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م�رد معت�ادي ك�ه ب�ه انگي�زه خري�د و ف�روش مواد 
مخ�در مرتك�ب قت�ل دوس�ت معت�ادش ش�ده ب�ود، 
در جلس�ه محاكم�ه جرم�ش را ان�كار ك�رد. مته�م 
بع�د از آخري�ن دف�اع ب�ه قص�اص محك�وم ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، يكم فروردين س��ال ۹۶ مأموران پليس 
پايتخت از قتل مرد جواني در منطقه انبار گندم باخبر و راهي 
محل شدند. شواهد نشان مي داد مرد جوان از معتادان محل به 
نام حجت است كه بر اثر ضربات چاقو كشته شده است. با انتقال 
جسد به پزش��كي قانوني، تحقيقات در اين زمينه آغاز شد تا 
اينكه پليس با رصد دوربين هاي مداربسته حوالي محل حادثه 
دريافت زن و مرد جواني بعد از قتل از محل گريخته و متواري 
شده اند. با اين سرنخ تحقيقات وارد مرحله تازه اي شد و سپس 
در رديابي تلفن همراه مقتول، دوس��ت معتاد او به نام احمد 
شناسايي و بازداشت شد. همچنين مشخص شد او همان فردي 
است كه در فيلم زمان حادثه مشاهده شده است، به اين ترتيب 
احمد تحت بازجويي قرار گرفت. مرد جوان در حاليكه سعي 
داشت پليس را گمراه كند، اما با پخش فيلم دوربين مداربسته 
باالخره لب به اعتراف گشود و به قتل حجت با انگيزه خريد و 
فروش مواد اعتراف كرد. به اين ترتيب مرد جوان روانه زندان 

شد، اما پليس نتوانست هيچ ردي از زن جوان پيدا كند. 
با كامل شدن تحقيقات پرونده به شعبه چهارم دادگاه كيفري 
يك استان تهران فرستاده شد و در اولين جلسه رسيدگي كه 
به رياست قاضي عبداللهي تشكيل شد اولياي دم درخواست 
قصاص كردند. س��پس متهم در جايگاه قرار گرفت و خالف 
اظهاراتش جرم��ش را انكار كرد، گفت: »من قاتل نيس��تم. 
قب��ول دارم در آن زمان معتاد ب��ودم و گاه��ي اوقات مواد 
مي فروختم، اما زني كه در فيلم ضبط شده همراهم بود يك 
زن معتادي كه براي خريد مواد مخدر سراغم آمده بود. من 
او را خيلي نمي شناختم و با هم ارتباطي نداشتيم. « متهم در 
ادامه گفت: »آن روز در خياب��ان انبار گندم مقداري مواد به 
زن معتاد فروختم و در حال رفتن ب��ه خانه بودم كه يكباره 
حجت را در حالي كه خونين روي زمين افتاده بود، ديدم. او 
هنوز نفس مي كشيد و زنده بود ولي نمي توانست حرف بزند. 
وسوسه شدم و به انگيزه سرقت باالي سرش رفتم و براي پيدا 
كردن پول، جيب هايش را گشتم، اما خبري از پول نبود. آنجا 
بود كه گوشي موبايل، يك بسته كبريت و مقداري تخمه از 

جيب هاي مقتول دزديدم و فرار كردم.«
متهم در آخرين دفاعش گفت: »چند روز بعد گوشي موبايل 
را به مبلغ ۱۷۰ هزار تومان به يك مواد فروش فروختم و در 
عوض يك گرم شيش��ه و مقداري پول گرفت��م. باور كنيد، 

نمي دانم چه كسي حجت را كشته است.«
متهم در پاسخ به س��ؤال هيئت قضايي مبني بر اينكه چرا 
وقتي مقتول را خونين روي زمين ديدي با اورژانس تماس 

نگرفتي گفت: »ترسيدم گرفتار پليس شوم.«
در پايان هيئت قضايي وارد ش��ور ش��د و با توجه به مدارك 

موجود در پرونده مرد معتاد را به قصاص محكوم كرد. 

