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زوج س�ارق كه هم�راه ك�ودك خردسالش�ان با س�رقت يك خ�ودروي 
پراي�د در شهرس�تان آزاد ش�هر تح�ت تعقي�ب پلي�س ق�رار گرفت�ه 
بودن�د، نمي دانس�تند ك�ه ش�ليك گلول�ه مأم�وران ب�راي متوق�ف 
ك�ردن آنه�ا ممك�ن اس�ت ب�ه قيم�ت ج�ان بچه ش�ان تم�ام ش�ود. 
به گزارش خبرنگار ما، عصر روز يك شنبه 22 مهرماه به مأموران گش��ت پليس 
شهرستان آزاد شه��ر در استان گلستان خب��ر رسيد زوج جوان��ي كه كودكي 
خردسال همراه داشتند موفق به سرقت يك خودروي پرايد در ميدان جمهوري 
شهر شده اند. بعد از اعالم گزارش خيلي زود طرح مهار در خيابان هاي شهر به 
اجرا گذاشته شد تا اينكه مأموران يگان امداد خودروي سرقت شده را شناسايي 
كردند و به راننده فرمان ايست دادند. راننده اما بدون توجه به هشدار پليس به 
مسير خودش ادامه داد و به سمت جاده نفت در خارج از شهر شروع به رانندگي 
كرد. مأموران پليس بعد از شليك چند تير هوايي ب��ه سمت الستيك خودرو 
شليك كردند، اما راننده مسيرش را به سمت زمين هاي كشاورزي تغيير داد و به 
علت قرار گرفتن در پستي و بلندي زمين گلوله ها با عبور از صندوق عقب خودرو 
به همسر و فرزندخردسال سارق برخورد و هر دو را زخمي كرد. مأموران پليس 
همزمان با دستگيري سارق، همسر و فرزند او را به بيمارستان منتقل كردند كه 

كودك خردسال به علت شدت جراحت جانش را از دست داد. 
سرهنگ اصالني، فرمانده انتظامي آزادشهر گفت: در بررسي هاي سوابق سارق 
مشخص شد كه او از مجرمان سابقه دار است كه اعتياد شديدي به مصرف مواد 
مخدر دارد كه بعد از تشكيل پرونده به مقام قضايي تحويل داده شد. وي گفت: 

تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد. 
تعقيب و گريز هاي مرگبار

شليك هاي گاه و بي گاه پليس كه عمدتاً در جري��ان تعقيب و گريز با مجرمان 
انجام مي شود تاكنون تبهكاراني را به كام مرگ كش��انده است. مأموران پليس 
در صورتي كه با به كارگيري قانون استفاده از سالح با تبهكاران برخورد نكنند با 
انتقاد از سوي جامعه مواجه مي شوند كه دست از تعقيب مجرمان بر مي دارند و 
اگر شليك گلوله آنها مرگ مجرمان را رقم بزنند به ارتكاب قتل متهم مي شوند. 
البته مأموراني ك��ه در جريان تعقيب و گري��ز با مجرمان ق��رار مي گيرند بايد 
تجهيزاتشان كامل و از مهارت الزم در تيراندازي برخوردار باشند. در مورد مرگ 
يك كودك با شليك پليس هر چند پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي قرار 
دارد، اما در يك برآيند كلي زماني كه زن و ك��ودك سارق داخل خودرو بودند 
و خودرو از شهر خارج شده و به زمين هاي كش��اورزي وارد شده است، مي شد 

به گونه اي ديگر موانع را براي بازداشت وي فراهم كرد. 
براساس حوادث اتفاق افتاده، بسياري از شليك كنندگان به سوي تبهكاران با 
شكايت بازماندگان قربانيان حادثه بازداشت و محاكمه مي شوند. مصداق آن، 
شش مأمور پليس شهرستان سبزوار هستند كه چهارم آبان سال 94 در جريان 
تعقيب يكي از تبهكاران فراري كه راهي تهران شده بود وي و دو همدستش را به 
كام مرگ كشاندند. اين مأموران با درخواست بازماندگان قربانيان حادثه محاكمه 

و چند روز قبل هر شش نفر به قصاص محكوم شده اند. 

