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سرقت 2 ميليارد توماني
 از 5 خانه

مجرم�ان  پات�وق  در  ك�ه  س�ابقه دار  مج�رم 
مع�روف ب�ه »گربه س�ياه« مرتك�ب قت�ل ش�ده 
جم�ع آوري  ط�رح  در  گريخته ب�ود  مح�ل  از  و 
معت�ادان ب�ه دام افت�اد و ب�ه جرم�ش اعت�راف كرد. 
به گزارش جوان، روز ششم اسفندماه سال قبل به مأموران 
پليس پايتخت خبر رس��يد ك��ه دو مرد ج��وان در يكي از 
كوچه هاي خيابان 17 ش��هريور در جنوب تهران درگيري 

خونيني را رقم زده اند. 
مأموران پليس در محل حادثه دريافتن��د دقايقي قبل دو 
مرد جوان معتاد چاقو به دس��ت با هم درگير مي شوند كه 
در جريان آن يكي از طرفين با چاقو زخمي و به بيمارستان 

منتقل مي شود. 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داش��ت تيم 
پزشكي اعالم كردند مرد زخمي براثر شدت جراحات فوت 

كرده است. 
بدين ترتيب با اعالم خب��ر قتل مرد معتاد قاضي حبيب اهلل 
صادقي، بازپرس ويژه قتل دادس��راي ام��ور جنايي تهران 
همراه كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل به تحقيق 

پرداختند. 
بررسي هاي مأموران حكايت از آن داشت مرد فوت شده ابتدا 
داخل پاتوق معتادان كه معروف به پاتوق گربه سياه است با 
مرد معتاد ديگري به نام سيروس درگير مي شود. درگيري دو 
مرد معتاد داخل كوچه باال مي گيرد كه در جريان آن سيروس 

با چاقو ضربه اي به گردن وي مي زند و با موتور سيكلت از محل 
فرار مي كند. 

پس از اين مأموران پليس راهي خانه قاتل فراري شدند كه 
مشخص شد وي به مكان نامعلومي گريخته است. 

   دستگيري قاتل در طرح جمع آوري معتادان 
بدين ترتيب سيروس به عنوان قاتل تحت تعقيب قرار گرفت 
اما مأموران پليس هيچ ردي از او پي��دا نكردند تا اينكه روز 
پنج شنبه 19 فروردين ماه به كارآگاهان جنايي خبر دادند 
كه قاتل فراري در طرح جمع آوري معتادان در محله شوش 

دستگير و به كمپي منتقل شده است. 
بررس��ي ها حكايت از آن داش��ت مأموران در بررسي افراد 
دستگير شده متوجه مي شوند كه يكي از معتادان نامش در 
ليست قاتالن فراري قرار دارد كه وي را براي تحقيق در اختيار 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار مي دهند . 
صبح ديروز قاتل كه مرد 41 ساله اي است براي بازجويي به 
دادسراي امور جنايي منتقل شد. وي كه هنوز باور نداشت 
مرتكب قتل ش��ده و فكر مي كرد مرد معت��اد در آن حادثه 
زخمي شده است با اظهار پش��يماني به قتل اعتراف كرد و 
مدعي شد كه قصد قتل نداشته و آن روز براي دفاع از خودش 

دست به چاقو برده است. 
متهم در ادامه به دس��تور قاضي حبي��ب اهلل صادقي براي 
تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 

قرار گرفت. 

ورود كاميون 
به داخل مغازه 

رانن�ده كامي�ون ميكس�ر ب�ه دلي�ل نق�ص در 
ترم�ز، كنت�رل خ�ودرو را از دس�ت داد و وارد 
مغ�ازه اي در خياب�ان آي�ت اهلل كاش�اني ش�د. 
به گزارش جوان، سرهنگ احس��ان مؤمني، رئيس 
اداره تصادفات پلي��س راهور تهران ب��زرگ گفت: 
ساعت 23:30 شامگاه جمعه مأموران پليس راهور 
از حادث��ه رانندگي در بلوار آيت اهلل كاش��اني با خبر 
و در محل حاضر ش��دند. همزمان با حضور مأموران 
پليس امدادگران اورژانس و آتش نش��اني در محل 
حاضر شده و شروع به امدادرساني كردند. در اولين 
بررسي ها مشخص ش��د كه كاميون ميكسر بعد از 
انحراف از مس��ير اصلي با دو خودروي س��واري پژو 
تصادف كرده و سپس وارد مغازه سراميك فروشي 
شده است. امدادگران در اولين گام راننده را كه دچار 
مصدوميت ش��ده بود از داخل كابين خارج كرده و 
راهي بيمارستان كردند. سرهنگ مؤمني علت حادثه 

را نقص در ترمز كاميون اعالم كرد. 
 

