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عكس نوشت

خبر كوتاه             

حمله نافرجام زورگير 
با چاقو به مامور پليس

ايس�نا| رييس كالنت��ري 113 از 
دستگيري زورگير بازار تهران پس 
از درگيري با مامور پليس خبر داد. 

س��رهنگ حس��ين تمي��زي با 
اعالم اي��ن خبر گف��ت: در پي بروز 
چندين فقره س��رقت، زورگيري و 
كيف قاپي در مح��دوده بازار تهران 
پرونده اي در اين رابطه تشكيل و به 
صورت ويژه در دستور كار ماموران 
تخصصي كالنتري 113ب��ازار قرار 

گرفت. 
وي با بي��ان اينك��ه تحقيقات و 
گشت زني هاي نامحسوس ماموران 
براي شناس��ايي و دستگيري سارق 
ادامه داشت، افزود: سرانجام عوامل 
گش��ت ضربت س��ركالنتري هفتم 
فاتب در س��اعت 20:30 دوم مرداد 
م��اه حي��ن گش��ت زني در خيابان 
15 خ��رداد به راكب يك دس��تگاه 
موتوس��يكلت كه درحال پرسه زني 
بود مشكوك شده و درصدد بررسي 
موضوع برآمدن��د و اين درحالي بود 
كه قبال ماموران از طريق گزارشات 
مردمي و ش��هروندان اطالع حاصل 
كرده بودند كه يك نفر با س��اعت ها 
از  مح��دوده  آن  در  زدن  پرس��ه 

رهگذران زورگيري مي كند. 
س��رهنگ تميزي ادام��ه داد: به 
دنبال اي��ن موضوع پ��س از ديدن 
ماموران مته��م اقدام به ف��رار كرد 
كه با هوش��ياري مام��وران اين فرد 
متوقف ش��د و در ادامه در حالي كه 
متهم بعد از متوقف ش��دن با چاقو 
به ماموران حمله ور شده بود، آنان 
موفق ش��دند با به كارگي��ري فنون 
دف��اع ش��خصي وي را زمينگي��ر و 

دستگير كنند. 
در بازرس��ي بدن��ي از متهم يك 
فقره چاق��و و ي��ك گاز اش��ك آور 
كشف و به همراه متهم به كالنتري 
داللت داده ش��د و موتوسيكلت به 

پاركينگ انتقال يافت. 
وي با اش��اره ب��ه انتق��ال متهم 
ب��ه كالنت��ري اظهارك��رد: مته��م 
كه منوچه��ر نام داش��ت در خالل 
تحقيقات پليس��ي و بازجويي هاي 
فن��ي ب��ه ج��رم خ��ود مبن��ي بر 
كيف قاپي معترف ش��د كه پرونده 
متهم پ��س از تحقيق��ات مقدماتي 
و  تخصصي ت��ر  بررس��ي  ب��راي 
كش��ف س��اير جرايم و شناس��ايي 
مالباختگان در اختي��ار كارآگاهان 
پايگاه هفتم پلي��س آگاهي تهران 

بزرگ قرار گرفت. 

كشف 134 كيلوگرم 
مواد مخدر در اراك

ايرنا| 134 كيلوگ��رم مواد مخدر 
در دو ماموريت جداگانه در اس��تان 

مركزي كشف شد. 
سرهنگ محمد حسني، رييس 
پليس مبارزه با مواد مخدر اس��تان 
مركزي با اعالم اي��ن خبر گفت: در 
پي اقدام��ات اطالعاتي گس��ترده، 
خودروي مش��كوك شناس��ايي و با 
نظارت محس��وس ماموران مبارزه 
ب��ا م��واد مخ��در ب��ر خودروهاي 
عب��وري در مح��ور س��اوه متوقف 
شد. با شناس��ايي وانت پيكان مورد 
نظر، راننده كه با مش��اهده ماموران 
انتظام��ي قص��د متواري ش��دن را 
داش��ت ب��ا هوش��ياري و س��رعت 
عمل پلي��س ناكام ماند. س��رهنگ 
حس��ني ادام��ه داد: با بازرس��ي از 
اي��ن وان��ت پي��كان 70 كيلوگرم 
تري��اك كه به ش��كل ماهرانه اي در 
خودرو جاس��ازي ش��ده بود و پس 
از بارگي��ري از يكي از اس��تان هاي 
جنوبي به مقص��د تهران در حركت 

