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نجات دختر سوارکار از
هجوم سگ های هار
در
حاشیه

گــروه حــوادث /دو بــرادر کــه
برای اخاذی از همشهری خود،
زنی را اجیر کــرده بودند صبح
دیروز در دادگاه کیفری اســتان
تهران محاکمه شدند.

دختری سوار بر یک اسب کهر به سمت میدان شهر تاخت و سگهای هار
در تنگنــای کوچــهای در تعقیبــش بودند که پهلوان حیدر از چنگ ســگها
نجاتش داد و به ترک اسب خودش نشاند و توانست با کشتن یکی از سگها
دختر و اسب کهرش را از میدان به در ببرد.
پهلوان حیدر :بانوی زیبا نامت را به من بگو!
پهلوان حیدر منتظر جواب بود بیآنکه نگاهش کند.
دختر جوان با لبخندی طنزآمیز جواب داد:
نامم در گوشــه دســتمالم که برای خراش کنار ابرویــت دادهام گلدوزی
شده.
پهلوان با لحن شوخی گفت :زبیده! گوشه دستمال گلدارت را خواندهام.
نامتان زبیده است اما...
پهلوان اگر میخواستی نامم را بدانی که گوشه دستمال را خواندهای اما
اگر قصد شناختم را داشتی به صورتم نگاه میکردی!
پهلــوان از بیپروایــی دختر جا خــورد .دختری با ردای بلند آبی و شــلوار
اسب سواری ،دستاری آبی بر دور سرش بسته بود .چابکی اش ذهن پهلوان
را به تجسس وا میداشت.
پهلوان گفت :آیا خانوادهات را میشناسم؟ زبیده بانو!
دختر گفت :من دختر میرزا کریم هستم .میشناسی پهلوان!
پهلوان گفت :میرزا کریم دباغ باشی؟
دختر جوان از شیوه تحقیرآمیز پهلوان در معرفی پدرش دلگیر شد و گفت:
پهلوان پدرم کارخانه چرمسازی دارد .چرم به آن سوی آب ها صادر میکند.
پهلوان گفت :اما بانو همین کارگاه چرمســازی پدرتان آبهای زالل این
جزیره را آلوده میکند و شــنیدهام بسیاری از خانوادهها با نوشیدن آب های
آلوده بیمار شــدهاند .حاال چه شــده که در جریان حمله ســگهای وحشــی
خطر کردهای و از خانهتان بیرون زدهای؟
دختــر گفت :پهلوان برادر شــش ســالهام را یک ســگ هــار زخمی کرده
و جانش در خطر اســت .شــما باید کمکم کنید تا ویروس هاری به سلســله
اعصاب مغزی نرسیده.
پهلوان گفت :باید برای نجاتش او را به درمانگاه میبردید.
زبیــده گفــت :به درمانــگاه بردیم .نــه دکتر صادقــی را پیــدا کردیم و نه
معاونش که دانشجوی جوانی بود .آیا شما میدانید که سرپرست درمانگاه
کجاست؟ برادر خردسالم جانش به خطر افتاده پهلوان.
پهلوان گفت :نگران نباشــید بانو .میدانم آن دانشــجوی جوان پزشکی
حاالکجاست.
حیدر خبر داشــت که دانشــجوی جوان برای دیــدن ارغنون پیر به محل
اقامت مخفی او رفته اســت .رو به دختر گفت :نگران نباشــید بانو! من شما
را به درمانگاه میرســانم .در آنجا مراقب برادر خردسالتان باشید تا من با
فرستادن پیغامی به دانشجوی جوان از او بخواهم تا خودش را برای نجات
برادرتان به درمانگاه برســاند .اما آنچه از دانشجوی پزشکی شنیدهام مبادا
جای زخمهایش را پانسمان کنید .به پرستار جوانی که آنجاست توصیه کنید
توشو کند تا مسئول درمانگاه برسد و واکسن ضد هاری
تا زخمهایش را شس 
را تزریق کند.
زبیده گفت :سپاسگزارم پهلوان.
پهلوانبا طعنهگفت :اما پدرگرامیتانبه حمایت از رماالنو دعانویسان
واکســن ضدهاری را تزریق شــیطانی دانسته و به خانوادهها توصیه کرده که
مبادا این واکسن را برای سگ گزیدهها به کار ببرید.
زبیده هیچ نگفت! و پهلوان توصیه کرد که باید برای اســب کهرتان هم
واکسن ضدهاری تزریق شود .میبینم خیلی دوستش داری!
***
بــا گذشــت یک هفتــه از این حادثــه پهلــوان در قهوه خانه پــای درخت
صدســاله و در جمع دوستان نشسته بود که شــاگرد قهوه چی پای میزشان
ســرخم کــرد و در گوش پهلــوان گفت :خانــم جوانی به دیدن شــما آمده و
میگوید که میخواهد در مورد امر بسیار مهمی با شما صحبت کند.
پهلوان با تعجب پرسید :کی هست این بانو؟!
شاگرد قهوه چی گفت :نمیدانم پهلوان با نقابی صورتش را پوشانده و
چادر سیاهی بر سر انداخته .به نظر میرسد بانوی جوانی باشد.
پهلوان بهت زده پرسید :کجاست این بانوی ناشناس؟
شــاگرد قهوه چی گفت :پای درخت مراد منتظر شماســت .توصیه کرد
شتاب کنید ممکن است تعقیبش کرده باشند.
پهلــوان لحظهای فکــر کرد و از تعجب لــب ورچید و آنگاه گفت :باشــد
میروم به دیدن این بانوی ناشناس.
برخاست و راه افتاد و پای درخت مراد که رسید .در تاریکی شب نگاهی
به اطرافش کرد و نگاهش را برای یافتن زن ناشناس به اطراف گرداند.
زن جوان گفت :پهلوان ،من هستم!
پهلوان رو برگرداند و زن جوان را در برابر خود دید.
زن جــوان گفــت :پهلــوان مــن هســتم .زبیــده دختر میــرزا کریــم دباغ!
پهلــوان هــاج و واج نگاهش کرد و زبیــده گفت :تعجب میکنی کــه در این
تاریکــی غروب تنهــا آمدهام؟ نگران نباشــید .خواجه وفادارم با اســبش آن
طــرف درخت حاجت مراقبم هســت .با او آمدهام و با شــتاب باید به خانه
برگردم .خواســتم رازی را با شــما در میان بگذارم .فردا شب قرار است یک
لنج ناشــناس در ســاحل دریا پهلو بگیرد و سرنشینان این لنج سگهایی را
در ساحل رها کنند.
پهلوان حیرت زده پرسید :سگهای هار؟
زبیــده گفــت :آری پهلــوان ایــن ســگها را هم مبتــا به ویــروس هاری
کردهاند .مراقب باشید .حتماًمسلح به تپانچه هستند.
پهلوان متعجب هاج و واج ماند و دختر گفت :آری پهلوان .فردا شب راز
سگهای هار برایتان فاش خواهد شد.
ادامهدارد...

