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پليس به افزايش ترافيك هاي عصرگاهي واکنش نشان داد

 استفاده بي رويه از خودروهاي شخصي 
و نابساماني حمل و نقل عمومي 

رئيس پليس راهنماي�ي و رانندگي 
تش�ديد  عل�ت  ب�زرگ  ته�ران 
ترافيك هاي عصرگاهي را استفاده 
بي روي�ه از خودروهاي ش�خصي به 
دليل اجراي طرح کاهش و نابساماني 
حمل و نقل عمومي ب�ه خصوص در 
اع�ام ک�رد.  بارندگ�ي  مواق�ع 
به گ��زارش جوان، س��ردار محمدرضا 
مهمان��دار توضي��ح داد: در سه س��ال 
گذش��ته ش��اهد افزايش ۲۵ درصدي 
خودروهاي ته��ران بوده ايم به طوري 
كه اين آم��ار خودروه��ا در اين مدت 
از 4ميلي��ون خ��ودرو ب��ه ۵ميليون و 
۱۰۰ هزار خودرو رسيده است. وي يكي از داليل عمده سنگين شدن ترافيك  را اجراي 
طرح كاهش آلودگي هوا اعالم كرد و گفت: اجراي اين طرح سبب شده مردم به ناچار از 
معابر حاشيه اي طرح براي تردد استفاده كنند كه اين موضوع سبب ايجاد شدن گره هاي 
ترافيكي شده است كه دامنه آن به معابر ديگر هم سرايت مي كند. سردار مهماندار يكي 
از داليل افزايش ترافيك در بزرگراه هاي غرب تهران را برگزاري نمايشگاه بين المللي در 
اين منطقه اعالم كرد و گفت: مسيرهاي نمايشگاه گنجايش اين حجم باالي مراجعه 

كننده را ندارد كه همواره درباره اين موضوع به مديران هشدار داده ايم. 
سردار مهماندار گفت: عدم پاس��خگويي حمل و نقل عمومي به ويژه در عصرها و مواقع 
باراني، يكي ديگر از عواملي است كه سبب افزايش ترافيك روزهاي اخير شده است. اين 
عدم پاسخگويي به مسافران سبب شده است تا مردم ترغيب شوند از خودروي شخصي 
اس��تفاده كنند و اين موضوع باعث به وجود آمدن ترافيك مي شود. كمبود حمل و نقل 
عمومي در عصرها سبب مي شود، ازدحام مسافر در تقاطع ها و گلوگاه هاي ترافيكي در معابر 
همچون تقاطع نيايش و وليعصر، ميدان ونك و پل پارك  وي زياد شود كه اين امر منجر به 

افزايش ترافيك مي شود. 

سرقت با خودروي پدر 
براي كسب درآمد

م�ردي ک�ه مته�م اس�ت س�وار ب�ر خ�ودروي س�واري پ�درش و ب�ا 
همدس�تي يك�ي از دوس�تانش ب�ه س�رقت مي رف�ت، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، شامگاه ۲۲ تيرماه امسال بود كه فردي وارد كالنتري ۱۲6 تهرانپارس شد و 
گزارش يك سرقت را اعالم كرد. او ساعت ۲۱:3۰ حوالي فلكه دوم تهرانپارس منتظر تاكسي 
بودم تا به خانه ام بروم كه يك دستگاه خودروي پژو 4۰۵ توقف كرد. به جز راننده مردي جوان 
سوار خودرو بود كه هر دو پياده شده و با تهديد چاقو من را به داخل ماشين كشانده و شروع 
به ضرب و جرح كردند. بعد از آن يكي از آنها پشت فرمان نشست و حركت كرد. پس از طي 
مسافتي خودرو كنار پارك »رز« توقف كرد و آنها پس از سرقت زنجير طال كه ۱۵ ميليون تومان 
ارزش داش��ت، من را از خودرو بيرون انداخته و فرار كردند. بعد از طرح شكايت كارآگاهان 
پايگاه چهارم پليس آگاهي مأمور رسيدگي به پرونده شدند. كارآگاهان در اولين گام با بررسي 
دوربين هاي مداربسته موفق شدند پالك خودرو را شناسايي كرده و مالك آن را كه مردي 
ميانسال به نام محمد بود به اداره پليس دعوت كنند. او گفت كه خودرو در اختيار پسرش 
سعيد است كه چهره سعيد از سوي شاكي به عنوان يكي از سارقان شناسايي شد.  در شاخه 
ديگري از تحقيقات مشخص شد كه سعيد از خانه فرار كرده است كه مخفيگاه او در خاك 