مرگ خاموش 3 عضو
 يك خانواده

در  كرج�ي  خان�واده  عض�و  س�ه 
ش�دند.  ف�وت  گرفتگ�ي  گاز  حادث�ه 
سرهنگ محمد معظمي گودرزي، فرمانده انتظامي 
شهرستان كرج گفت: مأموران كالنتري 32 حصارك 
بع��د از اط��الع از حادث��ه گاز گرفتگ��ي در يكي از 
محله هاي ش��هر در محل حاضر ش��دند. بررسي ها 
نشان داد كه سه عضو خانواده كه دو مرد حدوداً 40 
و ۵0 ساله و يك زن حدوداً 3۵ ساله بودند دچار گاز 
گرفتگي شده و فوت ش��ده اند كه اجساد به پزشكي 
قانوني منتقل شد. علت حادثه نشت گاز از شيلنگ 

آبگرمكن اعالم شده است. 
 

دستبرد نوه بازيگوش 
به حساب مادربزرگ

پس�ر بازيگ�وش ك�ه ب�ا دس�تبرد به حس�اب 
مادربزرگ�ش 20 ميلي�ون توم�ان ب�راي ب�ازي 
آنالي�ن هزين�ه كرده ب�ود، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، س��رهنگ س��امع خورشاد رئيس 
پليس فتا اس��تان مازندران توضي��ح داد: چند روز 
قبل زن��ي ميانس��ال وارد پليس فتاي شهرس��تان 
ساري شد و گزارش يك برداشت غيرمجاز را اعالم 
كرد. او گفت: امروز كه حس��اب بانكي ام را بررس��ي 
كرده ام متوجه شدم كه 20 ميليون تومان به صورت 
غيرمجاز از حسابم برداشت شده است كه درخواست 

رسيدگي دارم. 
بعد از مطرح ش��دن ش��كايت مأموران پليس فتا با 
بررسي حساب شاكي فهميدند كه پول ها به صورت 
اينترنتي برداشت شده است. همچنين مشخص شد 
كه برداش��ت كننده پول به اطالعات حساب بانكي 
شاكي دسترسي داشته و توانس��ته با اطالعاتي كه 
در اختي��ار دارد به صورت اينترنت��ي خريد كند. در 
ش��اخه ديگري از بررس��ي ها برداش��ت كننده پول 
شناسايي شد. وقتي شاكي با تصوير متهم مواجه شد 
گفت كه او نوه اش اس��ت و پسر جوان بازداشت شد. 
وي ابتدا گفت كه نقشي در برداشت پول از حساب 
مادربزرگش نداشته اما در تحقيقات فني به جرمش 
اعتراف كرد. او گفت: من عاش��ق بازي هاي آنالين 
هس��تم اما پول و درآمدي نداشتم. متهم گفت: من 
توانس��تم اطالعات حس��اب مادربزرگم را به دست 
بي��اورم. از آنجا ك��ه او اطالعات خوب��ي در اين باره 
نداش��ت با خيال راحت با موجودي حساب او براي 
خودم بازي آنالين انجام مي دادم كه سرانجام دستم 

رو شد و گرفتار پليس شدم. 
سرهنگ س��امع خورش��اد، رئيس پليس فتا استان 
مازندران گفت: بعد از روشن شدن ماجرا مادربزرگ 

از شكايت عليه نوه اش منصرف شد. 

3 كشته در تصادف
 پژو و وانت

تص�ادف خ�ودروي س�واري پ�ژو و وان�ت در 
رامش�ه اصفهان س�ه كش�ته برجاي گذاش�ت. 
به گزارش جوان، سرهنگ اصغر زارع رئيس پليس راه 
استان اصفهان گفت: مأموران پليس روز گذشته از 
حادثه رانندگي در محور رامشه با خبر شده و در محل 
حاضر شدند. بررسي ها نش��ان داد كه سه سرنشين 
خودروي پژو 40۵ در تصادف با وانت نيس��ان جان 
باخته و راننده وانت هم مجروح شده است كه راهي 

بيمارستان شد. 
رئيس پليس راه استان اصفهان علت حادثه را انحراف 

به چپ خودروي سواري پژو 40۵ اعالم كرد. 

