
ش�هروند| ریحان��ه جباری اع��دام ش��د. این تیتر 
خبری بود که صب��ح دیروز خبرگزاری ه��ای داخلی و 
خارجی به آن پرداختند. ای��ن در حالی بود که چهره ها 
و کمپین های زیادی ب��رای نجات ریحان��ه از چوبه دار 
تالش کردند تا ش��اید بتوانند رضای��ت خانواده مقتول 
مرتضی عبدالعلی س��ربندی را بگیرند. صبحگاه امروز 
ریحانه در زندان رجایی ش��هر به چوبه دار سپرده شد و 
پرونده اش برای همیشه بسته شد. در حالی که ریحانه 
جباری صبح دیروز به دار مجازات آویخته ش��د، ۲ قاتل 
پیش از اجرای حکم، با اعالم رضایت اولیای دم از قصاص 
نجات یافتند.صبح دیروز قرار بود حکم قصاص 3 قاتل در 
زندان رجایی شهر اجرا شود که ریحانه جباری نیز یکی 
 از این س��ه نفر بود.در حالی که ریحانه جباری به دلیل
 عدم رضای��ت خانواده مقتول به دار آویخته ش��د اما دو 
زندانی دیگر توانس��تند با جلب رضای��ت خانواده های 

مقتول از طناب دار رهایی یابند.
7 سال پیش

اواسط اردیبهشت ماه  سال 86 بود که ماموران پلیس 
در جریان کشته شدن مرد 47ساله ای به نام به مرتضی 
عبدالعلی سربندی قرار گرفتند. با حضور ماموران در محل 
جنایت و بررسی های اولیه در صحنه جرم مشخص شد 
که همسایه ها وقتی صدای دزد دزد بگیردش فردی را در 
ساختمان شنیده اند ماجرا را به پلیس اطالع دادند. وقتی 
ماموران وارد ساختمان موردنظر شدند با واحدی روبه رو 
شدند که در آپارتماني باز است. وقتی ماموران به خانه ای 
در خیابان میرعماد وارد شدند، دیدند مقتول از پشت سر 
هدف چاقو قرار گرفته است. از همان ابتدا تحقیقات برای 
به دست آوردن ردی از قاتل پرونده در جریان کار پلیس 
قرار گرفت. بررسی ها پلیس منجر به کشف تلفن همراه 
مقتول و دسترسی به آخرین تماس که سربندی با فردی 
به نام ریحانه جباری بود، شد. با به دست آوردن این سرنخ 
ریحانه به عنوان تنها مظنون شناس��ایی شد و ماموران 
توانستند در فاصله کوتاهی با به دست آوردن نشانی خانه 
وی آن جا را محاصره و ریحانه 19ساله را دستگیر کنند. 
به این ترتیب ریحانه دس��تگیر شد و ماموران توانستند 
در بازرسی خانه وی یک عدد کارد آشپزخانه آغشته به 
خون و جلد آن و یک عدد روسری آغشته به خون کشف 
کنند. ریحانه در ابت��دا درباره انگیزه اش حرفي نمي زد و 
بعدها موضوع دفاع از ناموس را مط��رح کرد. 6ماه روي 
این پرونده در دادسرا کار شد تا هیچ نکته مبهمي وجود 
نداشته باشد. پس از طي تشریفات قانوني، پرونده براي 
محاکمه به دادگاه کیفري فرستاده شد. ریحانه هیچ وقت 
انگی��زه اصلي خود از قتل نگفت. اما ش��واهد موجود در 
صحنه انگیزه دفاع مشروع را قاطعانه رد مي کرد. در خانه 
قفل نبود. واحد موردنظر نیز یک بالکن داشت که رو به 
حیاط بود. همیشه در حیاط خانه تعدادي از اهالي حضور 
داش��تند. با این توضیح اگر انگیزه مقت��ول تجاوز بوده 
ریحانه مي توانست به راحتي از آن جا فرار یا درخواست 

