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رییس پلیس پایتخت اعالم کرد

دستگیری بیش از  ۸۵۰اوباش در تهران

رئیــس پلیس پایتخت با ارائه گزارشــی از عملکرد پلیس
تهران بزرگ در سال  ۹۷اعالم کرد که طی این مدت بیش
از  ۸۵۰نفر از اراذل و اوباش پایتخت دســتگیر شــدند.به
گزارش ایسنا ،سردار حسین رحیمی در همایش فرماندهان
و مدیران فاتب که صبح دیروز در محل فرماندهی انتظامی
تهران بزرگ برگزار شد ،اظهار کرد :از ابتدای امسال تا پایان
بهمن ماه بیــش از  ۱۱میلیون و  ۸۰۰هزار تماس با مرکز
فوریتهای پلیســی  ۱۱۰برقرار شده است که این رقم در
مقایسه با سال قبل افزایشی هفت درصدی داشته است.
رحیمی افزود :از این تعــداد  ۵میلیون و  ۶۰۰هزار تماس
نیز منجر به اجرای مأموریت در پلیس پایتخت شده است.
رییس پلیس پایتخت به اجرای طرح رعد اشاره کرد و گفت:
در اجــرای  ۲۲مرحله طرح رعد ،بالغ بــر هزار و  ۸۰۰نفر
دســتگیر و در اختیار مراجع قضایی داده شدند.رحیمی با
بیان اینکه  ۱۶۶هزار و  ۷۹۴فقره سرقت در  ۱۱ماه گذشته
منجر به کشــف شده است ،گفت :مقایسه این آمار با مدت
مشابه سال قبل از افزایش  ۱۱درصدی حکایت دارد.
رحیمی افزود :در حوزه جرایم جنایی نظیر قتل ،آدم ربایی،
ســرقت مسلحانه و… باید بگویم که  ۹۵درصد این جرایم
در تهران کشــف میشود و این نشــان دهنده هوشمندی
پلیس و شــیوه کشف علمی جرایم اســت .ضمن این که
طــی این مدت با کاهش در وقوع این جرایم روبرو بودهایم.
فرمانــده انتظامی تهران بزرگ با اشــاره به اقدامات پلیس
فتا خاطر نشــان کرد :پلســی فتا در این مدت  ۱۰هزار و
 ۲۰۵پرونده را کشف کرد که برداشت غیر مجاز ،مزاحمت

گروه حوادث :رئیس کالنتری  133شهر زیبا از دستگیری
دو سارق حرفهای خودرو طی تعقیب و گریز پیچیده پلیسی
خبر داد.
ســرهنگ عظیم شبی پور در تشریح این خبر بیان داشت:
ظهر روز سهشــنبه طی تماسی با مرکز فوریتهای پلیسی
 110اعالم شــد ســه مرد جوان در خیابان فردوس غرب،
قصد سرقت یک دستگاه خودروی پراید پارک شده در این
محدوده را دارند.
وی ادامه داد :ســریعا پس از این ماموران عملیات کالنتری
وارد عمل شده که با حضور در محل مشاهده میکنند سه
نفر ســارق در محدوده آدرس اعالمی ،قصد ســرقت یک
دســتگاه خودروی پراید را دارند و با یک دستگاه پرایدهاچ
بک ســبز رنگ برای ارتکاب به این سرقت در محل حضور

اینترنتی ،کالهبرداری رایانهای و دســترس به اطالعات به
حریم خصوصی از جمله این جرایم است.
به گفت ه رحیمی ،جرایم در حوز ه فضای مجازی امسال بیش
از  ۷۰درصد رشــد داشته اســت ،اما در عین حال توان و
قدرت پلیس نیز افزایش چشمگیری داشته است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان این که در سال جاری
بیــش از  ۸۵۰نفــر از اراذل و اوباش را در ســطح محالت
و پارکها دســتگیر کردهایم ،خاطرنشان کرد :مقایسه این

آمار با مدت مشــابه سال گذشــته افزایش  ۸۶درصدی را
نشان میدهد.رئیس پلیس پایتخت دربار ه اقدامات پلیس
در برخــورد با جرایم باندی نیــز گفت :طی این مدت هزار
و  ۸۹۱باند کــه در حوزههایی همچون قاچاق مواد مخدر،
اراذل و اوباش و ...و .فعالیت کردند ،توسط کارآگاهان پلیس
امنیت ،پلیس مبارزه با مواد مخدر منهدم شــدند که این
آمار رشدی هشت درصدی نسبت به سال گذشته داشتند.
رحیمی طرح برخورد با حامالن سالح سرد و گرم را از دیگر