میوهفروشالکچری

به گــزارش خبرنگار حــوادث «ایران»،
رســیدگی به این پرونــده از حدود یک
ســال قبــل بــا شــکایت مــردی جــوان
بــه پلیــس آغــاز شــد .وی بــه مأموران
گفــت :مــن یــک ســوپر میــوه دارم و
چــون همیشــه میوههــای خــاص و
گرانقیمت میفروشــم مشــتری هایم
افــراد ثروتمند هســتند .چنــد ماه قبل
زنی جــوان به مغازهام آمــد و با دادن
شــماره تلفنش باب آشنایی بین ما باز
شــد .او کمکم به من ابراز عالقه کرد و
بعد از آشــنایی بیشــتر یــک روز مرا به
خانهاش دعــوت کرد .با اینکه همســر
و فرزنــد داشــتم امــا فریــب محبتها
و رفتــار عاشــقانه او را خــوردم و بــرای
اینکه او را از نزدیک ببینم به خانهاش
رفتم.
روز حادثــه همســر و فرزنــدم در
خانه یکی از اقــوام میهمان بودند من
هــم بعد از رفتن آنها بــه خانه این زن
رفتم .او ســرگرم پذیرایی از من بود که
ناگهــان مردی قــوی هیــکل وارد خانه
شــد و خودش را شوهر این زن معرفی
کرد .او وحشــیانه به طــرف من هجوم

