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 از کالهبرداری میلیاردی با تقلید صدای  زنانه
 تا زورگیری از زنان مارک پوش!

  اعالم گذشت از قاتل 
   به شرط ساخت حسینیه

    آرمین بینا
دو مرد معتاد در پاتوق خالفکاران در یکی 
از خیابان های جنوب�ی تهران درگیری 
مرگباری را رقم زدند. قاتل فراری تحت 
تعقی�ب مأم�وران پلیس ق�رار گرفت. 
به گزارش جوان، س��اعت 4   بامداد دیروز 
سه ش��نبه هش��تم آذر ماه، قاض��ی میثم 
حسین پور، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور 
جنایی تهران با تماس تلفنی مأموران پلیس 
از قتل مرد جوانی داخل پارکی در جنوب 
تهران باخبر و همراه تیم��ی از کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی راهی محل ش��د.  
تیم جنایی در گوشه ای از پارک مسگرآباد 
در محله اتابک با جسد مرد 35 ساله ای به 
نام منصور روبه رو شدند که با اصابت پنج 

ضربه چاقو به قتل رسیده بود. 
نخس��تین بررسی ها نش��ان داد درگیری 
مرگبار س��اعتی قبل رخ داده و قاتل هم از 
محل فرار کرده است.  مأموران پلیس در 
تحقیقات میدانی دریافتند مقتول معتاد 
به موادمخدر و خرده فروش مواد بوده و از 
مدتی قبل هم با تع��دادی از خالفکاران و 
قاچاق فروشان آنجا اختالف داشته است. 
همچنین مش��خص ش��د منصور قبل از 
درگیری مرگبار با یک��ی از خالفکاران به 
نام منوچهر به خاطر فروش موادمخدر در 
پاتوق درگیر می ش��ود، اما با میانجیگری 
معتادان دیگر درگی��ری پایان می یابد. دو 
معتاد خالفکار پس از این درگیری دوباره 
ساعتی قبل با هم درگیر می شوند که این بار 
منوچهر با چاقو پنج ضربه به شکم و قلب 
منصور می زند و او را به کام مرگ می کشاند 

و بعد هم از محل فرار می کند. 
   شاهد عینی

یکی از شاهدان حادثه به مأموران پلیس 

گفت: »منصور از چند ماه قبل با منوچهر 
و دو نف��ر از دوس��تانش به خاط��ر پاتوق 
خالفکاران درگیری داشت. مقتول می گفت 
پاتوق متعلق به من است و کسی حق ندارد 
در آنجا به معتادان دیگر مواد بفروشد و باید 
از من اجازه بگیرند، اما منوچهر و دوستانش 
می گفتند پاتوق محل کس��ب آنهاست و 
فروش مواد ربطی به منصور ندارد، به همین 
خاطر آنها همیشه با هم مشاجره لفظی و 
گاهی هم زد و خورد داش��تند. البته قاتل 
و مقتول هر دو کارتن خ��واب بودند و جا و 
مکانی برای زندگی نداشتند و شب ها هم 
در پاتوق می خوابیدند. آنها روزها ضایعات 
جمع می کردند و با پول آن مواد می خریدند 
و عالوه بر اینکه خودشان مصرف می کردند 

به معتادان دیگر هم می فروختند.« 
وی ادام��ه داد: »س��اعتی قب��ل منصور و 
منوچهر به خاطر خرید و فروش موادمخدر 
دوباره با هم درگی��ری لفظی پیدا کردند. 
من صدای آنها را شنیدم که سرهم فریاد 
می زدند تا اینکه درگیری شان باال گرفت و 
شروع به کتک کاری کردند. حین درگیری 
منصور ناگهان غرق در خون روی زمین افتاد 
و منوچهر هم از ترس فرار کرد. ما بالفاصله با 
اورژانس و پلیس تماس گرفتیم و موضوع را 
خبر دادیم، اما وقتی کادر درمانی اورژانس 
از راه رسید  و منصور را معاینه کرد، مشخص 

شد او فوت کرده است.« 
همزمان با انتقال جسد مقتول به پزشکی 
قانون��ی برای انج��ام آزمایش ه��ای الزم، 
مأم��وران پلیس به دس��تور بازپرس ویژه 
قتل تحقیقات گسترده ای را برای شناسایی 
و دس��تگیری قاتل ف��راری آغ��از کردند. 
تحقیقات برای روشن شدن زوایای پنهان 

این حادثه ادامه دارد. 

