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فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر داد

تشکیل کارگروه هفتگانه پلیس
برای برخورد با کرونا ویروس

گــروه حــوادث /پلیــس پایتخــت بــه منظــور مقابله با
اخبــــار
ویــروس کرونــا بــرای کنترل مبــادی خروجــی  ،حمل
و نقــل درون شــهری  ،اصنــاف  ،بوســتانها  ،فضــای
مجازی  ،عملیات روانی و اطالع رسانی و بهداری  ۷کار گروه ویژه تشکیل
داد .ســردار حســین رحیمــی ،فرمانده انتظامــی تهران بزرگ با اشــاره به
اجــرای طرح فاصله گذاری اجتماعی مصوبــه کمیته اجتماعی-انتظامی
ســتاد ملی مقابله با ویروس کرونا از تشــکیل کارگروههای هفت گانه خبر
داد و گفت :برای قطع زنجیره شیوع کرونا ماندن در خانه ضروری است
در کنــار ایــن قرنطینــه خانگــی و در راســتای اجــرای طرح فاصلــه گذاری
اجتماعــی از روز جمعــه  7کارگروه در زمینههای کنتــرل مبادی خروجی،
حمل و نقل درون شــهری ،اصناف ،پارکها و بوستانها ،فضای مجازی،
عملیــات روانی و اطالع رســانی و بهــداری در پلیس پایتخت تشــکیل که
وظایف هر کدام مشخص و ابالغ شده است.
ســردار رحیمی با اشــاره بــه کنترل مبــادی ورودی و خروجی شــهر تهران
و برخــورد بــا افــراد متخلــف ،عنوان داشــت :بــا توجه بــه مصوبــه کمیته
اجتماعی-انتظامی ســتاد ملی مقابله با ویروس کرونا رانندگان متخلفی
کــه به شــهری غیر محل ســکونت خود وارد شــوند مبلغ  500هــزار تومان
جریمه و خودرو آنها برای مدت یک ماه توقیف خواهد شد.
وی بــا اشــاره بــه ممنوعیت خــروج خودروهــای پــاک تهــران از تهران و
همچنین ممنوعیــت ورود خودروهای دارای پالک دیگر شهرســتانها به
تهران گفت :خودروهای نیروهای امدادی ،پلیس ،درمانی ،آتش نشــانی
و اورژانــس و همچنیــن وســایل نقلیهای کــه مایحتاج عمومــی و امکانات
مختلف کشور را جابجا می کنند ،استثنا هستند.
رئیــس پلیــس پایتخت با اشــاره بــه اینکه برابــر اعالم کمیتــه اجتماعی-
انتظامی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا فقط آن دسته از اصنافی که در
زمینه تأمین مایحتاج ضروری مردم فعال هســتند میتوانند به فعالیت
خود ادامه دهند ،بیان داشت :این مراکز میتوانند به صورت شبانه روزی
فعال و خدمات خود را به مردم ارایه کنند.
ســردار رحیمی با اشــاره به اینکه توسط پلیسهای پیشگیری ،نظارت
بر اماکن عمومی ،پلیس افتخاری ،به صنوف و کســبه مختلف ســطح
شــهر تهــران از جملــه بــازار حضرتی ،بلــور فروشــان منطقه شــوش،
الستیک فروشان خیابان ری ،خشکبار فروشان خیابان مولوی ،زرگران
و قنــادان بــازار امین ســلطان ،لــوازم خانگی فروشهای ســه راه امین
حضــور و مغــازه داران خیابان ملت ،الله زار و اکباتان موارد الزم ابالغ
و نســبت به تعطیلی صنوف متخلف اقدامات الزم انجام شــد ،افزود:
در مجمــوع از  ۶هــزار و  ۱۰۱واحــد صنفی بازدید و مــوارد الزم به آنها
ابــاغ کــه از این تعــداد از  ۳۷واحد صنفی تعهد اخــذ و به  ۲۲واحد
صنفی اخطار الزم داده شــد و همچنین  ۱۱واحد صنفی که از دســتور
پلیــس مبنی بر تعطیلی واحد صنفی خود ســرپیچی کــرده بودند نیز
پلمب شدند.
در حــال حاضــر با توجه به شــیوع این ویروس پارکها و بوســتانها کامالً
تعطیــل اســت و از ورود افــراد به ایــن مراکز جلوگیری میشــود و به هیچ
وجــه اجازه ،تفریح  ،ورزش ،اســتراحت و بســاط پهن کــردن در این مراکز
به کســی داده نخواهد شــد و در صورت مشــاهده با افراد متخلف برخورد
خواهد شد.
وی ضمــن درخواســت از مــردم بــرای همکاری هر چه بیشــتر بــا پلیس،
افــزود :اینگونــه اقدامــات ســلبی از ســوی پلیــس فقــط بــرای ســامت
شهروندان و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا است.

