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خريد طالي زنان
 با دالر تقلبي 

سارق سابقه داري كه با همدستي سه نفر از دوستانش در پوشش 
مسافركش�ي طاله�اي زن�ان را ب�ا دالر تقلبي ع�وض مي كرد به 
دام افت�اد. ت�الش براي دس�تگيري همدس�تان وي ادام�ه دارد. 
به گزارش »جوان«، چندي قبل زن ميانسالي سراسيمه به اداره پليس 

رفت و از سه مرد پژو سوار به اتهام سرقت طالهايش شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: ساعتي قبل در خياباني حوالي غرب تهران 
به مقصد ميدان آزادي س��وار خودروي پژويي شدم كه راننده آن پسر 
جواني بود. پس از طي مسافت كوتاهي راننده دو مرد شيك پوش را هم 
به عنوان مسافر سوار كرد. آنها هر دو در صندلي عقب نشستند و با هم 
به زبان تركي استانبولي حرف مي زدند. راننده از آنها شغلشان را سؤال 
كرد كه يكي از آنها گفت: دوس��تم تاجر معروفي و اهل كش��ور تركيه 
اس��ت كه لوازم صوتي به ايران وارد مي كند و در مقابل هم خشكبار و 
فرش هاي دستباف به كشور تركيه صادر مي كند. او گفت كه چند سالي 
است مترجم اين تاجر است و در اين مدت مرد تاجر به او خيلي كمك 
مالي كرده اس��ت. او خيلي زياد از مرد تاجر تعريف و تمجيد مي كرد و 
گاهي هم با او تركي حرف مي زد و از طرفي هم راننده حرف هاي آنها را 
تأييد مي كرد. مرد مترجم تعدادي دالر از تاجر گرفت و به عنوان كرايه 
به راننده داد واز او خواس��ت آنها را به فرودگاه ببرد. پس از اين راننده 
خيلي خوشحال ش��د و به سرعت ادامه مس��ير داد و خيلي هم از مرد 

تاجر تشكر كرد. 
   وقتي دالرها را ديدم وسوسه شدم 

ش��اكي ادامه داد: دقايقي بعد مترجم به من گف��ت كه تاجر تركيه اي 
قصد داشته براي همسرش از تهران طال بخرد اما به خاطر اينكه ساعتي 
ديگر به تركيه پرواز دارد فرصت پيدا نكردند او را به بازار ببرد و االن از 
طالهاي من خوشش آمده است و مي گويد طالهاي من را به دو برابر 
قيمت مي خرد و در مقابل آن به من دالر مي دهد. ابتدا گفتم تصميم به 
فروش طالهايم را ندارم اما راننده مرا تشويق كرد و گفت اين مرد پولدار 
است و كرايه او را  هم به دالر داد، بهتر است من طالهايم را به دو برابر 
به او بفروشم و بعد دوباره بخرم. حرف هاي راننده و مترجم مرا وسوسه 
كرد و تمامي طال هايم را كه حدود 50 ميليون تومان ارزش داشت به او 

دادم و در مقابل مقدار زيادي دالر گرفتم. 
در حالي كه از اين معامله س��ود آور خيلي خوش��حال بودم به صرافي 
رفتم تا دالر ها را بفروش��م و دوباره طال بخرم كه صاحب صرافي به من 
گفت تمامي دالر ها تقلبي است. آنقدر شوكه شده بودم كه لحظاتي از 
هوش رفتم و وقتي به هوش آمدم تازه متوجه ش��دم چه كاله بزرگي 

سرم رفته است. 
با طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي سهرابي، بازپرس شعبه نهم 
دادسراي امور جنايي تهران براي رسيدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان 

پليس آگاهي قرار گرفت. 
در حالي كه مأموران تحقيقات گسترده اي را براي دستگيري متهمان 
آغاز كرده بودند با شكايت مشابه ديگري روبه رو شدند كه حكايت از اين 
داشت سه متهم به همين شيوه از زن ديگري مقدار زيادي طال سرقت 