رانن�ده خودروي س�واري ش�ورلت پ�س از تص�ادف جزئي با خ�ودروي 
وان�ت در بزرگراه رس�الت، راننده وان�ت را زير گرف�ت و از محل گريخت. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 11:20 روز شنبه 24 شهريور ماه امسال مأموران 
كالنتري 190 مجيديه با تماس شهروندي از تصادف مرد ميانسالي با خودروي 
سواري شورلت در بزرگراه رسالت ابتداي خياب��ان كرمان با خبر و راهي محل 
شدند. مأموران در محل حادثه دريافتند پس از اي��ن تصادف راننده شورلت از 
محل گريخته و مرد زخمي كه براي درمان به بيمارستان رسالت منتقل شده 
است. بدين ترتيب مأموران براي تحقيق بيشتر راهي بيمارستان شدند كه تيم 
پزشكي اعالم كرد مرد 75 ساله در اثر تصادف فوت كرده است. با اعالم خبر مرگ 
مرد ميانسال پرونده وارد مرحله تازه اي شد و تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي 

به دستور قاضي منافي آذر براي تحقيقات فني وارد عمل شدند. 
بررسي هاي مأموران نشان داد مرد فوت شده لحظاتي قبل از حادثه با خودروي 
سواري شورلت مشكي رنگي تصادف مي كند. پس از اين تصادف هر دو راننده 
از خودرو خود بيرون مي آيند و داخل خيابان با هم مشاجره لفظي مي كنند كه 
ناگهان راننده خودروی شورلت پشت فرمان مي نشيند و پس از زير گرفتن راننده 
خودروی وانت از محل فرار مي كند. همچنين مش��خص شد خودروي شورلت 
بدون پالك بوده است. يكي از شاهدان عيني گفت: دو راننده پس از تصادف با 
هم مشاجره مي كردند كه راننده شورلت سوار خودرواش شد و شروع به حركت 
كرد. او بدون توجه به جلوي خود راننده خودروي وانت را زير گرفت و به سرعت 
فرار كرد. بالفاصله به كمك مرد زخم��ي رفتيم و قصد داشتيم مانع فرار راننده 

شورلت شويم، اما او سرعتش زياد بود و ما موفق نشديم. 
پس از اين حادثه قاض��ي منافي آذر به مأموران دست��ور داد تا پس از تحقيق از 
شاهدان عيني و خانواده مرد فوت ش��ده دوربين هاي مداربسته محل حادثه را 

براي شناسايي متهم فراري بررسي كنند. 

اج�را  برنام�ه  مي�اد  ب�رج  در  ك�ه  كلمبياي�ي  س�يرك  كارمن�د 
مي ك�رد ب�ر اث�ر مس�موميت ب�ا مش�روبات الكل�ي ف�وت ك�رد. 
به گزارش خبرنگ��ار ما، صبح ديروز قاضي محس��ن مدير روستا باتماس تلفني 
مأموران كالنتري 137 نصر از مرگ مشكوك مرد جوان كلمبيايي با خبر و همراه 

تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 
بررسي هاي مأموران نشان داد مرد 47 ساله كلمبيايي كارمند سيركي است كه در 
برج ميالد برنامه اجرا مي كنند. معاينات اوليه پزشكي قانوني حكايت از اين داشت 

مرد كلمبيايي بر اثر مسموميت با مشروبات الكلي به كام مرگ رفته است. 
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه جسد مرد فوت شده به دستور قاضي 
مدير روستا براي انجام آزمايش هاي الزم و مشخص شدن علت اصلي مرگ به 

پزشكي قانوني منتقل شد. 

