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    آرمين بينا 
يكي از اعضاي باندي كه دختر نوجوان را از مقابل پاركي در تهران 
ربوده و به شهرستان خمين منتقل كرده بودند، بازداشت شد. 
به گزارش جوان، چندي قبل مردي در تهران به اداره پليس رفت و از 

گم شدن ناگهاني دختر 17 ساله اش به نام سحر شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: » ساعتي قبل از محل كار به خانه ام 
برگشتم و متوجه شدم دخترم در خانه نيست. وقتي از مادرش سؤال 
كردم گفت براي ديدن يكي از دوستانش بيرون رفته است و به زودي 
بر مي گردد. معموالً دخترم بدون اجازه من از خانه بيرون نمي رفت و 
به همين خاطر خيلي عصباني شدم و براي پيدا كردن او از خانه بيرون 
رفتم، اما هر چقدر دنبالش گشتم اثري از او نيافتم. پس از اين به خانه 
دوستانش و فاميل هاي دور و نزديك رفتيم اما آنها هم از سحر خبر 
نداشتند و گفتند دخترم به خانه آنها نرفته است. ما حتي به مراكز 
درماني هم سر زديم و در آنجا هم نام دخترم در ليست افراد بيمار 

نبود. من احتمال مي دهم براي دخترم اتفاق بدي رخ داده باشد .«
    گردش شبانه 

با شكايت مرد ميانسال پرونده به دستور قاضي محمد امين تقويان، 
بازپرس دادسراي امور جنايي تهران براي پيدا كردن دختر گمشده 

دراختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
در حالي كه تحقيق��ات درباره اين حادثه ادامه داش��ت، روز بعد 
از حادثه پدر س��حر به مأموران پليس خبر داد دخترش به خانه 

برگشته است. 
بدين ترتيب مأموران براي بررسي موضوع از سحر تحقيق كردند 
و وي در توضيح ماجرا گفت: » پدرم كمي س��ختگير بود و اجازه 
نمي داد همراه دوستانم به گردش و تفريح بروم و به همين خاطر 
زماني كه پدرم س��ر كار بود با دوس��تانم در پارك و خيابان قرار 
مي گذاش��تم و به گردش مي رفتيم. ش��ب حادثه قرار بود همراه 
دوستانم به پارك بروم اما پدرم اجازه نداد اما من غروب به پارك 
رفتم و تصميم داشتم قبل از اينكه پدرم به خانه برگردد من هم به 
خانه بروم اما ناگهان پدرم را داخل پارك ديدم. خيلي ترسيده بودم 
و مي دانستم اگر مرا ببيند تنبيه مي كند و از ترس پشت درختي 
پنهان شدم تا پدرم از پارك بيرون رفت. پس از اين تصميم گرفتم 
شب را به خانه دوستم بروم و از آنجا با پدرم تماس بگيرم و بگويم 

شب پيش دوستم هستم و از او بخواهم به دنبال من بيايد.«
    باغ وحشت 

وي ادامه داد: » وقتي سراسيمه از پارك بيرون رفتم با پسر جوان 
موتورسواري برخورد كردم و از او خواس��تم با تلفن همراهش با 
دوستم تماس بگيرم. او تلفنش را به من داد و من هم آدرس خانه 
دوستم را گرفتم كه پسر جوان پيش��نهاد داد با موتورسيكلتش 
مرا به خانه دوستم برساند. او گفت با موتور سيكلت خيلي سريع 
مي رسيم و من هم به او اعتماد كردم و سوار موتورسيكلتش شدم، 
اما او در ميانه راه با يكي از دوستانش تماس گرفت و دقايقي بعد 
دوستش با خودروي پژويي راه ما را سد كرد. وقتي متوجه نيت آنها 
شدم خواس��تم فرار كنم كه راننده خودرو با شوكر چند ضربه اي 
به من زد و وقتي من بي حال ش��دم دو نفري مرا به داخل خودرو 
كشيدند و بعد به راه افتادند. وقتي حالم بهتر شد تازه متوجه شدم 
آنها مرا به شهر خمين آورده اند ودر خانه باغي حبس كرده اند. آدم 
ربايان دست و پايم را بس��تند و تهديد كردند اگر حرفي بزنم مرا 
مي كشند. خيلي ترسيده بودم و وحش��ت تمام بدنم را فراگرفته 
بود اما چاره اي نداش��تم چون صداي فريادهايم به گوش كسي 
نمي رسيد. آن شب يكي از آنها مرا آزار داد و در نهايت هم ساعت 
13 بعد از ظهر روز بعد مرا به تهران آوردند و در يكي از خيابان هاي 

