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حادثه

چهــره اش را گریم می کرد. هر بــار با ظاهری 
بــا  و  تکــراری  صحبت هــای  ولــی  متفــاوت 
نفــوذ طعمه هایــش را بــه دام می انداخــت؛ 
ســارق هزارچهره ای کــه زنان و دختــران را در 
پوشش مســافر ســوار می کرد، به آنها آبمیوه 
مســموم می خورانــد و بعــد از آن نیــز تمــام 

اموال شان را سرقت می کرد. 
هفتــه  دو  تــا  یــک  هرکــدام  قربانیــان 
حــال  و  بودنــد  بیهــوش  بیمارســتان  در 
بــه  هزارچهــره  مــرد  داشــتند.  بــدی 
تبهکاری هایــش ادامه می داد تــا اینکه در 
نهایت یک دختر رزمی کار به ســرقت های 

او پایان داد.
 دختری که یک سال قبل نیز قربانی نقشه 
شوم این ســارق حرفه ای شــده بود و این بار 
دوبــاره به دامــش افتاد، امــا توانســت از این 
مهلکه نجــات پیدا کند و ســارق حرفــه ای را 

تحویل پلیس دهد. 
ماجــرای ایــن پرونــده پاییز ســال گذشــته 
کلید خــورد. آن زمــان چندیــن زن و دختر با 
مراجعــه بــه پلیــس پایتخــت از ســرقت های 
کیان  یــک مســافرکش نما خبــر دادنــد. شــا
همگی با شــگرد بیهوشــی مــورد ســرقت قرار 

گرفته بودند. 
طبــق تحقیقــات مشــخص شــد که ســارق 
به عنــوان  را  ، طعمه هــای خــود  پرایدســوار
مســافر ســوار ماشــین کــرده، در بیــن راه بــه 
آنها آبمیوه مســموم تعارف کرده و در نهایت 

دست به سرقت پول و طالی آنها می زد. 

بیهوشی در خودروی پراید
کیان دربــاره جزئیــات ســرقت  یکــی از شــا
به مامــوران پلیس گفــت: »به عنوان مســافر 
ســوار خــودروی پرایــد شــدم. در راه راننــده 
کــه تاجــر  گفــت  کــرد. او  ســر صحبــت را بــاز 
بــوده و وضــع مالــی خوبــی داشــته اســت، 
مجبــور  هــم  حــاال  و  شــده  ورشکســت  امــا 
بــه مسافرکشــی شــده اســت. آنقــدر خــوب 
صحبت می کرد که حرف هایش را باور کردم. 
کم کم من هم با او هم صحبت شــدم تا اینکه 
دو عــدد آبمیــوه از داشــبورد بیــرون آورد بــه 
مــن تعــارف کــرد. مــن هــم کــه اصــال فکــرش 
را نمی کــردم چــه اتفاقــی قــرار اســت بیفتــد، 
گهان ســرم گیج رفت  آبمیــوه را خوردم، اما نا

و بیهوش شدم.«
او ادامه داد: »وقتی به هوش آمدم متوجه 
رهگــذران  هســتم.  بیمارســتان  در  شــدم 
مــرا گوشــه خیابــان پیــدا کــرده بودنــد. تــازه 
گرفتــه ام.  کــه مــورد ســرقت قــرار  فهمیــدم 
ایــن ســارق طالهایــم شــامل دو دســتبند، 
گردنبنــد  گوشــواره،   ، جواهــر انگشــتر  دو 
کــرده بــود.  و همچنیــن ســاعتم را ســرقت 
موبایــل، پــول و کارت هــای عابربانکــم هــم 

سرقت شده بودند.«

مرد هزارچهره
جزئیــات  در  مالباختــگان  تمامــی 
سرقت هایشــان بــه همــه ایــن نــکات اشــاره 
کــرده بودند، اما هنگام چهره نــگاری هرکدام 
کیان یــک چهــره متفــاوت را ترســیم  از شــا
می کــرد. یعنی اجزای صــورت یکی بــود، ولی 

ظاهر متفاوت بود. 
مثــال یکــی می گفــت ســارق ریــش داشــته، 
یکی می گفت کچل بوده اما دیگری می گفت 
مــوی بلنــدی داشــته اســت. یکــی می گفت 
رنــگ موهایــش کمی ســفید بود امــا دیگری 
می گفت موهایش کامال مشــکی بوده است. 
ســارق  کــه  مــی داد  نشــان  مســاله  همیــن 
حرفــه ای هر بــار بــا ظاهــری متفاوت نقشــه 