بود كشف و راننده دستگير شد. 
ريي��س پليس مب��ارزه ب��ا مواد 
مخدر اس��تان مرك��زي همچنين 
از انهدام بان��د تهي��ه و توزيع مواد 
مخدر و كشف 64 كيلو گرم ترياك 
و حش��يش با تالش ماموران مبارزه 
با مواد مخدر اين استان با همكاري 
پليس استان سيستان و بلوچستان 
در اين اس��تان م��رزي خب��ر داد. 
س��رهنگ حس��ني اضاف��ه ك��رد: 
اعضاي اين بان��د چهار نفره كه پس 
از تهيه م��واد افيوني قص��د انتقال 
و توزي��ع آن در اس��تان مركزي را 
داش��تند با تالش پليس اين استان 
و سيستان و بلوچستان شناسايي و 
دستگير شدند. در بازرسي از محل 
اختفاي متهم��ان 40 كيلو و 200 
گرم ترياك و 24 كيلوگرم حشيش 
كشف و ضبط شد و متهمان پس از 
بازجويي و تشكيل پرونده به مراجع 

قضايي معرفي شدند.

havades@etemadnewspaper.ir

حادثه

اطالعاتي كه ما از طريق رايانامه ارس��ال و دريافت مي كنيم ممكن 
است داراي ارزش زيادي باشد. همچنين اطالعاتي كه به مرور زمان 
در صندوق پست الكترونيك ما انباشته مي شوند بسيار مهم هستند. 
سعي كنيد كه پست الكترونيك خود را به درستي كنترل و مديريت 
كنيد. اين توصيه ها را براي زماني كه از پست الكترونيكي استفاده 

مي كنيد به خاطر بسپاريد: 
  آموزش يكي از نخستين اصول حراس��ت از پست الكترونيكي 
است. كاربراني كه از تهديدات پست الكترونيكي آگاهي دارند كمتر 
از ديگران در معرض حمالت ويروسي، لينك هاي فيشينگ و ساير 

فعاليت هاي توام با ريسك قرار مي گيرند. 
  سعي كنيد چند پس��ت الكترونيك داشته باشيد، داشتن چند 
پست الكترونيك جهت مصارف مختلف باعث مي شود كه خطرات 

كمتري شما را تهديد كند. 
  حساب ايميل خود را براي مدت طوالني پر از هرزنامه نگه نداريد. 

گزين��ه  الكتروني��ك  پس��ت  از  خ��روج  هن��گام    
sing out را كليك كني��د و بعد از اين كار حتم��ا مرور گر خود را 
ببنديد زيرا بعضي از پست هاي الكترونيك اين قابليت را دارند كه 
بعد از خروج از آن نام كاربري شما )البته نه رمز عبورتان( را نمايش 

مي دهند. 
  اگر شما از يك رايانه عمومي استفاده مي كند حذف تاريخچه و 
رمز عبور و داده هايي كه ذخيره ش��ده اند از موارد بسيار مهم برا ي 

حفظ امنيت پست الكترونيك است. 
 آنتي وي��روس خ��ود را ب��ه روز و آن را طوري تنظي��م كنيد كه 

فايل هاي پيوست پست الكترونيكي را به صورت خودكار اسكن كند. 
  استفاده از فيلتر هرزنامه: يك فيلتر هرزنامه خوب مي تواند به خوبي 
تفاوت پس��ت الكترونيكي هاي عادي را از هرزنامه تشخيص دهد و 

صندوق پستي شما را از مقدار بسيار زيادي از هرزنامه ها پاك كند. 
  مطمئن شويد كه پست الكترونيكي را براي افراد واقعي ارسال 
مي كنيد. قبل از آنكه روي ارسال كليك كنيد دوباره آدرس گيرنده 

را بازبيني كنيد. 
9- هرگز به پست الكترونيكي هاي ناخواسته )اسپم( پاسخ ندهيد 
و پست الكترونيكي هايي كه حاوي ويروس هس��تند را بازفرست 

