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 مادر پارميدا 
 درخواست
 گذشت كرد

درباره انگيزه هايي كه منجر به شكل گيري پرونده هاي 
جنايي مي ش�ود در بس�ياري از موارد تحقيقات كامل 
صورت نمي گيرد با اي�ن توجيه كه بس�ياري از افراد در 
شكل گيري پرونده سمت ندارند. در يكي از پرونده هايي 
ك�ه روز گذش�ته در دادگاه كيفري يك اس�تان تهران 
بررسي ش�د، زني جوان به علت ابتال به اختالل خلقي و 
نداشتن كنترل روي رفتارش، پارميدا نوزاد 18 ماهه اش 
را به خاطر رفتارهاي پرخطر شوهر معتادش خفه كرده 
و سپس اقدام به خودكش�ي كرده بود. او بعد از محاكمه 
و با استناد به نظريه اوليه پزشكي قانوني از مرگ فاصله 
گرفت، اما با ارائه گزارش ثانويه بار ديگر بازداش�ت و از 
يك سال قبل به زندان منتقل شده اس�ت. زن جوان در 
جلسه دومين محاكمه اش كه روز گذشته برگزار شد به 
هيئت قضات گفت كه از ازدواج دومش صاحب طفلي شده 
كه حاال يكساله است و از دادگاه درخواست گذشت كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، دوم ارديبهشت  س��ال 90، مأموران 
پليس تهران از خودكشي زن 30 ساله به نام نازنين و انتقال 
وي به يكي از بيمارس��تان هاي ش��هر باخبر و راهي محل 
شدند. شوهر آن زن كه در محل حاضر بود، گفت: »صبح از 
خانه بيرون رفتم و نزديك ظهر وقتي به خانه برگشتم، ديدم 
بچه ام كبود ش��ده و روي زمين افتاده است. سراغ همسرم 
رفتم، ديدم او هم بيهوش است. بالفاصله با اورژانس تماس 
گرفتم كه بعد از معاينه فهميدم دختر 18 ماهه ام خفه شده 
است و همسرم نيز خودكشي كرده است. « با اين توضيحات 
زن جوان بعد از بهبودي مورد تحقيق قرار گرفت و مدعي 
شد به خاطر اذيت هاي شوهرش فرزندش را خفه كرده و با 

خوردن قرص قصد خودكشي داشته است. 
با اقرارهاي زن جوان، مأموران بعد از ترخيص از بيمارستان 
وي را بازداش��ت و به پليس آگاهي منتق��ل كردند. آن زن 
در مراحل بازجويي ماجرا را شرح داد و گفت: »شوهرم به 
كراك اعتياد داشت و مرد بداخالقي بود. چند سالي گذشت 
تا اينكه متوجه شدم باردار هستم. با خودم گفتم شايد پاقدم 
بچه خوب باشد و كنار هم زندگي خوبي داشته باشيم. بعد 
از به دنيا آمدن فرزندم نه تنها اوضاع فرقي نكرد بلكه اذيت 
و آزارهاي ش��وهرم شديدتر هم ش��د. او مرا كتك مي زد و 
حتي چندين بار مرا با چاقو زخمي كرد. « متهم ادامه داد: 
»اين شرايط مرا خيلي اذيت مي كرد از طرفي مجبور بودم 
به خاطر شيردادن به دخترم تغذيه خوبي داشته باشم، اما 
آنقدر غذا نخورده بودم كه شيرم خشك شد و مجبور شدم 
به دخترم شيرخش��ك بدهم. شيرخش��ك را هم قسطي 
مي خريدم و اين اواخ��ر داروخانه اي كه مرا مي ش��ناخت 
شيرخشك هم نمي داد. « متهم در خصوص قتل گفت: »روز 
حادثه بچه ام خيلي گرسنه بود و بي تابي مي كرد. كاري از 
دستم بر نمي آمد و گريه هاي او مرا عذاب مي داد به همين 
دليل تصميم گرفتم 100 قرص ترامادول بخورم تا خودكشي 
كنم اما قبل از آن بچه ام را خفه كردم چون مي دانستم اگر او 
زنده بماند و من بميرم شوهرم او را عذاب مي دهد. متأسفانه 