آورد و بــا فحاشــی و خشــونت از مــن
پرســید که در خانه او و کنار همســرش
چــه میکنــم .خیلــی ترســیده بــودم
وحشــت زده گفتــم مــن با همســرش
کاری نــدارم و او خــودش مــرا بــه
خانهاش دعوت کرده اســت .اما وقتی
درگیــری بین مــا باال گرفــت زن جوان
که خودش را لیــدا معرفی کرده بود با
مرد قوی هیکل از اتاق خارج شــدند و
دو مــرد دیگر کــه بعداً فهمیــدم برادر
هســتند وارد اتاق شــدند و هردویشان
مرا کتک زدند .آنها گفتند بهخاطر این
کار مــن میخواهنــد بــا پلیــس تماس
بگیرنــد و مــرا تحویــل دهند مــن که از
آبروریــزی میترســیدم التماس کردم
این کار را نکننــد .اما آنها گفتند یا باید
مرا تحویــل پلیس دهند یــا اینکه 500
میلیون تومان به آنها بدهم.
اول قبــول نکــردم کــه پــول بدهــم
امــا وقتی دیدم آبرویم در خطر اســت
قبول کــردم ابتدا  20میلیــون تومان از
کارتــم بــه آنهــا دادم و بعــد یک چک
 80میلیــون تومانی نیــز دادم؛ اما آنها
قبــول نکردند و یک چک  250میلیون

تومانی هم گرفتند.
مرد جوان در ادامه به پلیس گفت:
وقتــی خوب دقــت کــردم آن دو برادر
را شــناختم آنها از همشــهریهای من
بودنــد و بتازگی به تهــران آمده بودند
هردو نفرشان از کارگران میدان میوه و
تره بــار بودند و چون میدانســتند من
وضع مالی خوبی دارم چنین نقشهای
کشیده بودند.
با شــکایت این مرد و سرنخی که از
مــردان مهاجــم و زن جــوان به پلیس
داده بودند مأمــوران خیلی زود موفق
شــدند لیــدا را شناســایی و بازداشــت
کننــد .لیــدا در اعترافاتــش گفــت :من
زن فقیــری بــودم و از راههــای خــاف
زندگــیام را میگذرانــدم .وقتــی بــا
ایــن دو برادر آشــنا شــدم آنهــا به من
پیشــنهاد دادنــد در قبــال اغفــال ایــن
مرد جــوان پول خوبی بــه من خواهند
داد .من اصالً شــاکی را نمیشــناختم.
آدرس اینستاگرام مرد ثروتمند را آنها
به من دادند و بعد هم من او را سمت
خودم کشاندم.
با کمــک لیــدا دو بــرادر بازداشــت

پلیس در تعقیب

شکارچی زنانتنها
گروه حــوادث /مردی با کاله مشــکی لبهدار ،مســلح به
کلــت کمری در حالی که خــود را مأمور ثبت کنتور آب و
بــرق و گاز معرفی میکند وارد خانههای پایتخت شــده
و بعــد از آزار و اذیت زنان تنها ،اموالشــان را به ســرقت
میبرد.
این مشــخصات مــرد جوان الغر اندامی اســت که از
اوایــل اردیبهشــت امســال جرایم خشــن خــود را با این
شــیوه آغــاز کرده و تاکنــون  6زن به اتهــام آزار و اذیت و
ســرقت از وی شکایت کردهاند و تحقیقات پلیسی برای
دستگیری متهم ادامه دارد.
بــه گزارش خبرنــگار حــوادث «ایران» ،رســیدگی به
این پرونده از حدود  4ماه قبل با شــکایت زن جوانی به
پلیس در دســتور کار قــرار گرفت .وی در تشــریح ماجرا
گفت :ســاعت حدود  10صبح بود که زنگ در ساختمان
به صدا درآمد .شــخصی که پشت آیفون بود خودش را
مأمور برق معرفی کرد و از من خواســت در را باز کنم تا
کنتــور برق را کــه در پارکینگ خانه بود ببینــد .من نیز با
این تصور که وی مأمور برق اســت در اصلی ســاختمان
را باز کردم .زن جوان ادامه داد :چند لحظهای نگذشــته
بــود که زنــگ در آپارتمانم به صدا درآمــد .چون درگیر
کارهــای خانــه بودم با ایــن تصور که یکی از همســایهها
پشــت در اســت در آپارتمان را باز کردم .اما ناگهان مرد
جوانــی بــا کاله مشــکی لبــهدار در حالــی که ماســکی به

