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كشف 2700 تن كاالي احتكاري
فرمانده قرارگاه امي�ن پليس امنيت اقتصادي از كش�ف بيش از 
2 هزار و ۷۰۰ تن انواع كاالي اساسي در مدت 24 ساعت خبر داد. 
س��ردار غالمرضا رضائيان گفت: همزمان با راه اندازي ق��رار گاه امين در 
مبارزه با محتكران مأموران پليس در ۲۴ س��اعت گذش��ته محل دپو و 
احتكار کاالهاي اساسي و ضروري را شناسايي کرده و در بازديد و بازرسي 
از آنها بيش از ۲ هزار و ۷۰۰ تن انواع کاال اساسي از قبيل برنج، گندم و آرد، 
ماکاروني، روغن خوراکي، گوشت قرمز و مرغ، نهاده هاي دامي و کشاورزي، 
حدود ۴۴ هزار ليتر انواع مواد شوينده، روغن موتور و ضد يخ را به همراه 
بيش از ۱۴ هزار عدد ان��واع دارو و ۶۹ هزار و ۵۰۰ قطع��ه انواع ابزار آالت 
کشف کردند.   وي با بيان اين که ارزش ريالي اموال کشف شده يك هزار و 
۵۸۶ ريال برآورد شده است و از بازداشت ۲۴۶ متهم، توقيف ۱۰۱ دستگاه 

خودرو و پلمب ۴۶ ساختمان در اين باره خبر داد. 
 

سارق موبايل
 به قتل اعتراف كرد 

پسر جواني كه هنگام سرقت 
گوشي تلفن همراه  مردي را در 
يكي از پارك هاي شرق تهران 
به قتل رسانده بود، سرانجام 
ب�ه جرم�ش اعت�راف كرد. 
به گزارش ج��وان، اوايل بهمن 
سال گذشته قاضي محمد رضا 
صاحب جمع��ي، بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران 
با تماس تلفني مأموران پليس از 
قتل مرد جوان افغاني در يكي از 
پارك هاي شرقي تهران با خبر 
و هم��راه تيم��ي از کارآگاهان 
اداره ده��م پليس آگاهي راهي 

محل شد. 
بررس��ي هاي مأم��وران پليس 
نش��ان داد دقايقي قبل مقتول 
همراه برادرزاده هشت ساله اش 
براي تفريح به داخل پارك مي آيد که پسر جواني هنگام سرقت گوشي 

تلفن همراهش او را به قتل مي رساند. 
تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت تا اينكه مدتي بعد مأموران پليس 
دريافتند سيمكارت سرقتي مقتول در اختيار زن جواني قرار دارد. از 
سوي ديگر مشخص شد زن جوان که در پوشش پرستار خانگي از افراد 
سالمند سرقت مي کند، تحت تعقيب قرار دارد. مأموران پليس زن جوان 
را بازداشت کردند. وي در بازجويي ها به سرقت از افراد سالمند اعتراف 
کرد و گفت سيمكارت را از پسرش گرفته است. سپس مأموران پسر 
زن جوان را دستگير کردند که مشخص شد وي هم سيمكارت سرقتي 
را از پسر ۱۸ ساله افغاني خريده است.  در ادامه مأموران پسر ۱۸ ساله را 
شناسايي و دستگير کردند. متهم در بازجويي ها جرم خود را انكار کرد 
و مدعي شد سيمكارت سرقتي را از ميان شمشادهاي پارکي پيدا کرده 
است، اما چند روز قبل سرانجام به سرقت خونين از همشهري اش اعتراف 

کرد. تحقيقات از متهم ادامه دارد. 

نجات پيرزن
 از حادثه آتش سوزي

زن س�الخورده كه در حادثه آتش سوزي س�اختمان مسكوني 
گرفتار ش�ده ب�ود با ت�اش آتش نش�انان نج�ات پي�دا كرد. 
به گزارش جوان، جالل ملكي، س��خنگوي س��ازمان آتش نش��اني 
تهران گفت: ساعت ۱۱:۵۸ روز گذشته گزارش حادثه آتش سوزي 
در ساختمان شش طبقه مسكوني در خيابان تختي، حوالي خيابان 
وليعصر به آتش نشانان اعالم شد. بررسي ها نشان داد حادثه آتش 
سوزي در طبقه ششم س��اختمان اتفاق افتاده و در حال سرايت به 
طبقات ديگر است. همچنين مشخص ش��د زن ۷۰ ساله در جريان 
حادثه گرفتار شده است که آتش نشانان همزمان با ايمن کردن محل 
موفق شدند پيرزن را نجات داده و آتش را مهار و خاموش کنند. وي 

گفت: علت حادثه در دست بررسي است. 
 

