي البته دور از ذهن ه��م نبود؛ چراكه عمده 
افرادي كه در حوزه تصميم گيري طرح مورد نظر 
حضور داشته اند از امكانات بالقوه برخوردار هستند. 

عمده  ترين نمود مورد اشاره، مربوط است به جريمه 
كردن خودروهايي كه مالكان آن از پالك بومي آن 
شهر برخوردار نيستند كه در صورت تردد جريمه 
خواهند شد. اعتراض هاي دارندگان اين پالك ها به 
جريمه هاي در نظر گرفته شده در چند روز ابتدايي 
طرح واكنش پليس را به همراه داشت به طوري كه 
سردار هاديانفر، رئيس پليس راهور ناجا اعالم كرد: 
»خودرو هايي كه پالك استان هاي ديگر دارند، ولي 
صاحبان آن ساكن تهران هستند، در صورت اثبات 
مدارك ساكن بودن در پايتخت جريمه نمي شوند. 
اگر در مواجهه حضوري با افسر راهنمايي و رانندگي 
راننده مداركي را دال بر ساكن بودن در تهران نشان 
دهد، دستور داديم كه جريمه نش��ود. در صورت 

جريمه اين نوع پالك ها با دوربين ها، راننده مي تواند 
با مدارك سكونت در تهران، به مركز اجرائيات پليس 
راهور مراجعه كند تا جريمه اصالح شود. همچنين 
اگر راننده اي ساكن يك شهرستان باشد، ولي پالك 
آن مربوط به ديگر استان ها باشد، اين قانون شامل 

حال وي نيز مي شود.«
حواله دادن اين دسته از رانندگان به مراكز اجرائيات 
پليس قاعده مهم شيوه نامه كرونا را كه همان تجمع 
افراد و احترام به فاصله گذاري اجتماعي است، نقض 
خواهد كرد ب��ه طوري كه بعد از طي ش��دن دوره 
دو هفته اي طرح، شاهد تجمع افراد زيادي در اين 
مراكز خواهيم بود كه اين موضوع نه تنها رانندگان 
معترض به طرح بلكه مأموران اجرائيات پليس را هم 

با خطر آلوده شدن به ويروس كرونا مواجه خواهد 
كرد. بنابراين از آنجا كه پليس به همه اطالعات اين 
دسته از رانندگان دسترسي دارد، شايسته است كه 
راستي آزمايي هاي مورد نظر بدون حضور فيزيكي 

شهروندان عملي شود. 
موضوع ديگر در مورد جريمه يك ميليون توماني 
شهرونداني است كه ناگزير هستند به داليلي مثل 
فوت فرزند يا والدين شان يا به داليل قضايي يا احضار 
از سوي پليس از استاني به استان مورد نظر بروند. 
از آنجا كه س��فر با اتوبوس خطر ابتال به ويروس را 
افزايش مي دهد و اين دسته از افراد ناگزير به استفاده 
از وسيله شخصي هس��تند و تمهيداتی برايشان 
در نظر گرفته نش��ده چاره اي جز تمكين جريمه 
يك ميليون توماني در طور شبانه روز ندارند كه روا 

نيست اينگونه حقوق آنها مورد تعرض قرار گيرد. 
ني��روي انتظامي روز گذش��ته اعالم ك��رد كه در 
شش روز اجراي طرح بيش از 21۹ هزار پيامك به 
رانندگان متخلف ارسال شده و ۵1 هزار خودرو هم 
در محدوديت هاي شبانه جريمه شده اند. همچنين 
پليس در اين ش��ش روز، ۳۴۶ ه��زار و 1۵0 مرتبه 
از صنوف مختل��ف بازديد كرده و ب��ه 1۹۳هزار و 
701 صنف تذكر داده و تخلف آنها را صورت جلسه 
كرده است. همچنين 11هزار و ۹۴1 واحد صنفي 
متخلف ه��م پلمب شده اس��ت. همچنين پليس 
در اين ش��ش روز ۶۹۵هزار و 12۹ تذكر لساني به 
رانندگان خودرو داشته و 27۹ هزار و 12 خودرو را 

نيز عودت داده است. 