او فوت شد و من زنده ماندم.«
بعد اعترافات تكان دهند زن جوان اين زن به پزشكي قانوني 
معرفي شد و كارشناسان پزشكي قانوني در گزارشي اعالم 
كردند وي به اختالل خلقي مبتالست و مسئول اعمال خود 
نبوده اس��ت. با اعالم اين نظريه متهم بعد از اعالم گذشت 
شوهرش با قرار وثيقه آزاد شد.  پرونده به شعبه دهم دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد اما قضات آن شعبه 
با رد اين نظريه اين بار زن جوان را به كميس��يون پنج نفره 
پزش��كي قانوني معرفي كردند. با اعالم نظريه كميس��يون 
پزشكي قانوني مبني بر اينكه متهم دچار اختالل خلقي است 
اما مسئول اعمال خود بوده است، صبح ديروز پرونده روي 
ميز هيئت قضايي همان شعبه به رياست قاضي قربان زاده 
قرار گرفت.  ابتداي جلسه نماينده دادستان كيفرخواست را 
قرائت كرد. سپس متهم در جايگاه قرار گرفت و بعد از شرح 
حادثه گفت: »همسرم به خاطر مصرف مواد توهم داشت و 
مي گفت پارميدا شباهتي به او ندارد و فرزند او نيست. بارها 
سر اين موضوع با هم درگير ش��ده بوديم. حتي يكبار از او 
خواس��تم با هم آزمايش دي ان اي بدهيم تا حقيقت روشن 
شود اما قبول نمي كرد. شوهرم مي گفت اگر پارميدا فرزند او 

است بايد به او شباهت داشته باشد.«
زن جوان در آخرين دفاعش گفت: »بعد از رضايت شوهرم 
با قرار وثيقه آزاد شدم و بعد از درمان با مردي كه بوكسور 
است ازدواج كردم. حاال يك فرزند يكسال و چهار ماهه دارم 
كه بعد از اعالم نظريه كميس��يون پزشكي قانوني بار ديگر 
به زندان رفتم و حاال يكسال و سه ماه است كه در زندانم. از 
قضات دادگاه تقاضا دارم به خاطر فرزندم در مجازاتم تخفيف 
قائل شوند. داغ پارميدا براي هميشه مرا عذاب مي دهد حاال 
مي خواهم هر چه زودتر آزاد ش��وم تا اين فرزندم نيز بدون 

مادر بزرگ نشود.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

م�ردي ك�ه روز گذش�ته ب�راي 3 س�اعت م�ردم شهرس�تان رش�ت 
را ب�ه خياب�ان بيس�تون اين ش�هر كش�انده ب�ود، بازداش�ت ش�د. 
ساعت 11:30 روز گذشته با دست به دست ش��دن يك كليپ در شبكه هاي 
اجتماعي، مردم شهرستان رشت خودشان را به محل حادثه در خيابان بيستون 
رساندند. مردي در حالي كه اسلحه كمري به دس��ت داشت از بلنداي يكي از 
ساختمان هاي بلند مرتبه توجه رهگذران را به خودش جلب كرده بود. از سوي 
ديگر تيم هاي گسترده از مأموران پليس خصوصاً پليس نوپو در محل حاضر شده 
و تالش مي كردند كه مرد جوان را از ساختمان بلند به پايين هدايت كنند.  سردار 
محمدرضا اس��حاقي، فرمانده انتظامي گيالن در توضيح ماجرا گفت: ساعت 
11:30 مأموران گشت پليس خودرويي را مشاهده مي كنند كه راننده آن حالت 
عادي نداشت. مأموران پليس اين خودرو را تعقيب كرده كه در ادامه خودرو وارد 
يك ساختمان نيمه كاره در خيابان بيستون مي شود و راننده خودش را به پشت 
بام ساختمان مي رساند.  سردار اسحاقي گفت:  همزمان با اعزام تيم هاي پليس 
مشخص ش��د كه اين فرد حالت عادي نداشته است و قصد خودكشي داشت. 
مأموران پليس حاضر در صحنه از س��اعت 11:30 ت��ا 1۴:30 با اين فرد مدارا 
كردند تا اينكه او خود را تسليم پليس كرد. وي هرگونه اقدام ضدامنيتي و سرقت 
مسلحانه از سوي اين فرد را تكذيب كرد و گفت: براساس بررسي اوليه احتمال 

مصرف مواد مخدر توهم زا از سوي اين فرد وجود دارد. 