مرد جوانی که هفت سال قبل در درگیری 
یک�ی از دوس�تانش را ب�ه قتل رس�انده 
ب�ود، پ�ای چوب�ه دار به ش�رط س�اختن 
حس�ینیه ای در گل تپ�ه شهرس�تان 
ورامین از س�وی اولیای دم بخشیده شد. 
به گزارش جوان،  تابستان سال 94 به مأموران 
پلیس ورامین خبر رس��ید دو مرد جوان در 
یکی از خیابان های ورامین درگیری خونینی 
را رقم زده اند. با اعالم خبر درگیری، مأموران 
پلیس برای بررسی موضوع راهی محل شدند.  
بررسی های اولیه نشان می داد در آن درگیری 
پسر 30 ساله ای به نام شاهرخ با ضربات چاقو 
راهی بیمارستان و ضارب به نام بهنام پس از 
حادثه از محل متواری شده است. تالش برای 
دستگیری ضارب ادامه داشت که از بیمارستان 
خبر رسید شاهرخ بر اثر شدت خونریزی  فوت 
کرده اس��ت. به این ترتیب پرون��ده این بار با 
موضوع قتل عمد تش��کیل ش��د و سرانجام 
مأموران پلیس موفق شدند قاتل 30 ساله را 
بازداشت کنند. متهم  در روند بازجویی ها به 
قتل دوس��تش اعتراف کرد و در شرح ماجرا 
گفت: »آن ش��ب از خیابانی رد می شدم که 
ش��اهرخ را دیدم. او مرا صدا کرد و بعد با هم 
ش��روع به صحبت کردیم، حین حرف زدن 
سر موضوع بچگانه ای بحثمان شد. صدایمان 
باال رف��ت و افرادی که در آنج��ا حاضر بودند 
میانجیگری کردند تا مش��اجره لفظی مان را 
تمام کنیم، اما من و شاهرخ بی خیال نشدیم تا 
جایی که کار به درگیری کشید. در آن درگیری 
از شدت عصبانیت با چاقویی که دستم بود به 
او ضربه زدم. وقتی دیدم شاهرخ خونین روی 
زمین افتاده از ترس فرار کردم تا اینکه پلیس 

دستگیرم کرد.« 
با اقرارهای متهم، پرونده کامل و بعد از صدور 
کیفرخواس��ت به دادگاه کیفری یک استان 
تهران فرستاده شد. پرونده بعد از تعیین شعبه 
در وقت رس��یدگی روی میز هیئت قضایی 

ش��عبه دوم دادگاه قرار گرفت. در آن جلسه 
اولیای دم درخواست قصاص کردند. سپس 
متهم به جایگاه رفت و با قبول جرمش گفت: 
»من و مقتول هیچ خصومتی با هم نداشتیم و 
دوست بودیم، به همین خاطر انگیزه ای برای 
قتل نداشتم. آن شب سر موضوع بچگانه ای 
بحثمان ش��د و کار به درگیری کش��ید. این 
حادثه به خاطر عصبانیت اتفاق افتاد و من با 
چاقو ضربه بی هدفی زدم، ولی از شانس بدی 
که داشتم به قلب مقتول خورد که ناخواسته 
مرگ او را رق��م زد. پش��یمانم و از اولیای دم 
درخواس��ت گذش��ت دارم و می خواه��م به 
جوانی ام رحم کنند.«  متهم در آن جلسه با 
توجه به مدارک موجود در پرونده به قصاص 
محکوم شد، اما این حکم بعد از اعتراض وکیل 
او به دیوان عالی کشور فرستاده شد و از سوی 
قضات یکی از شعبات دیوان مهر تأیید خورد.  
به ای��ن ترتیب پرونده مرد جوان برای س��یر 
مراحل اجرای حکم قصاص به شعبه اجرای 
احکام فرستاده ش��د. متهم مدتی قبل برای 
اجرای حکم پای چوبه دار رفت و در حالی که 
طناب دار به گردنش آویخته بود با میانجیگری 
گروه صلح و سازش زندان با شرط ساخت یک 
حس��ینیه در محله گل تپه ورامین موفق به 

