
زن گلف�روش پ�س از كش�اندن مش�تريان ب�ه خان�ه اش 
س�ناريوي اخاذي ه�اي س�ياه از آنه�ا را ب�ا همدس�تي 
ش�وهر و يك�ي از دوس�تان خانوادگ�ي ا ش اج�را مي كرد. 
به گزارش خبرنگار م��ا، تالش اف��راد تبهكار براي رس��يدن به 
ثروت بيشتر از هر راهي امكان پذير شده است. بازدارنده نبودن 
مجازات هايي كه از س��وي قضات براي مرتكب��ان اعمال منافي 
عفت رقم مي خورد حكايت از اين دارد كه بايد در شيوه برخورد 
با برخي جرائم، بازنگري كلي صورت بگيرد. در پرونده اي كه به 
تازگي در پليس آگاهي تهران تشكيل شده است، اعضاي يك باند 
با كشاندن مشتريان به خانه ش��ان آنها را برهنه كرده و با گرفتن 

فيلم سياه از آنها اخاذي مي كردند. در جريان اين پرونده شاكي در 
توضيح ماجرا گفت: من سازنده كانكس هاي بزرگ و گلخانه هاي 
صنعتي هس��تم و كارگاه بزرگي در حوالي نظرآب��اد دارم. افراد 
مختلفي براي كار با من ارتباط دارند و سفارش ساخت گلخانه و 
كانكس هاي صنعتي و مسكوني مي دهند . مدتي قبل زن جواني با 
كارگاه من تماس گرفت و گفت تصميم دارد گلخانه اش را توسعه 
دهد، بنابراين به دعوت او به گلخانه اش حوالي گرمدره رفتم، اما بر 
سر قيمت به توافق نرسيديم تا اينكه چند هفته بعد دوباره تماس 
گرفت و اين بار من را به خانه اش دعوت كرد تا براي ساخت گلخانه 
قرار داد ببنديم.  وقتي به خانه اش رفتم عالوه بر آن زن و شوهرش 

و مرد ديگري هم آن جا بود. لحظاتي بعد شوهر آن زن و مرد جوان 
به من حمله كردند و من را به حمام بردند و برهنه كردند و بعد مرا 
به ستوني در خانه شان بستند و زن جوان از من فيلم تهيه كرد. 
آنها به زور كارت هاي بانكی ام را به هم��راه رمز آن از من گرفتند 
و 62 ميليون تومان از كارت هايم برداشت كردند. پس از آن مرا 
به شدت كتك زدند و تهديد كردند اگر موضوع را به پليس خبر 
بدهم فيلم مرا در فضاي مجازي منتشر مي كنند. وي ادامه داد: از 
ترس شكايت نكردم تا اينكه چند روز قبل دوباره به سراغم آمدند 
و گفتند بايد 100 ميليون تومان ديگر به آنها بدهم وگرنه فيلم مرا 
براي دوستان، بستگان و اعضاي خانواده ام مي فرستند و بعد هم 

در تلگرام و اينستاگرام پخش مي كنند. 
 با طرح اين ش��كايت پرونده به دس��تور قاضي علي وسيله ايرد 
موسي، بازپرس شعبه 5 دادسراي ناحيه 34 در اختيار كارآگاهان 
پليس آگاهي قرار گرفت.  مأموران در نخستين گام زن جوان و 
شوهرش را بازداشت كردند. زن جوان در بازجويي ها ابتدا منكر 
جرم خود شد و مدعي شد كه شاكي مزاحم او بوده كه شوهرش 

با كمك يكي از دوستانش او را فقط تنبيه كرده اند. 
متهم در ادامه وقتي با مدارك و داليل روبه رو ش��د به جرم خود 
با همدستي ش��وهرش و يكي از دوستان شوهرش اعتراف كرد.  
وي گفت: من و شوهرم گلخانه اي در حوالي گرمدره كرج داريم. 
وضع مالي خوبي داشتيم، اما شوهرم معتاد به مواد مخدر شيشه 
شد و به همين دليل در حال ورشكستگي بوديم كه اين نقشه را 
طراحي و اجرا كرديم. از آنجايي كه شاكي صاحب كارگاه بزرگي 
بود و وضع مالي خوبي داشت او را به عنوان طعمه انتخاب كرديم. 
در حالي كه تحقيقات از متهمان ادامه داشت مأموران با شكايت 