سارقان حرفهای خودروهای زیباشهر زمینگیر شدند
داشــتند .وی افزود :بالفاصله با رویت این سه سارق ،پالک
خودرویهاچ بک ســبز رنگ مورد استعالم قرار گرفته که
مشــخص میشــود پنج روز پیش این خودرو در محدوده
کالنتری  111هفت چنار به سرقت رفته است.
کالنتر محله شــهرزیبا ادامه داد :بالفاصلــه ماموران وارد
عمل شــده و دســتور ایســت برای توقف ســارقان صادر
کردند که ســارقان متواری شــده و بعد از یک ربع تعقیب
و گریــز ،خودروی پرایدهاچ بک ســبز رنگ مذکور از دید
گشت کالنتری مخفی میشود و به این وسیله سارقان فرار
میکنند .وی در ادامه گفت :اما این اقدام ســارقان ماموران
کالنتری را دلسرد نکرده و آنها در ادامه مشخصات خودروی
مذکور را به ســایر گشتهای پلیســی اعالم میکنند که
واحدهای گشت کالنتری  133برای بار دوم موفق به دیدن

خودرویهاچ بک سبز رنگ سرقتی میشوند.
وی بیان داشــت :در محل مشــخص میشــود سارقان با
خــودروی پژو پارس قصد فرار از محل را دارند که ماموران
گشــت وارد عمل شــده و با ســارقان به تعقیــب و گریز
میپردازند ،ســارقان ابتدا از بلوار فردوس غرب وارد اتوبان
ستاری میشوند و در الین شمال به جنوب بزرگراه خالف
جهت اقدام به رانندگی میکنند.
وی توضیح داد :در ادامه این عملیات واحد گشت کالنتری
با رعایت قانون به کارگیری سالح ،اقدام به شلیک هفت تیر
هوایی و چهار تیر مستقیم به سمت خودروی مسروقه کرد
که از چهار تیر دو عدد به سمت خودرو برخورد میکند .این
تعقیب و گریز ادامه داشــت تااینکه باالخره ماموران موفق
به توقیف خودروی پژو پارس ســرقتی در محدوده یکی از

طرحهای پلیس در ســال جاری برشمرد و گفت :طی این
مدت بیش از  ۵۵۰سالح شکاری و جنگی کشف شده است
که در این زمینه نیز افزایش  ۱۰درصدی داشتهایم.
رحیمی با بیان این که امسال پلیس به پروندههای کالن و
جرایم اقتصادی نیز ورود کرد ،خاطر نشــان کرد :رسیدگی
به این پروندهها بار اصلیاش بر دوش پلیس بود؛ به طوری
که امسال  ۲۱پرونده ستاد اقتصادی پلیس مورد رسیدگی
قرار گرفته و هزار و  ۹۰۵نفر نیز در این زمینه احضار شدند
که منجر به دستگیری  ۴۹۳نفر شد و از این میان  ۳۸۷نفر
با حکم قضائی به زندان رفتند.
فرمانــده انتظامی تهران بزرگ ،برخورد بــا قاچاق را جزو
اولویتهای اصلی پلیس در ســال  ۹۷برشمرد و گفت :در
این زمینه شــاهد افزایش  ۱۳۰درصدی در آمار کشفیات
هستیم.
رحیمی درباره پاکســازی نقاط آلوده به معتادان متجاهر و
خرده فروشان مواد مخدر نیز گفت :امسال طرح گستردهای
را در محل ه شــوش ،مولوی و هرنــدی اجرا کردهایم که در
جریان آن بیش از  ۱۰هزار معتاد متجاهر شناسایی شدند.
حــدود  ۹۰باب منزل که به پاتوق مصرف و خرید و فروش
مواد مخدر تبدیل شــده بودند ،پلمب شد و بیش از  ۱۶تن
انواع مواد مخدر نیز کشف و ضبط شد.
رحیمی از کاهش پنج درصدی تصادفات منجر به جرح در
پایتخت خبر داد و گفت :در مجموع تمام تالش و توان خود
را بــه کار گرفتهایم تا امنیــت را برای مردم تأمین کنیم و
اجازه ندهیم خللی در امنیت ایجاد شود.