اطراف خانه مان رها كردند.«
    بازداشت يكي از متهمان 

با به دست آمدن اين اطالعات مأموران پليس تحقيقات گسترده اي 
را براي شناسايي عامالن ربايش دختر جوان آغاز كردند تا اينكه 
دو روز قبل مخفيگاه يكي از متهمان را شناسايي كرده و وي را به 

دام انداختند. 
صبح ديروز متهم براي بازجويي به دادسراي امور جنايي تهران 
منتقل شد و به جرم خود با همدستي يكي از دوستانش اعتراف 
كرد.  وي در ادعايي با اظهار پشيماني گفت: » شب حادثه بيرون 
از پارك بودم كه دختر جوان به سراغم آمد و از من خواست تلفن 
همراهم را براي تماس ضروري در اختيار او قرار دهم. وقتي تلفنم 
را به او دادم از حرف هايش متوجه شدم از خانه شان فرار كرده و 
همان لحظه وسوسه شدم او را همراه يكي از دوستانم بربايم. البته 
من قصد آزار و اذيت نداش��تم و فقط مي خواستم پيش دوستانم 
عرض اندام كنم و بگويم من دختري را يك شب پيش خودم نگه 
داش��ته ام و به همين خاطر هم آن شب از دختر جوان فيلم تهيه 
كردم تا به دوستانم نشان دهم و قدرت نمايي كنم. بهرحال دختر 
جوان را به بهانه اينكه او را به خانه دوستش برسانم فريب دادم و 
سوار موتور سيكلتم كردم اما به جاي اينكه او را به خانه دوستش 
ببرم با دوست خودم هماهنگ كردم تا او را برباييم. دقايقي بعد 
دوستم با خودرواش رسيد و به زور دختر جوان را سوار كرديم اما او 
مقاومت كرد كه دوستم با شوكري كه همراه داشت چند ضربه به 
او زد و دختر جوان هم بي حال شد و بعد دو نفري او را سوار خودرو 
كرديم و به باغي در شهر خمين برديم. يك شب او را نگهداشتيم و 

روز بعد دختر جوان را به تهران برگردانديم و رهايش كرديم.«
متهم درادامه براي ادامه تحقيقات در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي 

قرار گرفت. مأموران در تالشند تا همدست وي را بازداشت كنند. 

مفقودى

برگ سبز وانت نيسان مدل 1385 به شماره موتور 
312356 و شـماره شاسـى PL140EE05363 و  
شماره  انتظامى ايران15- 145ى16 مفقود شده و از 
تبريز درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودى

گواهى مى شود فاكتور بلوك سيلندر 980358703 
و به شماره موتور 12487157370 مفقود گرديده و 
تبريز از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى تيبا مدل 1393 به رنگ سفيد 
به شـماره پالك ايران 88 –412د63  و شـماره موتور 
  NAS811100E5790518 8145861   و شماره شاسى
متعلق به آقاى امير فالح تفتى با كد ملى 0013399500  
الف ل مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

آگهى فقدان مدرك تحصيلى
گواهينامه موقت پايان تحصيالت دوره كاردانى پيوسته اينجانب اسداهللا 
مرادى فرزند يداهللا به شماره شناسـنامه / ملى 4560009023 صادره از 
سـمنان در مقطع كاردانى پيوسته رشته سـاختمان - كارهاى عمومى 
ساختمان صادره از واحد دانشگاهى آزاد سـمنان - مركز شهميرزاد با 
شماره 2089563 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده 
تقاضا مى شود اصل مدرك را به نشانى سمنان، كيلومتر 5 جاده سمنان- 

دامغان، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان ارسال نمايد.

