
نابغه  هزار چهــره با ترفندهــای مختلف  
طعمه هایــش را سرکیســه می کــرد. او در 
مترو با معرفی خود به عنوان فرزند یکی از 
کاپیتان و  کارگردانان، یــا  تهیه کننــدگان، 
مربی تیم هــای فوتبال، نقشــه های خود 
را اجرایی می کرد. متهم  با همین شــگرد، 

یک میلیارد سرقت کرد.
در متــرو معرکــه می گرفــت خــود را فرزند 
یکــی از آدم هــای مشــهور معرفــی یــا ادعــا 
یــا  وزرا  دفتــر  در  مهمــی  نقــش  می کــرد 

نمایندگان مجلس  دارد. 
مــرد  هــزار چهــره بــود. هربــار یــک نــام 
جدید انتخاب می کرد و مســافران مترو را 

سرکیسه می کرد. 
فضاســازی می کــرد و بــا ایجــاد یــک جــو 
خاص احساسات مردم را برمی انگیخت.  
وانمــود  می دانســت.  همــه کاره  را  خــود 
می کــرد از پــس هــر کاری بــر می آیــد. تنهــا 
اعتمــاد  بایــد  بــود.  اعتمــاد  شــرطش 
می کردند تا مــرد معرکه گیر نقش مجرمانه 

خود را اجرا می کرد.
»می خواهــم اقداماتی انجــام بدهم اما 
شــرط اصلی این اســت که شــما مردم به 

من اعتماد کنید.«
 با این جمله مسافران را جذب می کرد. 
که قفل مشــکالت زندگی شان  مسافرانی 
چهــره  هــزار  مجــرم   ایــن  دســتان  در  را 
می دیدنــد. اعتمــاد می کردنــد امــا پــول، 
گوشــی و مدارکشــان را از دســت  کیــف، 

می دادند. 
پرونده این سرقت های سریالی در مترو 
بــا شــکایت یــک ســرباز بــه جریــان افتاد. 
که بــرای حل مشــکلش به  ســرباز جوانی 
کــرده بــود. او  متهــم  هــزار چهــره اعتمــاد 
گفته بــود می توانــد ترتیبی  به این ســرباز 
دهد تــا دوران خدمتش را در شــهر خود و 
در کنار خانــواده اش بگذراند، اما در ابتدا 
این ســرباز  باید نشــان می داد کــه به  این 

مرد اعتماد دارد. 
بــود.  همیــن  چهــره  هــزار  مــرد   شــرط 
نقشــه اش را یک به یک اجرا می کرد. برای 
هر طعمه اش نقشه ای درخور می کشید. 
نقشه ای برای گوشی یا لپ تاپ یا مدارک 
و پــول. بــرای ایــن ســرباز هــم نقشــه ای 
کــرده بود.  از قبــل تعییــن شــده طراحــی 
»گوشــی تلفــن همراهــت را بــه مــن قرض 
بده تــا به آن ســمت خیابان بــروم و بیایم 

تــا مطمئــن باشــم بــه انــدازه یک گوشــی 
موبایل به من اعتماد داری.« 

کــه فکر می کــرد قرار اســت در  ســرباز هم 
بــه  را  محــل ســکونتش دوران خدمــت 
پایان ببرد، گوشی تلفن همراهش را به او 
داد. همین هم شــد ســرقت گوشی کلید 

خورد. مجرم گوشی را برداشت و رفت. 
پرونده ســرقت از مســافران متــرو هرروز 

سنگین تر می شد.
 متهم هرروز طعمــه جدیدی را انتخاب 
اجرایــی  را  ســرقتش  نقشــه  و  می کــرد 
می کرد. تعداد شــکایت ها به 83 رســیده 

بود.
دستگیری متهم در دستور کار ماموران 
کیان  پلیــس قــرار گرفته بــود تــا اینکه شــا
توانســتند چهــره متهــم را در مقــر پلیــس 
ترســیم کننــد. مشــخص شــد متهــم یک 
کــه پیــش از این  مجــرم ســابقه دار اســت 

هم دست به سرقت زده بود. 
بــا انتشــار تصویــر متهــم در کالنتری هــا 
مامــوران نقطه به نقطــه بــه دنبــال ردی 
از متهــم بودنــد. تــا اینکــه عوامــل پلیــس 
گاهی متــرو این مرد  گشــت نامحســوس آ

