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كارت ملي تاجر سرشناس
 در دست كالهبردار حرفه اي

درخواست آزادي از زندان 
 5 سال پس از ارتكاب قتل

مجرم حرف�ه اي كه ب�ا كارت ملي يك�ي از تاجران 
فرش ته�ران از فروش�ندگان ف�رش كالهبرداري 
ميلي�اردي ك�رده بود س�رانجام بازداش�ت ش�د. 
به گ��زارش ج��وان، 31 ش��هريور ماه امس��ال يكي از 
فروش��ندگان فرش تهران به مأموران پليس خبر داد 
كه در دام يك كالهبردار حرفه اي گرفتار ش��ده است. 
وقتي پرونده براي بررسي به پايگاه هفتم پليس آگاهي 
تهران فرستاده شد او در شرح جزئيات ماجرا گفت: 15 
شهريور ماه 50 تخته فرش را تلفني به يكي از مشتريان 
فروختم. پ��س از چند روز كه براي درياف��ت پول با او 

تماس گرفتم گوشي تلفن همراهش خاموش بود. 
مرد فرش فروش گفت: من از خريدار فرش آدرس��ي 
ندارم. البته او خودش را معرفي كرد و با نشاني هايي كه 
داد، فهميدم كه از فرش فروشان معتبر بازار است كه 

به او اعتماد كردم. 
كارآگاهان پليس با بررسي شماره تلفن خريدار فرش 
متوجه شدند كه خط تلفن به نام يكي از فرش فروشان 
بازار اس��ت. مرد فرش فروش گفت: من تاجر معتبري 
هس��تم و مدتي قبل بود كه كارت ملي ام را گم كردم. 
حاال فهميدم كه يك نفر كارت ملي ام را پيدا كرده و به 
واس��طه همين كارت به نام  من سيم كارت خريده و با 

اعتبار من از مردم كالهبرداري كرده است. 
  تحقيقات ب��راي بازداش��ت متهم در جري��ان بود كه 
ش��كايت هاي مش��ابهي به كارآگاهان پليس گزارش 
شد. در حالي كه ارزش مالي پرونده به 5 ميليارد تومان 
رسيده بود بررسي ها نشان داد كه بيشتر شكايت هاي 
مطرح شده از سوي فروش��ندگان فرش در شهرستان 

كاشان است. 
در شاخه ديگري از تحقيقات پليس، كارآگاهان با رد 
يابي محموله فرشي كه اولين شاكي براي متهم ارسال 
كرده بود موفق شدند س��رنخ تازه اي به دست آوردند. 
كارآگاهان با حضور در محل متوجه شدند كه متهم با 
استفاده از كارت ملي مرد تاجر براي خودش مغازه فرش 

فروشي اجاره كرده و مشغول كالهبرداري است.
 بعد از به دس��ت آمدن اي��ن اطالعات ب��ود كه متهم 
33 س��اله كه ناصر نام داشت، شناس��ايي شد. بررسي 
سوابق ناصر نشان داد كه او س��ال 95 به همين شيوه 
از 16 نف��ر كالهبرداري ك��رده و به زن��دان افتاده بود. 
همچنين مشخص شد كه او با سپردن وثيقه از زندان 
مرخصي گرفته اما ديگر به حبس بازنگش��ته   و شروع 
به كالهبرداري دوباره كرده  اس��ت كه سرانجام متهم 

28 دي ماه بازداشت شد. 
ناصر در اولين بازجويي ها به كالهبرداري ميلياردي به 
اين شيوه اعتراف كرد و گفت: پس از مرخصي از زندان 
ديگر به آنجا برنگش��تم و براي گذران زندگي و تأمين 

هزينه هاي اعتياد تصميم به كالهبرداري گرفتم. 
س��رهنگ كارآگاه حم��د اهلل عليزاده، رئي��س پايگاه 
هفتم پليس آگاه��ي پايتخت ب��ا بيان اينك��ه متهم 
تاكنون به 30 فقره كالهبرداري به اين شيوه اعتراف 
كرده است، گفت: تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر 

او در جريان است. 