شایعه ای دیگر در فضای مجازی:

ارسال دستکش ویروسی با پاکت نامه!

گروه حوادث  /ارسال پاکت نامه حاوی دستکش یا اقالم آلوده به ویروس
کرونا به در خانه ها شایعه است.
ســرهنگ رامیــن پاشــایی معــاون اجتماعــی پلیس فتــا ناجا با بیــان این
مطلب گفت :در پی انتشار و ارسال تصاویری در فضای مجازی که مربوط
به پاکت نامه های مشکوک با محتوای دستکش یا اقالم آلوده به ویروس
به در خانه ها بود بعد از بررسی های صورت گرفته توسط مأموران پلیس
فتا مشــخص شــد که موضوع صحت نداشــته و اینگونه شــایعات در سال
 ۲۰۱۶ابتدا در یکی از کشورهای اروپایی منتشر و سپس در سایر کشورها نیز
رؤیت شــده است .در نســخه فارسی آن هیچگونه ســندی ارائه نشده و به
نوع ویروس هم پرداخته نشده است.
وی با تأکید براین مطلب که تاکنون درهیچ نقطه از کشــور گزارشــی مبنی
بردریافــت یا رهگیری پاکت های حاوی دســتکش یا هرگونــه اقالم آلوده
به ویروس اعالم نشــده ،انتشــار این دســته ازمطالب را شــایعه دانست و
گفت :افراد بهتراســت مطالب را از ســایتها و رســانه هــای معتبر دنبال
کــرده و از پیگیــری شــایعات پرهیز کنند و ســایت ها و شــبکه های مجازی
در رصــد پلیس فتــا بوده و پلیس با شــایعه پردازان مجازی طبق دســتور
قضایی برخورد خواهد کرد.
ëëکشف داروی کرونا شگرد تازه برای کالهبرداری
وی همچنیــن از دســتگیری فــردی خبــر داد که با انتشــار فراخوان در
فضای مجازی مدعی کشــف داروی قطعی ویروس کرونا شــده و اقدام به
پیش فروش آن کرده بود.
به گزارش پلیس ،ســرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا
درایــن باره گفت :این فرد با طرح ادعــای دروغین و تبلیغات مختلف در
شــبکه های اجتماعی ،مدعی کشــف داروی درمان قطعــی کرونا ویروس
بود و با اعالم حســاب کاربری خود در پیام رســان واتســاپ از کاربرانی که
آزمایش کرونای آنان توســط مراکز بهداشــتی و درمانی مثبت اعالم شده
بود می خواست با ارسال مدارک پزشکی در سایت اعالمی ،برای دریافت
دارو ثبت نام کنند.
معــاون اجتماعــی پلیس فتا با اشــاره به اســتعالم از مســئوالن وزارت
بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی مبنی بر رد و تکذیب ادعای کشــف
داروی کرونــا تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه ســرنخ هــای بــه دســت آمــده،
کارشناســان پلیــس فتا بــا انجام اقدامــات فنی و تخصصی موفق شــدند،
متهم را در غرب استان تهران شناسایی و با دریافت مجوز قضایی ،وی را
دستگیر کنند .متهم پس ازاعتراف به جرم خود برای سیر مراحل قانونی
تحویل مراجع قضایی شد.

