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سرمايه گذاري كردن در بازار دالر تاكنون افراد 
زي�ادي را گرفتار باند تبهكاران كرده اس�ت. 
خيلي ها با فروش امالك و اموالشان پولشان 
را در ب�ازار دالر س�رمايه گذاري كردند اما با 
يك بي احتياطي يا اعتماد بي جا سرمايه شان 
را از دس�ت داده اند. يكي از اي�ن افراد مردي 
30 ساله اس�ت كه با فروش زمي�ن 3 ميليارد 
توماني اش پولش را ب�ه دالر تبديل كرد، اما با 
خيانت دوس�تش همه دالرها را از دست داد. 
به گزارش خبرن��گار ما، اين مرد 30 س��اله دوم 
آبان ماه وارد كالنتري 128 تهران نو شد و گفت كه 
يكي از دوستانش كه مسعود نام دارد كوله پشتي 
او را كه حاوي 135 هزار دالر بود سرقت كرده و 
به محل نامشخصي فرار كرده اس��ت. بعد از آن 
پرونده به دس��تور بازپرس شعبه سوم دادسراي 
ناحيه 8 تهران در اختيار كارآگاهان پايگاه ششم 
پليس آگاهي تهران ق��رار گرفت. مرد جوان اين 
بار توضيحات بيشتري از شكايتش را مطرح كرد 
و گفت: مدتي قبل زميني در محله فشم داشتم 
كه آن را به مبلغ 3 ميلي��ارد تومان فروختم. بعد 
با مسعود، يكي از دوستانم مش��ورت كردم و به 
پيشنهاد او پولم را به دالر تبديل كردم تا اينكه 
يك روز مسعود تماس گرفت و گفت قيمت دالر 
باال رفته و پيش��نهاد فروش دالره��ا را داد. من 

135 هزار دالر را داخل كوله پشتي ام گذاشتم و 
همراه مسعود راهي بازار شدم. حوالي بازار هنگام 
عبور از كوچه اي خلوت ناگهان مسعود چاقويي 
زير گلويم گذاش��ت و كوله پش��تي  ام را گرفت و 
فرار كرد. من خيلي زود خودم را به خانه ش��ان 
در خيابان فرخي در محله تهران نو رس��اندم اما 
او به خانه  هم نرفته بود.  با اطالعاتي كه ش��اكي 
در اختيار پليس گذاش��ت كارآگاهان با بررسي  
تماس هاي مسعود متوجه شدند كه او با دختري 
به نام سارا كه س��اكن خيابان سهروردي است 
ارتباط دارد. سارا وقتي مورد تحقيق قرار گرفت، 
گفت كه از مس��عود خبر ن��دارد. وقتي مأموران 

پليس در خانه سارا بيش از 10 هزار دالر كشف 
كردند او گفت مسعود روز حادثه به خانه اش آمد 
و 10هزار دالر به او داد. سارا همچنين مخفيگاه 
مسعود را كه خانه اي اجاره اي در پل گيشا بود به 
پليس معرفي كرد. با اطالعاتي كه سارا در اختيار 
پليس گذاش��ته بود كارآگاه��ان پنجم آبان ماه 
مسعود را بازداشت و در بازرسي از خانه اش حدود 
7هزار تا از دالرهاي سرقتي را كشف كردند. او در 
بازجويي ها به س��رقت اعتراف كرد، اما گفت كه 
بقيه دالرها را از او سرقت كرده اند. او توضيح داد 
بعد از س��رقت دالرها خودم را به كرج رساندم و 
براي چند روز در خانه مجردي دو برادر به نام هاي 

س��عيد و آرمان كه از بس��تگانم هستند مخفي 
ش��دم. در مدت 10روزي كه آن جا پنهان شده 
بودم ماجراي س��رقت دالرها را برايشان توضيح 
دادم. روز دهم وقتي براي فروش دالرها از خانه 
خارج شدم ناگهان دو موتورس��وار به من حمله 
كردند و كوله پش��تي كه 120 هزار دالر داخلش 
بود را سرقت كردند. متهم گفت: دو موتورسوار از 
دوستان سعيد و آرمان بودند و من قباًل آن دو را 