خانم دكتر قالبي 
آبغوره تجويز مي كرد!

پزشك قالبي كه با داير كردن مطب براي بيماران 
صعب العالج آبغوره تجويز مي كرد بازداشت شد. 
به گزارش ايس��نا، س��رهنگ كامران ملكي فرمانده 
انتظامي شهرس��تان فرديس توضي��ح داد: چندي 
قبل شكايت هاي مشابهي درباره كالهبرداري خانم 
دكتر قالبي به مأموران پليس گزارش شد. بررسي ها 
نش��ان داد كه زن جوان با معرفي كردن خودش به 
عنوان پزشك طب س��نتي در حال درمان بيماران 
است. همچنين مش��خص ش��د كه با وعده درمان 
بيماري ه��اي صعب العالج در قب��ال دريافت 1۵ تا 
4۵ ميليون تومان به آنها آبغوره مي دهد كه موجب 
وخيم ش��دن حال بيماران تا سرحد مرگ شده بود. 
در حالي كه تعداد ش��كايت ها به 10نفر رسيده بود 
مأموران پليس متهم را بازداشت كردند. وي به همراه 

پرونده در اختيار قاضي قرار گرفت. 
 

سقوط مرگبار به داخل آبشار
مردي كه همراه زن جوان براي تفريح 
به ارتفاعات دارآباد تهران رفته بود به 
داخل آبشار سقوط كرد و جان باخت. 

ب��ه گ��زارش ج��وان، س��اعت 17 عصر 
پنج ش��نبه 19 فروردين مأموران پليس 
كوهس��تان به قاضي مصطفي واحدي، 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران اعالم كردند ك��ه زن و مرد جواني 
در كوه ه��اي دارآب��اد از روي صخره اي 
به داخل چشمه و آبش��ار غالك سقوط  
كردند ك��ه در جريان آن م��رد جوان به 
طرز مشكوكي فوت كرده و زن همراهش 

زخمي شده است. 
با اعالم اين خبر بازپ��رس جنايي همراه 
تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي و 
مأموران تشخيص هويت براي تحقيق راهي 
محل شدند. تيم جنايي در محل حادثه با 
جسد مرد 30 ساله اي به نام پيمان روبه رو 
ش��دند كه پس از س��قوط از روي صخره 
فوت كرده بود. همچنين مشخص شد زن 
همراه او كه 32 سال سن دارد براي درمان 

به بيمارستان منتقل  شده است. 
بررسي هاي تيم جنايي نشان داد ساعتي 
قب��ل اعض��اي خان��واده اي در نزديكي 
چشمه غالك در حال كوهنوردي بودند 
كه مش��اهده مي كنن��د زن و مردي كه 
روي صخره اي نشس��ته بودند به صورت 
ناگهاني به پايين و به داخل آبشار سقوط 

مي كنند. 
اعضاي اين خانواده با ديدن اين حادثه به 

كمك آنها مي روند كه متوجه مي شوند 
در اين حادث��ه مرد جوان ف��وت كرده و 
زن همراهش ني��ز از ناحيه پا و دس��ت 
زخمي شده است. پس از اين موضوع را به 
مأموران پليس و امدادگران هالل احمر 

خبر مي دهند. 
تيم جنايي در ادامه ب��راي تحقيق از زن 

زخمي راهي بيمارستان شدند. 
وي در ادعاي��ي گفت: م��ن و پيمان هر 
دو كارمند ش��ركت خصوصي بوديم كه 
تصميم گرفتيم براي تفريح به كوه هاي 
دارآباد برويم . ما پس از اندكي كوهپيمايي 
روي صخ��ره اي ك��ه زير آن آبش��ار بود 
نشسته بوديم و با هم صحبت مي كرديم 
كه ناگهان تكه س��نگي از باال به طرف ما 
سقوط كرد و باعث شد من و پيمان هم به 
داخل آبشار سقوط كنيم. بر اثر اين حادثه 

من زخمي شدم اما پيمان فوت كرد. 
سپس مأموران پليس از شاهدان عيني 
تحقيق كردن��د كه آنها گفتند س��قوط 
زن و مرد را ديده اند اما س��قوط سنگ به 
طرف آنها را كه زن زخمي مدعي است، 

نديده اند. 
بنابراي��ن از آنجايي كه به نظر مي رس��د 
مرگ مرد جوان مش��كوك است، قاضي 
واحدي دستور داد ضمن تحقيقات درباره 
اين حادثه جس��د مرد جوان براي انجام 
آزمايش هاي الزم و مشخص شدن علت 
اصلي م��رگ به پزش��كي قانوني منتقل 

شود. 

