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قاتــلنــوروزی از زیر بوتــه بیــرون آمد!
آدمکشی،بیستویکمینسابقهکیفریجانیسالتحویلشد

سیدخلیل سجادپور -پرونده های جنایی تعطیالت
نوروزی در حالی با دستگیری عامالن این جنایت ها به
پایان رسید که یکی از قتل های هولناک در آخرین روزهای
سال گذشته رخ داد.
▪زندگیباجسدمقتول!

کوتاه از حوادث نوروزی
*میزان/درحادثهبرخوردشدیدسواریپرایدباتیر
چراغ برق در محدوده بولوار غدیر ،ورودی خیابان
کاشانی تهران طی چهارشنبه شب گذشته ،دو نفر
کشتهشدندویکنفر مجروحشد.
*تسنیم /معظمی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ
از شناسایی و دستگیری عامل راهانــدازی سایت
شرطبندی و قمار آنالین خبر داد و گفت :متهم با
هدفکسبمال،یکمیلیونفالوئرجذبکردهبود.
*ایرنا /حیدری،معاونفرماندهیانتظامیخراسان
جنوبیگفت:باتالشمامورانپلیسدرشهرستان
خوسف،پنجکودکگمشدهدرکویرخراسانجنوبی
پیداشدندوبهآغوشخانوادههایشانبازگشتند.
*پلیس /صالحی ،فرمانده انتظامی خوزستان از
دستگیری اعضای باند سه نفره سرقت منزل با۳۱
فقرهسرقتودومالخردرشهرستاناهوازخبرداد.
*ایرنا /برخورد یک خودروی سواری با کامیون در
سه راهی جندق  -چوپانان در شرق استان اصفهان
صبحسهشنبهسهکشتهودومصدومبهجاگذاشت.
*ایرنا /محمدی ،فرمانده انتظامی قصرشیرین
گفت:انفجاریکقبضهمینبهجاماندهازدوراندفاع
مقدسدرمراتعسومارازتوابعاینشهرستانباعث
مصدومشدنزنی ۴۰سالهشد.
*ایرنا /در یک حادثه رانندگی بین یک دستگاه پژو
پارسویکدستگاهپرایددرمحورسپیدان–ممسنی
چهارنفرکشتهو ۹نفرمصدومشدند.
*تسنیم /ناصرینژاد ،جانشین رئیس پلیس
پیشگیری تهران از دستگیری سه سارق حرفهای
منزلخبردادوگفت:دونفرازسارقاندرکانالکولر
دستگیرشدند.
*ایــرنــا /جسد یــک جــوان تهرانی کــه در منطقه
گردشگری هفت آبشار تیرکن بابل غرق شده بود،
توسطمامورانآتشنشانیکشفوازآبخارجشد.
*ایرنا /شیرزاد ،رئیس پلیس بین الملل ناجا از
دستگیریکالهبردارمیلیاردیدرخارج ازکشور
خبر داد و گفت :این متهم با تاسیس یک شرکت
صوری در زمینه صدور ویزا و اخذ اقامت با ترغیب
هموطنانبرایسرمایهگذاریدرآنشرکت،بیش
از  ۸۰میلیارد ریال کالهبرداری کرده و متواری
شدهبود.اینپروندهبابیشاز ۶۰شاکیبهمراجع
قضایی ارجاع شد و برای رسیدگی در دستور کار
قرارگرفت.
*ایــرنــا  /نیکزاد ،رئــیــس جمعیت هــال احمر
شهرستانآملازمرگیکزنومصدومشدنچهار
نفربراثرحادثهریزشسنگدرمحورهرازخبرداد.
*طبق اعــام وزارت حمل و نقل تــایــوان ،در پی
برخورد یک قطار با یک کامیون و منحرف شدن
قطار مذکور ،دستکم  ۳۶نفر جان باخته و  ۷۲نفر
زخمیشدهاند.