مشابه ديگري روبه رو شدند. 
شاكي دوم در توضيح ماجرا گفت: من گلخانه اي در شمال تهران 
دارم كه دو بار به زن جوان سفارش گل دادم و او هم گل ها را به 
من تحويل داد. س��فارش بعدي او مرا به خانه اش دعوت كرد و 
وقتي به خانه اش رفتم زن و شوهر همراه مرد ديگري مرا داخل 
خانه حبس كردند و پس از ش��كنجه از من فيلم تهيه كردند تا 
اينكه از من 30 ميليون تومان اخاذي كردند و بعد مرا رها كردند. 
وي ادامه داد: هنگامي ك��ه مرا داخل اتاق حب��س كرده بودند 
پنجره را شكستم تا فرار كنم، اما موفق نشدم و همسايه موضوع 
را به پليس خبر داد، اما وقتي مأموران پليس به محل آمدند زن 
جوان آنها را فريب داد و مدعي شد كه با شوهرش درگيري داشته 
و آشتي كرده اند كه مأموران بدون بازرسي خانه از محل رفتند.  
دو متهم به حبس و اخاذي از مرد گلفروش هم اعتراف كردند و 
مدعي شدند در اخاذي دوم يكي از كارگرانشان با آنها همدستي 
كرده است . همزمان با ادامه تحقيقات از زن و شوهر گلفروش، 

مأموران در تالشند تا دو همدست آنها را بازداشت كنند. 

مردي كه متهم است دو سال قبل در جريان 
سرقت از دالرفروش او را به قتل رسانده است 
روز گذش�ته پ�اي مي�ز محاكم�ه ايس�تاد. 
به گزارش خبرنگار ما، مس��ائل اقتصادي نقش 
مهم��ي در ش��كل گيري جرائم جنايي كش��ور 
ايجاد كرده اس��ت. بدون ترديد كس��اني كه در 
حوزه هاي تصميم گي��ري نقش دارن��د به آمار 
واقعي اين جرائم هم دسترس��ي دارند، بنابراين 
توجه به زيرساخت هاي اقتصادي عمدتاً در اقشار 
آسيب پذير از شكل گيري بسياري از پرونده هاي 
جنايي جلوگيري مي كند.  در پرونده اي كه ششم 
فروردين  س��ال ۹6، در كالنت��ري 12۹ جامي با 
تصادف زنجيره اي يك خودروي پرايد و زخمي 
شدن يكي از سرنش��ينان آن در خيابان خارك 
تشكيل ش��د، مأموران به محل اعزام شدند و در 
اولين بررس��ي ها دريافتند راننده خودرو بعد از 
توقف خودروي اش از سوي پليس توانسته است 
با تهديد اسلحه و خودزني با كاتر از محل متواري 
شود و فرد مجروح نيز به بيمارستان منتقل شده 
بود.  به اين ترتيب مأموران به بيمارستان رفتند 
و عليرضا 54 ساله كه از ناحيه شكم و سينه مورد 
اصابت پنج گلوله قرار گرفته بود را قبل از انتقال به 
اتاق عمل تحت بازجويي قرار دادند. مرد ميانسال 
به مأموران گفت: »در خيابان فردوسي دالر خريد 
و فروش مي كردم تا اينكه روز حادثه راننده پرايد 
بعد از توقف، خ��ودش را مأم��ور پليس معرفي 
كرد. از آنجائيكه بي سيم و دستبند داشت به او 
اعتماد كردم و س��وار خودروي اش شدم. بعد از 
طي مسافتي او خواست دالرهايم را در اختيارش 