كرده و به او دالر تقلبي داده اند. 
بررس��ي هاي مأموران پليس نش��ان داد در اين دو س��رقت راننده هم 
همدست دو متهم ديگر است كه در پوشش مسافركشي زنان ميانسال 
را س��وار كرده و به همين ش��يوه مش��ابه از آنها كالهبرداري و سرقت 

مي كنند. 
بدين ترتيب مأموران براي شناسايي متهمان دوربين هاي مداربسته 
محل حادثه را بازبيني كردند كه در نهايت موفق ش��دند چند عدد از 
شماره پالك خودروی متهمان را بدست آوردند. پس از اين مأموران با 
بررسي س��امانه پالك خودروها موفق شدند صاحب خودرو را كه پسر 
30 ساله به نام فرشاد است شناسايي كنند. مأموران در تحقيقات بعدي 
و بررسي سوابق فرشيد دريافتند وي از سارقان سابقه دار است كه مدتي 

قبل با گذاشتن وثيقه از زندان آزاد شده است. 
 دستگيري يكي از متهمان

بنابراين مأموران پليس فرشاد را دستگير كردند و مورد بازجويي قرار 
دادند. متهم در بازجويي ها با اعتراف به جرمش گفت: من سابقه دارم و 
تا االن چندين بار به زندان افتادم. چندي قبل از زندان آزاد شدم و قرار 
شد رد مال كنم اما وضع مالي ام خوب نبود و از طرفي هم چون سابقه دار 
بودم كس��ي كاري به من نمي داد تا اينكه مدتي قبل در قهوه خانه اي 
نشسته بودم كه يكي از بچه هاي محلمان به نام فرزاد كه او هم خالفكار 
است پيش من آمد. در حال كشيدن قليان بوديم كه شروع به درد دل 
كردم و به دوست قديمي ام گفتم وضع مالي ام خراب است و پولي براي 
رد مال ندارم و به همين خاطر خيلي ناراحت هس��تم. دوستم پس از 
ش��نيدن حرف هايم گفت كه كار خوبي براي من سراغ دارد كه خيلي 
زود پولدار مي شوم. او گفت كه در زير زمين خانه اش دستگاه چاپ دالر 
تقلبي دارد و همراه دوستانش با دالر هاي تقلبي از زنان كالهبرداري و 
سرقت مي كنند و از من خواست به عنوان راننده با آنها همكاري كنم. 
فرزاد هر روز تعداد زي��ادي دالر تقلبي در اختيار ما مي گذاش��ت و ما 
هم سه نفري در پوشش مسافركشي زنان را س��وار و سعي مي كرديم 
از آنها به اين شيوه كالهبرداري و س��رقت كنيم. در اين مدت ما بيش 
از 50 زن را سواركرديم اما فقط از دو نفر آنها توانستيم كالهبرداري و 

سرقت كنيم. 
متهم پس از اعتراف به دستور قاضي سهرابي براي ادامه تحقيقات در 
اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. مأموران در تالشند تا سه 

همدست وي را بازداشت كنند. 

مسافر كانادا به اتهام قتل پدر 
محاكمه مي شود 

پ�در  كان�ادا  از  بازگش�ت  از  پ�س  ك�ه  ميانس�الي  م�رد 
س�الخورده اش را به خاط�ر ارثيه به قت�ل رس�انده بود، به زودي 
در دادگاه ي�ك كيف�ري اس�تان ته�ران محاكم�ه مي ش�ود. 
به گزارش جوان، رسيدگي به اين پرونده از ساعت 23 شامگاه يك شنبه 
س��ي و يكم ش��هريور ماه امس��ال همزمان با اعالم مرگ مش��كوك 
مرد 89 س��اله اي به قاضي ش��عباني، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران در دس��تور كار كارآگاهان اداره ده��م پليس آگاهي قرار 
گرفت.  آن ش��ب مأموران كالنتري 103 گاندي ب��ه تيم جنايي اعالم 
كردند، مرد سالخورده اي به نام ش��هرام بر اثر اصابت جسم سختي به 
سرش به قتل رسيده است.  بررس��ي هاي تيم جنايي در محل حادثه 
نشان داد مقتول دو روز قبل در درگيري با پسر ميانسالش كه به تازگي 
از كشور كانادا به ايران بازگشته است، زخمي مي شود كه پس از دو روز 
بستري در بيمارستان به كام مرگ مي رود. همچنين مشخص شد قاتل 