عکس ها از خراسان

ماجرای این جنایت خانوادگی که بیست و هفتم اسفند سال
گذشته در مشهد لو رفت ،از آن جا آغاز شد که مرد 40ساله ای
سواربرخودرو،بهطرفروستایکالتهعلیزینلازتوابعقوچان
حرکت کرد .همسر این مرد دوباره به خاطر رفتارهای شرم آور
او  ،با قهر به منزل پدرش در روستا رفته بود و حاال «محمد-ش»
قصدداشتاورابهزندگیمشترکبازگرداند!ولیاینمرد40
سالهمعتادکهچندینسابقهکیفریدارد،نقشههولناکیرادر
سرش می پروراند .او باالخره به روستا رسید و با چرب زبانی
و عذرخواهی همسرش را راضی کرد تا به مشهد بازگردد و به
زندگیمشترکبااوادامهدهد.گزارشخراسانحاکیاست،
با بازگشت زن 37ساله به منزل ویالیی در بولوار توس مشهد،
زندگی آن ها ادامه یافت اما نگرانی دو دختر عروس شده این
زوج پایانی نداشت زیرا آن ها به دلیل اختالفات خانوادگی و
اعتیادپدرشان،هرلحظهانتظاروقوعحادثهتلخیراداشتند.
بههمیندلیلوقتیمادردوروزبهتلفنهاپاسخنداد،اضطراب
عجیبی وجودشان را فراگرفت .یکی از دختران جوان که در
منطقه سیدی مشهد سکونت داشت ،حدود ساعت 19:30
بیستوهفتماسفندبههمراههمسرشعازمبولوارتوسشدتابا
دیدنمادرشازنگرانیخودبکاهد!وقتیاووهمسرشبهمنزل
ویالیی پدرش رسیدند ،بارها زنگ منزل را به صدا درآوردند
اما کسی در را باز نمی کرد .این موضوع بر نگرانی زوج جوان
افزودوآنهابیشتربهدرحیاطکوبیدندتااینکهچنددقیقهبعد
پدرشان با حالتی مضطرب و چهره ای رنگ پریده در را گشود.
دخترجوانپرسید:مادرکجاست؟وپدرشپاسخداد:بهخانه
خواهرترفتهاست!بااینپاسخ،ناگهانشعلههایوحشتدر
قلب دختر جوان زبانه کشید چون او ساعتی قبل با خواهرش
صحبت کرده بود .مرد  40ساله که حیرت زدگی دخترش را
دید،ادامهداد:اوهمینچنددقیقهقبلبهطرفمنزلخواهرت
رفت! ولی این جمله برای زوج جوان قانع کننده نبود .داماد
مرد  40ساله که به پدرزنش مشکوک شده بود ،خطاب به
همسرش گفت :باید به پلیس 110زنگ بزنیم! و با گفتن این
جمله به پشت ساختمان ویالیی رفت تا از در دیگر منزل وارد
ساختمانشود.درهمینحالمرد 40سالهکهاوضاعراآشفته
می دید ،بی درنگ به آن سوی ساختمان رفت و قبل از رسیدن