مفقودى
برگ سبز موتورسيكلت تيپ 125cc آبى تك سيلندر به 
شماره موتور 0125N2N329707 و شماره شناسايى 
 N2N***125E9322681 و پـالك 42868/596
گلستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.  

آدمكش هاي اجاره اي گرفتار پليس شدند دو مرد افغان كه متهم هستند تاجر الستيك را با شليك گلوله به 
قتل رس�انده اند، مي گويند از س�وي تاجري افغاني اجير شده اند. 
به گزارش جوان، ساعت 21 شامگاه يك شنبه 29 خرداد ساكنان خياباني 
در پاسداران با شنيدن صداي شليك گلوله اي از خانه هايشان سراسيمه 
بيرون آمدند و با جس��د خونين يكي از همسايه هاي شان پشت فرمان 
خودرواش روبه رو شدند  و بالفاصله موضوع را به اداره پليس خبر دادند.  
با اعالم اين خبر قاضي محمد جواد شفيعي، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاه��ان اداره دهم پليس آگاهي 

راهي محل شدند. 
مأموران خيلي زود هويت مقتول را شناس��ايي كردند و مشخص شد 
وي مرد 64 س��اله اي به نام حميد و تاجر الستيك خودروهاي سنگين 
است كه هنگام برگشت از محل كارش در چند متري خانه اش از سوي 
افراد ناشناسي با شليك گلوله كلت كمري به شقيقه اش به قتل رسيده 

است. 
     ثبت چهره عامالن قتل در دوربين مداربسته 

 مأموران پليس در نخستين گام پس از بازبيني دوربين هاي مداربسته 

محل حادثه دريافتند لحظه حادثه دو مرد افغان  كه از چند ساعت قبل 
در نزديكي خانه مقتول كمين كرده بودند به خودروی مقتول نزديك 
مي شوند و يكي از آنها با اسلحه كلت كمري تيري از سمت شيشه راننده 
به سوي مرد تاجر ش��ليك مي كند و او را به قتل مي رساند و سپس به 

سرعت با خودروی پژو  از محل دور مي شوند. 
      اختالف 400 هزار دالري

مأموران پليس در ادامه به رد پاي يك تاجر افغان به نام شير مرد رسيدند 
كه مشخص شد او هم در كار تجارت الستيك خودروهاي سنگين فعاليت 
مي كند. بررسي ها نشان داد مقتول از مدتي قبل بر سرزمين چند هزار 
متري در اطراف ورامين با تاجر افغان اختالف داشته است و پس از طرح 
شكايت در دادگاه موفق شده نصف از آن زمين را به دست بياورد. تحقيقات 
پليسي حكايت از آن داشت تاجر ايراني عالوه بر اختالف زمين چند هزار 

متري با تاجر افغان اختالف مالي 400 هزار دالري هم داشته است. 

     قاتالن اجاره اي 
بدين ترتيب مأموران پليس تحقيقات خود را روي تاجر افغان متمركز 
كردند و خيلي زود موفق ش��دند، بامداد ديروز عامالن قتل را كه دو مرد 
افغان هستند شناسايي  كرده و در شهرهاي اطراف تهران به دام بيندازند. 
دو متهم پس از دستگيري ابتدا منكر جرم خود شدند، اما وقتي با داليل 
و مدارك روبه رو شدند اعتراف كردند از سوي تاجر افغان براي قتل تاجر 
ايراني اجير شده بودند.  قاتل در توضيح ماجرا گفت: » شير مرد با مقتول 
در زمينه صادرات، واردات، خريد و فروش الستيك خودروهاي سنگين 