پس از حادثه به مكان نامعلومي گريخته است. 
پس از اين مأموران تحقيقات گسترده اي را براي دستگيري متهم آغاز 
كردند تا اينكه دوم مهرماه وي را در خانه يكي از دوس��تانش بازداشت 
كردند. متهم در بازجويي ها به قتل پ��درش اعتراف كرد و گفت: من و 
پدرم خانه اي در خيابان فرشته به صورت شراكتي داشتيم كه فروخته 
بود. چند روز قب��ل از كانادا به ايران آمدم تا س��همم را بگيرم اما پدرم 
سهمم را نمي داد كه روز حادثه با هم درگير شديم و اين اتفاق رخ داد. 

در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت دو دختر مقتول به 
دادسراي امور جنايي آمدند و براي برادرشان درخواست قصاص دادند. 
بدين ترتيب قاضي ش��عباني چند روز قبل پس از تحقيقات تكميلي 
كيفرخواست متهم را صادر كرد. متهم به زودي به اتهام قتل پدرش در 

دادگاه يك كيفري استان تهران محاكمه مي شود. 

گرفتن گذرنامه
 با كارت پايان خدمت جعلي

جعل�ي  خدم�ت  پاي�ان  كارت  ب�ا  يكب�ار  ك�ه  م�ردي 
موف�ق ب�ه گرفت�ن گذرنام�ه ش�ده بود، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، س��رهنگ علي مرادي، مع��اون مهاجرت و گذرنامه 
پليس امنيت پايتخت گفت: 14 بهمن ماه مردي براي گرفتن گذرنامه به 
اداره گذرنامه مراجعه كرده بود كه مشخص شد كارت پايان خدمت وي 
جعلي است. اين مرد وقتي مورد تحقيق قرار گرفت گفت كه از جعلي 
بودن كارت خود خبر نداشته اس��ت. بعد از آن بود كه متهم بازداشت 
و پرونده در دادسراي ناحيه 30 بررس��ي شد. متهم در بازجويي بيشتر 
گفت كه سال 83 با پرداخت 3ميليون تومان به يك جاعل، كارت پايان 
خدمت گرفته و همان س��ال با اين كارت براي خ��ودش گذرنامه هم 
گرفته بود. سرهنگ مرادي گفت: تحقيقات براي بازداشت مرد جاعل 

در جريان است. 