س�ه مرد افغ�ان پ�س از قت�ل زن�ي ج�وان در پارك 
پراي�د  خ�ودروي  ب�ر  س�وار  چيتگ�ر  جنگل�ي 
وي در ح�ال ف�رار بودن�د ك�ه بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، ظهر روز يك شنبه 24 تيرماه مردي 
همراه دختر نوجوانش سراسيمه به كالنتري ۱8۱ عوارضي 

تهران رفت و از گم شدن ناگهاني همسرش شكايت كرد. 
مرد جوان گفت: ساعتي قبل از محل كارم به خانه آمدم كه 
متوجه شدم قبل از ظهر همسرم كه زن 3۹ ساله اي به نام 
ماهرخ است با خودروي پرايدش از خانه بيرون رفته است. 
با تلفن همراهش تماس گرفتم، اما گوشي او خاموش بود. 
پس از اين به خانه دوستان و بستگان هم سر زدم و خبري از 

او نيافتم براي همين درخواست كمك دارم. 
پس از طرح اين شكايت مأموران به دستور قاضي مرادي، 
بازپرس شعبه دوم دادسراي امور جنايي تهران تحقيقات 
را براي پي��دا كردن ماهرخ آغاز كردند. بررس��ي هاي فني 
مأموران حكايت از اين داشت خودروي زن گمشده در حالي 
كه به غير از راننده سه سرنشين مرد داشته ساعت ۱۱ ظهر 
روز حادثه وارد پارك جنگلي چيتگر شده و ساعتي بعد از 

پارك خارج شده است. 
دستگيري مرد افغان با خودروی زن گمشده 

در حالي ك��ه تحقيقات ادامه داش��ت مأم��وران عصر روز 
حادثه به خودروي پرايد پارك ش��ده اي در حوالي اتوبان 
كرج تهران مشكوك شدند. بررس��ي هاي مأموران نشان 
داد راننده خودرو مردي افغان اس��ت و بدين ترتيب براي 
بررس��ي موضوع به خودروي پرايد نزديك شدند كه مرد 
افغاني با ديدن خودروي مأموران قصد داشت با خودروي 
پرايد فرار كند، اما با عكس العمل سريع مأموران بالفاصله 

به دام افتاد. 
مرد افغان در بازجويي هاي ابتدايي مدعي ش��د خودروي 
پرايد متعلق به يكي از دوس��تانش است و به صورت امانت 
در اختيار او قرار دارد. مأموران كه متوجه تناقض گويي هاي 
مرد افغان شده بودند شماره پالك خودرو را از مركز استعالم 
گرفتند كه مشخص شد خودروي پرايد متعلق به ماهرخ، 
زن گمشده است كه ساعتي قبل ش��وهرش در كالنتري 
عوارضي اعالم مفقودي كرده بود. بنابراين مأموران، متهم 
را مورد بازجويي فني قرار دادن��د. متهم وقتي با مدارك و 
شواهد روبه رو شد ناچار به جنايتي هولناك با همدستي دو 

