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 تله گذاري شركت هاي هرمي 
براي تحصيلكردگان بيكار

با وجود انعكاس اخبار مربوط به برخورد با شركت هاي 
هرمي و دس��تگيري اعضاي اصلي اين ش��ركت هاي 
غيرقانوني در طي 10سال گذش��ته و اطالع رساني و 
آموزش همگاني در رسانه ملي و مطبوعات در نهايت 
ناباوري همچنان ش��اهد جذب افراد در اين شركت ها 

هستيم. 
از دي ماه سال 84 كه فعاليت اين ش��ركت ها در زمره 
جرائم اخالل در نظام اقتصادي كشور به شمار آمد اين شركت ها به صورت زيرزميني 
و تحت عناوين مختلف اقدام به عضو گيري مي كنند. عم��وم افراد بر اين باورند كه با 
توجه به موج عظيم دستگيري ها و اطالع رساني هاي صورت گرفته در يك دهه گذشته 
احتمال كمي وجود دارد كه كسي توسط اين ش��ركت ها مورد اغفال قرار بگيرد، اما 
در نهايت تأسف نه تنها هنوز عضوگيري توسط اين شركتها وجود دارد كه اكثر افراد 
جذب شده نيز از جوانان تحصيلكرده هستند. تنها نكته اي كه عضوگيري هاي اخير را 
از سالهاي گذشته متمايز مي كند محل سكونت اين افراد است. خوشبختانه با وجود 
آگاهسازي هاي صورت گرفته توسط پليس و ارتقاي دانش انتظامي شهروندان اين 
شركتها در جذب عضو از ميان شهروندان و جوانان تهراني با شكست مواجه شده اند، اما 
سيل شكايات و اعالم فقداني خانواده ها از نقاط مختلف كشور به پليس آگاهي تهران 
بزرگ نشان مي دهد اين شركت هاي غيرقانوني دام تبليغات فريبنده خود را متوجه 

جوانان تحصيلكرده اما بيكار شهرستاني كرده اند. 
شكل و ساختار فعاليت اين شركت ها هرمي است و افراد تحت عنوان عضو شناخته 
مي شوند و عضو كسي است كه با پرداخت مبلغي اقدام به سرمايه گذاري كرده و برابر 
دستورالعمل كاري براي اينكه بتوانند به سود برسد بايد تعدادي را به عنوان زيرشاخه 
معرفي و از آنها نيز جذب سرمايه كند و به حساب شركت واريز كنند الزم به ذكر است 
افراد عضو شده داراي تحصيالت دانش��گاهي و مدارك عاليه بوده و پس از پرداخت 
حداقل مبالغ ميانگين 25ميليون تومان بايد براي فعاليت در شركت اقدام به جذب 
زيرمجموعه كنند و جهت انجام اين كار مخاطبان خود را كه ساكن شهرستان هستند 
به بهانه استخدام در ش��ركت هاي معتبر دولتي مانند: ش��ركت نفت، پتروشيمي و 

شركت هاي اقماري، وزارت نيرو، شركت مپنا و... به تهران دعوت مي كنند. 
سطح اول نفرات جديد الورود و استيج زده ها هستند ازجمله: لول اول 0- 0 يعني كسي 
كه تازه وارد شده است، لول دوم 0- 1كسي كه يك نفر را وارد كرده است، 1- 1كسي 
كه دونفر ر ا وارد كرده است و به اصطالح استيج زده است، لول سوم 2- 1يعني كسي 
كه يكي از زيرمجموعه هايش يك نفر را وارد كرده است، 2- 2يعني كسي كه هر كدام 
از زير مجموعه هايش يك نفر را جذب كرده باشد، 3- 3كسي كه دو زير مجموعه هايش 