سفيد شناسايي و نيمه شب بيستم آبان بازداشت و خودروي مورد نظر هم توقيف شد. 
او در بازجويي به سرقت با همدستي دوس��تش پيام اعتراف كرد كه همدست او هم 
بازداشت شد و به سرقت اعتراف كرد. دو متهم گفتند كه براي كسب درآمد اقدام به 
سرقت مي كردند و طالي سرقت شده را به قيمت روز به يك طالفروشي در تهرانپارس 

فروخته اند كه تالش براي بازداشت مالخر در جريان است. 
سرهنگ كارآگاه مرتضي نثاري، رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي گفت: تحقيقات براي 

كشف جرائم بيشتر متهمان در پايگاه چهارم پليس آگاهي جريان دارد. 

قتل برادر زن با شليك گلوله
مردي که پس از ارتكاب قتل برادرزنش در شهرستان س�رباز متواري شده بود 

بازداشت شد. 
سرهنگ سيامك مرادي، فرمانده انتظامي شهرستان سرباز گفت: اين حادثه چند روز 
پيش اتفاق افتاد و بررسي ها نشان داد جوان ۲۱ ساله  براثر اصابت چند گلوله مجروح 
شده و بعد از انتقال به مركز درماني جان باخته است. با بررسي مأموران مشخص شد 
اين جوان در يك درگيري با شليك گلوله در روستاي بگان بخش كالت مجروح شده 

و پس از انتقال به درمانگاه بر اثر شدت خونريزي فوت كرده است. 
س��رهنگ مرادي ادامه داد:با حضور مأموران پليس آگاهي شهرس��تان در روستاي 
مذكور و انجام تحقيقات ميداني مشخص شد كه برادر همسر مقتول پس از مشاجره 
لفظي با شليك چند گلوله با س��الح كالش او را مجروح كرد و از محل متواري شده 
است كه تحقيقات براي بازداشت متهم 67 س��اله به جريان افتاد تا او بازداشت شد. 
متهم در بازجويي ها به قتل اعتراف كرد و گفت: حادثه در جريان اختالف خانوادگي 

رقم خورده است. 

 حبس دوست قديمي 
براي طلب 100 هزار توماني 

پس�ر جوان�ي ک�ه مته�م اس�ت يك�ي از دوس�تان قديم�ي اش 
را در خان�ه حب�س ک�رده و از او فيل�م غيراخاق�ي تهي�ه 
ک�رده و  مدع�ي اس�ت از ش�اکي 100 ه�زار توم�ان طل�ب دارد. 
به گزارش جوان، چندي قبل پسر جواني وحشت زده به اداره پليس رفت و 
گفت يكي از دوستان قديمي اش براي اخاذي او را در خانه حبس كرده و از او 

فيلم و عكس غير اخالقي تهيه كرده است. 
ش��اكي در توضيح ماجرا گف��ت: از دوران كودكي با يك��ي از بچه هاي 
محلمان به نام فريبرز دوست بودم و چند سالي هم همكالس بوديم. ما 
دو نفر با هم رفت و آمد داشتيم و به خانه يكديگر مي رفتيم. ساعتي قبل 
او مرا به خانه شان دعوت كرد و من هم قبول كردم. وقتي وارد خانه شان 
شدم او تنها بود كه ناگهان با چاقو و ميله آهني به من حمله كرد و بعد با 
تهديد دست و پاي مرا با طناب بست و در ادامه لباس هايم را بيرون آورد 
و در حالي كه عريان بودم از من عك��س و فيلم تهيه كرد. او تهديد كرد 
اگر به او پول ندهم عكس و فيلم هايم را در فضاي مجازي منتشر مي كند 
و من هم به خاطر حفظ آبرويم به او قول دادم اگر مرا آزاد كند، برايش 
پول تهيه مي كنم. در نهايت پس از 4۵ دقيقه حبس دست و پاي مرا باز 
كرد و من از خانه ش��ان فرار كردم و االن هم به اداره پليس آمده ام تا از 

