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سارقان بیهوش کننده مسافران اتوبوس ها 
دستگیر شدند

ســارقانی کــه در اســتان های مختلف کشــور با 
بیهوش کردن مسافران اتوبوس های بین شهری اقدام به 
سرقت می کردند، در مشهد شناسایی و دستگیر شدند. 
چهار ماه پیش با دریافت گزارشــی مبنی بر بیهوشی 
مسافران در پایانه مسافربری مشهد و سرقت وسایل و 

پول نقد آنها موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
سارقان با سوارشدن در اتوبوس های بین شهری به  
عنوان مسافر، پس از شناسایی طعمه های خود به آنها 
نوشیدنی های پلمپ شده را تعارف کرده و می خوراندند 
که قرص های خواب آور و مواد بیهوشــی به آن اضافه 
شده بود. دزدان پس از بیهوشی مسافران پول های نقد 
و اشیای باارزش آنها را سرقت می کردند و در میانه راه از 
اتوبوس پیاده می شدند. سارقان به جز خراسان رضوی 
در سایر استان های کشور نیز با این روش اقدام به سرقت 
می کردند ولی از آن جا که مکان ثابتی نداشتند، عملیات 

شناسایی و دستگیری آنها توسط پلیس زمانبر بود.
طی روزهای اخیر و با ادامه تحقیقات پلیســی سه 
متهم این پرونده که هیچ  یک خراســانی نیستند، در 
مشهد شناسایی و دستگیر شدند. این پرونده تاکنون 
۲۰ شاکی دارد و تعداد شــاکیان آن در حال افزایش 
است. تحقیقات از سارقان ۲۵، ۴۰ و ۵۴ ساله این پرونده 

ادامه دارد.

مسمومیت 130 نفر با گاز منوکسیدکربن

استنشــاق گاز منوکســیدکربن در مراسم ترحیم 
130 نفر را در چهارمحال وبختیاری راهی بیمارستان 
کرد. این حادثه شامگاه پنجشنبه  در مراسم ترحیمی 
در بخش خواهران حسینیه شــهر »هارونی« از توابع  
شهرستان شــهرکرد رخ داد. در این حادثه 130 نفر از 
شرکت کنندگان  در مراسم ترحیم دچار مسمومیت 
شدند که بالفاصله به مراکز درمانی منتقل شدند و در 
مرحله نخست 13 نفر بستری شدند. 129 نفر پس از 
درمان سرپایی مرخص شدند و فقط یک نفر به علت 
مشکالت ریوی گذشته در بیمارستان آیت اله کاشانی 
شهرکرد بستری شده است. وجود پرنده در دودکش 
بخاری حســینیه موجب این حادثه شد. این بخاری 

مدت ها خاموش و نصب بوده است.

دستگیری اعضای باند کالهبرداری بیمه ای 
در آذربایجان  غربی 

 اعضای باند هفت نفره کالهبرداری از شــرکت های 
بیمه در اســتان با تالش ماموران پلیس به دام افتادند. 
در پی دریافت خبری با موضوع تصادف ســاختگی و 
کالهبرداری از برخی شرکت های بیمه، موضوع پرونده 
به صورت ویژه در دســتور کار پلیس آگاهی اســتان 
قرار گرفت. پس از انجام تحقیقات فنی و پلیســی و با 
هماهنگی قضائی یکی از متهمان اصلی با چندین فقره 
سابقه کیفری شناسایی و در شهرستان مهاباد دستگیر 
شد. در تحقیقات صورت گرفته، متهم به صراحت به اینکه 
با همدستی اشخاص دیگری که اقدام به صحنه سازی 
تصادف و اخذ دیه از برخی شرکت های بیمه می کردند، 
اعتراف کرد. با هدایت متهم، نسبت به شناسایی سایر 
همدستان وی اقدام شد و طی یک عملیات غافلگیرانه 
تعدادی از کالهبرداران و کارگردانان صحنه تصادفات 
ساختگی شناسایی و دستگیر شدند. اعضای اصلی این 
باند هفت نفر بودند که از طریق تصادف های ساختگی 
15 میلیارد ریال از برخی شرکت های بیمه کالهبرداری 
کرده بودنــد. متهمان پس از دســتگیری به 70 فقره 
تصادف ساختگی در شهرســتان های ارومیه، نقده و 
مهاباد اعتراف کردند. موضوع بالفاصله به شرکت های 
بیمه اعالم شــد تا از پرداخت وجه بــه زیان دیدگان 
خودداری شود و در اســرع وقت اقدام به طرح شکایت 
کنند. در این راســتا 40 متهم که با این باند همکاری 
داشتند، دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به 

مراجع قضائی معرفی شدند.

