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قتل يا تصادف مرگبار؟! 
مأم�وران پلي�س ته�ران جس�د م�رد موت�ور س�واري را 
اي�ن  از  در جن�وب ته�ران كش�ف كردن�د ك�ه حكاي�ت 
اس�ت. رفت�ه  م�رگ  كام  ب�ه  عم�دي  تص�ادف  در  دارد 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 24 شامگاه سه شنبه 29 مردادماه قاضي 
دشتبان، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني 
مأم��وران كالنتري 160 خزان��ه از تصادف مرگبار مرد موتورس��واري 
در اتوب��ان آزادگان با خب��ر و همراه تيم��ي از كارآگاه��ان اداره دهم 

پليس آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه با جسد مرد جواني روبه رو شدند كه حكايت 
از اين داشت دقايقي قبل در تصادف با خودروي پژويي فوت كرده است. 
نخستين بررسي ها نشان داد مرد موتور سوار قبل از تصادف با خودروي 
پژو از سوي راننده س��واري پرايدي تعقيب مي شده  است و در نهايت 
پس از تصادف با خودروي پرايد، مرد موتور س��وار به زير خودروي پژو 

مي رود و كشته مي شود. 
راننده پژو در شرح ماجرا گفت: درحال رانندگي داخل بزرگراه بودم كه 
مش��اهده كردم راننده خودروي پرايدي در تعقيب مرد موتور سواري 
اس��ت. او قصد داشت هر طوري ش��ده مرد موتور س��وار را زير بگيرد، 
اما موتور سوار با سرعت از او دور مي ش��د تا اينكه در نهايت به نزديك 
خودروي من رس��يدند و راننده پرايد خودرواش را به موتور س��يكلت 
كوبيد و پس از آن هم راننده موتور سيكلت تعادلش را از دست داد و با 
من تصادف كرد. بالفاصله خ��ودروام را  متوقف كردم اما راننده پرايد با 
سرعت از محل گريخت كه ديدم راننده موتور سيكلت فوت كرده است. 

پس از اين موضوع را به پليس خبر دادم. 
همزمان با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني مأموران به دستور قاضي 
دشتبان در تالشند تا راننده خودروي پرايد را شناسايي و دستگير كنند 

تا راز اين حادثه بر مال شود. 

 
2 انبار کارتن و کاغذ 

در   آتش سوخت
انباره�ای  مجتم�ع  در  كاغ�ذ  و  انباركارت�ن  س�وله   دو 
بزرگ�راه ته�ران - ق�م در آت�ش س�وخت. اعتم�اد   در 

 اين حادثه  عصر ديروز  به ايستگاه  آتش نشانی اسالمشهر اطالع داده 
شد. پس از اين عوامل آتش نشانی به محل حادثه در اتوبان تهران - قم 

اعزام شدند. 
 محمد اسماعيل شريفی افسر آماده منطقه هفت عمليات آتش نشانی 
تهران كه به همراه نيروها ب��ه محل حادثه اعزام ش��ده بود، گفت: در 
مجتمعی ۵ هكتاری با كاربری انبار كه در داخل آن 12 س��وله وجود 
داش��ت، دو س��وله ۸00 متر مربعی آن مملو از كارت��ن و كاغذ طعمه 
آتش سوزی شد. وی با اش��اره به اين كه دود و شعله بس��يار زياد اين 
آتش سوزی از فاصله دور قابل مشاهده بود، افزود: آتش نشانان بالفاصله 
پس از مجهز شدن به دستگاه تنفسی و با استفاده از چندين رشته لوله  
آبدهی آتش نشانی به كمك نيروهای آتش نشانی اسالمشهر شتافته و 

از دو ضلع اقدام به مهار شعله های آتش كردند.
شريفی خاطر نش��ان كرد: آتش نشانان توانس��تند از سرايت آتش به 
سوله های مجاور جلوگيری كردند و پس از مهار كامل شعله های آتش، 
محل حادثه را تحويل عوامل آتش نشانی اسالمشهر داده و به عمليات 

خود خاتمه دهند.
گفتنی است: علت اين آتش سوزی توس��ط كارشناسان آتش نشانی 

اسالمشهر اعالم خواهد شد. 