استيج زده باشد و به اصطالح در حال آفيسر شدن است. 
سطح دوم به نام آفيسر شناخته مي ش��ود، آفيسر كسي است كه مسئوليت مديريت 
و كنترل اعضاء در آفيس)دفتر( را به عهده داش��ته و در مقاطع��ي اقدام به برگزاري 
كالس هاي آموزشي و  توجيهي مي كند. آفيسر ممكن اس��ت يك يا دو نفر به عنوان 
دستيار در اختيار داشته باش��د كه موارد مربوط به تداركات و تهيه لوازم و مايحتاج 

را برعهده دارد. 
سطح سوم ساپورتر اس��ت كه آفيس��ر تمام موارد كاري خود مانند برگزاري كالس 
آموزشي چه در محل آفيس يا خارج از آفيس )پاركها، اماكن عمومي و...( اعزام تيم 
براي مصاحبه جذب افراد جديد و اموراتي از اين دست را هماهنگ مي كند و حداقل 

مسئوليت هدايت دو آفيس را برعهده دارد. 
سطح چهارم ليدر است. ليدر فردي است كه معموالً تعدادي آفيس را در اختيار داشته 
و از طريق هماهنگي با ساپورترها و آفيسرها نسبت به كنترل آفيس هاي تحت نظر 
اقدام مي كند كه در برخي موارد مشاهده شده ليدرها پس از اينكه آفيس توسط پليس 
شناسايي و افراد دستگير شدند با تطميع برخي افراد بيروني كه داراي فيش حقوقي 
و جواز كسب  هستند به مراكز قضايي مراجعه و اقدام به سپردن وثيقه يا كفالت جهت 
آزادي دستگيرشدگان مي كند و اين عمل در راستاي جذب مجدد افراد و راه اندازي 

آفيس انجام مي گيرد. 
در حال حاضر قريب به اتفاق اكثر آفيس ها تحت عنوان شركت Q- NET فعاليت 
داشته و با موضوع خريد تورهاي مسافرتي كه همگي تور خارج از كشور هستند 
اقدام به اخذ مبالغ مختلف از اعضا مي كنند. البته در برخي موارد افرادي در خارج 
از آفيس بدون داشتن دفتر و مكان، اقدام به جذب سرمايه افراد مي كنند و اين به 
گونه ايست كه اين افراد در بين همكاران خود و كساني كه در يك صنف فعاليت 
مي كنند ورود كرده و با استفاده از همان شگرد و نام برخي شركت هاي داخلي و 

خارجي يا حتي موضوع كار يا حرفه خود اقدام به كالهبرداري مي كنند. 
پيرو بخش��نامه و دس��تورالعمل هاي صادره از پليس آگاهي ناجا مبني بر تش��ديد 
فعاليت هاي شركت هاي هرمي در سطح شهر تهران و استان هاي اطراف، تعدادي از 
افراد جذب شده يا خانواده هاي اعضاي جذب شده در شركت هاي هرمي به اداره 14 
معاونت جعل و كالهبرداري پليس آگاهي تهران بزرگ مراجعه كردند و با در دست 
داشتن شكوائيه تقاضاي شناسايي و يافتن فرزندانشان و دستگيري اعضاي باالدستي 
خود را داشتند. لذا كارگروهي از كارآگاهان مجرب جهت رسيدگي تخصصي و مقابله 
با آنها در سال1389در اين پليس تشكيل ش��د و با همكاري ساير ارگان هاي دولتي 
و امنيتي با توجه به فعاليت آشكار ش��ركت هاي هرمي از جمله گلد كوئست در يك 
عمليات ضربتي و هماهنگ در س��طح حوزه قضايي و انتظام��ي تهران بزرگ حدود 
400دفتر شناسايي و جمع آوري شد. پس از اجراي عمليات مذكور شركت هاي هرمي 
جهت بقا و ادامه جذب افراد شروع به فعاليت هاي مخفيانه و زيرزميني كردند و با توجه 
به رسانه اي ش��دن موضوع، نام و نحوه عضوگيري را تغيير داده و به بهانه استخدام يا 
سرمايه گذاري در بازارهاي جهاني )فاركس( اقدام به جذب افراد با مبالغ مختلف كه 