پليس هميار دولت 
در جراحي بزرگ اقتصادي

   سردار حسين رحيمي*
در روز هاي اخير با توجه ب��ه اجراي طرح 
جراحي ب��زرگ اقتصادي دولت، ش��اهد 
نگراني بي��ن مردم هس��تيم ک��ه يكي از 
دالي��ل آن بدقولي ها و عهد ش��كني هاي 
برخي دولت هاي قبل��ي در وفاي به عهد و 
وعده هاي داده شده از س��وي آنان است. 

از س��وي ديگر اين مس��ئله مي تواند به دليل نبود اطالع رساني الزم و 
مناسب به مردم باشد، ولي آنچه مسلم است، اينكه دولت سيزدهم به 
طور جد به دنبال اصالح وضعيت نامناسب اقتصادي است و با اقدامي 
شجاعانه تالش دارد که با جراحي اقتصادي، اقتصاد کشورمان را که به 
قول اقتصاد دانان، اقتصادي بيمار است و در سال هاي اخير به نوعي رو 

به احتضار است را درمان و احيا کند. 
جراحي اقتصادي کشور و انجام اقدامات اساسي، راهبردي و کليدي 
در اين راستا، امري الزم و ضروري بود که دولت جناب رئيسي به رغم 
همه مشكالت و مصائبي که اجراي اين طرح به همراه دارد، آستين 
همت باال زده است و با همه توان به ميدان آمده است تا بتواند اين 
گام بزرگ را در حل مشكالت مردم بردارد. به طور حتم در شرايط 
موجود که شاهد اعمال تحريم هاي ظالمانه دشمنان و رانت خواري 
برخي عناصر داخلي و مش��كالت عديده اقتصادي که در کش��ور 
شاهد آن هستيم، اين اقدام الزم و ضروري است که در تحقق اين 
امر هم افزايي و همكاري همه س��ازمان ها و نهاد ها از جمله مجلس 
شوراي اسالمي و همراهي مردم مي تواند بسيار مؤثر و مفيد فايده 

واقع شود. 
اما آنچه مسلم است، دش��منان ما در پي اجراي اين طرح که به هر 
حال مشكالت و س��ختي هاي خود را به دنبال خواهد داشت، همه 
تالش خود را به کار بس��ته اند تا ب��ا ايجاد يأس و نا امي��دي و ارائه 
اطالعات غلط و دروغين، مردم را با تشويش و نگراني مواجه سازند و 
شرايطي را ايجاد کنند که دولتمردان ما نتوانند به خوبي اين مهم را 
به سرانجام برسانند و اينجاست که همچنان که شهيد همت اشاره 
کرده اند»هر موقع در مناطق جنگي راه را گ��م کرديد، نگاه کنيد 
آتش دشمن کدام س��مت را مي کوبد، همان جبهه خودي است«، 
امروز مي بينيم که دش��منان همه تالش خود را به کار بسته اند تا 
يأس و نگراني را در جامعه تزريق کنند و امنيت و آرامش آنها را به 

چالش بكشاند. 
تحقق سياست هاي دولت در جراحي اقتصادي به طور حتم توفيقات 
و برکات اجتماعي و اقتصادي را به دنبال خواهد داش��ت، از اين رو 
همه بايد تالش کنيم که دولت را در اين امر مهم ياري کنيم. از اين 
رو پليس در اين عرصه با بسيج همه امكانات به طور جد با قاچاق و 
احتكار کاال و کساني که تالش مي کنند تا امنيت رواني جامعه را در 
حوزه اقتصادي با چالش مواجه سازد،  برخورد جدي خواهد کرد. 

