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هشدار پليس فتا درمورد پيامك هاي 
كالهبرداري درباره سهميه بنزين 

مع�اون اجتماع�ي پليس فت�اي ناجا نس�بت ب�ه سوءاس�تفاده 
مجرم�ان فضاي مجازي از طرح معيش�تي دولت و س�هميه بندي 
بنزي�ن هش�دار داد و توصيه هاي�ي را ب�ه م�ردم ارائ�ه ك�رد. 
سرهنگ رامين پاشايي در اين باره گفت: با توجه اجراي طرح حمايت 
معيش��تي دولت و س��هميه بندي بنزين احتمال وجود دارد كه افراد 
سودجو و مجرمان بخواهند با ارسال پيامك يا ارسال پيام در شبكه هاي 
اجتماعي شهروندان را به سمت درگاه هاي جعلي و فيشينگ هدايت   يا 

از آنان كالهبرداري كنند. 
وي با بيان اينكه در اين شيوه كالهبرداران اقدام به ارسال پيام هايي با 
موضوع هايي نظير »ثبت نام براي طرح معيشتي«، »ثبت نام سهميه يا 
كارت سوخت«، »افزايش سهميه سوخت مسافربر هاي اينترنتي« و... 
كرده و در آن با قرار دادن لينكي از كارب��ران مي خواهند كه وارد يك 
سامانه شود. در اين سامانه نيز يا صفحه اي جعلي براي سرقت اطالعات 
كارت بانكي شهروندان ايجاد شده كه در اين صورت از كاربر خواسته 
مي شود تا در ازاي پرداخت مبلغ بس��يار كم، در سامانه ثبت نام كند. 
غافل از اينكه هنگام واريز مبلغ اطالعات كارتش كپي شده و مدتي بعد 

كالهبرداران تمام موجود آن را برداشت خواهند كرد. 
معاون اجتماعي پليس فتاي ناجا در ادامه به ايسنا گفت: در همين راستا 
نيز الزم است كه شهروندان به خصوص رانندگان توجه داشته باشند كه 
به هيچ عنوان به چنين پيام هايي توجه نكرده و در صورت مواجه شدن 
با چنين پيام ها و لينك هايي به آن اعتنا نكنند و  شهروندان بايد اخبار 

موثق را از منابع رسمي و مورد اعتماد دريافت كنند.

سابقه داري ؟ 
نه، من هيچ سابقه اي ندارم و براي اولين 

بار است كه دستگير شدم. 
از چه زماني سرقت هاي سريالي را 

شروع كردي ؟ 
از سه ماه قبل.

چه شد كه تصميم گرفتي سرقت كني ؟ 
من پيك موتوري كار مي كردم تا اينكه س��ه ماه 
قبل داخل قهوه خانه اي نشسته بودم كه ارشيا از 
دوستان قديمي ام پيش من آمد. او سارق سابقه 
داري است كه 14 روز قبل آزاد شده بود و به من 

پيشنهاد داد با او به سرقت بروم. 
چرا قبول كردي ؟ 

درآمد من كم بود و وقتي گفت كه با هر س��رقت 
چند ميليون تومان به جيب مي زنيم وسوس��ه 

شدم و قبول كردم. 
فكر مي كردي دستگير شوي ؟ 

نه فك��ر نمي كردم چون حس��اب ش��ده بود. 
ما معموالً در محله هايي دس��ت به س��رقت 
مي زديم كه دوربين نداشت و از قبل هم محل 
را تحت نظ��ر مي گرفتي��م و از طرفي هم من 
روزي كه به س��رقت مي رفتم ريش و سبيلم 

را با تيغ مي زدم و بعد چند روزي به س��رقت 
نمي رفتيم و در اين چند روز ريش مي گذاشتم 