13 مصدوم در واژگونی مینی بوس 
کارگران پارس  جنوبی 

بر اثر واژگونــی مینی بوس کارگــران پیمانکاری 
پتروشیمی بوشهر در عسلویه ۱۳ نفر مصدوم شدند؛ 
این اتوبوس  در نزدیکی شــیرینو واژگون شد. تعداد 
۱۳ مصدوم به اورژانس بیمارســتان منتقل شدند و با 
اعالم کد بحران عوامل تیم پزشکی و پرستاری آماده 
ارایه خدمات به مصدومان شدند  و کارهای اولیه برای 
مصدومان انجام شد. رئیس بیمارستان نبی اکرم)ص( 
عسلویه  با اعالم این خبر گفت: »حال مصدومان مساعد 

است و جای نگرانی نیست.«

ذرهبین

6
رکنا| نیروهای اورژانس خوزستان درحالی که مشــغول انتقال یک نوزاد بدحال بودند، به علت سرعت غیرمجاز 
دستگیر شدند. مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی خوزستان اعالم کرد: »توقیف این آمبوالنس   به علل نامشخص 
درحالی رخ داد که نیروهای اورژانس درحال اعزام نوزاد بدحال از شهرســتان ایذه به اهواز بودند و هر لحظه امکان از 

دست رفتن جان  این نوزاد وجود داشت.« 
عالوه بر توقیف آمبوالنس ، کادر درمانی نیز بازداشــت شــدند و وســایل ارتباطی آنها توســط ماموران پلیس 
راهنمایی ورانندگی ضبط شد. خوشبختانه با تالش های انجام شده، روز گذشته هر دو آمبوالنس و تکنسین اورژانس 

آزاد شدند. این درحالی است که گفته می شود توقیف این آمبوالنس ها به علت سرعت غیرمجاز بوده است.

توقیف آمبوالنس 
با بیمار 
خردسالش در 
جاده اهواز 
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می دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگی راننـده یکی از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از ۲۰ 
درصـد تصادفـات جـاده ای و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جـدی اسـت.

شهروند| دو کالهبردار حرفه ای که با تماس تلفنی 
با شهروندان از زندان اقدام به کالهبرداری می کردند در 

دام ماموران گرفتار شدند.
یکی از مالباختگان این پرونــده در تماس با پلیس 
اعالم کرد که ساعت ۱۷:۰۰ روز بیست وهشتم مهرماه 
ســال جاری، فردی که خود را از عوامل حســابداری 
بیمارستان معرفی می کرد با من تماس گرفت و عنوان 
کرد که بخشی از حقوق رئیس بیمارستان به اشتباه به 
حساب من واریز شده و به همین علت حسابم مسدوده 
شده است و درخواســت کرد که برای اصالح تراکنش 
 ATM و همچنین رفع مسدوی حســابم به دستگاه

مراجعه کنم.
پــس از مراجعه به دســتگاه ATM و اســتعالم 
موجودی حسابم، مشاهده کردم که مبلغی به حسابم 
منتقل نشــده بود و ضمن تماس با او گفتم که وجهی 
به حسابم منتقل نشده اســت که آن فرد به من گفت 
که وجه در حساب مسدود شــده و قابل رویت نیست. 
همچنین کدی را که با صفر شروع می شد به من داد و 

از من خواست که کد را در قسمت انتقال وجه وارد کنم 
و مدت ۵ ثانیه دکمه ثبت را نگــه دارم، ولی پس از این 
کار متوجه شدم که کد اعالم شماره کارت بوده و مبلغ 
۲۹ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۲۹۸ ریال از حسابم کسر شده 

است.
در تحقیقات انجام شــده رد پای یکــی از مجرمان 
حرفه ای که در زندان محبوس بود به دســت آمد و با 
دستور قضائی متهم از زندن دعوت شد و تحت بازجویی 

اولیه قرار گرفت.
متهم در ابتدا منکر ارتکاب هر جرمی بود، اما  پس از 
مشاهده دالیل و مدارک لب به اعتراف گشود و اقرار کرد 
که کالهبرداری را یکی از هم سلولی هایش انجام داده 

است، ولی مبلغ به حساب او واریز شده است.
با دستگیری متهم دوم و تحقیقات تکمیلی پلیسی، 
تاکنون ۶ نفر از مالباختگان از اقصی نقاط کشور مانند 
استان های مرکزی، همدان و تهران که به همین شیوه 
مورد کالهبرداری قرار گرفته بودند، شناسایی شده اند و 

شناسایی سایر مالباختگان در دستور کار قرار دارد.