دستبرد

بهآموزشگاه
آرایشگری

صورت داشــت پشت در ظاهر شــد ،قبل از اینکه حرفی
بزنم اســلحهای را که به همراه داشت به سمتم نشانه
گرفت .او از من خواســت بدون ســر و صــدا از مقابل در
کنــار بروم تا وارد خانهام شــود .آن موقع از روز من تنها
بودم و او با تهدید اسلحه مرا مورد آزار و اذیت قرار داد
و پول و طالها و وسایل با ارزش داخل خانه را به سرقت
برد اما گوشی تلفن همراهم را سرقت نکرد.
ëëشکایتهای مشابه
بهدنبال شــکایت زن جوان ،پروندهای در دادســرای
شــهرری تشــکیل شــد و کارآگاهــان اداره یکــم پلیــس
پایتخــت برای دســتگیری مأمور قالبی بــرق وارد عمل
شــدند .در حالــی کــه بررســیها بــرای دســتگیری مــرد
ناشــناس ادامه داشــت مأموران با شــکایتهای مشابه
دیگری مواجه شدند.
در یکــی از ســرقتها ،قربانــی پیــرزن تنهایــی بــود
کــه طالهــای او مورد ســرقت قــرار گرفته بود .شــاکی در
تحقیقــات گفت :من تنها زندگی میکنم و چون ســن و
سالی از من گذشته معموالً اقوام و آشنایان برایم خرید
میکننــد .روز حادثه زنگ خانــهام به صدا درآمد و مرد
جوانی پشت در بود .او گفت از طرف محمد آقا برایتان
هندوانه آوردهام .محمد اســم یکی از اقوام من اســت و
بــا خودم گفتم کــه او هندوانه را برایم فرســتاده اســت.
در را کــه باز کــردم مرد جوانی که کاله لبهدار مشــکی به

گــروه حــوادث /ســارق ســابقه دار کــه بــه یک
آرایشــگاه زنانه دســتبرد زده بود وقتی وسایل
مســروقه را در فضای مجازی فروخت از سوی
پلیس دستگیر شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»،
هجدهم تیررســیدگی به پروندهای با موضوع
ســرقت دســتگاههای تخصصــی از یــک

برادر کشی به خاطر ترس از بیمارستان روانی

 2سرباز قربانی تصادف رانندگی

خبر

گــروه حــوادث 2 /تصــادف مرگبار در ســه راهی شــوط ماکــو باعث جان
باختن یک موتور سوار و  2سرباز شد.
ســرهنگ حجت حســنزاده ،رئیــس پلیس راه ماکو و خــوی با تأکید
براینکه ،در اولین دقایق روز شــنبه یکم شــهریور در سه راهی شوط ماکو
یــک خودروی ســواری پــس از برخــورد با یــک موتورســیکلت از صحنه
متواری شد که در جریان آن راکب موتورسیکلت جان باخت .پس از آن
حاضران در صحنه با پلیس  ۱۱۰شوط تماس گرفتند و تیم گشت پلیس
شــوط بــه محل تصادف اعزام شــدند تا موضوع را بررســی کننــد اما در
همین موقع ناگهان یک خودروی سمند نیز با  ۲سرباز حاضر در صحنه
تصادف برخورد کرد که هردو سرباز بر اثر شدت تصادف جان باختند.
ســرهنگ حســنزاده با اشــاره به اینکه ،تحقیقات و بررســی در مورد
چگونگی رخداد این حادثه در دســت بررســی اســت ،عنــوان کرد :هر 2
راننــده خاطی با مراجعه به پلیس خودشــان را معرفی کردند .به گفته
کارشناسان علت هر دو تصادف سرعت بیش از حد مجاز بوده است.