قتل مرد روستایی به خاطر گاو

گــروه حــوادث /مرد روســتایی در جریان خرید و فروش یــک گاو به قتل
رســید .ســرهنگ حمیــد محمدی نســب فرمانده انتظامی آســتانه اشــرفیه
دراین باره گفت :مأموران انتظامی این شهرســتان جسد مرد  62ساله ای را
در روســتای تجن گوکه پیدا کردند که به طرز مشــکوکی به قتل رسیده بود که
پس از تحقیقات و بررسی های پلیس آگاهی ،مشخص شد مردی  32ساله
بــه بهانــه فروش یک گاوازمقتــول  5میلیون تومان پول گرفتــه بود اما وقتی
پیرمــرد برای تحویل گرفتن گاو به خانه فروشــنده می رود متوجه می شــود
اصالً گاوی وجود ندارد مرد جوان نیز وی را به پشت خانه اش برده و با خفه
کردن پیرمرد او را به قتل می رساند.
متهــم بــه قتل با تــاش مأمــوران آگاهی دستگیرشــد و تحقیقــات برای
بررسی بیشتراین پرونده ادامه دارد.
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تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

ادامه سریال فرار
از زندان ها
گــروه حــوادث /حــدود  ۷۰زندانــی عصر
جمعــه پــس از شــورش در زنــدان ســقز و
درگیــری بــا نگهبانــان موفــق به فرار شــدند.
ایــن در حالی اســت که در یک هفته گذشــته
در زندان های خرم آباد  ،الیگودرز و تبریز نیز
شاهد شورش و فرار زندانیان بوده ایم.
به گزارش «ایــران» ،عصر جمعه فیلمی
در شــبکه هــای اجتماعــی منتشــر شــد کــه
نشــان می داد تعــدادی از زندانیان ســقز در
حــال خروج از زندان و فرار هســتند .برخی از
ایــن افــراد با ورود به خیابان هــا و کوچه های
اطــراف پای پیاده فرار می کردند و برخی نیز
خودروهــای عبوری را مجبور به توقف کرده و

 70زندانی سقز گریختند

سوار بر خودرو از محل می گریختند.
ســاعتی بعــد محمد جبــاری  ،دادســتان
عمومــی و انقــاب کردســتان ضمــن تأییــد
خبر فرار زندانیان تعداد آنها را  ۷۰نفراعالم
کــرد و گفــت :برخــی از زندانیان هنــگام فرار
نگهبانــان را مــورد ضــرب و شــتم قــرار داده
انــد و گریختــه اند تاکنــون  10نفــر از زندانیان
دستگیر شده و دو نفر نیز خود را تسلیم کرده
اند .علت این حادثه در حال بررسی است.
ســردار علــی آزادی  ،فرمانــده انتظامــی
کردســتان نیــز از دســتگیری چنــد نفــر از
زندانیان خبر داد و گفت :امنیت شــهر تحت
کنتــرل اســت و دادگســتری در حــال پیگیری

نخستین قتل پایتخت
در ساختمان نیمه ساز

گــروه حــوادث /نخســتین قتــل پایتخت ،با کشــته شــدن مــرد افغانســتانی در
ساختمانی نیمه ساز رقم خورد.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ساعت  10:30شامگاه پنجشنبه  7فروردین،
مرد جوانی با پلیس تماس گرفت و از قتل پسردایی اش خبر داد .او گفت :من و
پسر دایی ام به همراه مرد جوانی به نام پرویز در ساختمان نیمه سازی کارگری
و همانجا هم زندگی می کردیم .برای انجام کاری ســاختمان نیمه ساز را ترک
کردم اما زمانی که برگشتم با جسد پسر دایی ام مواجه شدم .از پرویز هم خبری
نبــود ،هرچه با تلفن همراه پرویز تماس می گیرم خاموش اســت و نمی دانم
کجا رفته است .اما زمانی که من پسر دایی ام را ترک کردم پرویزهم آنجا بود.
به دنبال این تماس موضوع به بازپرس کشیک قتل و تیم بررسی صحنه جرم
اعالم شد .با حضور تیم تحقیق در محل جنایت آنها با جسد مردی  30ساله در
حالی مواجه شدند که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود.
بــا توجه بــه اینکه همزمان بــا این جنایت ،هموالیتی آنها ناپدید شــده اســت،
احتمــال دســت داشــتن وی در ایــن جنایت مطــرح شــد.بازپرس محمد تقی
شــعبانی از شعبه چهارم دادســرای امور جنایی پایتخت دستور بازداشت مرد
افغانستانی را صادر کرد وبررسی ها در رابطه با انگیزه این جنایت ادامه دارد.