دامادشازخانهگریخت.زوججوانکهدیگرهراسانووحشت
زدهشدهبودند،باورودبهمنزلویالیی،ناگهانصحنهعجیبی گزارش خراسان همچنین درباره اولین جنایت سال جدید
را دیدند .جسد پتوپیچ مادرشان در حالی که دست و پاهایش حاکیاست:دوجوانمعتاددراولینساعتهایسالتحویل،
بسته بود کنار دیوار پذیرایی قرار داشت .دختر جوان بر سر و توهینوفحاشیهایپیامکیرادرحالیآغازکردندکهارسال
صورت می کوبید که همسرش با اورژانس تماس گرفت و پیکر این پیامک ها به نزاع خیابانی کشید .حدود ساعت 3:30
بیجان بهبیمارستانطالقانیمشهدانتقالیافتاماپزشکان بامداد اولین روز سال  1400بود که گزارش نزاعی مرگبار
تشخیصدادندکهچندروزازمرگزن 37سالهگذشتهاست! به پلیس  110رسید .دقایقی بعد نیروهای کالنتری سجاد
به گزارش خراسان ،این گونه بود که دقایقی بعد با گزارش مشهدبهفرماندهیسرهنگاحمدمجدی(رئیسکالنتری)
نیروهای انتظامی ،قاضی ویژه قتل عمد عازم بیمارستان شد عازم صحنه درگیری در میدان جالل شدند اما مصدوم 30
ساله کــه هدف
و بدین ترتیب،
ضـــربـــه چــاقــو
تحقیقاتدرباره
قــرار گرفته بود
ایـــــن جــنــایــت
،در بیمارستان
وحــشــتــنــاک با
فــارابــی مشهد
صدوردستورات
جـــــان ســپــرد.
مــــحــــرمــــانــــه
بــا اعـــام مرگ
ای از ســـوی
«حــــــســــــام» ،
قـــاضـــی دکــتــر
بــافــاصــلــه بی
حسن زرقــانــی
سیمهایپلیس
ادامــــــه یــافــت.
بــه ک ــار افــتــاد و
کــــارآگــــاهــــان
جنایت به خاطر نفرت
اولین قاتل نوروز
مردی که همسرش را کشت
خبر این جنایت
پلیس آگــاهــی
وحــشــتــنــاک به
خراسان رضوی
پسازبررسیهایمیدانیدرمحلوقوعجنایتبهردیابیقاتل قاضیویژهقتلعمدرسید.چنددقیقهبعدقاضیدکترحسن
معتادپرداختندوچندروزبعداورادرحالیبهدامانداختندکه زرقانی،درروشناییتیرهایبرقخیابان،عازممرکزدرمانی
بررسیهانشانمیداداینمرد 40سالهکهبهتازگیاززندان شدوبادیدنصحنههاییمشکوکازافرادیکهگوییبهقصد
آزاد شده است ،دارای سوابق متعدد کیفری است و قبال به نزاع در آن جا حضور داشتند ،دستورات محرمانه ای را صادر
فروش انگشتر و بدلیجات اشتغال داشته است .این مرد که کرد.بدینترتیبگروهویژهایازنیروهایتجسسکالنتریبه
در حضور قاضی زرقانی لب به اعتراف گشوده بود ،اختالفات سرپرستیسرهنگاکبرزاده(رئیستجسس)ماموررسیدگی
بهاینپروندهجناییشدند.آناندقایقیبعد،دونفرازافرادی
خانوادگی را انگیزه این جنایت وحشتناک بیان کرد و گفت:
وقتی او را از خانه پدرش به مشهد بازگرداندم ،مقداری قرص راکهدراطرافبیمارستانحضورداشتند ،دستگیرکردندکه
خوابآوررادرلیوانشربتحلکردموبهاوخوراندم!سپسبا مشخصشدیکیازآنهاازماجرایقتلاطالعداردوقاتلرا
روسریاوراخفهکردموقصدداشتمجسدشرادرچاهفاضالب میشناسد.بههمیندلیلدرهماندقایقسپیدهدمگروهویژه
داخلحیاطبیندازم،بههمیندلیلدرچاهرابازکردماماعذاب در کنار مقام قضایی به ردیابی متهم فراری پرداختند و موفق
وجدان گرفتم و نتوانستم جسد را از بین ببرم .سپس جسد شدندمحلسکونتاورا درخیابانشریعتیمنطقهقاسمآباد
همسرمرادرونپتوپیچیدموکنارپذیراییگذاشتموخودمنیز شناساییکنند.اماپدرمتهمبهقتلبادیدننیروهایانتظامی
در کنارش زندگی می کردم تا این که داماد و دخترم رسیدند و بهگالیهشدیدازرفتارهایفرزندشپرداختومدعیشدکهاز
ماجرالورفت!البتهقصدکشتناورانداشتموفقطمیخواستم اوخبریندارد!بااینحال،نیروهایانتظامیباراهنماییهای
او را بترسانم وزهرچشم بگیرم .به گزارش خراسان ،تحقیقات قاضیزرقانیبهطورنامحسوسبهکمینمتهمنشستندزیرا
بیشتردراینبارهتوسطسروانعظیمیمقدم(افسرپرونده)و می دانستند او برای برداشتن لوازم شخصی به منزل پدرش
بادستوراتمحرمانهقاضیویژهقتلعمدهمچنانادامهدارد .بازمی گردد .به گزارش خراسان ،حدود ساعت 5بامداد بود
▪قاتلاززیربوتهبیرونآمد!

