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خط زرد
هشدارپلیسبهسرمایهگذارانبورس:

مراقبکالهبردارانشیکباشید

ازمیانخبرها

دستگیریدزدپمپهایآبپارکها
توکلی -دزد حرفه ای با  22فقره سرقت دستگیر
شد.فرماندهانتظامیشهرستانکرمان دراینباره
گفت :در پی وقوع چندین فقره سرقت پمپ های
آب در پارک های شهر کرمان ،دستگیری سارق یا
سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار
گرفت .به گزارش خبرنگار ما سرهنگ"محمدرضا
فــداء" افزود:به همین منظور ،ماموران انتظامی
کالنتری  13شهر کرمان در حین گشت زنی های
هدفمند به یک دستگاه موتورسیکلت که در حال
تــردد بود مشکوک شدند و آن را توقیف کردند.
وی بــیــان کــــرد  :طـــی اســتــعــام مشخصات
موتورسیکلت مشخص شــد کــه دارای سابقه
ســرقــت اســت کــه بالفاصله مــامــوران انتظامی
راکــب را به همراه موتورسیکلت مسروقه برای
تحقیقات بیشتر بــه کالنتری منتقل کــردنــد.
این مسئول انتظامی خاطرنشان کــرد :متهم در
بازجوییهایتخصصیمامورانبه ۱۱فقرهسرقت
پمپهایآبازپارکهایشهرکرمان،هشت فقره
سرقت اماکن خصوصی ،دو فقره سرقت محتویات
خودروویکفقرهسرقتموتورسیکلتاعترافکرد.

طی االرض یک زن تا زندان!

سجادپور-زنی که با راه اندازی یک تشکیالت
سازمان یافته و برگزاری جلسات صدها نفری
خانگی در مشهد ،اعتقادات مذهبی مردم را
دستاویزی برای کالهبرداری های میلیاردی
شبکه ای قرار داده بود با صدور دستورات ویژه
قضاییبهچنگعدالتافتاد.
بــه گ ــزارش اختصاصی خــراســان ،بــه دنبال
تاکیدات رئیس کــل دادگــســتــری خراسان
رضــوی بــرای هوشیاری عوامل اطالعاتی و
انتظامیدربرابرحلقههایاعتقادیانحرافیو
مبارزهقاطعباخرافهگراییوسوءاستفادههای
گوناگونازعقایدمذهبی،فعالیتهایگسترده
اطالعاتی ضابطان قضایی و به ویژه سربازان
گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطالعات
خراسان رضوی برای ریشه یابی و شناسایی
باندهای پیدا و پنهان در دســتــور کــار قــرار
گرفت .این فعالیت ها و رصدهای اطالعاتی
با راهنماییها و صدور دستورات محرمانه ای
ازسویقاضیمحمدحسیندرودی(دادستان
مرکز خراسان رضوی) اهمیت ویژه ای یافت
به گونه ای که شهروندان نیز به یاری دستگاه
هــای اطالعاتی آمدند و تــاش شبانه روزی
برای ریشه سوزی عوامل فریب و سوءاستفاده
کنندگان از اعتقادات مذهبی و دینی رنگ و
بوی مردمی پیدا کــرد .بنابر این گــزارش ،در
اثنای فعالیتهای اطالعاتی ضابطان قضایی
در گوشه و کنار شهر ،ناگهان سربازان گمنام
امام زمان(عج) در اداره کل اطالعات خراسان
رضوی به اخباری دست یافتند که نشان می
دادزنیمیانسالباهمدستیاطرافیانشوراه
اندازییکشبکهسازمانیافتهبهبهانهبرگزاری
جلسات خانگی ،به سوءاستفاده از عقاید دینی
می پــردازد به گونهای که افــراد زیــادی را در
سراسرکشورفریبدادهاست.بابهدستآمدن
این اطالعات ،بررسی های غیرمحسوس آغاز و
مشخص شد که این زن با ترفند ادعای ارتباط با

ائمهاطهار(ع)ومکاشفاتورویاها،بهسرکیسه
کردن مردم میپردازد و پول های میلیاردی به
یآورد.
دست م 
گــزارش اختصاصی خــراســان حاکی است،
همزمان با تحقیقات غیرمحسوس و تایید
درستی اطالعات ،بالفاصله سربازان گمنام
امــام زمــان(عــج) مراتب را به معاون باتجربه
دادستان مرکز خراسان رضوی اطالع دادند.
ایــن گونه بــود که با دســتــورات خــاص قاضی