editorial@irannewspaper.ir

نقشه 2برادر برای اخاذی از

مردی با چشمان حادثهساز

محمد بلوری /روزنامه نگار
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گــروه حــوادث /پســر متوهــم بــه
تصــور اینکه بــرادرش قصد دارد
او را در بیمارســتان روانی بستری
کند وی را به قتل رساند.
بــه گــزارش خبرنــگار
حوادث«ایــران» ،ســاعت 8:30
صبــح پنجشــنبه  30مــرداد
مأموران کالنتــری  139مرزداران
در تماس با بازپرس کشیک قتل
پایتخــت از قتــل پســر جوانــی در
خانهاش خبر دادند.
بــا اعــام ایــن خبــر بالفاصله
بازپــرس ساســان غالمــی و تیــم
بررسی صحنه جرم راهی خیابان
ســیمرغ  11شــدند .محل جنایت
خانــهای ویالیــی بــود و بــا ورود
تیم جنایی به خانه آنها با جســد

پســر جوانــی روی کاناپــه ،مقابل
تلویزیون روبهرو شدند.
پسر جوان از ناحیه پشت سر با
 4ضربه چاقو به قتل رســیده بود.
صاحبخانه که مرد میانسالی بود
در تحقیقــات به مأمــوران گفت:
زمــان حادثــه مــن داخــل حیاط
بــودم و همســرم نیــز در حمــام
بود .یک دفعه پســر بزرگم بهنام
افشین به حیاط آمد و گفت حال
پدرام خوب نیســت .پرسیدم چه
اتفاقی افتاده که افشــین با لحنی
عصبی گفت :پدرام میخواســت
مرا به بیمارستان روانی ببرد.
مــرد میانســال ادامــه داد:
افشــین بیمــاری روانــی دارد و
تحت درمــان بود .یک بار او را در

شــدند آنها نیز بــه جرم خــود اعتراف
کردند و گفتند :ما در شهرستان زندگی
میکردیــم .وقتی به تهــران آمدیم در
تــره بــار مشــغول کار شــدیم و زندگی
بدی داشــتیم تا اینکه یــک روز اتفاقی
ایــن مــرد را کــه از همشــهریانمان بود
دیدیــم .از دیــدن ســرو وضعــش و
ماشــین گران قیمتی که سوار شده بود
و مغــازهای که داشــت خیلــی تعجب
کردیم به نظر میآمد که خیلی پولدار
شده اســت .با خودمان گفتیم حاال که
بــه پــول زیــادی رســیده او را سرکیســه
کنیــم .میدانســتیم او روی آبرویــش

ســر داشت وارد خانهام شــد .او صورتش را نپوشانده
بود چهرهاش معلوم بود .پســری حدوداً  30ســاله و
الغرانــدام بــود .مرد ناشــناس به محــض ورود کلت
کمــری را کــه به همراه داشــت به ســمتم گرفت و با
تهدید اســلحه طال و پول و وسایل با ارزشی که داخل
خانه بود به غیر از تلفن همراهم را به سرقت برد.
در تحقیقــات پلیســی و بازبینــی دوربینهــای
مداربســته و چهرهنــگاری از شــاکیها ،تصویــر متهم
جــوان بهدســت آمــد .مرد جــوان لبــاس رســمی به
تــن داشــت و بیشــتر پیراهن ســفید و شــلوار مشــکی
میپوشــید و کاله مشــکی لبهدار کوهنوردی نیز به سر
داشــته و در بســیاری از ســرقتها ماســک پزشکی به
صورت دارد.
بررســیها نشــان مــیداد کــه متهــم جــوان بــا
موتورســیکلت به محل ســرقتها رفته اما در تمامی
سرقتها شــماره پالک موتورســیکلتش را مخدوش
کــرده بــود .بــا توجــه بــه شــکایت  6زنــی که تــا کنون
قربانــی ایــن مــرد تبهــکار شــدهاند او بین ســاعت 6
صبح تا  5بعد ازظهر به سرقت میرود.
در حــال حاضر تحقیقات پلیســی نشــان میدهد
متهــم بدون آشــنایی قبلی به ســراغ ســوژهها رفته و
زنان تنها را قربانی نقشه شوم خود کرده است.
در ادامه بررســیها و با شناسایی  6شاکی پرونده،
مشخص شــد که مرد نقاب دار بیشتر نقشههایش را
در محــدوده خیابانهــای دولت آباد و شــهرری اجرا
کرده اســت اما در خیابان دماونــد و پیروزی نیز چند
سرقت داشته که این موضوع نشان میداد او تمرکز
مکانی برای اجرای نقشه هایش نداشته است.
تحقیقات برای دستگیری متهم نقاب دار از سوی
کارآگاهان اداره آگاهی ادامه دارد.