گرفتن رضایت اولیای دم شد. 
بنابراین متهم پس از نجات از قصاص این بار از 
جنبه عمومی جرم در دادگاه کیفری محاکمه 
ش��د و در آخرین دفاعش گفت: »هفت سال 
است به خاطر یک اشتباه در زندان هستم و 
در این س��ال ها زندگی خودم و خانواده ام را 
تباه کرده ام. در تمام این سال ها به اندازه کافی 
تنبیه ش��ده ام و حاال از دادگاه تقاضا دارم در 
مجازاتم تخفیف قائل شود تا زودتر آزاد شوم. 
حاال که اولیای دم به شرط ساخت حسینیه 
اعالم گذشت کرده اند، می خواهم خودم در 

ساخت آن شرکت کنم.«
در پایان هیئت قضایی وارد شور شد.

مفقودى
برگ سبز و برگ كمپانى خودروى پرايدSL 131 به رنگ سفيد 
روغنى مدل1390 به شـماره پالك ايران38-822ب18 و 
شماره شاسى S3412290909996 و شماره موتور 4104531 
متعلق به ياسر ملكى كلهايى با كدملى 0310469716 مفقود 
البرز گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
برگ كمپانى خودروى پژو پارس TU5 به رنگ سفيد مدل1400 
به شـماره پالك ايـران 38-944س88 و شـماره شاسـى 
 139B0208654 و شـماره موتور NAAN11FE5MK119015
متعلق به محمد شيخى با كد ملى 1600121659مفقود گرديده 
البرز و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
برگ سبز و برگ كمپانى خودروى پيكان وانت 1600i به 
رنگ سـفيد صدفى روغنى مدل 1391 به شماره پالك 
ايـران30 -127ل13 و شـماره موتـور 11491014300 و 
شـماره شاسـى NAAA46AA8CG345306 متعلق 
به على اصغر اسروشـى با كدملـى 0019698801 مفقود 
البرز گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

مفقودى
خودرو سـوارى پژو 405 جى ال ايكس اى آر 8 مدل 1385 به رنگ 
نقره اى متاليك به شماره پالك 788ج76 ايران 96 به شماره شاسى 
32 132267 به شماره موتور 12485005882متعلق به ميالد عرب 
فرزند عباس به وكالت مهدى كشـير طبق وكالـت 30951 _تاريخ 
99/12/24 دفترخانه اسناد رسمى 99 بندرگز خودرو فوق چنانچه 
گلستان مدعى دارد اعالم نمايد.   

مفقودى
فاكتور فروش موتور سوارى خودرو پژو تيپ 405 جى ال ايكس به 
رنگ عنابى متاليك مدل 1381 به شماره پالك  93ص129 ايران21 
و شماره شاسـى 81305454 و شـماره موتور 22528104272 
متعلق به عين اله كريمى افكند باكـد ملى 1533709701 مفقود 
البرز گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.    

مفقودى
برگ سبز و برگ كمپانى خودروى پرايدSL 131 به رنگ سفيد 
روغنى مدل1390 به شـماره پالك ايران38-822ب18 و 
شماره شاسى S3412290909996 و شماره موتور 4104531 
متعلق به ياسر ملكى كلهايى با كدملى 0310469716 مفقود 
البرز گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
برگ كمپانى خودروى پژو پارس TU5 به رنگ سفيد مدل1400 
به شـماره پالك ايـران 38-944س88 و شـماره شاسـى 
 139B0208654 و شـماره موتور NAAN11FE5MK119015
متعلق به محمد شيخى با كد ملى 1600121659مفقود گرديده 
البرز و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
برگ سبز و برگ كمپانى خودروى پيكان وانت 1600i به 
رنگ سـفيد صدفى روغنى مدل 1391 به شماره پالك 
ايـران30 -127ل13 و شـماره موتـور 11491014300 و 
شـماره شاسـى NAAA46AA8CG345306 متعلق 
به على اصغر اسروشـى با كدملـى 0019698801 مفقود 
البرز گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