تا شناسايي نشوم. 
اما آخر به دام افتادي و اعتراف كردي ؟ 
بله هوشياري و زيركي قاضي بود كه دست مرا رو 
كرد. من به همسرم گفته بودم كه پيك موتوري 
كار مي كنم و وقتي هم دستگير شدم او فكر كرد 
بي گناهم و به دفتر قاضي رفت��ه بود تا براي من 
وثيقه بگذارد و آزاد ش��وم كه قاضي از همسرم 
خواسته بود عكس هاي مرا بين تعدادي عكس 
شناسايي كند، همس��رم كه به من اعتماد كرده 

بود و فكر نمي كرد من س��ارق باش��م عكس مرا 
كه دوربين گرفته بود، شناس��ايي كرد و دستم 

رو شد. 
در اين سه ماه چه تعداد كيف سرقت 

كرديد ؟ 
حدود 60 فقره، بعضي روزها چند تا كيف مي زديم 
و بعد چند روزي در خانه مي مانديم و به سرقت 

نمي رفتيم. 
اس�ناد و م�دارك س�رقتي را چه كار 

مي كرديد ؟ 
به افراد جاعل مي فروختيم. 

 دستگيري سارق رختكن ورزشكاران 
س�ارق س�ابقه دار تهران در قيامدشت اموال 
باارزش ورزش�كاران را از رختكن باش�گاه ها 

سرقت می كرد. 
ب��ه گ��زارش ج��وان، چن��دي قب��ل مأم��وران 
كالنتري 174 قيامدش��ت با سرقت هاي سريالي 
از رخت كن ورزشكاران در باشگاه هاي ورزشي و 

زمين هاي چمن روبه رو شدند. 
بررسي هاي مأموران نش��ان داد اكثر مالباختگان 
وقتي براي تمرين و ورزش ب��ه زمين هاي چمن 

و باشگاه ها مراجعه مي كنند اموال قيمتي خود را 
داخل كمد مي گذارند كه پس از مراجعه مشاهده 
مي كنند در كمد تخريب شده و اموالشان سرقت 

شده است. 
رئي��س كالنتري 174 قيامدش��ت ب��ا اعالم اين 
خبر گفت: پس از طرح اين ش��كايت ها مأموران 
تحقيقات خود را براي شناسايي سارق و دستگيري 
آن آغاز كردند كه دريافتند محل هاي سرقت فاقد 
دوربين هاي مداربسته است و سارق هيچ ردي از 

خود به جاي نگذاشته است. از آنجايي كه شناسايي 
چهره متهم امكان نداشت مأموران در شاخه ديگر 
شروع به تحقيق كردند تا اينكه متوجه شدند، يكي 
از تلفن هاي همراه س��رقتي براي يك بار روشن 
شده است. بررسي هاي مأموران نشان داد فردي 
كه گوشي سرقتي را يك بار روشن و خاموش كرده 
است از س��ارقان سابقه داري اس��ت كه در تهران 
س��رقت مي كند و پرونده اي در قيامدشت ندارد. 
بنابراين با شناسايي مظنون،  مأموران وي را تحت 

نظر گرفته و در حالي كه در حوالي يكي از خيابان ها 
پرسه مي زد دستگير كردند. 

سرهنگ مصطفي اسكندري ادامه داد: متهم در 
ابتداي بازجويي منكر هر گونه سرقتي بود، ولي در 
بازجويي هاي تكميلي به پنج فقره سرقت از رختكن 
باشگاه ها و زمين چمن هاي ورزشي اعتراف كرد. 

پس از شناسايي مال باختگان و تكميل تحقيقات 
پليسي، متهم براي سير مراحل قانوني در اختيار 

مرجع قضايي قرار گرفت. 