)فوروارد( نكنيد. آنها را پاك كرده و به دور اندازيد. 
  هرگز اطالعات محرمانه را در زماني كه از س��رويس هاي رايگان 
پست الكترونيكي يا س��رويس هاي عمومي مبتني بر وب استفاده 

مي كنيد ارسال يا ذخيره نكنيد. 
  مراقب ايميل هاي جعلي با نام پليس فتا يا ش��ركت هاي معتبر 
باش��يد. در مورد رايانه هايي كه تقاضاي ارسال اطالعات مهم مانند 
شماره حس��اب، رمز عبور، مش��خصات فردي يا س��ازماني را دارند 
حساسيت داشته باشيد و ضمن احراز هويت فرستنده، دقت كنيد 
كه هيچگاه اطالعات مهم خود را به ص��ورت ناامن از طريق رايانامه 

ارسال نكنيد. 

 معاونت  اجتماعي
 فرماندهي انتظامي تهران بزرگ

اداره آموزش همگاني

پست الكترونيكي، ابزاري قوي براي تبادل اطالعات

حفظ امنيت پست الكترونيكي

قتل همسر براي جدايي
مرد جواني كه همسر خود را به قتل رسانده بود، از سوي قضات ديوان عالي كشور براي تاييد سالمت 
رواني به كميسيون پنج نفره پزشكي قانوني فرستاده شد.  به گزارش باشگاه خبرنگاران، دوم خرداد 
س��ال 93 ماموران پليس كرج در جريان وقوع يك قتل قرار گرفتند و با حض��ور در محل حادثه به 
تحقيق در اين رابطه پرداختند كه تحقيقات نشان داد كه زن جواني با ضربات چاقو به قتل رسيده 
است. در ادامه شوهر اين زن به عنوان مظنون دستگير شد و در بازجويي ها به قتل همسرش اعتراف 
كرد.  او به ماموران گفت: من 14 سال با همس��رم زندگي كردم ولي اختالفات زيادي با او داشتم. تا 
جايي كه تصميم به جدايي گرفتم. براي همين به همسرم گفتم بيا توافقي از هم جدا شويم. ولي او 
قبول نكرد. چند ماهي با او سر اين موضوع درگير بودم تا اينكه روز حادثه به او گفتم هر طور شده بايد 
بيايي و توافقي از هم جدا ش��ويم. ولي باز هم قبول نكرد، براي همين عصباني شدم و او را كشتم.  با 
اعتراف اين مرد پرونده وي با صدور كيفرخواست به شعبه 71 سابق دادگاه كيفري استان تهران ارجاع 
شد. متهم در اين شعبه محاكمه شد اما خود را به ديوانگي زد و گفت مشكل رواني دارد. به اين ترتيب 
متهم براي تاييد سالمت رواني به هيات قضايي منتقل شد. پزشكي قانوني نيز سالمت رواني متهم را 
تاييد كرد و او بار ديگر در مقابل هيات قضايي دادگاه كيفري قرار گرفت. در اين جلسه فرزندان مقتول 
اعالم رضايت كردند اما پدر و مادر مقتول درخواست قصاص كردند و متهم كه خود را به جنون زده بود 
بار ديگر به قصاص محكوم شد اما اين حكم نيز در ديوان عالي كشور نقض شد و قضات ديوان خواستار 

تاييد سالمت رواني متهم از سوي كميسيون پنج نفره پزشكي قانوني شدند. 