مفقودى
خودرو سـوارى پژو 405 جى ال ايكس اى آر 8 مدل 1385 به رنگ 
نقره اى متاليك به شماره پالك 788ج76 ايران 96 به شماره شاسى 
32 132267 به شماره موتور 12485005882متعلق به ميالد عرب 
فرزند عباس به وكالت مهدى كشـير طبق وكالـت 30951 _تاريخ 
99/12/24 دفترخانه اسناد رسمى 99 بندرگز خودرو فوق چنانچه 
گلستان مدعى دارد اعالم نمايد.   

مفقودى
فاكتور فروش موتور سوارى خودرو پژو تيپ 405 جى ال ايكس به 
رنگ عنابى متاليك مدل 1381 به شماره پالك  93ص129 ايران21 
و شماره شاسـى 81305454 و شـماره موتور 22528104272 
متعلق به عين اله كريمى افكند باكـد ملى 1533709701 مفقود 
البرز گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.    

    کالهبرداری 70 میلیارد تومانی لیزینگی 
پرونده از اوایل آبان ماه امسال با شکایت های مشابهی 
در دستور کار پلیس قرار گرفت. ش�کایت ها درباره 
کالهبرداری میلیاردی دو شرکت لیزینگ تالشگران 
نیک کوش�ا پایتخت و ماموت باالب�ر اراک بود که 20 
مالباخته داشت و با تالش های پلیس  سرانجام چهار 
متهم آن از جمله سه مرد و یک زن از سوی کارآگاهان 
اداره 14 پلیس آگاهی دستگیر شدند. تحقیقات برای 

شناسایی سایر متهمان ادامه دارد. 
گفت وگو با شاکی 

یکی از شاکیان پرونده، مرد جوانی بود که او هم روز گذشته 
به پلیس آگاهی آمده بود. به سراغش رفتم؛ او می گفت قصد 
خرید یک کامیون را داشت، اما گرفتار تله کالهبرداران شده 

است. 
آن مرد گفت: »روزی برای خرید کامیون از طریق سایت های 
فروش اینترنتی خودرو با شرکت لیزینگی به نام نیک کوشا 
پایتخت آشنا شدم. به آدرس آن شرکت رفتم که کارمندان 
و نیروهای زیادی درست مثل یک شرکت معتبر داشت. آنها 
با من قرارداد بستند و طبق  قرارداد قرار شد قسط اول را که 
2/5میلیارد تومان بود پرداخت کنم تا خودرو را یک ماه بعد 

تحویل بگیرم. قرار شد مابقی اقساط را هم چک بدهم.« 
او ادامه داد: »با پایان زمان تعیین شده، وقتی سراغ شرکت 
رفتم، متوجه شدم شرکت خالی اس��ت و از آن همه پرسنل 

خبری نیست.«  
به دنبال کار بودم که گرفتار شدم

روز گذش��ته دو نفر از متهمان دس��تگیر ش��ده این پرونده 

در پلیس آگاهی بودند. آنها با داش��تن لیس��انس حقوق و 
روانشناسی ادعا کردند جویای کار بودند که با جذب در این 
شرکت حاال بین متهمان قرار دارند. سراغ شان رفتم و یکی از 

آنها به سؤاالتم پاسخ داد.
درباره شیوه کالهبرداری توضیح می دهی؟

من از کارمندان شرکت بودم. همراه دیگر همکارانم در فضای 
مجازی، آگهی فروش خودروی لیزینگ را منتشر می کردیم. 
بعد خریداران با ما تماس می گرفتند و ما آنها را به ش��رکت 
معرفی می کردیم. خریداران وقتی وارد ش��رکتی می شدند 
با دیدن تعداد زیادی کارمن��د از جمله نیروی مالی، کارمند 
حسابداری و کارمند فروش اعتماد و فکر می کردند شرکت 