و حساسیت مــوضــوع ،ایــن پــرونــده با دستور
سرپرست مجتمع قضایی ناحیه  2مشهد به
شعبه  204دادسرای عمومی و انقالب ارجاع
شد و توسط قاضی دکترحسن زرقانی مورد
رسیدگی دقیق قرار گرفت .مقام قضایی که
خطوط اوراق این پرونده حساس را زیر ذره بین
عدالت قرار داده بود قرار بازداشت موقت چهار
تنازمتهماندستگیرشدهراصادرکردودستور
به ریشه یابی اعضای مرتبط دیگر این باند داد

سیدجواد حسینی ماجرای کالهبرداری های
میلیاردی شبکه ای زن مذکور وارد مرحله
جدیدی شد .قاضی حسینی که بنا به تجربه
قضایی خود ،از خطرات ترویج افکار انحرافی
و ادعاهای بی پایه و اســاس ارتباط با امامان
معصوم برای فریبکاری و ثروت اندوزی کامال
آگاه بود ،بی درنگ دستور دستگیری عامالن
سوءاستفاده از اعتقادات مذهبی مردم را صادر
کرد و بدین ترتیب نیروهای عملیاتی اداره کل
اطالعات خراسان رضوی در اقدامی ضربتی
و هماهنگ ،چهار تن از عوامل اصلی این باند
را به دام انداختند و تحویل مراجع قضایی
دادند .به گزارش خراسان ،با توجه به اهمیت

چرا که محتویات پرونده و گزارش های موجود،
حکایت از فعالیت های گسترده و فریبکارانه
زن میان ســال و همدستانش در نقاط دیگر
کشور داشت .این گزارش حاکی است ،معاون
دادستان مرکز خراسان رضوی روز گذشته با
تایید دستگیری مروجان افکار انحرافی برای
زرانــدوزی با سوءاستفاده از عقاید مذهبی در
گفت وگویی اختصاصی به خراسان گفت:
سرکرده این متهمان که زنی حدود  50ساله
به نام «زهرا-ق» است با ادعاهای حیله گرانه،
بسیاری از افراد را فریب داده و مبالغ هنگفتی
را کالهبرداری کرده است .قاضی سیدجواد
حسینی افزود :ترفندهای فریبکارانه این زن با