دستگيري سركرده باند موبايل قاپان پايتخت
سركرده باند موبايل قاپان پايتخت، مشهور به »ميثم تپل« در تعقيب و گريز پليسي دستگير شد.  به 
گزارش پليس، به دنبال افزايش سرقت تلفن همراه و سرقت به عنف در حوزه كالنتري 111هفت 
چنار و با توجه به حضور شاكيان در كالنتري و انجام تحقيقات و مشاهده پرونده مجرمان سابقه دار 
چند تن از آنها از جمله سركرده باند مشهور به »ميثم تپل« شناسايي شدند.  در بررسي ها مشخص 
شد چند نفر از متهمان سابقه كيفري دارند و به تازگي از زندان آزاد شده اند. همچنين مشخص شد 
كه ميثم در بيشتر سرقت هاي حضور داشته و پس از انجام سرقت ها همراه همدستانش، موبايل هاي 
سرقتي را در سه راه آذري به چند مالخر مي فروشد.  در ادامه دستگيري و شناسايي سارقان در دستور 
كار گروه تجس��س قرار گرفت كه با بهره گيري و انجام كارهاي اطالعاتي مشخص شد، چند نفر از 
متهمان در خيابان قهرمان تهران در خانه يكي از متهمان حضور دارند.  به اين ترتيب به سرعت عوامل 
تجس��س يگان كالنتري 111 هفت چنار به محل مراجعه كردند اما يكي از متهمان پس از ديدن 
ماموران از باز كردن در خودداري كرد. ماموران پليس نيز با همكاري يكي ديگر از همسايگان موفق 
به ورود به خانه ش��ده و در همان بدو ورود با اقدام به فرار يكي از متهمان از پاركينگ همسايه مجاور 
روبه رو شدند. ماموران به سرعت او را دس��تگير كردند. همزمان تيم ديگري از ماموران كه خود را به 
مخفيگاه متهمان در طبقه دوم رسانده بودند متوجه شدند آنها پيش از اين به باالي پشت بام يكي 
از ساختمان هاي مجاور متواري شده اند.  سرانجام همه متهمان در چند عمليات جداگانه دستگير 
و به كالنتري منتقل شدند. در جريان تحقيقات پليس مشخص شد يكي از متهمان به علت حمل 
مواد مخدر از نوع شيشه پيش از اين از سوي دادس��راي ناحيه 20 انقالب تهران تحت تعقيب قرار 
داشت. سرهنگ اكبر مرادي، رييس كالنتري 111هفت چنار با اعالم اين خبر گفت: پرونده در حضور 
 شكات و كليه متهمان به دادسراي ناحيه 34 ارسال ش��د كه كليه متهمان با قرار صادره تحت نظر 

قرار گرفتند. 
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  افقي:
1- معبد - كشور نوشابه

2- برد آن معروف است - مسلك و آرمان - سرو كوهي
3- الهه ماه سومريان - خاورشناس - زبان مردم كشور تايلند

4- زبان گنجشك - برگ - بازي نفس گير ! - تخت
5- شادابي - شهر تمدن قديم - خداي درويش

6- بيسواد - دختر مازندراني - باشگاه
7- نوعي چاپ - نوشته پژوهشي - شهر خروس جنگي

8- از شهرهاي كرمان - نسل پنجم - اندازه لباس
9- سنگ سبز قيمتي - خياالت - واحد فركانس

10- شب كور - پايتخت آذربايجان - ابزار احتياطي
11- نفس - آزرده خاطر - فراموشي

12- پيدا و آشكار - علوفه گاو - اندازه دستي - واحد سطح
13- شيوا - پندارهاي علمي - دشت

14- آشنا به كار - بهشت - چهار پايان
15- دست خدا - مخترع تلفن

  عمودي:
1- آش كشك - اسراف

2- داستان بلند - آهنگ نظامي - سازمان جاسوسي اسراييل
3- بازديد سپاه - اسپكتروسكوپ - جرات
4- قوي جثه - مانع - از روي قصد - قلب

5- ضمير مونث انگليسي - وسيله تنيس - كمد
6- انرژي زا - بشارت - گله گوسفند

7- ديروز تازي - آروين - خشنود

8- واحد امواج - طاحونه - عرصه بكس
9- فتنه - آرزوي بزرگ - زادگاه حضرت ابراهيم

10- ميانه بدن - جذام - پوشش
11- ماما - غذاي خرگوش - ميوه نيكو

12- توان آخر - پراكنده - راس - حق الشرب
13- دم بريده - طالي سفيد - اسب چاپار

14- لگام اسب - خدا و پروردگار - نكته سنج و بافرهنگ
15- از شهرهاي لرستان - قند سوخته

متقاطع

سودوكو

جدول

ايس�نا| رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران از اس��تفاده از خودروهاي مجهز به 
دوربين براي ثبت تخلفات ساكن خودروها در آينده اي نزديك خبر داد. 

