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 افزايش 128 درصدي 
استرداد مجرمان بين المللي
رئيس پلي�س بين المل�ل ناج�ا  از رش�د 128  
درص�دي اس�ترداد مجرم�ان بين الملل�ي در 
9 ماهه امسال نسبت به س�ال گذشته خبر داد. 
سردار هادي ش��يرزاد درباره رس��يدگي به شكايت 
شاكيان و اس��ترداد مجرمان بين المللي گفت: شعار 
سازمان اينترپل ناامن كردن جهان براي مجرمان است 
و پليس بين الملل ناجا همواره اين موضوع را مد نظر 
قرار داده است.  وي افزود: متهمان بين المللي به اتهام 
قتل، كالهبرداري، تحصيل مال نامشروع، اخالل در 
نظام اقتصادي و صدور چك بالمحل از سوي كاركنان 
پليس بين الملل تحت پيگرد ق��رار دارند كه پس از 
رديابي، شناسايي، دستگيري به جمهوري اسالمي 
ايران مسترد مي شوند به گونه اي كه در 9 ماهه امسال، 
شاهد رشد 128 درصدي استرداد متهمان از 9 كشور 
و بالعكس بوده ايم.  رئيس پليس بين الملل ناجا گفت: 
با توجه ب��ه پروتكل هاي س��ازمان اينترپل و تالش 
همكارانم، تمام سعي ما بر اين است هيچ متهمي نتواند 
از قانون بگريزد و حتي فراتر از مرزهاي كشور نيز بايد 

منتظر دستان پر قدرت قانون باشد.

مجرمان فرصت طلب هر روز شيوه جديدي براي به دام انداختن طعمه هاي خود 
به كار مي گيرند. گاهي اين مجرمان در فضاي مجازي خودشان را افراد مشهوري 
معرفي مي كنند يا ادعا مي كنند با افراد مشهوري در ارتباط هستند و از اين طريق 
براي رسيدن به خواسته هاي پولي يا شيطاني شان دختران ساده لوح را كه به دنبال 
آرزوهاي خود هستند، فريب مي دهند. مرد جواني كه به اتهام فريب و ربودن دختر 
جواني ازسوي مأموران تهران دستگير شده است در اينستاگرام خودش را گريمور 
معروف فيلم هاي سينمايي معرفي كرده بود و به اين شيوه دختري را كه عاشق 
بازيگري است از شهرستان به تهران كشانده است تا به خواسته شيطاني اش برسد. 
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه اوايل هفته گذشته بود كه مأموران پليس تهران در جريان 
درگيري دختر جواني با راننده خودروي سواري در يكي از خيابان هاي شرقي تهران قرار 
گرفتند و راهي محل شدند.  مأموران وقتي به محل رسيدند، دريافتند لحظاتي قبل مرد 

جواني قصد ربودن دختري را داشته اما موفق نشده و از محل گريخته است. 
دختر جوان در توضي��ح ماجرا به مأموران گف��ت: از دوران كودك��ي عالقه زيادي 
به بازيگري در فيلم هاي س��ينمايي و تلويزيونی داش��تم. آرزويم اين بود كه روزي 
هنرپيشه معروفي شوم و طرفدارانم براي گرفتن امضا از من صف بكشند اما از بخت 
بدم خانه مان شهرس��تان بود و دسترس��ي به كارگردان ها و هنرپيشه هاي مشهور 
نداشتم كه تست بازيگري بدهم. مدتي قبل در اينستاگرام با مرد جواني به نام هرمز 
كه خودش را گريمور فيلم هاي س��ينمايي معرفي كرد آشنا شدم. او مدعي بود كه 
با كارگردان هاي معروفي همكاري داشته و س��تاره هاي سينما را براي بازيگري در 
فيلم ها گريم كرده اس��ت. خيلي خوش��حال بودم از اينكه در نهايت با فردي كه در 
فيلم هاي سينمايي فعاليت دارد آشنا شده ام. به همين دليل از فرصت استفاده كردم 
و به او گفتم كه عالقه زيادي به بازيگري در فيلم هاي سينمايي و تلويزيوني دارم و از 
او خواستم مرا به كارگردان يا بازيگري معرفي كند تا به آرزوي ديرينه ام برسم. مدتي 
با هم ارتباط پيامكي داشتيم و او هم گاهي عكس هايي كه با هنرپيشه ها گرفته بود 
براي من مي فرستاد و مدعي بود كه با آنها همكاري دارد. هرمز خيلي به من دلداري 
داد و از من خواس��ت تعدادي از عكس هاي خصوصي ام را ب��راي او از طريق فضاي 
مجازي بفرستم تا به فردي كه كارگردان مشهوري است نشان دهد و براي من وقت 
مالقات بگيرد.  چند روز بعد از اينكه عكس هايم را فرس��تادم با من تماس گرفت و 
گفت كارگردان عكس هاي مرا ديده و پسنديده است و گفته كه به ظاهرم مي خورد 
كه اس��تعداد بازيگري دارم و در نهايت هرمز گفت به زودي براي من وقت مالقات 
مي گيرد تا براي تست بازيگري به تهران بروم و گفت كارگردان قول داده از من در 