مراوده مالي و كاري داشت. 
آ ن طور كه به ما گفتند مدتي قبل مقتول 400 هزار دالر به شير مرد مي دهد 
و شيرمرد هم قرار بود در مقابل براي او اجناسي بفرستد، اما با هم اختالف 
پيدا مي كنند و تاجر افغان پول مقتول را پس نمي دهد. از طرفي هم تاجر 
ايراني سعي داشت، زمين چند هزار متري را كه با شير مرد شريك بود، به 

خاطر طلبش تصاحب كند و همين موضوع باعث اختالف بيشتر آنها شد. 
مدتي قبل تاجر ايراني چند نفر را اجير مي كند و آنها هم شيشه هاي خانه 
شير مرد را تخريب مي كنند و باعث وحشت خانواده اش مي شوند. پس 
از اين شير مرد از تاجر ايراني كينه به دل گرفت تا اينكه ما را اجير كرد او 
را به قتل برسانيم. شير مرد به ما 100 ميليون تومان دستمزد داد و كلت 
كمري هم در اختيارمان را قرار داد تا با شليك گلوله اي تاجر ايراني را به قتل 
برسانيم، اما چند هفته قبل شريك او را اشتباهي هدف قرار داديم. چون آن 
روز هر دوي آنها با هم از شركت بيرون آمدند و هر دو هم خودروهاي شان 

پژو بود كه ما اشتباهي شريكش را زديم.«
وي ادامه داد: » پس از اين ش��ير مرد با ما تماس گرفت و گفت شريك 
حميد را به اشتباهي زده ايم و قرار شد دوباره نقشه قتل حميد را طراحي 
و اجرا كنيم. شب حادثه از چند ساعت قبل در نزديكي خانه تاجر ايراني 
كمين كرديم و وقتي او با خودرواش به نزديكي در پاركينگ خانه اش 

رسيد با شليك گلوله او را به قتل رساندم.«
متهم ديگر هم در بازجويي ها اظهارات همدستش را تأييد كرد. دو متهم 

براي ادامه تحقيقات در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفتند. 

   محبوبه قرباني 
مأم�وران پلي�س پايتخ�ت در آخري�ن مرحل�ه از ط�رح 
كاش�ف ۳4۲ تبهكار ديگ�ر را ك�ه ب�ه ش�يوه هاي مختلف 
امنيت جامع�ه را تهدي�د كرده بودن�د، بازداش�ت كردند. 
كالهب�رداري ب�ا وع�ده درياف�ت وام، س�رقت ناش�يانه 
دس�تگاه هاي ماين�ر، آم�وزش كالهب�رداري در زن�دان 
و س�رقت۵0 ميلياردي از خان�ه پلي�س بازنشس�ته از 
جمله جرائم�ي بود ك�ه در س�ياهه جرائم ثبت ش�ده بود. 
در حاشيه طرح كاش��ف تعداد زيادي از متهمان دستگير شده 
به حياط پليس آگاهي منتقل شده بودند و همچنين تعدادي از 
مالباختگان هم حضور داشتند كه براي گفت وگو با آنها به سراغ 

تعدادي از آنها رفتم. 

از دستبرد به خانه پليس
  تا كالهبرداري با وعده وام 

بازداشت 3 متهم تازه  
در پرونده سرقت بزرگ  از بانک ملی 

 فرمان�ده انتظام�ي ته�ران از بازداش�ت س�ه مته�م ت�ازه در 
پرون�ده س�رقت از صن�دوق امان�ات بان�ك مل�ي خب�ر داد و 
گف�ت س�ه مته�م  ديگ�ر ه�م ك�ه  در تركيه بازداش�ت ش�ده 
بودند،  ت�ا چن�د روز آين�ده ب�ه كش�ور بازگردانده مي ش�وند. 
به گزارش جوان، فرمانده انتظامي پايتخت، روز گذش��ته در حاشيه 
دومين مرحله از طرح كاش��ف در س��ال جاري ك��ه در مقر مركزي 
پليس آگاهي تهران بزرگ برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران 
گفت: »بيش از 90 كيلوگرم طال و جواهرات سرقت شده از صندوق هاي 
امانات بانك ملي كه از متهمان كش��ف شده بود، به خزانه بانك ملي 
تحويل داده شد. مسئوالن اين بانك با هماهنگي دادستاني نسبت به 