 3 ساعت جنجال 
در خيابان بيستون

معاون�ت اجتماع�ي فرمان�ده انتظام�ي ته�ران ب�زرگ در بيس�ت و 
يكمي�ن گردهماي�ي معاون�ت اجتماع�ي اس�تان ها و پليس ه�اي 
ك�رد.  را كس�ب  اول كش�ور  رتب�ه  انتظام�ي،  ني�روي  تخصص�ي 
س��رهنگ مراد مرادي، مع��اون اجتماعي پليس 
تهران به خبرنگار ما گفت: ب��ا توجه به اينكه يكي 
از دكترين هاي اصل��ي فرماندهي نيروي انتظامي 
جامعه مح��وري و جامعه مداري اس��ت بنابراين 
راهبرد اصلي پليس ته��ران در معاونت اجتماعي 
پيروي از اين تدبير است.  س��رهنگ مرادي ادامه 
داد: توسعه آموزش هاي همگاني به منظور ارتقا و 
پيشگيري اجتماعي، توسعه مشاركت اجتماعي با 
بهره گيري از ظرفيت همه اقشار جامعه و بهره گيري 
از ظرفيت نخبگان فرهنگي، اجتماعي، هنري، علمي و فرهيختگان و اصحاب رسانه 
از جمله برنامه ها و اولويت هاي معاونت اجتماعي پليس پايتخت اس��ت.  وي ادامه 
داد: در اين رابطه شوراي مشورتي،  فرهنگي، اجتماعي در پليس تهران با همكاري 
انديشمندان و اساتيد دانشگاهي در حوزه هاي مختلفي تشكيل شد؛ همچنين به 
منظور بهره گيري از ظرفيت  علمي جوانان نخبه كشور استفاده كرده و گروه نخبگان 
جوان را تشكيل داديم.  سرهنگ مرادي گفت: مسئوليت معاونت اجتماعي در واقع 
سازوكار نزديكي پليس با جامعه است كه در اين زمينه با پيشگيري اجتماعي، ارتقاي 
سرمايه اجتماعي و ارتقاي احساس امنيت توانستيم ميزان مصالحه در پرونده هاي 

موجود در تهران بزرگ را به حدود 80 درصد برسانيم.

 معاونت اجتماعي تهران بزرگ 
رتبه برتر كشوري شد

فرمانده نيروي انتظامي در واكنش به علت تأخير در تجهيز لباس پليس به 
دوربين  گفت: منابع خريد اين تجهيزات تاكنون تأمين نشده  است و بايد 
اعتبارات از سوي دولت تأمين شود هر چند اين روند در حال اجراست 
و در بخش هاي مختلف، البس�ه پليس ب�ه دوربين مجهز شده اس�ت.

به گزارش خبرنگار ما، سردار حسين اشتري صبح ديروز در بيست و يكمين 
گردهمايي معاونين اجتماعي استان  ها و پليس  هاي تخصصي نيروي انتظامي 
در جمع خبرنگاران حاضر شد و با اشاره به اينكه معاونت اجتماعي يكي از 
معاونت هاي اصلي در نيروي انتظامي محسوب مي شود، اظهار داشت: اين 
معاونت نقش مح��وري در نيروي انتظامي دارد و پ��ل ارتباطي بين مردم و 
نيروي انتظامي است.  وي ادامه داد: هر ميزان كه معاونت اجتماعي وظايف 
خود را به خوبي انجام دهد، اقدامات پيشگيرانه اثربخش تر خواهد بود و آن را 
در سطح جامعه احساس خواهيم كرد. سردار اشتري گفت: در ۷00 كالنتري 
مراكز مشاوره اي ايجاد شده و از ۴00 هزار پرونده كه به صورت ميانگين در 
سال به ما ارجاع داده مي ش��ود با مراجعه به اين مراكز مشاوره و مددكاري 

بيش از ۷0 درصد آنها منجر به صلح مي شود. 
فرمانده ناجا اف��زود: گروه هاي معاند، س��ال 9۷ را براي آش��وب ها انتخاب 
كردند كه بايد اين آمادگي را براي س��ال 98 حفظ كنيم، مراسم 22 بهمن 
بايد با امنيت مناسب و پرشورتر از سال هاي گذشته برگزار شود كه امسال 
22 بهمني متفاوت از سالهاي گذشته خواهيم داشت كه حتماً معاندان دنبال 
اين هستند اين وحدت و همدلي را به هم بزنند كه بايد تالش كنيم مراسمي 
باشكوه و امنيت خاص برگزار كنيم.  س��ردار اشتري در پايان گفت: يكي از 
نيازمندي هاي اصلي ما اين اس��ت كه پليس در فض��اي مجازي، حضوري 
مستمر و با برنامه  داشته باشد تا از اين طريق از وقوع جرائم پيشگيري كند.