نفر از دوستانش اعتراف كرد. 
وي در ادعايي در شرح ماجرا گفت: من و دو افغاني ديگر به 
نام هاي بشير و بصير در يكي از شهرك هاي حوالي اتوبان 
تهران - كرج خانه مجردي داريم. ما هر س��ه مدتي قبل از 
افغانستان براي كار به ايران آمديم و در ساختماني همين 
نزديكي ها مشغول به كار شديم. مدتي قبل بشير گفت با 
زني به نام ماهرخ رابطه كاري دارد. بش��ير مدعي بود براي 
انجام كاري مقداري پول از ماهرخ قرض گرفته اس��ت. او 
گفت قرار است همراه ماهرخ به پارك جنگلي چيتگر برود 
و درباره بدهي اش با او حرف بزند و از من و بصير خواس��ت 
همراه او برويم . ظهر بود كه بش��ير با خ��ودروي ماهرخ ما 
را س��وار كرد و به طرف پارك چيتگر رفتيم. داخل پارك 
ماهرخ خودرواش را نگه داش��ت و همراه بش��ير و بصير به 
داخل جنگل رفتند و من هم قرار ش��د مواظب خودرواش 
باشم. ساعتي بعد بشير و بصير هراسان پيش من آمدند و 
گفتند خودرو را روشن كنم و فرار كنيم. آنقدر وحشت زده 
بودند كه به سؤال هاي من جواب ندادند و من هم به سرعت 
شروع به رانندگي كردم. ما ساعتي با خودروي ماهرخ داخل 
خيابان ها چرخيديم تا اينكه بشير و بصير از من خواستند 
خودرو را متوقف كنم. آنها براي انجام كاري از خودرو خارج 
شدند كه گشت پليس از راه رسيد و به من مشكوك شد و 

مرا دستگير كردند. 
پس از اعتراف متهم، مأموران براي دستگيري متهمان راهي 
مخفيگاه مردان افغان شدند كه دريافتند بشير و بصير پس 
از حادثه به مكان نامعلومي گريخته اند. مأموران در نهايت 

ساعتي بعد بشير را دستگير كردند. 
كشف جسد زن جوان در پارك جنگلي 

بشير در بازجويي ها به قتل ماهرخ اعتراف كرد. بدين ترتيب 
موضوع قت��ل ماهرخ به قاضي م��رادي، بازپرس ويژه قتل 
گزارش شد و وي همراه تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي 
در محل حاضر شدند و براي كش��ف جسد به جست وجو 
پرداختند تا اينكه در نهايت س��اعت 24 نيمه شب جسد 
ماهرخ را در حالي كه با ش��ال خفه شده بود كشف كردند. 
بررسي ها و معاينات جسد نشان داد شال مقتول چندين 
بار به دور گردنش پيچانده شده بود و هر بار گره خورده و 

او را خفه كرده بود. 
همزمان با انتقال جسد مقتول به پزشكي قانوني مأموران 
به دستور قاضي مرادي جست وجو براي متهم فراري را آغاز 

كردند تا زواياي پنهان اين حادثه بر مال شود. 