از سوي ديگر در روزهاي اخير و پس از اعالم اين طرح از سوي دولت 
در حوزه س��ايبري با پيگيري هاي صورت گرفته ش��اهد بوده ايم، 
دشمنان و معاندان، از جمله افرادي که در حقيقت از جيره خواران 
دشمنان و اعضا گروهك نفاق، گروهكي که بيش از ۱۷ هزار شهروند 
مظلوم ايراني را به شهادت رس��اندند و در جنگ هشت ساله عراق 
عليه کشور ما، در جبهه دش��منان عليه هموطنان خود جنگيدند، 
در اين عرصه همه تالش خود را به کار بسته اند تا نگذارند اين اقدام 
بزرگ اقتصادي ب��ه نتيجه مطلوب خود برس��د و تالش کردند که 
با اس��تفاده از هر ترفند و حيله اي، مردم را ب��ه اعتراضات خياباني 
بكش��انند که در اين زمينه هم پليس فتا با دقت و هوشياري مثال 
زدني خود اجازه نداده است، چنين افرادي احساسات و افكار جامعه 

را به بازي بگيرند. 
به طور حتم موفقيت دولت در عرصه اقتصادي مي تواند موجبات رفاه 
و آسايش شهروندان را به دنبال داشته باش��د. از اين رو پليس با همه 
توان کمك خواهد کرد که دولت به افق و چش��م انداز تعيين شده در 
حوزه اقتصادي دست پيدا کند و اجازه نخواهد داد برخي افراد سود جو 
و زالو صفت با احت��كار و انبار کاال و ما يحتاج مردم و القاي ش��بهات و 
دروغ پردازي ها در فضاي مجازي مش��كالتي را در اي��ن زمينه فراهم 

آورند. 
* فرمانده انتظامي پايتخت

 ش�ش س�ارق خش�ن در حالي ك�ه چاقو و 
قمه به دس�ت داش�تند با حمله به دو مأمور 
پليس ك�ه در حال انتقال س�ارق خش�ن به 
دادس�را بودن�د، وي را ف�راري دادن�د. 
به گزارش جوان ، مدتي قبل به مأموران پليس 
تهران خبر رس��يد چهار پس��ر جوان س��وار بر 
دو موتور س��يكلت راه ش��هروندي را در يكي از 
خيابان هاي شرقي تهران سد و تلفن همراهش 

را به زور سرقت کرده  و از محل گريخته اند. 
شاکي گفت: » در خيابان خلوتي پياده مي رفتم 
و تلفني هم با يكي از دوس��تانم حرف مي زدم 
که دو موتور س��يكلت با چهار سرنشين به من 
نزديك شدند. همان لحظه احساس خطر کردم 
و احتمال دادم سارق باشند، اما قبل از فرار آنها 
به من حمل��ه کردند و تلفن همراه��م را به زور 

گرفتند و به سرعت فرار کردند.«
با شكايت مرد جوان مأموران تحقيقات خود را 
به دستور قاضي دادسرا براي شناسايي سارقان 
آغاز کردند. در نخستين گام گزارش هاي متعدد 
و مش��ابه اي از سرقت هاي س��ريالي چهار پسر 
موتور سوار به مأموران پليس رسيد که همگي 
حكايت از آن داشت سارقان با دو موتور سيكلت 

گوشي شهروندان را سرقت مي کنند. 
 تصادف سارقان 

همزمان با ادامه تحقيقات درباره س��رقت هاي 
سريالي سارقان خشن ، مأموران پليس روزشنبه 
۱۷ ارديبهش��ت با خبر شدند، ش��هرونداني در 
يك��ي از خيابان ه��اي منطقه تهران نو س��ارق 
موتور سواري را هنگام سرقت گوشي پسر جواني 

به دام انداخته اند. 
بدين ترتيب مأموران پليس راهي محل شدند و 
سارق 3۸ ساله را به نام کامران بازداشت و به اداره 
پليس منتقل کردند. بررسي ها نشان داد سارق 
دستگير شده همراه س��ه نفر از همدستانش با 
دو موتور سيكلت گوش��ي پسر جواني را سرقت 
مي کنند، اما هنگام فرار موتورس��يكلت يكي از 
س��ارقان با خودروی عبوري تصادف مي کند و 
واژگون مي شود. پس از اين حادثه سه همدست 
او فرار کرده، اما رهگذران و کاسبان محل سارق 
3۸ ساله را دس��تگير مي کنند و به اداره پليس 

خبر مي دهند. 
شاکي گفت: » در خيابان با تلفن همراهم صحبت 
مي کردم که چهار سرنشين دو موتور سيكلت به 
من حمله کردند و گوشي ام را از دستم قاپيدند. 