س��ردار تيمور حس��يني، در تش��ريح جزييات اين خبر گفت: بخش��ي از تخلفات 
رانندگي وجود دارد كه اصطالحا به آنها تخلفات س��اكن گفته مي شود، تخلفاتي مانند 
پارك دوبل، توق��ف در محل ممنوع��ه، توقف در ايس��تگاه اتوب��وس و. . . از جمله اين 
تخلفات اس��ت و با توجه به اينكه ام��كان ثبت چنين تخلفاتي به وس��يله دوربين هاي 
كنترل ترافيك در تمامي معابر وجود ندارد، تصميم بر آن ش��د ت��ا طرحي جديد را به 
مرحله اجرا دربياوريم و بر اس��اس اين طرح از خودروهاي مجهز به دوربين براي ثبت 

تخلفات ساكن استفاده كنيم. 
وي با بيان اينك��ه اين دس��ته از تخلفات منجر ب��ه ايجاد ترافي��ك كاذب در معابر 
مي شود، ادامه داد: در حال حاضر نمي توان زمان دقيقي را براي اجراي اين طرح اعالم 
كرد اما مصمم هس��تيم تا در آينده نزدي��ك آن را اجرايي كنيم و امي��دوارم تا پيش از 

پايان سال اجراي آن كليد بخورد. 
س��ردار حس��يني درباره چگونگي فعاليت اين خودروها نيز گفت: اين خودروها كه 
دوربيني روي آن نصب ش��ده اس��ت، با عبور از طول خيابان با تخلفات ساكن برخورد 

كرده و مطابق قانون خودروهاي متخلف را جريمه مي كنند. 

استفاده از خودروهاي دوربين دار براي ثبت تخلفات رانندگان

خبر

پليس| رييس پليس فتاي خراس��ان 
بان��د  ي��ك  دس��تگيري  از  رض��وي 
كالهبرداري پيامكي خب��ر داد و گفت: 
اين باند س��ه نف��ره متش��كل از يك نفر 
در زن��دان، يك ط��ال ف��روش و يك نفر 
خارج از زندان به وس��يله دو هزار قطعه 
س��يم كارت بيش از يك ميليارد تومان 

كالهبرداري پيامكي انجام دادند. 
سرهنگ محس��ن عرفاني ادامه داد: 
اين گروه ب��ه دو سيس��تم دولتي و چند 

سيستم خصوصي نفوذ كرده و مشكالت 
بس��ياري ايجاد ك��رده بودن��د. اعضاي 
اين باند در حاشيه ش��هر تهران فعاليت 
مي كردند اما بيش��ترين ش��كايت ها در 
خراس��ان رضوي به ثبت رس��يده است.  
ريي��س پليس فت��اي خراس��ان رضوي 
در ادامه به پرونده ديگري اش��اره كرد و 
گفت: يكي از اس��اتيد دانشگاه در مشهد 
به عل��ت آزار و اذيت هاي انجام ش��ده در 
شبكه هاي اجتماعي به پليس فتا مراجعه 

كرده بود كه بعد از پيگيري ها مش��خص 
شد يكي از ش��اگردان اين استاد دانشگاه 
به دليل اينكه نمره قبولي دريافت نكرده 
با سوءاستفاده از تلفن همراه يك كودك 
10 ساله فعاليت هايي را عليه استاد خود 
در شبكه هاي مجازي انجام داده است. به 
گفته سرهنگ عرفاني، جرايم مالي چهار 
ماه نخس��ت امس��ال در خراسان رضوي 
نسبت به مدت مش��ابه سال قبل كاهش 

داشته است. 

