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خط زرد

پیشنهاد شوم! 

من اهل دود    و دم نبودم به خاطر این که از چهار سال 
قبل در رشته بوکس فعالیت داشتم و در باشگاه 
پرورش اندام نیز ورزش می کردم تا بدنی قوی و 
زیبا داشته باشم به طوری که یک بار مجبور شدم 
17 کیلوگرم وزنم را کاهش بدهم به همین دلیل 
نه مشروب می خوردم و نه سیگار می کشیدم اما 
غرور خاصی داشتم و برای آن که به دوستانم ثابت 
کنم ترسو نیستم همراه آن ها به گوشی قاپی می 

رفتم تا این که ...
این ها بخشی از اظهارات جوان 19 ساله ای به نام 
»جواد« است که به  عنوان یکی از سرکردگان اصلی 
پرونده معروف به »گربه های وحشی« با صدور 
دستورات ویژه ای از سوی قاضی کاظم میرزایی 
)قاضی ویژه قتل عمد مشهد( و تالش کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی دستگیر 
شد. او که اتهامات سنگینی مانند »گوشی قاپی های 
مرگبار« را در پرونده جرایم هولناک خودش دارد، 
پس از پاسخ به ســواالت سرگرد حمید فر )افسر 
پرونده( درباره سرگذشت خود گفت: پدرم کارگر 
بود و من هم بعد از ترک تحصیل در مقطع راهنمایی 
کنار پدرم در ماست بندی کار می کردم چرا که 
پدرم قادر به تامین مخارج زندگی نبود من هم که 
فقط یک خواهر دارم به عنوان فرزند بزرگ خانواده 
مجبور بودم درس و مدرسه را رها کنم تا کمک خرج 
او باشم درحالی که مستاجر بودیم پدرم به بیماری 
دیابت )قند( مبتال شد به طوری که با سیاه شدن 
پایش احتمال دارد پزشکان تصمیم به قطع پای 
پدرم بگیرند. خالصه من هم به امید آن که از سربازی 
معاف شوم دفترچه اعزام به خدمت را نگرفتم و به 
دنبال شغلی پردرآمد بودم تا این که حدود سه هفته 
قبل از آن که دستگیر شوم از منطقه نوده به کوچه 
معروف به »غربت ها« نقل مکان کردیم چرا که اجاره 
منزل در آن جا مناسب تر بود من هم با سفارش 
پــدرم نزد »محمد« )یکی دیگر از اعضای اصلی 
شبکه مخوف گربه های وحشی( رفتم و در کارگاه 
کانکس سازی آن ها مشغول  به کار شدم. هنوز 24 
ساعت از حضورم در کارگاه نمی گذشت که یکی از 
دوستانم به نام »امیرحسین« )سرکرده شبکه( کنار 
گوشم وسوسه های سرقت را شروع کرد. او می گفت 
برای پرداخت اجاره منزل و درمان پدرت نیاز به 
پول زیادی داری و ما از راه گوشی قاپی هر شب پول 
درو می کنیم! وقتی با پیشنهادش مخالفت کردم، 

خطاب به من گفت: ترسویی! عرضه نداری! و ...
من هم به خاطر غرور جوانی و این که نترس بودنم 
را به او ثابت کنم پیشنهاد شومش را پذیرفتم و به 
سراغ محمد رفتیم تا از موتورسیکلت او برای گوشی 
قاپی استفاده کنیم خیلی زود باند ما تشکیل شد و 
سه نفری گوشی قاپی های خشن را شروع کردیم. 
اگرچه محمد و امیر با دوستان دیگرشان نیز سرقت 
می کردند امــا من فقط با آن ها می رفتم. امیر 
سابقه دار بود و همیشه کارد وحشتناکی به همراه 
داشت. قرار بود محمد هفته ای 400 هزار تومان 
برای کار در کانکس سازی به من حقوق بدهد ولی 
من دوست داشتم پول بیشتری به دست بیاورم به 
همین دلیل با اشتباه بزرگی فریب رفیق ناباب را 
خوردم در حالی که هیچ سابقه ای نداشتم خالصه 
از همان شب گوشی قاپی هــای ما شــروع شد. 
سه نفری سوار بر موتورسیکلت، افراد نوجوان و 
ضعیف الجثه را در مناطق خلوت تعقیب می کردیم 
و برای آن که در برابر ما مقاومت نکنند ابتدا محمد 
موتورسیکلت را در کنار طعمه متوقف می کرد و امیر 
چاقوی ترسناکش را بیرون می کشید تا ترسی در 
وجود آن جوان یا نوجوان ایجاد شود و سپس برای 
ترساندن دیگران بدون هیچ گفت وگویی چاقو را 
بر پیکر طعمه فرود می آورد و بعد از او می خواستیم 
گوشی اش را بی سروصدا به ما بدهد. سپس به 
سراغ فرد دیگری می رفتیم و در نهایت گوشی های 
سرقتی را بین 150 تا 200 هزار تومان به مالخران 
می فروختیم و پول آن را بین خودمان تقسیم می 
کردیم تا این که با همین شیوه از جوانی در فضای 
سبز حاشیه بولوار امامیه قصد گوشی قاپی داشتیم 
که با ضربات چاقوی امیر مجروح شد و به قتل رسید. 
حاال هم که با اتهامات سنگینی مانند قتل روبه رو 
شده ام به دیگر جوانان می گویم این گونه پول ها 
هیچ ارزشی ندارد چرا که نمی فهمی چگونه خرج 
شد و تو همواره بی پول هستی! و باالخره با گرفتار 
شدن در دام قانون، آینده ات تباه می شود شاید 
هفته ای 10 هزار تومان مزد حالل برکت بیشتری 