دزدان حرفه اي 
عاشق سيستم پخش 206 بودند

دو س�ارق حرف�ه ای خودروه�ای پ�ژو 206 پ�س از دس�تگيری 
مدعی ش�دند عاش�ق سيس�تم پخش خودرو ی پژو 206 هستند. 
به گزارش جوان، تحقيقات پليس براي بازداشت اين دو سارق از ماه گذشته 
و با طرح شكايت مالك يك خودروي پژو 206 در كالنتري 105 پاسداران به 
جريان افتاد. شاكي در توضيح شكايت خود گفت: با خودروي پژو 206 در 
خيابان پاسداران مقابل يك دستگاه خودپرداز توقف كردم تا پول بگيرم. به 
خاطر اينكه عجله داش��تم خودرو را در حال روشن گذاشتم و مقابل باجه 
عابربانك رفتم. در حال كار كردن با دس��تگاه بودم كه متوجه ش��دم يك 
موتورسيكلت آپاچي كنار ماشينم توقف كرد و ترك نشين آن به سرعت پشت 
فرمان ماشين نشست و حركت كرد و راكب موتور هم به دنبالش حركت كرد. 
من كه شوكه شده بودم براي لحظاتي نتوانستم واكنشي نشان دهم، اما بعد از 

آن به سرعت به دنبالشان دويدم، اما آنها به سرعت فرار كردند. 
بعد از طرح شكايت پرونده به دستور بازپرس شعبه ششم دادسراي ناحيه 34 
تهران در اختيار تيمي از كارآگاهان پايگاه چهارم پليس آگاهي قرار گرفت. 
كارآگاهان در جريان تحقيقات خود محل تردد خودرو را در محدوده نارمك 
شناسايي كردند. بررسي ها در اين باره جريان داشت تا اينكه بيستم آبان ماه 
محل توقف خودرو مقابل يك ساختمان مسكوني شناسايي شد. ساعتي 
بعد وقتي مرد جوان قصد سوار شدن به خودرو را داشت كارآگاهان وي را كه 
مردي 40 ساله به نام شهاب بود، بازداشت كردند. كارآگاهان همچنين در 
بازرسي خودرو يك سالح كمري به همراه 9 فشنگ جنگي كشف كردند. 
شهاب در بازجويي ها به سرقت خودرو با همدستي دوست 35 ساله اش زانيار 
اعتراف كرد. با نشاني هايي كه متهم در اختيار پليس گذاشت مخفيگاه زانيار 
حوالي محله ازگل شناسايي و 21 آبان ماه بازداشت و موتورسيكلت آپاچي به 

همراه مقداري مدارك مسروقه از محل كشف شد. 
دو متهم وقتي مورد تحقيق قرار گرفتند به سرقت خودروي شاكي و بيش از 

400 فقره سرقت سيستم پخش خودروهاي پژو 206 اعتراف كردند. 
آنها گفتند از ابتداي امسال سريال سرقت سيستم پخش خودروهاي پژو 206 
را شروع كرديم و لوازم سرقت شده را هم به مالخري به نام شهرام در حوالي 
خيابان سبالن مي فروختيم. برخي لوازم سرقت شده را هم در سايت ديوار 

به فروش مي رسانديم. 
با اطالعاتي كه دو متهم در اختيار پليس گذاشتند شهرام هم شناسايي و 
22 آبان ماه   بازداشت شد. كارآگاهان در بازرسي از مخفيگاه وي 15 سيستم 
پخش خودروي پژو 206 به همراه مقدار زيادي باند و لوازم ديگر سرقتي كشف 
كردند.  سرهنگ كارآگاه مرتضي نثاري، رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي 
پايتخت گفت: تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهمان در پايگاه چهارم 

پليس آگاهي تهران جريان دارد.

قرار درگيري اوباش 
در اينستاگرام 

چند اوب�اش كه پ�س از قرار درگي�ري در صفحه اينس�تاگرام 
ن�زاع دس�تجمعي را در يك�ي از خيابان ه�اي جنوب�ي 
ته�ران رق�م زده بودن�د در دام مأم�وران گرفت�ار ش�دند. 
به گزارش جوان، چند روز قبل مأموران كالنتري 149 امامزاده حسن 
با تلفن شهروندي از درگيري چند شرور در خيابان عارف قزويني و 