آگهى فقدان سند مالکیت 

م الف: 577/ حمیدرضا افشار
ثبت اسناد و امالك ناحیه 5 مشهد مقدس

آگهى فقدان سند مالکیت 

م الف: 578/ حمیدرضا افشار
ثبت اسناد و امالك ناحیه 5 مشهد مقدس

 اثر انگشت سارق سابقه دار
 روي گلدان قديمي 

 گفت وگو با سردسته باند 
فرزاد س�ابقه هاي قبلي همه سرقت 

مسلحانه بود ؟ 
نه، من زماني كه وارد كار خالف ش��دم به صورت 
مسلحانه سرقت نمي كردم تا اينكه يكبار هنگام 
سرقت از منزلي صاحبخانه از راه رسيد و با كمك 
همسايه مرا دس��تگير كردند. پس از اين تصميم 
گرفتم به صورت مسلحانه سرقت كنم تا مالباخته 
يا صاحبخانه جرئت نداشته باشد كه مرا دستگير 
كند. به همين دليل اسلحه كلتي تهيه كردم و براي 

سرقت هايم از آن استفاده مي كردم. 
چه شد كه تصميم گرفتي اين باند را 

تشكيل بدهي ؟
چهار سال قبل به اتهام س��رقت مسلحانه از خانه 
وياليي دستگير و راهي زندان ش��دم. در زندان با 
وحيد و صمد هم سلول بودم كه تصميم گرفتيم 
پس از آزادي اين باند را تشكيل بدهيم و به صورت 
مسلحانه از خانه ها س��رقت كنيم. چون بايد پول 
شاكي ها را پرداخت مي كرديم تا رضايت بگيريم 
و از طرفي هم كسي به ما كار نمي دهد و مجبوريم 

كه سرقت كنيم. 
چرا رئيس باند شدي ؟ 

من فرد باهوشي هستم و نقشه هاي سرقت را من 
طراحي مي كنم و دوستانم اجرا مي كنند و به همين 

دليل آنها قبول كردند كه من سردسته باند باشم. اما 
االن فكر مي كنم كه خيلي هم باهوش نيستم چون 

يك اشتباه باعث شد ما شناسايي و به دام بيفتيم. 
منظ�ورت اث�ر انگش�ت روي گلدان 

است ؟ 
بله.

چه شد كه دست به گلدان زدي ؟ 
من معموالً هنگام س��رقت كاري انجام نمي دهم 
و همدس��تانم كه دس��تكش دارند كارها را انجام 
مي دهند، اما آن روز وقتي گلدان قديمي را ديدم 
خيلي نظرم را به خودش جلب كرد و تصميم گرفتم 
آن را سرقت كنم به همين خاطر آن را برداشتم، اما 

باخودم گفتم كه اين دست و پا گير است و دوباره 
روي ميز گذاشتم و حواسم نبود كه اثر انگشتم روي 

آن مانده است. 
درباره ش�يوه س�رقت هايت توضيح 

بده. 
ما معموالً در كوچه و خيابان ها پرس��ه مي زديم و 
پس از شناس��ايي خانه اي كه احتمال مي داديم 
صاحبخانه پول يا طال داخ��ل خانه اش نگهداري 
مي كند، زنگ خانه را به صدا در مي آوردم و مدعي 
مي شدم كه همسايه طبقه پاييني هستم و كليدم 
را جا گذاشته ام. وقتي در را باز مي كردند، سه نفري 

وارد خانه مي شديم و دست به سرقت مي زديم. 