پ��س از اين س��ارقان را ب��ا پاي پي��اده تعقيب 
کردم و با داد و فرياد از مردم کمك خواس��تم. 
سارقان به س��رعت در حال فرار بودند که يكي 
از موتورس��يكلت هاي آنها با خودروي عبوري 
تصادف کرد. راننده تعادلش را از دست داد و به 
زمين خورد و مردم هم او را قبل از فرار دستگير 
کردند، اما ترك نش��ين او همراه همدستانش 

موفق به فرار شد .«
مأم��وران پليس در بررس��ي س��وابق متهمان 
دريافتند سارق دستگير ش��ده يكي از اعضاي 
باند سارقان موتور سوار اس��ت که مدتي است 
به صورت سريالي گوش��ي شهروندان را سرقت 

مي کنند. 
    فرار سارق خشن

 هنگام انتقال به دادسرا 
بدين ترتيب پس از تشكيل پرونده متهم صبح 
روز يك ش��نبه ۱۸ ارديبهشت از س��وي مأمور 
پليس و سرباز وظيفه اي براي بازجويي به يكي از 

دادسراهاي عمومي تهران منتقل شد. 
از آنجايي که بررسي ها نشان داد گوشي قاپي هاي 
متهم و همدستانش مقرون به آزار بوده پرونده 
وي به دستور داديار دادسرا به دادسراي ديگري 

فرستاده ش��د و به همين خاطر مأمور پليس و 
س��رباز وظيفه، متهم را از دادسرا خارج کرده  و 
تصميم گرفتند به دادس��راي مورد نظر منتقل 
کنند، اما خبر نداش��تند که همدستان وي در 
همان نزديكي ها کمين کرده و منتظر هستند 
در زمان مناسب به مأموران پليس حمله کنند و 

متهم را فراري دهند. 
مأموران پليس در ح��ال انتقال متهم بودند که 
ناگهان ش��ش مرد با قمه و چاق��و در حالي که 
صورت هاي خود را پوش��انده بودند به مأموران 
پليس حمله کردند. تع��دادي از متهمان با قمه 
به مأمور پليس حمل��ه و وي را تهديد به مرگ 
کردند و دو نفر از آنها هم به سراغ همدست شان 
رفتند که دس��تش به دست س��رباز وظيفه اي 
دستبند زده شده بود. آنها به سرعت با انبردست 
دس��تبند را باز کردند و همراه وي به سرعت از 

محل گريختند. 
با فرار سارق س��ابقه دار به کمك همدستانش 
تيمي از کارآگاه��ان پليس آگاهي به دس��تور 
قاضي يكي از شعبه هاي دادسراي ويژه سرقت 
تحقيقات گسترده اي را براي دستگيري متهم 

فراري و شش همدست وي آغاز کردند. 

مرد ورزش�كار كه متهم اس�ت بوكسور 
جوان را با ضربه مش�ت به قتل رسانده  
است، در جلسه دادگاه گفت تحقيرهاي 
مقت�ول او را عصبان�ي ك�رده ب�ود. 
به گزارش جوان، دو سال قبل خانواده مردي 
به نام ميالد به پليس خبر دادند، پسرشان به 
قتل رسيده  است و از قاتلش حميد شكايت 
دارند. وقتي مأموران پليس به بيمارستاني 
که ميالد در آن بستري شده بود، رسيدند 
مشخص شد ميالد چند روز قبل به دليل 
ضربه مشتي که به سرش وارد شده مصدوم 
و بعد از انتقال به بيمارستان به کما رفته و 
سرانجام فوت شده است. خانواده ميالد به 
پليس گفتند ميالد و حميد هر دو ورزشكار 
بودند و به باشگاه مي رفتند. چند روز قبل 
به ما خبر دادند پسرمان بيهوش شده و به 
بيمارستان منتقل شده است. بعداً فهميديم 
حميد با مشت به سر پس��رمان ضربه زده 
و باعث بيهوشي او ش��ده است. امدادگران 
ميالد را به بيمارس��تان رس��انده بودند و او 
تحت عمل جراحي قرار گرفت. پسرمان يك 
هفته در حالت بيهوشي بود تا اين که به علت 
خونريزي مغزي فوت شد و حاال از حميد 