کمک کند. ریحان��ه در برابر انگیزه اش از قتل س��کوت 
کرده و امید داش��ت فردي در آخرین لحظات به کمک 
او بیاید.سرانجام ریحانه به اتهام قتل عمد راهی زندان شد 
تا زمان رس��یدگی به پرونده او در دادگاه فرا برسد و پای 
میز محاکمه قرار بگیرد. در ادامه ریحانه این دختر جوان 
از سوي 5 قاضي شعبه 74 دادگاه کیفري استان تهران 
به قصاص نفس محکوم شد و قضات دیوانعالي کشور این 
حکم را تایید کردند اما این پایان ماجرا نبود چرا که این 
پرونده در پیچ وخم هاي قضایي بسیاري افتاد، ریحانه با 
این که چند بار محکوم شد اما همچنان خانواده وي چشم 
انتظار رضایت گرفتن از خانواده قرباني جنایت داشتند اما 
آنها هنوز هیچ وقت حاضر نشدند رضایت  دهند.ریحانه 
با این که در اعترافات اولیه خ��ود به قتل اعتراف کرد اما 
بعد ها حرف هایش را تغییر داد و ادعا کرد وی از خود دفاع 
مشروع کرده اس��ت. او درباره روز ماجرا گفت: من کارم 
طراحی داخلی بود به همین خاطر دکتر سربندی از من 
خواست تا برای طراحی داخلی مطبش به آن جا بروم. به 
همین خاطر روز حادثه با سربندی به آن جا رفتیم اما او 
نه تنها کار طراحی نداشت بلکه قصد داشت به من تجاوز 
کند به همین خاطر وقتی خواس��تم از خودم دفاع کنم 
چاقو به س��ربندی برخورد کرد و او جانش را از دس��ت 

داد ای��ن در حالی بود که خانواده مقتول بر گناهکاری او 
پافشاری می کردند. پس انجام تحقیقات توسط بازپرس 
ویژه قتل و برگزاري جلسات رسیدگي در دادگاه کیفري 
استان، دادگاه در نهایت با اعالم ختم رسیدگي با احراز 
اتهام قتل عمد، ریحانه جباري را به قصاص نفس محکوم 
کرد که رأي صادره از سوي شعبه ۲7 دیوانعالي کشور نیز 

به اجرا گذاشته شد. 
حکم  دادستانی 

حک��م ریحان��ه جب��اری صب��ح دی��روز در زن��دان 
رجایی ش��هر اج��را ش��د و دادس��تاني ته��ران ب��ا 
اع��الم ک��رد. را  ای��ن خب��ر   ص��دور اطالعی��ه اي 

متن این اطالعیه به ش��رح زیر اس��ت: »در پي انتش��ار 
مطالبي در برخي سایت هاي خبري درخصوص پرونده 
موضوع محکومیت ریحانه جباري مالیري فرزند فریدون 
و با عنایت ب��ه اجراي حکم قص��اص نفس درخصوص 
وي در تاریخ 1393/8/3 پایگاه اطالع رساني دادستاني 
تهران به منظور تنویر افکارعمومي، ش��رحي از پرونده 

قضایي را به شرح زیر اعالم مي کند.
1- اظهارات بعدي متهمه خالف این ادعا را ثابت کرده 

است.
۲- محل اصابت ضربه کارد به مرحوم )میان دو کتف( 

نش��ان از آن دارد که قت��ل در حالت دفاع نبوده اس��ت. 
گزارش معاینه جسد در سراسر بدن و دست ها آثار ضرب 
و جرح را گواهي کرده اس��ت. در پشت تنه یک بریدگي 
عرضي به طول 8س��انتیمتر، در س��مت راست ناحیه 
میاني خلف تنه و فاصله ۲س��انتیمتر از خلف وس��ط و 