بگذارم تا بررسي كند تقلبي نباشد. به رفتارش 
مشكوك شدم به همين خاطر از او خواستم كارت 
شناسايي اش را نشانم دهد، اما او يكباره اسلحه 
كشيد و با هم درگير شديم. او يك تير به شكمم 
ش��ليك كرد كه من خودم را روي اس��لحه اش 
انداختم. اس��لحه زير صندلي افتاد اما او دومين 
اس��لحه را بيرون آورد و چند تير ديگر به طرفم 
ش��ليك كرد. در آن لحظه فقط توانستم فرمان 
ماشين را بچرخانم كه باعث شد خودرو منحرف 
و پس از برخورد با چند ماش��ين پارك شده در 
حاشيه خيابان متوقف شود. بعد از آن شاهدان 
و مأموران پليس آمدند و مرا از ماش��ين بيرون 
كش��يدند. راننده هم قصد فرار داشت اما وقتي 
مأموران او را گرفتند با كاتر تهديد به خودزني كرد 
و به طرف مردم و مأموران اسلحه كشيد تا اينكه 

توانست متواري ش��ود.« بعد از اين توضيحات 
عليرضا به رغم تالش پزش��كان به علت ش��دت 
خونريزي فوت كرد. با مرگ مرد ميانسال پرونده 
با موضوع قتل عمد در اختي��ار اداره يكم پليس 
آگاهي قرار گرفت و بعد از استعالم پالك خودرو 
بود كه مأموران دريافتند خودرو سرقتي است. 
همچنين مشخص شد متهم اواخر سال ۹5 تحت 
پوشش مأمور با تهديد اسلحه از دو دالر فروش 
ديگر نيز پول و دالر سرقت كرده است.  با اطالعات 
به دست آمده، تالش براي دستگيري متهم ادامه 
داش��ت تا اينكه دو ماه بعد صاحب خودرو به نام 
حميد شناس��ايي و بعد از چهره نگاري از سوي 
دو مالباخته مش��خص شد وي س��ارق و عامل 
قتل دالرفروش اس��ت.  مرد جوان تحت تعقيب 
پليس قرار گرفت تا اينكه بيست و هفتم خرداد ماه 

همان سال، حميد در مخفيگاهش در محمديه 
قزوين بازداشت و اسلحه، ش��وكر، گاز اشك آور 
و تعدادي پالك خودرو هم از محل كش��ف شد. 
وي در بازجويي ها با اعتراف به قتل و س��ه فقره 
سرقت روانه زندان ش��د و صبح ديروز در شعبه 
دوم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست 
قاضي زالي محاكمه ش��د. بعد از اعالم رسميت 
جلسه اولياي دم درخواس��ت قصاص كردند.  در 
ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و با قبول جرمش 
ماجرا را شرح داد. وي در آخرين دفاعش گفت: »با 
مقتول خصومتي نداشتم و در آن شرايط ناچار به 
تيراندازي شدم. « او گفت: »وقتي بچه بودم مادر 
و خواهر هفت ساله ام از خانه بيرون رفتند و ديگر 
بازنگشتند. آن روز از پنجره آخرين نگاهم را به آنها 
انداختم و ديگر آنها را نديدم. دو سال بعد فهميدم 
براي زندگي به اوكراين رفته اند و مي دانستم چه 
كساني مسبب رفتن آنها هستند. به همين خاطر 
با تهيه اسلحه قصد انتقام داشتم اما موفق نشدم از 
آنها آدرسي به دست بياورم.« متهم ادامه داد: »در 
اين سالها پدرم به خاطر شكست مالي شب ها بيدار 
مي شد و فرياد مي كشيد. كودكي سختي داشتم 
و وقتي بزرگ شدم دوسال در مترو دستفروشي 
مي كردم تا اينكه پدرم بيمار شد و قرار بود به خاطر 
بيماري پايش را قطع كنند. به همين خاطر براي 
تأمين هزينه هاي درمان پدرم تصميم به سرقت 
گرفتم كه سرنوشتم به اينجا رسيد. حاال دو سال 
در زندان هيچكس مالقاتم نيامده و خيلي تنها 
هستم. از اولياي دم درخواست گذشت دارم. « در 

پايان هيئت قضايي وارد شور شد.

