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جنایت در ویالی فریدونکنار 

شهروند| تفریــح ســه پسر 18ســاله، در 
فریدونکنار با جنایت پایان یافت. یکی از این سه 
نفر پس از درگیری با دوستش بر سر تلفن همراه 
او را با ضربات چاقو کشت و با دوست دیگرش فرار 

کرد. 
روز 21آذر امسال، پرونده نیابت قضائی همراه 
با دســتور بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه 
27تهران، به اداره دهم پلیس آگاهی تهران برای 
دســتگیری متهمان یک پرونده قتل عمد در 

شهرستان فریدونکنار ارجاع شد. 
تحقیقات کارآگاهان نشان داد که سه جوان 
ساکن شهر تهران، روز 16 آذر امسال برای تفریح 
به شمال کشور رفته اند و در شهرستان فریدونکنار 
ویالیی را اجاره کرده اما یک روز پس از اجاره ویال 
زمانیکه مالک برای دریافت اجاره روزانه به ویال 
رفته بود کسی پاسخگوی او نشده و نهایتا مالک 
با استفاده از کلید یدک وارد ساختمان شده و در 
داخل ساختمان با جسد یکی از این سه جوان به 

نام مجتبی متولد 1378 مواجه شده است. 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با همراهی 
کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان فریدونکنار، 
ضمن شناسایی محل سکونت یکی از دو جوان 
متواری شده به نام »عرفان« متولد 79 در منطقه 
تهرانپارس، خیابان احســان، به محل سکونت 
عرفان مراجعه و روز 22 آذر موفق به دستگیری 

وی شدند. 
»عرفــان« در اعترافاتش بــه ماموران پلیس 
گفت: »نیمه شب 16آذر با ماشین مقتول، برای 
تفریح به فریدونکنار رفتیم. ســاعت 5صبح به 
فریدونکنار رسیدیم و ویالیی اجاره کردیم. برای 
رفع خستگی مقداری مواد مصرف کرده و پس از 
آن خوابیدیم. خوابیده بودم که با صدای درگیری 
بیدار شدم. زمانیکه از خواب بیدار شدم، علی را 
دیدم که چاقوی خون آلودی در دست داشت و 
مجتبی نیز روی زمین افتاده بود. ترسیده بودیم. 
به همراه علی به لب دریا رفتیم. علی چاقو را داخل 
دریا انداخت. پس از آن مقداری مواد مصرف کرده 
و با پراید مجتبی به تهران برگشتیم. ماشین را 
در خیابان احســان رها کرده و هرکدام به خانه 

خودمان رفتیم تا این که دستگیر شدم.« 
با دستگیری نخستین متهم پرونده، خودروی 
رها شــده مقتول نیز در خیابان احسان کشف 
و محل ســکونت »علی« متولــد 1378 نیز در 
خیابان امین شناسایی شد. روز 22 آذرماه علی 
نیز دستگیر شد. او در اعترافاتش گفت: »پس از 
مصرف مقداری مواد، ساعت 7صبح خوابیدیم. 
در حالت خواب وبیدار بودم که احســاس کردم 
کسی سراغ گوشــی تلفن همراهم رفته است. 
متوجه شدم که مجتبی درحال برداشتن چند 
شــماره تماس متعلق به دوستان خصوصی ام 
است. به این کارش اعتراض کردم که در ادامه با 

یکدیگر درگیر شدیم.« 
»علی« درباره نحوه ارتکاب جنایت به کارآگاهان 
گفت: »چاقوی عرفان روی مبل قرار داشت. آنرا 
برداشته و چند ضربه به ســمت مقتول پرتاب 
کردم کــه یکی از آنها به شــکم مجتبی خورد. 
در همین زمان عرفان نیز از خواب بیدار شــده و 
متوجه موضوع شد. چاقو را داخل دریا انداختیم و 

با ماشین مجتبی به تهران برگشتیم.«

 گاز زغال
در گورت اصفهان قربانی گرفت

ایرنا| چهار مرد بر اثر استنشاق گاز سمی زغال 
چوب، در گورت اصفهان مسموم شدند و یکی از 

