
پایان زورگیری های خشن 
مسافرکش نماها از اتباع 

اعضایاینباند،طعمههایخودراتاحدمرگکتکمیزدند
اعضای باند 3 نفره ســارقان مســلح که به شــیوه مسافرکشی 
از تبعه های افغان زورگیری می کردند، از سوی پلیس پایتخت 

دستگیر شدند.  
چندی پیش پرونده ای مبنی بر ســرقت مســلحانه از سوی 
گاهی تهران ارجاع  یک باند مسافرکش نما به اداره یکم پلیس آ
گاهان بــرای تحقیقات وارد عمل  کیپی از کارآ شــد. بالفاصله ا
کی پرونــده را کــه جوانی اهل  گاهــان در ابتدا، شــا شــدند. کارآ
کشــور افغانســتان اســت را مورد تحقیق قرار دادند. مرد جوان 
بــه مأمــوران گفــت: »ســاعت 20 بــود کــه در میــدان آزادی بــه 
مقصد صادقیه ســوار یک خودروی پژو  405 نقره ای که به غیر 
از راننده 2 مســافر مرد دیگر ســوار بر آن بودند، شــدم. خودرو 
گهان راننده خودرو  به ســمت مقصد در حال حرکت بود که نا
تغییــر مســیر داد. همزمــان 2 مــرد دیگــر کــه در نقــش مســافر 
بودند با وسیله ای که شبیه به اسلحه کلت کمری بود مرا مورد 
ضرب و شــتم قــرار دادند. آنهــا پس از ســرقت گوشــی موبایل، 
پول نقد و کارت های عابربانک دوباره مرا هدف ضرب و شــتم 
قرار دادند. در ادامه با تهدیدهایشــان رمز کارت های بانکی ام 
را گرفتنــد. با کارت هایــم مبلــغ 200 میلیون ریــال از مغازه های 
مختلف خرید کردند. در ادامه مــرا در میدان فتح از خودرو به 
بیــرون پرت کــرده و پا به فرار گذاشــتند.«با اعالم این شــکایت 
گاهان با توجه  موضوع در دســتور کار مأموران قرار گرفت. کارآ
به حساســیت موضــوع در تحقیقات میدانی به مســیر حرکت 
خــودروی ســارقان رفتــه و دوربین هــای مداربســته را مــورد 
بازبینــی قــرار دادنــد. در نهایت یکــی از ســارقان که ســپهر نام 
کی پرونــده وقتی تصویر  دارد هدف شناســایی قرار گرفت. شــا
به دســت آمــده از دوربین هــای مداربســته را مشــاهده کــرد با 
اطمینان ســپهر را یکی از ســارقان خشن و مســلح معرفی کرد.
گاهی تهــران در ادامه تحقیقات  گاهان اداره یکــم پلیس آ کارآ
با شناســایی منصــور موفق به شناســایی 2 همدســت دیگر او 
شدند. در تحقیقات مشــخص شــد که متهمان دارای سابقه 
زورگیری به شــیوه مسافرکشی هســتند. بنابراین هماهنگی ها 
با مقام قضائی برای دســتگیری هر 3 ســارق سابقه دار صورت 
گاهــی تهــران پــس از هماهنگی های  گرفت.مأمــوران پلیــس آ
قضائــی در 2 عملیات همزمان و منســجم ســارقان در منطقه 

جنوب تهران که در حال استراحت بودند را دستگیر کردند.
گاه »مرتضــی نثــاری« معــاون مبارزه بــا جرایم  ســرهنگ کارآ
گاهی تهران بــا اعالم این خبر گفت: »متهمان  جنایی پلیس آ
پس از دستگیری با توجه به مدارک پلیسی به سرقت هایشان 
به این شــیوه و شــگرد از تبعه های افغانســتان اعتراف کردند. 
در ادامه مشخص شــد اعضای این باند 4 سرقت مشابه دیگر 
را در پایتخــت انجــام داده اند. مجرمان با صدور قــرار قانونی از 
ســوی مقام قضائی برای انجــام تحقیقات تکمیلــی در اختیار 