باش�گاه خبرنگاران| س��ارقانی که 
طالجات زنان س��الخورده نطنز را سرقت 

می کردند، شناسايی و دستگير شدند.
س��رهنگ علی بنی آدم��ی، فرمانده 
انتظامی نطن��ز گف��ت:  در هفته جاری 
در برخی نقاط ش��هر بادرود سارقان در 
فرصت مناسب با وس��يله نقليه سواری 
با ش��گردهای خاص��ی اقدام ب��ه فريب 
زنان س��الخورده و سرقت طالجات آنان 

می کردن��د. موض��وع دس��تگيری اين 
س��ارقان در دس��تور کار ماموران دايره 
مبارزه با س��رقت قرار گرفت و ماموران 
با ظنين شدن به يک دستگاه خودروي 
س��واری پرايد در جاده ب��ادرود - نطنز 
قصد متوقف ک��ردن آن را داش��تند که 
راننده و سرنشين آن اقدام به فرار کردند 
اما در تعقي��ب و گريزی کوت��اه، خودرو 
متوقف و هر دو نفر دس��تگير شدند. در 

بازجويی های فنی - پليس��ی مشخص 
شد، متهمان با ترفندهای خاص و طبق 
نقش��ه قبلی افراد مورد نظ��ر را اغفال و 
نس��بت به س��رقت طالجات آنان اقدام 
می کردن��د. وی با بيان اينک��ه دو متهم 
غيربوم��ی هس��تند، گفت: س��ارقان با 
تشکيل پرونده برای تحقيقات بيشتر و 
سير مراحل قانونی تحويل دايره آگاهی 

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز شدند.

كالهبرداري يكي از اعضاي باند از داخل زندان 
اخاذي ميلياردي با 2000 پيامك جعلي

سرقت جواهرات زنان مسن

اعتماد| كارمند اخراجي ش��ركت آب و فاضالب 
تهران كه در پوش��ش مامور اين س��ازمان اقدام به 
كالهب��رداري ميليون��ي از ده ها نفر ك��رده بود، از 

سوي پليس شناسايي و دستگير شد. 
رس��يدگي به اين پرونده از 31 خرداد امس��ال 
با ثب��ت ش��كايت م��ردي ميانس��ال در كالنتري 
105 س��نايي تهران مبني بر كالهبرداري فردي 
در پوش��ش مامور اداره آب آغاز ش��د. با تش��كيل 
پرونده اي مقدماتي ب��ا موضوع »كالهبرداري« در 
پاي��گاه چهاردهم پليس آگاهي ته��ران تحقيقات 

كارآگاهان وارد مسير تازه اي شد. 
مالباخت��ه درباره جزيي��ات كالهب��رداري به 
كارآگاهان گفت: »چندي پيش در حال س��اخت 
مجتعمي مس��كوني در خيابان س��يدجمال الدين 
اس��دآبادي بودم كه فردي به نام علي محمدي به 
من مراجعه و خ��ود را مامور س��ازمان آب معرفي 
كرد. او با اين بهانه ك��ه براي انجام ام��ور اداري و 
مالي مرب��وط به انش��عاب آب، نيازي ب��ه مراجعه 
به سازمان آب نيس��ت، از من خواس��ت تا هزينه 
ابتداي��ي آب به��ا و هزين��ه كنت��ور آب كارگاهي 
در زم��ان ساخت و س��از را ب��ه اداره آب و فاضالب 
پرداخت كنم. او شماره حساب مديرمالي شركت 
آب و فاضالب را به من داد و خواست تا مبلغ مورد 

نظر را به آن واريز كنم.«
ش��اكي ادامه داد: »او تمام اطالعات مربوط به 
ملك در حال س��اخت را داش��ت براي همين به او 
اعتم��اد و مبلغ 15 ميليون و 350 ه��زار تومان به 
ش��ماره حس��ابي كه داده بود واريز كردم اما چند 
روز بعد كه براي پيگيري موضوع به ش��ركت آب و 
فاضالب مراجعه كردم، متوجه شدم كه شخصي با 
هويت علي محمدي در آنجا مشغول به كار نيست 

و او به اين شيوه از من كالهبرداري كرده است.«
با ثبت شكايت مالباخته كارآگاهان به بررسي 
تراكنش مالي حس��اب بانكي اعالم��ي پرداختند 
و متوجه ش��دند كه حس��اب موردنظر ب��ا مدارك 
جعلي باز شده است. در ادامه نيز با بررسي تصاوير 
مدارك شناسايي ارايه ش��ده به شعبه بانك محل 
افتتاح حساب، مش��خص ش��د يكي از كارمندان 
س��ازمان آب و فاضالب تهران به نام يوس��ف، كه 
پيش از اين اخراج ش��ده اس��ت اقدام ب��ه افتتاح 
حس��اب و كالهب��رداري ميليوني از ش��هروندان 

