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حادثه

زن میانســال برای تصاحب اموال شــوهر مرده اش، نقشــه 
کــه تنهــا وارث ایــن امــوال  کشــید. او دختــرش را  عجیبــی 
میلیاردی بود، در یک کمپ ترک اعتیاد زندانی کرد تا بتواند 
تمام ارثیه را به جیب بزند. این مــادر به دخترش رحم نکرد، 
بــه مســئوالن کمــپ پــول داد تــا او را بــا زور با خــود ببرنــد، در 
کمپ نگهداری کنند تا این زن بتواند سر فرصت تمام اسناد 
را به نام خــودش بزند، اما زیرکی این دختر نقاش باعث شــد 

دست مادر فریبکارش خیلی زود رو شود. 
چنــد روز پیــش بود کــه ماجــرای این پرونــده کلیــد خورد. 
وقتــی دختر جــوان به پلیــس مراجعه کــرد و از ناپدید شــدن 
دوســتش خبر داد، کســی بــاور نمی کرد کــه پای مــادر دختر 

گمشده در میان باشد. 
شــدن  ناپدیــد  ماجــرای  جزئیــات  دربــاره  جــوان  دختــر 
دوســتش به پلیس گفت: »من و رزیتا با هم همکار هســتیم. 
کار  دکوراســیون  طراحــی  و  معمــاری  شــرکت  یــک  در  مــا 
می کنیم. رزیتا هم نقاش اســت و هم گرافیســت. او 28 ســال 
دارد. آخریــن بار در شــرکت بودیم کــه رزیتا به ســراغ من آمد 
و گفــت که با مــادرش قــرار دارد و ممکن اســت بالیی ســرش 
گر تا چنــد ســاعت از او خبری نشــد، به  بیاید. بــه من گفــت ا
پلیــس مراجعــه کنــم. رزیتــا بــر ســر مســایل مالــی و ارثیــه بــا 
مــادرش اختالفــات شــدیدی داشــت. پــدرش به تازگی فوت 
کــرده و تمــام اموالــش بــه رزیتــا رســیده بــود. همیــن مســاله 
باعث شده بود با مادرش درگیر باشــد. او گفت که با مادرش 
در پارکــی در حوالــی غرب تهران قــرار دارد. مقــدار زیادی هم 
ســکه و طال همراهش بود که می خواســت سر تقســیم آنها با 
مــادرش صحبت کند. از وقتــی رفته دیگــر از او خبری ندارم. 
برای همین نگران شدم و تصمیم گرفتم موضوع را به پلیس 

اطالع دهم.«
با این اظهــارات پرونده ای در این خصوص تشــکیل شــد. 
قاضــی محمدرضــا صاحب جمعــی، بازپــرس شــعبه ششــم 
دادســرای جنایی تهران نیز دســتور داد تا تحقیقات در این 
رابطه آغاز شــود. ماموران پلیس نیز به ســراغ مادر این دختر 
رفتنــد، اما ایــن زن همه چیــز را منکر شــد. او بــه پلیس گفت 
که رزیتا بعد از مالقات با او به ســراغ دوســتش رفتــه و دیگر از 

دخترش خبری ندارد. 

رازیکآدمربایی
در حالی کــه تجســس ها در خصــوص پیــدا شــدن رزیتــا 
ادامه داشــت، دو روز بعد، زنی جوان بــه اداره پلیس رفت. او 
اظهاراتــی را مطــرح کرد که ســرنخ اصلــی این ماجــرا و راز یک 
آدم ربایــی خانوادگــی فاش شــد. این زن بــه مامــوران گفت: 
»مــن اعتیاد داشــتم و برای ترک بــه کمپی در حاشــیه تهران 
رفتــم. روزهــای آخــرم بــود و دیگــر تــرک کــرده بــودم کــه یک 
دختر جــوان را به آنجــا آوردند. ظاهــر این دختر اصال شــبیه 
به معتادها نبود. خــودش هم مرتب می گفــت اعتیاد ندارد. 
حتی به مســئوالن کمپ می گفــت از او آزمایــش بگیرند. ولی 
همه بــا او بدرفتــاری می کردند. اصال اجــازه نمی دادند حرف 
بزند. حال این دختر هم خیلی بد و مشــخص بود که شــوکه 

شده است.«
این زن در ادامه صحبت هایش گفت: »وقتی می خواستم 
از کمــپ مرخص شــوم، ایــن دختر به ســراغم آمــد. بــا گریه و 
التمــاس گفــت که بــه او کمک کنــم. او گفــت که اصــال اعتیاد 

