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اب دستگیری اعضای ابند «زاغی» در مهشد لو رفت

اخ

تصاصی

کالهبرداریهایگستردهازآگهیدهندگانفضایمجازی!
سجادپور -با دستگیری اعضای باند «زاغی»
در مشهد ،کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس
خراسان رضــوی به جــوالن کالهبرداران با
رسیدهای جعلی بانکی از آگهی دهندگان
فضای مجازی پایان دادند.
رئیس پلیس آگــاهــی خــراســان رضــوی روز
گذشته با تشریح زوایای گوناگون یک پرونده
کالهبرداری با رسیدهای جعلی به «خراسان»
گفت :به دنبال تشکیل پرونده های متعدد
کالهبرداری از آگهی دهندگان سایت دیوار
در مراکز انتظامی با تاکید سردار محمد کاظم
تقوی(فرماندهانتظامیخراسانرضوی)برای
شناسایی هرچه سریع تر عامالن این جرم که
در فضای مجازی النه کرده بودند ،بالفاصله
تحقیقات علمی و تخصصی در این باره آغاز
شد .سرهنگ کارآگاه جواد شفیع زاده افزود:
با توجه به اهمیت موضوع ،گــروه ویــژه ای از
کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی
مامور رسیدگیبهاینپروندهشدند.
این مقام ارشــد انتظامی با اشــاره به بررسی
های تخصصی و جمع آوری اسناد ومدارک
چگونگی ارتکاب جرم تصریح کرد :تحقیقات
میدانی و بررسی هــای دقیق پــرونــده های
موجود بیانگر آن بود که کالهبرداران از یک
خودروی پراید نقره ای و پژو  207سفید رنگ خودرویمورداستفادهکالهبرداران
به سرقرار با طعمه های خود آمــده انــد .وی
سرهنگ شفیع زاده اضافه
کــرد :مال باختگان زمانی
متوجه جعلی بــودن رسید
بانکی می شدند که هیچ
مشخصاتی از کالهبرداران
نداشتند و با از دست دادن
اموال شان دست به دامان
قانونمیشدند.
وی بــا تاکید بــر انــجــام یک
ســری تحقیقات گسترده
و ردزنــی هــای اطالعاتی،
تصریحکرد:استعالمشماره
یکیازرسیدهایجعلی
لوازمسرقتی
هــای تلفن کــاهــبــرداران
نیز پای افــراد بی گناهی را
گفت :کالهبرداران با آگهی دهندگان فروش به میان کشید که بررسی ها نشان می داد:
لــوازم منزل ،پرندگان زینتی ،تلفن همراه ،سیم کارت یا گوشی تلفن آن ها سرقت شده
موتورسیکلت یالوازمشغلیتماسمیگرفتند است ولی سهل انگاری یا کم اهمیت جلوه

سارقمسلحاسیدپاشدستگیرشد
رئیسپلیسپیشگیریتهرانگفت:سارقمسلحی
که دیــروز در تعقیب و گریز اقــدام به اسیدپاشی به
سمت مــامــوران کالنتری  ۱۱۳بــازار کــرده بود،
بازداشت شد .به گزارش ایرنا ،سرهنگ موقوفهای
افــزود :حدود ساعت  ۲بامداد ،مأموران کالنتری
 ۱۱۳بازارهنگامگشتزنیدرمحدودهاستحفاظی
خــود ،فــردی را در حــال سرقت و مجروح کردن
شهروندی مشاهده کردند و برای دستگیری سارق
وارد عمل شدند .وی ادامه داد :سارق با مشاهده
مأموراندرحالیکهدستمالباختهراباچاقوزخمی
کرده بود ،از محل متواری و پس از دقایقی تعقیب و
گریز،دریککوچهبنبستمتوقفشد.سارقمسلح
که راهی برای فرار نداشت ،محتویات یک بطری
را که گویا حاوی مادهای شبیه اسید بود ،به سمت
افسرگشتودیگرمأمورکالنتری ۱۱۳بازارریخت
که منجر به مصدوم شدن دو مأمور از ناحیه دست و
پا شد .اما مأموران با آمادگی ،متهم را با شلیک یک
گلوله ،از ناحیه پا مصدوم و زمینگیر کردند .وی با
اشارهبهکشفیککلتکمریهمراهبا ۱۵فشنگ
از این سارق مسلح ،گفت :مال باخته نیز اظهار کرد
که سارق قصد زورگیری و سرقت تلفنهمراه وی
راداشتهاماباحضوربهموقعمأموران،ناکامماند.