شكايت داريم. 
بعد از آن بود که حميد با شكايت اولياي دم 
بازداشت ش��د. او در بازجويي ها اتهام قتل 
عمد را قبول نكرد و گفت: » من يك ضربه به 

ميالد زدم که به فك او برخورد کرد. ضربه را 
هم عمدي وارد نكردم و قصد درگيري با او 

را هم نداشتم.«
با کامل شدن تحقيقات پرونده براي بررسي 
به ش��عبه دهم دادگاه کيفري يك استان 
تهران فرستاده شد و حميد پاي ميز محاکمه 
ايستاد. ابتدا اولياي دم در جايگاه قرار گرفتند 
و گفتند که خواسته ش��ان قصاص است و 
حاضر به گذشت هم نيستند. سپس حميد 
در جايگاه قرار گرفت و گفت: » من به صورت 
حرفه اي دفاع ش��خصي مي کردم. سال ها 
بود به باشگاه مي رفتم و ميالد هم به همان 
باشگاه مي آمد و بوکس��ور حرفه اي بود. ما 
با هم دوس��ت و هم محله اي بوديم. ميالد 
اخالق بدي داش��ت که مدام من را تحقير 
مي کرد. هميشه سعي داشت من را خراب 
کند، اما به رفتارش جواب نمي دادم و سكوت 
مي کردم. آن روز هم رفتارش را تكرار کرد 
که جوابش را ندادم و س��اکت ماندم، اما او 
دست بردار نبود. اصرار داشت با هم مبارزه 
کنيم که قبول نكردم. هر چه امتناع کردم 
او دست بردار نبود تا اين که فحاشي کرد و 
حرف هاي خيلي زشتي زد که عصباني شدم 
و کنترل رفتارم را از دست دادم و با مشت به 
او ضربه زدم که به فكش برخورد کرد و روي 
زمين افتاد. خيلي زود او را به بيمارس��تان 
برديم که جراحی شد، اما فايده اي نداشت 

و  او فوت شد.«
قاضي سؤال کرد که گزارش پزشكي قانوني 
تأييدکرده در سه قسمت جمجمه مقتول 
شكستگي وجود دارد، در حالي که مدعي 
هستي ضربه اي به فك او وارد کرده اي. در 

اين باره چه مي گويي؟
متهم جواب داد: »من فقط يك ضربه به او 
زدم که روي زمين افتاد. شايد سه شكستگي 
مورد اشاره هنگام سقوط وي به زمين ايجاد  

شده باشد.«
قاضي س��ؤال کرد که يكي از شكستگي ها 
در قسمت آهيانه ايجاد شده است. پزشكي 
قانوني اعالم کرده که شكستگي آهيانه فقط 
بر اثر برخورد جسم سخت ايجاد مي شود. اين 
که ضربه مشت چنين شكستگي ايجاد کند 
غير ممكن است. در اين باره چه مي گويي؟ 
متهم جواب داد: »من فقط يك ضربه به فك 
مقتول زدم. او ابتدا به باال پرت شد و بعد به 
زمين سقوط کرد. حتماً در چنين شرايطي 
شكستگي ايجاد شده اس��ت. هر چند من 
چند شاهد دارم که فقط يك ضربه به ميالد 

زدم که مي توانم به دادگاه معرفي کنم.«
در ادامه قاضي جلسه را براي طرح اظهارات 
شاهدان تجديد کرد. قاضي همچنين اتهام 
قتل غيرعمد متهم را به عمد تغيير داد و قرار 
وي را به ۲ميليارد تومان افزايش داد که متهم 

بازداشت شد.

فراري دادن سارق 
از دست پليس با قمه و چاقو

مفقودى
 206 TU3 اينجانب سـعيد على پور نودهى مالك خودروى پژو تيپ
بـه شـماره شاسـى NAAP03ED5AJ084091 و شـماره موتور 
14188048046 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى 
نموده است لذا چنانچه هر كس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد 
ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو 
واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد، بديهى است پس 
البرز از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.  