گاهی تهران بزرگ هستند.« گاهان اداره یکم پلیس آ کارآ

فروش میلیاردی سیم کارت های جعلی شماره رند در پایتخت 
اعضای این باند در تله پلیس گرفتار شدند

اعضــای یک بانــد، ماهرانه ســیم کارت های شــماره رنــد همراه 
اول را بــا جعل مدارک می فروختند. آنها پــس از اینکه 30 میلیارد 
تومــان پــول به جیــب زدنــد، از ســوی پلیــس پایتخت دســتگیر 
گاهی  گاهــان اداره ســیزدهم پلیــس آ شــدند. چندی پیش کارآ
تهران در جریان کالهبرداری میلیاردی با فروش سیم کارت های 
شــماره رند همراه اول قرار گرفتند. با دستور مقام قضائی تیمی از 
گاهان در تحقیقات  گاهان برای تحقیق وارد عمل شدند.کارآ کارآ
ابتدایی پــی بردند افرادی ناشــناس از ســال 97 فعالیــت خود را 
آغاز کرده اند. آنها 77 سیم کارت با شماره رند، به ارزش 30 میلیارد 
گاهان  تومان را با وکالتنامه های جعلی به فروش رسانده اند.کارآ
در ادامــه تحقیقات اطــالع پیدا کردند که متهمان با همدســتی 
افراد دیگری و به صورت ســازمان یافته و بــا طرح و برنامه دقیقی 
گاهان با انجام اقدامات  دست به این اقدام مجرمانه زده اند.کارآ
پلیســی و با جمع بنــدی اطالعات از شــرکت همــراه اول به ســراغ 
مالباختــگان رفتنــد. بــا تحقیقــات میدانــی و علمــی موفــق بــه 
شناسایی رئیس این باند حرفه ای به نام فرشاد شدند. در ادامه 
3 نفر دیگــر از اعضای این باند که دسترســی به اطالعــات افراد را 
گاهان شناســایی شــدند و مشــخص شد  داشــتند از ســوی کارآ
همه این نقل وانتقاالت با مدارک جعلی توســط یکی از متهمان 
گاهان در ادامه  ســابقه دار به نام بیژن صــورت گرفتــه اســت.کارآ
پی جوی ها پی بردند که سیم کارت ها در یکی از دفاتر پیشخوان 
دولــت کــه زن و مــرد جوانی در آن مشــغول بــه کار بودنــد صورت 
گرفته اســت. بــا هماهنگی مقــام قضائی همــه اعضای ایــن باند 
در عملیات های گســترده دســتگیر شدند.ســرهنگ »جهانگیر 
گاهی تهران  تقی پور« معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آ
با اعالم این خبر گفت: »با توجه به دســتگیری همه اعضای این 
باند و اعتراف به جرم خود متهمان با صدور قرار قانونی از ســوی 
گاهان اداره  مقام قضائی برای تحقیقات تکمیلی در اختیــار کارآ

سیزدهم قرار گرفتند.«
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شهروند|راننده آزارگر به بهانه مسافرکشی، زنان جوان را طعمه 
نقشــه های شــیطانی خود قرار مــی داد.  این متهم بــا تهدید قمه 
ســوژه های خــود را مــورد آزار و اذیــت  قــرار مــی داد. او در آخریــن 
سناریوی سیاه خود زن میانسالی را هدف نیت شوم خود قرار داده 
کی از ســوی مأموران پلیس دســتگیر  بود. راننده پژو 405  با دو شــا
شــد. این دومین پرونده  راننده های آزارگر در هفته گذشته است. 
مأموران پلیس پایتخت هفت روز پیش هم راننده آزارگر دیگری  را 
به تله انداختند. این متهم، انگیزه سیاه خود را نفرت از زنان پس از 

شکست عشقی اعالم کرد. 
چند روز قبل زن جوانی به یکی از کالنتری های پایتخت مراجعه 
و از آزار و اذیت راننده پژو 405 شکایت کرد و گفت که حدود ساعت 
11 شــب، در خیابان هاشمی ســوار بر خودروی پژو 405 شدم تا به 
خانه بــروم. در بین راه راننده تغییر مســیر داد و با ورود به خیابانی 
خلوت با تهدید قمه مــرا مــورد آزار و اذیت قــرار داد. با شــکایت زن 
گاهی پایتخت ارســال و  جوان، پرونــده به اداره شــانزدهم پلیس آ