سرقت هایش را اجرا می کرده است. 
بنابراین تحقیقات در خصوص شناسایی 
و دســتگیری ســارق حرفــه ای ادامــه یافــت 
ولــی به خاطــر ظاهــر متفاوتــش دســتگیری 
وی کمــی بــا ســختی مواجــه شــده بــود. بــا 
این حــال پلیــس تمــام تــالش خــود را بــه کار 
گرفت تا هرچه زودتر ســارق را دســتگیر کند، 
امــا او به صــورت حرفــه ای عمــل می کــرد تــا 
ردی از خــودش بــه جــا نگــذارد. از طرفــی 
کیان هم روزبه روز بیشتر می شد و  تعداد شــا
همگی با شیوه و شــگرد یکسان مورد سرقت 
کیان مطــرح  گرفتــه بودنــد. آنچــه شــا قــرار 
می کردنــد ایــن بود کــه بیهوشــی آنهــا خیلی 
طول می کشــید و حال روحی و جســمی آنها 

بعد از این سرقت به هم ریخته بود. 

درگیری با دختر ورزشکار
تــا اینکــه در نهایــت ایــن ســارق حرفــه ای 
بــه دام افتاد. چنــد روز قبل بود که در شــرق 
تهــران، پلیــس در جریان درگیــری یک دختر 
جــوان بــا راننــده پرایــدی قــرار گرفــت. آنهــا 
بالفاصلــه موضــوع را در دســتور کار خود قرار 
دادنــد و بــا حضــور در صحنــه بــه تحقیق در 
ایــن رابطــه پرداختنــد. بــا حضــور مامــوران 
مشخص شــد که راننده پراید، ســارق بوده و 
قصد دزدی از دختر جوان را داشــته اســت، 
امــا از آنجایی کــه ایــن دختــر رزمــی کار بوده، 
توانســته بــا راننــده مقابلــه کنــد و در نهایت 

باعث دستگیری او شود.
این دختــر در تحقیقــات راز ســرقت های 
کــرد و  ســریالی ایــن دزد حرفــه ای را فــاش 
گفــت: »ایــن مــرد همــان ســارقی اســت که 
ســال گذشــته از مــن دزدی و مــرا بیهــوش 
در کنــار خیابــان رهــا کــرد. ایــن ســارق بعد 
کردنــم، مــرا مــورد آزار و اذیــت  از بیهــوش 
قــرار داده و اموالــم را دزدیــده بــود. بعــد 
از ایــن ســرقت در وضعیــت روحــی بــدی 
به ســر می بــردم. بــرای همیــن بــرای بهتــر 
ورزشــی  کالس هــای  بــه  روحیــه ام  شــدن 
رفتم. خیلی دوســت داشــتم ســارق اموالم 
دســتگیر شــود. تا اینکــه امــروز وقتی ســوار 
او ســر  مــرد شــدم،  ایــن  پرایــد  خــودروی 
صحبت را بــاز کــرد. از حرف هایــش متوجه 

شدم که او همان سارق است.«
او ادامــه داد: »وقتــی به من آبمیــوه تعارف 

کــرد، دیگــر مطمئن شــدم کــه او همــان دزد 
حرفه ای است. برای همین با او درگیر شدم. 
او هــم می خواســت بــا تهدیــد از من ســرقت 
کند و متواری شود، اما من به او اجازه ندادم 
و مقاومت کردم. تا اینکه مردم و خودروهای 
عبوری متوجه ایــن درگیری شــدند و پلیس 
را خبر کردند. مــن هم کاری کردم تــا راننده، 
خــودرو را متوقــف کنــد و همان زمــان پلیس 

سر رسید.«

اعتراف به سرقت
بــا اعــالم ایــن شــکایت راننــده پرایــد مورد 
بازجویــی قرار گرفت و با اینکه ســعی داشــت 
جــرم خــود را انــکار کنــد، ولــی در نهایــت بــه 
ســرقت هایش اعتــراف کــرد. او بــه مامــوران 
پلیس گفت: »از آنجایی که به شیشــه اعتیاد 
داشتم، مجبور به سرقت شدم. همیشه بلد 
بودم که خوب صحبت کنــم. روابط عمومی 
قوی و خوبی داشــتم. می توانستم به راحتی 
بــا مــردم ارتبــاط برقــرار کنــم. بــرای همین از 
ایــن مهارتم در ســرقت ها اســتفاده کــردم تا 
بتوانم اعتمــاد طعمه هایم را جلب کنم. بعد 
از آن نیز دســت به ســرقت به روش بیهوشی 
مــی زدم.« در نهایــت ایــن مجــرم بــه ده هــا 
ســرقت اعتــراف کــرد. همچنیــن بــه دســتور 
قاضــی عبدالســعید مــدرس، دادیــار شــعبه 
چهــارم دادســرای ویــژه ســرقت تحقیقــات 
در خصوص این پرونده برای روشــن شــدن 

زوایای پنهان آن ادامه یافت.