مفقودى
بـرگ سـبز بـرگ كمپانـى و كارت خـودروى L90 تيـپ 
 لـوگان مـدل 1395 رنـگ سـفيد روغنـى شـماره پـالك 
 K4MA690R135088(ايران68-279 ق69) به شماره موتور
شماره شاسى NAPLSRALDG1269785 متعلق به على 
البرز شريفى خواه مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

مفقودى
برگ سبز خودرو سـوارى پرايد  تيپ صبا جى تى ايكس  
مدل 1381 به رنگ ذغالى متاليك به شماره پالك ايران 38 
– 399 م 38 به شماره موتور 00320220   و شماره شاسى 
784733  متعلق به حميد كرد با كد ملى 0324068395 
الف ل مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
 كارت ماشين و برگ سبز سوارى سايپا تيپ 131SE مدل 
1394 رنگ  سفيد - روغنى  به شماره موتور 5484455  
به شماره شاسـى  NAS411100F3445396  و به شماره 
انتظامى ايران475/35ص47 مفقود شده و از درجه اعتبار 
تبريز ساقط است. 

متهم:مقتولمنراتحقيرميكرد

مردهزارچهرهبهآخرخطرسيد شيطانفراريبهدامپليسافتاد
كارمن�د اخراج�ي ك�ه ب�ا عناوين 
مختل�ف زن�ان را فري�ب داده و 
اموالش�ان را س�رقت مي ك�رد، 
ش�د.  بازداش�ت  س�رانجام 
به گزارش جوان، سردار عليرضا لطفي 
رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: 
دوم اسفند سال گذشته زن جواني به 
مأموران پليس تهران خبر داد در دام 
م��ردي فريبكار گرفتار شده اس��ت. او 
توضيح داد: مدتي قبل با مردي آش��نا 
ش��دم که مدعي بود ف��ردي نيكوکار 
است و سرپرس��تي کودکان يتيم را به 
عهده دارد. او مدعي ب��ود که در يكي 
از ارگان هاي مه��م دولتي کار مي کند 
و مي تواند با نف��وذي که دارد خيلي از 
مش��كالتم را حل کند. يك روز تماس 
گرفت و گفت ک��ه مي خواه��د لوازم 
خان��ه اش را به قيمت کمي بفروش��د. 
از من دعوت کرد به خان��ه اش بروم و 
لوازم را نگاه کنم که اگ��ر قبول کردم 
آن را با ش��رايط مناس��بي بردارم. من 
به حرف هاي آن م��رد اعتماد کردم و 

دعوتش را قبول کردم. وقتي وارد خانه 
شدم او تنها بود و از من پذيرايي کرد. 
بعد از خوردن آبميوه بي هوش شدم و 

زماني که به هوش آمدم... . 
با مطرح شدن شكايت پرونده به دستور 
قاض��ي ب��ه اداره پنج��م پليس آگاهي 
فرستاده ش��د. بررس��ي ها در اين باره 
جريان داشت که شكايت هاي مشابهي 
به پليس گزارش ش��د. مش��خصاتي 
ک��ه ش��اکيان از مته��م داده بودن��د 
با مش��خصات مته��م تح��ت تعقيب 
مطابقت داش��ت و براي همين معلوم 
ش��د که متهم به همين شيوه در حال 
ارتكاب جرم است. ش��اکيان به پليس 
گفته بودند متهم ب��ا معرفي خودش 
به عن��وان مأم��ور وزارت اطالعات يا 
کارشناس دادگس��تري آنها را فريب 
داده و اموالش��ان را هم س��رقت کرده 
اس��ت. بعد از کامل ش��دن تحقيقات 
مأموران پليس موفق شدند مخفيگاه 
متهم را در شهرستان پرند شناسايي و 
روز گذشته او را بازداشت کنند. متهم 

در بازجويي ها به جرمش اعتراف کرد 
و گفت: » من هفت س��ال کارمند  يك 
اداره دولتي بودم تا اين که با همسرم 
اختالف پيدا کردم. با شكايت همسرم 
به زندان افتادم و بعد هم همس��رم را 
طالق دادم. به خاطر سوءپيش��ينه از 
محل کارم اخراج شدم. مدتي وارد يك 
شبكه گلدکوييست شدم و براي تأمين 
پول از افراد زيادي پول قرض گرفتم، 
ام��ا هم��ه را در گلدکوييس��ت بازنده 
شدم. براي اين که بتوانم قرض هايم را 
پرداخت کنم تصميم به سرقت از زنان 
گرفتم، براي همين با معرفي خودم به 
عناوي��ن مختلف آنه��ا را فريب داده و 
اموالشان را سرقت مي کردم تا اين که 

بازداشت شدم.«
س��ردار عليرض��ا لطف��ي، رئي��س 
پليس آگاهي تهران بزرگ با بيان اين 
که تاکنون ۲۰ نفر از ش��اکيان پرونده 
شناسايي ش��ده اند، از انجام تحقيقات 
براي کشف جرائم بيش��تر متهم خبر 

داد.