همراه آنها ديده بودم. 
بعد از به دست آمدن اين س��رنخ سعيد و آرمان 
بازداش��ت ش��دند و اعتراف كردند كه سرقت را 
دو نفر از دوستانشان كه بهمن و بيژن نام دارند 
مرتكب شده اند.  در ش��اخه ديگري از تحقيقات 
مخفيگاه بي��ژن و بهمن هم در محدوده گيش��ا 
شناسايي شد و ظهر روز بيس��تم آبان ماه هر دو 
بازداش��ت ش��دند. آنها در بازجويي ها به سرقت 
دالرها اعتراف كردند. بيژن گفت: بعد از سرقت 
دالرها راهي زادگاه مان در غرب كش��ور شديم و 
دالرها را آن جا مخفي كرده و به تهران برگشتيم. 
س��رهنگ كارآگاه بهزاد اختياري، رئيس پايگاه 
ششم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات 
در خصوص سرنوش��ت دالرهاي مس��روقه در 
دستور كار كارآگاهان پايگاه ششم پليس آگاهي 

تهران بزرگ قرار دارد. 

كوله پشتي 135 هزار دالري  روي دوش دوست خيانتكار

دو س�ارق معتاد كه اواخر هر هفته خودروهاي پارك ش�ده كنار 
درياچه چيتگر را سرقت مي كردند با شليك گلوله بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، عصر روز جمعه 18 آبان ماه مأموران گشت 
كالنتري 171عوارضي هنگام گشت زني كنار درياچه چيتگر متوجه 
ش��دند مردي در حال باز كردن در يك خودروي پرايد است. مرد 
جوان وقتي متوجه حضور خودروي گش��ت پليس شد به سرعت 
خودش را به خودروي پرايد رس��اند كه رانن��ده اش منتظر او بود. 
مأموران كه متوجه ش��ده بودند آنها سارق هس��تند به آنها فرمان 
ايست دادند، اما سارقان به سرعت از محل متواري شدند. در اولين 
بررسي ها معلوم شد كه خودروي آنها چند روز قبل در كرج اعالم 
سرقت شده است. خيلي زود عمليات تعقيب و گريز با سارقان در 
بزرگراه هاي خرازي و آزادگان به جريان افتاد و مأموران سرانجام با 
شليك گلوله چرخ خودرو را هدف قرار داده و دو متهم را بازداشت 
كردند. دو سارق 30 و 32 س��اله كه از مجرمان سابقه دار هستند و 
هر دو به مصرف مواد اعتياد دارند و به دهها فقره س��رقت اعتراف 
كردند و گفتند اواخر هر هفته براي س��رقت خودرو و لوازم داخل 
آن به درياچه چيتگر مي آمدند.  س��رهنگ مراد پيروندي، رئيس 
كالنتري 181 عوارضي گفت: تحقيقات از متهمان براي شناسايي 

جرائم بيشتر در پايگاه دوم پليس آگاهي تهران جريان دارد.

 دزدان معتاد اواخر هفته 
به درياچه چيتگر مي آمدند

محسن زينلی
شايد در كالنشهر تهران كمتر  شهروندی باشد كه صابون سارقان به تنش 
نخورده باشد. سرقت هايی كه گستره  آن  از وسايل نقليه تا لوازم منزل  را 
دربر می گيرد. اما چيزی كه موجب نوش��تن اين مرقومه شد، تنها سرقت 
نيست، بلكه از يكس��و ش��كايت های بی حاصل و جری تر شدن سارقان و 
از ديگرس��و پيامدهای روانی، ناش��ی از ترس و دلهره ای است كه به جان 

مالباختگان می افتد و جبران آن ممكن نيست!
 مدتی پيش سارقان به انباری  های محل سكونت مان دستبرد زدند كه  به 
كالنتری 126 تهرانپارس)رشيد( گزارش و شكايتی در اين مورد تنظيم 
شد. پس از مدتی نه تنها سارقان دس��تگير نشدند كه دايره اين سرقت ها 
افزايش پيدا كرد و اينبار از انباری ها به داخل منازل كشيده شد و دو واحد 

از مجموع چهار  آپارتمان مورد دستبرد قرار گرفت!
 و باز هم شكايت های بی حاصل...