عاملقتلهایخانوادگیدرکنگانکشتهشد
فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت :صبح
روز اول فروردین ماه جــاری ،در یک عملیات
پیچیده و هدفمند عامل قتل های خانوادگی
شهرستان کنگان در کمین پلیس قرار گرفت و
پس از لحظاتی مقاومت ،توسط تک تیراندازان
نوپو پلیس کشته شد .به گزارش ایرنا ،قاتل در
نخستیناقدامخودپنجنفرازشهروندانکنگانی
را شامگاهپنجشنبه( ۲۸اسفند)بهضربگلوله
کشت .مقتوالن شامل سه دختر ۱۸،۲۱و۱۴
سالهومادربزرگ ۷۵سالهآنهاویکجوان۲۱
ساله بودند که در زمان قتل در منزل مقتوالن
حضور داشته است .گفته میشود این جوان
قصد ازدواج با یکی از این دختران را داشته
است .دادستان انقالب بوشهر گفت :قاتل از
بستگان مقتوالن است و انگیزه قتل با بررسی
انجامگرفته،نارضایتیشدیدقاتلازنحوهرفتار
و عملکرد این خانواده بوده است .علی حسن

پور اضافه کرد :براساس بررسیهای به عمل
آمــده ،قتل مرد  ۵۱ساله در شب حادثه و قتل
مرد  ۵۰ساله دیگری که در چند روز گذشته در
شهرکنگانبهوقوعپیوستهنیزمنتسببههمین
شخصاستواینقتلهابههممرتبطهستند.
فرمانده انتظامی شهرستان کنگان نیز گفت:
قاتل پسر عموی این خانواده است که ساعت
حدود ۲۱پنجشنبهشب( ۲۸اسفند)باورودبه
این منزل با اسلحه جنگی کالشینکف مرتکب
این جنایت شده است .سرهنگ رهام رضایی
افزود:ویسابقهارتکابقتلدرسال ۷۳رادارد
و با رضایت اولیای دم از زندان آزاد شده بود و
پس از آن به جرم حمل مواد مخدر نیز  ۲۰سال
سابقه زنــدان دارد .قاتل  29اسفند سال 99
نیز یک جوان حدود  ۳۵ساله را در مغازه مرغ
فروشی اش در یکی از فرعی های بولوار اصلی
شهرکنگانبهضربگلولهکشتومتواریشد.

سرقت ۳۰میلیاردیازیکخانهقدیمیدرمرکزتهران
رئیسپایگاهسومپلیسآگاهیتهرانبزرگاز
دستگیریسارقحرفهایمنزلوکشفسرقت
 ۳۰۰میلیاردریالیخبرداد.بهگزارشتسنیم،
مدتی قبل پروندهای با شکایت خانمی مبنی
بر سرقت منزل ،در کالنتری  107فلسطین
تشکیل شد و برای بررسی موضوع در اختیار
کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران
قرارگرفت.چکیدهپروندهحاکیازاینبودکه
سارقیاسارقانباتخریبقفلهایساختمان،
اموالیازقبیللوازمخانگی،طالجاتآنتیک،
جواهر ،اشیای عتیقه و تعدادی تخته فرش
گران بها در مجموع به ارزش  300میلیارد

حادثه در قاب

مهر/سرهنگجودکیفرماندهانتظامیشازند
گفت:بیتوجهیرانندهیکدستگاهخودروی
پژو ۴۰۵هنگامعبورازریلراهآهندرنزدیکی
شهرستان شازند طی پنج شنبه گذشته باعث
برخورد قطار با خــودروی وی شد که در این
سانحهیکنفرکشتهشدودونفرمجروحشدند.

