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رسمی قدیمی که جان می گیرد

هشدار

قهرمانپاورلیفتینگازمسافرآلمان

گــروه حــوادث :قهرمــان پاورلیفتنــگ
جهان که با همدستی خانم مدیر آژانس
هواپیمایی نقشه سرقت  43هزار یورویی
از یک مســافر کشــور آلمان را اجــرا کرده
بود در حالی دستگیر شد که مدعی است
خودش قربانی کالهبــرداری  50میلیون
تومانی مدیر این آژانس شده است.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،ظهر
 8خرداد ،مــردی با پلیس تماس گرفت
و گفــت از ســوی یــک زن و دو مرد در یک
آژانس هواپیمایی زندانی شده است.
بــه دنبال این تمــاس و با هماهنگیهای
قضایــی مأمــوران کالنتــری  145ونــک
راهی محل شدند .با ورود به دفتر آژانس
هواپیمایــی در خیابــان شــیخ بهایــی،
مأمــوران در یکــی از اتاقهــا بــا مــردی
میانســال مواجــه شــدند کــه بــه ســختی
توانسته بود دست و پا و دهانش را باز کند.
مرد میانســال در تحقیقات گفــت :برای
گرفتــن ویــزای آلمــان بــه ایــن آژانــس
هواپیمایــی آمــدم .ایــن دفتــر را یکــی از
دوستانم به من معرفی کرده بود .آن روز
برای پرداخت پول ویزا که  43هزار یورو و
معــادل  823میلیون تومان بود به دفتر
آمــدم  .زن جوانــی کــه خــودش را مدیــر
آژانس معرفی کرد به همراه ســه مرد در
دفتــر بودند .من تصور کردم که ســه مرد
جوان مشــتری هستند یکی از آنها هیکل
ورزشــکاری و تنومندی داشت .زن جوان
مــرا بــه اتاقی راهنمایــی کرد .وقتــی وارد

کالهبرداری با پیش پرداخت خرید اینترنتی

گروه حوادث /رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرایم سایبری
پلیس فتای ناجا نسبت به پرداخت بیعانه در خریدها و آگهیهای
اینترنتی هشدار داد.
ســرهنگ علیمحمــد رجبی رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از
جرایم سایبری پلیس فتای ناجا گفت :در مواردی مشاهده شده که
برخی افراد ســودجو اقدام به انتشــار آگهی مربوط به فروش کاال یا
ارائه خدماتی خاص در شبکههای اجتماعی یا برخی از سایتهای
انتشار آگهی کرده و مبلغی که برای آن اعالم میکنند کمتر از مبلغ
معمول اســت .همین موضوع سبب میشود تا کاربران تصور کنند
بــا موردی اســتثنایی روبهرو شــده و بــرای خرید آن عجلــه کنند اما
افراد ســودجو با این ترفند از کاربر میخواهند تا مبلغی را بهعنوان
بیعانــه به حســاب آنان واریز کنــد که بعد از این اقدام دیگر پاســخ
مالباخته را نمیدهند.
ایــن مقــام انتظامــی به شــهروندان هشــدار داد تــا پــس از انتخاب
کاال یا خدمات مورد نظرشــان در ســایتهای اینترنتی و شبکههای
اجتماعــی ،بــدون اطالع از هویت فروشــنده و واقعی بــودن کاالها،
اقدام به پرداخت بیعانه نکنند و حتماً قبل از هرگونه واریز وجه ،از
صحت آگهی و هویت آگهی دهنده مطمئن شوند و مبلغ را پس از
رؤیت و تحویل کاال پرداخت کنند .از اینروالزم است که شهروندان
توجه داشــته باشــند که پس از دریافت کاال از فروشــنده حتماً رسید
آن را دریافــت کننــد تا اگر کاال ،معیوب یا مســروقه بــود بتوانند فرد
فروشنده را به مراجع قضایی معرفی کنند.