ایــن ماجــرا بــوده و بــه زودی نتیجــه اطــاع
رســانی خواهــد شــد.این در حالــی اســت که
شــامگاه پنجشــنبه نیــز تعــدادی از زندانیان
بندهای شــماره  ۷و  ۹زندان تبریز نیز دســت
بــه اعتــراض زده و بــا آتــش زدن پتوها قصد
شــورش داشــتند کــه بــا مداخلــه مأمــوران
انتظامی ماجــرا پایان یافت .بهــروز مهدوی
 ،فرمانــدار تبریــز نیــز در ایــن باره به تســنیم
گفــت :وقــوع آتــش ســوزی و نگرانــی ناشــی
از آن میــان زندانیــان و انتظامــات زنــدان
تبریزموجــب التهاب در این مکان شــده بود
و خبــر تیرانــدازی تکذیــب می شــود .اداره
کل زنــدان هــای آذربایجــان شــرقی و زندان

دستگیری قاتل  ۲مرد در سیمین شهر

گــروه حــوادث  /مــرد جنایتــکاری کــه در اقدامی هولنــاک یک راننــده آژانس و
مردی جوان را در سیمین شهرگلستان با شلیک گلوله به قتل رسانده بود صبح
جمعه دستگیر شد.
هادی هاشمیان ،رئیس کل دادگستری گلستان در تشریح این خبر گفت :متهم
پسری  ۲۴ساله است که چهارشنبه شب در اقدامی هولناک دو مرد را با اسلحه
شــکاری کشــته بود امــا با تالش شــبانه روزی قضایی و انتظامــی بامداد جمعه
شناسایی و دستگیر شد.
هاشــمیان ادامــه داد :از نخســتین ســاعت کشــف اجســاد ،رئیس دادگســتری و
جانشــین دادســتان پرونــده بــا پلیس ســرصحنه حاضر شــدند .پــس از تحقیق
ســرنخ هایی از قاتل به دســت آمد که دنبال کردن این شــواهد قاضی پرونده را
به قاتل رساند.
رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت :قاتل اقرار کرده که با مردی  ۳۶ساله
اختالف شخصی داشته و تصمیم به قتل وی گرفته بود به همین خاطر پس از
گرفتن آژانس در بندرترکمن به ســراغ این مرد رفته و به بهانه ای وی را داخل
خودرو کشــاند و با شــلیک گلوله کشــت سپس با تهدید اســلحه راننده را مجبور
کرد به جاده بین مزارع در ســیمین شــهر برود و درنهایت جان راننده را هم که
شاهد قتل بوده گرفت.

سرعت زیاد راننده زن را به کام مرگ کشاند
گروهحوادث /زن جوان که با ســرعت
زیــاد در یکــی از خیابــان های مرودشــت
رانندگی می کرد به علت واژگونی خودرو
جانباخت.
ســرهنگ عین اهلل جهانــی ،معاون
اجتماعــی پلیــس راهــور بــا بیــان ایــن
مطلــب گفــت :بررســیهای بــه عمــل
آمده بــر تصادفــات رخ داده در روزهای
گذشــته حکایت از این دارد که تعدادی
ازهموطنــان به واســطه بــی حوصلگی
ناشــی از قرنطینــه خانگــی مبــادرت
بــه رانندگــی بی هدف در ســطح شــهر
مینماینــد کــه عــدم رعایــت قوانیــن
راهنمایــی و رانندگی از ســوی این قبیل
راننــدگان منجر بــه حوادث دلخراشــی
میشــود .از جمله حادثه ای که جمعه