معتبر است.
  بعد چی می شد؟ 

شرکت ش��گرد خاصی برای وام دادن داشت. همین باعث 
جلب س��وژه ها می ش��د. مثاًل برای خرید یک پ��ژو پارس 
که قیمتش 300 میلی��ون تومان ب��ود، ۱00تومان نقدی 
می گرفت و مابقی را ب��ه صورت چک، اما اقس��اط و تاریخ 
تحویل را یک ماه بعد می گذاشت. مالباخته وقتی یک ماه بعد 
می آمد یا شرکت نبود که پولشان بر باد رفته بود یا شرکت 
می گفت قیمت ها در بازار نوسان داشته و نمی توانیم خودرو 
را تحویل دهیم. آنها اصل پول، یعنی ۱00میلیون تومان را 
برمی گرداندند در صورتی که در این مدت می توانستند با آن 

پول کلی کار و کاسبی راه بیندازند.
شما چرا وارد این کار شدید؟

دنبال کار بودم که ناخواس��ته جذب ش��رکت شدم. خیلی 

دوست داشتم پلیس شوم، اما نشد. حاال هم لیسانس حقوق 
دارم. دوستم نیز لیسانس روانشناسی دارد و می خواست دکتر 

روانشناس شود، ولی...
حرف آخر. 

می خواهم از گفته های من، شهروندان درس بگیرند و به این 
شرکت های کاغذی اعتماد نکنند و سرمایه شان را در اختیار 

آنها قرار ندهند. 

متهم دیگر پس�ر جوانی بود ک�ه با ش�کایت نماینده 
حقوقی ش�هرداری دستگیر ش�ده بود. او با همدستی 
یکی از دوستانش، زه های فلزی اتوبان نیایش تا پونک 
را سرقت کرده و به همین اتهام تحت تعقیب پلیس قرار 
گرفته بود . دو متهم س�رانجام در بازبینی دوربین های 
مداربسته از س�وی کارآگاهان اداره 17 پلیس آگاهی 

شناسایی و بازداشت شدند. 
چرا سارق شدی؟

پیش��نهاد همدس��تم بود، آن هم به خاط��ر بیم��اری یکی از 
سه قلوهایش. دوستم سه قلو داشت، اما یکی از آنها معلول بود و 
برای درمانش نیاز به پول داشت، به خاطر رفاقت تصمیم گرفتم 

همراهش باشم. 
شلغت چه بود؟

ه��ر دو نص��اب پرده 
بودی��م، ولی به خاطر 
ش��رایط اقتص��ادی 
درآمدمان خیلی کم 
شده بود. شاید باورتان 
نش��ود ماه��ی 2 تا 3 
میلیون تومان درآمد 
داش��تیم. ب��ه همین 
خاطر دوستم زندگی 
سختی داشت، چون 
هزینه ه��ای درم��ان 
فرزن��دش کالفه اش 
کرده بود و با مشکالت 
مالی زیادی دس��ت و 

پنجه نرم می کرد. 
ح�اال چرا س�رقت 
زه های فلزی تونل 

نیایش؟
دوس��تم می گف��ت 
روزی از تونل رد می ش��ده که دیده چند نفر در حال س��رقت 
زه های فلزی هس��تند. از آنجایی که زه ها فلزی بودند و قیمت 
خوبی داشتند، فکر سرقت به سرش زده بود و وقتی با من مطرح 

کرد، من هم قبول کردم همراهش به سرقت بروم.  
معم�والً در اتوب�ان رف�ت و آم�د زی�اد اس�ت، 
نمی ترسیدید کسی شما را ببیند یا با پلیس روبه رو 

شوید؟
آن فلزات در الین  اضط��رار بود، به همین خاطر ماش��ینی رد 
نمی شد. پالک ماشینمان را هم مخدوش می کردیم تا به دام 

نیفتیم. 
سرقت زه های فلزی سخت بود؟

نه، چون حجم آنها کم و از طرفی سبک بودند. 
وسایل سرقتی را    به چه کسی می فروختید؟