بعضاً به چند صد ميليون تومان از هر نفر مي رسد، مي كردند. 
با توجه به رويه جديد شركت هاي هرمي و دس��تگيري هاي متعدد اعضا اسنادي در 
آفيس ها كشف شد كه در آنها نحوه فرار از چنگال قانون و جلوگيري از شناسايي توسط 

مأموران انتظامي به طور جامع و كامل آموزش داده شده بود. 
با توجه به دستگيري هاي صورت گرفته در شهر تهران و ناامن شدن حوزه انتظامي 
تهران بزرگ براي اين افراد سردسته ها و ليدرها اقدام به انتقال دفاتر خود از تهران به 
شهرهاي مجاور كرده و برنامه ريزي خود را در عضوگيري، بر اغفال جوانان تحصيل 
كرده از استان هاي دور دس��ت متمركز كرده اند. لذا به خانواده ها توصيه مي شود به 

منظور مراقبت و محافظت از فرزند خود به اين هشدارها توجه كنند: 
1- بعضاً ديده شده افرادي كه در ابتداي عضويت در اين شركت ها توسط پليس نجات 
مي يابند همچنان متعجب هس��تند كه چرا پليس مانع از ش��راكت آنان در تجارتي 
سودآور شده است. با يك مثال ساده براي اين افراد مي توان شركت هاي هرمي را به 
جارو برقي تشبيه كرد كه سود واقعي تنها نصيب سرشاخه هاي اصلي مي شود و چيزي 

به افرادي كه در مسير جذب سرمايه به درون اين جاروبرقي هستند، نمي رسد. 
2-به هيچ وجه به درخواس��ت مبالغ ميليوني )معموال 30ميليون به باال( فرزندانتان 
كه براي استخدام راهي تهران شده اند تحت عنوان ضمانت براي كار و خريد وسيله 
و... پاسخ مثبت ندهيد و به آشنايان و اطرافيانتان نيز بسپاريد به هيچ عنوان اين پول 
را به فرزندتان ندهند. تنها راهي كه مي توانيد زمينه بازگشت فرزندتان را فراهم كنيد 
عدم پرداخت پول است، چون تنها در اين صورت است كه اين شركت ها دست از اغفال 

سوژه برداشته و وي را رها مي سازند. 
3- نس��بت به س��كونت تعداد زيادي جوان در يك آپارتمان كوچك و با رفت و آمد 
محدود در محل سكونت خود، به وجود ش��ركت هاي هرمي شك كرده و مراتب را به 

پليس اطالع دهيد. 
4- هرگونه استخدام در سازمان هاي دولتي از طريق رسانه هاي جمعي اعالم مي شود. 
پس در صورت تماس يك دوست قديمي در مورد استخدام در اين سازمانها و وسوسه 
و دعوت فرزند شما به تهران به نيت فرد در عضوگيري براي شركت هاي هرمي شك 

كرده و مانع پاسخ مثبت فرزندتان به اين دعوت شويد. 
*رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ

سردار عليرضا لطفي*

سارق حرفه اي كه با خوراندن مواد بي هوشي 
در تهران و قم اقدام به سرقت خودرو و اموال 
شهروندان كرده بود، هنگام كورس با خودروي 
سرقتي در آزاد راه تهران- قم بازداشت شد. 
 بس��ياري از مجرمان هنگام بروز عمل مجرمانه 
خود جان ش��هروندان را به خطر مي اندازند كه 
پس از بازداشت متهمان راز بسياري از جرائمي 
كه ممكن است به مرگ افراد منجر شده باشد هم 
بر مال نمي شود. تشديد مجازات و محروميت هاي 
اجتماعي براي اين دسته از مجرمان شايد منجر 
به كاهش وقوع اينگونه جرائم شود، مثل مردي 
كه با خوراندن ماده بي هوشي مردم را بي هوش و 

اموالشان را سرقت مي كرد. 
به گزارش خبرنگار ما ،  روز 22 ارديبهشت سال قبل 
بود كه زني به اداره پليس رفت و از مرد ميانسالي به 
اتهام سرقت خودرو و اموال گرانقيمتش شكايت 

كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: خانه ام در يكي از 

خيابان هاي شمالي تهران است و به صورت تنها 
زندگي مي كنم. پدر و مادرم اهل كرمانشاه هستند 
و آنجا زندگي مي كنند به همين خاطر در سال 
چند باري براي ديدن آنها به كرمانشاه مي روم. 
مدتي قبل زماني كه براي رفتن به كرمانشاه به 
ترمينال مسافربري رفته بودم با مرد ميانسالي به 
نام افشار آشنا شدم. او مدعي شد كه كمك راننده 
است و در نصب و تعميرات ماهواره و تجهيزات 
آن هم فعاليت دارد. او ش��ماره اش را به من داد 
و قرار شد، اگر كاري داش��تم با او تماس بگيرم. 
چند روزي بود ماهواره ام مشكل پيدا كرده بود كه 
روز قبل با افشار تماس گرفتم و او را براي تعمير 
ماهواره ام به خانه ام دعوت كردم و او هم ساعتي 
بعد به خانه ام آمد. براي پذيراي��ي از او دو ليوان 
چايي آوردم و روي ميز گذاش��تم و سپس براي 
آوردن وسايل ماهواره به اتاقم رفتم و لحظاتي بعد 
پيش او برگشتم و شروع به خوردن چايي ام كردم 
كه احساس كردم سرم گيج شد و بعد بي هوش 

شدم تا اينكه امروز برادرم به خانه  ام آمد و با پيكر 
نيمه جان من روبه رو مي شود و مرا به بيمارستان 
منتقل مي كند . وقتي به هوش آمدم تازه فهميدم 
كه كمك راننده داخل چايي من مواد بي هوشي 
ريخته و پس از اينكه بي هوش ش��دم خودروي 
ساينا ام  به همراه مداركش، طالها و پول هاي نقد 

و اموال گرانقيمتم را سرقت مي كند. 
با طرح اين ش��كايت پرونده به دس��تور قاضي 
رسولي، بازپرس شعبه هشتم دادسراي ناحيه 34 
براي رسيدگي در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي 
قرار گرفت. چن��د روز پس از حادث��ه مأموران 
خودروي سرقتي را در حالي كه تمامي وسايل 
داخل آن و حتي الس��تيك هايش سرقت شده 
بود در يكي از خيابان هاي جنوبي تهران كشف 

كردند. 
گزارش سرقت مشابه از مرد لباس فروش 

همزمان با ادامه تحقيقات مأموران با ش��كايت 
مش��ابه ديگري روبه رو ش��دند ك��ه حكايت از 
اين داش��ت متهم اين بار به همين ش��يوه مرد 
لباس فروش��ي را بي هوش و اموالش را س��رقت 

كرده است. 
ش��اكي گفت: كارم لباس فروشي است و بيشتر 
از كش��ور تركيه لباس وارد مي كنم و در تهران 
مي فروش��م. چند روز قب��ل تع��دادي نمونه از 
لباس هاي واردات��ي ام را به ته��ران آوردم و قرار 
بود براي فروش بازاريابي كنم تا اينكه با مردي 
در حوالي بازار آشنا ش��دم كه مدعي بود لباس 
فروش است. او گفت كه لباس هاي مرا مي خرد و 
به همين دليل همراه او به مهمانپذيري رفتيم كه 
آنجا ساكن بودم. پس از اينكه نمونه هاي لباس ها 
را نشانش دادم او آبميوه اي را به من تعارف كرد و 
من هم خوردم كه بي هوش شدم. وقتي به هوش 
آمدم ديدم اين مرد پس از اينك��ه مرا با آبميوه 
مسموم بي هوش كرده خودروي ساينا ام را همراه 
پول ها و وسايل گرانقميتم را سرقت كرده است. 