قاتل: قصد انتقام داشتم
دوران  دوس�ت  از  انتق�ام  ب�راي  ك�ه  ج�وان  م�رد 
كودك�ي اش، همس�ر وي را ب�ه قت�ل رس�انده مدع�ي 
اس�ت.  ش�ده  ج�رم  مرتك�ب  ناخواس�ته  اس�ت 
به گزارش جوان، دو س��ال قبل، مأموران پليس تهران از مرگ 
مشكوك زن جواني در يكي از بيمارستان هاي شهر باخبر و راهي 
محل شدند. جسد متعلق به افس��انه ۳0 ساله بود كه روز قبل با 
ضربه چاقو از سوي دوست شوهرش زخمي شده اما بعد از انتقال 
به بيمارستان فوت كرده بود. با انتقال جسد به پزشكي قانوني، 
مرد جوان به نام هاشم كه حين فرار از سوي همسايه ها دستگير 
شده بود به پليس آگاهي منتقل شد. او در روند بازجويي ها به قتل 
زن جوان اعتراف كرد و گفت: »ش��ب حادثه به خاطر كينه اي 
قديمي كه از پيمان داش��تم به خانه اش رفتم تا به رسم محلي 
روسري همسرش را بردارم، اما با داد و فريادهاي افسانه ناخواسته 
مرتكب قتل شدم. « با اقرارهاي متهم، هاش��م بعد از بازسازي 
صحنه جرم راهي زندان شد و پرونده با كامل شدن تحقيقات به 

دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
پرونده بعد از تعيين شعبه در اولين جلس��ه محاكمه روي ميز 
هيئت قضايي شعبه دوم به رياست قاضي زالي قرار گرفت. ابتداي 
جلسه اولياي دم درخواس��ت قصاص كردند. س��پس متهم به 
دستور رياست دادگاه در جايگاه ايستاد و در شرح ماجرا گفت: 
»پيمان دوست دوران كودكي ام بود، اما او در دوران نوجواني به 
من تعرض كرده بود. آن زمان از ترس حرفي نزدم و خانواده ام در 
اين مورد چيزي نمي دانستند. در اين سال ها فكر و خيال راحتم 
نمي گذاشت و انگار همچنان در شوك رفتاري بودم كه از پيمان 
ديده بودم. رابطه من و پيمان ادامه داشت تا اينكه به سن ازدواج 

رسيديم و هر دو ازدواج كرديم اما دوباره به اختالف خورديم.«
او در خصوص انگيزه اش براي رفتن به خانه دوست قديمي اش 
گفت: »پيمان به همه بچه  هاي مح��ل گفته بود، مرا در كودكي 
آزار داده است. او با اين حرف آبروي مرا برده بود. همين باعث شد 
كينه كنم و انتقام بگيرم. در محله ما وقتي مي خواهند يك نفر 
را بي آبرو كنند روسري همسرش را برمي دارند. من هم تصميم 
گرفتم به خانه پيمان بروم و روسري همسرش را بردارم تا اگر او 
بار ديگر پشت س��رم حرف زد، روسري همسرش را به بچه هاي 

محل نشان بدهم.«
متهم در خصوص قتل گفت: »آن ش��ب در حالي كه صورتم را 
پوشانده بودم، وارد خانه پيمان شدم كه ناگهان همسرش مرا ديد. 
او شروع به داد و فرياد كرد به همين خاطر ترسيدم و با چاقويي 
كه همراه داشتم يك ضربه به گردنش زدم. قبول دارم از شوهر 
مقتول كينه داشتم، اما راضي به مرگ همسرش نبودم. باور كنيد 

اين حادثه ناخواسته رقم خورد و از ترس دست به چاقو شدم.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