دستگیری دزد 
 با ۳۸ فقره سرقت داخل خودرو

از دس�تگيری  اس�تان ته�ران  انتظام�ی غ�رب   فرمان�ده 
كش�ف  و  خ�ودرو  داخ�ل  محتوي�ات  ای  حرف�ه  س�ارق 
داد. خب�ر  بهارس�تان  شهرس�تان  در  س�رقت  فق�ره   ۳۸

  سردار محسن خانچرلی در تشريح اين خبر گفت: در پی وقوع چندين 
فقره س��رقت محتويات داخل خ��ودرو در نقاط مختلف شهرس��تان 
بهارستان، بررسی موضوع در دس��تور كار مأموران پليس آگاهی قرار 
گرفت. وی تصريح كرد: مأموران پ��س از چند روز كار اطالعاتی موفق 
شدند متهم را شناسايی و وی را در عملياتی در مخفيگاهش دستگير 
كنند.  براساس گزارش س��ايت پليس، فرمانده انتظامی غرب استان 
تهران با بيان اينكه متهم در بازجويی های ب��ه عمل آمده به ۳۸ فقره 
سرقت محتويات داخل خودرو اعتراف و  تصريح كرد: متهم با تشكيل 

پرونده تحويل مرجع قضايی شد.

مديران باشگاه هاي ورزشي 
دربرابر تخلفات مسئول هستند 

رئيس پليس پايتخت در ديدار با وزير ورزش و جوانان درباره 
تخلفات احتمالي باشگاه ها گفت: نيروي انتظامي فرمانده ميدان 
در مسابقات ورزشي است و مدير باشگاه ها در مورد تخلفات 
ليدرها مسئوليت دارند و بايد پاسخگوي تخلفات آنها باشند. 
سردار حس��ين رحيمي با تش��كر از همكاري هاي متقابل وزارت 
ورزش و فدراس��يون فوتبال با مجموعه ني��روي انتظامي گفت: 
پليس در تمامي رويدادهاي ورزشي فرمانده ميدان است و امنيت 
داخل و خارج استاديوم ها بر عهده يگان ويژه و پليس پيشگيري 

و يگان امداد است. 
وي ادامه داد: پليس مقتدرانه در صحنه حضور دارد و كنترل كامل 

را بر فضاي برگزاري رويداد داريم. 
س��ردار رحيمي گفت: وضعيت اس��تاديوم آزادي نس��بت به دو 
سال گذشته بسيار بهتر ش��ده و با نصب گيت ها و بليت فروشي 

الكترونيكي، شرايط برگزاري بسيار بهتر خواهد شد. 
فرمان��ده پليس تهران تأكيد ك��رد: در ليگ برت��ر جديد موضوع 
ليدرها جمع شده و كساني كه به عنوان مشوق در كنار باشگاه و 
تيم هستند حتماً بايد صالحيت و پيشينه آنها بررسي شود و در هر 
شكل آن، مسئوليت قانوني تخلفات احتمالي آنها بر عهده مديران 

باشگاه هاست و بايد پاسخگو باشند. 

رئيس پليس پايتخت 
محبوبه قربانی

   گزارش
با اشاره به سفرهاي 
شهريوري تهراني ها 
به آنها توصيه كرد هشدارهاي پيشگيرانه سرقت 
از منازل را ج�دي بگيرند؛ چراكه س�ارقان براي 
خانه ه�اي خال�ي آنه�ا برنامه ري�زي كرده ان�د. 
به گزارش جوان، صبح ديروز سردار حسين رحيمي 
در حاش��يه اجراي س��ومين مرحله از طرح برخورد 
با سارقان حرفه اي  س��ابقه دار با عنوان طرح كاشف 
گفت: »در اين طرح 1۸۸ سارق حرفه اي و سابقه دار 

