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رئیس پلیس پایتخت خبر داد: 

 دستگیری 662 مخل
 نظم و امنیت عمومی 

پلیــس پایتخــت 662 اراذل و اوباش و مخالن 
نظم عمومی را در مدت چهار ماه ابتدایی  سال ۹۴ 
دستگیر کرده است.  پلیس امنیت عمومی پایتخت 
با همکاری پلیس پیشگیری و یگان امداد با اجرای ۴ 

مرحله طرح موفق، متهمان را دستگیر کرد. 
فرمانــده انتظامی تهــران بزرگ با اشــاره به 
دســتگیری 662 اوباش گفت: با توجه به این که 
برخورد با مخالن نظم عمومی از دغدغه های اصلی و 
مطالبات به حق شهروندان است، تیم های عملیاتی 
پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ، طی این مدت با 
شناسایی مناطق آلوده و پاتوق های اراذل و اوباش 
 موفق شــدند در اجرای چهار مرحلــه عملیات،

 662 متهم را بازداشــت کنند.  سردار ساجدی نیا، 
با اشــاره به این که ایــن طرح ها از ســری جدید 
عملیات های پلیس تهران بزرگ در سال ۹۴ است، 
گفت:  طــی هماهنگی های انجام شــده با مقام 
قضایی، تمامی متهمان پــس از تکمیل پرونده به 
دادسرا معرفی می شوند تا به جرایم آنها رسیدگی 
شــود.  در این عملیات ها ۳6 شــرور سطح یک، 
۹۸ شرور ســطح 2 و ۵2۸ شرور سطح سه پس از 
شناسایی بازداشت شده و به مراجع قضایی معرفی 
شده اند. این عملیات ها با همکاری مأموران پلیس 
امنیــت عمومی و پلیس پیشــگیری پایتخت به 
صورت تلفیقی در چهار ماه ابتدایی امسال صورت 
گرفته اســت که طی آن ۵۰۵ دســتگاه خودرو و 
2۰۷۵ دستگاه موتورسیکلت نیز از متهمان توقیف 
شــده اســت.  فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در 
پایان ضمن تشکر از همکاری مستمر شهروندان 
درخصوص ارایه اطالعات به پلیس پایتخت گفت: 
اجرای این گونه طرح ها همچنان ادامه دارد و پلیس 
با مخالن نظم و امنیت عمومی برابر قانون برخورد 
خواهد کرد و به همین منظور شهروندان می توانند 
از طریق سامانه ۱۱۰ و یا با مراجعه به نزدیک ترین 
مرکز انتظامی پلیس پایتخت، شــکایات و نظرات 

خود را ارایه دهند تا به آن رسیدگی شود. 

 فرار از زندان
 به خاطر ترس استرداد به آمریکا 

بزرگتریــن قاچاقچی جهان به دلیــل ترس از 
استرداد به آمریکا و محاکمه در این کشور از زندان 

گریخت .  
»خوان پابلــو بادیلو« وکیل مدافــع »خوآکین 
گوســمان« بزرگترین قاچاقچی جهــان، معروف 
به »ال چاپو« گفت:  »ال چاپو« به شــدت از این که به 
آمریکا استرداد شود، هراس داشت و در راستای حل 
این مشکل از من خواست تا با ارایه راه حلی قانونی 
مانع استرداد وی شــوم؛ به همین دلیل من بسیار 
تالش کردم، »ال چاپو« از تالش های من خوشحال 
بود و ابراز رضایت می کرد؛ وی در ابتدا از این که من 
از قبول وکالتش صرفنظر کنم ناراحت بود که البته با 

پیگیری های من نگرانی وی تا حدی رفع شد.
وکیل مدافع »گوسمان« ضمن اظهار بی اطالعی از 
چگونگی دسترسی رئیس کارتل قاچاق موادمخدر 
»ســینالوآ« به مدارک مربوط به استرداد »ال چاپو« 
 به آمریکا، گفت که تمام این اســناد به طور کامل 
به صورت محرمانه توسط ارتش مکزیک نگهداری 

می شوند و من در این موضوع نقشی نداشتم.
»بادییو« همچنین گفت: هرکس دیگری هم در 
شرایط »گوسمان« قرار داشت همچون وی از خبر 
استرداد به آمریکا دچار ترس و وحشت و استرس 
می شد. وی همچنین از اظهارات مقامات آمریکایی 
و »دونالدترامپ« نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
این کشور به دلیل پیش داوری درباره »گوسمان« و 