بازداشت دزد 
اماكن مذهبي و دولتي در زندان

م�ردي ك�ه ب�ا پرس�ه در اماك�ن مذهب�ي و دولت�ي س�رقت 
ش�د.  بازداش�ت  و  شناس�ايي  زن�دان  در  مي ك�رد 
به گزارش جوان، سرهنگ قاسم دستخال، رئيس پايگاه يكم پليس آگاهي 
تهران بزرگ گفت: اين پرونده از شامگاه 25 تيرماه امسال و همزمان با 
وقوع سرقت در بيمارستان چمران تهران به جريان افتاد. وقتي مأموران 
كالنتري 123 نياوران در محل حاضر شدند مشخص شد كه يك دستگاه 
پروژكتور به ارزش 20 ميليون تومان از نمازخانه بيمارس��تان س��رقت 
شده است. بعد از مطرح شدن شكايت پرونده به دستور بازپرس شعبه 
ششم دادسراي ناحيه 34 تهران در اختيار كارآگاهان پايگاه يكم پليس 
آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. درحالي كه تحقيقات پليس در اين باره 
جريان داشت شكايت هاي مش��ابهي به كارآگاهان پليس گزارش شد. 
بررسي شكايت ها نشان داد كه سارق به همان شيوه وارد ساختمان هاي 
دولتي و مذهبي شده و بعد از س��رقت متواري شده است. كارآگاهان با 
بررسي دوربين هاي مداربسته متوجه شدند سارق بعد از دزدي سوار يك 
خودروي پرايد هاچ بك شده و از محل متواري شده است. بعد از به دست 
آمدن اين سرنخ بود كه شماره پالك خودرو بررسي و مشخص شد كه 
مالك خودرو مردي ميانسال است. او گفت كه از مدتي قبل سواري پرايد 
در اختيار پسرش بود. اين مرد گفت كه پسرش مدتي قبل به اتهام سرقت 
بازداشت شده و در زندان به سر مي برد كه مأموران پليس راهي زندان 

شدند و متهم را بازداشت و به اداره پليس منتقل كردند. 
  سرهنگ  قاسم دستخال، رئيس پايگاه يكم پليس آگاهي تهران بزرگ 
گفت: تحقيقات براي كشف جرائم بيش��تر متهم در اداره يكم پليس 

آگاهي تهران همچنان در جريان است. 

 پشت درهاي بسته

به گزارش ج��وان، اين حادث��ه يازدهم تير س��ال 97 در يكي از 
سالن هاي زندان رجايي شهر كرج اتفاق افتاد. با حضور مأموران 
زندان در محل مشخص ش��د كه وحيد مرادي از اشرار معروف 
كه در حال س��پري كردن دوران محكوميت خود بود با اصابت 
پنج ضربه چاقو به قتل رس��يده است. وحيد 43 س��اله از اشرار 
معروف تهران بود كه 16 س��ابقه كيفري در پرونده او ثبت شده 
بود و آخرين بار ارديبهش��ت ماه 97 از زندان آزاد شد، اما دو ماه 
بعد به اتهام قتل يكي از دوستانش در يك مهماني شبانه تحت 
تعقيب قرار گرفت و هنگام فرار در مرز ايران و تركيه دستگير شد. 
وحيد بعد از انجام تحقيقات اوليه به زندان رجايي ش��هر منتقل 
شد و در حالي كه بررس��ي هاي بعدي در جريان بود 11 تير سال 
گذشته در جريان دعوايي كه بين او و هوادارانش با گروه ديگري 
از زندانيان به راه افتاده بود به قتل رس��يد. همزمان با قتل وحيد 
و انتقال جسد او به پزش��كي قانوني كارآگاهان پليس با حضور 
در محل و بررسي دوربين هاي مداربس��ته و تحقيق از شاهدان 
17 نفر از زندانيان راكه در درگيري شركت كرده بودند، بازداشت 
كردند. با كامل شدن تحقيقات دو مظنون اصلي به نام هاي عباس 
و سعيد به اتهام قتل مورد بازجويي قرار گرفتند. سعيد 47 ساله 
از مجرمان سابقه دار بود كه 13 بهمن  سال 95 در يك نزاع مرگبار 
دستگير شده بود. عباس هم از مجرمان سابقه دار بود كه سال 85 

به اتهام قتل يكي از اعضاي خانواده اش با شليك گلوله بازداشت 
شده بود. او موفق شده بود با جلب رضايت خانواده اش از قصاص 

نجات پيدا كند. 
با كامل شدن تحقيقات در اين باره سعيد و عباس اتهام مشاركت 
در قتل را انكار كردند. بازپرس اما با توجه به شواهد موجود براي 
سعيد به اتهام مباشرت در قتل و ديگر متهمان به اتهام شركت در 
نزاع دسته جمعي منجر به قتل، كيفرخواست صادر كرد و پرونده 