خيابان عبيد زاكاني با خبر و راهي محل شدند. 
بررسي هاي مأموران در محل حادثه نشان داد شش شرور سابقه دار 
كه داراي چندين فقره درگيري و مزاحمت در كارنامه شان ثبت شده 
اس��ت،  دو نفر را مورد ضرب و جرح ق��رار داده و از محل گريخته اند.  
مأموران در بررس��ي هاي ميداني دريافتند، افراد ش��رور با گذاشتن 
پستي در صفحه اينستاگرام از دو مصدوم دعوت به درگيري كرده اند.  
رئيس كالنتري 149 امامزاده حسن با اعالم اينكه مأموران خيلي زود 
شش شرور را شناسايي و دستگير كردند، گفت: مأموران در تحقيقات 
فني مخفيگاه متهمان را شناسايي كردند و پس از اخذ دستور قضايي 
در شش عمليات جداگانه هر ش��ش متهم را دستگير و به كالنتري 
منتقل كردند.  س��رهنگ محمد  رضا ملكوتي افزود: متهمان پس از 
تش��كيل پرونده و تحقيقات ابتدايي براي انجام سير مراحل قانوني 
تحويل مراجع قضايي و در ادامه هم با قرار قانوني راهي زندان شدند. 

م�ردي ك�ه مته�م اس�ت يك�ي از دوس�تانش را به خاط�ر طلب 
25 ميليون توماني در اصفهان ربوده است در تهران دستگير شد. 
به گزارش جوان، تيرماه امسال بود كه مردي در اصفهان به اداره پليس 
رفت و از يكي از دوستانش و دامادش��ان به اتهام آدم ربايي و شكنجه 

شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: چند سال قبل مبلغ 25 ميليون تومان از 
يكي دوستانم به نام احسان قرض گرفتم كه با آن كار كنم. من هر ماه 
سود پولش را به حسابش واريز مي كردم تا اينكه با مشكل مالي برخورد 
كردم و چند ماهي سود پولش را واريز نكردم. از آن روز به بعد او اصرار 
داشت، پولش را برگردانم، اما من پولي نداشتم كه به او بدهم تا اينكه 
چك مرا برگشت زد و حتي حس��اب دامادمان را كه پشت چك مرا به 
عنوان ضمانت امضاء كرده بود مسدود كرد . اين موضوع ادامه داشت تا 
اينكه مدتي قبل او و دامادم��ان در يكي از خيابان هاي خلوت اصفهان 
مرا به زور س��وار خودرو كردند و ربودند. آنها مرا 24 ساعت در خانه اي 
حبس كردند و شكنجه دادند و بعد مرا تحويل پليس دادند كه فهميدم 
حكم جلب مرا هم گرفته اند. من به زندان افتادم و بعد از چندي پول آنها 
را پرداخت كردم و آزاد ش��دم و االن از آنها به جرم آدم ربايي و شكنجه 

شكايت دارم. 
با طرح اين شكايت مأموران تحقيقات خود را ادامه دادند تا اينكه چند 
روز قبل پس از گذشت چهارماه از حادثه به مأموران خبر رسيد متهم 
در تهران مخفي شده اس��ت. بنابراين مأموران با گرفتن نيابت قضايي 
راهي تهران شدند و متهم را دس��تگير كردند. متهم پس از دستگيري 
جرم خود را انكار كرد و گفت: چهار سال قبل 25 ميليون تومان به شاكي 
قرض دادم و قرار بود خيلي زود بدهي اش را بپردازد، اما هر وقت پولم را 
درخواست كردم بهانه اي مي آورد تا اينكه همراه دامادشان او را دستگير 

كرديم و به اداره پليس تحويل داديم. 
متهم پس از تحقيقات ابتدايي با دستور بازپرس دادسراي امور جنايي 
تهران همراه پرونده در اختيار مأموران پليس اصفهان قرار گرفت تا براي 

تحقيقات به دادسراي محل حادثه منتقل  شود. 