يك�ي از اعض�اي بان�د س�رقت از 
منازل ك�ه با دس�تبرد ب�ه پنج خانه 
دو ميليارد توم�ان ب�ه جي�ب زده 
ت�الش  ش�د.  بازداش�ت  بودن�د 
پلي�س ته�ران ب�راي بازداش�ت 
اعضاي ف�راري بان�د جري�ان دارد. 
به گ��زارش ج��وان، س��رهنگ كارآگاه 
پاي��گاه  رئي��س  مجي��دي  س��عيد 
چه��ارم پليس آگاه��ي ته��ران بزرگ 
گفت:24 بهمن سال گذش��ته مردي با 
مرك��ز فوريت هاي پلي��س 110 تماس 
گرفت و گزارش يك سرقت را اعالم كرد. 
وقتي مأموران كالنت��ري 190 مجيديه 
در محل حاضر شدند ش��اكي مردي را 
به مأموران پليس تس��ليم كرد و گفت 
كه او سارق است. او توضيح داد: ساعتي 
قبل هم��راه اعضاي خان��واده ام بيرون 
رفتم. وقتي برگش��تيم متوجه ش��ديم 
كه در آپارتمانمان باز اس��ت و از داخل 
خانه صدا مي آيد. خوب كه دقت كردم 
متوجه ش��دم كه توپي در تخريب شده 
فهميدم كه س��ارقان در حال سرقت از 
خانه هستند، بنابراين براي گرفتار كردن 
آنها وارد عمل شدم. وقتي وارد خانه شدم 
متوجه شدم كه دو سارق جوان در حال 
دزدي هستند. آنها خيلي زود پا به فرار 
گذاشتند كه تعقيب شان كردم و توانستم 

يكي شان را گرفتار كنم. 

بعد از آن بود كه متهم به همراه پرونده 
به پاي��گاه چه��ارم پليس آگاهي تهران 
فرستاده شد. بررسي سوابق وي نشان 
داد كه او از مجرمان سابقه دار است كه 
قباًل به اتهام س��رقت بازداش��ت شده و 
به زندان افتاده است. متهم وقتي مورد 
تحقيق ق��رار گرفت به س��رقت از خانه 
شاكي اعتراف كرد. او گفت: من و دو نفر 
از دوستانم به نام كورش و وحيد مدتي 
قبل باند سرقت تشكيل داديم. در اين 
مدت به پن��ج خانه در محل��ه نارمك و 
تهران نو دستبرد زديم و توانستيم از اين 
راه 2ميليارد تومان پول به جيب بزنيم. 
متهم گفت: ما در يكي از سرقت ها با دو 
موتور س��رقتي به دزدي رفتيم. بعد از 
پرسه زني تصميم گرفتيم به يك خانه 
دستبرد بزنيم. مطابق روشي كه داشتيم 
با توپي زني وارد خانه ش��ديم و مشغول 
دزدي شديم كه ناگهان مرد صاحبخانه 
از راه رسيد. ما هم به سرعت فرار كرديم 
و موتوره��ا هم در آنجا ماند. س��رهنگ 
كارآگاه س��عيد مجيدي رئيس پايگاه 
چهارم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: 
تحقيقات براي بازداش��ت اعضاي ديگر 
باند از س��وي مأموران پليس در جريان 
است. وي همچنين گفت بررسي هاي 
بيشتر براي كش��ف جرائم بيشتر متهم 

بازداشت شده هم جريان دارد. 
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گفت وگو با متهم 
س�يروس، چ�را االن به عن�وان قاتل 