 اما اين مرتبه با سرقت غيرمنتظره ای روبه رو شديم!
پس از تعطيالت اخير و مراجعت از شهرستان)صرف نظر از سرقت دوچرخه 
فرزندمان( با خانه ای مواجه شديم كه پنجره های راه روی آن را به سرقت 
برده بودند! ش��گفتا كه با هربار ش��كايت، دزدان جسورتر ش��ده و دامنه 

سرقتشان افزايش می يابد!
اينك با نااميدی از هرگونه رسيدگی توسط نيروی انتظامی و از آنجا كه بيم 
آن می رود رفته رفته مابقی مصالح ساختمان نيز به سرقت رود، بدينوسيله 
به اطالع دزد يا دزدان محترم می رساند كه شكايت همسايه از شما اقدامی 
نابخردانه بوده و ضمن عذرخواهی از اين عمل ناشايس��ت! خواهشمندم 
الباقی مصال��ح برای احداث س��اختمان احتمالی را از جاي��ی ديگر تهيه 

فرماييد! »كه هوا بس ناجوانمردانه سرد است«.
قباًل از لطف شما سپاسگزارم.

عشق پليس بازي تاكنون افراد زيادي را به 
پشت ميله هاي زندان فرستاده است. خيلي  
از كساني كه دست به پليس بازي مي زنند از 
مجازات هايي كه در انتظارشان است اصاًل 
خبر ندارند، اما وقتي گرفتار قانون مي شوند 
ميله هاي زندان در انتظار آن هاست. در يكي 
از پرونده هايي كه در پليس تهران تشكيل 
ش�ده اس�ت چهار پس�ر جوان با عشق به 
پليس بازي و مأمور مخفي بودن شروع به 
زورگيري كردند كه گرفتار قانون ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه سه شنبه سوم 
مهرماه امسال مردي به كالنتري 140 باغ فيض 
رفت و از چهار مرد آدم ربا شكايت كرد. شاكي در 
توضيح ماجرا گفت: من مهندس صنايع هستم و 
شركتي در يكي از خيابان هاي غربي تهران دارم. 
پس از غروب آفتاب شركت را تعطيل كردم و 
كنار خيابان منتظر تاكس��ي اينترنتي بودم تا 
به خانه ام بروم كه خودروي پژو 207 مشكي با 
چهار سرنشين جلوي من توقف كرد. دو نفر از 
سرنشينان آن كه مسلح به كلت كمري و افشانه 
بودند از خ��ودرو پياده ش��دند و گفتند مأمور 
هستند و مرا به زور سوار خودرو كردند. يكي از 
آنها گفت من قاچاقچي مواد مخدر هستم و بايد 
همدست خودم را به نام ابي به آنها معرفي كنم.  
وي ادامه داد: آنها مرا به سمت جاجرود بردند و 
به شدت كتك زدند و مدام سؤال مي كردند ابي 

را به آنها معرفي كنم، اما من ابي را نمي شناختم 
كه به آنه��ا معرفي كنم تا اينكه همه وس��ايل 
گرانقيمت، كارت هاي عابربانكم و گوشي تلفن 
همراهم را به زور گرفتند و از من خواستند رمز 
گوشي را به آنها بدهم و من هم از ترس گوشي ام 
را كه رمزش اثر انگشت و قرينه چشم چپم بود 
باز كردم و تحويل آنه��ا دادم و در نهايت چند 
س��اعت بعد دوباره مرا در همان نزديكي ربوده 
بودند رها كردند و من فقط توانس��تم شماره 

پالك خودرو را به ذهنم بسپارم. 
با طرح اين ش��كايت پرونده به دستور قاضي 
علي وسيله ايرد موسي، بازپرس شعبه پنجم 
دادسراي ويژه س��رقت در اختيار كارآگاهان 
پليس آگاهي قرار گرفت.  مأموران در نخستين 
گام ش��ماره پالك خودروي آدم رباي��ان را با 
استعالم از سامانه پليس كه زن ميانسالي بود 
شناسايي كردند. زن ميانسال مدعي شد كه 
خودرو آن شب در اختيار پسرش حميد بوده 
اس��ت. بنابراين مأموران حميد را بازداش��ت 
كردند. متهم در بازجويي ها سه همدست خود 
را به مأموران معرفي كرد و گفت آنها در پوشش 
مأمور مخفي از شاكي سرقت كرده اند. پس از 
اعتراف متهم، مأموران سه همدست وي را هم 
دستگير كردند.  صبح ديروز يكي از متهمان 
براي بازجويي به دادسراي ناحيه 34 منتقل 

شد و به جرم خود اقرار كرد.