آنها جان خود را از دست داد. 
روز پنجشــنبه در گــورت یک مــرد تبعه 
افغانستان بر اثر استنشاق گاز سمی متصاعد شده 
از زغال چوب جان خود را از دســت داد. پس از 
اعالم این حادثه به اورژانس 115 واحد امدادی 
به محل اعزام شــد ولی این مرد جان خود را از 
دست داده بود. ســه مرد دیگر که آنها نیز افغان 
بودند دچار مسمومیت شدند که پس از اکسیژن 
درمانی به بیمارستان فارابی منتقل شدند. دلیل 
این مسمومیت، انتشار گاز ناشــی از استفاده از 

زغال برای گرما در مزرعه بوده است. 
براســاس اعــالم اداره  کل پزشــکی قانونی 
اصفهان، در 6 ماهه اول  ســال جاری آمار اجساد 
معاینه شــده در مراکز پزشــکی قانونی استان 
با تشــخیص علت مــرگ مســمومیت با گاز 
مونوکسیدکربن، 17نفر )3زن و 14مرد ( بوده که 
نسبت به مدت مشابه  سال قبل که این تعداد 15 

نفر )2زن و 13مرد( بوده افزایش داشته است. 
در  ســال گذشــته 380نفر در اصفهان دچار 
مسمومیت با مونوکسید کربن شدند که 26مورد 

آنها منجر به فوت شد. 
هرســاله با آغاز فصل ســرما و کاهش دمای 
هوا میزان مسمومیت ها با گاز مونوکسیدکربن 
افزایــش می یابــد و برخــالف آموزش هــا و 
هشدارهای مکرر آتش نشانی و اورژانس همچنان 
شاهد استفاده وسایل گرمایشی غیراستاندارد 
و بی احتیاطی در زمینه استفاده و نصب اینگونه 
وسایل در منازل، کارگاه ها یا خودروهای سبک 

و سنگین هستیم. 

ذره بين

شهروند| مرد جوانی که به اتهام کالهبرداری به 
بهانه ازدواج تحت  تعقیب پلیس بود، توانست بار دیگر 
با همین شگرد، پول میلیاردی به جیب بزند. این مرد 
پس از آشنایی با زنان جوان و پیشنهاد ازدواج، به نام 
آنها دسته چک می گرفت و در سطح بازار خریدهای 
میلیاردی می کرد. وی با همین چک های بالمحل 6 
دستگاه خودرو BMW به ارزش 18 میلیارد تومان 
پیش خرید و پس از آن در الهیه، خیابان آقابزرگی، 
قیطریه، سعادت آباد و شهرستان ارومیه نیز امالکی 
به مبلغ 26 میلیارد تومان خریداری کرد .متهم پس 
از دستگیری اعتراف کرد که بیش از 400 حساب 
بانکی دارد و از بانک های مختلف دسته چک به نام 
خود یا اشخاص دیگری گرفته است. او حتی اعتراف 
کرد که با ساختن کلید خانه طعمه هایش، از آن جا 

نیز سرقت های میلیونی کرده است. 
روز دوم مهر امسال نخستین شاکی که یک زن 
جوان بود، با مراجعه به کالنتری 134شهرک قدس، 
این پرونده را پیــش روی ماموران پلیس پایتخت 
قرار داد. او در شــکایت خود اعالم کرد که مردی به 
نام علیرضا که به بهانه ازدواج اعتماد او و خانواده اش 
را جلب کرده، با استفاده از مدارک شناسایی متعلق 
بــه وی اقدام به افتتاح حســاب بانکــی، دریافت 
دسته چک و صدور ده ها چک بالمحل در سطح بازار 

تهران کرده است .
بالفاصله پرونده مقدماتی با موضوع »جعل حساب 
و کالهبرداری« تشکیل شد و به دستور دادیار شعبه 
سوم دادســرای ناحیه 2 تهران، برای رسیدگی در 

اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.
محتویــات پرونده حکایــت از آن داشــت که 
»علیرضا« متولد 1357 ابتدا از طریق شبکه های 
مجازی با شاکی آشــنا شده و این آشــنایی را به 
مالقات های حضوری تبدیل کرده است. او در ادامه 
با طرح پیشنهاد ازدواج ادعا کرده که همسر سابقش 
فوت شده و در این خصوص برای اثبات ادعای خود 
تصویری از سنگ قبر همسرش را به شاکی نشان 
داده اســت. زن جوان درباره آشنایی اش با علیرضا 
به مامــوران گفت: »بعد از آشــنایی، علیرضا یک 
گواهی فوت صادره مربوط به همسر سابقش را نیز 
به من و خانواده ام نشان داد. علیرضا پس از مراسم 
خواســتگاری و به منظور جلب اعتماد خانواده ام، 
اقدام به خریــد چندین ملک میلیاردی در مناطق 
سعادت آباد، الهیه، فرشته و یک باغ ویال در شهرستان 
ارومیه کرد. او ضمن معرفی خود به عنوان مدیرعامل 
»شرکت سون مدیا« در امارات متحده عربی، ادعا 
می کرد که مدرک دکترا در رشــته بازرگانی دارد و 

