
11حوادث
گــروه حوادث-  رمالی، فال بینی 
یا کف بینی از زمان های گذشــته اقدامی 
بوده که به ســهولت در بین شــهروندان 
رویت می شــده و اکنون نیز این موضوع 
با گسترش جوامع و ابزار های رماالن نیز 
پر و بال قابل توجهی به خود گرفته است.
اقدامی که با علــوم غریبه و قوای 
خفیــه در هم تنیده و از ســال های اولیه 
تمدن و با گذشــت زمان به حال حاضر 
رسیده و عده ای مدعی فال گیری و آینده 
بینی و همچنین بخت گشــایی در امور 

دیگران هستند.
آن ها اغلب بر این باور هســتند که 
برای بخت گشــایی، خوش شانســی و 
ســایر مواردی که به نفعشان است، باید 
به سراغ رماالن، جادوگران و دعانویسان 
بروند تا گره از زندگیشــان باز شــود و 
به همین دلیل اســت که شاهد فعالیت و 
رونق کســب و کار رماالن و فال گیران 

هستیم.
اینکه تا چه میزان راستی و درستی 
گفته های فال گیر ها صحت دارد، نامعلوم 
و گنگ اســت، اما عده ای به بهانه کسب 
درآمد پا به این راه گذاشــته و برای خود 
لقمه چرب و نرمی را گرفته و از قضا پول 

خوبی هم در این بین به جیب می زنند.
ایــن روز هــا با گســترش فضای 
مجازی شاهد فعالیت صفحه های تبلیغ 
کار فال گیر ها و رماالن هســتیم، افرادی 
که با اســتفاده از ابــزار آالتی مانند مهره 
مار، ســنگ جن، خر مهره، دندان اسب، 
جمجمه انسان، پیشانی گرگ، مهر گیاه، 
بزاق و نیش مار کبری، دل گوسفند، شاخ 
گــوزن و گاو، پوســت و ناف آهو، زهر 
عقــرب و ... برای بدســت آوردن پول 
و تلکــه کردن جیب مردم ســاده دل و 
زودباور دست به کاری می زنند و با بیان 
هزار دروغ و دونــگ اقدام به اخاذی از 

آن ها می کنند.
همان طور کــه در ابتدای گزارش 
بیان شــد بهانه های زیادی برای مراجعه 
به رماالن و جادوگران وجود دارد، قبولی 
در کنکور، بچه دار شــدن زن نازا، درمان 
بیماری های العالج، بخت گشایی و پیدا 
کردن دختر و پسر مناسب برای ازدواج، 
پیدا کردن دزد اموال و ... از این دســت 
عوامل هستند که مردم برای رفتن به نزد 

رمال اقدام می کنند.
اما یکــی از بهانه های اصلی که به 
سراغ این موضوع رفتیم بحث رمالی در 

رشته ورزشی فوتبال است. در سال های 
اخیر با توجه به ارتقاءسطح فنی و کیفیت 
در فوتبال ایران شاهد این هستیم که تیم ها 
برای موفقیــت عالوه بر انجام تمرینات 
سخت و نفس گیر و همچنین برگزاری 
اردو های طاقت فرسا گهگداری به سراغ 
رماالن و جادوگران می روند تا طلســم 
شکنی برای بخت گشایی در تیمشان را 

به وجود بیاورند.
موضوعی که عده ای از پیشکسوتان 
انجام این عمل را اقدام مســخره و خنده 
دار و نشات گرفته از خرافه عنوان کردند، 
شــیادانی که در تمام نقاط کشور اقدام به 
اخــاذی از فوتبالی ها کــرده و از این راه 

حسابی پول پارو می کنند.
مصداق های زیادی در این رابطه در 
فوتبال ما به چشــم آمده وشایعات قابل 
توجهی نیــز پیرامون رمالی در فوتبال و 
ارتباط بسیاری از فوتبالی ها با جادوگران 
بر سر زبان ها افتاد، که آخرین آن به دیدار 
دو تیم فوالد خوزستان و استقالل تهران 
در هفته دوم لیگ جاری در ورزشــگاه 