دیگر مردم مکزیک به شدت انتقاد کرد.
 ۱2جوالی  ســال جاری)2۱ تیرماه( »خوآکین 
گوســمان لوئرا« معروف به »ال چاپــو« قاچاقچی 
مکزیکی مواد مخدر از زندان این کشــور فرار کرد. 
در پی فرار بزرگترین قاچاقچی جهان پلیس ملی 
ال ســالوادور، هندوراس و گوآتمــاال در مرزهای 
کشورشــان اعالم وضع خطر و آماده باش کرده اند 
تا از حمالت احتمالی قاچاقچیان جلوگیری کنند. 
دادستان کل مکزیک برای اطالعاتی که منتهی به 
دستگیری ال چاپو شــود، 2.۵ میلیون یورو جایزه 
تعیین کرده اســت. ۳۰ مامور زندان که مظنون به 
همکاری در این اقدام هستند تحت بازجویی قرار 

گرفتند.
»گوسمان« ســال 2۰۰۱ پس از تحمل ۸ سال 
زندان به جرم قاچاق مواد مخدر و پولشویی با مخفی 
شدن در یک محموله لباس کثیف از زندان گریخت 
ولی اسفند ماه سال گذشــته در سینالوآ دستگیر 
شــد؛ گفته می شــود وی یک بار هم در ۱۹۹۳ از 
زندان گریخته بود. بر اساس گزارشات »گوسمان« 
خطرناک ترین سرکرده قاچاقچیان جهان به حساب 
می آید که اعضای باند وی مواد مخدر را در سراسر 
جهان توزیع می کنند. مجله آمریکایی فوربس  سال 
 2۰۱2 وی را به عنــوان قدرتمندترین قاچاقچی 
مواد مخدر جهان و شصت و سومین فرد قدرتمند با 

دارایی حدود یک میلیارد دالر معرفی کرد.
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کارآگاه

آژير

 دعوای مرگبار
 دستفروشان جنت آباد

 شهروند|دعوای عاشقانه دستفروشان جنت آباد
 پایان مرگباری داشــت. پســر جوانی که در پی 
حسادت عاشقانه، دوســت قدیمی اش را به قتل 

رسانده بود، دستگیر شد.
۱۳ مرداد ماه بود که یــک درگیری مرگبار در 
بزرگراه ایرانپارس – خیابان شــقایق به کالنتری 

۱۳۸ جنت آباد اعالم شد. 
با حضور مأموران کالنتــری در محل اعالمی 
مشخص شد که جوانی ۳۰ ساله به نام »مصطفی« 
بر اثر اصابت ضربه جسم نوک تیز به ناحیه چپ 
سینه به قتل رســیده و قاتل نیز از محل ارتکاب 

جنایت متواری شده است. 
کارآگاهان اداره دهم پلیــس آگاهی در محل 
جنایت رفتند به تحقیق از شاهدان صحنه جنایت 
پرداختند؛ محــل جنایت، مکان کســب و کار 
تعدادی از دستفروشانی است که هر روز اقدام به 
ایجاد بســاط کرده و درگیری نیز میان دو تن از 
غرفه داران به نام های پوریا و مصطفی آغاز و طی 

آن مصطفی توسط پوریا به قتل رسیده است. 
یکی از غرفه داران در اظهاراتش به کارآگاهان 
گفت:  »یکــی از غرفه داران بازار هســتم؛ حدود 
ساعت   ۱۵ شــنیدم که در پایین غرفه و در کنار 
خیابان صدای داد و بیداد می آید. به سمت پیاده رو 
رفتم؛ دیدم که یکی از غرفــه داران به نام پوریا با 
یکی دیگر از غرفه داران به نــام مصطفی درگیر 
شده؛ زمانی که به سمت آنها رفتم، پوریا را دیدم 
که درحالی که یک قبضه چاقو به دســت داشت، 
درحال فرار است و مصطفی نیز روی زمین افتاده 
و خون زیادی از وی رفته که بالفاصله با پلیس و 

اورژانس تماس گرفتیم«.
کارآگاهان خود را به مخفیگاه متهم در خیابان 
شهید ستاری – بلوار فردوس غرب رساندند و او 