پسر نوجواني كه متهم است گوشي تلفن همراه منشي مطب 
پزشكان را در شهرستان اهواز سرقت مي كرد، بازداشت شد. 
به گ��زارش خبرن��گار ما، جانش��ين فرمانده انتظامي اس��تان 
خوزستان گفت: اين پرونده همزمان با طرح شكايت هاي مشابه 
درباره سرقت گوشي تلفن همراه منشي مطب هاي پزشكان به 
جريان افتاد. سرهنگ سيد محمد صالحي گفت: در حالي كه 
تعداد شكايت ها به 28 فقره رسيده بود مأموران پليس با بررسي 
تصاوير دوربين هاي مداربسته موفق شدند متهم را كه پسری 
نوجوان بود شناسايي و بازداشت كنند. متهم در بازجويي ها به 
جرمش اعتراف كرد و تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد. 

 سرقت پسر نوجوان
 از منشي مطب پزشكان
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 پالك مخدوش
 دزدان 500 ميليوني را گرفتار كرد

مأموران گش�ت پليس آگاهي تهران بعد از تحقيق از 
دو سرنشين خودروي پژو206 كه با پالك مخدوش در 
حال تردد بودند متوجه شدند كه آنها از دزدان حرفه اي 
خ�ودرو و خان�ه در جنوب ش�رقی پايتخت هس�تند. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 5 صبح روز يازدهم فروردين ماه 
مأموران پايگاه ششم پليس آگاهي هنگام گشت زني به يك 
دستگاه خودروي 206 سفيد رنگ كه با پالك هاي مخدوش 
در ح��ال تردد بود مظنون ش��دند و بع��د از متوقف كردن 
خودرو، راننده و سرنش��ين آن را بازداش��ت كردند. وقتي 
در بررسي هاي بعدي مشخص ش��د كه پالك هاي خودرو 
سرقتي است، مأموران در بازرسي خودرو يك قيچي آهن بر 
بزرگ كشف كردند. در شاخه ديگري از تحقيقات مشخص 
ش��د كه اكبر و نادر هر دو 32 س��اله از مجرمان سابقه دار 
هستند كه به س��رقت از 50 خانه و 150 فقره لوازم داخل 
خودرو و چند خودرو اعتراف كردند. آنها همچنين گفتند 
كه بيشتر اموال سرقت شده را به مالخران در منطقه خالزير 
فروخته اند. دو متهم همچنين گفتند كه بسياري از اموال 
سرقت ش��ده را در انبار هاي خود دپو كرده اند كه انبارها از 
سوي پليس كشف شد. سرهنگ كارآگاه بهزاد اختياري، 
رئيس پايگاه ششم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: ارزش 
مالي پرونده تاكنون 500 ميليون تومان است و تحقيقات 

براي شناسايي جرائم بيشتر متهمان در جريان است. 

 سردار منتظرالمهدي سخنگو 
و  معاون  ستادمبارزه بامواد مخدر شد 
سردار اسكندر، دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر طي 
حكمي سردار سعيد منتظرالمهدي را به عنوان سخنگو 
و معاون پيشگيري، فرهنگي، درمان و كاهش تقاضاي 
ستاد مبارزه با موادمخدر رياست جمهوري منصوب كرد. 
سردار منتظرالمهدي پيش از اين سخنگو و معاون اجتماعي 
نيروي انتظامي بود كه بنا به درخواست دبير كل ستاد مبارزه با 
موادمخدر و باموافقت فرمانده نيروي انتظامي، به نهاد رياست 
جمهوري مأمور ش��د. منتظرالمه��دي داراي دكتراي طب و 
همچنين دكتراي تخصصي روانشناسي سالمت از دانشگاه علوم 

پزشكي ايران و عضو هيئت علمي و مدرس دانشگاه است. 

 مطمئن شويد كه نرم افزار امنيتي و آنتي ويروس شما به روز رساني شده است. 
 اطالعات شخصي خود را در شبكه هاي اجتماعي افشا نكنيد. 

 به طور منظم از اطالعات خود كه روي كامپيوتر يا تبلت و تلفن همراه داريد نس��خه 
پشتيبان تهيه كنيد. 