داشته باشد و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس آگاهی 

خراسان رضوی

کمین کالهبرداران به بهانه 2 نرخی 
شدن سهمیه بنزین 

سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم 
سایبری پلیس فتای ناجا از کالهبرداری سودجویان 
با ترفند دو نرخی شدن سهمیه بنزین خبر داد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جــوان،  سرهنگ 
و  تشخیص  مرکز  سرپرست  رجبی  محمد  علی 
پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا گفت: 
در روز های اخیر افراد کالهبردار با تبلیغات دروغین 
در خصوص دو نرخی شدن سهمیه بنزین  ضمن 
هدایت قربانیان خود به درگاه های جعلی موسوم 
به فیشینگ، با دریافت اطالعات کارت بانکی آن ها 
به برداشت غیر مجاز از حساب شان اقدام می کنند. 
وی با اشاره به این که پلیس فتا با شناسایی اعمال 
 مجرمانه و تبلیغات دروغین گردانندگان سایت
ــات قضایی و  ــدام  www. Iniopdc. Com اق
انتظامی خــود را آغــاز کــرده اســت؛ به هموطنان 
هشدارداد: فریب تبلیغات دروغین این گونه سایت ها 
را نخورند و صرفا این گونه اخبار را از مراجع رسمی 
و خبرگزاری های مجاز کشور که از طریق روابط 
عمومی شرکت پاالیش وپخش فراورده های نفتی 

رئیس پلیس فتای ناجا از متالشی شدن یک منتشر می شود، دریافت کنند.
باند اسکیمر در تهران خبر داد.

ــردار  وحــیــد مجید  ــ ــزارش ایــســنــا، س ــ ــه گ ب
دراین باره گفت:یکی از شهروندان تهرانی 
با حضور در پلیس فتا با طرح شکایتی بیان 
کرد:"در اوایل تیر امسال مبلغ 200 میلیون 
ریال به صورت اینترنتی از حسابم بدون این 
که خریدی در فضای مجازی انجام داده باشم 

به سرقت رفت."
وی ادامه داد: پرونده در دستورکار ماموران 
فتای تهران بزرگ قرار گرفت، نحوه دسترسی 
به اطالعات بانکی شاکی در هاله ای از ابهام 
بود تا این که ماموران متوجه شدند که متهم 
با کــارت شاکی لــوازم یدکی خریداری و با 
خـــودروی وانــت محل را تــرک کــرده است. 
رئیس پلیس فتای ناجا بیان کرد : راننده وانت 
بار شناسایی شد و ضمن دعوت به پلیس، در 
اظهاراتش بیان کرد: "بار تحویلی را در اندیشه 

تخلیه کردم".
وی ضمن اشاره به این که با ردگیری و بررسی 
میدانی مشخص شــد کــاالی تحویلی در 

اندیشه شهریار تخلیه شده است و با مراجعه 
به فروشگاه های لــوازم یدکی آن محدوده 
هویت خریدار به نام )ع - خ( شناسایی شد، 
مطرح کرد:  نامبرده با هماهنگی دادسرای 
مبارزه با جرایم رایانه ای دستگیر شد و در 
همان ابتدا اعتراف کرد که کارگر فردی به نام 
) آ – ه( هستم و او کارت را به وی تحویل داده 
است، در ضمن  اجناس خریداری شده نیز 
در مغازه نامبرده قرار دارد. رئیس پلیس فتای 

ناجا خاطر نشان کرد: در ادامه رسیدگی به 
پرونده کارآگاهان متوجه شدند فردی سابقه 
دار به نام )م - ه ( در پرونده حضور دارد،وی در 
سال 1397 دستگیر شده و اکنون با تامین 
وثیقه صادر شده آزاد است ؛در این خصوص 