8سانتیمتري در استخوان کتف راست دیده شده است.
3- خری��دن کارد به منظ��ور ارتکاب قت��ل، پیش از 
حادثه حکایت از تصمیم ریحانه جباري بر قتل دارد. در 
بازرسي از منزل متهم، جلد مقوایي کارد آشپزخانه کشف 
مي شود که نش��ان مي دهد آلت قتاله را خود خریداري 
کرده است. وي به خرید کارد آشپزخانه دو روز پیش از 

جنایت اقرار کرده بود.
4- مفاد پیامک ارسالي از سوي ریحانه جباري براي 
دوست خود مبني بر این که قصد کشتن فردي را دارد، 
داللت بر تصمیم وي براي قتل و نیز کذب بودن ادعاي 
دفاع در مقابل تجاوز است. قاتل در تاریخ 13تیرماه 86 
)3روز پیش از ارتکاب قتل(، با ارسال پیامکي به یکي از 
 دوستان خود نوشته است: »فکر کنم امشب بکشمش«.

5- ساکنان مجتمع محل ارتکاب جنایت اظهار داشته اند 
که با شنیدن س��روصدا، بیرون آمده و مشاهده کرده اند 
مقتول در حالي  که زخمي و خون آلود بوده با فریاد »دزد، 
دزد« از طبقه پنجم به پایین آمده و در جلوي واحد طبقه 
سوم بیهوش مي شود. این در حالي است که در صورت 
صحت ادعاي قاتل، موجبي براي فرار وي نبوده و او  باید با 
ایجاد سروصدا، همسایگان را آگاه مي کرده و با حضور آنها 

احساس امنیت مي کرده است.
6- در آپارتمان از نظر قفل فاقد تخری��ب بوده و این 
امر نش��ان مي دهد که قص��د تجاوزي در می��ان نبوده 
است. متهم درخصوص بسته بودن در و عدم امکان فرار 
مي گوید: »در ابتداي ورود در را باز گذاشتم. ولي او بعد از 

آمدن به سمت من در را بست، اما قفل نکرد.«
رضایت برای ریحانه 

به رغم همه این موارد دادس��تاني و خان��واده ریحانه 
تالش خود را به کار بستند تا شاید رضایت اولیای دم را 
بگیرند و در این میان با وجود برگزاري جلسه اي با حضور 
اولیاي دم و قاتل و خانواده وي، همچنین افراد زیادی از 
جمله اصغر فرهادی، بهاره رهنما، خانواده ناصر حجازی 
و محمدرضا ش��جریان تقاضای عفو از خانواده مقتول 
کردند اما با این حال اولیاي دم در نهایت خواستار اجراي 
حکم قصاص شدند و تنها یک راه برای نجات جان ریحانه 

گذاشتند.
مهلت 10روزه به ریحانه

در پرونده ریحانه تنها نقطه امید زماني روش��ن شد 
که روزه��ا آخر مهرماه خانواده مرحوم س��ربندی اعالم 
کردند اگ��ر در مدت 10روز ریحانه واقعی��ت را بگوید او 
را می بخش��ند و در غیر این صورت حکم قصاص را اجرا 
خواهند کرد. اما این فرصت تمام ش��د و سرانجام حکم 

سحرگاه دیروز اجرا شد.
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عملیات نجات در جنگل ابر 
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان شاهرود 
ازتالش یک ساعت و نیمه امدادگران شاهرودی 
برای نجات ۲ نفر مفقودی در جنگل ابر شاهرود 

خبر داد.
حس��ن محمدی گفت: یک اکی��پ امدادي 
هالل احمر شاهرود با تالش 90دقیقه ای موفق 
شد ۲ جوان را که در جنگل ابر شاهرود گمشده 

بودند نجات دهد.
به گفت��ه وي در پي تماس تلفن��ی مردمی با 
 ش��ماره 11۲ )ندای امداد( مبني بر گمش��دن