در قالب 4۵ باند سرقت به عنف، زورگيري، گوشي قاپي، خودرو و منزل دستگير شدند 
كه از اين تعداد۵6 درصد از سارقان سابقه دار هس��تند. سارقان بازداشت شده در اين 
طرح به 2 هزار و 400 فقره سرقت اعتراف كرده اند.« وي در ادامه گفت: »در سرقت هاي 
مكشوفه 70 تا ۸0 درصد اموال مسروقه به صاحبان آنها تحويل داده مي شود و مابقي 
اموال نيز يا توسط سارقان به فروش رسيده يا دسترسي به آن وجود ندارد.« رئيس پليس 
پايتخت از برخورد پليس با مالخرها گفت: »حدود 20 تا ۳0 درصد مجرمان بازداشت 
شده در طرح هاي پليس تهران بزرگ، از افراد مالخر هستند و بعضاً خود مالخرها مرتكب 
سرقت نيز مي شوند اما همانگونه كه اعالم شد جرم مالخر كمتر از سارق نيست.« سردار 
رحيمي با تأكيد به اينكه استفاده از سالح سرد به طور قطع جرم است، گفت: »مجرمان 
و خفتگيراني كه ايجاد رعب و وحشت مي كنند مجازات دو چنداني خواهند داشت. ما به 

مردم توصيه مي كنيم فضاي سوءاستفاده براي خفتگيران 
ايجاد نكنند و تمام نكاتي كه از نظرشان مي تواند خطرناك 
باشد را رعايت كنند.« سردار رحيمي با اشاره به افزايش 
حركت مجرمان به سمت فضاي مجازي نيز گفت: »مردم 
بايد توجه و دقت زيادي داشته باشند زيرا مجرمان در هر 
محيطي دنبال فرصت هستند و مردم بايد هشيار باشند. با 
توجه به اينكه در ماه شهريور هستيم و ميزان مسافرت ها 
زياد مي شود مردم منازل خود را به افراد مطمئن بسپارند 
و همچنين مراقبت هاي الزم را از خودروهاي خود داشته 

باشند.«
    اجراي طرح صاعقه

س��ردار رحيمي در خصوص اين طرح نيز گفت: »طرح صاعقه ب��ه منظور برخورد با 
موتورسيكلت  سواراني است كه اقدام به موبايل قاپي و كيف قاپي مي كنند. اين طرح با 
بهره گيري از ۵00 موتورسوار پليس به صورت نامحسوس به اجرا درآمده و تالش بر اين 
است كه هر ماه چندين بار اجرا شود.« وي افزود: »در مرحله نخست طرح صاعقه 171 نفر 
بازداشت شدند كه 71 نفر از آنها سارق و مابقي مظنون به سرقت هستند. همچنين اين 
افراد تاكنون به 1200 فقره قاپ زني اعتراف كردند و از آنها 12۳ دستگاه تلفن همراه 
مسروقه و 71 موتورسيكلت پالك مخدوش كه با آن سرقت انجام مي دادند، كشف شده 
است. از ابتداي زمان اجراي طرح صاعقه يك، موبايل قاپي در پايتخت ۳۵ تا 40 درصد 

كاهش يافته است.«

سارقان براي  شهريور برنامه ريزي کرده اند!
هشدار رئيس پليس تهران

 به گزارش جوان، رابطه هاي پنهاني و غير شرعي بين 
زن و مرد هميشه در بروز جرائم خشن نقش اساسي 
دارد. معموالً پس از برمال ش��دن رابطه هاي پنهاني 
نقشه  هاي قتل، آدم ربايي و جرائم خشن ديگر طراحي 

و اجرا مي شود.
 پرونده مردي كه متهم است پس از ارتباط پنهاني با 
زن شوهرداري با همدستي يكي از دوستانش، شوهر 
وي را به قتل مي رساند از نيمه شب 29 تيرماه امسال 
همزمان با كشف جسد مرد جواني در خيابان پيروز 
شمالي حوالي كوره هاي آجرپزي در جنوب تهران در 
دستور كار مأموران پليس تهران قرار گرفت. آن شب 
وقتي قاضي غالمي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران با تماس تلفني مأموران كالنتري 1۵2 
خاني آباد در محل حادثه حاضر شد با جسد مرد ۳۵ 
ساله اي به نام فرشيد روبه رو شد كه با اصابت 19 ضربه 