گفت وگو با متهم
خودت را معرفي كن ؟

شروين هستم 23 ساله. 
سابقه داري ؟

نه، من دانشجوي حسابداري هستم و تا االن به 
كالنتري هم نرفته بودم. 

پ�س چ�را در پوش�ش مأم�ور قالبي 
آدم ربايي كرديد ؟ 

من عاشق كارهاي پليس��ي هستم و هيجان 
اين كار ها را دوس��ت دارم. دو نفر از بچه هاي 
محلمان به نام هاي وحيد و فريد خودشان را به 

من و دوستم حميد مأمور مخفي پليس معرفي 
مي كردند و گاهي وقت ه��ا هم چند روزي در 
محل پيداش��ون نبود كه مدع��ي بودند براي 
انجام مأموريتي به خارج از تهران رفته بودند، 

اما االن فهميديم كه آنها مأمور نيستند. 
چه شد كه با آنها رفتي ؟ 

گفتم كه من عاشق هيجان بودم تا اينكه چند 
روز قب��ل از حادثه وحيد و فريد س��راغ من و 
حميد آمدند و مدعي شدند كه مأموريتي به 
آنها داده شده تا قاچاقچي معروفي را دستگير 

كنند. آنها حتي عكسي هم به ما نشان دادند و 
گفتند اين همان فردي كه قرار است دستگير 
كنند. از ما خواس��تند با آنها همكاري كنيم و 
بابت اين كار هم دستمزد خوبي به ما مي دهند 

و ما هم قبول كرديم. 
بعد چه شد ؟ 

حميد خودروي مادرش را برداشت و همگي 
سوار شديم و شروع به دور زدن كرديم تا اينكه 
اين مرد را ديدي��م و فريد گفت فرد مورد نظر 
اين است و با تهديد اسلحه كه متعلق به فريد 

بود او را به زور سوار كرديم. فريد به من دستور 
داد او را كت��ك بزنم تا همدس��تش را معرفي 
كند كه در نهايت وس��ايلش را س��رقت و او را 

رها كرديم. 
متوجه نشدي كه دوستانت مأمور قالبي 

هستند ؟ 
آخر مأمور بازي متوجه ش��دم و فريد و وحيد 
هم گفتند كه مأمور نيستند اما عاشق كارهاي 
پليسي هس��تند به همين خاطر با اين شيوه 

زورگيري و سرقت مي كنند. 

بازداشت دزد 100 خودرو 
با رد يابي يك خودرو

 سرزدن مدام سارقان 
به ساختمان شماره14!

فراهم بودن زمينه ه�اي الزم براي فروش اموال س�رقتي س�بب 
ش�ده اس�ت تا س�ارقان بعد از ارتكاب س�رقت به آس�اني اموال 
س�رقتي را در فضاي مجازي ي�ا در بازار ب�ه فروش برس�انند. هر 
چند پليس شبكه هاي گس�ترده سرقت را متالش�ي مي كند، اما 
اين افراد بعد از آزادي از زندان دوباره به س�راغ كار سابقش�ان كه 
همان س�رقت اس�ت بر مي گردند. يكي از ش�بكه هاي سرقت كه 
پليس تهران به تازگي آن را متالش�ي كرده اس�ت ب�ا رد يابي يك 
خودروي سرقت ش�ده كه مجهز به جي پي اس بود شناسايي شد. 
به گزارش خبرنگار ما، اين پرونده چند روز قبل روي ميز كارآگاهان 
اداره بيستم پليس آگاهي تهران قرار گرفت. شاكي گفت: خودرو ام 
را در خياباني در شرق تهران پارك كرده بودم كه سرقت شده است. 
البته خودرو مجهز به جي پي اس بود كه با رد يابي آن مي شود سارق 
را پيدا كرد. بعد از مطرح شدن شكايت بود كه كارآگاهان با رد يابي 
جي پي اس متوجه ش��دند كه خودرو در يكي از باغ هاي شهرستان 
بومهن پارك شده است. آنها بعد از گرفتن مجوز قانوني قدم به داخل 
باغ گذاشتند و مردي 30 ساله را كه ياسر نام داشت بازداشت كردند. 
ياسر وقتي مورد تحقيق قرار گرفت گفت كه خودرو را از مردي به نام 
سعيد كه از سارقان معروف خودرو است گرفته است. با نشاني هايي 
كه ياسر در اختيار پليس گذاشت مأموران موفق شدند سعيد را هم 
در مخفيگاهش در بومهن بازداشت كنند. او در بازجويي ها به سرقت 
بيش از 100 فقره انواع خودرو اعتراف كرد. سعيد گفت: بعد از سرقت 
خودروها لوازم آن را باز مي كردم و خودروها را هم در محلي خلوت رها 
مي كردم. بعد لوازم سرقتي را با كمك يكي از دوستانم كه حبيب نام 
دارد به راحتي در سايت ديوار به فروش مي رساندم. بعد از اعتراف هاي 
سعيد بود كه حبيب، همدس��ت او هم بازداشت شد. كارآگاهان در 
بازرسي از مخفيگاهش اموال سرقتي زيادي را كشف كردند. سرهنگ 
كارآگاه شمس الدين ميرزكي، معاون مبارزه با سرقت وسايط نقليه 
پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات بيشتر از متهمان در اداره 