کشف ۳تنسیموشمشمس
سرقتیبابارنامهجعلی
توکلی  /نیروهایپلیس آگاهیرفسنجانسارقان
را در انتقال محموله سیم و شمش سرقتی ناکام
گذاشتند .بهگزارشخراسان،سرپرستفرماندهی
انتظامی رفسنجان در این بــاره گفت :به دنبال
افزایش سرقتسیموکابلمسدر اینشهرستان،
موضوع به صــورت ویــژه در دستور کــار نیروهای
پلیس آگاهی قرار گرفت.سرهنگ آرامون افزود:
کارآگاهان پلیس آگاهی خیلی زود سرنخ هایی را
در باره شناسایی محل ذخیره سیم های سرقتی
به دست آوردنــد که به صــورت نامحسوس مكان
مزبور را زیر نظر قرار دادند .وی ادامه داد  :ماموران
با تالش شبانه روزی و هماهنگی با مقام قضایی
سارقان را که اقدام به بارگیری مقادیر زیادی کابل
هواییوشمشمسدریکدستگاهکامیونمسقف
کرده بودند و با بارنامه جعلی قصد انتقال اموال
سرقتیرابهاستانتهرانداشتند،بهدامانداختند.
ویبیانکرد:دربازرسیازاینخودرو دو تنشمش
مسی و یک تن سیم هوایی کشف شد و دو سارق و
یکمالخر دستگیرشدند  .

موتورسیکلتهایکشفشدهازباندزاغی

همین دلیل شیوه های اطالعاتی و عملیاتی
کارآگاهان تغییر کرد و آن ها به بررسی بانک
هــای اطــاعــاتــی مــجــرمــان و دوربــیــن های
مداربسته مناطق ارتکاب جرم پرداختند تا این
که در این میان به تصاویر دو جوان رسیدند که
با مشخصات ارائه شده از سوی مال باختگان
مطابقت داشت .وقتی تعدادی از طعمه های
سایت دی ــوار ،دو جــوان مذکور را شناسایی
کردند،عملیاتپلیسواردمرحلهجدیدیشد.
اینمقامانتظامیبهشناسایی جوانسابقهدار
معروفبه«سامانزاغی»اشارهکردوادامهداد:
مخفیگاه و پاتوق های این جوان با استفاده از
تجهیزات الکترونیکی و نشانی های موجود در
سیستم پلیس به محاصره درآمد اما او در هیچ
کدام از این پاتوق ها حضور نداشت و مخفیگاه
های خود را مرتب تغییر می داد تا این که در
نهایتکارآگاهانباردزنیهایتخصصی،اورا

داخل یکی از ادارات دولتی سرقت شده بود،
متهم به مقر انتظامی انتقال یافت اما باز هم
هویتخودراپنهانکرد .بااینحالکارآگاهان
با فناوری های نوین پلیسی ،بالفاصله چهره
او را ثبت و هویت واقعی اش را مشخص کردند
که به «سامان زاغــی» معروف بود .وی گفت:
این متهم ،همدست خود را نیز به پلیس لو داد
وچگونگی ارتکاب جرم با رسیدهای بانکی
جعلی را فاش کرد .به همین دلیل گروه ورزیده
ای از کارآگاهان با هدایت مستقیم «سرهنگ
کارآگاه جان دیزآوندی» (رئیس اداره عملیات
ویژه پلیس آگاهی) در نیمه های شب به بولوار
توسعزیمتکردندوعلیرضا(همدستمتهم)
رادرمنزلزنیدستگیرکردندکهگفتهمیشود
همسرصیغهایاوست!
وی ادامه داد :خودروی مورد استفاده متهمان
نیز در اطراف محل دستگیری متهم کشف و به