 ۲ نف��ر از ش��هروندان ش��اهرودي در منطق��ه 
ش��یرین نوا جنگل اب��ر در س��اعت ۲0: 18 روز 
پنجش��نبه یکم آبان ماه یک اکیپ ام��دادي از 
پایگاه امدادونجات بین ش��هری خرقانی شامل 
یک دستگاه آمبوالنس و ۲ نفر نیروهای امدادی 
به منطقه اعزام شدند. محمدی افزود: سرانجام با 
 تالش امدادگران هالل احمر شاهرود در ساعت

50: 19 ، ۲ جوان در جنگل پیدا شده و به مکان 
امن و خارج از جنگل منتقل شدند.

 سقوط مرگبار چوپان 
در ارتفاعات قلعه ضحاک

چوپان گمش��ده در ارتفاع��ات قلعه ضحاک 
هشترود بعد از ۲ روز پیدا شد. 

نجاتگ��ران جمعی��ت هالل احم��ر اس��تان 
آذربایجان ش��رقی صب��ح چهارش��نبه 30مهر 
جسد چوپان گمشده در ارتفاعات قلعه ضحاک 

هشترود را پیدا کردند. 
ه��الل  جمعی��ت  رئی��س  احمدپ��ور 
احمرشهرستان هشترود در تشریح خبر گفت: 
نجاتگ��ران امدادونجات کوهس��تان جمعیت 
هالل احمر هشترود با انجام عملیات جست وجو 
برای یافتن چوپان گمش��ده متاسفانه با جسد 
بی جان وی روبه رو ش��دند که از پرتگاه س��قوط 
کرده بود. گفتنی اس��ت چوپان یادشده از اهالی 
روس��تای بیزینی چراغ مردان هشترود بوده که 
در پی بارش های شدید روزهای اخیر، در صحرا 

ناپدید شده بود.

تصادف مرگبار در نپال 14 کشته داد
اتوب��وس حامل چندین گردش��گر خارجی و 
مسافر محلی در غرب »کاتماندو«، پایتخت نپال 

از مسیر منحرف شد و 14 قربانی گرفت.
این اتوبوس حامل تعدادی گردشگر خارجی 
و افراد بومی در یک بزرگراه کوهستانی از مسیر 
خود خارج شد که بر اثر این سانحه 14 تن کشته 
و بیش از ۲0 تن مجروح شدند. این افراد درحال 
بازگشت به شهرشان برای شرکت در فستیوال 
آیین هندی »دیوالی« بودند. به گزارش گاردین، 
این اتوبوس 100 سرنشین داشت که بیشتر آنها 
را شهروندان نپالی تش��کیل می دادند. اتوبوس 
حدود 100 متر از مسیر جاده منحرف شده و به 
داخل یک سراشیبی عمیق سقوط کرد. پلیس 

درحال بررسی علت این حادثه است.

در ایالت واشنگتن رخ داد

تیراندازی مرگبار در یک دبیرستان 

جیل��ن فرایب��ورگ یک��ی از دان��ش آموزان   
دبیرستانی در نواحی شمالی شهر سیاتل ایالت 
واشنگتن دس��ت کم یک نفر را با گلوله کشته و 
چهار نفر دیگر را زخمی و بعد خودکش��ی کرد. 
مهاجم نوجوان که »جیل��ن فرایبرگ« نام دارد، 
خودکش��ی کرده اس��ت. این حادثه روز جمعه 
۲4 اکتبر ۲014 در دبیرس��تان »مریس��ویل-
پیلچ��وک« رخ داد. گزارش ه��ای اولیه حاکی 
اس��ت که چهار نفر در این تیراندازی زخمی و به 
بیمارستان منتقل شده اند. ماموران پلیس محلی 
و پلیس فدرال )اف ب��ی آی( به محل تیراندازی 
اعزام ش��دند. انگیزه مهاج��م از این حمله هنوز 
مشخص نشده است. جلوگیری از آوردن اسلحه 
به داخل م��دارس همواره یک��ی از نگرانی های 
امنیتی مه��م پلیس و مس��ئوالن م��دارس در 
آمریکاس��ت. ب��ه گ��زارش بی بی س��ی، یکی از 
مرگبارترین حوادث تیراندازی در مدارس آمریکا 
حدود دو سال پیش در دسامبر ۲01۲ میالدی در 
ایالت کانتیکت واقع در ش��مال شرق این کشور 
رخ داد که در آن، بیش از ۲0 کودک دبس��تانی 
در ش��هر »نیوتاون« قربانی تیران��دازی جوانی 
۲0ساله شدند. مهاجم پس از کشتن کودکان و 
پنج بزرگسال دیگر، اقدام به خودکشی کرده بود.