33 ساله را شناسایی و دستگیر کردند.
 متهــم در بازجویی هــا بــه جــرم خــود 
اعتــراف کرد، اما ایــن تنها شــیوه این مرد 
ســارق نبــود. او البتــه شــیوه دیگــری نیــز 

برای سرقت داشت.
گهی هــا در فضــای   او بعــد از بررســی آ
مجــازی در حجــم زیــاد اقــدام بــه خریــد 
خرمــا یا برنــج می کــرد. بعــد به فروشــنده 

اعــالم می کرد که این حجم اقــالم را با یک 
باربری بــه محــل موردنظرش بفرســتد تا 
در آنجا بــه صورت نقدی پولش را تســویه 
کنــد. فروشــنده  هــم خرمــا یــا برنــج را در 
حجــم زیاد بار مــی زد و به محــل موردنظر 

سارق می فرستاد. 
موردنظــر  محــل  بــه  خرماهــا  وقتــی 
می رســید به همان انبار مراجعه می کرد.  
همــان ســناریوی ســرقت از متــرو را روی 
کارگر انبار نیز پیاده می کــرد. بار دیگر خود  
را دامــاد، بــرادر یــا پســر یــک فــرد معــروف 
گــرم  کارگــر وقتــی  معرفــی می کــرد.  ســر 
می شــد او بار را داخل وانت می گذاشت و 

در فرصت مناسب متواری می شد. 
کنون ســه  ایــن ســارق بــا ایــن شــگرد تا
محموله 60 میلیــون تومانی، خرما و ســه 
محمولــه صد میلیــون تومانــی نیــز برنــج 

سرقت کرده است.
کی  کی و 6 شــا متهم 33 ســاله، 83 شــا
کی برنج  و خرما  در زمینه خرید اقالم خورا
دارد و ارزش کاالهــای ســرقتی نیــز حدود 

10 میلیارد ریال برآورد شده است.
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کالهبرداری در پوشش کمک  به 
زلزله زدگان

رئیــس مرکــز تشــخیص  و پیشــگیری از جرایم ســایبری پلیس 
فتای ناجا نسبت به ترفند کالهبرداران سایبری در احساساتی 
کمــک بــه  کالهبــرداری از آنــان در پوشــش  کاربــران و  کــردن 

زلزله زدگان هشدار داد.
خ داده در   ســرهنگ علی محمــد رجبــی، بــا اشــاره بــه زلزلــه ر
گفــت:  شهرســتان سی ســخت اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 
»الزم اســت که هم وطنــان کمک های نقــدی و غیرنقدی خود 
به زلزله زدگان را از طریــق مراجع معتبر نظیر هالل  احمر، کمیته 
امداد، بهزیســتی و…  انجــام دهنــد و از هرگونه واریــز وجه حتی 
به مقــدار انــدک بــه شــماره حســاب های غیرمعتبر و ناشــناس 

خودداری کنند.«
دنبــال  بــه  همــواره  ســایبری  »مجرمــان  داد:  ادامــه  او 
بــا  بــوده و ســعی دارنــد  اعتمــاد هم وطنــان  از  سوءاســتفاده 
برانگیختــن احساســات آنــان، اهــداف مجرمانه خــود را عملی 
کنند، در همین راســتا نیز ممکن است با انتشــار اخبار گسترده 
و همچنیــن تصاویــر دلخــراش از ایــن حادثــه یــا حتــی تصاویــر 
جعلی اقدام به برانگیختن احساســات شــهروندان کرده و از آن 

سوءاستفاده کنند.« 
رجبی با اشــاره به شیوه های کالهبرداران  و مجرمان سایبری 
گفت:     »این افراد پس از احساســاتی کردن مخاطب خود، آنان 
را به صفحات پرداخت اینترنتی که احتمال فیشینگ بودن آن 
نیز باالست هدایت کرده و اقدام به برداشت از حساب آنان و در 
مواردی خالی کردن حساب آنان می کنند. همچنین این افراد 
ممکن اســت اقدام به اعالم شــماره کارت و حساب های جعلی 

کرده و مبلغ جمع آوری شده را صرف امور دیگری کنند.«
رئیــس مرکــز تشــخیص  و پیشــگیری از جرایم ســایبری پلیس 
کید کرد: »توصیه پلیس این اســت که شــهروندان   فتای ناجا تأ
بــه هیــچ عنــوان فریــب تبلیغــات کانال هــا و گروه های فعــال در 
کمــک بــرای  کــه ادعــای جمــع آوری  شــبکه های اجتماعــی را 
زلزلــه زدگان را دارنــد نخورند و کمک های مادی خــود را حتما از 

کز معتبر که دارای مجوز هستند، انجام دهند.« طریق مرا
به گفته رجبی، پلیس فتا در صورت مشــاهده چنین مواردی 

برابر قانون با سودجویان برخورد خواهد کرد.