ëëشناسایی مرد قویهیکل
بهدنبال این آدم ربایی و سرقت  43هزار
یورویــی ،تحقیقــات بــه دســتور بازپرس
شــعبه پنجــم دادســرای امــور جنایــی
پایتخت ادامه یافت .در بررسیهای اولیه
مشخص شد که دفتر آژانس هواپیمایی
از مدتی قبل تعطیــل بوده و آدم ربایان،
بدون اطــاع از صاحب ملــک وارد آنجا
شده و نقشه خود را اجرا کردهاند.
در حالــی کــه در این شــاخه از تحقیقات،
مأموران با بنبســت مواجه شده بودند،
آنها به سراغ دوربینهای مداربسته دفتر
آژانــس هواپیمایــی و اطــراف آن رفتنــد.
بازبینــی دوربینها نشــان میداد که ســه
مــرد و زن جوان ســوار بر خــودروی پراید
عبوری شده و آنجا را ترک کردهاند.

ëëسودای زندگی در نروژ
با دســتگیری مــرد جــوان ،او ابتــدا منکر
ســرقت و گروگانگیــری شــد اما بــا توجه
بــه مــدارک پلیســی او بــه جــرم خــود با
همدستی دو نفر از دوستانش و به دستور
زن جوان اعتراف کرد.
با اعتراف امین؛ دو همدست او که یکی از
آنها کارمند یکی از ادارات و دیگری پیک
موتوری بود بازداشــت شــدند .به دستور
بازپــرس ایــرد موســی؛ تحقیقــات بــرای
دستگیری زن جوان ادامه دارد.
ëëگفتوگو با سردسته باند
چرا یک قهرمان ورزشــی در نقشه سرقت
شرکتکردهاست؟
ماجــرا برمی گردد به دو ســال قبل .من
لیســانس مدیریت کسب و کار دارم .اما
بیشتر مربیگری میکنم و غریق نجات
نیــز هســتم .آن زمــان تصمیم داشــتم
ویــزا بگیــرم و بــه کشــور نــروژ بــروم .در
استخری که کار میکنم با فردی دوست

گرفــت و گفــت بدهــیات را میدهــم
امــا یــک مشــکل وجــود دارد .او گفــت
بــا فــردی معاملــه دارد و قرار اســت که
از وی یــورو بگیــرد و در عوضــش بــه او
چــک بدهــد .کــوروش گفت میترســم
کــه شــیال نتواند ایــن معاملــه را بخوبی
انجــام دهــد و ســرش کاله بــرود بــرای
همین از من خواســت که با شیال در این
معاملــه همراه باشــم .طبق قــرار ،من
نقش برادر شــیال را بــازی میکردم و دو
نفر از دوســتانم را نیز با خودم بردم که

مدیرشرکت«گلدیران»ویکبرجسازمعروف
ازسویاینباندربودهشدهبودند

گروه حــوادث  /مرد تبهکار که با اجیر کردن
چند مرد بیپول در ســناریوهای جداگانه 4
مــرد ثروتمند از جمله مدیر عامل شــرکت
«ال جــی» و «فــوالد خوزســتان» را ربوده و
میلیاردهــا تومان اخــاذی کرده بــود صبح
دیروز در شــعبه دهم دادگاه کیفری استان
تهــران محاکمــه شــد.بهگزارش خبرنــگار
حــوادث «ایــران» ،ایــن متهــم بــا تشــکیل
باند آدم ربایی به ســراغ افراد سرشــناس و
ثروتمنــد میرفتند و با جعــل عنوان مأمور
پلیــس آنهــا را ربوده و بعد از شــکنجههای
شدید از خانواده آنها اخاذی میکردند.
در جلســه صبح دیروز ،شــاکیهای این
پرونده که چهار نفر بودند به طرح شکایت
ل جی»
پرداختنــد .مدیرعامــل شــرکت «ا 
کــه مردی  60ســاله اســت دربــاره ماجرای
ربــوده شــدنش گفــت :روز چهارشــنبه اول
آبــان ســال  98در منطقــه ولنجــک پشــت
فرمان خودروی لکسوســم بودم که ناگهان
خودروی پژو پرشــیای ســفید رنگی راهم را
ســد کرد و پســری جوان با در دست داشتن
یــک تابلوی ایســت پلیس از من خواســت
تا در کنــار خیابان توقف کنــم .ناگهان یکی
از سرنشــینان پرشــیا به طرفم آمد و پس از
نشــان دادن چنــد بــرگ کاغــذ در حالی که
خــود را مأمــور معرفی کرد گفــت که حکم
جلبم را دارد .با اینکه شــوکه شــده بودم اما
همراه آنها ســوار بر خودروی پرشــیا شــدم