عکس تزیینی است

رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت با اشاره به
شیب تند تغییر قیمت سهام در بورس به شهروندان
توصیهکردکهبرایسرمایهگذاریدربورسازطریق
کارگزاریهایمجازاقدامکنندوبدونکسبمهارت
ودانشواردبورسنشوند.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ نعمت ا ...علیپور با بیان
اینکهاستفادهازکدبورسیواوراقهویتیدیگران
برایکسبانتفاعمالیدرحالیکهخودآناشخاص
مطلعنباشند،تخلفاست،افزود :بدیهیاستکهبا
موارد خالف قانون نیز برابر مقررات برخورد خواهد
شد .رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ
با اشــاره به کدبورسی نیز گفت :دریافت کدهای
بورسیسایراشخاصوکسبسودهایکالنپدیده
جدیدی است که در حاشیه اقتصاد کشور شکل
گرفته است و بعضی افــراد سودجو با استفاده از
کدهای بورسی دیگران و حتی مدارک هویتی آنان
ازسرمایهگذارانکالهبرداریمیکنندومتاسفانه
این نوع کالهبرداری نیز بیشتر توسط افراد شیک و
بالباسهایتمیزواتوکشیدهرخمیدهد.
ویافزود:اینافرادبارفتارهایمتقلبانهو وعدههای
واهی به سرمایهگذاران در بورس از مدارک هویتی
و کدهای بورسی آنان سوءاستفاده و کالهبرداری
میکنند .به همین دلیل الزم است که عالقهمندان
به سرمایهگذاری در بــورس حتما اقــدام به کسب
مهارت و دانش مربوط به این حوزه کنند و حتما از
طریق کارگزاریهای معتبر وارد این بازار شوند.
همچنین الزم است شهروندان فعالیت اقتصادی و
سرمایهگذاریخودرادرجاییانجامدهندکهسرمایه
آنهادردسترسباشد.
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توجه به اظهارات شاکیان ،تا آن جا پیش رفته
بودکهدامادخودرافرماندهسپاهامامزمان(عج)
در زمان ظهور آن حضرت معرفی می کرد او نه
تنها ادعای ارتباط با امام زمان(عج) و اولیاءا...
را داشــت بلکه حتی مدعی طی االرض بود.
این مقام ارشد قضایی تصریح کرد :او چنان
افکار و عقاید خطرناک خود را در میان افراد به
اصطالح مریدش گسترش داده بود که حتی
یکزنشهروند،منزلبزرگیرادرخیابانابوذر
غفاری منطقه احمدآباد مشهد ،وقف سرکرده
این باند کرده بود.
قاضی حسینی همچنین به بخشی دیگر از
تحقیقات صورت گرفته در پرونده اشاره کرد و
گفت :بررسی ها نشان می دهد در یک مورد نیز
مردی مبلغ  300میلیون تومان برای مصارف
امور خیریه به سرکرده باند داده و آن زن نیز این
مبلغ را برای خرید منزل فرزندش صرف کرده
اســت .سرپرست مجتمع قضایی دادســرای
عمومی وانقالب ناحیه 2مشهد خاطرنشان
کــرد :متهمان تعداد زیــادی از شهروندان را
سرکیسه کرده اند و مقادیر زیادی طال و مبالغ
نقدی از آنان گرفته اند.
معاون دادستان مشهد با بیان این که قاضی
شعبه  204دادســــرای عمومی و انقالب،
هــم اکــنــون اتــهــامــاتــی از قبیل مشارکت
در کــاهــبــرداری هــای شبکه ای ،توهین به
مقدسات ،تبانی و اجتماع علیه اعراض و اموال
مردم را به چهار عضو دستگیر شده این پرونده
تفهیم کرده است ،افزود :با توجه به گستردگی
فعالیت هــای متهمان ،تحقیقات همچنان
ادامــه دارد و شهروندانی که فریب ادعاهای
این زن (متهمه) را خــورده و امــوال خود را از
دست دادهاند به شعبه 204دادسرای عمومی
و انقالب واقــع در خیابان کوهسنگی مشهد
مراجعه کنند و یقین بدانند که هویت و اسامی
آنانبهصورتمحرمانهدرپروندهباقیمیماند.

یگیرد
نوکم بهرههمچنانقربانی م 
ترفندواگذاریوامکال 
توکلی 2 -تبهکار که با ترفند درج آگهی
جعلی و واگذاریوامکالنوکمبهرهدرفضای
مجازی کالهبرداری می کردند دستگیر
شدند.
به گزارش خبرنگار ما ،چند نفر شاکی با در
ت داشتن شکایت قضایی به پلیس فتای
دس 
کرمان مراجعه و از کالهبرداری افــرادی
شکایت کردند .شاکیان درخصوص نحوه
کالهبرداریتوضیحدادندکهباآگهی دریافت

وامکمبهرهازطرفیکموسسهخیریهدریکی
از سایت ها برخوردیم که برای دریافت باید
مبالغی را تحت عنوان سرمایه گذاری در این
موسسهبهحسابآگهیدهندهواریزکنیم که
این فرد پس از دریافت این مبالغ ،دیگر پاسخ
گویتلفنهانبودوباتماسهایبعدیوپاسخ
گونبودن متوجهشدیمکهدردام کالهبرداران
افتادهایم .براساس این گزارش،بعد از طرح
این شکایت و ثبت اظهارات شاکیان ،بررسی

موضوع در دستور کارگروهی از کارشناسان
پلیس فتا قرار گرفت .ماموران در تحقیقات
پلیسی دریافتند متهمان بــا اســتــفــاده از
سایت های استارت آپی که به صــورت همه
گیر فعالیت می کنند به فریب قربانیان اقدام
کردند و با معرفی دفترخانه اسناد رسمی در
یکی از شهرستان های استان کرمان سعی
در قانونی جلوه دادن عمل خــود داشتند.
به گزارش خبرنگار ما سرهنگ "امین یادگار

نژاد "رئیس پلیس فتای استان کرمان گفت:
با تحقیقات فنی و پلیسی ،کارشناسان پلیس
فتا ،طی یک عملیات غافل گیرانه دو متهم
کالهبردار را در مخفیگاه شــان دستگیر
کردند .وی افــزود  :در بازجویی از متهمان
مشخص شد که آنان حدود دو میلیارد ریال
از مال باختگان کالهبرداری کرده اند ،که
با تشکیل پرونده ،برای سیر مراحل قانونی
تحویلمقامقضاییشدند.