يكي از سريال هاي در حال توليد استفاده كند. 
خيلي خوشحال بودم آنقدر كه در پوستم نمي گنجيدم و به تمامي دوستانم گفته 
بودم كه به زودي بازيگر مي شوم و هر ساعت در انتظار تماس هرمز بودم تا اينكه دو 
روز قبل تماس گرفت و از من خواست براي مالقات با كارگردان مشهور به تهران بروم. 
وقتي موضوع را با پدر و مادرم در ميان گذاشتم آنها مخالفت كردند و اجازه ندادند به 
تهران بيايم. آنها مي گفتند كه نبايد به گفته فردي در شبكه هاي مجازي اعتماد كرد 
اما عشق به بازيگري مرا كور كرده بود و به همين دليل شبانه با برداشتن مقداري پول 

از خانه بدون اجازه خانواده ام راهي تهران شدم. 
در تهران هرمز با خودرويي به دنبال من آمد. خيلي برايم عجيب بود چون قيافه اش 
با عكسي كه در اينستاگرام از خودش گذاشته بود متفاوت بود اما بي خيال شدم و از 
او خواستم مرا هر چه زودتر به مالقات كارگردان معروف ببرد كه تازه فهميدم او مرد 
شياد و شيطان صفتي است كه به اين بهانه مرا به تهران كشانده و قصد آزار و اذيت مرا 
دارد.  او مرا تهديد كرد كه حركتي نكنم و خودرو را به راه انداخت . از آنجايي كه مدتي 
ورزش هاي رزمي كار كرده بودم داخل خودرو با او درگير شدم و وقتي چند ضربه به 
او زدم و خودرو سرعتش كم شد خودم را از داخل خودرو به بيرون انداختم كه او فرار 

كرد اما شاهدان شماره پالك خودروی او را يادداشت كردند. 
با طرح اين شكايت پرونده براي دستگيري متهم به دستور بازپرس دادسراي امور 
جنايي در اختيار مأموران پليس قرار گرفت. مأموران در نخس��تين گام با بررس��ي 

شماره پالك خودرو، متهم را شناسايي و بازداشت كردند. 
متهم در بازجويي ها با اعتراف به جرمش گفت: وقتي با ش��اكي در اينستاگرام آشنا 
شدم و فهميدم كه او عاشق بازيگري است خودم را گريمور فيلم هاي سينمايي معرفي 
كردم و پس از آن از طريق فتوش��اپ تعدادي عكس از خودم در كنار هنرپيشه هاي 
معروف درست كردم و براي شاكي فرستادم و اعتماد او را جلب كردم. مدتي از ارتباط 
تلفني و پيامكي ما گذاشت تا اينكه او اصرار كرد برايش از كارگردان مشهوري وقت 
مالقات بگيرم و من هم وسوسه شدم به اين بهانه او را به تهران بكشانم و به خواسته 
شيطاني  ام برسم اما وقتي به تهران آمد نه تنها به خواسته ام نرسيدم كه از او كتك هم 

خوردم و گرفتار شدم. تحقيقات از متهم ادامه دارد. 

 دام شيطاني گريمور قالبي
 براي دختر شهرستاني 

  محبوبه قربانی 
فرمانده انتظام�ي تهران بزرگ ب�ا تأكيد بر 
تشديد مجازات مجرمان سابقه دار از سوي 
قانونگذار گفت: 237 نفر از 500 تبهكاري كه 
در جريان آخرين مرحله از طرح رعد بازداشت 
شده اند از مجرمان سابقه دار هستند كه اين 
افراد همچنان به چرخه جرم باز مي گردند. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار حسين رحيمي 
در حاشيه اجراي بيس��ت و يكمين طرح رعد 
پليس كه در پليس پيش��گيري تهران بزرگ 
برگزار ش��د، گفت: »مأم��وران كالنتري هاي 
تهران در اين طرح به 2۶۷ مخفيگاه س��ارقان 