ریالراازمنزلشاکیکهیکخانهقدیمیبود،
سرقتکردهاند.درتحقیقاتپلیسیمشخص
شد متهمان دو نفر بوده اند که با استفاده از
یکدستگاهخودرویوانتپیکاندردومرحله
از منزل شاکی سرقت کردهاند .با اقدامات
پلیسی مالک خودرو شناسایی و در بررسی
سوابق کیفری وی مشخص شد که مالک
وانت پیکان سابقهدار بوده و به دفعات مختلف
روانــه زنــدان شده است و در نهایت مخفیگاه
متهم شناسایی و در یک عملیات پلیسی در
مخفیگاهشدستگیرشد.شناساییمخفیگاه
متهمدومپروندهدردستورکار قراردارد.

که متهم با یک خودروی اجاره ای به محل رسید اما ناگهان با
دیدن اوضاع و احوال مشکوک ،پا به فرار گذاشت و به طرف
باغیدراطرافبولوارجانبازگریخت.تیراندازیهایماموران
درسپیدهصبحنیزمثمرواقعنشدواوهمچنانبهفرارادامهداد
تا این که داخل باغ ناپدید شد .قاضی زرقانی که می دانست
اگر ماجرای تعقیب و گریز رها شود ،متهم به مکان نامعلومی
می رود ،دستور محاصره اطراف باغ را صادر کرد و این گونه
گروه ویژه نیروهای انتظامی با نظارت سرهنگ مجدی وارد
باغ شدند تا این که در تاریکی شب ناگهان متهم از زیر یکی از
بوتههایبزرگباغبیرونپریدوپابهفرارگذاشتامانیروهای
انتظامی فرصت فرار دوباره را به او ندادند و در یک عملیات
دفاعشخصیاورازمینگیرکردند.باانتقالمتهمبهکالنتری
تحقیقاتازویآغازشداماساعتیبعدوبا دستورمقامقضایی
برایبازجوییهایتخصصیدراختیارکارآگاهانادارهجنایی
پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار گرفت و ادعا کرد که ابتدا
مقتول او را از پشت با ضربه تبر مجروح کرده و او هم در دفاع از
خوددستبهچاقوبردهاست.
▪خواهرکشیبراینفرتاززنعمو!

گزارشخراسانحاکیاست،اماسومینقتلتعطیالتنوروزی
درپنجمفروردینزمانیرخدادکهجوان 27سالهایازآمدنزن
عمویشبهمشهدخبردارشد.اوکهمدعیبودنفرتعجیبیاز
زن عمویش دارد ،دورهمی خانوادگی در باغ را رها کرد و به
بولوارشهیدنامجوبازگشتچونیقینداشتکهزنعمویشهر
زمانازاهوازبهمشهدمسافرتمیکند،سریهمبهخانوادهاو
میزند!ولیزمانیکهبهمنزلرسیدفقطخواهرشرادرخانه
تنهادید.اوکهتصورمیکردخواهر 24سالهاشماجرایحضور
اوبرایکتکزدنزنعمویشرابهاطرافیاناطالعدادهاست،
بسیارعصبانیشدوبهدرگیریباخواهرشپرداختواوراخفه
کرد.بعدازاینماجراهمباپلیس 110تماسگرفتوموضوع
رااطالعداد.دقایقیبعدکارآگاهانادارهجناییپلیسآگاهی
خراسانرضویبهسرپرستیسرهنگنجفی(رئیسدایرهقتل
عمد)عازمبولوارنامجوشدندوجوان 27سالهایرادیدندکهبا
ایماواشاره،اتاقدیگرمنزلرانشان میداد.باانتقالاینجوان
به بیمارستان ،تحقیقات گسترده ای با دستورات ویژه قاضی
دکتر زرقانی آغاز شد و جوان 27ساله نیز بعد از مداوا به پلیس
آگاهی انتقال یافت .این جوان که با نظارت مستقیم سرهنگ
سلطانیان(رئیسادارهجنایی)موردبازجوییهایتخصصی
قرار گرفته بود ،به قتل خواهرش اعتراف کرد .بررسی های
تخصصیدراینبارهادامهدارد.