پسر روانی قاتل مادر 70 ساله اش شد
 پســر جوان به دلیل داشتن مشــکالت روحی، مادر خود را در یکی از 

محالت شهر همدان به قتل رساند.
گاهی همدان بالفاصله پس از دریافت  تیمی از دایره جنایی پلیس آ
گاهان به پســر  گزارش قتــل در صحنــه وقوع جنایــت حاضر شــد. کارآ
این خانواده که ســابقه شــرارت و درگیری داشته مشکوک می شوند و 
ابتدا پسر جوان با اظهارات ضدونقیض قصد انکار نقش خود در وقوع 
این جنایت را داشــت که با هوشــمندی، کار فنــی و تخصصی پلیس، 
نامبــرده درنهایت بــه قتل مادر خــود اعتراف کــرد. بررســی های اولیه 
نشان داد متهم به علت مشــکالت روحی و اختالف خانوادگی با مادر 
۷0 ساله خود درگیر و درنهایت موجب ســقوط مقتول از پنجره و مرگ 
او شده اســت. قاتل حدود سه ســال قبل با برادر خود نیز درگیر شده و 
با ضربات چاقو او را به قتل می رســاند، اما با رضایت اولیــای دم پس از 

تحمل چند  سال حبس از زندان آزاد شده بود.

 انهدام باند کالهبرداری میلیاردی
ک   در ارا

کــی  اعضــای یــک بانــد کالهبــرداری حرفــه ای کــه از مغــازه داران ارا
30 میلیارد ریال کالهبرداری کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

با اعالم چندین مورد گزارش کالهبرداری از مغازه داران در شهرستان 
ک، بررســی موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران اداره  ارا

گاهی استان قرار گرفت.   مبارزه با جعل  و کالهبرداری پلیس آ
 در تحقیقات انجام شده از مالباختگان مشخص شد که در روزهای 
 BMW اخیر افرادی با یک دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه خودروی
بــه واحد صنفــی آنــان مراجعه و خــود را مســئول خرید بیمارســتان یا 
یکی از واحدهای صنعتی معتبر استان معرفی کردند و در قبال خرید 
کاال به فروشــندگان چک و ســفته ارایه کرده بودند.    پــس از مدتی که 
مغــازه داران بــرای نقــد کــردن ســندهای مالی خــود اقــدام می کنند، 
متوجــه بی محل بــودن چک هــا، مســروقه بودن یــا جعلی بــودن آن 
می شــوند.    با آغاز تحقیقات تخصصــی ماموران پلیــس، اعضای این 
باند کالهبرداری که 2 نفر از آنان از متهمان ســابقه دار و تحت تعقیب 
پلیس بــه علــت ارتــکاب جرایــم متعــدد بودنــد، شناســایی شــدند و 
عملیات دستگیری آنان با هماهنگی مقام قضائی آغاز شد.    سرانجام 
گانه، 2 نفر از اعضای اصلی این باند کالهبرداری  در عملیات های جدا
گاهی استان  شناسایی و دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به پلیس آ
کنون هفت نفر از شــهروندان مالباخته شناســایی  داللت شــدند.    تا
شده اند و با توجه به احتمال کالهبرداری های دیگر اعضای این باند از 
مغازه داران در سطح کشور، تحقیقات تکمیلی از آنان درحال پیگیری 
اســت.    شــهروندانی که به ایــن روش از آنان کالهبرداری شــده اســت 
گاهی اســتان مرکــزی مراجعه یا با  می تواننــد برای پیگیری به پلیس آ

شماره تلفن 08621826061 تماس برقرار کنند.
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مرد هزار چهره در مترو

کارگران سابق شرکت برق، سارق شدند
باند سارقان سیم و کابل تجهیزات برقی 
شهرســتان ری، دســتگیر شــدند. کارگران 
ســارق  بــرق،  شــرکت  پیمانــکاری  ســابق 