اخبار

شکایت شوهر به خاطر سفر پنهانی
همسر و فرزندان به ترکیه

اما آنها مرا به ســمت جنــوب تهران بردند
بعــد در حالی که چشــمانم را بســته بودن
مرا سوار یک ون کردند .آنها مرا به سولهای
بردنــد و در آنجا بشــدت شــکنجهام کردند
بــه بدنم بــرق وصــل کردند کتکــم زدند با
شــوکر تمام بدنم را فلج کــرده بودند .بعد
از مــن تقاضــای  3میلیــون یــورو کردند که
گفتم ندارم و باز شــکنجهام کردند تا اینکه
بعــد از چنــد روز بــه  600میلیــون تومــان
راضی شــدند و قرار شــد به خانوادهام زنگ
بزنــم و تقاضای پــول کنم ،من با اصــرار از
آنها خواســتم اجــازه دهند با تلفــن همراه
خودم زنگ بزنم .امــا از آنجا که خانوادهام
بــه پلیس خبــر داده بودند به محض اینکه
تلفــن همراهــم را روشــن کــردم پلیــس
توانســت محل نگهداری مــرا ردیابی کند و
دستگیرشــان کردنــد و مرا کــه درون چاهی
نگهداری میشدم نجات دادند.
در ادامــه یــک مــرد بــرج ســاز و مدیــر
شــرکت فوالد خوزســتان نیز ماجرای ربوده
شــدن خــود را با همان شــیوه ربوده شــدن
مدیــر عامــل گلدیــران بیــان کــرده و اظهار
داشــتند کــه متهمان پــس از شــکنجههای
شدید در قبال آزادی آنها مبالغی بین  5تا
 10میلیون یورو پول درخواست کرده بودند.
در ادامــه یکی از متهمان این پرونده که
راننده مســافربر بود در جایگاه ایســتاد و در
حالی که خود را بیگناه میدانســت ،گفت:

تولد نوزاد بی دست و پا در هند!

حوادث جهان

گروه حوادث /مرد جوان وقتی فهمید همســرش اموال او را سرقت
کــرده و مخفیانــه بههمــراه فرزندانش به خــارج از کشــور رفته از او
شکایت کرد.
بهگــزارش خبرنــگار حوادث «ایــران» ،چند روز قبل مــرد جوانی به
پلیــس رفــت و از ناپدیــد شــدن زن و بچههایش خبــر داد .او گفت:
وقتــی از ســر کار به خانه برگشــتم با دیدن خانهام کــه به هم ریخته
بود شوکه شدم ،از طال و دالرها و اسناد و مدارکم نیز خبری نبود و از
همه مهمتر همسر و دختر و پسرم هم ناپدید شده بودند .هرچه با
تلفن همراه همســرم تماس گرفتم خاموش بود .دوســت و فامیل
هم از آنها بیخبر بودند .نگران زن و بچههایم هســتم و میترســم
بالیی سر آنها آمده باشد.
بهدنبال این شــکایت ،تحقیقات برای یافتن زن جوان و فرزندانش
به دســتور بازپرس جنایی آغاز شــد .اما در حالی که بررسیها ادامه
داشــت ،مرد جوان به دادســرا آمد و اینبار شکایت جدیدی مطرح
کرد .او گفت :از همسرم شکایت دارم.
او دیروز با من تماس گرفت و گفت که بهدنبال او و بچهها نگردم.
گفت که با بچهها مخفیانه به ترکیه رفته اســت و زندگی جدیدی را
آغــاز کردهاند .حاال از همســرم بــه اتهام ربودن فرزندانم و ســرقت
اموالم شکایت دارم.
با شکایت جدید مرد جوان ،تحقیقات برای تأیید صحت اظهارات
شــاکی و شناسایی همســر و فرزندان وی به دســتور بازپرس جنایی
صادر شد.