بازداشت هستي ؟ 
علت اين همه بدبختي هاي كه گريبانگير من شده 
اعتياد به مواد مخدر اس��ت. 12 سال قبل من هم 
سالم بودم و زندگي خوبي داشتم و تالش مي كردم 
به آرزوهاي قش��نگم برسم اما دوس��تي با افراد 
خالفكار همه آرزوهايم را بر باد داد. فكر مي كردم 
اگر سيگار و ترياك بكشم كار خارق العاده اي انجام 
داده ام و از دوستان ديگرم سر هستم. بهرحال تا 
چشم باز كردم ديدم معتاد به ترياك شدم و بعد 
هم كه مواد هاي ديگر و شيش��ه را تجربه كردم. 
اعتياد باعث شد از خانواده ام طرد شوم و االن هم 

سرنوشتم اين گونه رقم بخورد. 
با مقتول اختالف داشتي ؟ 

نه اصاًل ب��ا او هيچ اختالفي نداش��تم و آن روز به 
صورت اتفاقي در پاتوق گربه س��ياه با هم درگير 

شديم. 

چرا پاتوق گربه سياه ؟ 
صاحب پاتوق كه مواد فروش است خيلي زرنگ 
و باهوش��ه به همين خاطر معروف به گربه سياه 

شده است. 
درباره درگيري توضيح بده . 

من پيك موتوري كار مي كنم و هر روز پس از پايان 
كارم به پاتوق گربه سياه مي رفتم و همراه دوستانم 
مواد مي كشيديم. آن روز من 30 هزار تومان مواد 
خريدم و در زير زمين مشغول كشيدن مواد بودم 
و مقتول هم در حال كشيدن مواد بود كه يكي از 
دوستان مشترك ما وارد زير زمين شد. او هم مواد 
گرفت و كنار من نشست و شروع به مصرف مواد 
كرد. مقتول خيلي زود موادش را تمام كرد و از زير 
زمين بيرون رفت و مدام دوست مشترك ما را كه 
حبيب نام دارد صدا مي زد كه  » زود تمام كن و بيا 
با هم بيرون برويم«. داد و فرياد او روي مخ من بود 
و مرا اذيت مي كرد. حبيب به حرف هاي او توجهي 
نمي كرد و در حال كش��يدن مواد بود كه مقتول 

شروع به فحاشي كرد. من به او گفتم كه حبيب 
مواد مي كشد اينقدر س��ر و صدا نكند كه به من 
فحاشي كرد. به داخل حياط رفتيم و با هم شروع 
به مش��اجره لفظي كرديم كه ك��م كم درگيري 
لفظي ما به بيرون از خانه كش��يده شد. او به پدر 
و مادرم فحاشي كرد و از آنجايي كه پدر و مادرم 
فوت كرده اند خيلي عصباني ش��دم كه شروع به 

كتك كاري كرديم. 
او ناگهان چاقويي از جيبش بيرون آورد و ضربه اي 
به صورتم زد كه زخمي شدم. پس از اين به داخل 
پاتوق آمدم و چاقويي از آشپزخانه برداشتم و به 
داخل كوچ��ه رفتم و دوباره با هم درگير ش��ديم 
كه اين بار من چاقو را به طرفش پرتاب كردم و به 
گردنش برخورد كرد. من اصاًل قصد كشتن او را 

نداشتم و فكر كردم زخمي شده است. 
ش�ما كه فكر كردي زخمي شده چرا 

فرار كردي ؟ 
من فكر مي كردم زخمي شده و بعد از حادثه هم 

از دوس��تانم وضعيت او را پرس��يدم كه بعضي ها 
مي گفتند فوت كرده و بعضي هم مي گفتند زخمي 
شده اس��ت. به همين خاطر به محل زندگي اش 
رفتم اما آنجا نه حجله اي ديدم و نه خانه س��ياه 
پوش��ي كه فكر كردم او زخمي ش��ده است. فكر 
كردم او از من شكايت كرده و تا ديه او را پرداخت 
نكنم رضايت نمي دهد و از آنجايي كه پولي نداشتم 
گفتم اگر دستگير شوم بايد مدت زيادي از عمرم 
را در زندان به خاطر پرداخت نكردن ديه سپري 

كنم كه فرار كردم. 
سابقه داري ؟ 

بله من چهاربار به زندان رفته ام كه س��ه بار آن به 
خاطر مواد مخدر ب��وده و آخرين بار هم به خاطر 
سرقت بود. حدود شش سال قبل همراه دوستانم 
باند گوش��ي قاپي تش��كيل داديم كه خيلي زود 
دس��تگير و راهي زندان ش��ديم. من پنج سال و 
هفت ماه حبس كشيدم تا اينكه شش ماه قبل از 

حادثه آزاد شدم.