آموزشــگاه آرایشــگری زنانــه بــه ارزش 35
میلیــون تومــان ،از ســوی شــعبه  6بازپرســی
دادسرای ناحیه  6تهران به پایگاه سوم پلیس
آگاهــی ارجــاع شــد .مأمــوران دایــره مبــارزه
بــا ســرقت منــازل و اماکــن در گام نخســت
تحقیقــات بــا جمــعآوری ســرنخهای موجود
متوجه شــدند یکی از دســتگاهها در شهر اهواز

بیمارســتان روانــی بســتری کرده
بودیــم .پســرم ایــن را گفــت و از
خانه خارج شد .بالفاصله خودم
را بــه اتــاق پذیرایــی رســاندم و با
جسد پســرم پدرام مواجه شدم و
با پلیس تماس گرفتم.
در ادامه بررســیها مشــخص
شــد کــه افشــین تعمیــرکار لوازم
خانگی اســت و هنــگام فرار حتی
خــودروی پرایــدش را نیــز با خود
نبرده و پای پیاده فرار کرده است.
بــه دســتور بازپرس شــعبه ســوم
دادســرای امــور جنایــی پایتخت،
جســد پســر جــوان بــه پزشــکی
قانونــی منتقــل شــد و تحقیقات
بــرای دســتگیری بــرادرش ادامه
دارد.

خیلی حســاس اســت بههمین خاطر
دست گذاشــتیم روی نقطه ضعفش.
بعــد هم زن جــوان را اجیر کردیم تا او
را اغفال کند.
این در حالی بود که متهمان مدعی
شدند مردی که نقش شوهر زن جوان
را بــازی کــرده را اصالً نمیشــناختند و
فقــط به او مبلغی پول دادند که نقش
شــوهر زن جوان را بازی کند و بعد هم
دیگر از او خبر ندارند.
بــا تکمیــل تحقیقــات و صــدور
کیفرخواســت هرســه متهــم بــرای
محاکمــه بــه شــعبه  11دادگاه کیفــری

استان تهران فرستاده شدند .متهمان
روز گذشته پای میز محاکمه رفتند .زن
جــوان بــار دیگر ابــراز بیگناهــی کرد و
گفــت که بهخاطر پــول فریب دو برادر
را خورده است اما بعد از اجرای نقشه
هیچ پولی به او ندادهاند.
دو بــرادر نیــز مدعــی شــدند چــک
 250میلیونــی را نقــد نکردهانــد و قبل
از نقد کردن بازداشــت شــدند و گفتند
حاضر هستند پولها را برگردانند.
با پایان جلســه دادگاه قضات برای
تصمیمگیــری در ایــن خصــوص وارد
شور شدند.

برخورد با

اراذل و اوباش
مقطعی نیست

گــروه حــوادث /رئیــس پلیــس پیشــگیری ناجــا یکــی از
مؤلفههای امنیت و احســاس امنیت در کشــور را مقابله
با اراذل و اوباش دانست.
ســردار مهــدی معصــوم بیگــی ،رئیــس پلیــس
پیشــگیری ناجــا در بازدیــد از کالنتریهــای فرماندهــی
انتظامــی بــا بیان اینکه رؤســای کالنتریها ،پاســگاهها و
یگانهــای امــداد در مأموریت مقابله بــا اراذل و اوباش
پیشــتاز هســتند ،گفت :در برخــورد بــا اراذل و اوباش به
هیــچ وجه کوتاه نخواهیم آمد و این مأموریت مقتدرانه
و مؤثر انجام خواهد شــد .برخورد قاطع با این جماعت
بشــدت امنیت را ارتقا و در اقشــار مختلف رضایتمندی
و احســاس امنیــت را افزایــش میدهــد .وی در ادامــه
اظهــار کرد :در مقابله بــا اوباش رویکرد پلیس در لحظه
و بیدرنگ خواهد بود و این مأموریت مســتمر و دائمی
اســت به گونهای که هیچ مکان ،خیابان و نقطهای برای
عرض اندام آنها وجود نداشــته باشد .وی افزود :ضمن
اینکه فرماندهان نیروی انتظامی در این عرصه مصمم
هســتند یکی از مطالبات عمومی مــردم از خدمتگزاران
خودشــان در نیروی انتظامی و دســتگاه قضایی برخورد
مؤثر و بازدارنده با این افراد اســت بــه گونهای که هزینه
ارتــکاب جــرم به انــدازهای بازدارنده باشــد که کســی به
خــود جــرأت اوباشــگری ندهد و بدانــد که برخــورد با او
قطعی و بدون تعلل انجام خواهد شد.