مرد محكوم ب�ه پرداخت دي�ه كه از پنج س�ال قبل 
ب�ه اته�ام مش�اركت در قت�ل بازداش�ت ش�ده 
مدع�ي اس�ت ت�وان پرداخ�ت پ�ول را ن�دارد 
كنن�د.  آزادش  دادگاه خواس�ت  از قض�ات  و 
به گزارش جوان، پرونده صبح روز گذش��ته در شعبه 11 
دادگاه كيفري يك اس��تان تهران بررسي شد. براساس 
اوراق پرونده 16 ارديبهشت س��ال 93 به مأموران پليس 
تهران خبر رسيد كه جسد مردي جوان در جنگل هاي 
جعفرآباد در جنوب تهران پيدا شده است. تحقيقات پليس 
با حضور در محل نشان داد كه مرد جوان با ضربات چاقو 

كشته شده است. 
بعد از انتقال جسد به پزش��كي قانوني هويت مقتول كه 
مردي 30 س��اله به نام مهران بود شناس��ايي شد. بعد از 
شناس��ايي هويت مقتول تماس هاي مهران بررس��ي و 
مشخص شد كه او آخرين بار همراه مردي به نام عباس كه 
صاحب يك كارگاه بود ، ديده شده است. عباس وقتي در 
اين باره تحقيق شد گفت به خاطر اختالفي كه با مهران 
داشت با همدستي دو نفر از كارگرانش كه كريم و احمد نام 

دارند، مهران را به قتل رسانده است. 
با اطالعاتي كه عباس در اختيار پليس، گذاش��ت احمد 
و كريم بازداش��ت شدند و به جرمش��ان اعتراف كردند. 
سه متهم اما وقتي مقابل هيئت قضايي در دادگاه كيفري 
يك استان تهران حاضر شدند حرف هاي خود را تغيير 
دادند و اتهام را به گردن هم انداختند. از آنجا كه مشخص 
نبود چه كسي ضربه منجر به مرگ را به مهران وارد كرده 
قضات دادگاه با استناد به ماده ۴۷9 قانون مجازات اسالمي 
هر كدام از متهمان را به پرداخت يك سوم ديه انسان كامل 
محكوم كردند. بعد از تأيي��د رأي دادگاه در ديوان عالي 
كشور كريم با ارسال اليحه اي به دادگاه گفت كه پنج سال 

است در زندان است و توان پرداخت پول را هم ندارد. 
او روز گذشته به قضات شعبه 11 دادگاه كيفري يك استان 
تهران گفت: من اصالً مهران را نمي شناختم و درباره نحوه 
قتل او هم اطالع ندارم. من كارگر بودم و در كارگاه عباس 
كار مي كردم. آن روز هم با كريم مش��غول كار بوديم كه 
عباس تماس گرفت و آدرسي را در جنگل هاي جعفرآباد 
به ما داد و خواس��ت به آنجا برويم. وقتي رفتيم ديدم كه 
مردي روي زمين افتاده و كشته شده است. فهميديم كه 
قتل كار عباس است. او گفت آن مرد را به خاطر مسئله 

ناموسي كشته است. 
متهم گفت: من حتي ضربه اي به آن مرد نزدم و نتوانستم 
دليل كافي به دادگاه بدهم كه در قتل نقش نداشتم با اين 
حال به پرداخت يك سوم ديه محكوم شدم و پنج سال هم 
هست كه زندان هستم. متهم ادامه داد: همسر و بچه ام 
مانده اند بدون سرپرست و از دادگاه مي خواهم من را آزاد 

كنيد تا كار كنم و ديه را به صورت قسط پرداخت كنم. 
قضات دادگاه بعد از شنيدن دفاعيات متهم وارد شور شد. 