وارد ش��ده و ۵۰۰ مجرم را بازداشت كردند. از 
اين تعداد 2۳۷ نفر سارق سابقه دار و 2۶۳ نفر 
براي اولين بار مرتكب سرقت شده اند. در اين 
طرح ۷۰۰ پرونده سرقت تشكيل و ۷۶۵۰ مورد 
اموال مسروقه شناسايي و كشف شده است. « 
س��ردار رحيمي به اقدامات پلي��س تهران در 
برخورد با كاالهاي قاچاق نيز اشاره كرد و گفت: 
»با بررسي۵۵ پرونده كاالي قاچاق، ۳۳ نفر از 
قاچاقچيان دس��تگير و۳۰ هزار كاالي قاچاق 
كشف و ضبط ش��د. همچنين پنج باند قاچاق 
كاال نيز شناسايي و منهدم شد. ارزش كاالي 
قاچاق مكشوفه 4 ميليارد تومان بوده است.« 

فرمانده انتظامي پايتخت به دستگيري ۵8 نفر 
در ح��وزه توزيع اق��الم ضد فرهنگي پرداخت 
و گفت: »29 قبضه س��الح جنگي و 88 قبضه 
سالح سرد كش��ف و ضبط ش��د و 1۰ نفر نيز 
در خصوص استفاده از س��الح گرم و سرد نيز 
دس��تگير ش��دند.« رئيس پليس پايتخت با 
بي��ان اينكه طرح ه��اي رعد با جدي��ت ادامه 
دارد، تصريح كرد: »در اين طرح، 1۶۵ دستگاه 
خودرو و موتورسيكلت شناسايي و ضبط شده 
است. همچنين 19 باند س��رقت نيز متالشي 
شده است كه از اموال سرقت ش��ده به ارزش 
۷ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان، 8۶ درصد اموال 

شناسايي و به صاحبان عودت داده شده است.« 
سردار رحيمي همچنين در خصوص معتادان 
متجاهر گفت: »بزرگترين مشكل ما در تهران 
معتادان متجاهر است. ظرفيتي كه بهزيستي 
براي اين افراد تهيه ك��رده كفايت نمي كند از 
همين رو پليس با هماهنگي ستاد مبارزه با مواد 
مخدر تالش كرده تا فضاي جديد براي معتادان 
متجاهر نيز ايجاد شود. همچنين ما مدت زمان 
نگهداري اين افراد را در مركز بازپروري افزايش 
داديم و ب��ا توجه به اقدام��ات خوبي كه انجام 
ش��ده، اميدواريم تا قبل از پايان س��ال شاهد 

اتفاقات خوبي در اين زمينه باشيم.«

راننده خودروي سواري در شهرستان همدان به علت استنشاق دود اگزوز جانش را از دست داد. 
سرهنگ جمشيد باقري، فرمانده انتظامي همدان گفت: در جريان تحقيقات پليس مشخص شد 
كه راننده ۵1 ساله در پاركينگ خانه اش در حال تعمير دستگاه پخش خودرو بود كه به علت سردي 
هوا، خودرو را در حالي كه در پاركينگ بسته بوده، روشن كرده و شيشه هاي آن را باال كشيده بود. 
به گفته اعضاي خانواده اش، حدود 4۰ دقيقه بعد كه فرزندان وي با تأخير پدر مواجه مي شوند به 
پاركينگ مراجعه كردند و با جسد بي جان او مواجه مي شوند.  سرهنگ باقري گفت: پس از انتقال 

راننده به بيمارستان مشخص مي شود كه اين مرد ۵1 ساله جان خود را از دست داده است.

دود اگزوز  مرگ راننده را رقم زد

سرپرس�ت فرمانده�ي انتظام�ي شهرس�تان 
دزف�ول از دس�تگيري ف�رد ش�رور و عام�ل تير 
اندازي ه�اي شهرس�تان دزف�ول خب�ر داد. 
سرهنگ حسين عيدي به خبرنگار ما گفت: مأموران 
پليس اين شهر با هماهنگي مقام قضايي با انجام يك 
عمليات غافلگيرانه موفق به دستگيري، اين شرور شدند. 
وي ادامه داد: براساس تحقيقات پليس، متهم در جريان 
خريد و فروش س��الح و مهمات فعاليت مي كرد كه در 
بازرسي از مخفيگاه او سه قبضه سالح شكاري، يك قبضه 
سالح كالشنيكف و يك تيغه خشاب، 19عدد فشنگ 
جنگي كشف شد.  سرهنگ حسين عيدي همچنين از 
اجراي طرح مبارزه با سارقان و مخالن امنيت خبر داد 
و گفت: مأموران پليس اين شهر در جريان طرح 18 نفر 
از س��ارقان، مجرمان و توزيع كنندگان م��واد مخدر را 
دستگير كردند. وي گفت: متهمان در جريان تحقيقات 
به جرائم خود اعتراف كردند و با تشكيل پرونده به مرجع 

قضايي تحويل داده شدند.