اتاق شدم و روی صندلی نشستم ناگهان
زن جــوان به ســه مــردی که آنجــا بودند
اشــاره کرد و آنها وارد اتاق شــده و دست
و پا و دهانم را با چسب بستند و  43هزار
یــوروام را ســرقت کردند .بعد از ســرقت
سه مرد و زن جوان مرا دست و پا و دهان
بســته در اتــاق رها کردند .نیم ســاعتی از
رفتن آنها گذشت و من که متوجه شدم،
آنها از دفتر رفتهاند و کسی آنجا نیست به
ســختی و درست مثل فیلمهای خارجی
دســتم را بــاز کــردم و بــا پلیــس تمــاس
گرفتم .تا مأمــوران خودشــان را به اینجا
برسانند ،من پاهایم را نیز باز کرده بودم.

اما دوربینهای مداربسته ،سرنخ اصلی را
دراختیارمأمورانقراردادوتصویرمتهمان
بهدســت آمــد .از آنجا که یکــی از متهمان
بســیار قویهیــکل بــود و چهــره آشــنایی
داشــت در اقدامــات دیگــر پلیســی هویت
وی بهدســت آمد .او قهرمان پاورلیفتینگ
و دارنــده مدال طال بود .با بهدســت آمدن
هویتمتهمتیمتحقیقراهیخانهاوشده
و مرد جوان را بازداشت کردند.

شــدم و او وقتی فهمید قصد مهاجرت
دارم دوســتش را کــه صاحــب آژانــس
هواپیمایــی بود به من معرفــی کرد .به
دفتــر هواپیمایــی رفتــم و رئیــس دفتر
گفت بــرای رفتن بــه نروژ بــرای هر نفر
بایــد  120میلیون تومان بدهــی .من دو
دختر دارم و با همسرم ،هزینه رفتنمان
خیلی زیاد میشد .از طرفی میترسیدم
کــه ایــن پولهــا را بدهــم و در آخــر هم
موفق به رفتن نشــوم .بــرای همین اول
 50میلیــون تومــان به کــوروش ،رئیس
دفتر هواپیمایی دادم و قرار شــد مابقی
را بعد از انجام کارهایمان به او پرداخت
کنــم .امــا کــوروش بعــد از گرفتــن پول
به خــارج رفــت و مدتی بعد هــم دفتر
هواپیمایــی تعطیــل شــد و  50میلیون
تومانم را از دست دادم.
بعدچهاتفاقیافتاد؟
تا اینکه حدود دو ماه قبل از طریق همان
دوســتم کــه کــوروش را بــه مــن معرفی
کرده بود با خبر شدم او یک دفتر آژانس
هواپیمایــی در خیابــان شــیخ بهایــی
راهانــدازی کــرده اســت بــه دفتــر جدیــد
کــه رفتم با شــیال آشــنا شــدم او خودش
را مدیــر دفتــر هواپیمایی معرفــی کرد و
گفت مســئولیت آنجا به عهده اوســت و
 50میلیــون تومــان بدهــیام را پرداخت
خواهد کرد.
آیابهپولترسیدی؟
چنــد وقت بعــد کوروش با مــن تماس