تجارت بین المللی می کند. به همین دلیل به بهانه 
لزوم مســافرت های متعدد به خارج از کشور برای 
سرکشی به دفاتر شرکت در هفت کشور اروپایی و 
آسیایی، مرا به شــعبه بانکی در بلوار دریا برد و یک 
حساب مشترک باز کرد تا در نبود وی، من بتوانم از 
حساب مشترک برداشت کنم. مدتی پس از افتتاح 
حساب، علیرضا ناپدید شد و بعد از آن از بانک اطالع 
دادند که دارای ده ها چک برگشتی و بالمحل هستم. 
زمانی که برای بررســی موضوع بــه بانک مراجعه 
کردم، متوجه شــدم که علیرضا بدون حضور من و 
ضمن معرفی خودش به عنوان همسر من، موفق به 
دریافت چندین دسته چک از بانک شده است. او در 
ادامه ده ها فقره از چک ها را در سطح بازار خرج کرد، 
این در حالی  است که من اصال دسته چکی تحویل 

نگرفته و ندارم.«
با اعالم این شکایت، کارآگاهان پایگاه دوم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ با بررسی سوابق علیرضا، موفق 
به شناسایی وی به عنوان یکی از مجرمان سابقه دار 
و حرفه ای با 9 سابقه کیفری در زمینه ارتکاب جرایم 
مختلف فریب در ازدواج، جعل، کالهبرداری، سرقت 
در شهرهای مختلف تهران، اصفهان، رشت و کرج 
شــدند که درحال حاضر نیز تحت تعقیب محاکم 

قضائی مختلف قرار دارد. 
در شرایطی که علیرضا از مخفیگاهش در خیابان 
کریم خان متواری شــده بود، کارآگاهان موفق به 
شناســایی زن جوان دیگری شدند که علیرضا او را 
نیز به همین شیوه و شگرد یعنی پیشنهاد دروغین 
ازدواج، فریب داده بود اما ایــن زن جوان به دالیل 
شخصی و خانوادگی هیچ گونه شکایتی را تا زمان 
شناسایی شدنش توسط کارآگاهان انجام نداده بود. 

در شــرایطی که متهم هیچ گونه رد و نشــانی از 
خود به جای نگذاشــته و از تهران نیز متواری شده 
بــود، کارآگاهان پایگاه دوم پلیــس آگاهی موفق 
به شناســایی مخفیگاه وی در اســتان مازندران، 

شهرستان رویان شدند.
هماهنگی های الزم قضائی برای اعزام کارآگاهان 
به شهرستان رویان انجام شده بود که تیم تحقیق در 
اقدامات ویژه پلیسی خود اطالع پیدا کرد متهم برای 
پیگیری اقدامات مجرمانه اش، با یک دستگاه خودرو 
پژو 206 به تهران آمده اســت. بنابراین بالفاصله 
طرح مهار در محدوده تردد متهم در اتوبان اشرفی 
اصفهانی انجام و سرانجام متهم روز 28 آبان امسال 
در خیابان گالب شناسایی و قبل از هرگونه اقدام به 
فرار و آسیب رساندن احتمالی به شهروندان، دستگیر 
شد. در همان بازرسی اولیه از خودرو وی، مقادیری 
اســناد تجاری اعــم از اوراق بانکی، دســته چک، 
کارت های عابربانک، اســناد مالکیــت و ُمهرهای 
مجعول کشف و به پایگاه دوم پلیس آگاهی منتقل 