شگرد دو زندانی برای پول دار شدن از پشت میله ها

متهمان با سوءاســتفاده از نام و عنوان ســازمان حج و 
زیارت و اداره اوقاف و امور خیریه و عناوین مشــابه اقدام 
به کالهبرداری از مــردم می کردند. متهمان با اجاره چند 
ماهه دفاتری در قســمت های مختلف تهران به ویژه در 
مناطق مرکزی و غربی و تاسیس و راه اندازی دفاتر تحت 
پوشش خدمات مسافربری، به بهانه ثبت نام عتبات عالیات 
و حج عمره از متقاضیان پول و سایر مدارک الزم را دریافت 
می کردند و پس از گذشت چندین ماه، دفاتر خود را تعطیل 

و در جایی دیگر اقدام به افتتاح دفتر می کردند.
تاکنون حدود ۴۰ نفر از کسانی که در این دفاتر جعلی 
ثبت نام کرده اند، به پایگاه پنجــم پلیس آگاهی مراجعه 
و با تشــکیل پرونده علیه این دو کالهبردار اعالم شکایت 
کرده اند. هماهنگی الزم جهت انتشار بدون پوشش تصویر 
متهمان جهت شناســایی مخفیگاه و محل سکونت آنها 
با بازپرس شعبه ششم دادســرای ناحیه ۱۰ تهران انجام 
شده است؛ به همین علت از شهروندان محترم که موفق 
به شناسایی تصویر متهمان شده و اطالعاتی از مخفیگاه 
یا محل های تردد آنها دارند، درخواست می شود هرگونه 

اطالعات خود را از طریق شــماره تماس ۶۳۹۵۷۷۷۸ در 
اختیار کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
قرار دهند. همچنین از شهروندان محترم متقاضی سفر 
به اماکن مقدس خارج از کشور نیز توصیه می شود، پس 
از مراجعه به سایت رســمی حج و زیارت و انتخاب دفاتر و 
موسسات دارای مجوز رسمی این سازمان نسبت به ثبت نام 
و واریز پول به حساب این شرکت ها اقدام کنند و این نکته 
مهم را مدنظر داشته باشند که صرف انتشار آگهی تبلیغاتی 
در جراید و فضای مجازی بــه منزله قانونی بودن فعالیت 

شرکت ها نیست.

کالهبرداری جاعالن از 40 مسافر عتبات و حج عمره

گفت وگوی »شهروند« با مسئول اتحادیه دانش آموزی سیرجان و روایتی تازه از ماجرای شکنجه اینستاگرامی

Badboy  راز هم قسم شدن پسران و دختران در گروه
سعید شهابی: از دیدن فیلم شوکه شدم

شــهروند| ماجرای آزار و کتک زدن دختر 16 ســاله 
سیرجانی یک هفته ای می شود که به پرونده ای جنجالی 
تبدیل شــده اســت. پرونده ای که هنوز هم زوایای پنهان 
زیادی دارد و خیلی از معماها حل نشده است. دختر نوجوان 
در کلیپی که از سوی پسر سیرجانی منتشر شده، بشدت 
کتک می خورد و التماس هایش برای نجات هیچ فایده ای 
ندارد. امیر پسر جوانی است که او را بی رحمانه کتک می زند. 
چیزی که در این پرونده مشخص شد، ماجرای اختالف این 
دختر و پسر جوان است. ناسزاگویی دختر سیرجانی به دختر 
مورد عالقه امیر، عامل و انگیزه این کتک کاری وحشتناک 
بود. اما معما این جا بود که دختــر نوجوان بالفاصله بعد از 
دستگیرشدن عامل این شکنجه، به دادسرا رفت و شکایت 
خود را تمام و کمال پس گرفت، حتی در فضای مجازی هم 
این کتک کاری را حق امیر دانســت. امیر و این دختر با هم 
در یک گروه تلگرامی به نام badboy هم گروهی بودند و 
سال ها بود که همدیگر را می شناختند. حاال این که چرا این 
دختر با وجود شــکنجه باز هم شکایت خود را پس گرفت، 
جای سوال دارد. سعید شهابی، مسئول اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانش آموزان ســیرجان که از سال ها پیش امیر و 
دوستانش را می شناسد، در گفت وگو با خبرنگار »شهروند« 
جزییات تازه ای از ماجرای این پرونده جنجالی را فاش کرد و 

از قانون حمایت در گروه badboy گفت:   
امیر و دوستانش را از چه زمانی می شناسید؟

من مسئول شــبکه دانش آموزی در ســیرجان بودم، 
امیر را نخستین بار در اعتکاف دانش آموزی دیدم؛ پسری 
بااستعداد، باهوش و ورزشــکار. از همان زمان تا االن او را 
می شناسم و با او در ارتباط بودم. معموال با من ارتباط خوبی 
داشت و من هم سعی می کردم اگر جایی خطایی کرد یا 
راهش را اشتباه رفت، به او کمک کنم. معموال دانش آموزان 
خیلی به من اعتمــاد دارند، به همیــن دلیل حرف های 
خصوصی و درددل های زیادی را از آنها می شنوم. با امیر در 
اعتکاف و دیگر هم گروهی های او در مدرسه آشنا شدم و 
بسیاری از آنها را از نزدیک می بینم، برخی از آنها هم با من 