  واكنش فرمانده ناجا 
به علت تأخير در دوربين دار شدن لباس پليس

 دولت اعتباراتمان را 
تأمين نكرده است

 قاتل:  پول نزول 
 و مشروب 

 زندگي ام را
 تباه كرد

با آنكه در اس�الم تأكي�د زيادي بر 
حرام بودن نزول خواري و نزول گيري 
شده اس�ت اما بعضي از افراد وقتي 
با مش�كل مالي مواجه مي شوند يا 
افرادي كه طمع مال اندوزي سريع 
دارند براي ف�رار از بح�ران مالي يا 
رسيدن به سود زياد از ديگران پول 
نزول مي گيرند بدون اينكه به عاقبت 
آن فكر كنند. مردي بازاري كه متهم 
است به تازه گي همسر جوانش را به 
قتل رس�انده در بازجويي ها مدعي 
ش�د كه پول نزول و ش�راب خواري 
زندگ�ي اش را ب�ه آت�ش كش�يد. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 9 صبح 
روز جمعه 28 دي ماه قاضي س��يد 
س��جاد مناف��ي آذر، بازپ��رس ويژه 
قتل دادس��راي ام��ور جنايي تهران 
با تماس تلفني مأم��وران كالنتري 
109 بهارستان از قتل زن جواني در 
خانه اش حوال��ي خيابان مجاهدين 
اس��الم با خب��ر و هم��راه تيمي از 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 

راهي محل شد.  تيم جنايي در محل 
حادثه كه طبقه دوم خانه قديمي دو 
طبقه اي بود با جسد زن 36 ساله اي 
به نام هما روبه رو شدند كه حكايت از 
اين داشت بر اثر فشار بر عناصرحياتي 
گردن ب��ه كام م��رگ رفته اس��ت. 
مأم��وران همچنين ش��وهر مقتول 
به نام اردش��ير را كه باالي سر جسد 
گريه مي كرد و تلفني ب��ه مأموران 
خبر داده ب��ود كه همس��رش را در 
خانه اش به قتل رسانده است به اتهام 
قتل بازداش��ت كردند.  متهم صبح 
ديروز براي بازجويي به دادس��راي 
امور جنايي منتقل شد. وي با اظهار 
پشيماني به قتل همسرش اعتراف 
كرد و ادعا كرد تم��ام بدبختي هاي 
زندگي اش به خاطر مشروب خواري 
و گرفتن پول ن��زول بود. متهم پس 
از اق��رار به قت��ل به دس��تور قاضي 
منافي آذر براي تحقيقات بيشتر در 
اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس 

آگاهي قرار گرفت. 

خودت را معرفي كن ؟
اردشير هستم ۴3 ساله. 
فرزند هم داري ؟ 

بله، دو تا پسر دارم. اولي كه نوجوان است از 
زن اولم است و دومي كه 2ونيم ساله است 

از زن دومم. 
چرا زن دوم گرفتي ؟ 

س��ال ها پيش همس��رم به خاطر اختالفي 
كه داشتيم از من جدا ش��د و من و پسرم را 
تنها گذاش��ت و از آن زمان تا االن پسرم با 
خودم زندگي مي كند. به همين دليل دوباره 

ازدواج كردم. 
چطور با همسر دومت آشنا شدي ؟ 

هما آرايش��گري داش��ت و هفت سال قبل 
يكي از بس��تگانم او را معرفي ك��رد و با هم 

ازدواج كرديم. 

چرا او را به قتل رساندي ؟ 
قصد كش��تن او را نداش��تم. مي خواس��تم 

بترسانمش كه اين اتفاق افتاد. 
چرا ؟ 

هما هميشه غر مي زد و دائم نق نق مي كرد. 
از زندگي اش راضي نب��ود و بهانه مي گرفت 
كه به او پول كم مي دهم به طوريكه خسته ام 

كرده بود. 
شما كه وضع مالي خوبي داشتي، چرا 

پول نمي دادي ؟ 
من دو تا مغازه در بازار داشتم. در يكي از مغازه 
صنايع دستي مي فروختم و در ديگري لوازم 