زني كه به اتهام قتل شوهرش 
در بازداش�ت ب�ه س�ر مي برد 
در حال�ي ب�ا اع�الم گذش�ت 
دو دخت�رش مواج�ه ش�ده 
كه دختر خوان�ده اش براي او 
درخواست قصاص كرده است. 
به گزارش جوان، متهم 36 ساله 
كه شبنم نام دارد صبح ديروز در 
شعبه چهارم دادگاه كيفري يك 
اس��تان تهران پاي ميز محاكمه 
ايس��تاد. او چه��ارم دي  س��ال 
گذش��ته ب��ه اتهام قتل ش��وهر 
5۴ ساله اش كه ايمان نام داشت، 
بازداشت ش��د. روز حادثه شبنم 
به پليس تهران زنگ زد و گفت 
كه ش��وهرش را به قتل رسانده 
است. مأموران پليس آگاهي هم 
در خانه او حاضر ش��دند و جسد 
ايمان را در حالي كه با روسري به 
دور گردنش خفه شده بود كشف 
كردند. ش��بنم در بازجويي ها به 
قتل اعتراف كرد و گفت: شوهرم 
18 سال از من بزرگ تر بود. او قباًل 
ازدواج كرده ب��ود و صاحب يك 
دختر بود كه همسرش را طالق 
داد و به خواس��تگاري من آمد و 
باهم ازدواج كرديم. ما صاحب دو 
دختر8 و 1۴ ساله بوديم. او مردي 

بداخالق بود كه مدام من و بچه ها را كتك مي زد. لحظاتي قبل از حادثه هم بچه را كتك زد 
كه به هواخواهي بچه وارد دعوا شدم و ناخواسته مرتكب قتل شدم. 

دختر1۴ ساله هم گفت: پدرم خيلي بداخالق بود و ما را كتك مي زد. لحظاتي قبل از حادثه 
با مادرم درگير شد و او را كتك زد. البته خواهر كوچكم را هم كتك زد. وقتي دعواي شان باال 
گرفت پدرم دچار تنگي نفس شد و روي مبل افتاد. همان لحظه مادرم كه خيلي عصباني بود 

روسري را به دور گردن پدرم پيچيد و او را خفه كرد. 
با كامل شدن تحقيقات پرونده براي بررسي به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده شد. صبح ديروز بعد از اينكه رسميت جلسه اعالم شد و نماينده دادستان تهران از 
كيفرخواست دفاع كرد، دو دختر شبنم اعالم كردند كه از مادرشان گذشت كرده اند. وكيل 
دختر مقتول اما گفت كه موكلش حاضر به گذشت نيست و براي مادرخوانده اش درخواست 
قصاص دارد. سپس شبنم در جايگاه قرار گرفت و اتهامش را پذيرفت. او توضيح داد: شوهرم، 
مردي بد اخالق و تند مزاج بود و سر موضوعات پيش پا افتاده من يا بچه ها را كتك مي زد. او 
بازنشسته شده بود و بيشتر وقتش را در خانه مي گذراند و با اوقات تلخي ما را اذيت مي كرد. 
شبنم در توضيح حادثه هم گفت: ساعتي قبل از حادثه شوهرم داشت با دختركوچكمان 
درس رياضي كار مي كرد. او حوصله درس دادن به بچه را نداشت و مدام دخترمان را دعوا 
مي كرد تا اينكه او را كتك زد. بعد هم فحش هاي خيل��ي بدي به دخترمان داد كه من به 
هواخواهي بچه وارد دعوا شدم. ايمان به آشپزخانه دويد و چاقو برداشت تا من را بزند كه 
درگير شديم و دعوايمان باال گرفت كه همان لحظه حالش بد شد. دچار تنگي نفس شد و 
روي مبل افتاد. من هم كه خيلي عصباني بودم با روسري به دور گردنش پيچيدم كه خفه 