شهدای فوالد شهر اهواز باز می گردد.
در حاشــیه این دیــدار زمانی که 
گزارشــگر این دیــدار در حال گزارش 
مسابقه بود، صدای فردی که جمله»اجی 
مجی الترجی« را بیان کرد، در گیرنده های 
تلویزیونی منتشــر شــد که پس از پایان 
بازی؛ بار دیگر شــایعه بحث باز شــدن 
پــای رماالن به فوتبال آن هم حین انجام 

بازی ها بر سر زبان ها افتاد.
پیش از این هم موارد بســیاری از 
فعالیت رمال ها در فوتبال و در برنامه نود 
مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت به 
دلیل عدم پیگیری مسئوالن وقت فوتبال 

این موضوع به نتیجه خاصی نرسید.
موضوعــی کــه مســئوالن کمیته 
اخالق فدراســیون فوتبال کشور تاکنون 
در خصوص آن ســکوت کرده و اقدام 
قابل توجهی برای بررســی این بحث و 
ریشه کن شــدن این پدیده ناخوشایند، 

نکردند.
پلیــس دربــاره رمالــی و 

جادوگری چه می گوید؟
بررسی پرونده های مربوط به رمالی 
و فال گیری در نیروی انتظامی در دو فضا 
بررسی می شود، در فضای حقیقی پلیس 
آگاهی به موضــوع ورود خواهد کرد و 
پس از تشــکیل پرونده به درخواســت 
مالباختگان رسیدگی می کند و در فضای 

مجازی هم پس از وقوع جرم و شکایت 
مالباختــه پلیس فتا به بررســی و حل و 

فصل موضوع خواهد پرداخت.
آن هم اگر در این رابطه کالهبرداری 
صورت بگیرد و شکایتی در این رابطه از 
سوی مالباخته و از متهمان انجام شود که 
در این صورت اســت پلیس وارد عمل 
می شود و نســبت به دستگیری متهم یا 
متهمــان در این زمینه بــه پرونده ورود 

خواهد کرد.
آیــا طبــق قانــون رمال ها، 
فال گیر هــا و جادوگــران مجــرم 

هستند؟
به صــورت مســتقیم و محرز در 
قانــون بــرای رمالــی و فالگیری جرم 
خاصی تعریف نشــده است، اما یکی از 
جرایم رمالی عبارت اســت از تحصیل 
مال نامشــروع که قضات با اســتناد به 

ماده ۲ قانون تشــدید مجازات مرتکبان 
اختالس، ارتشــا و کالهبــرداری که در 
مــورد تحصیل مال به طریق نامشــروع 
اســت، رماالن و فالگیــران را مجازات 

می کنند.
براساس این ماده» هرفردی که بطور 
کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق 
تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده 
است، مجرم محسوب می شود و عالوه 
بر رد اصل مال، به مجازات ۳ ماه تا ۲ سال 
حبس و یــا جریمه نقدی معادل ۲ برابر 

مال بدست آمده محکوم خواهد شد.«
همچنین قاضــی می تواند به اتهام 
کالهبــرداری نیز این افــراد را محاکمه 
کنــد که در این صورت بر اســاس ماده 
یک قانون،»فردی که از راه حیله و تقلب 
مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی 
فریب دهد یا به امور غیر واقع بترســاند 

و از ایــن طریــق مالی تحصیــل کنند 
کالهبردار محسوب می شود و عالوه بر 
رد اصل مال صاحبش به حبس از یک تا ۷ 
سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی 
که اخذ کرده است، محکوم خواهد شد.«
بــه هر حال چه در فوتبال و چه در 
سایر زمینه ها شــاهد فعالیت رمال ها و 
جادوگران هســتیم و نکته ای که در این 
بین قابل تامل اســت، بحث عدم توجه 
و اطمینان نکــردن به چرندیات عده ای 

کم سواد است. 
افرادی که صرفــا جهت ارتزاق و 
بدســت آوردن پول اقدام به بساط چینی 
و رمالی می کنند تا عایدی نصیبشان شود. 
افــرادی که از یاد خداوند غافل شــده و 
برای حل مشکالت خود دست به دامن 
عده ای شــدند که با جمجمه، مهره مار و 

سنگ در پی حل مشکالتشان هستند..

پناه بردن به جادوگران و 
رماالن برای حل مشکالت!