 بازداشت شرور تيرانداز 
در دزفول

دو سرباز ارتش هنگام گش�ت زني در نقطه مرزي 
قصر شيرين براثر انفجار مين به شهادت رسيدند. 
مرادعلي تاتار، فرماندار شهرستان قصرشيرين گفت: اين 
حادثه در محدوده قصرشيرين و مرز خسروي اتفاق افتاد كه 
در جريان آن دو سرباز به نام های عليرضا نادعلی و عليرضا 
مشرقی هنگام گشت زني با انفجار مين به شهادت رسيدند. 
وي  ادامه داد: گاهي به دليل شرايط جوي و بارندگي هايي 
كه رخ مي دهد مين هايي كه در عمق خاك بوده و جا مانده 

است به سطح زمين مي آيد و باعث بروز حادثه مي شوند.

 انفجار مين 
جان 2 سرباز را گرفت

پنج س�اله  دختربچ�ه  ملي�كا،  قت�ل  عام�ل 
فالورجاني س�حرگاه ديروز در مأل عام اعدام شد. 
به گزارش خبرنگار ما، اين پرونده هشتم شهريورماه 
امسال و همزمان با گم ش��دن ناگهاني پسربچه اي 
1۰ساله در شهرس��تان فالورجان به جريان افتاد. 
پنج روز بعد از حادثه و در حالي كه تحقيقات براي 
يافتن كودك 1۰ساله در جريان بود خبر رسيد دو 
خواهر او به نام هاي مليكا پنج ساله و مريم 18 ساله 
هم ناپديد شده اند. در بررسي هاي بيشتر مشخص 
شد مليكا و مريم از س��وي يكي از قاچاقچيان مواد 
مخدر به نام ممد قاچاقچي ربوده شده اند. متهم كه 
در جريان فروش مواد مخدر به پدر مريم و مليكا، از او 
طلبكار بود كه ابتدا پسر 1۰ساله و سپس دو دختر او 
را به گروگان گرفته بود. 2۳ روز از ربودن اعضاي اين 
خانواده گذشته بود كه خبر رسيد جسد بي جان مليكا 
كشف شده است. همچنين مشخص شد كه متهم 
مليكا و خواهر او را مورد آزار قرار داده و سپس مليكا 
را شكنجه و به قتل رسانده است. تحقيقات پليس 
براي بازداشت عامل حادثه به جريان افتاد و مأموران 
او را بازداشت كردند. با كامل شدن تحقيقات عامل 
جنايت س��ياه به اتهام قتل عمد، تعرض، آدم ربايي 
و حبس غيرقانوني صادر شد و متهم در شعبه اول 
دادگاه كيفري يك استان اصفهان محاكمه و متهم 
به جرم قتل عمد به قصاص، نسبت به زناي به عنف 
به فرد ديگري به اعدام، آدم ربايي 2۰س��ال حبس، 
ايراد ضرب و جرح عمدي به هفت س��ال حبس، از 
بابت حبس غير قانوني طفل و خواهر و برادر وي به 
چهار سال حبس و براي كودك آزاري به 9 ماه حبس 
و نيز پرداخت ديه در حق اولياي دم و شكات محكوم 
شد كه حكم دادگاه صبح ديروز در يكي از ميادين 

شهرستان فالورجان اجرا شد.

 اعدام قاتل مليكا
 در مأل عام

بعد از تقديم لوح تقدير از سوي سردار رحيمي 
به سرباز وظيفه ش��ناس امير حسين طالبي، 
س��راغش رفتم تا با او گفت و گويي داش��ته 
باشم. امير حسين، بچه قائم شهر بود كه تنها 
18 روز از مدت خدمت سربازي اش باقي مانده 
بود. او در آن حادثه از ناحيه زانوي سمت چپ 
آسيب ديده بود و بعد از درمان با همان لباس 

خدمتش در جمع ما حاضر شد. 
چند سال داري؟

2۰ سال.
از روز حادثه بگو.