شد. من قصد كشتن او را نداشتم اما اين اتفاق افتاد و بعد هم به پليس خبر دادم. 
متهم ادامه داد: من از اتفاقي كه افتاده ناراحت و پش��يمان هس��تم؛ چراكه قصدي براي 
كشتن شوهرم نداشتم. دختر بزرگ شوهرم براي من درخواست قصاص كرده است كه از او 
مي خواهم من را ببخشد؛ چراكه بچه هاي من هم فرزندان پدرش هستند. هيئت قضايي بعد 

از شنيدن آخرين دفاع متهم وارد شور شد. 
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طرح هاي ويژه پليس پايتخت براي برخورد با سارقان مسلح اجرا مي شود
فرمان�ده انتظام�ي ته�ران بزرگ ب�ا اعالم 
بازداش�ت 649 س�ارق و مالخ�ر در جريان 
س�ي و دومين مرحل�ه از طرح رع�د اعالم 
كرد كه در س�ه ماهه پاياني سال طرح هاي 
ويژه اي براي برخورد با سارقان اجرا مي شود. 
سردار حسين رحيمي در حاشيه اجراي طرح 
رعد به خبرنگاران گفت: در اين طرح 6۴9 سارق 
و مالخر كه در زمينه سرقت منزل، سرقت لوازم 
خودرو، س��رقت اماكن خصوصي و زور گيري 
در قالب ۴3 باند فعاليت مي كردند، شناس��ايي 
و دستگير شدند. وي ادامه داد: تحقيقات اوليه 
نشان داده است كه از كل سارقان دستگير شده 
331 نفر س��ابقه دار هس��تند و 318 نفر ديگر 
براي اولين بار دس��تگير ش��ده اند. همچنين 
۷0 نفر از سارقان حرفه اي و 5۷1 نفر هم سارق 

خرد هستند. 
وي ادامه داد: در بازرس��ي از مخفيگاه سارقان 
1۷8 دس��تگاه خ��ودرو و موتورس��يكلت، دو 
قبضه س��الح جنگي و ش��كاري و 10۴ قبضه 
س��الح س��رد و بيش از 5۴ كيلو مواد مخدر و 
۷ هزارو۴20حلقه سي دي مستهجن و مبتذل 

كشف ش��ده اس��ت.  همچنين در جريان اين 
طرح بيش از 83 هزار انواع   كاالهاي قاچاق از 
35 قاچاقچي كشف و ضبط شده است كه ارزش 

ريالي آن 8/5ميليارد تومان است. 
س��ردار رحيمي درباره س��رقت هاي خشن و 
مسلحانه هم گفت: در سه سال گذشته سرقت 
مس��لحانه قابل ذكري نداشتيم. وي ادامه داد: 

در سه ماهه پاياني سال طرح هاي ويژه اي براي 
برخورد با سارقان مسلح اجرا مي كنيم و كنترل 
محس��وس و نامحس��وس داريم. اجراي طرح 
كاش��ف رعد و صاعقه در كاهش سرقت تأثير 

بسزايي داشته است. 
سردار رحيمي درباره آمار سرقت ها هم گفت:  با 
توجه به افزايش 13 درصدي سرقت در ابتداي 

سال مي توانيم بگوييم در حال حاضر بيش از 
15 درصد از ابتداي سال تاكنون كاهش سرقت 
داريم و بالغ بر 5 درصد افزايش كشف داشتيم، 
خوش��بختانه در بحث س��رقت ته��ران بزرگ 

وضعيت خوبي در كشور داريم. 
رئيس پليس تهران بزرگ درباره فعاليت پليس 
امنيت اقتص��ادي هم گفت: دهه��ا پرونده كه 
به ش��كل هاي مختل��ف به اي��ن پليس محول 
شده در حال رسيدگي است، اما اطالع رساني 
برعهده مراجع قضايي است و ركن اصلي جرائم 
اقتصادي با ش��كل گيري اين پلي��س در حال 