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت

آیا طبق قانون رمال ها، فال گیر ها و جادوگران مجرم هستند؟

 امروزه بسیاری از افراد برای کسب درآمد اقدام به رمالی و فال گیری و تلکه کردن جیب مردم می کنند.

کالهبرداری ۵ میلیاردی با فروش 
خودرو های تصادفی

گروه حوادث-  راننده یک خودروی 
پژو ۲۰۷ که در جریان درگیری بر سر رانندگی 
پســر جوانی را زیر گرفته و باعث مرگ وی 
شده بود در شــعبه دوم دادگاه کیفری استان 
تهران محاکمه شد. این حادثه شامگاه ۸ اسفند 
سال گذشته در خیابان ولیعصر تهران رخ داد و 
پسر جوانی به نام علیرضا از سوی این راننده 
زیر گرفته شــد و ۱۰ روز بعد در بیمارستان 
جان باخت. راننده ۲۰۷ که فراری بود مدتی 

بعد دســتگیر شد و در حالی که مدعی بود به 
عمد این کار را نکرده پرونده اش با اتهام قتل 
عمد برای محاکمه به دادگاه کیفری فرستاده 
شد. در ابتدای جلسه رسیدگی در شعبه دوم 
دادگاه کیفری و پس از قرائت کیفرخواست، 
پدر و مادر مقتول به عنوان اولیای دم در جایگاه 
حاضر شــدند و برای متهم درخواست اشد 
مجازات و قصاص کردند. پدر مقتول گفت: 
پسرم در یک شرکت حوالی خیابان کریمخان 

کار می کرد شب حادثه از محل کارش خارج 
شد تا به خانه بیاید، اما حوالی میدان ولیعصر 
راننده ۲۰۷ جلوی خودروی پســرم پیچید و 
همین موضوع باعث درگیری لفظی بین آن ها 
شــد بعد متهم در یک کوچه بن بست پسرم 
را زیــر گرفت. اگر دوربین های مداربســته 
خبرگزاری ایرنا در خیابان ولیعصر این حادثه 
را ضبــط نکرده بود ما همچنــان باید دنبال 
قاتل فرزندمان می گشــتیم. پسر ما اهل دعوا 

و درگیــری و مقصر این حادثه نبود به همین 
خاطر خواهان قصاص متهم هستیم. در این 
هنگام قضات از پدر و مادر مقتول خواستند تا 
کمی بیشتر درباره درخواست خود فکر کنند 
و اگر می توانند رضایت دهند، اما آن ها قبول 
نکردند و خواســتار صــدور حکم قصاص 
شدند. در ادامه نوبت به متهم رسید او در دفاع 
از خــود گفت: یک حادثــه باعث مرگ این 
جوان شــده است. من و نامزدم سوار ماشین 

۲۰۷ خودم بودیم. مقتول هم با ماشین خودش 
در حال عبور بود که ما یک جایی بهم رسیدیم. 
او فکر کرد مــن می خواهم جلوی او بپیچم 
و عصبانی شــد. نگاهی کرد و من فکر کردم 
قصد دارد با من درگیر شــود بحثی بین ما در 
گرفت و من اصاًل نمی دانم چرا آنقدر عصبانی 
شــد او به ســمت من یورش آورد و من هم 
به سمت خیابان مجلسی پیچیدم که موضوع 
تمام شود، چون نامزدم کنارم بود نمی خواستم 

درگیری ایجاد شــود. اما وقتی داخل خیابان 
پیچیدم آنجا بن بســت بود. مقتول هم پشت 
خودروی مــا آمد و من را گیر انداخته بود با 
همان حالت غیر طبیعی به سمت من یورش 
آورد. ترسیدم بالفاصله دنده عقب گرفتم تا 
از کوچه خارج شــوم، اما راه را بســته بود و 
نمی شد. وقتی از خودرو پیاده شد به سمتم آمد 
من در حالی که دنده عقب گرفته بودم که بروم 
مقتول خودش را روی خودروی من انداخت 

و به ماشــین من می کوبید. سرعتم اصاًل زیاد 
نبود. فقط می خواســتم خودم را نجات دهم 
نمی دانم چه شد که او روی زمین افتاد و بعد 
من فرار کردم. او فقط پرت شــد من اصاًل او 
را زیــر نگرفتم. االن هم بابت اتفاقی که افتاده 
اســت ناراحتم و از خانواده اش عذرخواهی 
می کنم و درخواست بخشش دارم. من پسر 
آن ها را نمی شــناختم و هیچ دشمنی با آن ها 
نداشتم. من فقط ترسیده بودم و فرارم در این 