آدم ربايي در اصفهان 
دستگيري در تهران 

هوشياري  بازپرس
 سارق حرفه اي  را گرفتار كرد

هوش�ياری بازپرس دست س�ارق حرفه ای را كه 
با همدس�تی يكی از دوس�تانش اقدام به سرقت 

سريالی می كرد رو كرد. 
به گزارش جوان، چندي قبل مردي در شمال تهران به 
اداره پليس رفت و از دو پسر موتور سوار به اتهام سرقت 

كيف دستي اش شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: من تاجر هستم و خانه ام 
در حوالي نياوران است. ساعتي قبل براي انجام كاري از 
خانه ام بيرون آمدم تا به شركت يكي از دوستانم بروم. 
خودروي گرانقيمتم را در يكي از خيابان هاي اطراف 
شركت پارك كردم و كيفم را كه مبلغ 20 ميليون تومان 
پول و دالر و تعدادي مدارك و اس��ناد داخل آن بود، 
برداش��تم و به طرف ش��ركت دوس��تم به راه افتادم. 
هنوز چند قدمي از خودروام دور نشده بودم كه موتور 
سيكلتي با دو سرنش��ين به من نزديك شد و ناگهان 
در يك لحظه ترك نشين آن كيفم را از دستم سرقت 
كرد و فرار كردند. راننده كاله كاسكت به سر داشت و 
قابل شناس��ايي نبود، اما ترك نشين آن كه چهره اش 
را نپوش��انده بوده مرد جواني حدوداً 30 ساله به نظر 
مي رس��يد. پس از اين ب��ا داد و فري��اد از مردم كمك 
خواستم، اما موتورسيكلت در خالف جهت خيابان به 

سرعت از محل دور شد. 
با اين شكايت پرونده به دستور قاضي ميثم حسين پور، 
داديار ش��عبه دوم دادسراي ويژه س��رقت در اختيار 
تيم��ي از كارآگاهان پايگاه يك��م پليس آگاهي تهران 

قرار گرفت. 
مأموران در نخستين گام محل حادثه را بررسي كردند 
كه دريافتند مح��ل حادثه فاقد دوربين مداربس��ته 
بوده است و سارقان ردي از خود به جاي نگذاشته اند. 
بنابراين مأموران تحقيقات خود را ادامه دادند تا اينكه 
با شكايت هاي مش��ابه اي روبه رو شدند كه حكايت از 
اين داش��ت دو س��ارق كه طعمه هاي خود را از ميان 
افراد پولدار انتخاب مي كنند در مكان هايي دست به 
سرقت هاي سريالي مي زنند كه فاقد دوربين مداربسته 

است و اينگونه ردي از خود به جاي نمي گذارند. 

در حالي كه تحقيقات همچنان ادامه داشت 
آخرين سرقت دو سارق حرفه اي در 

تاريخ چهاردهم آبان ماه امسال 
به كارآگاهان گزارش شد كه 

نش��ان مي داد س��ارق اين 
بار كيف م��رد پولداري را 
سرقت كرده اند كه داخل 
آن بيش از 11 ميليون 
توم��ان پ��ول و تع��داد 
زيادي مدارك و اس��ناد 
بوده است. بدين ترتيب 

مأموران راهي محل حادثه 
شدند كه مشاهده كردند، در 

نزديكي محل حادثه ساختمان 
نيمه كاره اي دوربين مداربسته دارد 

كه چهره سارقان سريالي را ضبط كرده 
است. مأموران در بررسي هاي فني صاحب موتور 

سيكلت را كه مرد جواني به نام كيوان است، شناسايي 
و وي را در عملياتي دستگير كردند. 