محاکمه ربایندگان مردان ثروتمند

کشف 1/5تن مواد مخدر در مرز

گروه حوادث /مأموران هنگ مرزی میرجاوه در  2عملیات جداگانه
بیــش از یــک و نیم تن مواد مخــدر از قاچاقچیان کشــف کردند اما
متهمان متواری شدند.
بــه گــزارش پلیس ،ســردار احمدعلــی گــودرزی فرمانــده مرزبانی
نیــروی انتظامــی در ایــن بــاره گفــت :بــه دنبــال تشــدید برخــورد
قاطــع بــا ورود هرگونه قاچــاق موادمخدر در طول نــوار مرزی ،پس
از اطــاع مــرزداران اســتان سیســتان و بلوچســتان از فعالیــت باند
بزرگ قاچاق موادمخدر در منطقه مرزی تگور شهرســتان میرجاوه
و بــا برنامهریــزی منســجم موفــق شــدند بــه اطالعــات مربــوط به
محل اختفــای قاچاقچیان و محموله موادمخــدر و همچنین زمان
برنامهریزی شــده برای انتقال محموله به داخل کشــور دســت پیدا
کننــد و در قالــب چند تیم پوششــی و عملیاتی منطقــه مورد نظر را
تحــت کنترل خود قرار دادند که قاچاقچیان پس از آگاهی از حضور
مأمــوران از محــل متواری شــدند اما از آنها یک تــن و  180کیلوگرم
مواد مخدر کشف شد.
ســردار گودرزی در ادامه به یک عملیات موفقیتآمیز دیگر توسط
مرزداران هنگ مرزی میرجاوه نیز اشــاره کــرد و گفت :در عملیاتی
دیگر ،ســوداگران مرگ که قصد داشــتند محموله خود را به وســیله
یک دســتگاه خودرو تویوتا وارد کشور کنند ،با هوشیاری مرزداران از
رســیدن به اهــداف خود نــاکام ماندند و ضمن رها کــردن محموله
 258کیلوگرمی مواد مخدر از محل متواری شدند.

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

سرقت 43هزاریورویی

تیراندازی های مرگبار در مراسم عزا و عروسی

گــروه حوادث /یکی از رســوم ســنتی و محلــی که از ســالیان قبل در
برخی شــهرهای کشــورمان در مراســم عزا و عروســی اجرا میشود
تیرانــدازی بــا ســاح گــرم اســت .امــا همین رســم قدیمــی تاکنون
جــان افــراد بســیاری را گرفته و همچنــان نیز باعث قتل ناخواســته
میهمانان این مراســم میشــود .هرچند اجرای این رسم خطرناک
بهعنوان بخشــی جدا نشدنی از مراسم محلی محسوب میشود اما
برخــی ســهلانگاریها و بیتجربگیها اتفاقــات جبرانناپذیری به
بار میآورد.
در همیــن رابطه ســرهنگ «شــهاب امینی» رئیــس اداره اجتماعی
پلیس آگاهی ناجا اظهار داشــت :اسلحه وسیله خطرناکی است که
بــه هیچ وجه نباید آن را در دســترس افرادی کــه آموزشهای الزم
را برای اســتفاده از آن ندیدهاند بویژه کــودکان و نوجوانان قرار داد.
مــوارد متعددی وجــود دارد که افراد بهدلیل ســهلانگاری ،غفلت
و ضعــف مهارتهــای الزم در حمل ،نگهداری و اســتفاده صحیح
از اســلحه گرم ،قتل ناخواســته نزدیکان و افرادی که در آن مراســم
حضور دارند را رقم زدهاند.
وی افــزود :دارنــدگان ســاح میبایســت از نگهــداری فشــنگ و
اســلحه در یــک مــکان نــا ایمن پرهیــز کــرده و حتمــاً در حمل،
نگهداری و استفاده از آن در معابر و مکانهای تجمع نیز نکات
حفاظتی و مراقبتی الزم از جمله نصب قفل ماشه را مورد توجه
قرار دهند.
ســرهنگ امینــی با بیــان اینکه تخطــی از قوانین و مقــررات مربوط
بــه حمــل ،نگهــداری و اســتفاده از ســاحهای گرم جرم محســوب
میشــود؛ تصریــح کــرد :البتــه پلیــس عــاوه بــر نــگاه پیشــگیرانه،
تأکیــد ویژهای بر فرهنگ ســازی ،آمــوزش و همکاری ســایر نهادها
و دســتگاههای مســئول داشــته و بر این باور اســت که میتوان سایر
رســوم پسندیده اقوام ایرانی را جایگزین رسم تیراندازی در مراسم
عزا و عروسی کرد.
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تولد یک نوزاد عجیب در هندوستان موجب شگفتی پزشکان محلی شد.
به گزارش رســانههای هندوســتان یک زن  ۲۸ساله در روســتای «ساکال» واقع
در منطقه «ویدیشــا» نوزاد دختری بدنیا آورد که مبتال به سندرم «تِترا آمیلیا»
است و همین موضوع موجب تولد کودک بدون دست یا پا میشود.
بــه گفتــه دکتر«ســوِرش آگاروال» ،پزشــک بیمارســتان «راجیــو گاندی
اســمریتی» در ســیرونج بــا وجــود آنکه ایــن کودک بدون دســت و پــا بدنیا
آمــده ،اما کامالً ســالم اســت« .جاســمین ِســلف» ،مــادر این نــوزاد در ماه
پنجم بارداری متوجه شــد که فرزندش مبتال به این ســندرم شده است .او و
همسرش با وجود توصیه پزشکان به پایان دادن بارداری خود (سقط جنین)
تصمیم گرفتند تا فرزندشان را بدنیا بیاورند.
گفتنی است؛ سندرم تترا آمیلیا یک ناهنجاری ژنتیکی است که به علت
جهش ژن  WNT۳رخ میدهد و بسیار نادر است .این ناهنجاری ژنتیکی در
هر  ۱۰۰۰۰۰تولد تنها در یک نوزاد رخ میدهد.