نــدارد و مــادرش او را در ایــن کمــپ زندانــی کــرده تا امــوال و 
ارثیــه اش را باال بکشــد. باورم نمی شــد کــه مادرش ایــن کار را 
کرده باشــد. ولی از حرف هایش مشــخص بود کــه حقیقت را 
می گویــد. او گفت حــاال کــه دارم از این کمپ مــی روم ماجرا را 
به پلیس بگویم. من هم دلم برایش سوخت و تصمیم گرفتم 

همه چیز را به پلیس بگویم.«
با اعــالم این موضوع، بالفاصله به دســتور بازپرس، ماموران 
پلیس به همان کمپ ترک اعتیاد رفتند و متوجه شدند دختر 
زندانی در آنجا همان رزیتاســت. رزیتا وقتی توانســت از کمپ 

بیرون بیاید، از مادرش شکایت کرد و راز این ماجرا فاش شد. 

مادر شکایتاز
ایــن دختر به ماموران گفــت: »پدرم تاجر بــود و وضع مالی 
خوبی داشــت. مــن تنهــا فرزند خانــواده بــودم. وقتــی پدرم 
فوت شــد تمام اموالش به من رســید. حتی وقتــی زنده بود، 
برخــی از اموالش را بــه نام مــن زده بود. همین مســاله باعث 
اختالف بیــن من و مادرم شــد. او بــه من حســادت می کرد و 
کنــد. مرتــب ســر  می خواســت پول هــا و اموالــم را تصاحــب 
این مســاله بــا هــم درگیر بودیــم. می خواســت ارثیــه ای که از 
پــدرم مانــده بــود را تصاحــب کند و بــه آمریــکا بــرود. دایی ام 
در آمریــکا زندگــی می کــرد و مــادرم هــم می خواســت پیش او 
بــرود. وقتــی دیــد نمی توانــد ایــن کار را انجــام بدهد، نقشــه 
ربــودن مــرا کشــید.« او ادامــه داد: »روز حادثه مــادرم از من 
خواســت به پــارک بــروم تا با هم ســر همیــن مســاله صحبت 
کنیــم. او گفت که می خواهد مشــکالت بین مــان را حل کند. 
من که اعتمــادی به او نداشــتم موضــوع را به دوســتم گفتم 

و بــه پارک رفتم، اما هنوز به آنجا نرســیده بودم کــه دو نفر مرا 
ســوار یک خودرو کرده و با زور به کمپ ترک اعتیاد بردند. در 
آنجــا هرچه التماس می کــردم فایده ای نداشــت. همه با من 
بدرفتاری می کردند تا اینکــه تصمیم گرفتم موضوع را به یک 
گــر نمی گفتم در کمپ  زن که قرار بود مرخص شــود، بگویم. ا
می ماندم و مادرم هم با سندســازی امــوال را به نام خودش 

زده و به آمریکا رفته بود.«

اعترافبهربودندختر
وقتــی این دختــر از مادرش شــکایت کــرد، مامــوران بازهم 
به ســراغ مــادر او رفتند. ولــی این زن بــاز هم موضــوع را انکار 
کــرد. تااینکه فیلــم دوربین هــای مداربســته، دســت این زن 
را رو کــرد. فیلــم دوربین نشــان داد کــه دو نفر دختــر جوان را 
بــا زور با خودشــان بردند و مادر ایــن دختر هــم نظاره گر این 
ماجرا بود. بــرای همین این زن به ناچار اعتــراف کرد و گفت: 
»مدتی بود که می خواستم به آمریکا بروم. من در این زندگی 
کشــیده بــودم و می خواســتم امــوال  ســختی های زیــادی 
شــوهرم به نــام خودم باشــد. ولی دختــرم حاضر نشــد کوتاه 
بیایــد. بــرای همیــن تصمیم گرفتــم او را بــه کمپ بفرســتم تا 
بتواند ســرفرصت اموال را با سندســازی به اســم خــودم کنم 
و بــه آمریــکا بــروم. برای ایــن کار هم بــه مســئوالن کمپ پول 

دادم تا دخترم را در آنجا زندانی کنند.«
با اعتراف این زن، همدســتان او نیز بازداشــت شدند و آنها 
هم به جرم خود اعتراف کردنــد. در حال حاضر تحقیقات در 
خصــوص این پرونــده برای روشــن شــدن زوایــای پنهان آن 

همچنان ادامه دارد.