شــب در یکــی از خیابــان هــای شــهر
مرودشت اتفاق افتاد و یک خودرو ۲۰۶
به رانندگی خانمی جــوان که به همراه
 ۲خانــم دیگــر و  ۲کودک با ســرعت در

تبریــز نیــز در اطالعیــه خــود آورده بــود :در
بررســی های انجام شــده مشــخص شد چند
نفــر از زندانیان خواســته هایی داشــته اند که
بــا صحبــت و توضیحــات مســئوالن مربوطه
موضوع منتفی شد.
همچنیــن روز اول فروردین نیــز زندانیان
الیگــودرز دســت بــه اعتــراض زده بودنــد که
فرمانــدار الیگــودرز ضمــن تأییــد ایــن خبــر
به ایســنا گفت :زندانیــان الیگودرز بــا برنامه
ریــزی و بــه تحریــک تعــدادی از زندانیــان
شــرور و ســابقه دار در اقدامــی خودســرانه و
غیرقانونی اقدام به اعتراض در داخل زندان
کرده بودنــد و ضمن تخریب امــوال زندان و

شکستن درها قصد فرار داشتند که با حضور
بموقــع نیروهــای انتظامی و همکاری ســپاه
پاســداران اوضــاع آرام شــد .وی افــزود :در
این شورش یک زندانی کشته و یک نفر دیگر
مجروح شد.
نخســتین حادثه شــورش و فــرار از زندان
نیز مربوط به زندان پارســیلون خرم آباد بود
کــه شــامگاه پنجشــنبه  ۲۹اســفند  ۹۸رخ داد
و  ۲۳زندانــی فــرار کردنــد .دراین ماجــرا نیز
یک زندانی کشــته و دو نفر زخمی و دســتگیر
شدند .مســئوالن زندان اعالم کرده اند علت
این ماجرا در دســت بررسی است و نتیجه به
زودی گزارش خواهد شد .

حرکت بود به واســطه ناتوانی در کنترل
وسیله نقلیه ناشی از سرعت غیرمجاز،
واژگون شده و راننده در دم جان باخت و
 ۴سرنشین دیگر مجروح شدند.

هاشــمیان افزود :قاتل مشــکالت شخصی را انگیزه قتل عنوان کرد و پرونده این
قتل دردادسرای گمیشان در حال رسیدگی است.

کالهبرداری کارگزار قالبی شرکت خودروسازی
گــروه حــوادث /مــرد شــیاد که بــا عنــوان کارگــزار یک
شــرکت خودروســازی و بــا جعــل اســناد ازمــردم
کالهبرداری کرده بود از سوی پلیس البرز دستگیر شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حوادث«ایــران» ,چنــدی قبــل
پرونــده ای در پلیس آگاهی اســتان البرز تشــکیل شــد
مبنــی بــر اینکه فــردی بــا معرفی خــودش بــه عنوان
کارگزار یکی از شــرکت های خودروسازی داخلی اقدام
بــه کالهبــرداری از تعــدادی از شــهروندان کــرده بود،
بدین ترتیب رســیدگی به موضوع در دســتور کار اداره
مبــارزه با جعــل و کالهبرداری قرار گرفــت .کارآگاهان
در تحقیقــات اولیــه خــود متوجــه شــدند متهــم ابتدا
بــه شــیوه های مختلــف بــه مالباختگان نزدیک شــده
و پــس از معرفــی خــودش به عنــوان کارگزار شــرکت
خودروســازی ،بــا فروختــن یــک خــودرو بــه قیمــت
کارخانه اعتماد افراد را جلب و در ادامه با دادن وعده
ســودهای هنگفت با تنظیم قرارداد های تقلبی مقدار