مــن راننده مســافر بر بــودم با علــی اکبر -
متهم اصلی و طراح نقشه آدمربایی -آشنا
شــدم .او خودش را فــردی نیکوکار معرفی
کــرد و گفــت بــه کســانی کــه مشــکل مالی
دارنــد کمک میکنــم .به من هــم مبلغی
پول کمک کــرد .من هم چند روز بعد یکی
از دوســتانم را  -متهــم دوم پرونــده  -بــه
او معرفــی کردم تــا پیش علی اکبــر برود و
کمکش کنــد اما مدتی بعد علــی اکبر با ما
تمــاس گرفــت و از ما خواســت نقشــه آدم
ربایــی را اجــرا کنیــم مــن و دوســتم قبــول
نکردیــم امــا او با تهدید و در حالــی که از ما
ســفته گرفتــه بــود مجبورمــان کرد کــه با او
همدست شویم.
در ادامه جلسه متهم اصلی این پرونده
که با قرار وثیقه  3میلیارد تومانی آزاد شده

مشکلی پیش نیاید.
روزحادثهچهاتفاقیافتاد؟
مرد میانســال که مغــازهدار بود به دفتر
آمد و شــیال او را داخــل اتاق حبس کرد
و بعــد از بســتن دســت و پــا و دهانش،
یوروهــا را از او گرفت و چهار نفری دفتر
را تــرک کردیم .بــا خودروی عبــوری به
میــدان آزادی و از آنجــا به میــدان امام
حســین(ع) رفتیم و در نهایت شــیال به
مــن  5هــزار یورو داد و گفــت دیگر به تو
بدهی نداریم.

ویزیت آنالین
بیماران

بود و به اتهام مشارکت در آدم ربایی ،ایراد
ضرب و جرح عمدی ،غصب عنوان ،جعل
اســناد و مــدارک و نگهــداری گاز اشــک آور
محاکمه میشــد در جایگاه قرار گرفت و در
حالی که منکر اتهامات خود بود ،گفت :من
در دفتر کار پســرعمویم کــه یک معدن دار
سرشناس است کار میکردم و رئیس دفتر
او بــودم و بــا این افراد در آنجا آشــنا شــدم.
با یکی از شــاکیها که مردی برج ســاز است
اختــاف مالــی داشــتم و به همیــن خاطر
میخواســتم با این کار با او تســویه حســاب
کنم .این در حالی اســت که هر چهار شاکی
پرونــده متهمان را شناســایی کــرده بودند.
بدین ترتیب پس از پایان این جلسه ادامه
رســیدگی بــه ایــن پرونــده بــه جلســه بعد
موکول شد .