انجام است. 
وي درباره ط��رح انضباط ترافيك��ي نيز گفت: 
مهمتري��ن طرحي كه مي خواهم انجام ش��ود 
طرح ساماندهي رانندگي با موتورسيكلت است. 
موتور سيكلت س��واران براي ما عزيز هس��تند 
اما بايد در چارچوب قواني��ن حركت كنند ما 
تمايلي به توقف موتور سيكلت نداريم اما مردم 
گاليه مند از رفتارهاي موتور سواران هستند، 
حتي رانن��دگان ني��ز از رفتار موتورس��يكلت 

سواران گاليه دارند. 

گذشت از مادر خطاكار

سرقت 2 ميليارد توماني 
  مطرب   از خانه هاي مردم

مطرب معروف كه متهم است با 
دستبرد به خانه  هاي شهروندان 
پ�ول ميلي�اردي ب�ه جي�ب 
زده بار ديگر بازداش�ت ش�د. 
ب��ه گ��زارش ج��وان، تحقيقات 
ب��راي بازداش��ت متهم ك��ه به 
»جمال مطرب« معروف اس��ت 
از 15 مردادماه امس��ال به جريان 
افتاد. آن روز م��ردي به مأموران 
كالنت��ري 111 هفت چنار خبر 
داد ك��ه دزد ب��ه خان��ه اش زده و 
مقدار زيادي پول و طال به ارزش 
50 ميليون تومان س��رقت كرده 
است. وقتي پرونده براي بررسي 
بيشتر به پايگاه هشتم پليس آگاهي 
تهران فرستاده شد شكايت هاي 
مش��ابهي به كالنتري هاي محل 
گزارش شد. تحقيقات كارآگاهان 
با بررسي دوربين هاي مداربسته 

سبب شد تا چهره متهم شناسايي شود. خيلي زود مشخص شد كه متهم كه به جمال مطرب 
معروف است و از سارقان سابقه دار است كه سال گذشته به اتهام سرقت منزل بازداشت شده 
و به زندان افتاده بود و خردادماه پس از تحمل دوران محكوميتش از زندان آزاد شده و سريال 
سرقت هايش را از سر گرفته بود.  بعد از به دست آمدن اين اطالعات بود كه تالش براي بازداشت 
جمال مطرب به جريان افتاد تا اينكه آخرين مخفيگاه وي در خيابان سي متري جي شناسايي 
و متهم 20 دي ماه بازداشت شد. جمال مطرب در اولين بازجويي ها به سرقت از خانه شاكي و 
16 سرقت مشابه اعتراف كرد و گفت از اين راه 2ميليارد تومان به جيب زده است. او گفت: بعد 
از شناسايي خانه هايي كه كسي داخل آن نبود از راه ديوار وارد خانه مي شدم و با سرقت پول 
و طال فرار مي كردم.  اشياي سرقتي را هم به دو نفر از دوستان مالخرم كه محمود 56 ساله و 
ابوالفضل ۴8 ساله نام داشتند، مي فروختم. با اطالعاتي كه جمال در اختيار پليس گذاشت دو 

مالخر پرونده هم 25 دي ماه بازداشت شدند و به جرائم خود اعتراف كردند. 
سرهنگ كارآگاه علي عزيزخاني، رئيس پايگاه هشتم پليس آگاهي پايتخت گفت: با اعتراف 
صريح متهمان و شناسايي مال باختگان هر سه متهم با دستور بازپرس شعبه دوم دادسراي 

ناحيه 10 تهران روانه زندان شدند. 

قتل در مرخصي از زندان
مرد خالفكار  در مرخصي  زندان با همدستي 
س�ه برادر خالفكارش ك�ه خرده فروش مواد 
مخدري را به قتل رسانده  ، از محل گريختند.