هوشياري قاضي دست سارق را رو كرد 
متهم در بازجويي ها منكر جرم خود شد و مدعي بود 
كه مأموران، او را اشتباهي گرفته اند. وي گفت: عكس 
دوربين هاي مداربسته نشان مي دهد كه سارق صورتش 
را اصالح كرده و ريش و س��بيل ندارد، اما من هميشه 
صورتم ريش و سبيل دارد. در حالي كه چند روزي از 
دستگيري متهم گذشته بود همسر وي به دادسرا رفت 
و گفت شوهرش بيماري معده دارد و سارق نيست و 
از قاضي پرونده خواست با قرار وثيقه اي او را آزاد كند. 
قاضي پرونده كه مي دانست متهم تمارض به بيماري 
مي كند و س��عي دارد مأموران را فريب دهد از همسر 
متهم خواست تا آلبوم عكس هاي شوهرش را به دادسرا 
بياورد و همسر متهم نيز آلبوم را به دادسرا برد و تحويل 
قاضي داد. قاضي پس از بررسي عكس ها به عكس هايي 
از متهم رس��يد كه بدون ريش و سبيل بود و شباهت 
زيادي با چهره سارقي كه دوربين ها شكار كرده بودند، 

داشت. بنابراين قاضي تعدادي از عكس هاي دوربين را چاپ كرد و در بين تعدادي از عكس هاي 
ديگر قرار داد و از همسر متهم خواست كه عكس شوهرش را شناسايي كند كه در نهايت همسر 
متهم عكس هاي كه دوربين مداربسته از سارق گرفته بود به عنوان عكس هاي شوهرش انتخاب 
كرد و بدين ترتيب دست سارق سريالي رو شد. پس از اين متهم دوباره به دادسراي منتقل شد و 
اين بار كه فهميد راز سرقت هايش بر مال شده است به 60 مورد سرقت سريالي با همدستي سارق 
سابقه داري به نام ارشيا اعتراف كرد. در ادامه متهم براي تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان 

پليس آگاهي قرار گرفت. مأموران در تالشند تا همدست وي را دستگير كنند. 
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اعضاي يك باند كالهبرداري ك�ه با رديابي 
آگهي ه�اي ف�روش محموله ه�اي برنج در 
سايت ديوار، فروشندگان را فريب داده و پول 
ميلياردي به جيب زده اند، بازداشت شدند. 
به گزارش جوان، دوم آبان م��اه بود كه مردي 
وارد شعبه نهم دادسراي ناحيه 18 تهران شد و 
ماجراي كالهبرداري را اعالم كرد. بعد از مطرح 
شدن ش��كايت، پرونده به دس��تور بازپرس به 
پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران فرستاده شد. 
شاكي در شرح ماجرا گفت: من فروشنده عمده 
برنج هستم و چند روز قبل براي فروش يكي از 
محموله هايم در سايت ديوار آگهي دادم تا اينكه 
مردي تماس گرفت و خودش را سامان معرفي 
كرد و گفت كه 32 ساله است. سامان گفت كه 
صاحب كارخانه اي در جاده مخصوص اس��ت 
و براي مصرف كارگران سفارش خريد سه تن 
برنج داد. او ابتدا خواست كه مقداري برنج براي 
نمونه برايش بفرس��تم كه قبول كردم. سامان 
فرداي آن روز تم��اس گرفت و گفت كه نمونه 
برنجي كه فرستاده بودم، مورد تأييد است. او يك 
دستگاه نيسان به فروشگاهم فرستاد و من هم 
سه تن برنج را بارگيري كردم و به كارخانه اش 
بردم. من محل كار سامان را ديدم و بعد از تخليه 
برنج يك فقره چك يك ماهه به مبلغ 35 ميليون 
تومان گرفتم. وقتي موعد چك رسيد به بانك 
رفتم اما كارمند بانك گفت كه چك اعالم سرقت 
شده است! همان جا با سامان تماس گرفتم اما 

گوشي تلفن همراهش خاموش بود. خيلي زود 
راهي كارخانه اش شدم اما كس��ي آنجا نبود و 
محل تخليه شده بود. فهميدم كه همه ماجراها 
س��اختگي بوده و من در دام اف��راد كالهبردار 