آزمايش دي ان اي از سه پس�ر نوجوان نشان داد ادعاي 
زوج جواني كه مدعي بودند 12 سال قبل نوزادشان هنگام 
تولد در بيمارس�تان جابه جا شده اس�ت درست نيست. 
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده از اسفند سال 
قبل همزمان با شكايت زوج جواني كه مدعي بودند ۱2 سال 
قبل نوزادشان در بيمارستان جابه جا شده است به جريان افتاد. 
مرد جوان با طرح شكايتي گفت: 25 اسفند سال 84 همسرم 
در يكي از بيمارس��تان هاي ته��ران زايمان كرد و پس��ري 
به دنيا آورد كه نامش را مازيار گذاش��تيم. مازيار مدتي بعد 
بيمار شد كه پس از بس��تري متوجه شديم گروه خوني اش 
با گروه خوني من و همس��رم يكي نيست. درحالي كه از اين 
موضوع شوكه ش��ده بوديم به بيمارس��تان مراجعه كرديم 
اما مس��ئوالن بيمارس��تان مدعي بودند كه من و همس��رم 
اش��تباه مي كنيم. يك س��ال بعد مازيار فوت ك��رد و بعد از 
آن ما موض��وع را پيگيري كرديم، اما نتيج��ه اي نگرفتيم تا 
اينكه پس از گذش��ت ۱2 س��ال دوباره تصمي��م گرفتيم از 
بيمارس��تان به اتهام جابه جا كردن نوزادمان شكايت كنيم. 
پس از طرح اين شكايت پرونده به دس��تور قاضي رضواني، 
بازپرس شعبه هش��تم دادس��راي امور جنايي تهران براي 
تحقيق��ات در اختيار تيم��ي از كارآگاه��ان پليس آگاهي 
ق��رار گرف��ت. تحقيق��ات مأم��وران نش��ان داد در تاري��خ 
25اسفند س��ال 84،  ش��ش نوزاد در بيمارس��تان مورد نظر 
به دنيا آمده اند كه همه آنها به درس��تي تحويل خانواده شان 
ش��ده اند. بدين ترتيب قاضي پرونده قرار منع تعقيب صادر 
كرد كه ش��اكي به قرار بازپرس اعتراض كرد و پرونده براي 
بررس��ي به دادگاه كيفري 2 فرستاده ش��د و قاضي دادگاه 
دس��تور آزمايش دي ان اي از ن��وزادان متولد ش��ده در آن 
تاريخ را صادر كرد. سپس قاضي رضواني دستور داد از ميان 
شش پسر به دنيا آمده مورد نظر، سه نفر كه گروه خوني آنها 
با زوج جوان شباهت بيشتري دارند آزمايش دي ان اي گرفته 
شود. چند روز قبل پزشكي قانوني به قاضي پرونده اعالم كرد 
آزمايش هاي دي ان اي گرفته شده از سه پسر نوجوان نشان 
مي دهد كه آنها در بيمارستان جابه جا نشده اند و ادعاي زوج 
جوان درست نيس��ت. با اعالم نظريه پزشكي قانوني قاضي 
پرونده با صدور قرار منع تعقيب پرونده را مختومه اعالم كرد. 

 قصاص 
مجازات معتاد قاتل 

 مهار آتش 
در بازار بزرگ 

تهران

 قتل زن ايراني 
به دست مردان افغان

آزمايش دي ان  اي 
 ادعاي زوج جوان را 

رد كرد 

در طرح دستگيري اراذل و اوباش پايتخت 
كه صبح ديروز در مقر پليس امنيت برگزار 
شد، تعدادي از افراد دستگير شده در حياط 
پليس دست و پا بسته ايس��تاده بودند. بعد 
از بازديد س��ردار رحيمي از كشفيات افراد 
دستگير ش��ده كه روي ميز چيده شده بود 
و صحبت وي با متهمان، س��راغ يكي از آنها 
رفتم تا با متهم گفت و گويي داش��ته باشم. 
متهم مرد 35 ساله ای به نام فريد بود كه با 
غصب عنوان مرتكب خفتگيري از چند نفر 

از شهروندان شده بود. 
چند مورد خفتگيري داشتي؟

هفت الي هشت مورد.
سراغ چه كساني مي رفتي؟

بيشتر كساني كه مصرف كننده مواد بودند. 
چرا؟

از اين نقطه ضعف آنها استفاده مي كردم چون 
مي دانس��تم از ترس پليس خيلي سر و صدا 

نمي كنند و حرفي نمي زنند. 
شيوه ات چگونه بود؟

كارتي داش��تم كه از تاريخ آن كارت دو س��ال 
گذش��ته بود، اما افراد متوجه نمي ش��دند كه 
كارت فاقد اعتبار اس��ت. با شناسايي طعمه ها 
از اين كارت اس��تفاده مي كردم و با اسم مأمور 
آنها را با يك دستبند فلزي تهديد و بعد از آنها 

زورگيري مي كردم. 

تنها بودي؟
نه، ما يك باند سه الي چهار نفره بوديم. 