کابل های محله بودند.
 بــه دنبال ارجــاع پرونده هــای متعدد به 
گاهی با موضوع سرقت  پایگاه نهم پلیس آ
ســیم و کابــل و تجهیــزات برقــی متعلق به 
شــرکت توزیــع نیروی بــرق شهرســتان ری 
که موجب قطعی برق در سطح شهرستان 
خرابــی  و  شــهروندان  نارضایتــی  و  ری 
لــوازم برقــی آنــان شــده بــود، شناســایی و 
تیــم  کار  دســتگیری ســارقان در دســتور 
کــن پایگاه  عملیاتــی مبــارزه بــا ســرقت اما

قرارگرفت.
تمامــی محل هــای ســرقت بــه صــورت 
میدانــی  بازدیــد  و  بازبینــی  مــورد  دقیــق 
گاهان قرارگرفت. تصاویر دوربین های  کارآ
مشــرف بــه محل هــای ســرقت احصــاء و 
مشــخص شــد درچندین فقره ســارقان با 
اســتفاده از یک دســتگاه خودروی پراید و 
با بازکردن قفل درهای پست برق اقدام به 

سرقت سیم و کابل های مسی کرده اند.
مداربســته،  دوربین هــای  بررســی  در 
ک خــودروی  تصویــر بخشــی از شــماره پال

بالفاصلــه  بــود.  مشــخص  ســارقان 
بررســی های کارشناســی انجام و درنهایت 
ک خــودروی مــورد اســتفاده  شــماره پــال
ســارقان مشــخص  شــد. مالــک خــودرو  
محمد نام داشت که دارای سابقه کیفری 
در زمینــه ســرقت لــوازم و تجهیــزات برقــی 

بود.
در  قضائــی  مقــام  هماهنگــی  بــا  متهــم 
و در  یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر 

تحقیقات به عمل آمده، ابتدا منکر هرگونه 
جرم بود، اما با توجه به قرائن و مستندات 
گزیــر لــب به اعتــراف گشــود و به  موجــود نا
اداره  پســت های  از  متعــدد  ســرقت های 
بــرق و ســیم و کابل هــای مســی در ســطح 
شهرســتان ری با همدســتی فــردی به نام 
کرد. بالفاصله مخفیگاه  ســیروس اعتراف 
ســیروس نیــز در محــدوده جوادیــه تهران 
شناسایی شد. متهم در عملیاتی دستگیر 

و در بازرســی از مخفیــگاه او مقادیر زیادی 
ســیم و کابــل مســی مربــوط بــه اداره بــرق 
بــه  تحقیقــات  در  ســیروس  شــد.  کشــف 
تجهیــزات  متعــدد  ســرقت های  ارتــکاب 
کابــل بــه همــراه محمــد  برقــی و ســیم و 
بعــدی  بررســی های  در  کــرد.  اعتــراف 
در  محمــد  و  ســیروس  شــد،  مشــخص 
کارگر پیمانکاری شــرکت برق بوده  گذشته 
و بــا اســتفاده از کلید اقــدام به بازکــردن در 

پست های برق می کردند.
امــوال  کــه  گفتنــد  ادامــه  متهمــان  در 
در  فروخته انــد.  کیــارش  بــه  را  ســرقتی 
نیــز  مســروقه  امــوال  خریــدار  عملیاتــی 
شناســایی، دســتگیر و در تحقیقــات بــه 
متهمــان  از  مســی  کابــل  و  ســیم  خریــد 
اعتــراف کــرد. او به مامــوران گفت: »ســیم 
کابل های مســی را قطعه قطعه می کردم  و 
و بــه ضایعاتی ها می فروختــم. متهمان در 
اختیار مرجع قضائی قــرار گرفتند و خریدار 
اموال ســرقتی نیز با تودیع وثیقه آزاد شــد. 
کنون هیچگونه  با دســتگیری ســارقان، تا
سابقه ای درخصوص ســرقت سیم و کابل 
و تجهیزات برقی درســطح شهرری گزارش 

نشده است.

در مترو معرکه می گرفت 
خود را فرزند یکی از آدم های 
مشهور معرفی یا ادعا می کرد 

نقش مهمی در دفتر وزرا یا 
نمایندگان مجلس  دارد.  
مرد  هزار چهره بود. هربار 

یک نام جدید انتخاب 
می کرد و مسافران مترو را 

سرکیسه می کرد. 

سارق با ترفندهای مختلف  یک میلیارد به جیب زد