گاهان مبارزه با جرایم جنایی وارد عمل شدند.  کارآ
گاهان سراغ دوربین های مداربسته محل  در نخستین گام کارآ
ک به دســت  حادثــه رفتنــد، اما با توجه بــه تاریکی هوا، شــماره پال

نیامد. از سویی زن جوان به چهره نگاری متهم فراری پرداخت.
در حالی که تحقیقات برای شناســایی راننده پژو ادامه داشت، 
گاهی پایتخت با شکایتی مشابه  گاهان اداره شانزدهم پلیس آ کارآ
در محــدوده کالنتــری 111 هفت چنــار مواجــه شــدند؛ این بــار زن 
میانسالی با تهدید قمه مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود. متهم بعد از 
کی دوم به جای آنکه او را در مقابل مترو پیاده کند،  سوار کردن شا
به خیابانی خلوت در نزدیکی مترو برده و نقشــه خــود را اجرا کرده 
بود.  باتوجه به شیوه و شگرد و محدوده ارتکاب جرم، این احتمال 

کی، از ســوی یک نفر مــورد آزار و اذیت قرار  مطرح شــد که هر 2 شــا
گرفته اند کــه در ادامه و بــا بازبینی دوربین های مداربســته اطراف 
کی رقم خــورده بود، تعدادی  محل حادثه ای که برای دومین شــا
ک خودروی پژو به دســت آمد. با کنار هم قرار دادن این  شماره پال
ک خــودرو شناســایی و به دنبال آن  اعــداد در کنار هم، شــماره پال

صاحب خودرو که زن میانسالی بود شناسایی شد. 
در ادامه این احتمال مطرح شد که خودرو پژو  دست پسر یا یکی 
از اقوام زن میانســال اســت که در ادامه بررسی ها مشخص شد که 
گاهان درســت حــدس زده بودند و خــودرو در اختیــار پژمان،  کارآ
پسر زن میانســال اســت. بدین ترتیب خیابان های اطراف محل 
گاهان موفق شدند پژمان  سکونت پژمان زیر نظر گرفته شد و کارآ

را سوار بر خودرو شناسایی و دستگیر کنند.
در تحقیقــات اولیه، پســر جوان ابتدا منکــر جرم خود بــود اما در 
کی پرونده، به جرم خود  مواجهه با مدارک و شواهد پلیسی و 2 شا
اعتراف کــرد که در نهایت متهــم برای انجام تحقیقــات تکمیلی و 
کیان احتمالی با صدور قرار قانونی از ســوی  شناســایی ســایر شــا
گاهی قرار  گاهان اداره شانزدهم پلیس آ مقام قضائی در اختیار کارآ

گرفت.

شکستعشقیورانندهآزارگر
هفته گذشــته هــم راننــده آزارگــر دیگری بــه بهانه مسافرکشــی، 
دختــران را طعمــه قرار مــی داد، آنــان را با قمه تهدید می کــرد، پول 
و طالهایشــان را به ســرقت می برد و نقشــه آزار و اذیتــش را اجرایی 
کســتری دختــران تنهــا را در تاریکی  می کــرد. این متهم با پراید خا
شــب ســوار می کرد، مســیرش را تغییر می داد و طعمه هایــش را به 

بیابان های اطراف شرق پایتخت می برد. 

رســیدگی بــه ایــن پرونــده وقتــی آغاز شــد که یــک دختــر جوان 
شکایت کرد. این دختر به مأموران گفت: »دیر از محل کارم بیرون 
کســی به خانه می روم، اما عجله داشــتم. وقتی  آمدم. معموال با تا
کستری جلوی پایم توقف کرد، تصور کردم مسافرکش  یک پراید خا
اســت و ســریع ســوار شــدم، اما چنــد دقیقــه ای طول نکشــید که 
مســیرش را تغییــر داد. اعتراض کردم که با درهای بســته ماشــین 