را دستگیر کردند.
در شرایطی که گمان می شد که انگیزه ارتکاب 
جنایت، اختالف بر محل ایجاد بساط دستفروشی 
بوده، متهم در اعترافات خود و درخصوص انگیزه 
جنایت عنوان داشت: » من و مصطفی از دو سال 
پیش با یکدیگر دوســت بودیم؛ در این مدت من 
به یکی از خانم های غرفه دار به نام مریم عالقه مند 
شدم و این خانم نیز در امور غرفه داری به من کمک 
می کرد. چند روز پیش از درگیری من به صحبت 
مریم با مصطفی اعتراض کردم و از مریم خواستم 
که ارتباط خودش را با مصطفی قطع کند اما مریم 
عنوان داشت:  »هرچه باشد مصطفی از توی روانی 
و دیوانه بهتر است« و همین موضوع باعث شد تا 

نسبت به مصطفی کینه به دل بگیرم«. 

متهم درخصوص روز حادثه نیــز به کارآگاهان 
گفت: »ساعت ۱۴  مریم با من تماس گرفت. من در 
مسیر آمدن به بازار روز بودم؛ وقتی شنیدم او در غرفه 
مصطفی نشسته است، بسیار عصبانی شدم؛ زمانی 
 که به بازار روز رسیدم، مریم از داخل بازار رفته بود . 
به سمت غرفه مصطفی رفتم و دیدم که او درحال 
خالی کردن بسته های پوشــاک است؛ بدون هیچ 
مقدمه ای با چاقویی که همراه داشــتم، ضربه ای به 
سمت او پرتاب کرده و چاقو را به سینه اش فرو کردم 
و به سرعت از محل متواری شدم«.   با توجه به اعتراف 
متهم بــه ارتکاب جنایت، قرار بازداشــت موقت از 
سوی مقام محترم قضایی صادر و متهم جهت انجام 
تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ قرار گرفته است.

سقوط بالگرد نظامی در افغانستان

یک فروند بالگرد متعلق به ارتش افغانستان بر اثر 
نقص فنی در استان جنوبی زابل سقوط کرد که ۱۷ 
تن از سرنشینان آن کشته شدند. محل سقوط این 
بالگرد روستای شوخیل شهرستان شینکی که یک 
منطقه کوهستانی در زابل است گزارش شده است. 
یک افسر ارشد ارتش، ۵پرسنل تیم فنی، یک خلبان 
و ۱۵ سرباز و افسر دیگر ارتش افغانستان در سانحه 
سقوط بالگرد کشته شــده اند. این بالگرد نیروهای 
ارتش افغانســتان صبح روز پنجشــنبه در منطقه  
کوهستانی زابل سقوط کرده است. با سقوط بالگرد 
نیروهای کمکی برای امدادرســانی به سرنشینان 
بالگرد به منطقه اعزام شــدند. مقامــات امنیتی و 
 ارتش افغانستان علت سقوط این بالگرد را نقص فنی

 اعالم کرده اند.

بهناز مقدسی| روحانی گروه جهادی قرارگاه 
»معبری به آســمان« که در روســتاهای محروم 
کشور دست به کارهای خیرخواهانه می زنند در 
حادثه ای تلخ  نجاتگر ۴ کودکی شد که از فرط فقر 

و گرسنگی در یک قدمی مرگ قرار گرفته بودند.
خانه ای که در آن مرگ موج می زد

روی زمین افتاده بودند، زمیــِن اتاقی که درد 
از در و دیوارش می بارید. در این خانه که شــبیه 
هیچ خانه ای نبود، »زینب «۱۱ ســاله، »سارینا« 
۷ ساله، »ستایش« ۴ ساله و »سودا« 2 ساله، بازی 
کودکانه ای  نداشــتند. از بی غذایی قرص خورده 
بودند؛ قرصی که روی زبان خشــک و شکم های 
خالی شــان خوشــمزه ترین خوراکــی به نظر 

می رسید. 
هیچ کس نمی دانست پشت دیوارهای ِگلی و 
آفتاب خورده این خانه ۴ کودک با مرگ دست و 
پنجه نرم می کنند. »حاج آقا علی بیگی« روحانی 
گروه »معبری به آسمان« که 2 سال پیش به این 
روســتا آمده بود و با همکاری گروهشــان برای 
کودکان بی سرپرســت روســتایی »یتیم خانه« 
ســاخته بودند به دلش افتاد تا آن روز ســری به 
خانه یکی از خانواده های محروم روستا بزند. گروه 
خیرین به همراه مرد روحانی در آستانه در بودند 
که با صحنه دردناکی روبه رو شدند. ۴ دختر بچه 
در حالی که پدر و مادرشان در خانه نبودند با عالیم 
حالت تهوع، سرگیجه و استفراغ روی زمین افتاده 
بودند  و گریه های بی صدایشان حتی از قاب پنجره 
شکسته خانه شان هم خارج نمی شد. آنها بالفاصله 
کودکان را به پزشک روستا رساندند اما هر لحظه 
وضعیت جســمانی کودکان عالیم مسمومیت 
شــدید را بروز می داد که روحانی روســتا پایگاه 