دوستم فريبرز شكايت كنم. 
با اين شكايت پرونده به دستور قاضي سهرابي، بازپرس شعبه نهم دادسراي 
امور جنايي تهران براي تحقيق در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي 
قرار گرف��ت. مأموران در نخس��تين گام به خانه پدري فريب��رز در يكي از 
خيابان هاي ش��رقي تهران رفتند كه دريافتند وي پس از حادثه به مكان 

نامعلومي گريخته است. 
پس از اين مأموران براي دس��تگيري متهم تحقيقات گس��ترده اي را 
آغاز كردند تا اينكه چند روز قبل موفق ش��دند، فريبرز را شناس��ايي و 

بازداشت كنند. 
متهم پس از انتقال به اداره پليس به جرم خود اقرار كرد و مدعي شد كه به 

خاطر طلب ۱۰۰ هزار توماني اش شاكي را در خانه شان حبس كرده است. 
وي با اظهار پشيماني گفت: من و شاكي همكالسي و دوست قديمي 
بوديم. پس از اينكه ديپلم گرفتيم دوس��تي ما ادامه پيدا كرد تا اينكه 
پنج ماه قب��ل از من ۱۰۰ ه��زار تومان پ��ول قرض گرف��ت و قرار بود 
چند روزه به من پس دهد، ام��ا بدهي اش را پس ن��داد. هر وقت از او 
مي خواستم پولم را برگرداند بهانه مي گرفت و اين اواخر هم مرا پيش 
دوستانم مسخره مي كرد و دست مي انداخت به همين خاطر از دست 

او عصباني بودم. 
وي ادامه داد: چند ماه قبل من تصادف ك��ردم و به خاطر اينكه در پايم 
پالتين گذاشتند، مجبور بودم داروي مسكن مصرف كنم و بعد هم معتاد 
به داروي مسكن شدم. از آن روز به بعد من از نظر روحي و رواني تعادل 
نداشتم و خيلي زود عصباني مي ش��دم و تصميمات غلطي مي گرفتم 
تا جايي ك��ه چند روز قبل از حادث��ه با پدرم به شهرس��تان رفتم كه با 
هم درگيري پيدا كرديم و به تهران برگش��تم و شب تصميم گرفتم به 
زندگي ام پايان دهم و به همين خاطر تع��داد 4۰ عدد قرص آرامبخش 
خوردم، اما صبح در حالي كه حالم بد بود، بيدار ش��دم كه شاكي با من 
تماس گرفت كه به خانه مان دعوتش كردم. وقتي وارد خانه مان ش��د 
حالم خوب نبود كه از او خواستم پولم را برگرداند كه قبول نكرد و من 
هم او را در خانه حبس كردم و به دروغ به او گفتم از او فيلم تهيه كرده ام 

تا طلبم را بگيرم. 
متهم در ادامه براي تحقيقات بيش��تر در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي 

قرار گرفت. 

پراي�د  خ�ودروي  داخ�ل  داري  س�ابقه  س�ارق 
س�رقتي ب�ا ش�ليك مأم�ور پلي�س  ب�ه کام م�رگ رف�ت. 
به گزارش جوان، ساعت ۱۰:3۰  صبح روز سه شنبه ۲۱ آبان ماه مأموران 
گش��ت پليس آگاهي تهران در خيابان ش��كوفه حوال��ي عبدل آباد به 
خودروي پرايد پارك شده اي كنار خيابان كه مرد جواني پشت فرمان 

آن نشسته بود، مشكوك شدند. 
مأموران همزمان با تح��ت نظر گرفتن خودرو، ش��ماره پالك آن را از 
اداره پليس استعالم گرفتند كه مشخص شد خودروي پرايد ۱۵ آبان ماه 
امسال از رباط كريم س��رقت شده اس��ت و صاحب آن، موضوع سرقت 