چاقو از پاي درآمده بود. 
تيم جنايي با به دست آوردن هويت مقتول دريافتند 
او نگهبان خوابگاه دانشجويي خصوصي در مركز شهر 
اس��ت و عالوه بر آن به عنوان پي��ك موتوري هم كار 
مي كند و همراه زن و فرزند خردس��الش در خانه اي 
حوالي مسعوديه زندگي مي كند. همچنين مشخص 
شد مقتول با نقشه اي از پيش طراحي شده به محل 

حادثه كشانده شده و به قتل رسيده است. 
همزمان با انتقال جسد به پزش��كي قانوني مأموران 
تحقيقات گسترده اي را براي شناسايي و دستگيري 
عامل يا عام��الن حادثه آغ��از كردند. مأم��وران در 
بررسي هاي فني خود متوجه دوربين هاي مداربسته اي 
در نزديكي محل حادثه ش��دند و فيل��م دوربين ها را 
مورد بازبيني ق��رار دادند. يك��ي از دوربين ها چهره 

دو مرد جوان را از دور ش��كار كرده بود كه در تاريكي 
شب با مقتول درگير شده بودند. پس از اين مأموران 
بررس��ي هاي فني خود را ادامه دادند و در نهايت دو 
متهم را به نام هاي هومن و ارشيا شناسايي و دو روز قبل 
متهمان را در مخفيگاهشان در شهرستان اسالمشهر 

دستگير كردند. 
دو متهم صبح ديروز براي بازجويي به دادسراي امور 
جنايي تهران منتقل ش��دند. متهمان در بازجويي ها 
به قتل نگهبان خوابگاه اعتراف كردند. پس از اعتراف 
هومن كه مدعی بود همسر مقتول دستور قتل را صادر 
كرده است. مأموران عصر ديروز ش��راره را بازداشت 
كردند. وی در نخستين بازجويی ها جرم خود را انكار 
كرد.   ارشيا در بازجويي ها گفت: من دانشجوي روابط 
عمومي دانشگاهي در اسالمشهر هستم. پدرم فوت 
كرده  است و همراه مادرم زندگي مي كنم. چند سالي 
است كه با هومن دوست هستم. مقتول را نمي شناختم 
اما مدتي قبل فهميدم كه هومن با همسر مقتول به نام 
شراره ارتباط دوستانه دارد و تصميم دارد پس از جدايي 

شراره از شوهرش با او ازدواج كند.
 هومن به من گفت كه شوهر شراره او را طالق نمي دهد 
و روز حادثه از من خواس��ت با هم به ته��ران برويم و 
شوهرش را گوش��مالي بدهيم. وقتي به محل حادثه 
رسيديم آنها با هم درگير شدند كه هومن زخمي شد . 
حالت طبيعي نداش��تم چون قبل از آن گل مصرف 
كرده بودم كه با چاقو به مقتول حمله كردم و نفهميدم 

چند ضربه به او زدم.  
متهمان پس از اعتراف به قتل به دستور قاضي غالمي 
براي ادامه تحقيقات در اختيار كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي قرار گرفتند. 

مردي كه در جري�ان ارتباط تلگرامي با زن�ي جوان با وي وارد رابطه  ش�د و با 
همدستي يكي از دوستانش ش�وهر وي را به قتل رس�اند ماجرا را شرح داد. 
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به چه كاري مشغولي ؟ 
نظامي هستم و االن 10 سال است كه مشغول 

به خدمتم. 
با مقتول چه اختالفي داشتي ؟ 

من عاشق همسر مقتول بودم و وقتي فهميدم 
او همسرش را اذيت مي كند، تصميم گرفتم او 

را تنبيه كنم كه اين اتفاق افتاد. 
شما عاشق زن شوهر دار بودي ؟ 

وقتي عاشقش شدم خبر نداشتم كه شوهر دارد بعد هم كه 
فهميدم قرار شد از او جدا شود و بعد با من ازدواج كند. 

چطور با همسر مقتول آشنا شدي ؟ 
حدود يك و نيم سال قبل در گروه تلگرامي كه شراره هم 
عضو گروه بود، آشنا شدم. من يكي از مديران گروه بودم و 
شراره خبر داشت كه من نظامي هستم. او به من پيام داد 
و از من خواست براي او كاري پيدا كنم كه با هم ارتباط 
گرفتيم. اولين بار كه او را ديدم عاشقش شدم، اما خبر 
نداشتم كه شوهر دارد. حتي با مادرم حرف زدم و قرار بود 

به خواستگاري اش برويم و با هم ازدواج كنيم. 