 به گزارش جوان، س��اعت 1:30 بام��داد ديروز 
چهارش��نبه دوم بهمن ماه مأم��وران كالنتري 
152 خاني آباد با تلفن همراه كشيك ويژه قتل 
دادس��راي امور جنايي تهران تم��اس گرفتند و 
اعالم كردند پس��ر جوان زخمي پ��س از انتقال 
به بيمارس��تان اميرالمؤمنين در جنوب ش��هر 
به كام مرگ رفته  اس��ت. با اعالم اين خبر قاضي 
ساسان غالمي، بازپرس ش��عبه سوم دادسراي 
امور جنايي ته��ران همراه تيم��ي از كارآگاهان 
اداره ده��م پلي��س آگاهي راهي محل ش��دند. 
تيم جنايي در بيمارس��تان با جسد پسر جواني 
روبه رو شدند كه با اصابت ضربه چاقويي به قلبش 
از پاي در آمده بود. بررسي ها نشان داد مقتول كه 
فريبرز نام دارد ساعت 12:30 نيمه شب با چهار 
مرد پژو سوار جلوی خانه شان درگير شده كه در 
جريان آن يكي از چهار م��رد او را با چاقو زخمي 

كرده و بعد همگي از محل گريخته اند. 
يكي از اعضاي خانواده مقتول به مأموران گفت: 
ساعتي قبل از درگيري فريبرز خانه بود و تلفني با 
مرد جواني به نام هوشنگ مشاجره لفظي مي كرد 
تا اينكه ساعت 12:30 زنگ در خانه مان نواخته 
شد. سپس فريبرز بيرون رفت كه ثانيه هايي بعد 
صداي درگي��ري و فريادهاي دلخ��راش فريبرز 
از داخل كوچه به گوش��مان رسيد كه بالفاصله 
به داخل كوچ��ه رفتيم و با پيك��ر غرق در خون 
فريبرز روبه رو ش��ديم. همان لحظه مش��اهده 
كرديم، هوش��نگ با برادرانش با خ��ودروي پژو 
20۷ از محل گريختند. ما به سرعت فرزندمان را 

به بيمارستان رسانديم، اما او بر اثر شدت جراحات 
و خونريزي فوت كرد. 

   درگيري مرگبار به خاطر مواد مخدر 
مأموران در تحقيقات بع��دي دريافتند فريبرز 
خرده ف��روش م��واد مخ��در و خالفكار اس��ت 
و هوش��نگ ب��ا برادران��ش نيز فروش��نده كلي 
مواد مخدر هستند. همچنين مشخص شد فريبرز 
با هوش��نگ و برادرانش اختالف حس��اب مالي 
داشته و از قبل با هم در اين محل قرار گذاشته 
بودند ك��ه لحظه حادثه هوش��نگ همراه س��ه 
برادرش به در خانه   فريبرز مي آيند و در درگيري 

او را زخمي مي كنند و از محل مي گريزند. 
تحقيقات ميداني و گفته هاي ش��اهدان عيني 
حكايت از اين داشت ضربه مرگبار را هوشنگ كه 
از خالفكاران سابقه دار است، به فريبرز مي زند. 

بدين ترتيب ب��ا به دس��ت آوردن اين اطالعات 

مأموران راهي خانه چهار برادر خالفكار شدند تا 
آنها را دستگير كنند كه متوجه شدند متهمان 
را لحظ��ه ورود مأم��وران دو نف��ر از دوس��تان 
خالفكارش��ان به نام هاي تيمور و بهروز از محل 
فراري داده اند. در چنين ش��رايطي مأموران به 
دستور بازپرس ساسان غالمي،  تيمور و بهروز را 
به اتهام فراري دادن متهمان دستگير و به اداره 

پليس منتقل كردند. 
   بازجويي از 2 متهم 

دو متهم صبح ديروز براي بازجويي به دادسراي 
امور جنايي تهران منتقل شدند. 