گرفتار شده ام كه درخواست كمك دارم. 
بعد از طرح شكايت تيمي از كارآگاهان پليس 
راهي كارخانه شدند و مالك كارخانه را شناسايي 
كردند. او گفت كه محل را به مردي 52 ساله به 
نام حشمت به مدت دو ماه اجاره داده است و از 
حادثه اي هم كه اتفاق افتاده اصالً خبر ندارد. در 
شاخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان پليس با 
بررس��ي دوربين هاي مداربسته شماره پالك 
نيس��ان حامل برنج را رد ياب��ي كردند. مالك 

نيسان مردي به نام بهنام بود كه محل زندگي او 
در جنوب تهران شناسايي و 15 آبان ماه بازداشت 
شد. بهنام در تحقيقات به كالهبرداري و عضويت 
در باند سرقت محموله هاي برنج اعتراف كرد و 
اعضاي ديگر باند به نام هاي رحمان و حشمت را 
به پليس معرفي كرد. او گفت كه سردسته باند 
مردي 35 ساله به نام رحمان است. متهم گفت: 
به دستور رحمان محموله برنج را از كارخانه جاده 
مخصوص به انباري در بزرگراه شهيد محالتي 
منتقل كرده اس��ت. با اطالعاتي ك��ه بهنام در 
اختيار پليس گذاش��ت مخفي��گاه رحمان و 
حشمت هم شناس��ايي و دو متهم 16 آبان ماه 
بازداشت ش��دند و يك تن از برنج هاي سرقت 

شده هم از محل كشف شد. 
 رحمان سردس��ته بان��د در بازجويي ها گفت: 
از مدتي قبل بود كه تصميم به اجراي نقش��ه 
گرفتيم. براي اجراي نقشه مان ابتدا كارخانه اي 
را در جاده مخصوص كرج به مدت دو ماه اجاره 
مي كرديم. بعد از آن فروشندگان برنج در سايت 
ديوار را شناسايي مي كرديم. من به عنوان مدير 
كارخانه با فروش��ندگان تماس مي گرفتم و با 
ادعاي خريد عمده برنج ب��راي كارخانه با آنها 
وارد مذاكره مي شدم. بعد از آن فروشندگان را 
به محل كارخانه مي كشاندم. آنها بعد از حضور 
در كارخانه به ما اعتم��اد مي كردند. در مرحله 
آخر هم بعد از دريافت محمول��ه برنج، به آنها 
يك چك سرقتي مدت دار تحويل مي دادم. در 
اولين فرصت برنج ها را هم مخفيگاه ديگرمان 
منتقل كرده و به قيم��ت 50 درصد زير بازار به 
فروش مي رس��انديم و با پول آن خوشگذراني 

مي كرديم. 
س��رهنگ خيراهلل دولت خواه، رئي��س پايگاه 
پنجم پلي��س آگاهي پايتخ��ت گفت: تمامي 
اعضاي اين باند بازداشت شدند و به جرائم خود 
اعتراف كرده اند. در ح��ال حاضر هم 12 نفر از 
مالباختگان شناس��ايي ش��دند و ارزش اموال 
كالهبرداري ش��دند بيش از 3 ميليارد تومان 
است. وي ادامه داد: تحقيقات براي كشف جرائم 
بيشتر متهمان در پايگاه پنجم پليس آگاهي 

همچنان در جريان است.

مرد اسيدپاش: پس از تماشاي
» مغزهاي كوچك زنگ زده« 

تصميم به اسيدپاشي گرفتم
»مغزه�اي  فيل�م  تماش�اي  از  پ�س  ك�ه  جوان�ي  م�رد 
پ�در  روي  اسيدپاش�ي  ب�ه  اق�دام  زده«  زن�گ  كوچ�ك 
مي ش�ود.  محاكم�ه  زودي  ب�ه  ب�ود  ك�رده  پس�ري  و 
به گزارش جوان، پنجم مهر سال 97، مأموران كالنتري 140 باغ فيض 
از حادثه اسيدپاشي در يكي از خيابان هاي غرب تهران باخبر و راهي 
محل ش��دند. اولين بررسي ها نشان داد مرد 50 س��اله به نام يزدان و 
پسرش به نام كيومرث بر اثر پاشيدن اسيد و حمله چاقو از سوي پسر 