مکث

خارج از مرز

یکشنبه 4 آبان 1393 | سال دوم | شماره 412 18

حکم اعدام ریحانه صبح دیروز در زندان رجایی شهر اجرا شد

اطالعیه دادستانی پس از اعدام ریحانه جباري

هشتمین همایش ساالنه نخبگان جوان کشور 
با حضور دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری 
و حمایت بانک رفاه کارگ��ران ۲9 و 30 مهرماه 
س��ال جاری در محل سالن اجالس سران برگزار 
شد. به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، 
این بانک در راس��تای مسئولیت های اجتماعی 

خود و التزام به حمایت از نخبگان و سرمایه های 
فک��ری، 800 کارت هدیه 500 ه��زار ریالی به 
نخبگان جوان اهدا کرد. در حاشیه این همایش 
بانک رفاه کارگران با برپایی غرفه نسبت به معرفی 
محصوالت و دستاوردهای خود به نخبگان جوان 

کشور اقدام کرد.

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی س��ازمان 
خصوصی سازی؛ نشست تخصصی فرصت های 
س��رمایه گذاری از طریق خصوصی س��ازی در 
کش��ور با حضور معاون وزیر ام��ور اقتصادی و 
دارایی و رئیس کل س��ازمان خصوصی سازی؛ 
نماین��ده مردم س��بزوار در مجل��س، اعضای 
از  و جمع��ی  س��ازمان  ای��ن  هیأت عام��ل 
کارشناسان و س��رمایه گذاران صبح پنجشنبه 

 در مرک��ز همایش ه��ای بین الملل��ی کی��ش 
برگزار شد.

بررس��ی رون��د گذش��ته و رویکرده��ای 
حال حاضر در زمینه خصوصی س��ازی؛ شیوه، 
چارچ��وب و مزای��ای حضور س��رمایه گذاران 
خارجی در فرآیند خصوصی س��ازی و معرفی 
ش��رکت های مش��مول واگ��ذاری مهم ترین 

محورهای این نشست بودند.

 بانک رفاه کارگران
 حامی هشتمین همایش ساالنه نخبگان جوان کشور شد

 نشست تخصصی فرصت های سرمایه گذاری
از طریق خصوصی سازی در کشور برگزار شد 

شهروند| س��وختگی دس��تان مرموز یک مرد 
زن نما که در تجمع اسیدپاشی در مقابل ساختمان 
دادگستری اصفهان شرکت داشت، وی را در لیست 

مظنونان قرار داد.
روز چهارشنبه بود که تعداد زیادی از شهروندان 
اصفهانی در تجمعی چندس��اعته خواستار تسریع 
اقدامات پلیس در دس��تگیری مجرمان اسیدپاش 
ش��دند، اما حضور مرد مرموزی در این تجمع ظن 
کارآگاهان را برانگیخت. به گزارش فارس، ماموران 
امنیتی روز چهارش��نبه مردی را بازداشت کردند 
ک��ه ب��ا آرایش و 
لباس زنانه قصد 
تحریک مردم به 
تجمع و اعتراض 
نهادهای  علی��ه 
کشور را داشت. 
بازجویی ه��ا  در 
مشخص شد آثار 