تصاویرمتهمان

پلیسآگاهیمنتقلشد.ایندرحالیاستکه
در بازرسی از مخفیگاه اعضای این باند ،چند
دستگاه ضبط و پخش خودرو ،تعدادی تلفن
همراه و لوازم استعمال مواد مخدر صنعتی نیز
به دست آمد.
سرهنگ شفیع زاده همچنین در این گفت
وگوی اختصاصی با اشاره به اعترافات صریح
متهمان به کالهبرداری از طریق رسیدهای
جعلی و شــنــاســایــی  ۱۷شــاکــی پــرونــده،
خاطرنشان کــرد :کسانی کــه بــا ایــن شیوه
طعمه کالهبرداران و سارقان شده اند ،برای
شناسایی متهمان به پلیس آگاهی واقــع در
ابتدایرضاشهرمشهدمراجعهکنند.
ایــن مقام ارشــد انتظامی ضمن توصیه به
شهروندانبرایهوشیاریدربارهکالهبرداری
هــای گوناگون در فضاهای مجازی تصریح
کرد :شهروندان نباید به این رسیدها اعتماد
کنند بلکه حتما موجودی بانکی خــود را از
طرق مختلف مانند تلفن های گویای بانک و
یا دستگاه های خودپرداز بررسی کنند .وی
همچنین هشدار داد :تحقیقات کارآگاهان
در این پرونده نشان می دهد که آن ها حتی از
طریق سایت دیوار لوازم و گوشی های سرقتی
را نیز خریداری کرده اند بنابراین شهروندان
هوشیار باشند که در برخی از آگهی های
فضای مجازی امکان فروش لوازم سرقتی با
شگردهای گوناگون وجود دارد و در صورت
خرید و فروش این لــوازم دچار مخمصه های
زیــادی می شوند به همین دلیل حتما لوازم
مــورد نیاز خود را با بررسی کامل اسناد واز
فروشندگانمعتبرتهیهکنند.

عکس ها  :خراسان

وبازیرکیخاصیساعاتقراررابهتاریکیشب
میکشاندندتاهمخودشانشناسایینشوندو
هم شماره پالک وسیله نقلیه آنان دیده نشود .
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی در تشریح
چگونگی کالهبرداری های اعضای این باند
خاطرنشان کرد :در حالی که یکی از اعضای
باند پشت فرمان خودرو منتظر بود ،سرکرده
باند به فرد آگهی دهنده فروش لوازم مراجعه
می کرد و پس از تعیین قیمت ،رسید جعلی
پرداختپولباتراکنشموفقرابرایفروشنده
میفرستادوسپسبااینبهانهکهارسالپیامک
بانک کمی طول می کشد و او هم برای رفتن
عجله دارد ،سوار خودروی همدستش می شد
وازمحلمیگریختند.

دادن موضوع موجب شده بود تا آن ها سرقت
گوشی خــود را به پلیس گــزارش ندهند .در
همین حال ردیابی یکی از شماره تلفن های
کالهبردارانمشخصکردکهسارقان،گوشی
یکی از کارکنان بخش بیماران کرونایی یکی
از بیمارستان های کودکان مشهد را سرقت
کرده اند و با نصب اپلیکیشن های رسید جعلی
روی آن ،اقدام به کالهبرداری از شهروندان
می کنند .همچنین بررسی خطوط دیگری
که سرنخ های مهمی به شمار می رفتند بیانگر
آن بود که سیم کارت های مذکور از یک منزل
مسکونی یاازداخلخودروییکیازکارمندان
دولت سرقت شده است.
سرهنگ کارآگاه جواد شفیع زاده افــزود :به

در کنار یک دستگاه
خـــودپـــرداز بــه دام
انــداخــتــنــد و قبل
از آن که خــود را به
موتورسیکلت تریل
پارک شده برساند،
حلقههایقانونرابر
دستانشگرهزدند.
ایــن مــقــام باتجربه
انتظامی به تشریح
بخش های دیگری
از ایــــن عــمــلــیــات
پرداخت و افــزود :با
کشف یک قبضه چاقو و تلفن همراهی که از