مجتمعهای تجاری که در بزرگراه ســتاری بود شدند .وی
افــزود :در این عملیات دو نفر از ســارقان در همان محل
دســتگیر و تالشهای پلیسی برای دستگیری نفر متواری
نیز ادامه دارد .این مقام انتظامی تصریح کرد :پلیس موفق
شده است بدون مجروح کردن هیچکدام از سارقان ،آنها را
دستگیر کند و بااینحال طی این تعقیب و گریز با سارقان،
آنها باعث تخریب یک دســتگاه خودروی نیسان به همراه
خودروی گشت کالنتری شدهاند.
وی در انتها اضافه کرد :دو متهم بازداشــت شده به ترتیب
 23و  32ســاله هســتند و بنابر اقاریر خودشان از یکی از
شهرستانهای غربی به این محدوده آمده و اقدام به سرقت
خودرو کــرده اند که دو مورد از سرقتهایشــان تا به این
لحظه کشف شده است.

این کالهبرداران را شناسایی کنید

فروش اسپورتیج با سند ال 90
فرماندهی انتظامی شهرستان فردیس از دستگیری چهار جاعل سند خودرو خبر
داد و گفــت :این افراد در یک فقره کالهبرداری خودرو اســپورتیج اجارهای را با
سند خودرو ال  90به قیمت  350میلیون تومان فروخته بودند .به گزارش ایسنا،
ســرهنگ بیژن جنتی اظهار کرد :در پی دریافت یک فقره پرونده نیابت قضائی
به شکایت یکی از شهروندان به پلیس آگاهی شهرستان فردیس مبنی بر خرید

یک دســتگاه خودرو «اسپورتیج» در جاده مالرد با سند جعلی ،پیگیری موضوع
در دستور کار ماموران اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری شهرستان فردیس قرار
گرفت.وی گفت :در بررسی جزئیات پرونده محرز شد که خریدار خودرو به منظور
تعویض پالک مراجعه میکند که از طریق کارشناسان متوجه جعلی بودن سند
مالکیت خودرو میشــود.این مقام انتظامی افزود :با تحقیقات تکمیلی ماموران

افقی:

عمودی:
 -1جلوس کردن -بخش درگیر جنگ و آشوب در کره
زمین که آرزوی بازگشت صلح و آرامش بر آن را داریم
 -2شنیدن -لیز و لغزنده
 -3ضمیــر جمع -حالل مشــکالت -عالیترین درجه
دانشگاهی
 -4اتومبیل کرهای -از گلهای زینتی -پیروزی
 -5چهــل و دومین ســوره قرآن -خــوراک بامدادی-
حلقهای از نور که دور ماه را تشکیل میدهد
 -6بنده -قدمت ،دیرینگی -از نواحی شرقی تهران
 -7بــدون علت -دختر افراســیاب و زوجه ســیاوش-
پسوند شباهت
 -8دیدن -دستگاه مکالمه از راه دور از طریق امواج
 -9آوایی برای عدم قبول پیشــنهاد بــه زبان عامیانه-
الحق -عصبی و پرخاشجو
 -10لئامت و دونــی -نامی که یونانیان به غیریونانیها
داده بودند -زادگاه حضرت ابراهیم(ع)

فروش هلیشات و تجهیزات پلیسی غیر قانونی
در ولنجک
ســرهنگ مرادی از دســتگیری فروشندگان هلی شــاتهای غیر قانونی در
ولنجک خبر داد.سرهنگ عباس مرادی سرکالنتر یکم پلیس پیشگیری تهران
بزرگ در گفتوگو با باشــگاه خبرنگاران جوان ،اظهار کرد :ماموران کالنتری
 ۱۶۳ولنجــک در پی رصــد اطالعاتی متوجه فروش هلی شــات و تجهیزات
پلیســی غیرقانونی در این منطقه شدند.وی افزود :در این راستا ،فردی که به
صورت غیر قانونی و بدون مجوز اقدام به فروش هلی شاتهای مجهز میکرد،
توسط ماموران کالنتری ولنجک دستگیر شد.سرکالنتر یکم پلیس پیشگیری
تهران بزرگ با اشاره به اینکه قیمت هر کدام از هلی شاتها  ۱۰تا  ۱۵میلیون
تومان است ،خاطرنشان کرد :متهم هلی شاتها را جهت شناسایی منازل خالی
از ســکنه به سارقان میفروخت که  ۱۲دســتگاه هلی شات مجهز و تعدادی
بیسیم و تجهیزات پلیسی از مخفیگاه وی کشف شد.