اورژانس کرمانشاه را در جریان ماجرا قرار داد. اکبر 
آزادی مسئول روابط عمومی مرکز فوریت های 
پزشکی کرمانشــاه درباره عملیات امداد و نجات 
در این حادثه به  »شــهروند« می گوید:» در تماس 
تلفنی مردم با اورژانس در جریان مســمومیت 
۴ کودک روســتای محروم چنار قرار گرفتیم. در 
این روستا هیچ مرکز درمانی وجود ندارد و حتی 
خیلی از خانه ها خط تلفن نداشتند تا این موضوع 
را به اورژانس اطالع دهند اما ظاهرا گروهی خّیر 
که به همراه یک روحانی به این روستا رفته بودند 
در جریان وضعیت وخیم ۴ دختر بچه قرار گرفته 
بودند و با اطالع رســانی به اورژانس درخواســت 
نیروی امــدادی کرده بودند. با توجه به شــرایط 
منطقه و صعب العبور بودن این روســتا بالفاصله 
درخواست یک بالگرد امدادی به این روستا اعزام 
شد و مسموم شدگان با همراهی مرد روحانی به 

بیمارستان امام خمینی کرمانشاه منتقل شدند.«
بررسی های اولیه پزشکان نشــان می داد آنها 
به دلیل خوردن غذای آلوده دچار مســمومیت 
شده اند. زینب سارینا هر لحظه حالشان وخیم تر 
می شــد و به همین خاطر با تشخیص پزشکان 
بخش مسمومیت بیمارســتان به » آی سی یو « 
منتقل شــدند. ۴ روز طول کشید تا وضعیت این 
کودکان رو به بهبود رفت و زینب و سارینا هم در 
 کنار ستایش و سودابه بخش منتقل شدند. این
 در حالی بــود که »حــاج آقا علــی بیگی« مرد 
روحانی ۴ شبانه روز در کنار این کودکان بیمار در 

بیمارستان ماند تا آنها رو به بهبود بروند. 
کار بزرگ یک روحانی

چنار، با تابش تیغ خورشید که هر صبح  بر جاده 
صعب العبورش می تابد حکایت تلخی از زندگی و 

محرومیت مردمانش دارد؛ روســتایی که در آن 
فقر بیداد می کند، روستایی با دردهای بی شمار. 
»تا چند ســال قبل همین جاده صعب العبور هم 
وجود نداشــت  تا اینکه با حضور ما و کمک های 
مسئوالن، استانداری و بخشداری کرمانشاه کمی 
وضعیت روســتا و راه های ارتباطی اش بهتر شد. 
ساکنان اینجا خیلی فقیر و محرومند؛ آن ها که 
وضعشان بهتر است زمین دارند و کارگر گرفته اند 
تا روی زمین هایشان کار کنند اما امان از فقرا، فقر 
در این روستا به معنای داشتن هیچ  است« اینها 
را  »حاج آقا علی بیگی« روحانی گروه معبری به 

آسمان می گوید.
این روحانی جوان کــه هنوز تلخی آن صحنه 
دردناک رهایش نکرده اســت دربــاره روزی که 
۴ کودک را از مــرگ نجات داد به »شــهروند« 
گفت:» از 2 ســال قبل که همراه گــروه قرارگاه 
»معبری به آســمان« خانه به خانه به روستاهای 
محروم کرمانشاه رفته بودیم با خانواده این دختر 
بچه آشنا شــدم. آن ها یک برادر ۱۴ ساله به نام 
»محمد« هم دارند که در ســاختن یتیم خانه به 
ما خیلی کمک کرد. پسر با استعدادی بود و اگر 
فقر و محرومیت روستایش نبود بدون شک یکی 
از جوانان موفق کشور می شد. آن روز وقتی بعد 
از مدت ها دوباره به این روستا رفتیم تا وضعیت 
ساکنانش را بررســی کنیم برای احوالپرسی از 
محمد به همراه اعضای گروه به خانه شان رفتیم. 
وقتی به آنجا رسیدیم هیچ صدایی از داخل خانه 
بیرون نمی آمــد. بااینکه می دانســتم محمد ۴ 
خواهر کوچک دارد اما انگار کسی در خانه نبود. 
درِخانه های کوچک این روستا همیشه باز است، 
به همین خاطر به داخل خانه سرک کشیدم که 