بعد از چه مدتي متوجه ش�دي كه ش�وهر 
دارد ؟ 

خيلي از آشنايي ما نگذشته بود كه يك روز به من گفت 
مي خواهد رازي را بر مال كند و بعد گفت كه شوهر دارد. 
چرا وقتي فهمي�دي ش�وهر دارد از او جدا 

نشدي ؟ 
چند روزي با او ارتباط نداشتم تا اينكه او مرا عضو گروهي 
كرد كه در آن گروه به صورت هرمي فروش��ندگي مواد 
غذايي و شوينده مي كردند و قرار شد من هم فروشندگي 
كنم كه بعد از مدتي از آن گروه خارج شدم. پس از اين 
فريب ش��يطان را خوردم و دوباره ارتباط ما برقرار شد 
و ش��راره از من خواس��ت كمكش كنم تا از شوهرش 

طالق بگيرد. 
چرا مي خواست از شوهرش جدا شود ؟ 

مي گفت ش��وهرش او را كتك مي زند و اذيت مي كند، 
البته حرف هاي ديگري هم مي زد كه باور نكردم، اما وقتي 
پيامك هاي شوهرش را به من نشان داد حرف هايش را 

باور كردم. 
كمكش كردي ؟ 

ش��راره مي گفت كه وكيل گرفته اما فاي��ده اي ندارد و 

ش��وهرش او را طالق نمي دهد كه من تصميم گرفتم 
با ش��وهرش حرف بزنم و او را راضي كنم از همسرش 

جدا شود. 
پس چرا تصميم به قتلش گرفتي ؟ 

ش��راره مي گفت حرف زدن با او فايده اي ندارد و اصرار 
داش��ت او را از س��ر راهش بردارم اما من قبول نكردم و 
حتي چند روزي هم با هم قهر بودي��م كه به من زنگ 
زد و گفت مي خواهد پول بده��د و يك نفر را اجير كند 
تا شوهرش را با تصادف ساختگي به قتل برساند. وقتي 
شنيدم به او گفتم تو كه پول نداري كه از من خواهش 
كرد شوهرش را به قتل برسانم. البته قبول نكردم اما چند 

باري اصرار كرد. 
پس درنهايت دستور زن مورد عالقه ات را 

اجرا كردي ؟ 
من قصد داش��تم با او حرف بزنم، ام��ا وقتي يكديگر را 
مالقات كرديم او با چاقو به من حمله كرد و من و دوستم 

نيز او را با چاقو زديم. 
شما كه نظامي و ورزيده هستيد چرا چاقو با 

خودتان برديد ؟ 
ترسيديم و هر دوي ما چاقو برداشتيم. 

با چه نقشه اي او را به محل حادثه كشاندي ؟ 
ش��راره به من گفته بود كه ش��وهرش به صورت پيك 
موتوري هم كار مي كند و تلفن همراهش را در سايت 
ديوار گذاشته اس��ت تا از اين طريق مشتري پيدا كند. 
آن شب با او تماس گرفتم و گفتم شماره اش را از ديوار 
برداشته ام و از او خواستم براي بردن بسته پستي به محل 

حادثه بيايد. 
چرا از تلفن همراه خودت استفاده نكردي ؟ 
براي اينكه شناسايي نشوم قبل از آن يك شماره اعتباري 

خريدم، اما باز هم دستم رو شد. 
بعد چه شد ؟ 

آن شب ابتدا با دوستم گل مصرف كرديم. البته من به 
صورت تفنني مصرف مي كنم، اما دوستم دوسال است 
معتاد به گل است. وقتي با شوهر شراره روبه رو شديم او 
از ما بسته پستي را خواست كه به او گفتيم مي خواهيم 
درباره همسرش با اوحرف بزنيم. او ناراحت شد و با هم 
درگير شديم كه من سه ضربه چاقو به شكم، پا و پشتش 
زدم و او هم يك ضربه چاقو به دس��تم زد. وقتي دستم 
خوني شد او فرار كرد كه دوستم راه او را سد كرد و با چاقو 

ضرباتي به او زد. 
پس از قتل به كجا فرار كرديد ؟ 

وقتي غرق در خون روي زمين افتاد ب��ا پاي پياده فرار 
كرديم و به خانه مان در اسالمشهر رفتيم. 