خودروهای توقیفی از  ۲۵اسفند ترخیص میشوند
سردارهادیانفر گفت :صاحبان خودروهای توقیفی از  ۲۵اسفند برای پرداخت
جرایم و ترخیص خودروهایشان به پارکینگها مراجعه کنند.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،ســردار کمالهادیان فر رئیس پلیس راهور ناجا در حاشیه
طــرح رزمایش بهاره پلیس راهور و در جمع خبرنگاران اظهار کرد :تمهیدات
ترافیکی و انضباط بخشی و تسهیل در جابه جایی مسافران باید صورت بگیرد.
وی افــزود :تمام خودروهایــی که باالی یک میلیون تومــان جریمه دارند از
 ۲۸اســفند تا  ۱۷فروردین توســط پلیس توقیف نخواهند شد.رئیس پلیس
راهور ناجا گفــت :صاحبان خودروهای توقیفی از  ۲۵اســفند برای پرداخت
جرایم و ترخیص خودروهایشــان به پارکینگها مراجعه کنند.گفتنی اســت،
ســردارهادیانفر رئیس پلیس راهور ناجــا در رزمایش بهاره پلیس راهور اعالم
کرد که بر اساس آمارها ساالنه  ۷درصد از درآمد ناخالص ملی صرف تصادفات
جادهای میشود.

نشت گاز یک منزل مسکونی را منفجر کرد
ســخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری تهران از وقوع
انفجاری مرگبار به علت نشــت گاز شهری در محله خزانه خبر داد.سید جالل
ملکی در گفتوگو با ایسنا ،در این باره اظهار کرد :ساعت  ۵و  ۵٩دقیقه صبح
دیروز حادثه انفجار و آتش سوزی در یک منزل مسکونی به سامانه  ١٢۵آتش
نشــانی تهران اطالع داده شد و بالفاصله سه ایستگاه به محل حادثه واقع در
محله خزانه ،خیابان بخارایی اعزام میشوند.ســخنگوی سازمان آتش نشانی با
بیان اینکه آتش نشــانان در مدت زمان چهار دقیقه به محل رســیدند ،گفت:
آتش نشــانان در محل مشاهده کردند که انفجار در طبقه دوم یک ساختمان
ســه طبقه و قدیمی رخ داده است .این انفجار منجر به آتش سوزی شده بود
و طبقه دوم و ســوم کامال شعله ور بودند.وی ادامه داد :اطالعات اولیه حاکی
از آن بود که ســه نفر در ســاختمان محبوس هســتند بنابراین آتش نشانان
بالفاصله وارد ساختمان شدند و همزمان با خاموش کردن آتش این سه نفر را
از ساختمان خارج کردند.وی با اشاره به اینکه این سه نفر اعضای یک خانواده
بودند گفت :یک آقا و خانم میانســال بر اثر این انفجار دچار سوختگی بسیار
شدیدی شده بودند که بعد از تحویل به عوامل اورژانس برای ادامه روند درمان
به بیمارستان منتقل شدند .همچنین مرد جوان حدودا  ٢٧سالهای نیز توسط
آتش نشانان از ساختمان خارج شد که متاسفانه بعد از انجام بررسیهای الزم
توســط عوامل اورژانس مشخص شد که جان خود را از دست داده است.ملکی
افزود :نیروها محل را ایمن سازی کردند و محل را به کارشناسان تحویل دادند.
به گفته وی ،بر اساس تحقیقات اولیه کارشناسان علت حادثه نشت گاز شهری
و در ادامه ایجاد شعله و جرقه بوده است.