م�رد ش�يطان صف�ت ك�ه ب�ا فاصله 
گرفت�ن از اع�دام موف�ق ش�ده بود 
ب�ا س�پردن وثيق�ه از زن�دان ف�رار 
كند، ب�ار ديگر ب�ه دام پلي�س افتاد. 
به گزارش جوان ، فروردين سال ۹۰ دختر 
جواني سراسيمه به اداره پليس رفت و از 
مرد آش��نايي به اتهام آدم ربايي و آزار و 

اذيت شكايت کرد. 
وي گفت: » مدتي اس��ت پسر جواني به 
نام شهباز که در محله ما زندگي مي کند 
مزاحم من مي ش��ود. ساعتي قبل براي 
انجام کاري از خانه م��ان بيرون آمدم و 
داخل خيابان منتظر تاکس��ي بودم که 
شهباز با تهديد چاقو مرا ربود و به خانه اي 
برد. او مرا به زور آزار داد و تهديد کرد اگر 
شكايت کنم صورتم را با چاقو خط خطي 
مي کند و بعد هم مرا رها کرد. « با شكايت 
دختر جوان ش��هباز تحت تعقيب قرار 
گرفت، اما بررس��ي ها نش��ان داد متهم 
به م��كان نامعلومي گريخته اس��ت. در 
حالي ک��ه تحقيقات براي دس��تگيري 
متهم ادامه داشت به مأموران پليس خبر 

رسيد، پسرجواني با مشخصات شهباز در 
درگيري شرکت داش��ته و هنگام فرار با 
شليك مأموران کالنتري بازداشت شده 
است. بدين ترتيب شهباز به اداره آگاهي 
منتقل و مشخص ش��د وي همان متهم 
فراري اس��ت که دختر جوان را ربوده و 
مورد آزار و اذيت قرار داده اس��ت. متهم 
در بازجويي ها جرم خود را انكار کرد، اما 
با توجه به داليل و مدارك، کيفرخواست 
وي به جرم آدم ربايي و آزار و اذيت صادر 
و براي رسيدگي به دادگاه کيفري استان 
فرستاده شد. وي مدتي بعد در شعبه ۷۷ 
دادگاه کيفري استان تهران محاکمه و 
با نظر هيئت قضايي به اع��دام و زندان 
محكوم ش��د.  بدين ترتيب متهم راهي 
زندان ش��د و در آنجا توبه نام��ه اي را به 
دادگاه فرس��تاد، اما قاضي دادگاه توبه 
نامه وي را قبول نكرد. پس از اين متهم 
دومين توبه نامه خود را نوش��ت و براي 
کميسيون عفو و بخش��ودگي فرستاد، 
اما اين بار هم مورد قب��ول قرار نگرفت. 
در حالي که وي در يك قدمي چوبه دار 

قرار داش��ت ، س��ال ۹۸ پرونده متهم بار 
ديگر بررس��ي و اين بار درخواست وي 
مورد موافقت قرار گرفت و حكم اعدام به 

حبس ابد تغيير کرد. 
در حالي که متهم بيمار بود و در زندان 
تحت درمان قرار داشت از دادگاه دوباره 
درخواست بخشش کرد که اين بار حبس 

ابد وي به 3۰ سال زندان تغيير کرد. 
متهم بهار سال ۹۹ به خاطر بيماري اش 
با گذاشتن وثيقه از زندان مرخصي يكماه 
گرفت ت��ا پيگيري درم��ان بيماري اش 
بيرون از زندان باش��د، اما پس از اتمام 
مرخصي اش به زندان برنگشت و فراري 

شد. 
درچنين ش��رايطي متهم دوباره تحت 
تعقيب مأم��وران پليس ق��رار گرفت تا 
اينكه چند روز قبل مأموران متهم را پس 
از دو سال فرار در مخفيگاهش شناسايي 

کرده و به دام انداختند. 
متهم پس از دستگيري به دستور داديار 
شعبه اجراي احكام براي سپري کردن 

حكمش روانه زندان شد. 