سوختگی ای روی دستان او وجود دارد. مرد زن نما 
هنوز به جنایت های اسیدی اعتراف نکرده است اما 
او تحت معاینات تیم متخصص پزشکی قرار گرفته 
تا علت این لکه های سوختگی مشخص شود.از این 
فرد که »ب.م.ب« ن��ام دارد، متولد 135۲ و صاحب 
یک شرکت مستندسازی اس��ت، ادوات ارتباطی و 
جاسوسی کشف شده است.این فرد که در تحریکات 
خود به بهانه اسیدپاشی در اصفهان، روی مساله ظلم 
به زنان اکید داشته تاکنون دو زن را طالق داده و در 

صدد ازدواج با زن سومی است. 
اسیدپاشی غیرقابل گذشت  است

بار دیگر دادس��تان کل کش��و از اش��د مجازات 
مجرمان اسیدپاشی س��خن گفت و این جنایت را 
غیرقابل گذشت خواند. حجت االسالم والمسلمین 
رئیسی با اشاره به این که در دادستانی کل موضوع 
اسیدپاش��ی به طور جدی دنبال می ش��ود، گفت: 
»امروز مس��أله امنیت از مس��ائل مورد تأکید نظام 
اسالمی است و هرگز به هیچ کس اجازه نمی دهیم 

تحت هر عن��وان، ب��ه حرکت ه��ای خودس��رانه 
دس��ت بزند، امنی��ت جامعه را مخ��دوش کند و با 
این گونه مس��ائل برخورد عبرت آم��وزی خواهیم 
داش��ت. این جنای��ت غیرقابل اغماض و گذش��ت 
اس��ت و حتی اگر از ناحیه اف��رادی که مورد صدمه 
قرار گرفته اند رضایت حاصل ش��ود دادس��تانی به 
هیچ عنوان از ایجاد ترس��ی که در دل مردم افتاده 
کوتاه نخواهد آمد و مس��ببین به موج��ب قانون و 
 ش��رع مورد مجازات ش��دید ق��رار خواهند گرفت.

این جنایت هیچ ارتباطی ب��ا موضوع امر به معروف 
و نهی از منک��ر ندارند و بدون تردید ب��ا عامالن آن 
برخورد جدی خواهد ش��د. مردم و دست اندرکاران 
بدانند که مس��ئوالن مصمم هستند با عامالن این 
جنایات برخورد قانونی شود. تا آن جا که مقدمات 
کار مشخص است انگیزه عامالن این جنایت بیشتر 
به انگیزه های انتقامجویی شباهت دارد؛ اما باز هم به 
صورت قاطع تا به اس��ناد قطعی دست پیدا نکنیم 

نمی توان قاطعانه نظر داد.«

ذره بینبازداشت مرد زن نما با دستانی سوخته در پرونده اسیدپاشی

 بازداشت 15 کیف قاپ 
در عملیات چراغ خاموش پلیس

دزد   15 ش�هرون�د| 
در پایتخ��ت ب��ه اج��راي 
نقشه ه��اي تبهکارانه شان 
دس��ت مي زدند.  بیش��تر 
آنها با وسوسه پولدار شدن 
پاي در دنی��اي تبهکاران 
گذاش��تند غافل از اینکه 
پلیس س��ایه به س��ایه در 

تعقیب آنان است. 
این شبکه سازمان یافته 
کی���ف  قاپ��ي ک��ه ب��ا 
در  س��رقت هاي خیاباني 
پایتخت وحش��ت آفریني 
کرده ب��ود در ش��بیخون 
پلیس دس��تگیر ش��د.  از 
چندی پیش سرقت های 
مش��ابه »کیف قاپی داخل 
پی��ش روی  خ��ودرو« 
تیم پلیس��ی قرار گرفت.  
بررس��ی ها نش��ان می داد 
که گروهی از س��ارقان به 
شیوه شکس��تن شیشه و 
یا تخریب درصندوق عقب 
خودروه��ای پارک ش��ده 
اقدام به سرقت می کردند، 
موضوع در دستور کار اداره 
هجده��م پلی��س آگاهی 