مدت هم به خاطر ترسم بود. اشتباه کردم باید 
او را به بیمارستان می رساندم. در ادامه وکیل 
مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و خواستار 
تبرئه موکلش از قتل عمدی شــد و گفت که 
موکلش قصد و انگیزه ای برای قتل نداشته و 
این مرگ یک حادثه بوده است. با پایان جلسه 
دادگاه هیأت قضات برای صدور رأی پرونده 
در شــعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران وارد 

شور شدند.

اماکن قرنطینه ای، منازل مسکونیضدعفونی
تجاری،اداری، پروژه هاو ...
با مه پاش های سرد - فوری

شماره تماس: 09347697357

شرکت شاندیز کیش

راننده ای که به خاطر یک اشتبـاه قاتـل شد

گروه حوادث-   رئیس پایگاه دوم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ از دســتگیری 
۲ کالهبــردار که با فــروش خودرو های 
تصادفــی از خریداران خــودرو بیش از 
۵ میلیارد ریــال کالهبرداری کرده بودند، 

خبر داد.
سرهنگ کارآگاه "بهزاد اختیاری" 
گفت: پرونده ای با موضوع کالهبرداری به 
شــیوه فروش خودروی تصادفی به جای 
خودروی سالم در کالنتری ۱۴۰ باغ فیض 
تشکیل و با دستور قضائی برای رسیدگی 
تخصصــی در اختیار پایــگاه دوم پلیس 

آگاهی قرار گرفت.
این مقام انتظامی عنوان کرد: شاکی 
بــرای تحقیقات به آگاهی دعوت و اظهار 
داشــت، قصد خرید یک دستگاه خودرو 
را داشــتم که آگهی فروش یک دســتگاه 
خودرو ال ۹۰ در فضای مجازی که قیمت 
مناسبی را درج کرده بود برخورد کردم. در 
توضیحات آگهی نوشته شده بود خودرو 
سالم و فاقد رنگ می باشد که پس از تماس 

با فروشنده برای بازدید خودرو هماهنگ 
کردم.

وی تصریح کرد: شاکی گفت، زمانی 
که به محل قرار رســیدم متوجه شدم چند 
نفر دیگر هم در محل حاضر و قصد خرید 
همان خــودرو را دارند و با مجاب کردن 
من که خودرو ســالم و فاقد رنگ می باشد 
من را ترغیب بــه خرید خودرو کردند و 
من هم ضمن توافق با فروشــنده قرار شد 
بــرای انتقال مالکیت روز بعد به دفترخانه 
اسناد رســمی برویم و مبلغ خودرو را به 

وی پرداخت کنم.
رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران 
افزود: شــاکی ادامــه داد، با پرداخت ثمن 
معاملــه به مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال، خودرو 
به نام من شــد و پس از گذشت چند روز 
متوجه شدم فروشــنده کالهبردار بوده و 
فروشــنده خودروی تصادفی و چپی را به 

من فروخته است.
ســرهنگ اختیاری با بیــان اینکه 
کارآگاهــان در تحقیقات پلیســی، موفق 

شدند هویت فرد کالهبردار به نام کریم و 
مخفیگاهش را در محدوده پونک شناسایی 
کنند، افزود: با هماهنگی های قضائی متهم 
در مخفیگاهش دستگیر و در بازجوئی های 
اولیه به بزه انتسابی معترف و اعالم داشت 
تا کنون ۵ دســتگاه خــودرو ال ۹۰ و یک 
دســتگاه خودرو پژو پارس با همدستی 
یکی از دوســتانم به نام کامران بدین شیوه 

فروخته ام.
این مقام انتظامی با بیان اینکه دومین 
متهم پرونده نیز در مخفگیاهش دســتگیر 
شــد، گفت: وجــوه حاصــل از فروش 
خودرو هــا که به صــورت چک بانکی 
دریافت شــده را به حساب همسرم انتقال 
داده ام. رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی در 
پایان با اشــاره به اینکه کارشناسان ارزش 
ریالی اموال کالهبرداری شــده را بیش از 
۵ میلیــارد ریال برآورد کــرده اند، گفت: 
متهمان با دســتور بازپرس پرونده تحت 
نظر می باشد و تالش برای شناسایی سایر 

شاکیان در دستور کار قرار دارد.