آب ج�وش  ب�ا  س�وختن  از  پ�س  ك�ه  عراق�ي  9 ماه�ه  پس�ر 
ك�رد.  ف�وت  ب�ود،  ش�ده  منتق�ل  ته�ران  ب�ه  درم�ان  ب�راي 
به گزارش خبرنگار ما، صبح ديروز مأموران كالنتري 145 ونك از مرگ مشكوك 

پسر 9 ماهه از بيمارستان شهيد مطهري با خبر و راهي محل شدند. 
بررسي ها حكايت از اين داشت پسر 9 ماهه كه اهل كشور عراق است چند روز قبل 
پس از سوختگي شديد با آب جوش از كشور عراق براي درمان به تهران منتقل 
شده است، اما در نهايت پس از چند روز بستري فوت مي كند. پس از تحقيقات 
تكميلي جسد نوزاد فوت شده به دستور قاضي مدير روستا، بازپرس شعبه ششم 

دادسراي امور جنايي تهران به خانواده اش تحويل داده شد. 

 شليك پليس 
جان كودك را گرفت

 قتل پس از تصادف جزئي 
در بزرگراه 

 فوت كارمند سيرك
پس از مصرف  الکل 

مرگ دلخراش نوزاد 9 ماهه 

خواس�تگار كينه ج�و وقت�ي از دخت�ر 
م�ورد عاق�ه اش ج�واب منف�ي ش�نيد 
كش�يد.  آت�ش  ب�ه  را  او  خ�ودروي 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 19 روز دوشنبه 
26 شهريور ماه مأموران كالنتري 140 باغ فيض 
و مأموران آتش نش��اني از حادثه آتش سوزي 
در خياب��ان چهارباغ غربي با خب��ر و در محل 
حاضر شدند. آتش نشانان در اولين گام بعد از 
ايمن كردن محل يك خودروي سواري را كه 
در آتش شعل��ه ور بود خام��وش كردند. وقتي 
بررسي هاي كارشناسان آتش نش��اني نش��ان 
داد كه حادثه آتش س��وزي عمدي ايجاد شده 
است پرون��ده با طرح شكاي��ت از سوي مالك 
خودرو كه دختري 35 ساله بود به اداره شانزدهم 
پليس آگاهي تهران فرستاده شد. دختر جوان اما 
گفت كه با كسي اختالف ندارد و به هيچ كس 
هم مظنون نيست. كارآگاهان پليس در جريان 
تحقيق��ات ميداني متوجه شدند ك��ه يكي از 
ساختمان هاي نزديك ب��ه محل آتش سوزي 
به دوربين مداربسته مجهز اس��ت. آنها بعد از 
بررسي تصاوير دوربين متوجه شدند كه حادثه 
از سوي دو مرد جوان رقم خورده است. يكي از 
دو مرد جوان در حالي كه بطري به دست داشت 
به خودرو نزديك شد و مايع داخل بطري را روي 
خودرو ريخته است و بعد از كش��يدن كبريت 

همراه همدستش از محل فرار مي كند. 

شاكي وقتي با تصاوير اي��ن دو نفر مواجه شد 
يكي از آنها را شناسايي كرد. او با تعجب گفت 
مرد آتش افروز كسي نيست جز اسماعيل كه از 
بستگانش است و مدتي قبل از او خواستگار كرده 
بود. او گفت: من به درخواست ازدواج اسماعيل 
جواب منفي دادم، اما اصالً فكر نمي كردم كه او 
دست به اين كار بزند. او وقتي از من خواستگاري 
كرد درباره اش تحقيق كردم و متوجه شدم كه 
مردي بداخالق است ب��راي همين به او جواب 