خودرواش را به مأموران پليس اطالع داده است. 
مأموران پليس وقتي خبر دار ش��دند، خودرو سرقتي است خودروي 
گشت را جلوي خودروی سرقتي پارك كردند تا مانع فرار متهم شوند 
و سپس يكي از مأموران پليس براي دستگيري سارق از خودرو پياده 
شد، اما راننده پرايد با ديدن مأمور پليس خودروي پرايد را عقب و جلو 
كرد و با كوبيدن خودرو به خودروي پليس و خودروي ديگري كه عقب 
پارك ش��ده بود، قصد داش��ت راهي براي فرار پيدا كند. مأمور پليس 
ابتدا دستور ايس��ت داد، اما وقتي ديد متهم توجهي به دستور ايست 
نمي كند دو الستيك خودرو را با اسلحه هدف قرار داد و پنچر كرد. در 
چنين شرايطي راننده خودرو باز هم خودش را تسليم پليس نكرد كه 
مأمور پليس اقدام به ش��ليك دوباره كرد كه متهم مجروح شد. پس از 
آن مأموران متهم را براي درمان به بيمارستان منتقل كردند، اما سارق 
خودرو به گفته پزشكان بيمارستان به خاطر كمانه كردن تير از كتفش 

به قلبش فوت كرد. 
بررسي هاي مأموران نشان داد متهم كه مرد ۲7 ساله اي است از سارقان 
سابقه دار است كه چندين فقره سرقت كيف قاپي، سرقت لوازم داخل 

خودرو و منزل در پرونده اش ثبت شده است. 

 مرگ سارق سابقه دار 
در تيرانداز ی  مأمور پليس 

آگهى راى هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
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دو نف�ر از چهار عضو بان�د آدم ربا که زوج س�الخورده 
را ب�راي اخ�اذي 250 ميلي�ون تومان�ي ب�ه گ�روگان 
گرفته بودن�د، محاکم�ه ش�دند. در حالي ک�ه يكي از 
متهم�ان اته�ام را ان�كار مي ک�رد دومين عض�و باند 
تأييد کرد ک�ه حادثه براي اخ�اذي رقم خ�ورده بود. 
به گزارش جوان، هشتم تير سال ۹7، زوج سالخورده اي با 
مراجعه به اداره پليس ورامين از چهار مرد جوان به اتهام 
آدمربايي شكايت كردند. مرد سالخورده به مأموران گفت: 
»با همس��رم در خانه بوديم كه چهار مرد ج��وان از ديوار 
حياط وارد خانه شدند. يكي از آنها را مي شناختم. سامان 
بود كه مي خواس��تم با او معامله اي انجام دهم اما منصرف 
شدم. سامان همراه دوستانش بعد از بستن دست و پاي من 
و همسرم تعدادي اسناد و مجسمه عتيقه را سرقت كرد، 
سپس به زور ما را با خودروي  ۲۰6 كه در حياط پارك بود 
به شهرستان نهاوند برد. آنها س��ه شبانه روز ما را شكنجه 
كردند سپس همسرم را مجبور كردند تا به فرزندانم پيامك 
بدهد كه ۲۵۰ ميليون تومان به حس��اب آنها واريز كنند، 
اما موفق نش��دند. مردان آدم ربا بعد از گرفتن عابربانكم، 
ما را رها كردند تا اينكه متوجه شديم ۲۰ ميليون تومان از 

حسابم برداشت شده است.«
با ثبت اين اطالعات، پليس تحقيقات خود را ش��روع كرد 
تا اينك��ه در روند تحقيقات مش��خص ش��د آدم ربايان در 
زمينه قاچاق مواد مخدر و س��رقت داراي سوابق هستند. 
به اين ترتيب اولين متهم به نام سامان همراه همدستش 
داوود شناسايي و دستگير ش��د، اما ردي از دو متهم ديگر 