ارتباط دارند.
دختر سیرجانی را هم می شناختید؟

نه زیاد، ولی به گفته خودشــان این دختر چندین  سال 
است از اعضای گروهشان بوده است. او اصالتا سیرجانی بود 

و چند وقتی می شد که به تهران رفته بود.
ماجرای گروه badboys را می دانید؟

بلــه، این گــروه از همان زمــان دانش آمــوزی امیر و 
دوستانش راه اندازی شد. ابتدا چند پسر دبیرستانی بودند 
که با هم بیرون می رفتنــد. آنها تصمیم گرفتند برای این 
گروه نام بگذارند که در نتیجه نامش را گذاشتند پسرهای 
بد. بعد از آن کم کم این گروه معروف و تعدادش بیشــتر 
شــد، تا این که دخترها را هم در این گروه اضافه کردند و 
همگی با هم یک اکیپ شدند که همه جا با هم می رفتند؛ 
مسافرت های دسته جمعی و مهمونی های مختلف. این 

دختر هم در این گروه بود که با امیر و دوستانش آشنا شد. 
هنوز هم این گروه وجود دارد؟

گروهشان یک سالی می شــود که از هم پاشیده است، 
البته افراد آن االن به چند گروه تقسیم  شده اند و هر گروه 

برای خودش برنامه هایی دارد.
امیر دانشجو بود؟

بله، ترم 4 یا 5 دانشــگاه صنعتی ســیرجان بود. اتفاقا 
بچه بااستعدادی است و در بســیاری از مسائل موفق. در 
صحبت هایی که با هم داشــتیم، از پیشــرفت هایش در 

زمینه های مختلف برایم می گفت.
ورزش هم می کرد؟

جزو تیم اســکیت بود و حرفه ای آن را دنبال می کرد، 
همچنین رزمی کار بود.

شما که این بچه ها را می شناختید، به نظرتان چرا دختر 
نوجوان از این پسر شکایت نکرد؟

من فکر می کنم به خاطر قوانین گروهشــان است. آنها 
خیلی  سال اســت که با هم رفاقت دارند. وقتی عضو گروه 
شدند، گویا با هم پیمان هایی بســته بودند که هیچگاه 
خیانت نکنند که البته زیاد به آن هم عمل نمی شد. شاید به 
همین علت است که این دختر شکایت نکرد و حتی از امیر 
دفاع کرد، چون اگر شکایت می کرد، از سوی دیگر اعضای 

این گروه طرد می شد و دوستانش را از دست می داد. 
شما در جریان اختالف امیر و این دختر بودید؟

تاحدودی. استارت آن چند وقت پیش زده شد که دختر 
نوجوان به دوست امیر فحاشی کرد. من پیج این دختر را 
نداشــتم، ولی در اســتوری های امیر می دیدم که مرتب 
این دختر را تهدید می کرد و می گفت باالخره یک روز به 
ســیرجان می آید و از خجالتش درمی آید. نمی دانم این 

دختر چرا به دوست امیر فحاشی می کرد، دلیل این 
دشمنی را متوجه نشدم. چند وقتی است سعی دارم 
به امیر و اعضای گروهشان کمک کنم، چون جوان 
هستند و جویای نام. اتفاقا در صحبت های اخیری 
که با هم داشتیم، او هم از این کار استقبال می کرد 
و در پیام هایی که ردوبدل می کردیم، صحبت از کنار 
گذاشتن خیلی از کارها بود و می گفت به فکر آینده و 
زندگی اش است. او به من می گفت خیلی از کارهای 
اشتباهش را کنار گذاشته و دیگر به دنبال کل کل و 
دعوا نیست. من هم از تغییرکردن او لذت می بردم. 
وقتی این کلیپ را دیدم، بشدت شوکه شدم و باور 
نمی کردم این امیر اســت که دارد چنین کاری  را 

انجام می دهد.
به نظر شما علت اصلی مشــکالت این جوان و 

امثال این جوانان چیست؟
عوامل زیادی در به انحراف کشیدن جوانان موثر 
است، اما اگر بخواهم مختصر بگویم، به نظر بنده سه 
محیط در تربیت جوانان بشدت اثرگذار است؛ محیط 
خانواده، آموزشی و رفاقت که مهمترینش محیط 
رفاقت است و منشــأ آن ضعف در محیط خانواده و 
جامعه است.  درصد قابل توجهی از اعضای این گروه 
به علت عدم اهمیت خانواده وارد این اکیپ شــده 
بودند، برای مثال همین دختر که به دلیل فوت پدر و 

کم توجهی به آن وارد اکیپ شده است.