 انهدام باند سرقت سارقان
 باغات كهریزک 

ع و باغات در محدوده کهریزك،  باند ســارقان حرفه ای که از مزار
سرقت می کردند از سوی پلیس دستگیر شدند. 

ســرهنگ »دوســتعلی جلیلیان« فرمانده انتظامی شهرســتان 
ع  ری در تشــریح این خبر گفــت: »در پی وقوع چند ســرقت از مزار
و باغات در محدوده کهریزك، شناســایی و دســتگیری سارقان در 
دســتور کار کالنتری 170 کهریزك قــرار گرفت. بــا رصدهای میدانی 
مشخص شد، همه این ســرقت ها توسط یك باند با مشارکت پنج 
متهم و با دو خودرو وانت پیکان به وقوع پیوســته است. بنابراین 
با تحقیقات تخصصی و استفاده از تجهیزات خاص پلیسی محل 

حضور سارقان شناسایی شد.«
 فرمانــده انتظامی شهرســتان ری در ادامه گفت: »تیم عملیات 
کالنتری 170 کهریزك طی یك عملیات ضربتی و غافلگیرانه هر پنج 
سارق را دستگیر کردند. همچنین دو خودرو وانت پیکان سارقان 
نیز توقیف شد. در بازدید از داخل خودروها اموال مسروقه شامل؛ 
یك دســتگاه جوشــکاری، یك دســتگاه دریــل، چندیــن متر کابل 
برق، در پنجره و ...کشف شد.« این مقام انتظامی با اشاره به اینکه 
تمامی متهمــان دارای ســوابق متعدد ســرقت بودند، ادامــه داد: 
»در تحقیقات انجام شــده ســارقان به جــرم خود اعتــراف کردند. 
کی شناســایی و اموال مســروقه خــود را در بین  کنــون چهار شــا تا
اموال مکشوفه شناسایی کرده اند.« فرمانده انتظامی شهرستان 
ری در پایــان گفــت: »پــس از اخــذ شــکایات، پایــان تحقیقــات و 

تشکیل پرونده، متهمان تحویل مراجع قضائی شدند.«

قتل عام خانوادگی در یزد
جسد سوزانده شده مادر و پسر در بیابان کشف شد

پسر جوان پدر، مادر و برادر کوچک ترش را به قتل رساند و جسد 
آنها را سوزاند. عامل این قتل عام خانوادگی در شهر مجومرد ظرف 

مدت 10 ساعت شناسایی و بازداشت شد.
پنجشــنبه شب گذشــته خبــر مــرگ یــک زن و فرزنــد او در شــهر 
مجومرد اشکذر به پلیس اعالم شد. با دریافت این خبر بالفاصله 
مامــوران کالنتــری اشــکذر در محــل حاضــر شــدند. آنها با جســد 
بی جان زنی 42 ســاله و پسر 14 ساله اش که به قتل رسیده بودند، 
روبــه رو شــدند. در ادامــه یک جســد دیگر نیــز کــه در بیابان های 

اطراف اشکذر سوزانده شده بود توسط پلیس کشف شد.
گاهان پلیس تشــکیل شــد. ضمن  بالفاصله تیم خبره ای از کارآ
هماهنگی با دادســتان اشــکذر، با استفاده از ســرنخ های بدست 
آمــده از صحنه جــرم و با دقت عمل  و هوشــیاری پلیــس و با انجام 
اقدامات اطالعاتی و اســتفاده از شــیوه های خاص پلیسی، فرزند 

بزرگ خانواده مورد ظن پلیس واقع شد.
پلیــس در یک عملیــات غافلگیرانه متهــم و همدســتش را که از 
محل متواری شــده بودند، در بافت قدیم شــهر یزد دستگیر و به 
گاهی اشــکذر منتقل کردند. ســردار عباسعلی بهدانی فرد،  اداره آ
فرمانده انتظامی اســتان یزد با اعالم این خبر گفت: »متهمان که 
1۹ و 21 ســاله و هر دو اهل یکی از شهرســتان های خراسان رضوی 
هســتند، در حضور دادستان اشــکذر به قتل اعتراف و انگیزه این 
اقدام را اختــالف خانوادگی عنوان کردند.« قاتل در بازجویی های 
پلیس گفت: »ابتدا مادر و برادرم را کشتم و جسدشان را آتش زدم. 
بعد هم پدرم را کشــتم. جســدش را با همکاری دوســتم به بیرون 
خانه بردم و در بیابان های اطراف شــهر رها کــردم. به خاطر اینکه 
خانواده درکم نمی کردند تصمیم به قتل آنها گرفتم. می خواستم 
صحنه سازی کنم که موفق به این کار نشدم و خیلی زود نقشه ام لو 

رفت و پلیس من را دستگیر کرد.«

 بازداشت كالهبردار
 ۱۲ هزار میلیارد تومانی در روسیه 

کالهبردار 12 هزار میلیارد تومانی که به روسیه متواری شده بود، 
از سوی پلیس بین الملل بازداشت شد.