به دست نيامد. 
سامان در بازجويي ها جرمش را انكار كرد اما داوود با اقرار 
به جرمش همراه دوستش به اتهام مشاركت در آدم ربايي، 
سرقت مقرون به آزار و كالهبرداري روانه زندان شد. پرونده 
بعد از كامل شدن تحقيقات به شعبه يازدهم دادگاه كيفري 

يك استان تهران فرستاده شد. 
صبح ديروز دو متهم در غياب ش��اكيان پرونده در دادگاه 
حاضر شدند. ابتداي جلس��ه بعد از قرائت كيفرخواست، 

سامان كه چند سابقه كيفري داشت با انكار جرمش گفت: 
»شاكي را از قبل مي ش��ناختم. مي خواستم ازدواج كنم و 
به پول احتياج داش��تم. به همين دليل او كارت عابرش را 
داد تا مبلغي را كه نياز دارم از آن برداشت كنم. با خواهرم 
به طالفروش��ي رفتيم تا به س��ليقه خواهرم براي همسر 
آينده ام طال بخرم. ما مبلغ 7ميليون تومان با كارت شاكي 
خريد كرديم، اما بعد از بازداشت خواهرم، به خاطر آزادي 
او مجبور ش��دم اتهاماتم را قبول كنم ام��ا حاال مي گويم 
بي گناهم. شاكي و همسرش با ميل خودشان با ما به نهاوند 
آمدند، سپس به سراب رفتيم. نمي دانم چرا چنين شكايتي 

را مطرح كرده اند.«
س��پس داوود در جايگاه ايس��تاد و گف��ت: »صاحب يك 
كشتارگاه در شهرستان همدان بودم اما ورشكسته شدم 
به همين دليل دنبال س��ند بودم كه بتوانم وام بگيرم اما 
موفق نشدم. اين شد كه يكي از دوستانم مرا با سامان آشنا 
كرد و قرار شد او مشكل وام را برايم حل كند. « متهم ادامه 
داد: »براي ديدن سامان به تهران آمدم اما بعد از چند روز 
متوجه شدم سند خانه اي كه قرار اس��ت با آن وام بگيرم 
مش��كل دارد به همين دليل تصميم گرفت��م به همدان 
برگردم كه سامان گفت از ش��اكي طلب ميليوني دارد و از 
من خواست براي گرفتن طلبش او را كمك كنم. « شاكي 
در خصوص روز حادثه گف��ت: »آن روز همراه س��امان و 
دوستانش مقابل خانه شاكي رفتيم. سامان و همدستانش 
وارد خانه شدند و با تهديد قمه زوج سالمند را بعد از سرقت 
تعدادي سند و مجسمه عتيقه به زور سوار ماشين كردند. 
ما در خودروي ش��اكي بوديم و دوست سامان هم با پرايد 
دنبال ما مي آمد. به سمت نهاوند رفتيم و بين راه پيرمرد 
خيلي مقاومت مي كرد به همين خاطر او را داخل صندوق 
عقب ماشين گذاشتند. آنها بعد از اينكه از واريز پول از سوي 
فرزندان شاكي نااميد ش��دند كارت عابر بانك او را سرقت 
كردند و آنها را رها كردند. من هم روز سوم دلم براي زوج 
سالخورده سوخت به همين خاطر برايشان آژانس گرفتم و 

آنها را به ورامين فرستادم.«
او در آخرين دفاعش در حاليكه اش��ك مي ريخت، گفت: 
»باور كنيد تا حاال سابقه نداش��تم و ناخواسته پايم به اين 
پرونده باز شد. من صاحب زن و فرزند هستم و آدم با آبرويي 
هستم. حاال هم با سختي توانستم رضايت هر دو شاكي را 

بگيرم اما همچنان در زندانم و از خانواده ام هم بي خبرم.«
بعد از توضيحات متهم س��امان بار ديگر با كسب اجازه از 
رياس��ت دادگاه در جايگاه ايس��تاد و گفت: »داوود دروغ 
مي گويد. برادر او با برادر من اختالف دارد و به دليل انتقام 

از من اين حرف ها را مطرح كرده است.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

انكار و اعتراف به ربودن زوج سالخورده!