بازگشت مجرم
 به صحنه جرم معمای سرقت را حل کرد

گروه حوادث- بازگشــت مجرم 
حرفــه ای به محل ســرقت باعث شــد 
ســرنخی از او به جا بمانــد و خودش و 
همدســتانش به دام بیفتند. روز سوم آبان 
مــاه پرونده ای با موضوع ســرقت از یک 
کارگاه تولیــدی تجهیزات پزشــکی در 
کالنتری ۱۷۰ کهریزک تشکیل و با دستور 
قضائی برای رسیدگی تخصصی به پایگاه 
نهم پلیس آگاهی تهران ارجاع شد. شاکی 
در تحقیقــات اولیه بــه کارآگاهان گفت: 
متخصص ســاخت تجهیزات پزشــکی 
هستم و در این زمینه کارگاه تولیدی دارم. 
روز دوم آبان ماه بعد از پایان ســاعت کار 
کارگاه را تــرک کــردم و روز بعد هنگام 
مراجعه به محل متوجــه به هم ریختگی 
و ســرقت تعدادی از تجهیزات پزشکی 
به ارزش ســه میلیارد ریال شــدم و اصال 
نمی دانم چه فرد یا افــرادی این دزدی را 
مرتکب شده اند. تیمی از کارآگاهان بعد از 
شنیدن اظهارات مرد مال باخته به کارگاه او 

واقع در کهریزک رفتند و در بازرسی میدانی 
مشخص شــد سارقان با استفاده از طناب 
گره خــورده و ازطریق دیوار وارد محوطه 
کارگاه شده و بالفاصله زوایای دوربین های 
مداربسته را به هم زدند تا ردی از آن ها به جا 
نماند. پس از آن از کارگاه سرقت کرده ا ند و 
گریخته اند. کارآگاهان در تحقیقات میدانی 
ســرنخ مهمی به دست آوردند و فهمیدند 
یکی از دزدان بعد از فرار دوباره به صحنه 
جرم بازگشــته و این بــار مدارکی را علیه 
خودش به جا گذاشــته است. مأموران از 
این طریق موفق شدند سارق را شناسایی 
کننــد. پس از آنکه هویــت این فرد به نام 
جمشید فاش شــد، کارآگاهان پی بردند 
او مجرمی ســابقه دار است و پیش تر نیز با 
حکم قضائی روانه زندان شده و مدتی را در 
حبس گذرانده است. با هماهنگی قضائی 
اولین متهم پرونده در مخفیگاهش دستگیر 
شــد و پس از انتقال بــه پایگاه نهم پلیس 
آگاهــی به ســرقت از کارگاه با همکاری 

چهــار نفر از دوســتانش اعتــراف کرد. 
جمشید علت حضورش را بعد از سرقت 
در صحنه جرم این گونــه بیان کرد: برای 
اینکه از جزئیات تحقیقات پلیســی مطلع 
شوم و ببینم آیا ردی از ما به دست آمده یا نه 
به محل جرم بازگشتم. در ادامه تحقیقات 
پلیســی، مخفیگاه دو نفر دیگر از سارقان 
شناســایی و با هماهنگی های قضائی هر 
دو متهم به نام های قاسم و شهروز دستگیر 
شــدند و به شش فقره سرقت از کارگاه ها 
در محدوده کهریزک و شورآباد و فروش 
اموال سرقتی به مالخری به نام سینا اعتراف 
کردند. سرهنگ کارآگاه حیدر گودرزی، 
سرپرست پایگاه نهم پلیس آگاهی با بیان 
اینکه سینا نیز در مخفیگاهش شناسایی و 
دستگیر شــد، بیان کرد: با دستگیری سه 
ســارق و مالخر اموال ســرقتی، هر چهار 
متهم با دستور قضائی روانه زندان شدند و 
تحقیقات پلیسی برای دستگیری دو متهم 

فراری ادامه دارد.
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خدمات
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