دستگیری رئیس سابق شعبه مرکزی
بانک کشاورزی بیرجند به اتهام اختالس

جدول شماره 4839
 - 1میالد منجی عالم بشــریت-
پســر هالکو که بعــد از وی به
سلطنت رسید
 -2سلسلهای از نسل صالحالدین
ایوبــی که در قرن  7و  8ه.ق در
سوریه و مصر فرمانروایی کردند-
سنگ آتشزنه
 -3دو حــرف همخانــواده و
پشت ســر هم -شاگردی که در
کنار اســتاد کار میکند -مفید،
مثمرثمر
 -4مــکان تنگ -ایالت و بندری
در هند -پسوند شباهت
 -5غلتکهــای شــکلدهنده
به آهــن حرارت دیــده -حاکم
پاســارگاد کــه آنجا را تســلیم
اسکندر کرد -هزاران
 -6ســرچاه و محل خروج مواد
مذاب از کوه آتشفشان -شایسته
و سزاوار -تکرار حرف
 -7کندذهن و دیرفهم -جانها،
روانها -از فنون کشتی فرنگی
 -8اســلحه قدیمی -با یکدیگر
قرار مخفی گذاشتن
 -9حکومت و ســلطنت -فرزند
نوه -از اناجیل چهارگانه
 -10مولد زردشت بنا به اوستا-
 -11سلسله غاصبان خالفت مســلمین از نسل ابوسفیان -کوه مرتفعی در
اهلی -امر به آوردن
ژاپن -اعضای داخلی بدن جانداران
 -11از پیامبران باســتانی ایران که پیروانش به دســت انوشیروان قتلعام  -12جابجایی هوا -ایشان -بهبود یافتن زخم
شدند -جزیرهای غیرمســکونی در اقیانوس هند که مجسمههای غولپیکر  -13بخت و طالع -رنگ زرد مایل به سبز -حیوان اهلی
سنگی آن معروف و از عجایب دنیا است -پست و فرومایه
 -14ضرر ،زیان -اتاقک چرخدار که به وسیله ماشین کشیده میشود
 -12کشتی تفریحاتی -شهری در استان کرمانشاه -رهبر قوم هون که اروپا  -15کنایه از ایجاد آشوب و فتنه است -باالتر و دورتر.
را به خون کشید
 -13ترتیــب و نظم داشــتن -روضهخوانی برای اهل بیت-
حلجدول شماره 4838
چهره
 -14بازتاب ،انعکاس -افشره رقیق از میوه تازه
 -15هر ده قرن را میگویند -خدای ایرانیان باستان.
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مشــخص شد که خودرو در تهران به مدت  10روز اجاره شده و سند آن که در
اصل متعلق به یک دستگاه خودرو ال  90است به نام فرد دیگری انتقال داده شده
و نامبرده نیز خودرو را به مبلغ  3میلیارد و  500میلیون ریال به شاکی فروخته
است.ســرهنگ جنتی بیان کرد :بالفاصله مالک خودرو ال  90به پلیس آگاهی
دعــوت و در تحقیقات ماموران اظهار کرد که مدارک خــودروی وی در تهران
سرقت شده که با اقدامات پلیسی فروشنده خودرو در یک عملیات غافلگیرانه در
غرب اســتان تهران شناسایی و دستگیر شد.فرمانده انتظامی شهرستان فردیس
افزود :متهم دســتگیر شده پس از انتقال به پلیس آگاهی شهرستان فردیس به
جرم خود مبنی بر سرقت مدارک خودرو و جعل سند و فروش آن به چندین نفر
با همدستی سه نفر دیگر اعتراف کرد.وی گفت :با توجه به اینکه هیچ آدرسی از
متهمان در دست نبود تحقیقات گسترده در خصوص شناسایی ردی از متهمان
آغاز شــد تا این که مخفیگاه آنها در تهران شناســایی و با دریافت نیابت قضائی
اکیپی از ماموران به مکان مورد نظر ،اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه هر ســه
متهم را دســتگیر و در بازرسی از آنجا  30عدد مهر ژالتینی ،مدارک شناسایی،
چک بانکی ،دو دستگاه اهرم پرسی مخصوص مهرهای برجسته ،برگهای اجاره
نامه اتحادیه امالک و اســکنر مخصوص جعل سند کشف شد.فرمانده انتظامی
شهرستان فردیس گفت :با دستور بازپرس دادسرای عمومی و انقالب شهرستان
فردیس تصاویر ســارقان بدون پوشش منتشر شد تا چنانچه از شهروندان به این
شــیوه کالهبرداری شده جهت اعالم شــکایت به آدرس جاده مالرد  -خیابان
اهری  -پلیس آگاهی شهرســتان فردیس مراجعه کنند و یا با شــماره تلفن -3
 02621878962تماس حاصل نمایند.