به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
صبح ديروز متهمان به همراه مأموران بدرقه از زندان به جلس��ه 
دادگاه منتقل شدند و جلس��ه دادگاه به صورت غيرعلني برگزار 

شد. 
بعد از اعالم رسميت جلسه مادر وحيد از طرف خودش و فرزند 
چهارساله مقتول درخواست قصاص كرد. سپس سعيد به اتهام 

مباشرت در قتل در جايگاه قرار گرفت و جرمش را انكار كرد.  
در ادامه س��عيد در ش��رح ماجرا گفت: »با وج��ود اينكه وحيد 
فالووره��اي زي��ادي در ش��بكه هاي مجازي داش��ت ام��ا او را 
نمي ش��ناختم و در زندان با او آشنا ش��دم. وحيد بعد از ورود به 
زندان نام خودش را عقاب ايران گذاشته بود. او چند نوچه اجير 
كرده بود و از همه زندانيان مي خواس��ت از دستورات او اطاعت 
كنند. او هميشه براي زندانيان خط و نشان مي كشيد و مي گفت 
كفترها بايد پايين و ش��يرها باال بنشينند! دقيقاً مانند فيلم هاي 
كري خواني اش در ش��بكه هاي مجازي. « متهم در خصوص روز 
حادثه گفت: »يكماه قب��ل از حادثه براي تحقيق��ات به پليس 
آگاهي رفته بودم و تازه به زندان برگش��ته بودم. براي آب و هوا 
خوري به حياط زندان رفتم و وقتي به سلول برگشتم متوجه شدم 
يكي از آشناهاي وحيد در سالن پايين را باز كرده است. سلول من 

در طبقه پايين بود و سلول وحيد در سالن طبقه باال بود. بعد از 
باز شدن در سالن، وحيد همراه چند نفر از نوچه هاي اش همراه با 
آب و روغن داغ در حاليكه چاقو و قمه به دست داشتند وارد سالن 
شدند و به ما حمله كردند. در آن درگيري من و چند زنداني ديگر 
از خودمان دفاع مي كرديم كه ناگهان وحيد روي زمين افتاد. باور 
كنيد، نديدم چه كسي به وحيد چاقو زد. خودم نيز در آن حادثه 

دستم زخمي شد و آسيب ديد.«
در ادامه ديگر متهمان به اتهام شركت در نزاع دسته جمعي منجر 

به قتل در جايگاه قرار گرفتند و از خودشان دفاع كردند. 
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

سرقت هاي ميلياردي در پوشش پليس 
در  ك�ه  س�رقت  بان�د  ي�ك  اعض�اي 
پوش�ش پلي�س دس�ت ب�ه س�رقت هاي 
ميلي�اردي زده ان�د، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان، س��اعت12 روز سه ش��نبه 
اول بهمن ماه بود كه كاركن��ان يكي از مراكز 
درماني ش��هرك غرب با مرك��ز فوريت هاي 
پليس110 تماس گرفت��ه و گفتند كه مردي 
سارق را دستگير كرده اند. لحظاتي بعد تيمي 
از مأموران پليس در محل حاضر ش��ده و مرد 
س��ارق را بازداش��ت كردند. يكي از كاركنان 
اين مركز توضي��ح داد: لحظات��ي قبل چهار 
مرد در حالي كه دس��تبند و بي سيم داشتند 
وارد كلينيك شدند. يكي از آنها حكم قضايي 
و كارت بازپ��رس ويژه اي نش��ان داد و گفت 
كه مأمور هس��تند. آن مرد گف��ت كه يكي از 
دستگاه هاي ليزر كلينيك كاالي قاچاق است 
كه بايد آن را توقيف كرده و با خودشان ببرند. 
من و همكارانم به رفتار آنها مظنون ش��ديم و 
مانع از اين شديم كه دس��تگاه را با خودشان 
ببرند. آنها مقداري ارز به ارزش 200 ميليون 
تومان و چهار گوشي تلفن همراه را برداشتند 
و فرار كردند كه يكي از آنها را گرفتار كرديم. 
سه مرد ديگر اما سوار يك خودروي تيبا شده 