شد. 
متهم به نام علیرضا، در همان تحقیقات نخست 
اعتراف کرد که بیش از 400 حســاب بانکی دارد 
و از بانک های مختلف دســته چک به نام خود یا 
اشخاص دیگری گرفته اســت. او اعتراف کرد که 
پس از گرفتن دسته چک در تهران، اصفهان و پرند 
به سطح بازار مراجعه و با حیله، فریب و مانورهای 
متقلبانه اعتماد فروشندگان را جلب و اقدام به خرید 
اقالمی همچون لوازم خانگی، الستیک و آهن آالت 
می کرده اســت. او این اجناس را به کارخانه ای در 
پاکدشــت منتقل می کرد و زیر قیمت واقعی به 
فروش می رساند. همچنین براســاس اعترافات 
متهم، وی با چک های بالمحل اقدام به پیش خرید 
6 دســتگاه خودرو BMW به ارزش 18 میلیارد 

تومان و متعاقب آن در الهیــه، خیابان آقابزرگی، 
قیطریه، ســعادت آباد و شهرستان ارومیه اقدام به 
خرید امالک جمعا به مبلغ 26 میلیارد تومان کرده 

است .
در ادامه تحقیقات پلیســی مشــخص شد که 
متهم بــا تهیه دفتری در خیابان شــوش، جوانی 
به نام »میثم« را به عنوان مدیر دفتر استخدام و با 
اغفال وی، بــه نام او در بانک هــای مختلف اقدام 
به افتتاح حســاب و گرفتن دســته چک کرده و 
چک ها را نیز در بازار خرج کرده اســت. با بررسی 
به عمل آمده مشخص شده که تنها هشت فقره از 
چک های مذکور به ارزش بیست وهشت میلیارد و 
هفتصد میلیون تومان به بانک واصل و گواهی عدم 

پرداخت برای آنها صادر شده است.
ســرهنگ ســعداهلل گزافی، رئیس پایگاه دوم 
پلیس آگاهی تهران، درباره این پرونده گفت: »در 
این پرونده تاکنون بیش از 20 نفر از مالباختگان در 
سطح بازار تهران شناسایی و به پایگاه دوم پلیس 
آگاهی دعوت شدند که متهم را شناسایی کردند. 
همچنین در ادامه، تعداد دیگری از خانم های جوان 
که متهم به بهانــه ازدواج آنها را نیــز فریب داده، 
شناسایی شــدند که متهم پرونده پس از مواجهه 
حضوری با این خانم ها اعتــراف کرد که عالوه بر 
فریب آنها، از خانــه دو نفر از آنها پس از تهیه کلید 
یدک و اطمینان از عدم حضورشان در منزل، اقدام 
به سرقت طال، جواهرات و پول نقد کرده که تنها در 
یکی از سرقت ها مبلغ 180 میلیون تومان طال و ارز 

خارجی سرقت شده است.«

شهروند| جست وجو در عمق 5متری برف و یخ. 
عملیاتی سخت و نفسگیر در ارتفاعات اشترانکوه. 
جدال با سرمای 18درجه زیر صفر، برای پیداکردن 
آخرین مفقودی بهمن »کول جنون«. »سیدعلی 
حسینی«، جوان امدادگر مشــهدی که همراه با 
14نفر دیگر صبح 16 آذرماه به طرف قله حرکت 
کرد، اما در مســیر بازگشت بارش شــدید برف و 
کوالک آنها را از هم جدا کــرد و درنهایت بهمن و 
سرما جان 9نفر از آنها را گرفت. پیش از این، جسد 
8نفر از جانباختگان این حادثه پیدا شده بود و صبح 
پنجشنبه هم پیکر »علی« آخرین قربانی این حادثه 