خراسان

9
در امتداد تاریکی

حکم تخلیه!
از روزی که همسرم فوت کرد ،من هم دست شش
فرزندم را گرفتم و به خانه ای که پدرشوهرم در
اختیارم گذاشته بود نقل مکان کردم اما حاال
او حکم تخلیه خانه اش را گرفته و من باید آواره
کوچه و خیابان بشوم چرا که ...
زن 40ســالــه در حــالــی کــه بــیــان مــی کــرد با
پرستاری از دو کودک مخارج زندگی ام را تامین
می کنم ،دربــاره سرگذشت خود به کارشناس
اجتماعی کالنتری طبرسی شمالی مشهد
گفت18 :ساله بودم که «غالم» به خواستگاری
ام آمد .او چوپان روستا بود و هنگامی که گله
گوسفندان را از مقابل منزل ما عبور می داد
عاشق من شده بود .به همین دلیل با برگزاری
یک مجلس ســاده ازدواج کردیم .همسرم به
چوپانی ادامه داد تا این که اولین پسرم به دنیا
آمد ولی چند سال بعد به دلیل خشکسالی در
روستا بیشتر اهالی گوسفندان شان را فروختند
و همسرم تقریبا بیکار شد .دیگر چــاره ای جز
مهاجرت نداشتیم .بار و بندیل مان را بستیم و
با اجــاره منزل کوچکی در حاشیه شهر مشهد
به زندگی ادامه دادیم .غالم سر گذر می رفت و
به کار بنایی مشغول شده بود تا این که در سال
97مدام از سردردهایش گالیه می کرد .چند ماه
با قرص و دارو سپری شد اما سردردهای همسرم
همچنان ادامه داشت .دیگر همسرم بیکار شده
بود و با کمک های خانواده ام زندگی را اداره
می کردیم تا این که چند ماه بعد مشخص شد
همسرم سرطان دارد .در این مدت نه تنها همه
پس اندازمان صرف دارو و درمان همسرم شد
بلکه لوازم منزل مان را فروختیم تا شاید غالم
از این بیماری صعب العالج نجات یابد اما همه
تالش های ما بی فایده بود و باالخره همسرم در
بهار سال  98به خاطر سرطان درگذشت.
در این شرایط پدرشوهرم که مال و امالک زیادی
دارد ،یکی از خانه ها را در اختیار من و فرزندانم
گذاشت تا از اجاره نشینی رها شوم چراکه من
دیگر توان پرداخت اجاره را نداشتم ولی با این
حال بعد از مرگ شوهرم رفتار خانواده او به
کلی با من تغییر کرد به طوری که خیلی مورد
بی اعتنایی آن ها قرار گرفتم .هنوز بیشتر از یک
سال از این ماجرا نگذشته بود که پدرشوهرم
مدعی شد قصد فــروش خانه را دارد .او حتی
حکم تخلیه منزل را گرفته و من باید با شش
فرزند آواره کوچه و خیابان شوم .این در حالی
است که به خاطر شیوع کرونا ،پسر بزرگم که در
یک تعمیرگاه خودرو کار می کرد از محل کارش
اخراج شده است و من هم با پرستاری از کودکان
نمی توانم هزینه های زندگی ام را تامین کنم.
در این شرایط نه تنها هیچ حمایت قانونی ندارم
بلکه پدرشوهرم به عنوان ولی قهری می تواند
حضانت فرزندانم را از من بگیرد .حاال هم به
کالنتری آمده ام تا شاید راه چاره ای بیابم و ...
شایان ذکــر اســت ،به دستور سرگرد یعقوبی
(رئیس کالنتری طبرسی شمالی) اقدامات
مـــشـــاوره ای بــــرای ایـــن زن جــــوان تــوســط
کارشناسان زبــده دایــره مددکاری اجتماعی
آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی
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