حرف آخر ؟ 
ش��يطان مرا فريب داد و در نهايت هم ارتباط پنهاني به 

جنايت ختم شد.

 خیانت 

 به جنايت ختم شد

مرد جواني كه 1۸ روز قبل ب�ه اتهام كالهبرداري 
2 ميليارد و ۸00 ميليون توماني بازداش�ت ش�ده 
بود، مه�ران ۳1 س�اله ماركيتين�گ و مدير يكي 
از ش�ركت هاي ليزينگ خ�ودروي داخل�ي بود. 
او مدعي ب�ود كه ش�ركت كاغ�ذي پيش فروش 
خ�ودرو ثب�ت ك�رده و همدس�تش تمام�ي 
پيش پرداخ�ت اف�رادي كه ب�راي خ�ودرو ثبت 
نام ك�رده بودند باال كش�يده و فرار كرده اس�ت. 

متأهلي؟ خير 
چقدر تحصيالت داري؟

مهندسي برق و مكانيك خوانده ام، اما بعد از گذراندن 
چند دوره كالس هاي بازاريابي به اين كار مش��غول 

شدم. 
آيا در اين كار فعاليتي داشتي؟

بله. چند مغازه از جمله سفره خانه سنتي، رستوران، 
پوشاك و... راه اندازي كردم و آن را واگذار كردم. 

چرا دستگير شدي؟
من مقصر نبودم. فريب يكي از دوستانم را خوردم. 

چطور؟
دو س��ال قبل با مردي به نام فرهاد آش��نا ش��دم. او 
مي دانست در حوزه ماركيتينگ فعاليت خوبي دارم 
و در فضاي مجازي ش��ناخته شده ام. به همين دليل 
از اين فرصت استفاده كرد و پيشنهاد داد يك شركت 
فروش خودرو را به ثبت برسانم و براي محصوالت ايران 

خودرو و سايپا مشتري جذب كنم. مرد جوان ادامه داد: 
»خيلي زود با پرداخت ۵00 هزار تومان يك شركت در 
جردن به ثبت رساندم! و از آنجائيكه در فضاي مجازي 
شهرت زيادي داشتم با تبليغات توانستم در فرصت 
چند ماهه حدود 6۵ نفر را ب��راي خريد خودرو ثبت 
نام كنم، پس از گرفتن پيش پرداخت، شريكم همه 

پول ها را باال كشيد.«
به مشتري ها قول دادي در چه بازه زماني 

خودروها را تحويل می  دهي؟
به پيشنهاد فرهاد مهلت تحويل خودروها را 1۵ الي 

20 روز اعالم كردم. 
ثبت نام ها اينترنتي بود يا حضوري؟

بعضي افراد اعتماد كردند و به صورت اينترنتي ثبت 
نام كردند اما بعضي حضوري آمدند و با تكميل فرم 

پول واريز كردند. 
پرداختي ها چه مبلغ بود؟

تقريبا 2 ميليارد و ۸00 ميليون تومان كه همه اين مبلغ 
را فرهاد به بهانه هاي مختلف از من گرفت. 

بيشتر توضيح مي دهي؟
فرهاد به بهانه  انجام كارهاي تحوي��ل خودرو هر بار 
چند ميليون تومان از من چك مي گرفت و به خاطر 
اعتمادي كه به او داشتم همه مبلغي كه گرفته بودم 
را در چند فقره چك در اختيار او گذاشتم. حتي عابر 

بانكم نيز دست او بود. 

از فرهاد خبر داري؟
فراري است. 

آيا ت�وان پرداخت پ�ول ش�هروندان را 
داري؟

بله، خانواده ام قول داده اند هر طور ش��ده اين مبلغ را 
برگردانند تا فرهاد دستگير شود. 