آرايشي اما پول نزول مرا بيچاره كرد. 
چرا نزول ؟ 

مدتي قبل به خاطر سرمايه گذاري پول كم 
آوردم و به همي��ن دليل 200 ميليون تومان 

از يك بازاري پول با بهره 5 درصد نزول كردم. 
فكر مي كردم درآمد خوبي كس��ب كنم اما 
اشتباه كردم. من نتوانس��تم بهره را بدهم به 
طوريكه 600 ميليون تومان بدهكار و مجبور 
شدم مغازه هايم را  اجاره بدهم و خودم براي 
كار به مغازه لوازم آرايشي پدرم رفتم و مشغول 
به كار شدم. بعد از آن بود كه درآمدم كم شد و 

نق نق هاي همسرم شروع شد. 
درباره شب حادثه توضيح بده ؟ 

آن شب حال خوبي نداشتم و به همين دليل 
مشروب خوردم. همسرم مثل هميشه شروع 
به غر زدن كرد كه با هم درگير شديم تا اينكه 
ساعت يك بامداد او به اتاق رفت و دراز كشيد 
اما آنج��ا هم نق مي زد كه عصباني ش��دم به 
سراغش رفتم و گلويش را فشار دادم تا ساكت 
شود. همان لحظه پسر دو و نيم ساله ام كه در 

اتاق بغلي گريه اش به گوشم رسيد كه به اتاق 
رفتم و او را برداشتم و به طبقه پايين كه پدر 
و مادر و خواهرم زندگي مي كنند، بردم. آنها 
فهميده بودن كه با همس��رم درگير شده ام. 
نيم ساعتي آنجا بودم و بعد به طبقه باال رفتم 
تا با همسرم حرف بزنم اما وقتي باالي سرش 
رسيدم كبود ش��ده بود و بدنش سرد بود كه 
فهميدم او فوت كرده اس��ت. ت��ا صبح كنار 
جسدش ماندم و گريه كردم و در نهايت صبح 
موضوع را به خواهرم گفتم و با پليس تماس 

گرفتم و موضوع را توضيح دادم. 
مست بودي ؟ 

بله، بهر حال خيلي خورده بودم. 
حرف آخر ؟ 

اي كاش دو كار را هرگز انجام نمي دادم يكي 
گرفتن پول نزول و يكي هم خوردن مشروب. 

گفت وگو با متهم

بيشتر فروشندگان مانع استفاده مشتريان از كارتخوان مي شوند

خالي كردن حساب مشتريان ميوه فروشي با نصب اسكيمر

بسياري از فروشندگان كاال اجازه استفاده از دستگاه كارتخوان 
را به مش�تريان نمي دهند. همين موضوع س�بب دس�تيابي 
فروشنده به رمز كارت عابربانك مش�تري مي شود، بنابراين 
فروش�ندگاني كه در فكر دستبرد به حس�اب مشتريان خود 
هستند با نصب اسكيمر روي دستگاه كارتخوان ابتدا اطالعات 
كارت بانكي مشتريان را كپي كرده و در فرصت مناسب حساب 
آن ها را خالي مي كنند. در پرونده اي كه به تازگي در پليس فتا 
تهران رمزگشايي شده است يك ميوه فروش با همدستي سه نفر 
از دوستانش حساب مشتريان خود را به همين شيوه در تهران و 
چند شهر ديگر خالي كرده اس�ت كه همگي بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، اوايل آبان ماه بود كه شكايت هاي مشابهي 
درباره برداشت غيرمجاز از حس��اب بانكي عده اي از ساكنان بلوار 
ابوذر و خيابان بهش��تي در ش��رق تهران ب��ه كالنتري هاي محل 
گزارش شد. در حالي كه تعداد شاكيان به ۷0 نفر رسيده بود، پرونده 
براي بررسي به پليس فتاي تهران فرستاده شد. كارآگاهان پليس 
فتا بعد از بررسي شكايت ها متوجه شدند كه همه شاكيان قبل از 
دستبرد به حسابشان از يك مغازه ميوه  فروشي خريد كرده بودند. 
مأموران پليس اطمينان پيدا كردند كه م��رد ميوه فروش با نصب 
اسكيمر روي دستگاه كارتخوانش به حساب مشتريانش دستبرد 