شغلت چه بود و چه شد كه سر از 
اين كار درآوردي؟

كارمند دانشگاه بودم. يك فرزند دختر سه ساله 
دارم كه به بيماري عفونت ريه مبتالست. براي 
هزينه هاي درمان او به مشكل خورده بودم و 
با همسرم مش��كل داش��تم. روزي در پارك 
نشس��ته بودم كه همس��رم تماس گرفت و 
س��ر داروي دخترم با هم بحثمان شد. كنارم 
مرد ميانسالي نشسته بود كه بعد از تماس با 
همسرم پرسيد مش��كلت چيست. با او حرف 
زدم و او پيش��نهاد اين كار را داد و منم از سر 

ناچاري قبول كردم. 
چطور دستگير شدي؟

روزي مص��رف كننده م��وادي را تعقيب 
كردم. او بعد از تهيه مواد س��وار ماش��ين 
شد و من هم بالفاصله سوار ماشين شدم 
و پشت سر او حركت كردم. در اتوبان امام 
علي)ع( سد راهش ش��دم و با شيوه اي كه 
برايتان گفتم از او مبل��غ ۱۰۰ هزار تومان 
گرفتم. گويا طعمه مشخصاتم را به پليس 
داده بود. چون روز دس��تگيري در ميدان 
امام حس��ين)ع( راه مي رفت��م كه پليس 
مرا دس��تگير كرد بعدها فهميدم او مرا لو 

داده است. 

آتش س�وزي در بازار بزرگ پايتخت، با تالش آتش نشانان 
چهار ايستگاه مهار و خاموش شد. 

اين حادث�ه س�اعت 17:40 روز يك ش�نبه اتف�اق افتاد و 
لحظات�ي بع�د از آن، آتش نش�انان از چهار ايس�تگاه در 
محل حادثه در بازار بزرگ تهران، بازار زيد حاضر شدند. 
عليرضا جبارزاده، معاون منطقه 5 عمليات گفت: در بازار 
زيد دو طبق�ه تجاري كه به چه�ار واحد مغ�ازه و كاربري 
فروش پارچه تبديل شده بود، ديده مي شد. آتش سوزي 
در قسمت شيرواني به وسعت 100 متر رخ داده و دسترسي 

براي امدادرساني آتش نشانان بسيار دشوار بود. نيروهاي 
عمليات با توجه به معابر تنگ و باريك بازار تهران مسير 
زيادي را لوله كش�ي كردند و به س�ختي خود را به كانون 

آتش سوزي رساندند. 
جبارزاده گفت: آتش نشانان با اس�تفاده از نردبان دستي 
و پش�ت بام هاي مجاور محل آتش س�وزي، لوله آبدهي و 
تجهيزات خاموش كننده را به شيرواني شعله ور رساندند و 

با تالش فراوان موفق شدند آتش را مهار و خاموش كنند. 
وي گفت: علت حادثه در دست بررسي است. 

گفت و گو با متهم

سلطا ن سكه همچنان در بازداشت پليس است

خواس�تگار كينه ج�و ك�ه مته�م اس�ت مري�م 
فرج�ي، مته�م پرون�ده اغتشاش�ات خيابان�ي 
را ب�ه قت�ل رس�انده اس�ت حادث�ه را ش�رح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، دختر 33 س��اله روز پنج ش��نبه 
۱4تيرماه با خودروي ش��خصي خودش از خانه شان در 
فرديس كرج خارج شد تا با يكي از دوستانش در تهران 
مالقات كند. س��اعتي بعد وقتي خان��واده مريم با تلفن 
همراهش تماس گرفتند متوجه ش��دند كه گوش��ي او 
خاموش است. آنها بعد از اينكه از بازگشت مريم به خانه 

نااميد شدند پليس را از ماجرا با خبر كردند. 
گم شدن مريم، دانشجوي كارشناس ارشد روابط بين الملل 
اما پاي رس��انه هاي معاند را هم به ماجرا باز كرد؛ چراكه 
مريم دي سال گذشته و در جريان اغتشاشات خياباني 
بازداشت شده و دادگاه انقالب تهران ۱۹ فروردين ۹۷ او 
را به سه سال حبس و دو سال ممنوعيت خروج از كشور 