آن روز بع��د از انج��ام مأموري��ت داش��تم 
برمي گش��تم و تنها بودم. از خياب��ان دماوند 
عبور مي كردم كه متوجه موتورسواري با دو 
سرنشين ش��دم. يكي از آنها در حال قاپيدن 
گوش��ي تلفن همراه يك پيرمرد بود. پيرمرد 
مقاومت مي كرد كه ناگهان متهم با چاقو او را 
تهديد كرد. طاقت نياوردم و از ماشين پياده 

شدم. بالفاصله با بي س��يم مأموران گشت را 
باخبر كردم و سپس براي نجات پيرمرد جلو 
رفتم. مته��م با من درگير ش��د و با چاقو يك 
ضربه به باالي زانوي سمت چپم زد و سپس 
دستانم را نيز زخمي كرد. خيلي زود مأموران 
رسيدند و او را دستگير كردند اما همدست او 

با موتور فرار كرد. 
فكر نكردي در اي�ن حادثه جانت به 

خطر بيفتد؟
آمده ام كه به مردم خدمت كنم. من س��رباز 
واليت هس��تم و حرف هاي رهبرم در دفاع از 
امنيت كشور هميشه آويزه گوشم است. آن 
روز هم كه ديدم آن پيرمرد در دام س��ارقان 
گرفتار شده وظيفه خودم ديدم تا به تكليف 
خودم عمل كنم و از آن م��رد دفاع كنم. من 
قباًل هم با سارقان درگير ش��ده ام و هر زمان 
ديگر هم كه باش��د در دفاع از امنيت كشورم 

كوتاه نخواهم آمد.

وقتي مته��م با پيرم��رد درگير ش��د، خيلي 
عصباني و ناراحت شدم به همين خاطر به هيچ 

چيزي جز نجات جان پيرمرد فكر نكردم. 
مسلح بودي؟

باتوم داشتم ولي باتومم شكست. سپس با كاله 
از خودم دفاع كردم. 

قصد داري به شهر خودت برگردي؟
بل��ه، آنجا ي��ك مغ��ازه جوش��كاري داريم و 

مي خواهم پيش خانواده ام باشم. 
خانواده ات از اين اتفاق خبر دارند؟

نه هنوز حرفي نزدم. 
بعد از اين گفت و گو باخبر ش��ديم به دستور 
س��ردار رحيمي م��دت باقي مان��ده خدمت 
س��ربازي امير حس��ين به عن��وان مرخصي 
تشويقي محسوب شده و او مي تواند زودتر از 
موعد به آغوش خانواده اش برگردد. همچنين 
بنا به قانون اس��تخدامي ناجا براي او پرونده 

جانبازي نيز تشكيل شد.

سرباز فداکار:  من سرباز واليتم 

پيام 19 ساله و تك فرزند خانواده است. 
مي گويد كه فرزند طالق اس�ت و پدر و 
مادرش پنج سالي اس�ت كه از هم جدا 
ش�ده اند. او به اتهام خفتگي�ري از مرد 
پولدار بازداشت شده است و مي گويد در 
دور دورهاي شبانه با دو دختر 20 و 27 
ساله آشنا شده و سپس در جريان اخاذي 
از مردي پولدار بازداش�ت ش�ده است. 

    
 چقدر درس خوانده اي؟

ديپلم رياضي دارم. در يك كافه كار مي كردم 
و ماهي 2 ميليون تومان درآمد داشتم. 

با آن دو دختر چطور آشنا شدي؟
چند شب قبل ساعت 2 نيمه شب بود كه بعد 
از تعطيلي كافه دو دختر ب��ه نام هاي پريناز 
و مهوش با خ��ودروي 2۰۶ و من با ماش��ين 
سمند با هم در حال دور دور شبانه بوديم كه 
آشنا شديم. بعد از آن بود كه پيشنهاد دادند 
از مرد پولداري كه شناس��ايي ك��رده بودند 

اخاذي كنيم. 
چطور آن م�رد را شناس�ايي كرده 

بودند؟
در يك آگهي روزنامه. آن مرد براي استخدام 
منشي، آگهي داده بود و با اين آگهي معلوم بود 
او مرد پولداري است. اين شد كه پريناز با او قرار 

مي گذارد و طرح دوستي و رابطه مي ريزد. 
بعد...