 به راننده های وانتی که ضایعات جمع می کردند، می فروختیم. 
چطور دستگیر شدی؟

آن شب بعد از س��رقت از تونل در حال بیرون آمدن بودیم که 
چند نفر با لباس شخصی به ما مشکوک شدند و خودرویمان را 
متوقف کردند. آنها مأموران پلیس بودند و وقتی زه های فلزی 
را داخل خودروی ما دیدند، متوجه شدند که سرقت کرده ایم. 
خیلی تالش کردیم آنها را فریب دهیم، اما موفق نشدیم و ما را به 

کالنتری بردند و وقتی هم دستمان رو شد، اعتراف کردیم. 
االن چی حسی داری؟ 

کاش سرقت نمی کردیم و از راه حالل پول درمی آوردیم.

   برای درمان بیماری 

متهم مرد 37 ساله و سابقه داری است که با تقلید صدا 
توانس�ته از چند نمایندگی فروش خودرو و از تعدادی 
افراد پولدار کالهبرداری میلی�اردی کند. متهم مدعی 
اس�ت در کالهب�رداری، حرفه ای و نخبه اس�ت و حتی 
صدای زنان را هم به خوبی تقلی�د می کند. وی که حاال 
به اتهام کالهبردار میلیاردی در دام پلیس گرفتار شده 
اس�ت، می گوید نمی دانم بعد از رهایی دس�ت از خالف 

برمی دارم یا نه! 
اتهامی که به خاطر آن به زندان افتادی، چه بود؟

یک بار به خاطر سرقت و یک بار هم به خاطر آدم ربایی، دو تا هفت 
سال در زندان بودم.

چه کسی را ربوده بودی؟
مأمور بدرقه زندان را. 

چطوری؟
آن زمان به خاطر کیف قاپی به زندان افت��ادم. از داخل زندان با 
دوس��تانم هماهنگ کردم تا مرا فراری بدهن��د. روزی که برای 
دادگاهی از زندان م��ن را به دادگاه منتقل کردن��د، چهار نفر از 
دوس��تانم مرا فراری دادند، ولی دستم به دس��تان مأمور بدرقه 
دستبند خورده بوده، به همین خاطر او را هم همراه خودم بردم. 
چند ساعت بعد دستم را باز کردم و مأمور بدرقه را آزاد کردیم، اما  
بعد از اینکه دستگیر شدم جرمم آدم ربایی و فرار از زندان اعالم 

شد که جرم سنگینی بود.

  چی شد که ش�گردت را از س�رقت به کالهبرداری تغییر 
دادی؟ 

در زندان خیلی درباره کارهای خالف  فکر کردم. من آدم عادی 
نیستم و از نظر خودم و دوس��تانم، نابغه و نخبه هستم و همیشه 
مطالعه می کنم و دوس��ت دارم اطالعاتم همواره به روز باش��د و 
درباره سرقت هم دوست داشتم شیوه درست و حسابی را انتخاب 
کنم تا پول خوبی به جیب بزنم. از آنجایی که در تقلید صدا خیلی 
حرفه ای هس��تم در زندان به این نتیجه رسیدم شیوه سرقتم را 

تغییر بدهم و با تقلید صدا کالهبرداری کنم. 
 چرا از هوش و اس�تعدادت در کار خالف اس�تفاده 

کردی؟
من در دوران کودکی دوست داشتم خلبان شوم و همیشه هم در 
رؤیای پرواز در آسمان ها بودم، اما از بد روزگار خالفکار شدم و االن 

هم که حدوداً نیمی از عمرم را در زندان تلف کرده ام. 
از شگرد جدیدت بگو؟ 

برای کالهبرداری از شرکت ها، اول اطالعات تمام نمایندگی های 
فروش خودرو یک شهر، بیمارستان ها و شهرهای استانی را پیدا 
می کردم، بعد به نمایندگی های فروش خودروها به بهانه خرید 
خودرو یا کارهای تبلیغاتی  می رفتم و با مدیر آنجا حرف می زدم و 
گاهی هم تلفنی صحبت می کردم و سؤاالتی می پرسیدم و صدای 
آنها را برای تقلید صدا به خاطر می سپردم و بعد از چند روز نقشه 