تبرکش گرگان کمتر از ۳ دقیقه دستگیر شد
مــرد تبرکش کــه دو نفــر را در شهرســتان گرگان مجــروح کرده بــود، از 

سوی پلیس دستگیر شد. 
صبح دیــروز فیلمی در فضای مجــازی مبنی بر درگیــری در خیابان 
امام خمینی)ره( گرگان منتشــر شد. ســرهنگ علی تجری، جانشین 
فرمانــده انتظامی گرگان در ایــن خصوص گفت: »صبح روز دوشــنبه 
درگیــری در خیابان امام خمینــی)ره( گــرگان اتفاق افتــاد. یک نفر که 
تعادل روحی مناســبی نداشــت با تبر به دو نفر حمله و آنها را مجروح 
کرد. کمتر از ســه دقیقه ماموران در محل حاضر شده و فرد را دستگیر 
و به کالنتــری منتقــل کردنــد. از این فرد یک موتورســیکلت ســرقتی، 
چاقو و تبر کشف شد.« جانشین فرمانده انتظامی گرگان توضیح داد: 
»موتورســیکلت این فرد که ترمز نداشت به گلدان گل فروشی برخورد 
که منجر به درگیری شد و دو نفر را با تبر زخمی کرد.« طبق گفته تجری 

حال این دو نفر مساعد است.

درگیری خونین تکاوران پلیس 
سیستان وبلوچستان با قاچاقچیان مسلح

دو مامور ناجا مجروح شدند

درگیری مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان های خاش و 
ایرانشهر با اعضای باند مسلح قاچاق مواد به مجروح شدن دو مامور 

پلیس منجر شد.
مأمــوران پلیــس مبــارزه بــا موادمخــدر اســتان، اعضــای یــک بانــد 
مســلح و ســازمان یافته قاچاق موادمخدر که قصد انتقال 2 محموله 
بزرگ مواد افیونی از شهرســتان های ایرانشهر و خاش به مرکز کشور را 

داشتند شناسایی کردند.
در یــک عملیات روز یکشــنبه، مأموران انتظامی شهرســتان خاش 
یــک تیــم از ایــن بانــد مســلح را که به وســیله یــک وانــت تویوتــا و یک 
خــودروی پــژو 405 حوالــی روســتای شــیرآباد خــاش در حــال انتقال 
محمولــه موادمخــدر بودنــد، شناســایی کردنــد. در ایــن عملیــات 
یک ساعته قاچاقچیان با رها کردن خودروهای حامل مواد به سمت 

ارتفاعات منطقه فراری شدند. 
گران مرگ دســتگیر و خودروهای  در ایــن عملیات یک نفر از ســودا
حامل مــواد نیز توقیــف شــد. در ادامه ایــن عملیات مامــوران پلیس 
مبارزه با موادمخدر شهرستان ایرانشهر نیز با یک تیم دیگر از این باند 
مســلح، درگیر شــدند. این باند به وســیله دو خودروی وانت تویوتا در 
یکی از محورهای فرعی شهرســتان ایرانشهر در حال انتقال محموله 
گران مرگ به ســمت  مــواد افیونــی بودنــد کــه در این عملیــات ســودا
نخلستان های اطراف فرار کردند و هر دو خودروی حامل موادمخدر 

آنها توقیف شد. 
سردار طاهری، فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان با اعالم این 
گر مرگ دســتگیر  خبــر گفــت: »در نتیجه ایــن دو عملیات یک ســودا
و چهار خــودروی حامــل مقادیر زیــادی موادمخدر نیز توقیف شــد. 
همچنیــن مقادیــری ســالح و مهمــات نیــز کشــف شــد. در درگیــری 
مأمــوران پلیــس مبــارزه بــا موادمخدر خــاش بــا قاچاقچیان مســلح 
کــز درمانی منتقل  دو مأمــور پلیــس این شهرســتان مجــروح و بــه مرا
شده اند.« فرمانده انتظامی استان سیستان وبلوچستان با اشاره به 
تالش پلیس برای دستگیری اشرار مسلح فراری ادامه داد: »اطالعات 
تکمیلی در این خصــوص و همچنین میــزان مواد کشف شــده اعالم 

خواهد شد.«

شهادت یک پلیس در درگیری با 
قاچاقچیان مسلح 

اســتواردوم امین ســعیدی، جمعی یگان امداد بر اثــر اصابت گلوله 
اشرار به شهادت رسید.