محكوم كرده بود كه البته او با وثيقه آزاد بود. 
همين موضوع سبب شد تا ش��بكه رسانه اي زنجيره اي 
معاند با انتساب ماجراي گم شدن مريم به دستگاه هاي 
امنيتي موج سواري تازه اي را عليه ساختار كلي نظام در 
دستور كار خود قرار دهند. برخي از اين شبكه ها به نقل 
دروغين از محمد آقاسي، وكيل مريم مدعي شدند كه او 
بازداشت شده و تحت شكنجه در زندان  به قتل رسيده 
است. آقاسي اما ادعاي رسانه هاي زنجيره اي را تكذيب 
كرد و بعد از افشاي ماجرا تأكيد كرد كه حادثه در جريان 

اختالف شخصي رقم خورده است. 
در شاخه ديگري از بررسي ها اما تيم ويژه اي از پليس آگاهي 
كرج تحقيقات براي رمزگشايي از ماجراي گم شدن مريم 
را دنبال كردند. آنها بعد از بررسي تماس هاي مريم، نامزد 
س��ابق او را به عنوان اولين مظنون بازداشت كردند. در 
جريان تحقيقات پليس مشخص ش��د كه مرد مظنون 
كه صاحب يك بنگاه امالك است آخرين كسي بوده كه 

با مريم قرار مالقات داشته است. قرار مالقات آنها هم در 
باغ خواهر وي در حوالي اسالمشهر بود. مرد جوان وقتي 
مورد بازجويي قرار گرفت، گفت با مريم قرار مالقات داشته 
است اما از سرنوشت او خبر ندارد. او دو روز قبل در جريان 
بررسي هاي فني پليس به قتل مريم اعتراف كرد و گفت: 
من از هفت سال قبل بود كه با مريم آشنا شدم و به او عالقه 
پيدا كردم و پيش��نهاد ازدواج دادم. وي ادامه داد: مدتي 
قبل متوجه تغيير رفتار مريم شدم و در اين باره از او سؤال 
كردم كه جواب درس��تي نداد. روز حادثه براي شنيدن 

جواب مريم با او در باغ خواهرم در اسالمشهر قرار مالقات 
گذاشتم و با خودروي خودش سر قرار آمد. وقتي درباره 
ازدواج حرف زدم، گفت كه پشيمان شده و مي خواهد با 
مردي كه استاد دانشگاه است ازدواج كند. من از شنيدن 
اين حرف عصباني شدم و كنترل خودم را از دست دادم. 
ابتدا شال او را برداشتم و به دور گردنش انداختم و آن قدر 
فشار دادم تا اينكه خفه شد. پس از آن گودالي حفر كردم 
و جسد را داخل گودال انداختم و سپس آن را سوزانده و 
سرانجام دفن كردم. سپس پشت فرمان خودروي مريم 

نشستم و به سمت تهران رانندگي كردم. بعد از آن خودرو 
را در محلي خلوت رها كرده و به خانه برگشتم تا اينكه 

بازداشت شدم. 
بعد از اعتراف ه��اي متهم ب��ود كه بازپرس ب��ه همراه 
كارآگاهان پليس آگاهي راهي محل حادثه شده و جسد 
را كشف  و به پزشكی قانونی منتقل كردند. خانواده مريم 
هم با حضور در پزشكی قانونی جسد را شناسايی كردند.

تحقيقات بيشتر از قاتل مريم در پليس آگاهي كرج در 
جريان است. 