و از محل دور شدند. 
مأموران پلي��س در اولين گام در بازرس��ي از 
مرد سارق كه سهراب نام داشت يك دستگاه 
بي س��يم و يك دس��ته چك كه مشخص شد 
مسروقه اس��ت كش��ف كردند.  بعد از انجام 
تحقيقات اوليه پرونده به دستور بازپرس شعبه 
شش��م دادس��راي ناحيه دو تهران در اختيار 
كارآگاه��ان اداره پنجم پلي��س آگاهي قرار 

گرفت.  س��هراب در جريان تحقيقات بيشتر 
گفت كه سركرده باند مردي به نام اصغر است. 
او گفت: ما از مدت ها قبل در پوش��ش پليس 
به اين شيوه سرقت مي كنيم. بررسي سوابق 
اصغر نش��ان داد كه او از مجرمان س��ابقه دار 
اس��ت كه بارها به اتهام سرقت بازداشت شده 
و به زندان افتاده بود. همچنين مش��خص شد 
كه اصغر در حال طي كردن دوران محكوميت 
10س��اله خود اس��ت و در حال حاضر هم در 
مرخصي از زندان به س��ر مي برد. بررس��ي ها 
همچنين نشان داد كه اصغر هر از چندگاهي 
از زندان مرخصي گرفته و در دوران مرخصي 
خود به اين شيوه س��رقت مي كند و سپس به 

سلولش باز مي گردد. 

در ش��اخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان با 
بررسي دسته چك سرقت شده متوجه شدند 
كه اين دسته چك 30 آذرماه از خانه اي شمال 
شهر سرقت شده است. در تحقيقات از محل 
سرقت مش��خص شد كه س��ارقان در جريان 
دستبرد خود موفق به سرقت 4 ميليارد توماني 

از اين خانه شده بودند. 
ب��ا اطالعاتي كه س��هراب در اختي��ار پليس 
گذاش��ت مخفي��گاه اصغر و دو همدس��تش 
شناس��ايي و هر س��ه نفر بازداش��ت ش��دند. 
كارآگاهان در بازرسي از مخفيگاه متهمان دو 
دستگاه بي سيم، دو رشته دستبند فلزي، يك 
عدد باتوم فنري، يك عدد اسپري اشك آور، 
احكام قضايي جعلي و حكم ورود به مخفيگاه و 

مهر بازرس ويژه اتباع خارجه كشف شد. 
اصغ��ر ب��ه عن��وان سردس��ته باند ه��م در 
بازجويي ها به س��رقت به اين شيوه اعتراف 
كرد و گفت: من با س��پردن وثيقه از زندان 
آزاد شدم و اين باند را راه اندازي كردم. ما در 
پوشش پليس اقدام به سرقت مي كرديم و با 
پول هاي سرقتي خوشگذراني مي كرديم كه 
در آخرين سرقت سهراب گرفتار شد و ما هم 

بازداشت شديم. 
سرهنگ كارآگاه احمد نجفي، معاون مبارزه با 
جرائم سرقت هاي خاص پليس آگاهي تهران 
بزرگ گف��ت: تحقيقات از اعض��اي باند براي 
كشف جرائم بيشتر آنها در اداره پنجم پليس 

آگاهي تهران در جريان است. 
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پرونده قتل وحيد مرادي از اشرار معروف تهران كه با قتل 
وي در زندان رجايي شهر جنجال زيادي به پا كرده بود روز 
گذشته پشت درهاي بسته شعبه چهارم دادگاه كيفري 
يك استان تهران بررسي شد. عامل قتل كه مردي به نام 
سعيد است در جلسه محاكمه اتهام خودش را انكار كرد. 