تحويل اموال مسروقه مكشوفه به مالباختگان اقدام خواهند كرد.«
سردار رحيمي از دستگيري س��ه متهم جديد در جريان اين پرونده 
خبر داد و گفت: »اين سه نفر بعد از دس��تگيري آن 10نفر بوده و به 
تازگي دستگير ش��ده اند كه تحقيقات و بازجويي از آنها ادامه دارد. 
همچنين سه متهمي كه با همكاري پليس اينترپل در تركيه دستگير 
ش��ده بودند، در هفته جاري به كش��ور منتقل خواهند شد. در اين 
خصوص رايزني ها بين مقامات دو كشور انجام و تشريفات الزم براي 

استرداد متهمان انجام شده است.«
رحيمي درباره اينكه آيا اموال قديمي نيز در ميان كش��فيات وجود 
داش��ت يا خير گفت:»برخي از طال و جواهرات كش��ف شده بسيار 

قديمي است  و قدمت بااليي دارند.«
   تشريح طرح كاشف 

در ادامه سردار رحيمي در تش��ريح دومين مرحله از طرح كاشف در 
سال جاري گفت: »در اين طرح 342 نفر از محكومان فراري، قاتالن، 
س��ارقان مس��لح، متجاوزان به عنف، جاعالن و در مجموع مجرمان 
حرفه اي دستگير شدند. 77 نفر از دستگير شدگان سارقاني بودند كه 
در سرقت هاي مهمي مانند گوشي قاپي و زورگيري شركت داشتند. 
61 نفر در سرقت منزل، ۵9 نفر در سرقت خودرو و موتورسيكلت و 
۸9 نفر جعل و كالهبرداري فعاليت داشتند. همچنين 29 متهم به قتل 

و سرقت مسلحانه نيز دستگير شدند.«
رئيس پليس پايتخت با اشاره به اينكه در اين مرحله از طرح 27 نفر 
از محكومان فراري و تحت تعقيب نيز دس��تگير ش��دند، گفت: » از 
دس��تاوردهاي اين طرح انهدام هشت باند س��رقت از منزل، 19 باند 
س��رقت خودرو، هفت باند كالهبرداري  و پنج باند سرقت مسلحانه 

بوده است.«
رحيمي در ادامه گفت: » متهمان دس��تگير ش��ده تا كنون به هزار و 
۵۸۸ فقره سرقت و اقدامات مجرمانه اعتراف كرده اند و تحقيقات از 

آنان همچنان ادامه دارد.«
وي با بيان اينكه بالغ بر يك ميليارد و 600 ه��زار قلم كاالي قاچاق 
كشف شده است، گفت: »ارزش كاالي قاچاق مكشوفه در اين طرح 

پليس امنيت اقتصادي بالغ بر 223 هزار ميليارد تومان است.«
    دستگيري سرشبكه هاي مجازي دالالن بازار ارز 

فرمانده انتظامي تهران بزرگ همچنين با اشاره به نوسانات قيمت 
ارز گفت:»پلي��س امنيت اقتص��ادي طرح هاي وي��ژه اي را به اجرا 
گذاشته اس��ت كه در اين طرح ها 39 نفر از سرشبكه هاي مجازي 
و دالالن بازار ارز دس��تگير ش��ده اند. همچنين 11 كانال تلگرامي 
كه به س��رعت قيمت ارز را باال مي بردند شناسايي و ادمين آنها نيز 

بازداشت شده است.«
وي در ادامه از دستگيري هفت نفر از دريافت كنندگان ارز دولتي خبر 
داد و گفت: » اين افراد تاكنون 3هزار ميليارد تومان ارز دولتي دريافت 
كرده بودند كه پليس آنها را شناسايي و دستگير كرد. همچنين 12 
نفر از محكومان فراري، اخالل گران اقتصادي و ابربدهكاران بانكي نيز 