تلخ هم پیدا شد.
 عملیات جست وجو در »کول جنون«

پیکر ناصــر اکبــری، مرتضی غالم پــور، اکرم 
حقانی، مهشــید جوان محمدی، علی قاسم زاده، 
مجید زاده تراب، علیرضا عامری از مشهد به همراه 
امان اهلل جوکار کوهنورد الیگودرزی پس از سه روز 
جســت وجوی نیروهای امــدادی از زیر برف پیدا 
شدند اما هیچ نشانی از »سیدعلی حسینی« نبود، 
نیروهای امدادی حاضــر در منطقه همان موقع 
اعالم کردند که عملیات جست وجو تا پیداکردن 
علی ادامه دارد. پیکر علی زیــر خروارها برف و یخ 
در دامنه های ســرد و عمیق کــول جنون پنهان 
شده بود و با وجود تالش مستمر تیم های امدادی 
و با گذشت چند روز نشــانی از او، به دست نیامده 
بود، اما در هفتمیــن روز از وقوع حادثه کانال های 
حفرشده توســط نیروهای امدادی آنها را به علی 
رســاند. در واقع ابتدا کفش ها و چند تکه از وسایل 
او پیدا شد و در نهایت به پیکر بی جان علی رسیدیم. 
اینها را محمدکبادی رئیس پایگاه های امدادونجات 
کوهســتان هالل احمر به »شهروند« کسی که به 
دســتور شــاهین فتحی معاون امداد و عملیات 
هالل احمر از همان روز نخست به محل حادثه اعزام 
شده بود و عملیات جست وجو را فرماندهی می کرد: 
»وقتی من به آن جا رسیدم، حجم بزرگی از بهمن 
کل منطقه را پوشــانده بود. دامنه کوه پوشیده از 
برف و خطر سقوط بهمن هر لحظه وجود داشت. 
منطقه عملیات جست وجو در معرض چند بهمن 
بزرگ بود و جان نیروهای امدادی را تهدید می کرد.« 
شرایط منطقه به نحوی بود که در باالدست چند 
دهلیز وجود داشــت، به همین دلیل در نخستین 
اقدام ما ایمن ســازی منطقه بود. چند دیده بان در 
نقاط حســاس کوچکترین حرکت هــای برف را 
رصد می کردند، همزمان 60 تا 70نفر هم مشغول 
جست وجو بودند. فرمانده عملیات جست وجوی 

قربانیان بهمن کول جنون درباره شرایط عملیات 
و اقدامات انجام شده برای یافتن پیکر قربانیان این 
حادثه به »شهروند« می گوید: »همه  چیز از پیداشدن 
یک کوله شروع شــد. هرچند بهمن الگوی ثابتی 
ندارد، اما معموال ردی برای آغاز جست وجوها وجود 
دارد. موقعیت قرارگیری افراد در هنگام وقوع بهمن 
خیلی مهم است. این که افراد در ابتدا، انتها و کانون 
بهمن قرار داشته باشند، در موقعیت یابی آنها در زیر 
برف بسیار تعیین کننده است. در واقع ما برهمین 
اساس محل مفقودشــدن افراد را حدس می زنیم. 
در این جا هم با توجه به پیداشدن تعدادی از وسایل 
کوهنوردان و همچنین راهنمایی های چند نفر از 
افراد نجات یافته، کار جست وجو را آغاز کردیم، اما 
عمق برف و سرمای هوا کار جست وجو را با مشکل 
مواجه می کرد. در برخی مناطق، عمق برف به 5 تا 
8متر می رسید. در این عمق، سونداژ کارایی چندانی 
ندارد. با این وجــود تا پایان روز ســوم پیکر همه 
کوهنوردان به جز علی پیدا شد. همان موقع تصمیم 
گرفتیم که تا پیداشدن علی کار را ادامه دهیم، اما 

وسعت منطقه و حجم باالی برف مانع اصلی ما بود.«
پیدا شدن پیکر علی با حفر کانال های برفی

ساعت 7 صبح بالگرد به سمت دامنه کول جنون  
پرواز می کرد. هــر روز 60 تا 70نفر نیروی امدادی 
را به منطقه می برد و آنها کار جســت وجو را آغاز 
می کردند. جســت وجو در 18درجه زیر صفر. به 
گفته کبادی، روزها در معرض تابش نور خورشید 
دمای منطقه 12درجه زیر صفر بود، اما بعد از ساعت 
12ظهر با گسترش سایه ارتفاعات دما به کمتر از 18 
درجه می رسید. در این دما سطح برف یخ می زند، 
سونداژ ها را می شکست. شــرایط آب و هوایی به 
نحوی بود که عمال از ساعت 3 بعدازظهر به بعد کار 
غیرممکن بود و نیروها به پایگاه بازمی گشتند. چند 
روز به همین منوال سپری شد، ما کل منطقه را 4بار 
ســونداژ زدیم اما بی فایده بود. درنهایت با مشورت 
نیروهای باتجربه و مربی های باســابقه فدراسیون 
کوهنوردی قرار بر این شد که الگوی جست وجو را 
به طورکلی تغییر دهیم. حفر کانال و شبکه بندی 
کل منطقه از پایین دست شــروع شد، تا این که در 