رد دادم. 
با اطالعاتي كه شاكي در اختي��ار كارآگاهان 
پليس گذاشت محل زندگي اسماعيل در كرج 
شناسايي ش��د و كارآگاه��ان 22 مهرماه با در 
دست داشت��ن نيابت قضايي راه��ي اين شهر 
شدند و اسماعيل را بازداشت كردند. اسماعيل 
در بازجويي ها اما حادث��ه آتش افروزي را انكار 
كرد، اما وقتي تصاوير دوربين مداربسته را ديد 
به جرمش اعتراف كرد و همدستش سيامك 
را هم معرفي كرد كه او ه��م بازداشت شد و به 

همدستي با اسماعيل اعتراف كرد. 
سرهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، معاون 
مبارزه با جرائم جنايي پلي��س آگاهي تهران 
بزرگ گفت: با كامل ش��دن تحقيقات پرونده 
دو متهم با صدور قرار قانوني از سوي بازپرس 
شعبه دوم بازپرس��ي دادسراي ناحيه 5 تهران 

روانه زندان شدند. 

انتقام  خواستگار
از 

خودروی دختر!

درباره هوشمند سازي پليس ايران
چندي اس��ت ك��ه اينج��ا و آنجا به 
مناسبت هاي مختلف، از هوشمندي 
 )smart police( و پليس هوشمند
سخن گفته می شود. اين نامگذاري 
و مفهوم سازي نه تنه��ا از سر اتفاق و 
باري به هر جهت نبوده است، بلكه از 
يك خاستگاه معرفتي و يك ضرورت 

كاربستي حكايت دارد. 
خاستگاه معرفت��ي پليس هوشمند 
پارادايمي است كه پليس در چارچوب 
رهنمودهاي راهب��ردي رهبر فرزانه 
انقالب در قالب مفاهيمي همچون مجاهد مسئول و يار مهربان، پليس 
مقتدر وخدمت رسان و نظاير آن و همچنين براساس تحوالت زيست 
اجتماعي و تغييرات روز افزون در ذهنيات و رفتارهاي فردي و جمعي 

شهروندان مفهوم سازي و عرضه شده است. 
اما از حيث كاربستي شايد نياز به يادآوري نباشد كه در ساليان پيش و 
آينده مأموريت هاي پليس مانند ديگر پليس هاي دنياي مدرن، هم از 
حيث »چيستي« و هم از حيث »چگونگي« دستخوش تحولي ژرف 
و پر شمول خواهد شد. از همين روي در چنين شرايطي طبيعتاً ديگر 
نمي توان با رويكرد و راهبردهاي سنتي مأموريت هاي پليسي را به 

گونه اي سودمند و اثربخش به سامان رساند. 
به همين جهت ناگزير بايد گام در قلمرو و حيطه هوشمندي و حتي 
فراهوشمندي نه��اد و طرح ها و تدبيرها را ب��ه شيوه اي هوشمندانه 

درانداخت و فراسو نهاد. 
وقتي از هوشمندي سخن به ميان مي آيد دو نوع هوشمندي منظور 
است، مديريت هوشمن��د )smart managment( و ديگر مدير 

 .)smart manager( هوشمند
مراد از اولي؛ بهره گيري از فرآيندها و سبك هايي است كه به اداره روز 
آمدي وكارآمدي امروز سازمان ياري مي رساند و موجب كاهش خطاها 
و كاستي ها مي شود و بستر انجام سريع و دقيق مأموريت ها را مهيا 
مي كند، اما وقتي از مدير يا فرمانده هوشمند سخن مي گوييم مراد، 
همان مديري است كه تراز برخورداري از برخي ويژگي هاي ادراكي، 