س�ارق س�ابقه دار ک�ه پ�س از فري�ب 
س�الخوردگان کارت عابربان�ك آنه�ا 
را س�رقت و اق�دام ب�ه خري�د دالر 
ش�د.  بازداش�ت  س�رانجام  مي ک�رد 
به گزارش جوان، رسيدگي به جريان اين پرونده 
از اواخر تيرماه و همزمان با طرح شكايت هاي 
مش��ابه درباره س��رقت كارت عابربانك افراد 
س��الخورده به جريان افت��اد. تحقيقات اوليه 
حكايت از اين داشت كه مردي جوان با فريب 
سالخوردگان كارت عابربانك آنها را سرقت و 

موجودي حسابشان را خالي مي كند. 
در حالي كه شكايت هاي بيشتر در حال مطرح 
شدن بود پرونده به دستور بازپرس شعبه سوم 
دادس��راي ناحيه س��ه در اختيار كارآگاهان 
اداره س��وم پليس آگاهي تهران ق��رار گرفت. 
يكي از ش��اكيان توضيح داد: من در ايستگاه 
مترو مي خواس��تم كارت بليتم را شارژ كنم، 
اما كار كردن با دستگاه هاي نصب شده را بلد 
نبودم. همان لحظه مردي جوان از راه رسيد و 

اجازه خواست تا كارتم را شارژ كند كه قبول 
كردم. من كارت بليت و كارت عابربانكم را به 
آن مرد دادم و رمز كارت را هم به او گفتم. آن 
مرد هم كارت بليت من را شارژ كرد و به همراه 
كارت عابربانكم به من بازگرداند و خداحافظي 
كرد و به مسيرش ادامه داد. ساعتي بعد بود كه 
پيامكي برايم ارسال شد كه نشان مي داد همه 
موجودي حسابم برداشت شده است. وقتي به 
س��راغ كارت عابربانكم رفتم، فهميدم كه آن 
مرد كالهبردار بوده و كارت م��ن را با كارتي 
مشابه عوض كرده و به خاطر اينكه رمز كارتم 
را هم به او گفته بودم موجودي حسابم را خالي 

كرده است كه حاال از او شكايت دارم. 
در ش��اخه ديگري از تحقيق��ات كارآگاهان 
با بررسي ش��كايت هاي مطرح ش��ده متوجه 
شدند كه همه كالهبرداري ها از سوي يك نفر 
رق��م خورده اس��ت، بنابراين م��رد فريبكار 
تحت تعقيب قرار گرف��ت. تحقيقات درباره 
حساب هاي شاكيان نشان داد كه همه پول ها 

به حس��اب يكي از دالالن خريد و فروش ارز 
واريز شده است، بنابراين وي را به اداره پليس 

دعوت كردند. 
مرد مظنون گفت كه نقشي در سرقت كارت 
عابربانك سالخوردگان ندارد، اما واريز كننده 
پول ها را مي شناسد. او گفت از مدتي قبل بود 
كه با مردي ۲۵ ساله به نام روزبه آشنا شدم. او 
گفت كه قصد خري��د دالر دارد و بعد از واريز 
كردن پول به حسابم به او دالر مي فروختم و از 

سرقتي بودن پول ها هم خبر نداشتم. 
بعد از به دس��ت آمدن اي��ن اطالعات بود كه 
كارآگاهان در جريان قرار س��اختگي روزبه با 
مرد دالرفروش، او را بازداش��ت كردند. روزبه 
در بازجويي ها به س��رقت از س��الخوردگان 
اعتراف كرد و گف��ت: مدتي قبل بود كه براي 
كار از شهري در جنوب كش��ور راهي تهران 
ش��دم. به خاطر اينكه محلي ب��راي زندگي 
نداشتم شب ها را در مس��افرخانه ها به صبح 
مي رساندم. متهم در شرح سرقت هايش هم 