کالهبرداری ام را اجرا می کردم. 
چطور؟

برای انجام نقشه الزم بود صدای آنها را بش��نوم. بعد از به دست 

آوردن اطالع��ات و در نب��ود رئیس نمایندگی به قس��مت مالی 
زنگ می زدم و با تقلید صدای رئیس به دروغ می گفتم برادرزنم 
تصادف کرده و قرار است در فالن بیمارستان عمل کند. حاال باید 
۸ میلیون به حساب بریزم، اما سیستم های بانکی مثاًل فالن شهر 
قطع است. سپس از آنها می خواستم به حسابم پول واریز کنند. 
آنقدر حرفه ای ص��دای رئیس را تقلید می ک��ردم که مدیر مالی 
متوجه نمی ش��د و گاهی هم برای خوش خدمتی حتی دو برابر 

خواسته مرا به حسابی که اعالم می کردم، واریز می کردند.  
چطور با شنیدن صدا اعتماد  می کردند؟

اگر بخواهید همین االن با یک تماس، ۱5 میلیون تومان کاسبی 
می کنم، چون فن بی��ان خوبی دارم و با یک بار ش��نیدن، آنقدر 
حرفه ای آن صدا را تقلید می کنم که حتی اعضای خانواده اش هم 
متوجه نمی شوند. این هنر من است و می توانم با این هنر اعتماد 
طرف مقابل را جلب کنم و او هم بدون معطلی پول را واریز کند. 

از این کالهبرداری ها چقدر کاسب شدی؟
خیلی زیاد،  آنقدر که اگر بخواهم ردمال بده��م باید ۸ میلیارد 

تومان پرداخت کنم.
پس وضع مالی ات خیلی خوب است؟ 

نه، چیزی ندارم، چون همه را خرج تفریح و خوشگذرانی کردم. 
می خواهی همین طور به کار خالف ادامه بدهی؟

نمی دانم، شاید دوباره خالف کنم. قباًل که از زندان آزاد می شدم، 
نمی خواس��تم دنبال کار خالف بروم.  اما دو مورد کالهبرداری 
کردم که فهمیدم پلیس دنبالم هست. این ش��د که دوباره فکر 

خالف به سرم زد.

   محبوبه قربانی 

مأموران پلیس آگاهی تهران در چهار عملیات، 

همزم�ان یک نابغ�ه کالهب�ردار میلی�اردی و 

اعضای سه باند را که مرتکب سرقت، زورگیری 

و کالهب�رداری  می ش�دند، بازداش�ت کردند. 

    کالهبرداری با تقلید صدا

 اوایل امس�ال خانم دکتر داروس�ازی به اداره چهارم 
پلی�س آگاهی ته�ران بزرگ رف�ت و از دو م�ردی که 
در پوش�ش مس�افرکش از وی زورگیری کرده بودند، 

شکایت کرد. 
او گفت: »در یک شرکت داروسازی کار می کنم. ساعتی قبل از 
شرکت بیرون آمدم و در حکیمیه تهرانپارس منتظر ماشین بودم 
تا به خانه ام در سه راه تهرانپارس بروم. یک خودروی پراید نقره ای 
توقف کرد و سوار ش��دم. در صندلی عقب مرد جوانی نشسته 
بود، به همین خاطر می خواستم روی صندلی جلو بنشینم، اما 
صندلی شکسته بود بنابراین مجبور شدم روی صندلی عقب 
کنار آن مرد بنشینم. راننده شروع به حرکت کرد، اما به یک باره 
تغییر مسیر داد و به جای اینکه وارد یاسینی جنوب شود، وارد 
یاسینی شمال شد. با اعتراض من، مرد جوانی که کنارم نشسته 
بود قمه ای بیرون آورد و به طرفم گرفت. او به زور س��رم را زیر 
صندلی ماشین برد و خواست لوازمی را که همراه دارم به او بدهم. 
به سختی دستم را به طرف دستگیره های در بردم که فهمیدم 
همه دستگیره ها از داخل خراب اس��ت و درهای ماشین فقط 
از بیرون باز می ش��ود. مرگم را مقابل چشمانم دیدم، به همین 
دلیل کارت عابربانکم را که ۱50 میلیون تومان در آن پول بود به 
همراه رمز، مقداری پول نقد و گوشی تلفن همراهم به آنها دادم. 
زورگیران بعد از گرفتن اموالم، مرا در گوشه خلوتی از بزرگراه رها 