طبق نقشه قرار شد پريناز به خانه آن مرد برود 
و در ورودي خانه را باز بگذارد. وقتي پريناز وارد 
خانه ش��د، من و مهوش چند دقيقه بعد وارد 
خانه آن مرد ش��ديم و من مدعي شدم برادر 
پريناز هستم. سپس با گرفتن فيلم و تهديد او 

درخواست ۶۰ ميليون تومان كرديم. 
ش�اكي اي�ن پ�ول را در اختيارتان 

گذاشت؟
نه. او فقط يك ميليون در كارتش داشت. اين 
مبلغ را كارت به كارت كرديم س��پس لوازم 
خانه از جمله LCD، كيس و دوربين عكاسي 
و... را برداشتيم. قرار شد چند روز بعد لوازم 
را تحويل بدهيم و او مبل��غ ۶۰ ميليون را به 
حس��ابمان بريزد. كه در همان قرار دستگير 

شديم. 
در مقاب�ل اي�ن كار چق�در كاس�ب 

شدي؟
آن دو دختر فقط يك گوش��ي آيفون دست 

دوم به من دادند. فقط همين. 
بع�د از ط�الق ب�ا م�ادرت زندگ�ي 

مي كردي يا پدرت؟
بيشتر با پدرم اما به مادرم هم سر مي زدم. 

وضع مالي پدر و مادرت خوب نبود كه 
سراغ خالف رفتي؟

مادرم نقاش بود و پدرم تأسيساتي بود. نياز 
 ISP مالي نداشتم و در يكي از واحدهاي برج

زندگي مي كرديم. من گول خوردم. 

نياز مالي نداشتم، گول خوردم
محس�ن 20 سال بيش�تر نداش�ت كه دو 
ماه قبل به خاطر چند فقره گوش�ي قاپي 
بازداش�ت ش�د، اما با وثيقه 150 ميليون 
توماني آزاد ش�د. اين پاي�ان ماجرا نبود 
و محس�ن هن�وز 10روز از آزادي اش 
نگذش�ته ب�ود ك�ه دوب�اره ب�ه ارتكاب 
هم�ان ج�رم بازداش�ت ش�د. او اي�ن 
بار آنقدر س�مج ب�ود ك�ه مرتكب ضرب 
و ج�رح س�رباز پلي�س ه�م ش�ده بود. 

شغلت چي بود؟

بارفروش بودم.
اعتياد داري؟

ترياك مي كشيدم. 
گوشي ها را كجا مي فروختي؟

سر مولوي به قيمت 2۰۰ الي ۳۰۰ هزار تومان.
چرا سرباز وظيفه را مجروح كردي؟

اصاًل در حال خودم نبودم قرص خورده بودم.
پليس گزارش داده يك پزش�ك را هم 

مجروح و از او سرقت كرده ای؟
)سكوت متهم(

مجروح کردن سرباز پليس هنگام  سرقت

منصور 33 س�اله ك�ه با دوربين مداربس�ته 
ساختماني در شمال شهر شناسايي شده بود 
به خاطر سرقت لوس�تر در ورودي خانه هاي 
شمال ش�هر دس�تگير ش�ده بود. او مدعي 
بود مي خواس�ته با فروش لوس�ترها موتور 
س�وخته خودروي پراي�دش را تعمير كند. 

    
شغلت چه بود؟

راننده اسنپ بودم.
اعتياد داري؟

دو سال است هرويين مصرف مي كنم.
سابقه داري؟

بله. آدم ربايي اما تبرئه شدم. 
ماجراي آدم ربايي چه بود؟

روزي خانمي با دخترش سوار خودرو شد. آن زن 
براي انجام كار بانكي از خودرو پياده شد. دخترش 
در ماشين بود و من يك دور با ماشين زدم تا آن زن 
از بانك بيرون بيايد. اين ش��د كه زن جوان ادعاي 

آدم ربايي كرد اما تبرئه شدم. 
از شيوه سرقت لوسترها بگو. 

بيرون ساختمان هاي شمال شهر مقابل در ورودي 
معموالً لوستر نصب است. روزي با ديدن آنها فكر 
سرقت به سرم زد. به همين دليل وسايل سيم چين 
و... را تهيه كردم و بعد با شناس��ايي آنها چندتايي 

سرقت كردم. 
درآمد خوبي داشت؟

نه، كيلويي 2۰ هزار تومان بيشتر نمي خريدند. حتي 
پول تعمير موتور ماشينم هم نشد. 

سرقت لوستر سر در خانه هاي  شمال شهر براي تعمير پرايد!

گفت وگو با متهمان
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