در اختیــار زنی اســت کــه بنابــر اظهاراتش آن
دستگاه را از طریق فضای مجازی به قیمت 8
میلیون تومان خریداری کرده که با هماهنگی
قضایــی دســتگاه از وی پس گرفته و به شــاکی
تحویل شد.
ســرهنگ قاســم دســتخال رئیــس پایــگاه
ســوم پلیس آگاهی تهــران در این بــاره گفت:

مأموران در ادامه با اطالعاتی که از زن اهوازی
بــه دســت آوردنــد ،موفــق شــدند فروشــنده
دســتگاه بــه نــام خســرو را شناســایی کننــد و
مشــخص شــد وی یکی از مجرمان ســابقهدار
است .در ادامه پرونده متهم به دادسرا ارجاع
و بــا قــرار مجرمیت صــادره از ســوی بازپرس
پرونده روانه زندان شد.

کالهبرداری به بهانه ثبت نام در سجام

گــروه حــوادث /افــراد شــیاد بــا
راهانــدازی ســایتهای جعلی
ب ه نام ســامانه ســجام به شکار
طعمههای ناآگاه میپردازند.
علیمحمــد
ســرهنگ
رجبــی ،رئیس مرکز تشــخیص
و پیشــگیری از جرایم ســایبری
پلیــس فتــای ناجــا با اشــاره به
افزایــش تمایل شــهروندان به
حضور در بازار سرمایه و بورس
به ایســنا گفت :یکی از الزامات
ورود بــه بــازار بــورس ثبتنام
در ســامانه ســجام اســت .از
همیــن رو برخــی از مجرمــان
ت به
فضــای مجــازی نیــز دســ 
کار شــده و با راهاندازی ســایت
و آدرسهــای جعلــی اقــدام

به کالهبــرداری و سوءاســتفاده
از متقاضیــان ورود بــه بــورس
کردهاند.
وی دربــاره شــیوههای این
کالهبــرداران گفــت :برخی از
ایــن افــراد بــا درج تبلیغــات
در فضــای مجــازی اطالعات
کاربــران را بــرای ثبتنــام در
سامانه ســجام دریافت کرده
و معمــوالً پــس از گرفتــن
پــول ،دیگــر ارتباطی بــا کاربر
برقرار نمیکنند که الزم است
شــهروندان از ارائــه اطالعات
هویتــی خــود و نیــز پرداخت
مبلــغ بــه دیگــران بــرای
ثبتنام در ســجام خودداری
کنند.

رجبــی افزود :شــیوه دیگری
کــه به تازگــی نیز مــوردی از آن
مشــاهده شــده اســت ،ایجــاد
آدرس جعلی و مشــابه سامانه
ســجام اســت بــه طــوری کــه
ســودجویان با طراحی ســایتی
مشــابه و نیز با آدرســی مشــابه
کــه تنها در یــک یا دو حــرف با
آدرس اصلــی تفــاوت دارد،
اقــدام بــه ایجــاد صفحــات
فیشــینگ و ســرقت اطالعــات
بانکــی کاربــران و برداشــت از
حساب آنان میکنند .همچنین
ممکــن اســت مجرمــان بــا
سوءاستفاده از اطالعات هویتی
آنان اقدامات مجرمانه دیگری
نیز انجام دهند.