در اين طرح دستگير شدند.«

   كالهبرداري به بهانه پرداخت وام!
مته�م مربي بدنس�ازي 
ب�ود. او با گرفت�ن مجوز 
شركتي به بهانه پرداخت 
وام مرتكب كالهبرداري 

ميلياردي شده بود. 
چند سال داري؟

4۸ سال.
سابقه داري؟

خير.
قرار بود چه خدماتي ارائه 

بدي؟
در س��ايت ديوار آگهي داده 
بودي��م تا افراد ب��ا پراداخت 
كارم��زد كم��ي وام بگيرند. 
حي��ن ثبت ن��ام متقاضيان 
عل��ي الحس��اب از آنها يك 
ميليون ت��ا 6 ميليون تومان 

پول گرفتيم. 
چه س�الي مرتك�ب اين 
جرم ش�دي و چه مبلغي 

كالهبرداري كردي؟
سال 9۵ حدود 3 ميليارد تومان كالهبرداري كردم.

چند شاكي داري؟
 167نفر.

اين چند سال كجا بودي؟
فراري بودم.

در ايران يا خارج از ايران؟
نه، در كشور بودم و در چند شهر مختلف متواري بودم. 

   ناشي بوديم!
باز هم كالهبرداري از سايت ديوار و به دام انداختن فروشندگان 
كاال، اين بار متهم كه براي كار از يكي از ش�هرهاي جنوبي به 
تهران آمده بود، با گردشي در فضاي مجازي شيوه سرقت از 

فروشندگان سايت ديوار را ياد گرفته بود و بقيه ماجرا. 
شغلت چه بود؟

بيكار بوديم و با دوستم براي كار به تهران آمديم. 
سابقه داري؟

خير. 
چه شد كه پايت به سرقت باز شد؟

در فضاي مجازي از جمله اينستاگرام دنبال شغل بوديم كه خبرهاي 
سرقت را خوانديم. اين شيوه از سرقت را با خواندن خبرها ياد گرفتيم. 

از شيوه سرقت برايمان بگو. 
در سايت ديوار فروشنده ماينر و پي استور را پيدا مي كرديم. 

چرا اين دو دوستگاه؟
به خاطر اينكه خريدار اين دو دستگاه زياد بود، بعد با آنها در منزلشان 
قرار مي گذاش��تيم. بعد كه وارد خانه مي شديم با بستن دست و پای 

صاحبخانه، دستگاه را سرقت مي كرديم. 
شاكي خانم هم داريد؟

نه، وقتي وارد خانه مورد نظر مي شديم، اگر در آن خانه زن يا بچه اي بود 
ازتصميم مان منصرف مي شديم. 

چقدر كاسب شديد؟
هيچ كدام از وس��ايل را نفروختيم، مي ترسيديم بفروشيم. باور كنيد 
تا حاال اينكار را نكرده بوديم. ما حتي به فكرمان نرس��يد صورتمان را 

بپوشانيم. 

   سرقت ميلياردي از خانه وياليي پليس بازنشسته
ديگر متهم حاضر در حياط پليس آگاهي پسر جواني بود كه 
با همدس�تي يكي از دوس�تانش در خلوتي و تاريكي شب به 
خانه هاي وياليي در شهرك غرب دستبرد زده بودند. يكي از 
شاكيان اين پرونده زن ميانسالي بود كه افسر بازنشسته بود 
كه با ما گفت وگو كرد. سارقان سرمايه ۵0 سال زحمت او را يك 

شبه سرقت كرده بودند. 
سارقان چه زماني از خانه شما سرقت كردند؟

ارديبهشت بود كه دو س��ارق به زور وارد خانه ام ش��دند و مرا بيچاره 
كردند. 

درخانه تنها بوديد؟
خير، با عروس و پسرم زندگي مي كردم. آن شب آنها هم در خانه بودند. 