زده است، بنابراين وقتي براي بازداشت ميوه فروش راهي مغازه اش 
ش��دند متوجه ش��دند كه متهم مغازه اج��اره اي را تخليه كرده و 
گريخته است. صاحب مغازه اما مشخصات مستأجرش را كه ايرج نام 
داشت، در اختيار كارآگاهان پليس فتا گذاشت. مأموران پليس بعد 
از بررسي اوراق هويتي ايرج، او را به اداره پليس احضار كردند. چند 
روز بعد ايرج وقتي وارد اداره پليس شد، ماجراي عجيبي بر مال شد. 
خيلي زود مشخص شد كه ايرج ميوه فروش سارق نيست، بلكه مرد 
ميوه فروش با سرقت اوراق هويتي ايرج اقدام به اجاره مغازه كرده بود. 
ايرج گفت سال 91 كيفم كه اوراق هويتي ام هم داخلش بود، از داخل 
ماشينم سرقت شد و حاال متوجه شدم كه مردي فريبكار با اوراق 
من مغازه اي اجاره و از مردم كالهبرداري كرده است. صاحب مغازه و 
شاكيان هم وقتي با ايرج مواجه شدند، تأييد كردند كه او ميوه فروش 
فريبكار نيست.  در حالي كه هيچ سرنخي از متهم در دست پليس 
نبود، در ش��اخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان متوجه شدند كه 
ميوه فروش فريبكار بعد از دس��تبرد به حساب مشتريان پول ها را 
به چند حساب ديگر منتقل كرده است.  بررسي ها در اين باره ادامه 
داشت تا اينكه اولين سرنخ پرونده از شهرستان تبريز به دست پليس 
فتاي تهران رسيد. تجسس هاي پليس نشان داد از كارت هايي كه 
پول مشتريان به آنها منتقل شده بود، در شهرستان تبريز برداشت 

شده است. محل برداشت هم يك مغازه فروش گوشي تلفن همراه 
بود. صاحب مغازه وقتي در اين باره تحقيق ش��د، گفت كه مردي با 
چند كارت عابربانك به مغازه ام آمد و گوشي تلفن همراه خريد. او 
خودش را مهدي معرفي كرد و گفت كه راننده است و مسافري را 
از تهران به تبريز آورده  و كارت ها متعلق به مسافرش است كه از او 

خواسته برايش گوشي بخرد. 
بعد از به دست آمدن اين سرنخ كارآگاهان اطمينان پيدا كردند كه 
مرد ميوه فروش چند همدس��ت ديگر هم دارد و آنها بعد از انتقال 
پول به حساب هاي ديگر براي نقد كردن آن به تبريز سفر كرده اند. 
بعد از آن بود كه شناس��ايي اعضاي باند در دستور كار پليس قرار 
گرفت. مهدي، امير، حسين و علي اعضاي باند بودند كه مخفيگاه 
آنها در خيابان سليمان خاطر شناسايي شد. همچنين مشخص شد 
حسين از مجرمان سابقه دار اس��ت كه قباًل به اتهام كالهبرداري، 
جعل، سرقت، خريد و فروش مواد مخدر و توزيع پول هاي تقلبي 
بازداش��ت ش��ده و به زندان افتاده بود.  پس از به دست آمدن اين 
اطالعات، چهارم دي ماه مأم��وران پليس راهي مخفيگاه متهمان 
ش��دند. حس��ين و امير كه در محل بودند بع��د از اينكه از حضور 
مأموران با خبر شدند، قصد فرار داشتند و حسين در حالي كه چاقو 
به دست داش��ت به مأموران حمله كرد، اما هر دو بازداشت شدند. 
مأموران پليس در بازرسي از محل، چك هاي سفيد امضاي سرقتي، 
يك كيف پر از كارت هاي بانكي سرقتي و دفترچه اي كه شماره و 
اطالعات كارت هاي بانكي ثبت شده بود، مدارك جعلي، گواهينامه 
جعلي و يك دستگاه اسكيمر كشف كردند. در حالي كه مأموران 
پليس هنوز در مخفيگاه متهمان حضور داشتند، ناگهان در خانه باز 

شد و سومين عضو باند كه علي نام داشت، وارد و بازداشت شد. 
علي در بازجويي ه��ا به عضوي��ت در باند اعتراف ك��رد و گفت با 
همدستي پنجمين عضو باند كه يوسف نام دارد و همان ميوه فروش 
فريبكار است، در شهرهاي مختلف اقدام به كپي كردن كارت هاي 
بانكي طعمه هايش��ان كرده و سپس دست به س��رقت زده اند. با 
اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاش��ت،  مخفيگاه يوس��ف 

شناسايي و 20 دي ماه بازداشت شد و به جرائمش اعتراف كرد. 
س��رهنگ ت��ورج كاظمي، رئي��س پليس فت��اي ته��ران بزرگ 
گفت: متهمان با قرار وثيقه ميلياردي براي تحقيقات بيشتر و سير 

مراحل قانوني در اختيار مقام قضايي قرار گرفته اند. 