ذهني، دانشي و فرهنگي اش بيش از ميانگين نرمال جامعه باشد. 
اين روزها وسالها شاهد تغييراتي اساسي در نحوه خدمت رساني به 
شهروندان عزيزمان هستيم، از ايجاد سامانه هاي هوشمند و استفاده 
از تجهيزات نوين با بهره مندي از هوش مصنوعي درحوزه هاي مختلف 
من جمله گذرنامه، گواهينامه، خدمت سربازي و خدمات الكترونيكي 
و اپتيكي و دوربين هاي كنترل ترافيك و تجميع بانك هاي اطالعاتي 
و آگاهي، ان شاءاهلل به زودي شاهد تحوالتي ژرف و بنيادي در دنياي 
ديجيتال و خدمات الكترونيكي پليس به منظور تسريع و تسهيل در 
ارائه خدمت به مردم عزيز مان خواهيم بود. براين اساس چندين و چند 
تيم تخصصي درون و برون سازماني و بخش هاي متخلف از پليس هاي 
تخصصي در قالب كار گروه مشتركي روي پروژه هاي متعدد در حال 
بررسي، اقدام و عمل مي باشند. استفاده از اينترنت اشيا )IOT( در 
زمينه امنيت و همچنين واقعيت مجازي و واقعيت افزوده در زمينه 
ارائه خدمت و آموزش و شبيه سازي مجموعه ها از جمله مواردي است 

كه مطمح نظر اين كارگروه ويژه است. 
ارتباط هدفمندبامراكزپژوهشي كشور/طرح مسائل ومشكالت پليس 
/ )start- up weekend(براي جامعه نخبگان ودريافت راه ح��ل
 )acceleratoring( راهبري وحمايت ازشركت هاي دانش بنيان
وتطبيق توانمندي هاي نخبگان بانيازهاي پليس)mentoring( نيز 

دردستوركارقرار دارد.
اميد است اين اقدامات مورد رضايت مرد خوب كش��ورمان و مرضي 

حضرت حق قرار گيرد.  

م�ردي ك�ه مته�م اس�ت پ�س از قت�ل مزاح�م همس�رش، 
جس�د او را ب�ا كم�ك دو كارگ�ر افغ�ان حوالي ته�ران دفن 
كرده ب�ود روز گذش�ته پش�ت درهاي بس�ته محاكمه ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، شهريور  سال 95 بود كه اعضاي خانواده مردي 
جوان گم شدن او را به مأموران پليس تهران خبر دادند. بعد از مطرح 
شدن شكايت كارآگاه��ان پليس آگاهي با بررسي هاي تماس هاي 
مرد گم شده متوجه شدند او آخرين بار با مردي به نام نادر تماس 
داشته است. نادر وقتي در اين باره تحقيق شد گفت كه روز حادثه 
به خاطر اختالف حسابي كه با او داش��ت در يكي از خيابان ها با او 
قرار گذاشته و ديگر از او خبري ندارد. نادر اما در جريان تحقيقات 
فني پليس به قتل اعتراف كرد. او گفت: مدتي قبل بود كه به رفتار 
همسرم مش��كوك شدم و او را تحت نظر گرفتم. وقتي تماس هاي 
همسرم را بررسي كردم، فهميدم كه ب��ا مردي غريبه ارتباط دارد 
بنابراين تصميم گرفتم تا از آن مرد انتقامي سخت بگيرم. روز حادثه 
مقتول را به محل خلوتي كشاندم و او را به قتل رساندم. بعد با كمك 
دو كارگر افغان جسدش را در حوالي بزرگراه آزادگان دفن كردم كه 

سرانجام بازداشت شدم. 
با مشخصاتي كه نادر در اختيار پليس گذاشت بقاياي جسد كشف 
و به پزشكي قانوني منتقل شد. همچني��ن دو كارگر افغان كه در 
جريان حمل جسد به نادر كمك كرده بودند بازداشت شدند و به 

جرمشان اعتراف كردند. 
با كامل شدن تحقيقات پرونده براي رسيدگي به شعبه يازده دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد و متهم صبح ديروز پش��ت 
درهاي بسته پ��اي ميز محاكم��ه ايستاد. بعد از اينك��ه اولياي دم 
درخواست قصاص كردند متهم در جايگاه ايستاد و گفت كه مقتول 
را به خاطر ارتباط پنهاني با همسرش به قتل رسانده است. طرح اين 
موضوع از سوي متهم سبب شد تا خواهر مقتول به سمت جايگاه 
حمله كند و با قاتل درگير شود براي همين جلسه رسيدگي براي 
دقايقي به تأخير افتاد. متهم ادام��ه داد: بعد از اينكه متوجه رابطه 
پنهاني مقتول با همسرم شدم خونم به جوش آمد و با او قرار مالقات 
گذاشتم و او را به قتل رساندم. هيئت قضايي بعد از شنيدن آخرين 

دفاع متهم وارد شور شد. 