بيستم پليس آگاهي تهران بزرگ جريان دارد.

ديه زن ب�ارداري كه به دس�ت م�رد افغان ش�يطان صفت به قتل رس�يده 
ب�ود ب�ا درخواس�ت اولي�اي دم از بي�ت الم�ال پرداخ�ت مي ش�ود. 
به گزارش خبرنگار ما، تابستان سال 93 مأموران پليس ورامين از قتل زن جواني در 
منزلش باخبر و راهي محل شدند. جسد متعلق به زن 21 ساله به نام شكوفه بود كه بر اثر 
ضربات متعدد چاقو كشته شده بود.  با انتقال جسد به پزشكي قانوني پرونده با موضوع 
قتل عمد در اختيار كارآگاهان پليس قرار گرفت و مأموران در اولين گام از تحقيقات 
خود بنا به نظر پزشكي قانوني دريافتند زن جوان زمان حادثه باردار بوده و بعد از اذيت و 
آزار به قتل رسيده است.  با اين فرضيه شناسايي عامل قتل قوت گرفت تا اينكه در روند 
تحقيقات از همسايه هاي مقتول به عنوان شاهدان روز حادثه چند نفر به عنوان مظنون 
بازداشت شدند، اما از آنجائيكه مدركي عليه آنها به دست نيامد همگي تبرئه و آزاد 
شدند.  تالش براي شناسايي و دستگيري متهم ادامه داشت تا اينكه مشخص شد قاتل 
مرد افغاني به نام فؤاد است كه بعد از حادثه متواري شده است. بنابراين دستگيري فؤاد 
در دستور كار پليس قرار گرفت و آنها دريافتند وي در اثر تزريق مواد مخدر فوت كرده 
است. به اين ترتيب بعد از فوت متهم، اولياي دم با مراجعه به دادسرا درخواست ديه از 
بيت المال را مطرح كردند و با اين درخواست پرونده كامل و به شعبه دهم دادگاه كيفري 
يك استان تهران فرستاده شد.  روز گذشته پرونده روي ميز هيئت قضايي همان شعبه 
به رياست قاضي قربان زاده قرار گرفت. بعد از اعالم رسميت جلسه نماينده دادستان 
كيفرخواست را قرائت كرد و سپس اولياي دم در جايگاه قرار گرفتند و گفتند: »روز 
حادثه همسايه ها آن مرد غريبه را ديده بودند كه وارد خانه مقتول شده بود. مقتول در 
آن زمان باردار بود كه بعد از آزار و اذيت به طور وحشيانه كشته شد. نمي خواهيم خون 
او و طفلش پايمال شود به همين دليل از رياست دادگاه تقاضا داريم حاال كه متهم فوت 
كرده است با درخواست ديه از بيت المال موافقت كند.« در پايان هيئت قضايي بعد از 

شور با موافقت درخواست اولياي دم، دستور پرداخت ديه از بيت المال را صادر كرد. 

 ديه زن باردار از بيت المال 
پرداخت مي شود

پايان مأموريت پليس هاي  مخفي قالبي
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امكان فروش راحت اموال سرقتي در سايت ديوار 
فعاليت سارقان را افزايش داده است