تيمور در ادعايي گفت: من و بهروز از دوس��تان 
صميمي هوشنگ و برادرانش هستيم. هوشنگ 
و برادرانش خالفكار حرفه اي و مشهور محله مان 
هس��تند، ب��ه طوري كه هم��ه از آنها حس��اب 
مي برند. هوشنگ چند سال قبل به اتهام قاچاق 

مواد مخدر و درگيري دس��تگير و زنداني شد تا 
اينكه مدتي قبل به او عفو خورد و با گذاش��تن 
س��ند به مرخصي آمد. او هر بار كه به مرخصي 
مي آمد، خ��الف مي كرد و هر چن��د روز يك بار 
هم خودش را به پلي��س امنيت معرفي مي كرد 
و حاضري مي زد. وي ادامه داد: مقتول از مدتي 
قبل به خاط��ر خريد مواد مخدر با هوش��نگ و 
برادرانش اختالف حس��اب مالي پيدا كرده بود 
و به خاط��ر همين موضوع هر چن��د روز يك بار 
در فضاي مجازي براي هم كري مي خواندند تا 
اينكه شب حادثه هوش��نگ همراه سه برادرش 
براي گرفتن طلبش به در خان��ه پدري فريبرز 
رفتند و اين درگيري خونين را رقم زدند. پس از 
درگيري هوشنگ تلفني موضوع را به من و بهروز 
خبر داد و ما كنجكاو شديم و به خانه آنها رفتيم 
كه مأموران ما را به اتهام فراري دادن چهار متهم 

دستگير كردند. 
بهروز ه��م در ادعايي گف��ت: من از بس��تگان 
متهمان هس��تم و با يكي از آنها ب��ه نام چنگيز 
رابطه دوستي بيش��تري دارم، البته چنگيز آن 
شب در آن درگيري حضور نداشت. چون چنگيز 
خالفكار معروفي است و چند سال قبل به اتهام 
حمل مواد مخدر دستگير و به اعدام محكوم شد، 
اما مدتي بعد عفو خورد و االن پس از گذش��ت 
هفت س��ال با پا بند الكترونيك��ي از زندان آزاد 
شده اس��ت و به همي��ن خاطر هم آن ش��ب در 

درگيري دخالتي نكرد. 
دو متهم به دس��تور قاضي غالمي ب��راي ادامه 
تحقيقات در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس 
آگاهي قرار گرفتند. مأموران پليس در تالشند تا 

چهار برادر خالفكار فراري را دستگير كنند. 

 

به گزارش جوان سردار عليرضا لطفي، رئيس 
پليس آگاه��ي پايتخ��ت گف��ت: 18 دي ماه 
امسال زن 25 س��اله كه تبعه كشور چين بود 
وارد كالنت��ري 13۷ نصر ش��د و گزارش يك 
كالهبرداري را اعالم كرد. او گفت: براي انتقال 
دو و نيم ميليارد تومان به حس��اب پدرش در 
كشور چين است وارد يك صرافي در محدوده 
پل گيشا شده اما صاحبان صرافي پول او را به 

جيب زده اند و از او كالهبرداري كرده اند. 
بعد از مطرح شدن ش��كايت پرونده به دستور 
بازپرس شعبه نهم دادسراي ناحيه دو تهران، 
براي رس��يدگي تخصصي به اداره چهاردهم 

پليس آگاهي تهران فرستاده شد. 
زن چيني در توضيح بيشتر شكايت خود گفت: 
من به عنوان بازرگان در ايران فعاليت مي كنم. 
يك روز در فضاي مجازي با مردي 39 ساله به 

نام سامان آشنا شدم. او گفت كه صاحب يك 
صرافي در محدوده پل گيشا است. شاكي ادامه 
داد: روز حادثه براي انتق��ال دو و نيم ميليارد 
تومان پول نقد به حساب پدرم در كشور چين 
به صرافي سامان رفتم و او گفت كه پول را به 
حساب پدرم واريز مي كند. در صرافي دو مرد 
جوان به نام هاي حامد 38 ساله و سهراب ۴5 
ساله هم كه از كارمندانش بودند كار مي كردند 
و گفتند كه پول را به حساب پدرم واريز كردند 
و تا دو روز ديگر او مي تواند به پول دسترس��ي 

پيدا كند. 