دستگیری محتکر میلیاردی آجیل شب عید
در ساری
فرمانده انتظامی مازندران از کشــف یک تــن و  350کیلوگرم آجیل و تنقالت
احتکار شده در ســاری خبر داد.به گزارش ایسنا ،سردار سیدمحمود میرفیضی
اظهار کرد :در راستای مقابله با عرضه کاالی قاچاق و جلوگیری از احتکار کاال و
نیازمندی های مردم در آستانه آغاز سال نو ،طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق کاال
و ارز در دســتور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.وی تصریح کرد :در
اجرای این طرح کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی با انجام
اقدامات اطالعاتی موفق به شناســایی یک محتکر آجیل و تنقالت شب عید در
شهرستان ساری شدند.فرمانده انتظامی استان مازندران خاطرنشان کرد :پس از
هماهنگی های قضائی ،ماموران پلیس آگاهی با همکاری نماینده سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان در بازرسی از محل دپوی کاال توسط متهم یک تن و 350
کیلــو انواع تنقالت و آجیل که متهم قصد عرضه آن در روزهای پایانی ســال را
داشت ،کشف کردند.میرفیضی ،ارزش کاالهای کشف شده را بالغ بر یک میلیارد و
 200میلیون ریال عنوان کرد و گفت :کاالی کشف شده به سازمان اموال تملیکی
استان تحویل و متهم نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

دستگیری باند دو نفره آدم ربایان
در بندرعباس
فرمانــده انتظامــی بندرعباس از دســتگیری باند دو نفــره آدم ربایان در این
شهرستان خبر داد.به گزارش ایسنا،سرهنگ محمد اسماعیل مشایخ با اعالم این
خبر گفت :باند دو نفره آدم ربایان در این شهرســتان دستگیر شدند.وی افزود:
ساعت یک و  ۳۰بامداد باند دو نفره آدم ربایان که قصد ربایش فردی در ساحل
بندرعباس را داشــتند با حضور به موقع و تدبیر پلیس دستگیر شدند.فرمانده
انتظامی شهرســتان بندرعباس با بیان اینکه آدم ربایان با حضور پلیس اقدام به
شلیک  ۷گلوله ســاح کمری کردند ،خاطرنشان کرد :آدم ربایان چندین فقره
سرقت مسلحانه و شرارت را در پرونده سوابق خود دارند.سرهنگ مشایخ اضافه
کرد :در این عملیات یک دستگاه خودرو سواری سمند ،یک قبضه کلت کمری
با دوخشاب نیز از این باند توقیف شد.

رئیس سابق شعبه مرکزی بانک کشاورزی بیرجند به اتهام اختالس بازداشت
شــد.به گزارش میزان ،سید حســین مقدس دادستان عمومی و انقالب مرکز
استان خراسان جنوبی  ،از بازداشت رئیس سابق بانک کشاورزی شعبه مرکزی
بیرجند به اتهام اختالس خبر داد.وی در رابطه با جزئیات این خبر اظهار کرد:
رئیس سابق بانک کشاورزی شعبه مرکزی بیرجند که از سال  ۱۳۹۱به مدت
حدود  ۶سال ،مسئولیت این شعبه را برعهده داشته است ،به اتهام اختالس و
برداشــت وجوه مشتریان و بانک به مبلغ حدود  ۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان (سه
میلیارد و هشــتصد میلیون تومان) بازداشت شــد.این مقام قضایی بیان کرد:
مشارالیه بعضا وجوه اخذ شده از مشتریان را به حساب ثالث منتقل و از حساب
ثالث برای خود برداشــت میکرده ،ولی گواهی ســپرده برای مشتریان بانک
بدون اقدام در سیستم بانک ،صادر مینموده است.مقدس ادامه داد :با انقضای
مدت مدیریت این متهم و مراجعه یکی از مشتریان و ارائه گواهی سپرده جهت
دریافت سپرده خود به مبلغ یکصد میلیون تومان و بررسی سوابق سپردهها و
احراز عدم ثبت این ســپرده و همچنین سپردههای متعدد دیگر مشتریان در
سیستم بانک کشاورزی ،این اختالس کشــف گردید.وی در پایان گفت :این
متهم تاکنون دو میلیارد و یکصد میلیون تومان از مبلغ اختالس شده را تسویه
کرده و در حال حاضر با قرار تأمین کیفری در زندان بیرجند بازداشت میباشد.