در حالي كه تحقيقات درباره اي��ن پرونده ادامه 
داشت كارآگاهان دريافتند، مأموران راهنمايي 
و رانندگي در اتوبان تهران-قم خودروي س��اينا 
س��رقتي مرد لباس فروش را در حالي كه راننده 
آن با س��رعت غير مجاز با راننده ديگري كورس 
گذاشته بود، توقيف و راننده آن را به خاطر سرقتي 

بودن خودرو بازداشت كرده اند. 
متهم پس از انتقال به تهران در بازجويي ها به جرم 
خود اقرار كرد. تحقيقات از متهم به دستور قاضي 

رسولي ادامه دارد. 

بازداشت سارق تحت تعقيب در كورس با خودروی سرقتی 

مردجواني كه سال گذش�ته در جريان درگيري در يكي 
از پارك ه�اي غرب تهران مرتكب قتل ش�ده  اس�ت در 
جلسه محاكمه مدعي ش�د كه به خاطر مصرف مشروب 
كنترل خودش را از دست داده و مرتكب قتل شده است. 
به گزارش خبرنگار ما، در پرونده اي كه 25 ارديبهشت سال 9۷ 
در كالنتري 141 كن تشكيل شد، مأموران از قتل مرد 30 ساله 
به نام سيامك در پارك بهار در ش��هران باخبر و راهي محل 
شدند. شواهد نش��ان مي داد مرد جوان در جريان درگيري 
با پس��ر جواني به نام س��تار بر اثر اصابت ضربه چاقو به قتل 
رسيده است. با انتقال جسد به پزشكي قانوني تالش مأموران 
براي شناسايي ستار 19 ساله آغاز شد تا اينكه عامل قتل در 
خانه  پدري اش دستگير شد. متهم ابتدا سعي داشت پليس را 
گمراه كند، اما در روند بازجويي ها به قتل اعتراف كرد و گفت: 

»روز حادثه مست بودم كه ناخواسته مرتكب قتل شدم.«
متهم بعد از اقرار به جرمش روانه زندان ش��د و پرونده بعد 
از صدور كيفرخواست به ش��عبه هفتم دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد و مقابل قاضي كيخواه پاي ميز 
محاكمه ايستاد. ابتداي جلسه اولياي دم كه مادر مقتول بود 
درخواست قصاص كرد سپس متهم در جايگاه قرار گرفت و 
در شرح حادثه گفت: »روز حادثه در محله شهر ري بودم و 
بعد از خوردن مشروب تصميم گرفتم با موتورم در خيابان 
چرخي بزنم. همين لحظه يكي از دوستانم تماس گرفت و 
خواست به منطقه شهران بروم. از دولت آباد به سمت كن 
رفتم و بعد از اينكه دوس��تم را ديدم خواست به پاركي كه 
حوالي همان محل بود، برويم. قبول كردم اما وقتي در مسير 
بوديم او پيشنهاد داد يك بطري مشروب بخريم. مخالفت 
كردم و گفتم من ساعتي قبل دو ليوان مشروب خورده ام، 
اما با اص��رار او قبول ك��ردم و همراه او و چن��د نفر ديگر از 
دوستانم در پارك دو ليوان ديگر مشروب خورديم.« متهم 
ادامه داد: »با خوردن چند ليوان مش��روب در حال خودم 
نبودم و گويا در حال عربده  كشي بودم كه ناگهان سيامك 
جلو آمد و معترض شد و گفت اينجا زن و بچه مردم رفت و 
آمد مي كنند و نبايد سر و صدا كنم. اصاًل روي رفتارم كنترل 
نداشتم كه ناگهان مقتول با دست به پشت سرم ضربه زد 
و بعد با دو نفر از دوستانش در مكاني كه بن بست بود و راه 
فراري نبود حمله ك��ردن و آنها مرا به ش��دت كتك زدند. 
چاره اي نداشتم و مجبور شدم از خودم دفاع كنم به همين 
خاطر با چاقويي كه همراه داشتم چند ضربه به مقتول زدم 