یکی از کانال ها، کفش های علی را در عمق 2متری 
پیدا کردیم. بعد هم با تمرکز بیشتر در همان نقطه، 
پیکر علی پیدا شد. در واقع حفر کانال باعث شد تا 
پیکر علی پیدا شود: »این حجم از کار آن هم در آن 
شرایط و پیداشدن پیکر علی بیشتر به یک معجزه 
شبیه بود. من به خاطر مسئولیتم در عملیات های 
زیادی حضور داشته ام، اما نیروهای امدادی در این 

حادثه از جان مایه گذاشتند و معجزه کردند.«
کبــادی همچنیــن در بخــش دیگــری از 
صبحت هایــش درباره علــت وقوع ایــن حادثه 
و بی توجهــی اعضــای این گروه کوهنــوردی به 
هشدارهای هواشناسی هم می گوید: »این ها یک 
تیم حرفه ای بودند. حتی ما از بازماندگان این حادثه 
شــنیدیم که صبح قبل از آغاز صعود، تعدادی از 
اعضای گروه به دلیل شرایط آب وهوایی مردد بودند. 
اشتباه اصلی آنها محاسبه نکردن مسیر بازگشت بود. 
آنها باید در حین صعود وقتی متوجه تغییر شرایط 
جوی و بارش برف شــدند، باید از صعود منصرف 

می شدند و باز می گشتند.«

راز یک پرونده بزرگ کالهبرداری با شکایت زنان فریب خورده فاش شد 

دستگیری مدیر دروغین یک شرکت اماراتی با 400 حساب بانکی
 این خواستگار کالهبردار پس از آشنایی با زنان پولدار در فضای مجازی مانورهای متقلبانه خود را اجرایی می کرد

آژير

 کالهبرداری 
با وعده جذب »سرباز- بازیکن«

ایسنا| فردی که متهم اســت، با وعده جذب 
ســرباز- بازیکــن از چنــد نفر مبالــغ میلیونی 
کالهبرداری کرده، با پیگیری های کمیته اخالق 
فدراســیون فوتبال و تالش های ماموران امنیتی 
و انتظامی به دام افتاد. مدتی قبل فردی با مراجعه 
به دادسرا و طرح شــکایت اعالم کرد که از طریق 
یک کانال تلگرامی با فردی آشــنا شده که مدعی 
بوده می تواند مشکل ســربازی اش را با معرفی به 
یک تیم نظامی حل کند. شاکی در اظهارات خود 
گفت: چون سربازی برایم یک معضل شده بود، به 
محض مشــاهده یک آگهی در کانالی تلگرامی، با 
شماره ای که اعالم شده بود، تماس گرفتم. فردی 
که پشت خط بود، گفت که می تواند من را به یک 
تیم نظامی معرفی کند تا به عنوان بازیکن- سرباز، 
دوران ســربازی خود را بگذرانم. او حتی گفت که 
با پرداخت مبلغی بیشتر، می تواند کاری کند که 
نیازی به سپری کردن دوران آموزشی هم نباشد و 
فقط یک هفته به صورت صوری به پادگان آموزشی 
بروم و ســپس به عنوان بازیکن فوتبال در آن تیم 
نظامی مشــغول بازی شــوم. او ادامه داد: یک روز 
قرار گذاشتیم و من مبلغ 15 میلیون تومان بابت 
جذب به عنوان بازیکن- ســرباز و 5 میلیون تومان 
هم بابت نرفتن به آموزشی، به او پرداخت کردم. او 
به من گفت که دفترچه  آماده به خدمت را پســت 
کن و منتظر باش تا کارها را هماهنگ کنیم. من هم 
همین کار را کردم. بعد از آن که برگه اعزام به خدمت 
را دریافت کردم، با او تماس گرفتم که گفت خیالت 
راحت باشــد، تو برو آموزشــی تا یک هفته دیگر 
خبرت می کنیم. بعــد از یک هفته، هر چه تماس 
گرفتم، دیگر جواب نــداد. االن چند ماه از خدمتم 
می گذرد و 20 میلیون تومــان پولی هم که تمام 
پس اندازم بود، را از دست داده ام. با دریافت شکایت 
و صدور دســتورات قضائی الزم از سوی بازپرس، 
ماموران امنیتی و انتظامی تحقیقات گسترده خود 
را آغاز کردند و با تالش ها و پیگیری های پلیس و 
ادامه تالش ها و اقدامات کمیته اخالق فدراسیون 
فوتبال در راستای مبارزه با فساد در فوتبال، نهایتا 
با سرنخ های به  دست آمده موفق شدند با اقدامات 
پلیسی این فرد را دستگیر کنند. سرهنگ کارآگاه 
مهدی افشــاری معاون مبارزه با جرایم اقتصادی 
پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعالم این خبر گفت: 
این متهم که با افراد دیگری نیز همکاری داشته، با 
فریب طعمه های خود از طریق سوءاستفاده از نام 
نهادهایی که نزد مردم از اعتبار باالیی برخوردارند و 
دادن وعده های واهی، مبالغ زیادی را از آنان دریافت 
می کرده اســت. وی افزود: متهم و همدستان او از 
طریق کانال تلگرامی »پاس شمیران« و همچنین 
درج آگهی در کانال تهران آنالین اقدام به فراخوان 
برای جذب ســرباز- بازیکن می کردند و سپس با 
بردن افراد به برخــی زمین های تمرین مربوط به 
سازمان ها، اعتماد آنها را جلب و سپس مبالغ مدنظر 
خود را دریافت می کردند که این مبالغ از 5 میلیون 
تا 20 تومان متغیر بوده است. معاون مبارزه با جرایم 
اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان این که 
متهم تاکنون به 5 مورد کالهبرداری از این طریق 
اعتراف کرده است، به شــهروندان هشدار داد که 
فریب وعده های این چنینی را نخورند و به محض 
مشاهده چنین مواردی، مراتب را به اطالع پلیس یا 
دستگاه قضائی برسانند. او همچنین از شهروندانی 
که توسط این فرد مورد کالهبرداری قرار گرفته اند، 
خواست که برای طرح شکایت، با شماره تلفن های 
51055344 و 51055397 تمــاس بگیرند یا به 
پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت 