 قتل براي پايان دادن 
به رابطه

یادداشت 

درگي�ري دو مرد مس�افربر با پس�ري جوان در ايس�تگاه 
متروي آزادگان در جنوب تهران با مرگ يكي از آنها پايان 
يافت. قات�ل پس از قتل ب�راي فريب مأم�وران به كانتري 
رفت و به دروغ اعام كرد خودرواش س�رقت ش�ده است. 
به گزارش خبرنگ��ار ما، ساع��ت 16:35 عص��ر روز يك شنبه 
22 مهرماه مأم��وران كالنتري 153 شه��رك وليعصر به قاضي 
سيد سجاد منافي آذر، بازپرس ويژه قت��ل درگيري مرگبار سه 
پسر جوان را گزارش دادند. مأموران اعالم كردند دو پسر جوان 
مسافركش با پسر جواني كه سوار بر خودروي وانتي بوده درگير 
شده اند كه در جريان آن پسر وانت سوار دو پسر مسافركش را با 
قمه زخمي مي كند كه پس از انتقال افراد مجروح به بيمارستان 

ضيائيان يكي از آنها فوت مي كند. 
با اعالم اين خبر بازپ��رس جنايي همراه تيم��ي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاه��ي راهي بيمارستان شدن��د. تيم جنايي 

روي تخت بيمارستان ب��ا جسد پسر 28 سال��ه اي به نام احمد 
روبه رو شدند كه با اصابت ضربه قمه به قلبش به كام مرگ رفته 
بود. همچنين مشخص شد در اين حادثه دوست مقتول هم با 
اصابت قمه به شدت زخمي شده و در بيمارستان بستري و تحت 

درمان است. 
نخستين بررسي ها حكايت از اين داش��ت قاتل پسر جواني به 
نام كاميار است كه با خودروي وانتش هنگام خروج از پاركينگ 
پدرش در آن محل با مقتول و دوست��ش درگير شده و پس از 
زخمي كردن دو پسر مسافركش، خودرواش را در آن محل جا 

گذاشته و گريخته است. 
دوست مقتول كه زخمي شده بود در توضيح حادثه گفت: من 
و مقتول هر دو دوست صميمي هستي��م و او با خودروي تيبا و 
من هم با خودروي پژو 405 خودم در ايستگاه متروي آزادگان 
مسافركش��ي مي كرديم. دقايقي قبل از حادثه م��ا به ايستگاه 

رسيديم و منتظر مسافر بوديم كه قاتل ب��ا خودروي وانتش از 
پاركينگ پدرش بيرون آمد و به مقتول اعتراض كرد كه چرا سد 
معبر مي كنيد. آنها با هم مشاجره لفظي مي كردند كه من پيش 
آنها رفتم. وقتي درگيري آنها باال گرفت قاتل از خودرواش قمه 
بزرگي برداشت و يك ضربه به سينه مقتول و يك ضربه هم به 
صورت من زد. احمد غرق در خون نقش بر زمين شد و قاتل هم 

با جا گذاشتن خودرواش از محل گريخت. 
پس از اين مأموران براي دستگيري كاميار به خانه شان رفتند 
كه دريافتند قاتل پس از حادثه به كالنتري رفته و براي فريب 
مأموران اعالم كرده است كه ساعتي قب��ل خودرواش سرقت 
شده است و پ��س از آن هم به مكان نامعلوم��ي گريخته است. 
همزمان با انتقال جسد مقتول به پزشك��ي قانوني مأموران به 
دستور قاضي منافي آذر تحقيقات خود را براي دستگيري قاتل 

فراري آغاز كردند. 