و او خونين روي زمين افتاد.«
متهم در ادامه در پاسخ به سؤال هيئت قضايي مبني بر اينكه 
چرا با خود ش چاقو همراه داشته است، گفت: »مدتي قبل 
يك موتور گرانقيمت خريده بودم. از آنجائيكه در محله ما 
خفت گيري زياد شده بود ناچار بودم هميشه چاقو همراه 

داشته باشم تا اگر خطري بود از خودم دفاع كنم.«
متهم در آخرين دفاعش گفت: »باور كنيد قصد قتل نداشتم 
و آن روز به خاطر خوردن مشروب از نحوه قتل اطالع درستي 
ندارم بعد كه به هوش آمدم دوستانم گفتند در حال عربده كشي 
و فحاشي بودم كه مقتول با من درگير شد. در اين مدت بارها 
خانواده ام براي صحبت به ديدن اولياي دم رفته اند، اما آنها اجازه 

صحبت نمي دهند. از آنها تقاضا دارم مرا ببخشند.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

سيل جان خواهر و برادر 
خردسال ميبدي را گرفت 

س�يل در شهرس�تان ميب�د ج�ان دو ك�ودك 
را ك�ه هم�راه پدرش�ان ب�راي دي�دن س�يل 
گرف�ت.  بودن�د،  ش�ده  خ�ارج  خ�ودرو  از 
هادي هادي نسب، مديركل مديريت بحران استان يزد 
به ايسنا گفت: بامداد روز چهارش��نبه، يكم خردادماه 
خانواده اي چهار نفري در مس��ير درين ب��ه ميبد براي 
تماشاي سيل از ماشين خود خارج شده و پدر به همراه 
دو كودك خود به داخل آب م��ي رود و هنگامي كه به 
وسط آب مي رس��ند، سرعت سيل دس��تان دو كودك 
را از دست هاي پدر خارج مي كند و با خود مي برد.  وي 
با اش��اره به اين كه در چنين شرايطي پدر تنها موفق به 
نجات خود مي شود، گفت: جس��د دخترك 12ساله به 
همراه جس��د برادر چهار س��اله اش مدتي پس از غرق 

شدن، در ساعت 1:45 بامداد پيدا شد. 

كالهبرداران خانه هاي اجاره اي را 
رهن مي دادند

ك�ردن  اج�اره  از  پ�س  ك�ه  بنگاه�دار  م�رد  چن�د 
ره�ن  را  اج�اره اي  ام�اك  م�ردم،  خانه ه�اي 
ش�دند.  بازداش�ت  مي ش�دند،  مت�واري  و  داده 
به گزارش خبرنگار ما، 24 اسفند سال قبل مردي مأموران پليس 
را از ماجراي كالهبرداري اعضاي اين باند با خبر كرد. او گفت: 
من چند ماه قبل براي اجاره دادن خانه ام به يكي از سايت هاي 
معروف، آگهي دادم. بعد از آن مردي از ط��رف بنگاهي به نام 
»آراد« تماس گرفت و گفت كه حاضر است خانه ام را به مبلغ 
خوبي اجاره دهد كه قبول كردم. بعد خانه  ام در خيابان فردوس 
شرق را به اعضاي يك خانواده اجاره دادم. قرار شد مستأجرم 
سر هر ماه اجاره را به حس��ابم واريز كند، اما با گذشت دو ماه 
اجاره اش به تأخير افتاد. امروز وقتي براي گرفتن اجاره مراجعه 
كردم، ديدم فرد ديگري در خانه ام س��اكن ش��ده است! وقتي 
براي تحقيق درب��اره اين موضوع به بن��گاه آراد مراجعه كردم 

متوجه ش��دم كه بنگاه هم تعطيل ش��ده اس��ت و بنگاه دارها 
كالهبردار بوده ان��د. بعد از مطرح ش��دن ش��كايت پرونده به 
دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرا ناحيه پنج تهران در اختيار 
اداره 14 پليس آگاهي تهران قرار گرفت. در جريان بررسي هاي 
بيشتر مشخص شد افراد فريبكار با تأسيس يك بنگاه اقدام به 
اجاره كردن خانه كرده و بعد از دو ماه خانه هاي اجاره اي را در 
بنگاه خود به افراد ديگري رهن مي دادند و به اين شيوه هم از 