زیادی پول از آنها دریافت کرده و متواری شــده اســت.
بــا انجام اقدامات پلیســی مخفیگاه متهــم در منطقه
مهرشــهر کرج شناســایی و با هماهنگــی مقام قضایی
در یک عملیات غافلگیرانه متهم دســتگیر شــد واو را
به پلیس آگاهی منتقل کردند.
سردار عباسعلی محمدیان  ،فرمانده انتظامی البرز با
بیان این خبر گفت :متهم پس از دستگیری ابتدا منکر
انجــام هرگونه کالهبرداری بود امــا وقتی چاره ای جز
بیــان حقیقت ندید به  ۱۰فقــره کالهبرداری به ارزش
 ۹میلیــارد ریال به شــیوه فروش خودروهــای لیزینگی
اقــرار کرد .وی با بیان اینکه تحقیقات روی این پرونده
ادامــه دارد توصیه کرد:شــهروندان از اعتماد بی مورد
به افرادی که خود را نماینده شرکت ها و سازمان های
مختلف معرفی می کنند خودداری کرده و در صورت
مواجهــه با ایــن افراد بــا تحقیق کامل از آن شــرکت و
سازمان ،از صحت ادعای آنها مطمئن شوند.

سرقت موتورسیکلت سنگین برای خوش گذرانی

گروه حوادث -مرجــان همایونی/
مردان مســلح که موتورسیکلت های
ســنگین ســرقتی را در فضای مجازی
بــه فــروش مــی رســاندند توســط
کارآگاهان پلیس دستگیر شدند.
بــه گــزارش «ایــران» ،چنــدی
قبــل مــرد جوانــی بــه پلیــس رفت و
از ســرقت مســلحانه موتورســیکلت
ســنگینش خبــر داد .او گفــت :مدتی
قبل موتورســیکلت ســنگینی خریدم
می دانســتم که تردد بــا این موتورها
در شــهر غیــر قانونی اســت .اما چون
عاشق مسابقه و سرعت هستم آن را
برای آخر هفته ها و مسابقه و تفریح
خریــده بــودم .چنــد روز قبــل ســوار
موتورسیکلت شدم تا با آن به پیست
موتورســواری در خارج از تهران بروم
کــه ناگهــان دو مــرد جــوان کــه ســوار
موتــور بودند از من خواســتند در کنار
خیابان توقف کنم.
او ادامه داد :آنها شــوکر ،اســلحه
و بــی ســیم داشــتند و خودشــان را
مأمــور معرفــی کردنــد .مــدارک
موتور را از من خواســتند و زمانی که
متوجه شــدند مدارک نــدارم موتور
را از مــن گرفتنــد .بعــد از این ماجرا
موضوع را به یکی از دوستانم گفتم
و او از مــن خواســت بــرای گرفتــن
موتــور به پلیس مراجعه کنم شــاید
بــا پرداخــت هزینــه ای بتوانم برای

آن مــدارک بگیــرم .امــا زمانــی کــه
بــه پلیــس مراجعــه کــردم متوجه
شــدم مردانی که موتورسیکلت را از
مــن گرفته اند پلیس نبوده و ســارق
بوده اند.
با شــکایت مرد جــوان ،کارآگاهان
پلیس پایتخت وارد عمل شــدند .در
حالی کــه تحقیقات برای دســتگیری
مــردان مســلح ادامــه داشــت،
کارآگاهــان پلیــس دریافتند که آگهی
فــروش موتورســیکلت ســنگینی بــا
مشــخصات موتورســیکلت ســرقتی
در ســایتی منتشــر شده اســت .بدین
ترتیب کارآگاهان پلیس با فروشــنده
قرار مالقات گذاشــته و زمانی که مرد
جوان به محل قرار آمد او را دســتگیر
کردند.
با دســتگیری یکــی از اعضای این
باند ،همدستانش نیز بازداشت شده
و به جرم خود اعتراف کردند.
ëëگفت و گو با متهم
نقشه ســرقت موتورسیکلت های
ســنگین چطــور بــه ذهنتــان خطــور
کرد؟
ایــن موتورســیکلت هــا در ایــران
خیلــی کم اســت و افراد پولــدار از آن
اســتفاده می کنند بــرای اینکه خیلی
گرانقیمــت اســت .پــس ســرقت از
آنهــا چنــدان ضرری برایشــان ندارد
از طرفی این موتورها وسیله تفریحی