گفت: من به دنبال كس��ب پول زيادي بودم 
براي همين تصميم گرفتم از س��الخوردگان 
سرقت كنم براي همين كنار باجه هاي شارژ 
كارت بلي��ت يا عابربانك كمي��ن مي كردم و 
افراد سالخورده اي كه ش��يوه كار با دستگاه 
را بلد نبودند، شناسايي مي كردم. بعد هم به 
بهانه كمك كارت عابربانك آنه��ا را با كارت 
مشابهي كه همراه داشتم عوض مي كردم. به 
خاطر اينكه رمز كارت آنها را در اختيار داشتم 
موجودي حسابشان را به حساب دالرفروش 
واريز مي كردم و در قبال آن دالر مي گرفتم كه 
آخرين بار در جريان قرار با دالرفروش در يك 

طباخي بازداشت شدم. 
س��رهنگ كارآگاه كامي��ار چه��ري، رئيس 
پايگاه س��وم پليس آگاهي گفت: در بازرسي 
از مسافرخانه محل سكونت متهم 6۰۰دالر 
و مقداري پول نقد كش��ف ش��د و تحقيقات 
براي كشف جرائم بيشتر متهم در پايگاه سوم 

پليس آگاهي جريان دارد. 

  سرقت 
   از سالخوردگان

  براي خريد دالر

هك�ر 15 س�اله ک�ه مته�م اس�ت ب�ا دس�تبرد ب�ه 
400 حس�اب بانك�ي بي�ش از يكصد ميليون توم�ان 
ب�ه جي�ب زده اس�ت، بازداش�ت ش�د. تحقيق�ات براي 
کش�ف جرائم بيش�تر اي�ن نوج�وان در جريان اس�ت. 
س��ردار خليل واعظي، فرمانده انتظامي استان بوشهر گفت: 
تحقيقات پليس نشان داده است كه متهم ۱۵ ساله با ايجاد سه 
درگاه اينترنتي جعلي در پوشش فروش شارژ تلفن همراه، ارائه 
بسته اينترنتي و برنده شدن در شرط  بندي فوتبال، اطالعات 
حساب شهروندان را در سراسر كشور كپي و موجودي حساب 

آنها را سرقت كرده است. 
وي افزود: اين متهم از ابتداي سال ۹7 فعاليت مجرمانه خود 

را به دور از چشم والدينش از خانه شان شروع كرده و در پيام 
رسان تلگرام با ايجاد درگاه هاي جعلي شماره كارت و رمز دوم 
4۰۰ حساب بانكي را در اختيار گرفته و با اسامي مستعار اقدام 
به خريد كاال از فروشگاه هاي مجاز در سطح كشور مي كرد، وي 
با بيان اينكه مشخصات 4۰۰ حس��اب بانكي كه رمز دوم آنها 
در اختيار متهم بوده شناسايي شده است، كه از اين حساب ها 
بي��ش از يكصد ميليون تومان برداش��ت شده اس��ت و انتظار 
مي رود با ادامه تحقيقات ارزش كلي وجوه برداشتي از حساب 

مالباختگان بيشتر شود. 
سردار واعظي گفت: تا كنون معادل 3۵ ميليون تومان كاالي 
خريداري شده با اس��تفاده از حساب مالباختگان شامل انواع 

گوشي تلفن همراه، زيورآالت طال و نقره، تجهيزات ديجيتال 
همراه و... از خانه متهم كشف شده است. 

اين مقام انتظامي گفت: بعضي از حساب هاي بانكي ۱۵ مرحله كپي 
و فيشينگ شده ولي به علت عدم فعالسازي قابليت اطالع رساني 

پيامكي، صاحبان حساب متوجه اين اقدامات نشده اند. 
س��ردار واعظي نظارت بيش��تر والدي��ن بر رفت��ار و حركات 
فرزندانشان را خواستار شد و تصريح كرد: خانواده اين متهم 
نوجوان به رفتار فرزند خود مشكوك شده بودند، ولي به علت 
ترس از واكنش منفي وي موضوع را پيگي��ري نكردند، ولي 
در حال حاضر عواقب قضايي بيش��تري متوج��ه فرزند آنها 

خواهد شد. 

دستبرد هكر 15 ساله به 400 حساب بانكي