دزدان شب رو به آخر خط رسيدند
 س�ه س�ارق ش�ب رو كه ب�ا دس�تبرد ب�ه خانه ه�ای م�ردم پول 
بازداش�ت ش�دند.  و ط�ال س�رقت مي كردن�د، س�رانجام 
 به گزارش جوان، ش��امگاه 1۳مهر  س��ال جاري، مردي ب��ا مراجعه به 
كالنتري 1۳2 نبرد، مأموران را از سرقت منزلش باخبر كرد و گفت: شب 
حادثه از منزلم در خيابان خاوران خارج شدم و بعد از حدود سه ساعت به 
خانه برگشتم كه متوجه شدم در ورودي آپارتمان شكسته است  . وقتي وارد 
خانه شدم، ديدم همه جا به هم ريخته است . بالفاصله سراغ طالها رفتم كه 
فهميدم طال، نقره  و گوشي تلفن همراه به ارزش ۳00 ميليون تومان سرقت 
شده است. با ثبت اين توضيحات تيمي از كارآگاهان پايگاه ششم تحقيقات 
خود را آغاز كردند تا اينكه يكي از سارقان با سابقه به نا سيروس شناسايي 
شد. با بدست آمدن مشخصات سارق، مأموران به آدرس مخفيگاه وي اعزام 
شده و با هماهنگي قضايي سارق را دستگير كردند . متهم به پايگاه ششم 
منتقل شد و در بازجويي ها به جرمش با همدستي دو نفر از دوستانش به 
نام هاي سهراب و خسرو اعتراف كرد. با اقرارهاي متهم، دو همدست وي 
نيز بازداشت شدند و در روند بازجويي ها به چهارفقره سرقت با همدستي 

يكديگر اعتراف كردند. 
سرهنگ كنجوريان، رئيس پايگاه ششم پليس آگاهي تهران گفت: هر سه 
متهم به سرقت اموال مالباختگان به ارزش ۵00 ميليون تومان اعتراف 
كردند كه پس از تحقيقات تكميلي روانه زندان شدند. وي در پايان گفت: 

تحقيقات تكميلي براي كشف اموال مسروقه ادامه دارد. 
سند جعلي قاتل را  به زندان بازگرداند

قات�ل زن جوان�ي ك�ه پ�س از 20 س�ال ب�ا 
ش�ده بود  آزاد  جعل�ي  س�ند  گذاش�تن 
زن�دان ش�د.  راه�ي  و  بازداش�ت  دوب�اره 
به گزارش جوان، اوايل س��ال 1۳7۹ بود كه مأموران 
پليس شهرس��تاني در اطراف ته��ران از قتل زني در 
خانه اش با خبر و راهي محل ش��دند. مأموران پليس 
در محل حادثه با جسد زن جواني روبه رو شدند كه با 

ملحفه اي به دور گردنش خفه شده بود. 
ش��وهر مقتول به مأموران گفت: صبح به محل كارم 
رفتم تا اينكه دقايقي قبل وقتي به خانه ام برگش��تم 
ديدم وس��ايل خانه ام به ه��م ريخته اس��ت و دختر 
18 ماهه ام كنار جسد بي جان مادرش كه ملحفه اي 
به دور گردن��ش پيچانده شده اس��ت، گريه مي كند.  
همزمان با انتقال جسد به پزش��كي قانوني مأموران 
پليس تحقيقات گسترده اي را درباره اين حادثه آغاز 
كردند كه دريافتند روز حادثه مرد جواني به نام كامران 
از اهالي همان محل در نزديكي خانه مقتول هراسان 
ديده شده است. بنابراين مأموران پليس، كامران را به 
عنوان مظنون حادثه بازداشت و به اداره پليس منتقل 
كردند.  متهم دربازجويي ها به قتل زن جوان اعتراف 
كرد و در توضيح ماجرا گفت: » مدتي قبل اتفاقي زن 
جوان را داخل خيابان ديدم و از او خوشم آمد. پس از 
اين تالش كردم با او ارتباط بر قرار كنم اما او قبول نكرد 

تا اينكه روز حادثه وقتي ديدم شوهرش از خانه بيرون 
رفته از روي ديوار به خانه اش رفتم تا او را مورد آزار و 
اذيت قرار دهم. زن جوان وقتي مرا داخل خانه اش ديد 
شروع به داد و فرياد و در مقابل خواسته من مقاومت 