آنها اســت نــه وســیله کارشــان ،ما با
سرقت وسیله بازی و تفریح آنها می
توانستیم زندگی مان را تغییر دهیم.
طعمــه هایتان را چطور شناســایی
می کردید؟
در خیابــان هــای شــمال تهــران ،
در پرســه زنی هایمان افــرادی را می
دیدیم که ســوار بر این موتورسیکلت
هــا هســتند یــا اینکــه در پارکینــگ
خانــه هایشــان موتورها را شناســایی
مــی کردیــم .البتــه گاهی اوقــات هم
دوســتانمان به ما اطــاع می دادند .
ما هم به کمین در مقابل خانه هایی
می نشستیم که چنین موتورسیکلت
هایــی داشــتند و زمانی کــه صاحبان
آنهــا ســوار بــر موتورســیکلت هــای
ممنوعــه بیــرون مــی آمدنــد آنهــا را
تعقیــب مــی کردیــم .بعــد هــم در
خیابانی خلوت راه را بر آنها ســد می
کردیــم و بــا معرفــی خود بــه عنوان
مأمــور پلیس مبارزه با کاالی قاچاق،
نقشه سرقت را اجرا می کردیم.
چطــوری مالباختــگان بــاور مــی
کردند که شما پلیس هستید؟
مــا شــوکر و اســلحه و بــی ســیم
داشــتیم البته دردســر اصلــی بعد از
سرقت شروع می شد.
چــه دردســری بعــد از ســرقت
داشتید؟
قبــاً هــم گفتــم تعــداد ایــن

موتورســیکلت هــا خیلــی کم اســت،
بــرای همین هر لحظه ممکن اســت
وقتــی ســوار این نــوع موتورســیکلت
هستی پلیس ببیند و دستگیر شویم.
با موتورســیکلت های سرقتی چه
می کردید؟
در فضــای مجازی مــی فروختیم.
ســایت هایــی هســتند کــه تبلیغــات
مجانــی مــی کننــد ،آگهــی ایــن
موتورسیکلت ها را در فضای مجازی
می گذاشتیم و مشــتری هم پیدا می
شد.
قیمــت ایــن موتورســیکلت های
سنگین چقدر است؟
این موتورها قیمــت ندارد و چون
قاچاق هســتند ،هــر قیمتی روی آنها
می شود گذاشت .اولی را  100میلیون
تومان و دومــی را  150میلیون تومان
فروختیم.
این باند را چگونه تشکیل دادی؟
ما ســال هاست که همدیگر را می
شناســیم .بچــه محل بودیــم 6 .ماه
قبــل که تصمیم گرفتیم خالف کنیم
هم باندی و هم جرم هم شدیم.
این تجهیزات را از کجا آوردید؟
اســلحه را کــه  400هــزار تومــان از
یکــی از دوســتانم خریــداری کردیم.
بی ســیم و شــوکر را هم کــه تهیه اش
سخت نیســت ،جاهایی هست که به
راحتی می توانی از این وسایل هر چه

بخواهید خرید کنید.
ëëچطور دستگیر شدی؟
آگهــی فــروش موتــور را کــه در
ســایت منتشــر کردیم ،چند روز بعد
مــردی با ما تمــاس گرفت و خواهان
موتورسیکلت شــد .ما هم خوشحال
از اینکــه مشــتری گیرمــان آمــده بــه
محل قرار رفتیم اما از شانس بدمان

پلیس بود و ما هم دستگیر شدیم.
با پــول هایی کــه از این ســرقت ها
بدست آوردید چه کردید؟
هــر چــه گیرمــان آمــد را تقســیم
کردیــم و خرج مواد مخــدر و خوش
گذرانــی مان شــد .امــا االن مــا مانده
ایــم و کلــی بدهی و رد مال مســروقه
به صاحبان موتورها.