اوباشبرایتصاحبدرآمدکودککار،بابنزیناوراسوزاندند!
مزاحمت شبانه اوباش برای تصاحب درآمد
کودک کار در محدوده میدان انقالب اصفهان،
دختربچه اصفهانی را راهی بیمارستان سوانح
سوختگی کرد.
به گــزارش فــارس ،به گفته شاهدان عینی،
شامگاه شنبه  ۱۳اردیبهشت ماه در محدوده
میدان انقالب اصفهان  ،اوبــاش بــرای یک
دختر بچه از کودکان کار مزاحمت ایجاد و
تالش کردند که پو لهای حاصل از فعالیت
روزانه او را به سرقت ببرند که با مقاومت دختر

بچه روبــه روشدند ،اوبــاش
روی دخــتــر بــچــه بــنــزیــن
ریختند و او را آتــشزدنــد،
امــا آتــش بــه موقع خاموش
شــد و سوختگی شدیدی
رخ نداد .اکبر مهاجر ،مدیر
روابــط عمومی بیمارستان
سوانح سوختگی امام موسی
کاظم (ع) اصفهان در پاسخ
به این سوال که بیمارستان
از پذیرش این دختر بچه به
دلیل اینکه کــودک کار بــوده ،امتناع کرده
است ،گفت :اص ً
ال چنین چیزی صحت ندارد،
چند نفر از کارکنان ما و حتی پرسنل اورژانس

در زمــان مراجعه دختر بچه در آ نجــا بودند
و میتوانند شهادت دهند ،این بیمارستان
خصوصی نیست که منافع شخصی در میان

باشد ،این بیمارستان دولتی است و هزینهای
برای آنها ندارد که بخواهند جلوگیری کنند و
بر اساس قانون هر بیماری مراجعه میکند باید
به او خدماترسانی شود.
وی بیان کــرد :ساعت  12شــب شنبه 13
اردیبهشت ماه این دختر بچه به همراه یک
آقا به بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی
کاظم (ع) مراجعه کردند ،درصد سوختگی
دختر بچه یک درصد بود.
مهاجر بــا بــیــان ای ـنکــه بعد از مراجعه کار
پانسمان مصدوم انجام شد ،افزود :اگر همراه
ایشان گفته بود این دختر بچه ،کــودک کار
است و پولی ندارد ،بیمارستان هیچ هزینهای
بابت پانسمان از آنها نمیگرفت.