از سوی پزشک قالبی

گــروه حــوادث  /مــرد شــیاد وقتــی متوجــه شــد
مشــخصاتش با یک پزشــک متخصص ریه شــباهت
دارد بــا جعــل شــماره نظــام پزشــکی وی شــروع بــه
ویزیت آنالین بیماران کرد.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،مأمــوران
پلیس فتا با شکایت چند بیمار و با رصدهای اطالعاتی
خود دریافتند فردی با این ادعا که پزشــک متخصص
ریه است صفحهای در فضای مجازی راهاندازی کرده
و شــهروندان را بهصــورت آنالیــن ویزیــت و معاینــه
میکند .در ادامه پیگیریهای پلیسی و در پاالیشهای
اطالعاتــی مشــخص شــد که این فــرد نه تنها پزشــک
نبــوده بلکــه دارای مــدرک تحصیلی دیپلم بــوده و با
جعــل مــدارک هویتــی از بیمــاران کالهبــرداری کرده
اســت .ســرهنگ داوود گــودرزی رئیــس پلیــس فتای
پایتخت گفــت :با هماهنگی قضایــی مخفیگاه متهم
شناسایی و درعملیاتی پلیسی وی را دستگیر کردند.
متهــم پساز انتقال به پلیس فتــا گفت :بهصورت
اتفاقی در فضای مجازی ،متوجه شــدم پزشکی با نام
و نشان من وجود دارد و بعد از پیدا کردن شماره نظام
پزشکی اش مدارک هویتی برای خودم جعل کردم و
سپس با ایجاد صفحهای در اینستاگرام به تبلیغ برای
خودم پرداختم و توانســتم افــراد متعددی را جذب و
تعــدادی از آنهــا را بــه ازای دریافت مبلغــی از طریق
فضای مجازی ویزیت کنم .من این کار را برای کســب
جایــگاه اجتماعی انجــام دادم و میخواســتم پس از
کســب این جایــگاه به درآمــد خوبی برســم.با تکمیل
تحقیقات پلیســی ،متهم برای سیر مراحل قانونی در
اختیار دادسرای مبارزه با جرایم رایانهای قرار گرفت.

کتک زدن مشتریان بانک ها برای سرقت
گــروه حــوادث /اعضــای یــک بانــد خشــن کــه بــا
ترفندهــای خاص از جمله کتــک زدن و زخمی کردن
مشتریان بانکها در قم اقدام به سرقت میکردند از
سوی پلیس دستگیر شدند.
فهیمــی ،دادیــار ویــژه ســرقت دادســرای قــم در
تشــریح این خبــر به میزان گفــت :این افــراد با روش
زاغ زنــی و تعقیــب مشــتریان بانکهــا از لحظه ورود
بــه بانــک تا دریافــت پول و خارج شــدن از محــل  ،با
اطــاع از مبلغ دریافتی آنــان ،با اقداماتی مانند پنچر
کردن الســتیک خودرو یا ایجاد درگیری با ســاح سرد
و تصــادف ســاختگی ،آنهــا را در مســیر متوقــف و در
فرصت مناسب اقدام به سرقت اموال میکردند.
دادیار ویژه سرقت دادسرای قم در ادامه بیان کرد:

ایــن افراد بهصورت ســازمان یافته عمــل میکردند و
اقدام به درگیری با ســاح ســرد و ضرب و جرح افراد
برای ســرقت میکردند که با پیگیری دادسرا و پلیس
آگاهــی ،متهمــان در اقدامــی غافلگیرکننــده در یکی
از شــهرهای اطــراف دســتگیر و پس از انتقــال به قم،
ضمــن اعتــراف به  40فقره ســرقت با قرار بازداشــت
موقت به زندان معرفی شدند.
وی ضمن تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی
با این مجرمان و هشــدار به آنها ،از مردم خواســت تا
حد ممکــن از جابهجایــی وجوه نقد خــودداری کرده
و از روشهــای جایگزیــن اســتفاده کننــد و در صورت
ضــرورت به اســتفاده از آن ،جوانب احتیاط را رعایت
کنند.