روبه رو شدم. درها را قفل کرده بود.
فریاد می زدم و کمک می خواستم. به منطقه ای دورافتاده رفته 
بود، جایی که هیچ کس صدایم را نمی شنید. قمه اش را زیر گلویم 
گذاشــته بود، تهدیدم می کــرد. می خواســت مرا بکشــد. با تهدید 
قتل، مــرا مــورد آزار و اذیت قــرار داد و بعــد تمام طــال و جواهراتم به 
همراه مقداری پول که در کیفم بود را ســرقت کــرد. از ترس صدایم 
درنمی آمــد. تمام بدنم می لرزید، تــا اینکه مرا در خیابــان رها کرد و 

کش را برداشتم.« رفت، اما شماره پال
در حالی که تیم قضائی و پلیســی به دنبال ردی از متهم بودند، 
دختر دیگری دست به شکایت مشابهی زد. این دختر جوان هم 
کستری طعمه اش را تور  طعمه مرد آزارگری شده بود که با پراید خا
کــرده بود. مرد تبهکار دختر جوان را به بیابان های شــرق پایتخت 
کی او را مورد اذیت و آزار  برده بود و پس از ســرقت پول و طالهای شا

قرار داده بود.
تنها مدرک در دست مأموران پلیس شماره خودروی متهم بود. 
ک، دوربین های مداربســته  همزمان با در دست داشــتن ایــن پال
مسیر حرکت خودرو در زمان وقوع گروگانگیری و سرقت از دختران 
کســتری  هم مورد بازبینی قــرار گرفت. صاحب خودروی پراید خا
که پسری بیست وپنج ساله بود، شناســایی شد. متهم که باورش 

نمی شد، خیلی زود از سوی مأموران پلیس دستگیر شد.
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شبیخون پلیس به آزارگران شهر

نجات گردشگر سقوط کرده از قله کوه مورود بخش آسارا
تیــم مدیریــت بحــران پــس از 15 ســاعت تــالش، 
گردشــگر را از ارتفاعــات آســارا نجــات دادنــد.  یــک 
این گردشــگر از عصر روز دوشــنبه به قله کــوه مورود 
در بخش آســارا صعــود کــرده و دچار ســقوط در بین 

صخره ها شده بود.
کــوروش جعفــری، مدیر بحــران فرمانــداری کرج با 
اعــالم جزئیات ایــن خبر گفــت: »تالش بــرای نجات 
این گردشــگر ۶1 ســاله یک شــبانه روز ادامه داشت. 
او از ســاعت 1۶ و 30 دقیقــه عصــر روز دوشــنبه بــه 
ارتفاعــات قله کوه مورود در بخش آســارا صعود کرده 
بود.« او با قدردانی از تالش نیروهای اعزامی و حاضر 
در محل حادثه برای نجات این گردشــگر افزود: »به 
محض اعالم گزارش حادثه، تیم کوهستان جمعیت 
هالل احمــر بــه منطقه اعــزام و تیــم پایگاه جــاده ای 

بخش آسارا نیز در محل حاضر شدند. 

زیــاد مصــدوم و  به دلیــل جراحــات و شکســتگی 
گردشــگر از بیــن صخره هــا  ناراحتــی قلبــی، نجــات 
وجــود  بــود.  ســاخته  دشــوار  را  کار  ارتفاعــات  در 
عارضه قلبــی و افت فشــار مانع از انتقــال مصدوم به 
ارتفاعــات باالتــر و از طریق بالگرد می شــد. در نهایت 
با هماهنگــی مدیریت بحران بخش آســارا بــه همراه 
تعــدادی از نیروهــای محلــی در روســتای واریــان و 
هماهنگــی بــا تیــپ نوهد، تیــم نجــات توســط قایق 
ارتــش بــه دره رزکان عزیمــت کردند. مصــدوم پس از 
تالش 15 ساعته با موفقیت از دره به پایین ارتفاعات 

منتقل شد.«
ج در پایــان از عموم  مدیــر بحــران فرمانــداری کــر
شــهروندان و گردشــگران خواســت تا بدون آمادگی 
قبلــی و تجهیــزات مناســب بــه ارتفاعــات پرخطــر 

ج – چالوس عزیمت نکنند. محور کر