چطور متوجه سارقان شديد؟
شب بود كه صداي فريادهاي عروس��م را شنيدم  و رفتم داخل حياط 
ديدم دو مرد جوان در حالي كه صورتشان را پوشانده بودند و سالح سرد 
همراهشان بود از ديوار خانه به حياط پريده و عروسم را تهديد مي كنند. 
از آنجايي كه پليس بازنشسته بودم حدس زدم آنها مسلح باشند و خطر 
جاني ما را تهديد كند. پسرم را آرام كردم و نگذاشتم با آنها درگير شود. 
بعد به سارقان گفتم چه مي خواهيد كه گفتند رمز گاوصندوق. رمز را 
گفتم و خواستم عروسم را رها كنند. آنها دست و پاي ما را بستند و داخل 
زيرزمين حبس كردند سپس از داخل گاوصندوق حدود 1۵ ميليارد 

تومان طال و دالر سرقت كردند و گريختند. 
چرا اين همه دالر و ط�ال داخل گاوصن�دوق خانه نگه 

داشته بوديد؟
آنها را آماده كرده بودم تا براي عروسي دخترم به استراليا ببرم. 
شاكي در آخر گفت: »زحمات ۵0ساله ام يك شبه سرقت شد.«

    كالهبرداري به بهانه سفر زيارتي

مرد ميانسال متهم سابقه داري بود كه محكوم به اعدام بود. او 
با دو بار بخشودگي يكبار به حبس ابد و سپس به 1۵ سال حبس 
محكوم شده بود. او در اين سال ها با آموزش در زندان يك روش 
كالهبرداري ياد گرفته بود كه بعد از آزادي توانسته بود، از چند نفر 

به بهانه برنده شدن در سفر زيارتي مرتكب كالهبرداري شود. 
چند سال داري؟

4۵ سال.
متأهلي؟ 

بله.
به چه اتهامي به زن�دان افتاده بودي و ب�ه اعدام محكوم 

شدي؟

به اتهام حمل هروئين و كراك ولي اين حكم شكس��ته شده و يكبار به 
حبس ابد و باز به 1۵ سال حبس محكوم شدم. 

اين روش را در زندان ياد گرفتي؟
بله، در آنجا زندانياني كه محكوم به حبس ابد يا اعدام بودند، با افراد خارج 
از زندان تماس مي گرفتند و از آنها به بهانه برنده شدن در يك مسابقه 

راديويي يا تلويزيوني كالهبرداري مي كردند. 
حاال از شگرد خودت بگو. 

من به صورت رندمي با چند شماره در شهرستان تماس مي گرفتم. بعد به 
آنها می گفتم شما در يك سفر زيارتي برنده شده ايد. سپس مي خواستم 
به شماره كارتي كه مربوط به يك فروشنده لوازم خودرو بود، پول واريز 

كنند. بعضي قبول مي كردند و بعضي قبول نمي كردند. 
ممكن بود در روز چند شماره را بگيري تا موفق شوي؟

پيش مي آمد روزي صد شماره بگيرم تا موفق شوم. 

گفتي پول را به حساب فروشنده لوازم خودرو مي ريختي؟ 
آن شخص را مي شناختي؟

نه، او فقط يك فروش��نده بود كه لوازم صوتي مي فروخت. با او صحبت 
كرده بودم كه يك ضبط خريداري كنم. از او شماره كارت گرفتم و يكي 
از مالباخته ها به حس��اب او پول ريخته بود. همين سرنخ هم باعث شد 

دستگير شوم. 
چطور؟

فروشنده به من شك كرده بود. روز اولي كه به بهانه خريد ضبط رفتم، 
گفتم آن را براي خواهرم مي خواهم. فروشنده اعتماد كرد و شماره كارت 
داد. روز بعد كه رفتم ضبط را بگيرم گفت خودرو را بيارم خودش ضبط را 
نصب كند. گفتم خواهرم داخل ماشين است و چون آدم ولخرجي هستم، 
او به من پول نمي دهد و اصرار دارد خودش برايت پول واريز كند. او شك 

كرد و شماره ماشين را به پليس داد و بعد بازداشت شدم. 
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