قتل به خاطر     پاسخ منفی  مريم

رئي�س پلي�س پايتخ�ت ب�ا بي�ان اينكه س�لطان 
س�كه و پس�ر وي به هم�راه 18 نف�ر از عوام�ل باند 
وي در بازداش�ت هس�تند، گف�ت: گ�ردش مال�ي 
و اس�ناد مرتبط با اين پرون�ده با هم�كاري بانك ها 
در ح�ال جم�ع آوري و مستندس�ازي اس�ت. 
به گ��زارش خبرنگار ما، س��ردار حس��ين رحيمي در 
حاشيه دومين مرحله از اجراي طرح برخورد با اراذل 
و اوباش و مزاحمان نواميس در پليس امنيت تهران در 
جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: »دومين مرحله از 
اجراي اين طرح در 48 ساعت گذشته طي 58 مرحله 
عمليات در نقاط مختلف اجرا ش��د كه در جريان آن 
238 نفر از اوباش دستگير ش��دند. 5۰ نفر از دستگير 
شدگان كه در گروه سني زير ۱8 سال بودند كه تحويل 
خانواده ه��ا ش��دند و ۱88 نفر نيز ب��ه مقرهاي پليس 

فرستاده شدند. «
سردار رحيمي در خصوص جرائم نفرات دستگير شده، 
گفت: »عمده جرائم اين افراد، مزاحمت براي شهروندان، 
درگيري مسلحانه، چاقوكشي، تشويش اذهان عمومي 
در فضاي مجازي، خفتگيري و تجاوز به عنف، زورگيري، 

شرارت و تخريب اموال شهروندان بوده است.«
فرمانده انتظامي پايتخت با اش��اره به كش��ف ۱۰ قبضه 
س��الح جنگي و ش��كاري و ۱۶۰ قبضه س��الح سرد از 
دستگيرش��دگان تصري��ح ك��رد: »در اي��ن ط��رح 
۱۱۷ قهوه خانه، ۶2 واحد باش��گاه بدنس��ازي و 48 مورد 

پارك و تفرجگاه عمومي پاكسازي شد.«
سردار رحيمي ادامه داد: »يك گروه نيز به تخريب شبانه 
اموال مردم مي پرداختند كه شناسايي و دستگير شدند. 

همچنين تع��دادي از اوباش معروف و س��ابقه دار كه در 
فضاي مجازي اقدام به كري خواني مي كردند نيز دستگير 
شدند. سردار رحيمي تأكيد كرد اراذل و اوباش سطح يك 

و دو در كنترل كامل پليس هستند. «
پليس همچنان پيگير پرونده سلطان سكه پايتخت 

است 
سردار رحيمي با بيان اينكه سلطان سكه پايتخت به نام 
»وحيد مظلومي« و پس��ر وي به همراه ۱8 نفر از عوامل 
او در بازداش��ت ش��دند و در مرحله بازجوي��ي پليس و 
دادس��تاني قرار دارند، گفت: »تمام عوام��ل اين پرونده 
شناسايي و دستگير شده اند و گردش مالي و اسناد مرتبط 
با اين پرونده با همكاري بانك ه��ا در حال جمع آوري و 
مستندسازي است. اين فرد يكبار در سال ۹۱ بازداشت 
و محاكمه  ش��ده بود كه با اعمال نفوذ از مجازات رهايي 
يافت.  « وي در ادامه گفت: »جمعي از دستگيرشدگان 
پرونده مربوط به سلطان سكه از جمله ۹۰ نفري هستند 
كه 25 اسفند سال گذش��ته در رابطه با اختالل در بازار 

سكه و ارز دستگير شده بودند. «
بررسي پرونده 35 وارد كننده متخلف

رئيس پلي��س تهران بزرگ گفت: »پرونده 35 ش��ركت 
متخلف در زمين��ه واردات گوش��ي تلفن هم��راه با ارز 
4هزارو2۰۰تومان��ي ني��ز همچنان از س��وي پليس در 
حال بررسي است و در اين خصوص سه بازپرس ويژه از 
سوي دادستان تهران براي بررسي اين پرونده منصوب 

شده است. «
به گفته س��ردار رحيمي پليس هنوز به پرونده واردات 

غيرقانوني خودروهاي خارجي ورود نكرده است. 