درگيري مرگبار در ايستگاه مترو 

دو مرد جوان كه نامزد بدهكارشان را ربوده 
و 5 س�اعت در خان�ه قديمي حب�س كرده 
بودند وقتي متوجه ش�دند بدهكارشان به 
آنها پول نمي دهد گ�روگان را آزاد كردند. 
به گزارش خبرنگ��ار ما، چن��دي قبل دختر 
جواني سراسيمه به اداره پليس رفت و گفت 
دو مرد جوان او ربوده و در خانه قديمي مورد 

آزار و اذيت قرار داده اند. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: چند ساعت قبل 
همراه نامزدم شايان براي خريد لباس به بازار 
رفتم. پس از خري��د شايان با دوستش تماس 
گرف��ت و از او خواست با موت��ور سيكلتش به 
دنبال ما بيايد و مرا به خانه مان در حوالي شهر 
ري ببرد. دقايقي بعد از تماس، دوست شايان با 
موتور سيكلت به محل قرار آمد و من و نامزدم 
سوار موتور سيكلت او شديم و به طرف خانه ما 
به راه افتاديم تا اينكه در زير پل شهيد رجايي 
ناگهان خودروي پ��ژو 206 راه ما را سد كرد و 
سرنش��ينان آن كه دو مرد جوان بودند با قمه 
از خودرو پياده شدند و مرا با تهديد قمه سوار 
خودروی خودشان كردند و نامزدم و دوستش 
ه��م از ترس هي��چ حركتي نكردن��د. دو مرد 

آدم ربا مرا به خانه قديم��ي در جنوب تهران 
منتقل كردند و داخل اتاقي حبس كردند. 

پس از 5 ساعت حبس مرا داخل خيابان خلوتي 
رها كردند و از محل گريختند. 

پس از طرح اين شكايت مأموران خانه قديمي 
را شناسايي كردند و دريافتن��د اين خانه كه 

پاتوق اف��راد خالفك��ار است متعل��ق به مرد 
ميانسالي است كه مدتي است در كمپ ترك 
اعتياد بستري اس��ت. مرد ميانس��ال پس از 
دستگيري مدعي شد كه خانه در اختيار پسر 
جوانش است و دو مرد ج��وان هم كه آن روز 
شاكي را ربوده اند دوستان پسرش به نام هاي 

اردشير و شروين هستند. 
سپس مأموران اردشير و شروين را شناسايي 

و بازداشت كردند. 
دو مته��م در بازجويي ها به جرم خ��ود اقرار 

كردند. 
يكي از متهمان در ادعايي گفت: من و دوستم 
با شايان اختالف حس��اب داشتيم. او قرار بود 
مدتي قبل بدهي اش را به ما پرداخت كند، اما 
هر روز بهانه اي مي گرفت و پول ما را نمي داد 
تا اينكه من و دوستم تصميمي گرفتيم نامزد 
او را گروگ��ان بگيريم تا شاي��ان مجبور شود 
بدهي اش را پرداخت كن��د. آن روز ما از صبح 
شايان را تحت نظر گرفتيم و ديديم او همراه 
نامزدش به بازار رفت . زمان برگش��تن جلوي 
آنه��ا را گرفتيم و ب��ا تهديد قم��ه نامزدش را 
ربوديم و به خانه يك��ي از دوستانمان منتقل 
كرديم. ما از شاكي عكس تهيه كرديم و براي 
نامزدش فرستاديم اما شايان پولي به ما نداد 
و ما هم در نهايت مجبور شديم شاكي را آزاد 

كنيم. 
تحقيقات از متهمان براي روشن شدن زواياي 

پنهان اين حادثه ادامه دارد. 
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