«کاردینال پل» محکوم به شش سال حبس

«کاردینال جورج پل» ،خزانهدار ســابق واتیکان به شش سال حبس محکوم
شــد .پل که  ۷۷ســال دارد در پرونده سوءاستفاده جنســی از دو کودک در
ســال  ۱۹۹۶در کلیسایی در استرالیا گناهکار شناخته شده است .او میگوید
بیگناه است .در بیانی ه کوتاهی که یک قربانی پرونده تعرض جنسی کاردینال
پــل در اختیار وکیل خود قرار داده آمده اســت« :حس میکنم دادگاه آنچه
در کودکی بر ســر من آمده است را پاسخ داد ».به گزارش دویچهوله شهادت
این قربانی در دادگاه یکی از دالیل اصلی گناهکار شــناخته شدن «کاردینال
جورج پل» در دادگاهی در اســترالیا بود .این قربانی که در رسانهها به اختصار
«جی» معرفی شده ،در بیانیه خود تأکید کرده است« :برای من هنوز آرامشی
وجود ندارد .همه چیز حال در سایه برگزاری دادگاه تجدیدنظر است ».دادگاه
منطقه ویکتوریا در شهر ملبورن  ۱۳مارس مجازات کاردینال پل را شش سال
حبس اعالم کرد .این دادگاه در ماه دسامبر «جورج پل»  ۷۷ساله را گناهکار
تشــخیص داده بود .کاردینال پل متهم بود که به عنوان اســقف اعظم ،سال
 ۱۹۹۶به یک کودک  ۱۳ســاله –فردی که با اختصار جی معرفی میشــود-
تعرض جنســی کرده و با کودک دیگری رفتار ناشایست جنسی داشته است.
دادگاه اتهام او را ثابت شده میداند و حال حکم او را صادر کرده است.
قاضی دادگاه در توجیه صدور حکم شــش ســال حبس بــرای جورج پل به
جرم ســنگین او اشــاره کرده است .قاضی در ســخنانی که به صورت زنده از
تلویزیون پخش میشــد کاردینال پل را متهم کرد که با تکبری حیرتانگیز
در دادگاه حضور داشــته و در تمام مدت دادگاه هیچ نشــانی از پشیمانی در
او دیده نشــده اســت .قاضی دادگاه در عینحال با اشاره به سن باالی مجرم
و وضعیت نامناســب ســامت او و همچنین این نکته که تا زمان انجام جرم
کاردینال پل جرم ثابت شدهای مرتکب نشده است ،از صدور حکم شش سال
ت قربانی
حبس برای او دفاع کرد .قاضی تأکید کرد در این مجازات تنها شهاد 
تأثیرگذار بود ه اســت .او همزمان افزود که محکومیت کاردینال پل نباید پای
تمام کلیسای کاتولیک نوشته شود یا نشانه ناتوانی کلیسا در جلوگیری از رخ
دادن چنین جرائمی تلقی شــود .پل که پیشتر خزانهدار واتیکان بود ،باالترین
مقام کلیســای کاتولیک است که تا کنون به دلیل جرائم جنسی برابر دادگاه
قرار گرفته اســت .حکم صادر شــده برای او واکنشهــای متقاوتی به همراه
داشته است .نخستوزیر استرالیا در بیانیه خود بر رنج قربانیان و اجرای عدالت
تأکید کرده است.
برخی از رســانههای استرالیا اما حکم شش سال زندان را برای او بسیار اندک
خواندند .کاربران شبکههای اجتماعی هم مجازات تعیین شده برای او را بسیار
ســاده توصیف کردند .در مقابل برخی با اشاره به ســخنان قاضی دادگاه در
توجیه حکم صادر شده میگویند که هدف قاضی اجرای عدالت بوده است.
مجمع اســقفهای اســترالیا هنوز به این حکم واکنش نشــان نداده اســت.
کاردینال پل بر بیگناهی خود تاکید دارد و درخواست تجدید نظر کرده است.
دادگاه قرار اســت در ماه ژوئن امکان درخواست تجدیدنظر وکالی او در مورد
گناهکار بودن یا میزان مجازات را بررسی کند.
عالوه بر آن ممکن اســت پرون دههای دیگری علیه کاردینال پل گشوده شود
که یکی از آنها مربوط به اتهام ســوءرفتار جنسی کاردینال پل در یک استخر
در دهه  ۷۰میالدی است.