حرف آخر. 
متأسفانه ثبت شركت ها خيلي آسان و سريع انجام 
مي گيرد. فرد با پرداخت ۵00 ه��زار تا يك ميليون 
تومان و اجاره يك مكان كوچك مي تواند شركتش را 
به ثبت برساند. بايد در اين مورد نظارت ها بيشتر شود. 
به مردم توصيه مي كنم فريب نخورند و براي ثبت نام و 
پيش خريد دقت هاي الزم را داشته باشند و گول ظواهر 

و توضيحات طرف مقابل را نخورند. 

در گوش�ه حياط پليس آگاهي، زن جواني ج�دا از ديگر 
متهمان ايس�تاده بود كه توجه ما را به خودش جلب كرد. 
او با همدستي مردي افغان به بهانه هم اتاق شدن با دختر 
دانش�جويي به خانه او رفت و او را با آب جوش س�وزاند و 
اموالش را سرقت كرد. متهم، حاضر به مصاحبه نمي شد 
اما با تذكر افس�ر پرونده باالخره به س�ؤاالتم پاسخ داد. 

با مرد افغان چطور آشنا شدي؟ 
كريم را در پارك ديدم و با هم آشنا شديم. 

نقشه سرقت از طرف او بود؟ خير، فكر هر دوي ما بود. 
طعمه ات را چطور پيدا كردي؟

 او در سايت ديوار درخواست هم  اتاقي داده بود. به او زنگ 

زدم و قرار شد براي ديدنش به آدرس خانه اش بروم. 
خانه اش در كدام منطقه تهران بود؟

سعادت آباد.
بعد چه شد؟

 با كريم به خانه ش��اكي رفتي��م. بعد از ورود ب��ه خانه با او 
درگير شديم، اما او مقاومت كرد. آنجا بود كه آب جوش در 
چايي ساز را روي سر دختر دانشجو ريختم و بعد گوشي و 

لپ تاپ و... را سرقت كرديم و گريختيم. 
ارزش داشت چهره يك دختر جوان را از او بگيري؟ متهم 
با پرخاشگري جواب داد: حماقت كردم!  سپس با تندي از 

مأمور بدرقه خواست او را سوار خودرو كند!

حميد ۳2 ساله با تهديد و فريب زنان از آنها اخاذي كرده بود. 
او كه در اين طرح بعد از شكايت يكي از شاكيان دستگير شده 
بود، دس��تبند به دس��ت در حياط پليس آگاهي روي زمين 
نشسته بود. حميد دستانش را از روي صورتش برنمي داشت 
و با هيچ خبرنگاري هم گفت و گو نمي كرد. اين شد كه سراغ 
افسر پرونده اش رفتم و او در توضيح پرونده حميد گفت: »متهم 
به دو ش��يوه از زنان اخاذي مي كرد. در يكي از ش��گردهايش 
با ش��ماره هاي ناش��ناس تماس مي گرفت و اگر طرف مقابل 
زن بود خودش را به عنوان فرد خير معرفي مي كرد. س��پس 
آدرس واحد آپارتماني را كه به عنوان مؤسسه خيريه معرفي 

كرده بود را براي طعمه هايش پيامك مي كرد. وقتي زنان به آنجا 
مي رفتند با آنها وارد رابطه مي شد و بعد با تهيه عكس و فيلم 
آنها را تهديد مي كرد و با اين شيوه هر بار مبلغي را از آنها اخاذي 
مي كرد. « نقشه ديگري كه متهم براي اخاذي از زنان طراحي 
كرده بود،  معرفي خودش به عنوان پزشك روانشناس بود. او 
به زنان مي گفت اگر دچار استرس هستيد بايد هر مقدار طال 
داريد را داخل كيف بريزيد و به يك مكان خوش آب و هوا مثل 
پارك برويد. به اين ترتيب طعمه ها را به پارك مي كشاند و به 
بهانه ديدن آنها در پارك با تهديد سالح سرد طالها را سرقت 

مي كرد. 

سرقتازدختردانشجويدكتراباريختنآبجوشكالهبرداري2ميلياردتومانيبااعتمادبيجا!

اخاذياززنانبهبهانهكارخيرودرمانآنها