شهیدمدافعامنیت،ازبروزفاجعهدراصفهانجلوگیریکرد
فرمانده نیروی انتظامی گفت :شهید سرگرد
ا ...وردی با دستگیری متهم و مهار آتش در
اصفهان از بــروز فاجعه ای که می توانست در
آستانهسالجدیدخانوادههایزیادیراداغدار
کند،جلوگیریکردوخودبهدرجهرفیعشهادت
نائل شــد .به گــزارش ایرنا ،شهید ا ...وردی
 ۲۸اسفند  99در دفاع از امنیت مردم دچار
سوختگیشدیدشدوپسازدوروزبستریشدن

در بیمارستان  ۳۰ ،اسفند به شهادت رسید.
سردار اشتری در مراسم تشییع پیکر این شهید
افزود:اینشهیددرحالبدرقهیکسارقسابقه
دار به زندان با خودرو به پمپ بنزین میرود و در
مصاف با فرد سارق که به دنبال آتش زدن پمپ
بنزین و آسیب رساندن به مردم و خودروهای
آنانبودتابتواندازاینطریقراهفراریپیداکند،
خودشدچارسوختگی شدید شد.

قاتلفراریباشلیکپلیسازپادرآمد

توکلی /قاتل فـــراری در عملیات تــکــاوران
پلیس به هالکت رسید.به گــزارش خراسان،
فرمانده انتظامی استان کرمان درایــن باره
توضیح داد :نــیــروهــای یگان تــکــاوری ۱۱۵
امــام جــواد (ع) زهکلوت در حــوزه شهرستان
رودبــار جنوب با باند چهار نفره اشــرار مسلح
درگیر شدند و اشرار مسلح به محض مشاهده
پلیس ،ضمن فرار به سمت محورهای فرعی،
همزمان به صورت مسلحانه با ماموران درگیر