9
در امتداد تاریکی

بازیگریکهدزدشد
من دزدی نکرده ام و قصد سرقت هم نداشتم بلکه
فریب سارقانی را خوردم که به بهانه تعمیر باسکول
مرا اغفال کردند ،حتی زمانی که ماموران انتظامی
مرا دستگیر کردند نمی دانستم ناخواسته مرتکب
سرقتشدهامو...
مرد52سالهکهبهاتهامسرقتدستگیرشدهاست،
درحالیکهبیانمیکردهمدستسارقاننیستو
دوستانشاورافریبدادهاند،دربارهسرگذشتخود
بهکارشناساجتماعیکالنتریسپادمشهدگفت:
دریکخانوادههشتنفرهبهدنیاآمدم.پدرمشمالی
و مادرم اهل آذربایجان بود .من هم در تهران به دنیا
آمدموبزرگشدم.وقتیتحصیالتمقطعدبیرستان
رابهپایانرساندم،درکنکورهنرشرکتکردمچراکه
عالقهزیادیبهبازیگریدرسینماوتلویزیونداشتم.
باالخرهبهآرزویمرسیدمودررشتهبازیگریدانشکده
هنر پذیرفته شدم اما همزمان با پایان تحصیالتم در
هیچکجااستخدامنشدم،اینبودکهبهخارجازکشور
رفتمتابهآرزوهایمدستیابم .درکشورمالزیمجبور
شدمبرایتامینهزینههایزندگیامدریکتولیدی
لباسکارکنمامامخارجآنجابیشترازدرآمدمبودو
مننمیتوانستمهزینههایمراتامینکنم،بههمین
دلیلبعدازسهسالسرگردانیدریککشورغریب،
به ناچار تصمیم گرفتم به ایــران بازگردم چرا که
حداقلدرکشورخودمکسانیپشتیبانمبودندومرا
یاریمیکردند .خالصه،نتوانستمشغلیدرزمینه
بازیگری برای خودم پیدا کنم ولی از آن جایی که
عالقهخاصیبهتعمیرخودروداشتموبهطورتجربی
واستعدادذاتیخودمگاهیخودروهایدوستانمرا
تعمیرمیکردم،برایهمیندریکتعمیرگاهبزرگ
کاری یافتم و خیلی زود به یک تعمیرکار حرفه ای
تبدیلشدم.
درهمینروزهاخانوادهامتصمیمگرفتندمراداماد
کنند و من با دختری که مادرم انتخاب کرده بود
ازدواجکردم.اگرچههمسرمراخیلیدوستداشتم
و می خواستم تا ابد شریک زندگی و همراهم باشد
امااحساسکردمهمسرمبهمنخیانتمیکند.از
اینموضوعبسیارزجرمیکشیدمولیبارهاتالش
کردمتاازرفتارهایزشتهمسرمچشمپوشیکنم،
چرا که او را دوست داشتم و حاضر به طالق نبودم.
باالخره روزی همسرم متوجه اشتباهاتش شد و
برای جبران آن ،همه مهریه اش را به من بخشید .با
وجود این من همواره از این موضوع در عذاب بودم
وتحملرفتارهایاورانداشتم،اینبودکهبرایفرار
ازافکاریکهبهشدتآزارممیداد،بهسویمصرف
مواد مخدر کشیده شدم .دیگر خودم را پای بساط
مواد مخدر آرام می کردم و برای رسیدن به آرامش
بیشترهرروزبرمقدارمصرفممیافزودم،بهطوری
که نمی توانستم سر کار بروم یا در خانه بمانم .در
محل کارم با کارفرما مشاجره می کردم و در خانه
هم با همسرم درگیر می شدم .در این وضعیت و با
آن که عالقه عجیبی به دخترم داشتم ،اما تصمیم
به جدایی از همسرم گرفتم چرا که دوست نداشتم
دخترمدرگیراینآشفتهبازارزندگیباشد.خالصه،
بعدازطالق،حضانتدخترمرابههمسرمسپردمو
برایفرارازاینبیسروسامانیعازممشهدشدمتا
زندگی جدیدی را آغاز کنم .با کمی جست و جو در
یک شرکت تعمیرات و نصب آسانسور شغلی برای
خودم دست و پا کردم و خیلی زود هم استادکار
ماهر شدم .حدود سه سال در آن شرکت کار کردم
اما به خاطر اعتیادم ،حقوق کامل مرا نمی دادند و
منهمبرایآنکهازبیکاریوخماریمیترسیدم،
دم بر نمی آوردم ولی آن قدر حقم را خوردند که
دیگر کارد به استخوانم رسید و به ناچار آن شرکت
راهمترککردم.بعدازآن،مدتیدرتعمیرگاههای
مختلف کار کردم تا هزینه های اعتیادم را تامین
کنم .تصمیم داشتم با پس انداز بخشی از حقوقم،
تعمیرگاهی برای خودم راه اندازی کنم ولی هیچ
وقت نتوانستم مبالغی را پس انداز کنم تا این که به
منطقه اطراف میدان خیام آمدم و در جست و جوی
فروشندهموادمخدربودمکهباجوانیدراینمنطقه
آشنا شدم .او چهره ای موجه داشت و من از مهارت
خــودم در امــور مکانیکی خــودرو برایش گفتم .او
هم با شنیدن مهارت های من ،پیشنهاد تعمیر یک
دستگاهباسکولبهمنداد،منهمکهفکرمیکردم
منظور او قسمتی از خــودروهــای سنگین است،
همراهش شدم و به میدان بار سپاد آمدم .این در
حالیبودکهمننمیدانستممشهدیهابهترازوی
دیجیتال ،باسکول می گویند .زمانی به ماجرای
سرقتباسکولپیبردمکهپلیسهمهمارادستگیر
کردوبهکالنتریآورد.اماایکاش...
شایان ذکر است ،به دستور سرگرد جعفر عامری
(رئیس کالنتری سپاد مشهد) رسیدگی به این
پرونده توسط نیروهای کارآزموده دایــره تجسس
ادامهدارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