 هرگز پسورد يا كلمه عبور خود را در مقابل درخواست ها كه از طريق ايميل، پيامك و 
تلفن مطرح مي شود، افشا نكنيد. 

  اطمينان حاصل كنيد كه ش��بكه وايرلس ش��ما در تمام اوقات امن اس��ت. مراقب 
سايت هاي حراجي كه در آن خريد و فروش انجام مي دهيد، باشيد. 

 رمزهاي طوالني و سخت انتخاب كنيد و براي ديگران بازگو نكنيد و به طور منظم و هر 
چند وقت يك بار آنها را تغيير دهيد. 

 در مورد خريد و پرداخت هاي اينترنتي و همچنين انجام كارهاي بانكي، از صحت سايت 
و امن بودن آن اطمينان حاصل كنيد. 

 هميشه جديدترين نسخه نرم افزارها يا سيستم عامل ها را دانلود كنيد. 
 به خاطر داشته باشيد كه گوشي هاي هوش��مند هميشه مي تواند هدف ويروس ها و 

نرم افزارهاي جاسوسي قرار گيرد. 
آموزش همگاني معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي پايتخت 

توصيه هاي پليس به كاربران فضاي مجازي

عامل قتل دالرفروش:  قصد سرقت داشتم

مردي كه متهم است با پرسه در س�ايت هاي فروش كاال، مشتريان را فريب 
داده است و كاالي آنها را سرقت مي كرد سرانجام به دام پليس تهران افتاد. 
به گزارش خبرنگار ما، اواخر دي ماه سال قبل بود كه مردي مأموران پليس تهران را 
از ماجراي سرقت با خبر كرد. او گفت: من براي فروش سنتور در يكي از سايت هاي 
فروش كاال آگهي دادم. س��اعتي قبل مردي تماس گرفت و گفت قصد خريد دارد. 
بعد براي فروش س��نتور با آن مرد در يكي از خيابان هاي شمال تهران قرار مالقات 
گذاشتم. وقتي سر قرار حاضر شدم او سنتور را بررسي كرد و بعد از توافق بر سر قيمت 
گفت پول را از طريق گوشي تلفن همراهش به حسابم واريز مي كند كه قبول كردم. 
او سپس تصويري از يك تراكنش به من نشان داد و مدعي شد كه پول به حسابم واريز 
شده است، اما پيامكي به گوشي ام ارسال نشد. آن مرد مدعي شد كه پيامك با تأخير 
برايم ارسال خواهد شد. به هرحال من هم به حرفش اعتماد كردم و آن مرد سنتور را 
با خودش برد. صبح روز بعد وقتي براي بررسي حسابم به بانك رفتم متوجه شدم كه 
اصالً پولي به حسابم واريز نشده است براي همين با تلفن همراه آن مرد تماس گرفتم، 
اما او به تماس هايم جواب نداد و حاال از او شكايت دارم.  بعد از مطرح شدن شكايت، 
پرونده به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسراي ناحيه يك تهران به پايگاه يكم پليس 
آگاهي تهران فرستاده شد. بررس��ي هاي مأموران پليس نشان داد كه شكايت هاي 
مشابهي مطرح شده است و مشخصاتي كه شاكيان از متهم در اختيار پليس گذاشته 
بودند با هم مطابقت داشت. در شاخه ديگري از تحقيقات مخفيگاه متهم كه بهزاد 
نام داشت شناسايي و بيستم فروردين ماه بازداشت شد. بهزاد وقتي مورد تحقيق قرار 
گرفت، گفت: من كارمند يك شركت خصوصي هستم و از مدتي قبل براي درآمد 
بيشتر شروع به سرقت به اين شيوه كردم. متهم گفت: در حال حاضر به اين شيوه 
50 ميليون تومان به جيب زده ام. سرهنگ دستخال، رئيس پايگاه يكم پليس آگاهي 

پايتخت گفت: تحقيقات بيشتر از متهم در جريان است. 

سرقت از مشتريان سايت هاي  فروش كاال
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بي توجهي به ساختارهاي اقتصادي سبب تشكيل بسياري از پرونده هاي جنايي مي شود

 فيلم سياه مشتريان
 در دست زن و مرد گلفروش