سردار هادی شــیرزاد، رئیس پلیس بین الملل نیروی انتظامی، 
در تشریح این خبر گفت: »این متهم رئیس یک گروه 15 تا 16 نفره 
است. این گروه با تأسیس شرکت های جعلی داخلی و بین المللی 
کالهبــرداری  از تجــار، صرافــان، واردکننــدگان و صادرکننــدگان 
می کردند. بر اســاس دســتور مرجع قضائی مبنی بر صدور »اعالن 
قرمز« برای این متهمان، اقدامات پلیس بین الملل در این رابطه 

آغاز شد.«
او ادامــه داد: »شــهریور ۹۹ مــا درخواســت صــدور قرمــز بــرای 
متهمان این پرونده را به »لیون« ارسال کردیم. بعد از سه ماه برای 
این متهمان اعالن قرمز صادر شد. اواخر ســال ۹۹، دو، سه متهم 
این پرونده شناسایی و به کشور بازگردانده شدند. سردسته اصلی 
این باند در کشــور روســیه شناسایی شــد. از ما مدارک اســترداد را 
درخواســت کردنــد. با همــکاری ویــژه وزارت امــور خارجــه، مرجع 
قضائی کشــورمان، ســفارت جمهــوری اســالمی ایران در مســکو و 
مخصوصا پلیس بین الملل مسکو، دادگاه روسیه سرانجام رأی به 
اســترداد این متهم به کشــور را داد.« به گفته شــیرزاد، این پرونده 

شکات زیادی دارد.

خبر3 سارق حرفه ای که ده ها زن و دختر را هدف سرقت هایش قرار داده بود، دستگیر شد

داستان دزدی های مرد هزارچهره 

کالهبــردار حرفــه ای بعــد از 15 ســال از ســوی پلیــس دســتگیر 
تومــان  میلیــارد   2 ارزش  بــه   1385 ســال  در  مــرد  ایــن  شــد. 

کالهبرداری کرده بود.
بــه  بــا مراجعــه  کــه 20 زن و مــرد  بــود  آبان مــاه ســال 1385 
دادســرای شــهریار از کالهبــرداری 2 میلیــارد تومانــی از ســوی 
یک مــرد خبر دادند. آنها مدعی شــدند که مــرد جوانی با فروش 
کــی کــه به نــام خــودش نبــوده از هرکــدام مبلــغ 100 میلیون  امال

تومان دریافت کرده و متواری شده است.
بازپــرس پرونــده پــس از اظهــارات مالباختــگان بــه مامــوران 
پلیس دســتور داد تا مرد جــوان را به اتهام کالهبرداری دســتگیر 
کننــد. در تحقیقــات ابتدایــی مشــخص شــد مامــوران پلیــس با 
کالهبردار 33 ساله ای مواجه هســتند که با تغییر چهره و هویت 

از شــهریار به مکانی نامعلوم در ایران متواری شده است.
 بررسی های پلیس نشــان داد مرد جوان پس از فرار در شهریار 
کن شــده اســت امــا مکان  داخــل تهران بــدون خانواده اش ســا

دقیق مخفیگاه او برای ماموران پلیس نامشــخص بود.
تحقیقــات پلیســی پــس از 15 ســال ادامــه داشــت تــا اینکــه 
ج از کشــور  مشــخص شــد متهم به تازگی خانواده خــود را به خار
ج در شــمال نیاوران است. او همچنین  کن یک بر فرستاده و سا

قصد فرار از کشور را داشت.
مامــوران پلیــس پــس از دریافــت ایــن اطالعــات بــا هماهنگی 
بازپــرس پرونده به نیــاوران اعــزام شــدند. آنها در یــک عملیات 
بــود را دســتگیر  کــه تغییــر چهــره داده  کالهبــرداری  پیچیــده 

کردند.
متهــم پــس از انتقــال بــه اداره پلیــس در بازجویی هــا بــه جرم 
خود مبنی بر کالهبرداری از 20 زن و مرد با شــیوه و شگرد فروش 
ک در شــهریار در ســال 1385 بــه ارزش 2 میلیــارد تومــان  امــال

اعتراف کرد.
بنابرایــن گــزارش، با دســتور بازپــرس پرونــده متهم برای ســیر 

مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

پایان 15 سال زندگی مخفیانه کالهبردار میلیاردی 
این مرد  تغییر چهره داده و قصد خروج از کشور را داشت