مرد س�بزي فروش كه با ش�ليك س�اچمه، 
بينايي يكي از چشمانش را از دست داده براي 
عامل حادثه درخواست اش�د مجازات كرد. 
به گزارش جوان، ارديبهشت سال 9۸، مرد جواني 
به نام پرويز كه چشم راس��تش تخليه شده و به 
تازگي از بيمارستان مرخص ش��ده بود به اداره 
پليس رف��ت و از مردي به نام نصراهلل ش��كايت 
كرد. او به مأموران گفت: سالهاس��ت در ميدان 
تره بار مركزي حجره دارم و در آنجا كار مي كنم. 
آن روز با يكي از مشتريانم درگير شدم، اما وقتي 
درگيري باال گرفت با وساطت شاهدان تمام شد. 
همان موقع نصراهلل سوار ماشينش شد و آنجا را 

ترك كرد. 
ش��اكي ادامه داد: چندس��اعتي گذش��ت و من 
مشغول كار بودم كه ناگهان متوجه شدم جسمي 
سخت وارد چشمم ش��د. آن جسم مانند گلوله 
يك تفنگ ساچمه اي بود. همين ضربه باعث شد 

راهي بيمارستان ش��وم اما بي فايده بود و چشم 
راستم تخليه شد.  ش��اكي در آخر گفت: در اين 
س��الها كه در ميدان تره بار حجره دارم با كسي 
خصومتي نداش��تم به همين خاط��ر به نصراهلل 
مشكوك هستم. او به خاطر كينه اي كه از من به 

دل گرفته بود دست به چنين كاري زده است. 
با طرح اين شكايت، چند نفر از كارگران به عنوان 
شاهد از طرف ش��اكي احضار شدند كه همگي 
درگيري بين آنه��ا را گواهي دادن��د اما گفتند 
نديده اند چه كسي به طرف شاكي شليك كرده 

است. 
با ثبت اين اطالعات نصراهلل بازداش��ت ش��د اما 
جرمش را انكار كرد.  متهم با شكايت مرد سبزي 
فروش راهي زندان شد اما با قرار وثيقه آزاد شد. 

پرونده بعد از كامل ش��دن تحقيقات به دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد تا اينكه در 
وقت رسيدگي روي ميز هيئت قضايي شعبه دهم 

دادگاه قرار گرفت. 
بعد از اعالم  رسميت جلسه ش��اكي در جايگاه 
ايس��تاد و گفت: بعد از اي��ن حادث��ه زندگي ام  
سياه ش��د. حتي نمي توانم س��ر كار بروم براي 
متهم درخواس��ت اش��د مجازات دارم.  در ادامه 
متهم روبه روي هيئت قضايي ايس��تاد و با انكار 
جرمش گف��ت: آن روز به ميدان ت��ره بار رفته 
بودم تا بار سبزي بخرم. به غرفه  پرويز رفتم اما او 
سبزي هايي كه داده بود خراب بود. به او اعتراض 
كردم اما او ناراحت شد و كار به درگيري رسيد. با 
وساطت شاهدان درگيري تمام شد و من همان 
موقع سوار ماشينم شدم و آنجا را ترك كردم. باور 
كنيد نمي دانم چه كسي موجب نابينايي شاكي 
شده است و خود ش��اكي هم از روي حدس مرا 
عامل كوري چشمش معرفي كرده است. اتهام را 

قبول ندارم و بي دليل بازداشت شدم. 
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