تهراني كرده است. بررسي پرونده يوسف 26 ساله 
نشان مي داد كه او دو سال پيش به علت ارتكاب به 
تخلفات اداري توس��ط حراست اداره آب و فاضالب 

شناسايي و اخراج شده است. 
با كش��ف هوي��ت مته��م، كارآگاه��ان پايگاه 
چهاردهم پلي��س آگاهي، محل س��كونتش را در 
شهر جديد شناس��ايي و اواخر تيرماه در عملياتي 
ضربت��ي او را دس��تگير كردن��د. مته��م در همان 
بازجويي هاي ابتدايي به ده ه��ا فقره كالهبرداري 

در پوش��ش كارمن��د ش��ركت آب و فاضالب 
در مناط��ق مختلف ته��ران به خصوص غرب 
و ش��مال غرب پايتخت اعتراف ك��رد و درباره 

ش��يوه كالهبرداري ه��اي خ��ود ب��ه كارآگاهان 
گفت: »ب��راي عملي ك��ردن نقش��ه ام، در مناطق 
مختلف ش��هر تهران خصوصا غرب و شمال غرب 
پرسه مي زدم و س��اختمان هاي در حال ساخت را 
شناسايي كرده و پس از كسب اطالع دقيق درباره 
هويت صاحب ملك و ساير مشخصات الزم به آنها 
مراجعه كرده و خود را مامور شركت آب و فاضالب 
جا مي زدم. آنها وقتي اطالعات من درباره مس��ائل 
مربوط به انش��عاب آب ش��هري مي ديدند، اعتماد 
كرده و به اين ترتيب نقشه كالهبرداري من عملي 

مي شد. 
س��رهنگ كارآگاه محمدرضا ذاكراستقامتي، 
معاون مبارزه با جعل و كالهبرداري پليس آگاهي 
تهران بزرگ با اشاره به اعتراف متهم به ده ها فقره 
كالهبرداري به ش��يوه مشابه از ش��هرونداني كه 
به اين ش��گرد مورد كالهبرداري ق��رار گرفته اند 
خواس��ت تا براي پيگيري ش��كايت خود به پايگاه 
چهاردهم پليس آگاهي تهران ب��زرگ در خيابان 

وحدت اسالمي مراجعه كنند. 

اعتراف متهم به ده ها فقره اخاذي 
كالهبرداري ميليوني با نقاب مامور آب و فاضالب

آگاهي

اعتماد| س��ه مرد قوي هي��كل چاقوهاي خ��ود را از 
جيب شان خارج كردند و پس از ضرب و شتم صاحب 
خودرو، دست و پايش را بستند و او را در صندوق عقب 
ماش��ين انداختند. آنها اعض��اي باند بزرگ س��ارقان 
خ��ودرو بودند ك��ه خودروه��اي س��رقتي را در ازاي 
محموله مواد مخ��در به قاچاقچيان مرزهاي ش��رقي 

كشور مي فروختند. 
يك روز پس از ربودن صاحب خودرو در اصفهان، 
متهمان گ��روگان خ��ود را ب��ه يكي از روس��تاهاي 
دورافتاده يزد برده و در مقاب��ل مركز درماني آن 
ره��ا كردند. م��رد ميانس��ال پ��س از ترخيص از 
بيمارس��تان به پليس آگاهي مراجعه و شكايتي 
تنظيم كرد. او درباره روز سرقت به كارآگاهان پليس 
آگاهي اصفهان گفت: »به فكر فروش خودرو تويوتاي 
هايلوكس��م افتاده ب��ودم براي همي��ن در روزنامه ها 
آگهي دادم. روز حادثه سه نفر به خانه ام آمدند و خود 
را مشتري خودرو معرفي كردند. اما آنها سارق بودند. 
وقتي داش��تيم درباره قيمت حرف مي زديم ناگهان 
سالح هاي س��رد خود را از جيب شان بيرون آوردند و 
با تهديد، دست و پايم را بس��تند و به زور در ماشين 
انداختند. آنها صبح روز بعد م��ن را در مقابل يكي از 
مراكز درماني در يكي از روس��تاهاي يزد رها كردند و 