و با آتش پرحجم تکاوران پلیس مواجه شدند.
سردار عبدالرضا ناظری افزود :در این عملیات
یک شرور و قاتل فراری که سابقه قتل جوان۳۰
سالهایرا درشهرستانکهنوجدرکارنامهسیاه
خود داشت ،به هالکت رسید و سه شرور دیگر
که دو نفر از آن ها مجروح شده بودند ،دستگیر
شدند .وی از توقیف دو دستگاه خودرو و کشف
دو قبضه اسلحه جنگی با  ۹۲فشنگ جنگی و
هفتخشابدراینعملیاتخبرداد.
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دخترانفریبخورده،طعمه
کالهبرداران!
اگرپدرومادرممتوجهشوندکهباارتباطتلفنیبایک
پسر غریبه چه بالیی سر خودم آورده ام ،نمی دانم
چهحادثهتلخیرخخواهددادچون بهراحتیفریب
خوردمواکنونباشاکیانیروبهروشدهامکهازمنبه
اتهامکالهبرداریشکایتکردهاندو...
دختر 21ســالــه کــه بــا ردیــابــی هــای اطالعاتی
کارشناسان پلیس فتای کالنتری سپاد مشهد
دستگیر شده بود ،در حالی که بیان می کرد من در
پی یک دوستی خیابانی طعمه کالهبرداری شده
ام ،به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت:
من و «سوسن» در دانشگاه با هم دوســت شدیم
چون در یک محله زندگی می کردیم و در یک رشته
تحصیلی هم درس می خواندیم .من در ترم چهارم
تحصیل می کردم و جزوه ها و کتاب های درسی ام
را در پایان ترم به سوسن می دادم .این گونه دوستی
من و سوسن بیشتر شد و آن قدر صمیمی شدیم که
دیگر رازهــای خصوصی زندگی مان را برای هم
بازگو می کردیم تا جایی که وقتی فهمیدم سوسن
با پسر جوانی ارتباط تلفنی دارد ،من هم ماجرای
رابطه ام با هومن را برایش بازگو کردم.
خالصه یک روز که من و سوسن مشغول گفت وگو
بودیم ،زنگ تلفن سوسن به صدا در آمــد .او پس
از گفت و گو با آن سوی خط ،نزد من آمد و گفت
جوانی که با او ارتباط دارم از من خواسته است اگر
بتوانیم رابطه بین یک دختر و پسر جوان را به هم
بزنیم مژدگانی خوبی می دهــد .من هم با تردید
پیشنهادش را پذیرفتم اما گفتم من مژدگانی نمی
خواهم ،فقط برای گرفتن تسهیالت بانکی به من
کمک کند« .رحیم» با این پیشنهاد موافقت کرد و
قصد داشت ابتدا سفته 700میلیون تومانی از من
بگیرد که به او گفتم هر وقت ضامن شدی ،من هم
سفته را در اختیارت می گــذارم .او سپس شماره
کارت عابربانک مرا گرفت تا با آن حساب بانکی کار
کند و من بتوانم تسهیالت بگیرم .از آن روز به بعد در
حالیکهتلفنهایمنبرایتخریبرابطهآندختر
و پسر جوان آغاز شده بود ،مبالغی به حسابم واریز
و بالفاصله برداشت می شد« .رحیم» مدعی بود
شماره حساب را در اختیار دایی اش قرار داده است
و او بخش کوچکی از امور تجاری خود را با حساب
بانکیمنانجاممیدهد.منهمتصورمیکردمکه
با این فعالیت های بانکی به زودی تسهیالت خوبی
از بانک خواهم گرفت .اما هنوز یک ماه از این ماجرا
نگذشتهبودکهازدایرهفضایتولیدوتبادلاطالعات
کالنتری (فتا) با من تماس گرفتند تا به کالنتری
بروم .وقتی در آن جا با شاکیان زیادی رو به رو شدم
که مدعی بودند مبالغ میلیونی به حساب من واریز
کرده اند ،تازه فهمیدم که طعمه یک کالهبرداری
بزرگ شده ام .آن جا بود که متوجه شدم «رحیم» با
همدستی«هومن»کاالهاییرابرایفروشدرسایت
دیوارمیگذاشتندوازخریدارانمیخواستندبیعانه
ای را به شماره حسابی که برایشان ارسال می کنند
واریزکنندواینهمانشمارهحسابمنبودکهپول
هایکالهبرداریرابهآنواریزمیکردندوبالفاصله
از حسابم بر می داشتند .آن ها با سیم کارت های
متفاوتاینکارراانجاممیدادندوازارسالکاالهم
برایمشتریانخبرینبود .خالصهبهدستورقضایی
حساببانکیمنمسدودشدامارحیموهومنکهبا
مسدود شدن حساب بانکی پی به ماجرا برده بودند
،تماس شان را با من و سوسن قطع کردند و مخفی
شدند .در حالی که با شاکیان زیادی رو به رو بودم و
از نگاه کردن به چهره پدر و مادرم وحشت داشتم،
نیروهایزبدهکالنتریسپادبهیاریامآمدندوموفق
شدند رحیم و هومن را با ردیابی های اطالعاتی در
یکرستوراندستگیرکنند.تازهفهمیدمکههومن
و رحیم هر دو متاهل هستند و من و دوستم نه تنها
قربانی چرب زبانی آن ها شدیم بلکه این ماجرا تاثیر
بسیاربدیبرپروندهتحصیلیمامیگذارد.ازسوی
دیگر نیز اعتماد خانواده ام را به خاطر ارتباط با یک
جوانغریبهازدستدادهامو...
شایان ذکر است ،متهمان این پرونده که با دستور
سرگردجعفرعامری(رئیسکالنتریسپاد)توسط
کارشناسان مبارزه با جرایم فضای مجازی مورد
بازجوییهایتخصصیقرارگرفتهبودند،بیپولی
و بیکاری را انگیزه ای برای فریب دختران جوان و
کالهبرداریازطریقسایتهایخدماتیدانستند.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