كرد كه او را با ملحفه اي خفه كردم.« 
متهم پس از تحقيقات تكميل��ي در دادگاه كيفري 
محاكمه و با درخواست پدر و مادر مقتول به قصاص 
محكوم ش��د. رأي متهم پس از تأييد در ديوان عالي 
كشور به شعبه اجراي احكام فرس��تاده شد تااينكه 
متهم چند سال بعد از حادثه پاي چوبه دار حاضر شد 
اما با ميانجيگري هيئت صلح و سازش موفق به گرفتن 

مهلت شد و به سلولش بازگشت. 
مدتي قبل پس از گذشت 20 سال از حادثه پدرو مادر 
متهم به شعبه اجراي احكام رفتند و اعالم كردند كه 
پدر و مادر مقتول فوت كرده و دختر و برادر و خواهر 
او هم براي تعيين و تكليف قصاص مراجعه نمي كنند 
و درخواست دارند فرزندش��ان را با گذاشتن وثيقه تا 
تعيين و تكليف حكمش آزاد شود. با موافقت قاضي 
اجراي احكام متهم پس از 20 سال از زندان آزاد شد، 
اما چند روز بعد مشخص شد سند گذاشته شده تقلبي 
است و بدين ترتيب قاتل دوباره بازداشت و راهي زندان 
شد تا پس از استعالم از اولياي دم، قصاص يا آزادي وي 

مشخص شود. 

ربودن مرد ورزشكار از باشگاه
س�ارق زورگي�ر ك�ه ب�ا همدس�تي س�ه م�رد ج�وان، م�رد 
ش�د.  بازداش�ت  ب�ود،  رب�وده   باش�گاه  از  را  ورزش�كار 
دارد.  ادام�ه  متهم�ان  ديگ�ر  دس�تگيري  ب�راي  ت�الش 
به گزارش جون، اواخر ش��هريورماه س��ال جاري، مرد 27 ساله به نام 
حسام با مراجعه به كالنتري 1۳1 ش��هرري از چهارمرد جوان به اتهام 
سرقت شكايت كرد و گفت: روز گذشته حوالي ساعت 7 بعدازظهر در 
باشگاه بدنسازي در حال تمرين بودم كه ناگهان چهارمرد قوي هيكل 

وارد باشگاه شدند. 
آنها نزديك من آمدند و بعد از ايجاد رعب و وحش��ت مرا تهديد كردند 
تا همراهشان به بيرون باش��گاه بروم. خواستم مقاومت كنم  اما حريف 
آنها نشدم افراد حاضر هم ترسيده بودند و دخالتي نكردند.  اين شد كه 
بيرون باشگاه رفتيم و آنها مرا با ضرب و جرح به زور سوار خودرو كردند 
و سپس در مكان خلوتي كارت بانكي ام به همراه با رمز گرفتند و بعد از 
اينكه مرا در بيابان هاي شهرري رها كردند، گريختند.  بعد از طرح اين 
شكايت و ثبت مشخصات زورگيران، سرانجام يكي از آنها به نام بايرام 

كه ساكن حومه تهران بود، شناسايي و بازداشت شد. 
متهم به پليس آگاهي منتقل شد و در روند بازجويي ها به سرقت از شاكي 
با همدستي سه نفر از دوستانش اعتراف كرد و گفت به خاطر اختالف با 
شاكي مرتكب جرم شده است.  با اقرارهاي متهم ، اما شاكي مدعي شد 

متهم را نمي شناسد و اختالفي با او نداشته است. 
سرهنگ كارآگاه حيدر گودرزي، رئيس پايگاه نهم پليس آگاهي تهران 
گفت: با اقرارهاي متهم، وي با صدور قرار مجرميت روانه زندان ش��د. 

تحقيقات براي دستگيري ديگر متهمان ادامه دارد. 