اسالمی مراجعه کنند.
متهم: عکاس مطبوعات ورزشی بودم

متهــم این پرونــده می گوید؛ عــکاس برخی 
روزنامه های ورزشی بوده و به همین دلیل برخی 

که با چهره او آشنا بوده اند، به وی اعتماد کرده اند.
 جزییات ماجرا را بگو.

قبال عکاس چند روزنامه ورزشــی بودم ولی از 
حدود یک سال قبل که دوربینم شکست، مدتی 
بیکار بودم و بعــد هم یــک کارگاه دوخت و دوز 
لباس ورزشی راه انداختم. هنوز کارم رونق نگرفته 
بود که تابستان امســال، یکی از دوستانم تماس 
گرفت و گفت می خواهد یک تیــم راه بیندازد. از 
من خواست که برای جذب سرباز- بازیکن اقدام 
کنم. چون این شخص مالک یک باشگاه بود و یکی 
دیگر از دوستانش هم ســرمربی یکی از تیم های 
لیگ3 بود، شــروع به همکاری کــردم. از طریق 
کانال  تلگرامی »پاس شمیران« و همچنین یک بار 
درج آگهی در کانال »تهران آنالین« اقدام به جذب 
این افراد کردیم. از هرکدام بنا به دستور دوستانم 
مبالغی می گرفتم که بعضی از آنها به حساب آنها 
واریز می شــد و برخی هم به خودم پول می دادند. 
مجموعا بیش از 20 میلیون تومان شخصا دریافت 
کردم و مابقی را هم به آن حساب ها واریز کردند. 
عالوه بر این، یکی از بازیکنان دارای ســابقه بازی 
در لیگ برتر هم بود که می خواستم او را هم به این 
تیم جعلی معرفی کنم اما خودش پشیمان شد و 

صرف نظر کرد.
 چگونه دستگیر شدی؟

چند روز قبل برای دریافت پول از یکی از افرادی 
که تماس گرفته بود، در میدان بهمن قرار گذاشتیم 
که نمی دانم چگونه پلیس ســر رسید و دستگیر 

شدم.
 پیامی برای خانواده ها داری؟

هیچ کس با پول، فوتبالیست نمی شود. فوتبال، 
استعداد می خواهد. ضمن این که وعده گذراندن 
سربازی راحت و... هم کامال پوچ است و کسانی که 
از این طریق اقدام می کنند، پول و وقت خود را به 

راحتی از دست می دهند.
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