مالك و هم از مستأجر جديد كالهبرداري مي كردند. 
مالك مغازه هم وقتي مورد تحقيق قرار گرفت، گفت: من مغازه ام 
را به مردي به نام پدرام اجاره دادم كه قرار شد در آن بنگاه امالك 
داير كند. چند ماهي كه گذشت، آن مرد قراردادش را فسخ كرد 

و گفت كه جايي بهتر پيدا كرده است. 
در ش��اخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان موفق شدند مخفيگاه 
يكي از اعضاي اين باند را در مارليك شناسايي و او را بازداشت كنند. 

متهم در بازجويي ها به كالهبرداري به اين شيوه اعتراف كرد و دو 
همدست خود به نام هاي پيمان و محمدرضا را به پليس معرفي 
كرد. با اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاش��ت مش��خص 
شد كه پيمان و محمدرضا به همان شيوه بنگاهي به نام آپاما در 
محدوده هفت حوض اجاره كرده و مشغول كالهبرداري هستند كه 
بازداشت شدند. در بازرسي از مخفيگاه متهمان اوراق هويتي جعلي 
با اسامي مختلف و تصاوير مختلف، مهرهاي برجسته دفترخانه و 
تعدادي اسناد ملكي جعلي كشف شد. در جريان تحقيقات از اين 
متهمان مشخص ش��دكه در بنگاه آپاما از 10نفر ديگر به همان 
ش��يوه كالهبرداري كرده اند.  سرهنگ جهانگير تقي پور، معاون 
جرائم مبارزه با جعل و كالهبرداري پليس آگاهي پايتخت گفت: با 
هماهنگي بازپرس شعبه هفتم دادسراي ناحيه پنج تهران، اعضاي 
اين باند با وثيقه 5ميلياردي راهي زندان شدند و تحقيقات از آنها 

همچنان در جريان است. 

خودت را معرفي كن ؟ 
افشار هستم 5۷ ساله. 

معتادي ؟
بله. اعتياد زندگي ام را تباه كرد. 

سابقه داري ؟ 
بله، به خاطر اعتيادم قبل از اينكه اين بار دستگير شوم پنج بار 

 ديگر به خاطر اعتياد و مواد به زندان رفته ام. 
قباً چه كار مي كردي ؟ 

من مدتي به عنوان كمك راننده با اتوبوس هاي بين شهري 
كار مي كردم اما وقتي متوجه مي شدند اعتياد  دارم مرا اخراج 

مي كردند. 
سابقه سرقت نداري ؟ 

نه، از سال قبل تصميم گرفته بودم به اين شيوه سرقت كنم. 
با اولين شاكي چطور آشنا شدي ؟ 

داخل ترمينال با او آشنا شدم. آن روز بليت گيرش نمي آمد 
كه براي او بليت گرفتم. وقتي فهميدم زن پولدار و تنهايي 
است طرح دوستي ريختم و مدعي شدم كه كمك راننده ام 
و كارهاي تعمي��رات ماهواره هم انج��ام مي دهم. تصميم 
داشتم به اين بهانه به خانه اش بروم و سرقت كنم كه موفق 

هم شدم. 
داروي بي هوشي را از كجا تهيه كردي؟ 

از يكي از خيابان هاي جنوبي تهران. 
درباره روز حادثه توضيح بده ؟ 

آن روز وقتي براي م��ن چايي آورد از او خواس��تم لوازم و 
تجهيزات ماهواره را براي من بي��اورد و وقتي به اتاق رفت 
مقداري مواد بي هوش��ي داخل چاي��ي او ريختم و وقتي 

بي هوش شد اموالش را سرقت كردم. 
در اي�ن م�دت چند مورد س�رقت مش�ابه 

داشتي؟ 
پنج مورد، دو مورد در تهران كه يكي همين زن تنها بود و 
ديگري هم مرد لباس فروشي بود كه با آبميوه مسموم او را 