تهران بزرگ قرار گرفت.  
با بررسی پرونده شکایت 
تع��دادی از مالباخت��گان 
مشخص ش��د که تمامی 
ای��ن اف��راد درحالی ک��ه 
ب��ه مراکز مال��ی و تجاری 
به وی��ژه ش��عبات بانکی و 
صرافی ها مراجعه کرده اند، 
س��ارقان در فاصله زمانی 
کوتاهی کیف حاوی اموال 
مالباختگان را از در داخل 

خودرو  سرقت کرده اند. 
کارآگاه��ان اطمین��ان 
پی��دا کردند که س��ارقان 
در س��رقت های خود ابتدا 
به ش��یوه زاغ زنی اقدام به 
شناس��ایی مالباخت��گان 
در مراکز مالی و اقتصادی 
ک��رده و پ��س از تعقی��ب 
آنه��ا و در ی��ک لحظ��ه با 
سوءاستفاده از ترک خودرو 
توس��ط صاحب خودرو و 
اطمینان از ام��وال داخل 
خ��ودرو، اقدام به س��رقت 

می کردند.  
در محل های س��رقت، 
دوربین ه��ای مداربس��ته 
مورد بررسی قرار گرفت و 
ماموران با بهره گیری از این 
تصاویر موفق به شناسایی 
تصاویر تعدادی از سارقان 
سابقه دار در زمینه سرقت 

شدند.  
بررسی تصاویر به دست 
دوربین ه��ای  از  آم��ده 
داد  نش��ان  مداربس��ته 
ک��ه س��ارقان ع��الوه ب��ر 
با استفاده  موتورسیکلت، 
از انواع خودروهای سواری 
پژو به ویژه  ۲06 و پرش��یا 
و همچنی��ن پراید اقدام به 
تعقیب مالباختگان کرده و 
پس از انجام سرقت از محل 

متواری شده اند.  
از  بهره گی��ری  ب��ا 
تصاویر به دس��ت آم��ده از 
مداربس��ته،  دوربین های 
مجرم��ان  از  تع��دادی 
سابقه دار به نام های امید، 
بهزاد، ج��واد و...  که بارها 
به اته��ام ارتکاب س��رقت 
داخل خودرو و کیف قاپی 
دس��تگیر ش��ده بودن��د، 

شناسایی  شدند. 
با به دست آمدن تصاویر 
تع��دادی از اعض��ای گروه 
سارقان، شناس��ایی دیگر 
اعض��ای گ��روه و متهمان 
در دس��تور کار کارآگاهان 

قرار گرفت و با انجام اقدامات پلیسی، تمامی اعضای 
گروه سارقان و مخفیگاه های آنها در کرج، فردیس، 
مالرد، ش��هریار و شهر قدس شناسایی شد.  با توجه 
به اعتراف متهمان ب��ه ده ها کیف قاپی به ش��یوه و 
شگردهای مختلف، گس��تردگی مناطق سرقت در 
مناطق مختلف ش��هر تهران و دیگر شهرها، سوابق 
متهمان در ارتکاب جرایم مختلف سرقت، کیف قاپی، 
اس��تفاده از اس��ناد مجعول، زورگیری و... به منظور 
شناس��ایی دیگر جرایم ارتکابی به ویژه شناس��ایی 
مالباختگان، بازپرس پرونده با انتشار بدون پوشش 
تصاویر اعضای این گروه از سارقان از کسانی که موفق 
به شناسایی تصاویر متهمان شدند خواست تا جهت 
طرح و پیگیری شکایات خود به اداره هجدهم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسالمی 

مراجعه کنند.«  

ویژهویژه