تاجر چين��ي ادامه داد:»چن��د روزي از ماجرا 
گذشت اما پولي به حس��اب پدرم واريز نشد. 
بعد از آن بود ك��ه فهميدم از من  كالهبرداري 

كرده اند كه از آنها شكايت دارم.« 
بعد از مطرح شدن شكايت كارآگاهان 29 دي 
ماه راهي صرافي مورد نظر شده و فهميدند كه 
دفتر صرافي فاقد مجوز بانك مركزي اس��ت. 
مأموران پليس در اولين گام حامد و سهراب را 

كه در محل حضور داشتند بازداشت كردند. 
آنها گفتند: ط��راح كالهبرداري س��امان بود 
كه حاال فراري است. او اين دفتر را راه اندازي 

كرد و به اين شيوه پول كساني كه قصد انتقال 
به حس��اب هاي خارج از كشور داش��تند را به 

حساب هاي خودمان واريز مي كرديم. 
س��ردار عليرضا لطفي، رئي��س پليس آگاهي 
تهران ب��زرگ گفت: ب��ا توجه به دس��تگيري 
دو متهم و مس��دود شدن حس��اب هاي آنان، 
متهمان با صدور قرار قانوني از سوي بازپرس 
پرون��ده ب��راي انج��ام تحقيق��ات تكميلي و 
دستگيري سركرده باند در اختيار كارآگاهان 
اداره چهارده��م پليس آگاه��ي تهران بزرگ 

قرار دارند. 

كالهبرداري  ميلياردي   
از تاجر چيني

مردان فريبكار كه با راه اندازي صرافي غيرمجاز پول 
ش�هروندان را به جيب مي زدند پس از كالهبرداري 
2 ميليارد توماني از يك تاجر چيني بازداشت شدند. 

رئي�س كالنت�ري 173 امين آباد از دس�تگيري 
فروش�نده مواد مخدر در باقر ش�هر خب�ر داد و 
گفت: مته�م 10 كيل�و و 500 گ�رم تري�اك را در 
قابلمه غ�ذا داخل يخچ�ال نگه�داري مي كرد. 
 به گزارش »جوان« س��رگرد »محمد يازرلو« گفت: 
مدت ها بود اخبار متعددي در رابطه با خريد و فروش 
مواد مخدر توس��ط فردي حدوداً 35 ساله در محله 

امين آباد ب��ه كالنتري گزارش  مي ش��د كه فردي با 
موتور سيكلت به محله امين آباد مي آيد و مواد مخدر 
مي فروشد.  رئيس كالنتري 1۷3 امين آباد ادامه داد: 
با تأييد صحت خبر و به دست آمدن سرنخ هاي الزم 
مأموران براي دس��تگيري متهم وارد عمل شدند و 
همزمان با دس��تگيري وي در بازرسي از مخفيگاه 
او متوجه بوي نا مطبوعي از داخل يخچال ش��دند. 

مأموران در بررس��ي داخل يك قابلم��ه در يخچال 
مقداري ترياك به وزن 10 كيلو و 500 گرم كش��ف 
كردند.  وي گفت: مته��م در اعترافاتش عنوان كرد، 
حدوداً شش ماه است كه به تهيه و توزيع مواد مخدر 
مي پردازد. اين مق��ام انتظامي با اش��اره به تكميل 
تحقيقات پليسي افزود: متهم براي سير مراحل قانوني 

به مرجع قضايي معرفي شد. 

 پنهان كردن 
ترياك داخل 
 قابلمه غذا  