بي هوش كردم و سه مورد هم در شهرستان قم بود. 
درب�اره افرادي ك�ه در قم بي ه�وش كردي 

توضيح بده ؟ 
اولين مورد مرد عتيقه فروشي بود كه سماور قديمي سرقتي 
را براي فروش به مغازه اش بردم و به قيمت 180هزار تومان 
فروختم. من به او گفتم كه مسافرم و دو پرس غذا سفارش 
دادم و در فرصت مناسب يك پرس را با مواد بي هوشي آلوده 
كردم و به مرد عتيقه فروش دادم و او هم خورد و بي هوش 
شد كه لوازم گرانقيمت و مقداري هم عتيقه و پول هاي او 
را س��رقت كردم. مورد دوم و سوم هم از صاحبان دو سوپر 
ماركت به همين شيوه سرقت كردم. من غذاي آلوده رابه 
عنوان غذاي نذري به آنها دادم و وقتي بي هوش شدند دخل 

آنها را سرقت كردم.
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دو ب�رادر افغ�ان وقت�ي ب�ا مقاوم�ت س�وژه هاي خ�ود 
آنه�ا  گ�وش  الل�ه  مي ش�دند،  مواج�ه  س�رقت  ب�راي 
را بري�ده و بع�د از س�رقت پ�ا ب�ه ف�رار مي گذاش�تند. 
به گزارش خبرنگار ما،  پرونده دزدان گوش بر 28 فروردين ماه امسال به 
جريان افتاد. آن روز رهگذراني كه در حال عبور از خيابان فلسطين بودند 
با ديدن راننده يك خودروي تاكسي كه دچار جراحت شده بود پليس را 
با خبر كردند. لحظاتي بعد تيمي از مأموران كالنتري 10۷ فلسطين در 
محل حاضر شده و راننده زخمي را در حالي كه الله گوش راستش بريده 
و دچار خونريزي زيادي شده بود به بيمارستان منتقل كردند.  راننده 

زخمي توضيح داد: ساعتي قبل از حادثه دو مرد افغان در تهرانسر تاكسي 
من را به صورت دربست براي رفتن به خيابان سپهبدقرني كرايه كردند. 
آنها گفتند كه برادر هستند و براي گرفتن طلب شان مي خواهند به تهران 
بروند كه بعد از توافق بر سر كرايه يكي از آنها در صندلي جلو و نفر دوم 
هم در صندلي عقب نشست و به سمت تهران حركت كردم. وقتي به 
خيابان فلسطين رسيديم از آنها خواستم كه كرايه شان را آماده كنند كه 
ناگهان به من حمله كردند  و  با كاتر الله گوشم را بريد و بعد فرار كردند.  
بعد از مطرح شدن شكايت  كارآگاهان پايگاه سوم پليس آگاهي تهران 
برای بررسی وارد عمل شدند  كه  با شكايت هاي مشابهي عليه متهمان  

روبه رو شدند. كارآگاهان با بررسي شكايت هاي مطرح شده موفق شدند 
يكي از مجرمان سابقه دار را كه به اين شيوه اقدام به زورگيري مي كرد 
شناسايي كنند.»نصير 3۷ ساله « تبعه افغان بود كه قبالً 10بار به اتهام 
سرقت بازداشت ش��ده و به زندان افتاده بود. بعد از به دست آمدن اين 
اطالعات بود كه مخفيگاه وي در حوالي كرج شناسايي و متهم به همراه 
برادر 30 ساله اش ناصر بازداشت شد. دو متهم در بازجويي ها به جرم خود 
اعتراف كردند و گفتند به همين شيوه از 15 نفر ديگر سرقت كرده اند.  
سرهنگ چهري ، رئيس پايگاه سوم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: 

تحقيقات از دو متهم براي كشف جرائم احتمالي آنها در جريان است.  

دزدان گوش بر به دام افتادند