درخواست اشد مجازات براي عامل كوري چشم

 اعتراف به قتل 
 در پاتوق »گربه سياه«

  مجري هاي قالبي در واتساپ كالهبرداري می كردند 
دو مرد فريبكار كه پس از تماس واتساپي 
با ش�هروندان با معرفي كردن خودشان 
به عنوان مجري راديو به حس�اب بانكي 
آنها دس�تبرد مي زدند بازداشت شدند. 
به گزارش جوان، س��رهنگ داوود معظمي 
گودرزي رئيس پليس فت��ای تهران بزرگ 
گفت: چند روز قبل مردي وارد پليس فتای 
تهران بزرگ شد و گزارش يك كالهبرداري 
را اعالم كرد. شاكي گفت: عصر روز گذشته 
مردي از طريق واتساپ با من تماس گرفت 
و خودش را مجري برنامه راديو معرفي كرد. 
مثل مجري ه��اي راديو و تلويزيون ش��ور و 
هيجان زيادي داشت. آن مرد با ادب و احترام 
زيادي با من احوالپرسي كرد و برايم توضيح 
داد كه از برنام��ه مع��روف راديويي تماس 
مي گيرد و يكي از بازيگران معروف س��ينما 
و تلويزيون در استوديو حضور دارد. او گفت 
من به قيد قرعه برن��ده 10 ميليون تومان 
كمك هزينه خريد لوازم خانگي شده ام و تا 

لحظاتي ديگر به پخش زنده خواهم رفت. 
بعد از آن مجري از من خواس��ت كه بعد از 
معرفي خودم و سالم و درود حرفم را شروع 
كنم تا صدايم به صورت زنده از راديو پخش 
شود. من هم به حرف او اعتماد كردم و بعد از 

معرفي خودم بود كه تيزري برايم ارسال شد 
كه انگار در آنتن زنده حضور دارم. براساس 
تيزر ارسال ش��ده مجري هم در حال حرف 
زدن با مهمان برنامه و م��ردم بود. بعد از آن 
مجري چند س��ؤال از من مطرح كرد كه به 
سؤال هايش جواب دادم. بعد از پايان سؤال 
و جواب از من خواست كه پشت خط منتظر 
بمانم تا همكارانش براي دريافت جايزه من 

را راهنمايي كنند. 
بعد از آن مجري بار ديگر با من وارد گفت و 
گو شد و مشخصات كارت بانكي ام را سؤال 
كرد. او گفت »ما بايد مطمئن شويم شماره 
حس��اب ش��ما متعلق به خودتان است« و 
»ش��ماره اي كه به تلفن ش��ما ارسال شده، 
شناسه واريزي اس��ت كه ما با آن براي شما 
پول پرداخ��ت مي كنيم«. آن م��رد من را 
مجاب كرد كه اطالعات كارت بانكي ام را در 
اختيارش بگذارم كه اعتماد كردم  و اطالعات 
را در اختيارش گذاشتم. قبل از خداحافظي 
گفت كه تا چند دقيقه ديگر پول به حسابم 
واريز مي شود. بعد از قطع تماس اما پيامكي 
برايم ارسال شد كه نشان مي داد ۵0 ميليون 
تومان موجودي حسابم برداشت شده است. 
بعد از مطرح شدن شكايت تحقيقات پليس 

در اين باره نشان داد كه 20 شكايت مشابه به 
مأموران پليس فتا گزارش شده است. بعد از 
آن بود كه مأموران با بررسي اطالعات حساب 
ش��اكيان و بررس��ي تماس هاي برقرار شده 
موفق شدند دو متهم را شناسايي و آنها را در 
مخفيگاهشان در غرب تهران بازداشت كنند. 
متهمان در بازجويي ها به كالهبرداري به اين 
شيوه اعتراف كردند و گفتند موفق شده اند به 
اين شيوه 200 ميليون تومان به جيب بزنند. 

رئي��س پليس فتا ته��ران بزرگ ب��ا بيان 
اينك��ه اگ��ر كارب��ران اص��ول امنيتي را 
رعايت كنن��د، هي��چ گاه در دام مجرمان 
سايبري گرفتار نمي ش��وند توصيه كرد: 
روش ه��اي كالهب��رداري بس��ياري در 
ش��بكه هاي اجتماعي رواج پيدا كرده و از 
زماني كه اين برنامه ها با افزايش استفاده 
مواجه ش��دند، كالهبرداري ها نيز در آنها 
گس��ترش يافته كه الزم است شهروندان 
نيز سطح سواد رسانه اي خود را باال ببرند 
و هوشياري الزم را در زمان استفاده از اين 
فضا داش��ته باش��ند و در صورت اطالع از 
هرگونه فعاليت مجرمانه در فضاي مجازي 
 مراتب را از طريق سايت پليس فتا به آدرس 

www. Cyberpolice. ir گزارش كنند.