جواني به نام نادر به بيمارستان منتقل شده اند. 
مأموران به بيمارس��تان مورد نظر رفتند و دريافتند س��وختگي هاي 
كيومرث خيلي عميق نبوده اما پدر او بر اثر سوختگي شديد و خونريزي 

ناشي از اصابت چاقو تحت چند عمل جراحي قرار گرفته است. 
به اين ترتيب يزدان چند روز بعد در حاليكه به طور معجزه آسايي زنده 
مانده بود، مورد تحقيق قرار گرف��ت و در توضيح به مأموران گفت: »با 
پسرم به پارك رفته بوديم كه حين برگشت به خانه نادر را ديديم. پسرم 
قصد احوالپرسي داشت كه ناگهان او به طرف ما حمله كرد و فحاشي 
كرد. شوكه شدم و داش��تم نگاهش مي كردم كه ناگهان ظرف حاوي 
اسيد را به طرف ما پاشيد و با چاقو حمله كرد و چند ضربه زد. اين اتفاق 
به خاطر كينه از من و پسرم بوده است، چون نادر و پسرم سالها با هم 
دوست بودند تا اينكه به خاطر رفتارهايش از پسرم خواستم رابطه اش 

را با او قطع كند.«
با ثبت اين اظهارات، نادر بازداشت ش��د و تحت بازجويي قرار گرفت، 
اما جرمش را ان��كار كرد ت��ا اينكه چند هفت��ه بعد از حادث��ه وي در 
بازجويي هاي فني لب به اعتراف گشود و گفت: »كيومرث از دوستانم 
بود و با هم رابطه خوبي داشتيم. ما زمان هاي طوالني كنار هم بوديم 
و همين باعث ش��ده بود، به هم وابسته ش��ويم تا اينكه او تحت تأثير 
حرف هاي پدرش ديگر به من توجهي نمي ك��رد و خيلي همديگر را 
نمي ديديم. اين شد خودم را تنها ديدم و احساس پوچي كردم به همين 

دليل به فكر انتقام افتادم و مي خواستم هر طور شده تالفي كنم.«
متهم درخصوص روز حادثه گفت: »روزي براي تماشاي فيلم مغزهاي 
كوچك زنگ زده به س��ينما رفتم. بعد از ديدن فيلم تحت تأثير آن به 
فكر انتقام افتادم به همين دليل به خيابان ناصرخس��رو رفتم، سپس 
يك ليتر اس��يد و يك قبضه چاقو خريدم و راهي خان��ه پدر كيومرث 
ش��دم. در مكاني كمين كردم و منتظر آنها بودم تا اينكه كيومرث را 
همراه پدرش ديدم. بالفاصله اسيد را به طرف آنها پاشيدم و بعد از آن 
چند ضربه با چاقو به پدر كيومرث زدم و قصد فرار داشتم كه از سوي 

عابران دستگير شدم.«
بعد از اقرارهاي متهم تحقيقات براي كامل شدن پرونده ادامه داشت 
تا اينكه مش��خص ش��د متهم به خاطر اقدام به خودكشي، سوختگي 
و بيماري اعصاب و روان هفت بار س��ابقه بس��تري در بيمارس��تان را 
داشته است. بنابراين متهم به پزشكي قانوني معرفي شد اما كارشناسان 

در گزارشي اعالم كردند پسر جوان اختالل اعصاب و روان ندارد. 
با ثبت نظر پزش��كي قانوني متهم بعد از بازس��ازي صحنه جرم روانه 
زندان شد و پرونده با درخواس��ت دو شاكي مبني بر اشد مجازات بعد 
از صدور كيفرخواست به شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران 

فرستاده شد. 
به اين ترتيب متهم به زودي پاي ميز محاكمه قرار خواهد گرفت.