کردند و رفتند.« 
پس از طرح این شکایت، مأموران با شکایت های مشابه و متعددی 
روبه رو ش��دند که بررس��ی ها نش��ان داد زورگیران در روزهای 

غیرتعطیل دختران و زنان جوان را در پوش��ش مس��افربر، سوار 
خودرو و ام��وال آنها را س��رقت می کنند. مأموران س��رانجام دو 
متهم را شناسایی و بازداش��ت کردند.  روز گذشته دو متهم کنار 
دیگر متهمان دستگیر ش��ده در پلیس آگاهی حاضر بودند. به 
طرف یکی از آنها که کاله مشکی س��رش بود، رفتم. می گفت تا 

دیپلم درس خوانده و فقط 
به خاطر حماقت مرتکب 

جرم شده است. 
چند سال داری؟

27 سال.
گفته بودی وضع 
خوب�ی  مال�ی 
داش�تی. شغلت 

چی بود؟
آشپز یک هلدینگ بودم و 
درآمد خوبی هم داشتم. 

پ�س چ�را فکر 
سرقت به سرت 

زد؟
چند ماه قبل هلدینگ یک 
نیرو استخدام کرد. او وقتی 
به هلدینگ آمد، مدام زیر 
گوش من زمزمه می کرد 
که درآمد خوبی نداریم و 
بهتر است س��راغ سرقت 
برویم. می گفت تو جوان 

هستی، چرا باید عمرت را با آشپزی بگذرانی. او آنقدر مرا وسوسه 
کرد تا باالخره طمع کردم و همراه او به س��رقت رفتم و االن هم 

دستگیر شده ام. 
از نقشه خفت گیری ها بگو.

برای انجام نقشه قبل از سوار کردن مسافر، دستگیره های داخل 
ماش��ین را از کار می انداختیم. بعد صندلی جلو را هم به سمت 
داشبورد خم می کردیم تا کسی که می خواهد سوار شود، فکر کند 

صندلی شکسته است و مجبور شود در صندلی عقب بنشیند. 
از چه کسانی زورگیری می کردید؟

به پیشنهاد همدستم، دخترانی را که تیپ و وضع خوبی داشتند، 
مثالً لباس شان مارک دار بود، شناسایی می کردیم.

چرا در روزهای تعطیل سرقت نمی کردید؟
به خاطر اینکه سوژه هایمان فقط زن بودند. آنها در روزهای کاری 
از خانه بیرون می آمدند و روزهای پنج ش��نبه و جمعه در خانه 
بودند. از طرفی آخر هفته ها خیابان شلوغ بود، به همین خاطر کار 

خفتگیری خیلی سخت می شد.
تا حاال از خودت سرقت شده است؟

زمان نوجوانی یک موتوری سد راهم شد و از من خفت گیری کرد. 
او گوشی تلفن همراهم را سرقت کرد. 

پس چطور خودت مرتکب این کار شدی در حالی که 
رعب و وحشت آن را احساس کرده بودی؟

به خاطر حماقت و طمع پولدار شدن. 
پول هایی را که به دست آوردی، چه کردی؟

خوشگذرانی و تفریح کردم تا تمام شد. مثاًل لباس می خریدیم 
یا آخر هفته ها رستوران های خوب می رفتیم و شام می خوردیم. 

نتوانستم چیزی پس انداز کنم و االن هم آه در بساط ندارم.

    خوشگذرانی با پول های سرقتی 

درگیری مرگبار
 در پاتوق خالفکار