متواري شدند.« 
با ثبت ش��كايت مالباخت��ه، كارآگاه��ان پليس 
آگاهي اصفهان در نخستين گام اقدام به چهره نگاري 
از متهم��ان كردند. بررس��ي پرونده آنها در س��ايت 
مجرمان س��ابقه دار پليس نيز نش��ان مي داد كه آنها 
با يكي از باند هاي حرفه اي و س��ازمان يافته س��رقت 
خودرو فعالي��ت كرده و خودروهاي س��رقتي را براي 
معامله محموله مواد مخدر، ب��ه قاچاقچيان مرزهاي 

شرقي كشور مي فروشند. 

رديابي محل هاي تردد متهمان نيز نشان مي داد 
هركدام از آنها براي فرار از دس��ت ماموران، به س��ه 
اس��تان گيالن، چهار محال و بختياري و سيستان و 
بلوچس��تان گريخته اند. با اين حال پس از شناسايي 
دقي��ق مخفيگاه متهم��ان، ماموران ابتدا به اس��تان 
چهار مح��ال و بختياري اعزام و يك��ي از متهمان كه 
فردي 44 ساله و سابقه دار بود را در عملياتي ضربتي 
در يكي از شهرهاي حاش��يه اي اين استان دستگير 
كردند. تيم ديگري از ماموران نيز كه به اس��تان هاي 
گيالن و سيس��تان و بلوچس��تان اعزام ش��ده بودند 
موفق به دس��تگيري دو متهم ديگ��ر و انتقال آنها به 

پليس آگاهي اصفهان شدند. 
سرهنگ خس��روي، رييس پليس آگاهي استان 
اصفهان با اش��اره به انج��ام بازجويي ه��ا از متهمان 
پرونده گف��ت: »هر س��ه مته��م پرون��ده در همان 
بازجويي هاي ابتدايي به س��رقت خودروهاي لوكس 
از اس��تان هاي مختلف اعت��راف و خ��ود را از اعضاي 
يك��ي از باندهاي حرفه اي س��رقت خ��ودرو معرفي 
كردند كه با فروش خودروهاي سرقتي به قاچاقچيان 
اقدام به خريد محموله مواد مخدر ك��رده و آنها را در 

استان هاي مختلف توزيع مي كردند.«
يكي از متهمان پرونده با اعتراف ب��ه آدم ربايي و 
سرقت خودرو به كارآگاهان گفت: »پس از شناسايي 
مالباخته ها، آنه��ا را تحت نظر گرفت��ه و براي عملي 
كردن نقشه سرقت، با تهديد چاقو، دست و پاي شان 
را مي بس��تيم و خودروي آنها را به سرقت مي برديم. 
پس از آن خودرو ها را به مرزهاي ش��رقي كشور برده 
و در ازاي تحويل محموله م��واد مخدر به قاچاقچيان 
مي فروختيم.« يك��ي ديگر از متهم��ان نيز از فروش 
خ��ودروي ش��اكي پرون��ده در ازاي 30 كيلوگ��رم 
مواد مخدر ب��ه قاچاقچيان در مرزهاي ش��رقي پرده 

برداشت. 
سرهنگ خس��روي به ادامه رس��يدگي به پرونده 
تا انه��دام باند س��رقت خودرو اش��اره ك��رد و گفت: 
»دس��تگيري متهمان پرده از فعاليت تبهكارانه يك 
باند حرفه اي س��رقت خ��ودرو و توزيع م��واد مخدر 
برداش��ت و پليس تا انهدام اين بان��د، تحقيقات خود 
را ادامه خواهد داد.« رييس پلي��س آگاهي اصفهان 
همچنين از مالباختگاني كه به ش��يوه مش��ابه مورد 
س��رقت ق��رار گرفته اند خواس��ت تا ب��راي پيگيري 
شكايت خود به پليس آگاهي اصفهان مراجعه كنند. 

فعاليت متهمان در باند حرفه اي سرقت خودرو
سرقت خودرو براي معامله مواد مخدر با قاچاقچيان

موادمخدر