گران و قاچاقچیان موادمخدر، موفق  پلیس در ادامه مبارزه با سودا
به شناســایی یکــی از قاچاقچیــان معروف اسالمشــهر شــد. ماموران 

یکشنبه شب گذشته برای دستگیری او وارد عمل شدند.
بر اثر درگیری رخ داده بین اشــرار مســلح و پلیس، اســتواردوم امین 
سعیدی از پرسنل یگان امداد از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله اشرار 
قرار گرفت و مجروح شــد. او برای ســیر مراحل درمانی به بیمارســتان 
منتقل شد اما با وجود تالش تیم کادر درمان و به دلیل جراحات زیاد 
به شهادت رسید. براساس آمارها، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران با تقدیم بیش از ۳هزار شهید در مبارزه با موادمخدر نقش اصلی 

در کسب این موفقیت را برعهده دارد.

خبر3 زنمیانسالدخترنقاشخودرادرکمپترکاعتیادزندانیکردتااموالاورابهنامخودبزند

 نقشه عجیب یک مادر
 برای تصاحب ارثیه دخترش

کالهبرداری که با روش اســکیمر بیــش از 7 میلیــارد ریال از 
شــهروندان کالهبــرداری کــرده بود از ســوی مامــوران پلیس 

دستگیر شد. 
از چند وقت پیش تعداد زیادی از شــهروندان به پلیس فتا 
مراجعه کردند و مدعی شــدند مبالغی به صــورت غیرمجاز از 

حساب آنان برداشت شده است.
کار  دســتور  در  موضــوع  مالباختــگان،  اظهــارات  از  پــس 
پلیــس فتــای  کارشناســان  گرفــت و  قــرار  پلیــس  مامــوران 

پایتخت تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند.
 در تحقیقــات اولیــه کارشناســان پلیــس فتــای پایتخــت، 
مشــخص شــد همــه قربانیــان ایــن پرونــده بعــد از خریــد 
روزنامــه از یک دکــه در نقطه ای از تهران حساب شــان خالی 
شــده اســت. آنها به روش اســکیمری مورد کالهبــرداری قرار 
گرفتــه بودنــد. افســران پلیس فتــای تهــران بــزرگ در مرحله 

تحقیقــات پرونــده متوجه شــدند مجرم تحت پوشــش یک 
دکه روزنامه فروشــی در تهران مشغول فعالیت شده است. او 
پس از کپی بــرداری کارت های بانکی مالباختگان به وســیله 
دســتگاه اســکیمر اقــدام بــه برداشــت غیرمجــاز از حســاب 
بانکی آنان کرده بود. ماموران پلیس با بررســی های تکمیلی 
و همه جانبــه و بهره گیــری از روش هــای فنی وعلمــی موفــق 
شــدند این متهــم را شناســایی کنند. آنهــا پس از تشــریفات 
قضائــی، او را در محــل اختفــای خــود در یکــی از مناطــق 
جنوبــی تهــران دســتگیر و بــه همــراه تجهیــزات اســکیمر به 

پلیس فتا منتقل کردند.
متهــم پــس از انتقــال بــه پلیــس فتــا و مواجهــه بــا شــکات 
پرونــده و مســتندات جمــع آوری شــده توســط پلیــس به 19 
کــرد. کارشناســان ارزش ریالــی امــوال  کالهبــرداری اعتــراف 

کالهبرداری شده را حدود 7 میلیارد ریال اعالم کردند.

ســرهنگ »داود معظمــی گــودرزی« رئیــس پلیــس فضای 
خبــر  ایــن  اعــالم  بــا  پایتخــت،  اطالعــات  تبــادل  و  تولیــد 
گفــت: »شــهروندان بــرای پیشــگیری از ســرقت  به صــورت 
اســکیمینگ، انجام عملیــات بانکــی و وارد کــردن رمز کارت 
که حتی در صورت  حساب بانکی را شخصا انجام دهند. چرا
نصب اســکیمر روی دســتگاه کارتخــوان، بدون اطــالع از رمز 
، امــکان برداشــت از حســاب شــهروندان امکانپذیــر  عبــور
نخواهد بود.« رئیــس پلیس فتای تهران با بیــان اینکه تغییر 
رمــز دوره ای یکــی از بهتریــن راه ها بــرای جلوگیــری از عملی 
شــدن اهــداف مجرمانــه کالهبــرداری اســت، توصیــه کــرد: 
»به هیچ عنــوان رمز کارت خــود را در اختیار افــراد غریبه قرار 
ندهیــد. در صــورت اطــالع از هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در 
فضای مجازی، مراتب را از طریق ســایت پلیس فتا به آدرس  

www.Cyberpolice.ir  گزارش کنند.«

کالهبرداری اسکیمری در پوشش دکه روزنامه فروشی 