با صحنه دردناکی روبه رو شدیم. ۴ دختر کوچک 
با موهــای ژولیده و لباس های پــاره روی زمین 
افتاده بودند. به نظر می رســید ساعت هاست با 
یک بیماری دست و پنجه نرم می کنند اما کسی 
از دردشان خبر نداشته اســت. داخل رفتیم؛ در 
و دیوار خانه کثیف بود و بوی بدی به مشــام مان 
می خورد. کودکان در میان وضعیت غیربهداشتی 
خانه روی زمین افتاده بودند بــا در جریان قرار 
دادن پزشک روستا بالفاصله یک اورژانس هوایی 
به روستا اعزام شد و من به همراه این کودکان به 
بیمارستان امام خمینی کرمانشاه منتقل شدیم. 
در حالی که تشــخیص پزشــکان مسمومیت 
کودکان بر اثر خوردن غذای آلوده اعالم شــد اما 
وقتی حالشان رو به بهبود رفت برایشان بستنی 
و میوه خریدم تا با هم دوست شویم و علت ماجرا 
را از خودشــان بپرســم. زینب که از خواهرهای 
دیگرش بزرگتــر بود گفــت پــدرو مادرمان، 
گوسفندان را به چرا برده بودند. گرسنه بودیم و 
چند عدد قرص پیدا کردیم، قرص های خوشمزه، 
آنها را خوردیم که سیر شویم اما کم کم دل درد 

گرفتیم و بی حال روی زمین افتادیم.«
»زینب«،»سارینا«، »ســتایش« ،»سودا« پس از 
درمان به خانه شــان برگشــتند، همان خانه ای 
کــه در آن جز »فقرِ بزرگ« هیچ نداشــت. هنوز 
هم نــدارد، خانه ای که کــودکان محروم اش در 
دنیایی بچگی شکم شــان را با خــوردن قرص 
ســیر کردند کودکانی که پدر و مادرشان برای 
اینکه چرخ همین خانه بدوِن هیچ را بچرخانند، 
صبح تا شــب زیر آفتاب داغ و سرمای سوزناک 
روســتای صعب العبورشــان جان  می کنند و   

آخر هیچ که هیچ.

کودکان  قربانی محرومیت روستا شدند

مرد روحانی 4 دختر بچه را   از مرگ نجات داد
  قرص های شیمیایی تنها خوراکی خوشمزه این دختران بود

شهروند| رئیس 22 ساله 2۵ ســارق زورگیر که پس از چندین سال 
دزدي، ثروت میلیاردي به جیب زده بود، از ســوي پلیس بازداشت شد. 
این پسر که رهبر چند باند سرقت بود، وقتي در استان گیالن نیز یک تیم 

سرقت تشکیل داد، گرفتار قانون شد.
چند وقت پیش پلیس در جریان سرقت هاي یک باند سازمان یافته و 
بزرگ قرار گرفت که با شگردهاي مختلفي مثل »کیف قاپی«، »زورگیری از 
عابران پیاده«، »گردنبند قاپی«، »زورگیری به شیوه ایجاد تصادف ساختگی« 
و »سرقت از خانه ها« دست به زورگیري و دزدي مي زدند. ماموران بالفاصله 
دستگیري اعضاي این باند را در دستور کار خود قرار دادند. با آغاز تحقیقات 
پلیسي تیم تجسس توانســت همه اعضاي این باند را شناسایي کند. در 
ادامه 2۵ نفر از اعضاي این چند باند گســترده از سوي پلیس بازداشت 
شدند. اعضاي این باندهاي خشن با انواع شگردها اقدام به سرقت در مناطق 
مختلف شهر تهران و همچنین سایر شهر و استان های کشور به ویژه در 
حاشــیه تهران کرده بودند. آنها پس از دســتگیري تحت بازجویي هاي 
پلیسي قرار گرفتند و با اعتراف به همه جرم هاي خود، پسري به نام امیر 
را رئیس خود اعالم کردند. با اعتراف همه متهمان، دســتگیری امیر که 
همه این باندها را به تنهایي اداره مي کرد، به صورت ویژه در دســتور کار 

کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 
زندگي مخفیانه رئیس 22 ساله

شناسایی هویت واقعی سرکرده گروه سارقان در شرایطی در دستور کار 
کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت که هیچ کدام از 
متهمان دستگیر شده اطالع دقیقی از هویت واقعی سرکرده  خود نداشتند 
و همه آنها این پســر را با نام مستعار »امیر خوشگله« می شناختند. براي 
همین کارآگاهان با بهره گیری از تصاویر به دست آمده از متهم متواری و 
بانک اطالعات مجرمان سابقه دار موفق به شناسایی هویت این پسر به نام 

امیر 22ساله شدند که پیش از این نیز به اتهام ارتکاب سرقت های خشن 
دستگیر و روانه زندان شده بود. 

کارآگاهان پس از شناســایی محل ســکونت خانواده وی در منطقه 
سلطان آباد به تحقیق نامحسوس از آنها پرداختند و در نهایت اطالع پیدا 
کردند که امیر بــا وجود آن که هویت واقعیتــش و حتی محدوده محل 
سکونتش را به هیچ کدام از همدستانش اعالم نکرده، اما با توجه به سوابق 
گذشته در پلیس آگاهی و اطمینان از شناسایی شدن از سوي کارآگاهان 

پلیس آگاهی، زندگی مخفیانه ای را انتخاب کرده است. 
ثروت میلیاردي از راه دزدي

همزمان با انجام تحقیقات براي شناسایی مخفیگاه امیر، تیم تحقیق 
متوجه شد که امیر با سرمایه به دســت آمده از صدها سرقت در مناطق 
پرند، پرندک، سلطان آباد، شهریار و گلستان، تعدادی امالک، باغ و اراضی 
خریداري کرده اســت. همچنین در ادامه، کارآگاهان بیــش از ۱۳ انواع 

 ،AZERA ،خودروهای ســواری خارجی از انواع خودروهای مزدا، هیوندا
کوپه و را شناسایي کردند که متهم در طول چند سال آنها را خریده و هر بار 

پس از مدت کوتاهی اقدام به تعویض آنها کرده بود. 
بازداشت سرکرده دزدان

با توجه به سوابق امیر در تشکیل گروه های سرقت و اطمینان از ادامه 
فعالیت های مجرمانه، مشخصات وی در اختیار همه پلیس های آگاهی 
سطح کشور قرار گرفت و مشخص شــد که او ۷روز پیش به اتهام سرقت 
از یک خانه ویالیی در استان گیالن – شهرستان بندر انزلی به همراه سایر 
همدستانش یعني سه زن و ۵ مرد دستگیر شده است. بنابراین بالفاصله 
هماهنگی الزم قضایی انجام شد و متهم براي تحقیقات تکمیلی به اداره 

هجدهم پلیس آگاهی تهران منتقل شد. 
امیر پــس از انتقال بــه اداره هجدهم پلیس آگاهــی تحت بازجویي 
قرار گرفت و در نهایت و به ســرقت های ســریالی اعتراف کــرد. وي در 
 اعترافات خود به ماموران گفت که عالوه بر ســرقت هایی که با 2۵ متهم

 دستگیر شده در اداره هجدهم پلیس آگاهی در طول سال های گذشته 
داشته، به همراه یکی دیگر از مجرمان سابقه دار به نام مهدی 2۳ ساله به 
شیوه ایجاد تصادف ســاختگی و یا زاغ زنی از بانک ها دست به سرقت و 

زورگیری زده است. 
با ادعاهای ســرکرده گروه دزدان، مهدی نیز پس از دســتگیری در 
مخفیگاهش در استان گیالن به اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران منتقل 
و به همدســتی با امیر اعتراف کرد. بازپرس پرونده براي شناسایی دیگر 
جرایم ارتکابی و همچنین ســایر مالباختگان، با درخواست انتشار بدون 
پوشش تصویر هر دو متهم از کسانی که موفق به شناسایی تصاویر متهمان 
شدند خواست تا براي طرح و پیگیری شکایات خود به اداره هجدهم پلیس 

آگاهی تهران مراجعه کنند. 

پايان زندگي مخفيانه رئيس دزدهاي تهران
  این پسر 22 ساله معروف به »امیر خوشگله « هدایت چند تیم سرقت را برعهده داشت
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