نامبرده طی عملیاتی غافلگیرانه در اندیشه 
دستگیر شد و اقرار کرد: "با یکی از دوستانم 
به نام )ن - آ ( اقدام به کالهبرداری و کپی از 
کارت بانکی افراد می کنیم." وی در ادامه 
با  نامبرده ضمن هماهنگی  از دستگیری 
مراجع ذی صالح در محله اندیشه خبر داد و 
گفت:در بررسی های فنی یک سری سر نخ 
هایی مربوط به جعل اسناد و اوراق از وی به 
دست آمد. رئیس پلیس فتای ناجا اضافه کرد 

: متهم در ادامه اعترافاتش اقرار کرد "یک تیم 
کالهبرداری داریم و مدیریت تیم به عهده  
من است به طوری که دستگاه اسکیمر را در 
اختیار )آ - ه( قرار می دهم و پس از کپی شدن 
کارت ها وی دستگاه را به من بر می گرداند  

و در مرحله بعدی کارت های شهروندان را 
رایت می کردم و مجدد آن ها را توسط افرادی 

نقد می کردیم."
مجید گفت:ماموران در بازرسی از محل 
اختفای متهم تعداد زیادی مدرک دانشگاهی 
خام در تمامی مقاطع به همراه هولوگرام 
مربوط، تعدادی کارت ملی و شناسنامه متعلق 
به دیگران کشف  کردند. وی خاطر نشان 
کرد :با توجه به این که هنوز فردی دیگر که 
کارت های شهروندان را در محله امیریه کپی 
می کرد، دستگیر نشده بود پرونده در حال 
رسیدگی قرار گرفت و مشخص شد وی به نام 
)ی - ز( به همراه همسر خود خارج از تهران 
هستند، در این حین ضمن هماهنگی با مقام 
قضایی در بازرسی از منزل متهم  تعدادی 
کارت بانکی چاپ شده و اوراقی که اطالعات 
کــارت بیش از 200 نفر در آن نوشته شده 
بود، کشف شد. بر اساس اعالم سایت پلیس، 
مجید ادامه داد : نامبردگان دستگیر شدند 
و پس از بررسی منزل استیجارِی دوِم آن ها 
حدود 120 کارت بانکی چاپ شده ، بیش 
از پنج فقره کارت ملی هوشمند و ... کشف 
شد و پس از بررسی دستگاه ها مشخص شد 
اطالعات بیش از 500 کارت بانکی آماده 
چاپ بود. وی از دستگیری چهار متهم در این 
خصوص خبر داد و گفت: با اقدام پیشگیرانه 
پلیسی تنها 12 فقره پرونده هم اینک موجود 
است که تمامی مبالغ آن حدود 700 میلیون 

ریال است.

  26 کشته و ۱6 زخمی 
در تصادف پاکستان

به دنبال تصادف یک َون مسافربری در پاکستان 
دست کم 2۶ نفر کشته و 1۶ نفر دیگر زخمی شدند. 
به گــزارش ایسنا، طی این حادثه که صبح دیروز 
)یک شنبه( به وقوع پیوسته، ون مسافربری با یک تپه 

در منطقه "چیالس" پاکستان برخورد کرده است. 
ــزارش خــبــرگــزاری شینهوا، علت این  بنا بــر گـ
ــادف بــریــدگــی تــرمــز خــــودروی ون در پیچ  ــص ت
 شدید جاده کوهستانِی محل حادثه اعالم شده 

است.

کالهبرداری های میلیونی با کپی کارت های بانکی

دستبرد به شبکه برق برای  خرید مواد
توکلی- سارقان سیم و کابل هــای  اصلی 
شبكه انتقال نیرو  در جنوب کرمان  دستگیر 
شدند.  به گزارش خبرنگارما، در پی گزارش  
وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق در 
نقاط مختلف شهر و روستا، موضوع به صورت 
ویژه در دستور كار پلیس کهنوج قرار گرفت.

در ادامــه   ماموران کالنتری 11 با گسترش 
میدانی  تحقیقات  انجام  و  اطالعاتی  چتر 
به  سه نفر که سابقه سرقت داشتند مظنون 
شدند و  افــراد مذکور را تحت نظر گرفتند.  
فرمانده انتظامی شهرستان"کهنوج"  گفت: 
ماموران انتظامی پس از چندین روز مراقبت و 

کنترل افراد مظنون،  متهمان  را طی عملیاتی 
کردند.  دستگیر  سرقت  حین  غافلگیرانه 
سرهنگ "بهرامی" افزود:این افــراد پس از 
مواجهه با مــدارك مستدل پلیس به هشت  
فقره سرقت  اقرار و اعتراف  كردند با فروش 
ــوال سرقتی، هزینه خرید مــواد افیونی   ام

مصرفی خود را تهیه می كرده اند .این مسئول 
انتظامی  خاطرنشان کرد: سارقان  دستگیر 
شده گرفتار اعتیاد بودند و به همین سبب 
دست به سرقت می زدنــد و خاموشی های 
نامتعارف  برای  مردم این منطقه گرمسیری 

رقم می زدند.

سرکرده باند اسکیمر اعتراف کرد 


