حوادث

8
زن کالهبردار  50میلیاردی
در فرودگاه اهواز دستگیر شد

چهار شنبه  28اردیبهشت 1401
 16شوال .1443شماره 20939

ماجرایدستربدبهانباردستگاههایکارتخوان!

در امتداد تاریکی

عاشقی در پارک تا نامزدی مخفیانه!

رئیس دادگــســتــری بــنــدرامــام خمینی (ره) از
دستگیری یک کالهبردار حرفهای و سابقهدار
خبرداد.اسد هاللی زاده در گفتوگو با میزان
افزود:خانمیکهبهاتهامکالهبرداریازافرادتحت
عناوینمختلفتحتتعقیببود،روزشنبهباحضور
نیروهای حفاظت دادگستری و سربازان گمنام
امام زمان (عج) در فرودگاه اهواز دستگیر شد.وی
ادامه داد :اتهام فعلی وی کالهبرداری در فروش
مواد پتروشیمی به تجار عراقی به میزان باالی۵۰
میلیاردتومانازطریقجعلبارنامهوشواهدکذب
است؛ اما به نظر میرسد وی دارای پروندههای
مشابهدیگرینیزباشدکهازمردمدرخواستداریم
چنان چه شکایتی از این متهم دارند ،با مراجعه به
دستگاهقضاییمراتبرااعالمکنند.

سجادپور -نــوجــوان  16ساله ای که
متهم است به انبار دستگاه های کارت
خوان دستبرد زده است با تالش نیروهای
تجسس کالنتری معراج مشهد درحالی
دستگیر شــد ک ــه ادعـــا مــی کــنــد همه
دستگاه ها را خریده اســت! به گــزارش
خراسان ،چند روز قبل مدیر یک شرکت
فروش دستگاه های الکترونیکی وقتی با
سرقت دستگاه های کارت خوان در انبار
شرکت روبه رو شد بالفاصله ماجرا را به
پلیس گزارش داد .به دنبال این گزارش
و با دستور سرگرد «آزادواری» (رئیس
کالنتری مــعــراج) گروهی از نیروهای
کارآزموده کالنتری برای بررسی موضوع
وارد عمل شدند و تحقیقات میدانی را در
این باره آغاز کردند.بررسی های مقدماتی
و رصدهای اطالعاتی بــرای کشف 20
دستگاه کارت خوان که شماره سریال آن

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر
گفت :بامداد دیروز تصادف یک دستگاه اتوبوس
با کامیون در محور دامغان به شاهرود حادثه ساز
شد.مهدی ولی پور در گفت وگو با صدا و سیما
افــزود :ساعت  ۳:۱۰بامداد دیــروز تصادف یک
دستگاه اتوبوس با کامیون در محور دامغان به
سمنان محدوده نعیم آباد باعث آسیب دیدن ۳۰
تن از سرنشینان اتوبوس شد که  ۱۵نفر از آسیب
دیدگان این حادثه به مراکز درمانی منتقل و ۱۵
نفردیگرهمدرمحلتوسطتکنیسینهایاورژانس
درمان شدند.وی ادامه داد :متاسفانه یک نفر از
سرنشینان اتوبوس {کمک راننده} در این حادثه
جانخودراازدستداد.

جنایت 200هزارتومانیدرفضایسبز!

توکلی /برخورد ســواری دنا با حفاظ جاده ای
(گاردریل) در محور کرمان ـ سیرجان ،یک کشته
بهجاگذاشت.
توکلی /سرهنگ پور امینایی ،فرمانده انتظامی
شهرستانکرمانازکشف ۷۰کیلوحشیشازیک
دستگاه خودروی پیکان و دستگیری دو متهم در
عملیات ماموران بخش «گلباف» این شهرستان
خبرداد.
*ایسنا /ســردار یحیی الهی فرمانده انتظامی
لرستان از شناسایی و دستگیری شرور سابقهدار
با ۳۹فقرهپروندهشرارتدررومشکانخبرداد.
*ایرنا/دوشنبهشبگذشتهبهعلتبیتوجهیبه
جلوی راننده کامیون ،در مسیر خیابان ولیعصر به
شمالقبلازفاطمیعابرپیادهبالفاصلهدرصحنه
تصادفجانخودراازدستداد.
*ایسنا /یک منبع امنیتی در عــراق از وقوع
آتشسوزیدرنزدیکیمرقدمطهرامامحسین(ع)
در شهر کربالی معلی طی دیروز خبر داد و گفت:
آتشسوزیدرصحنالعقیلهواقعدرنزدیکیبارگاه
امامحسین(ع)دراستانکربالاتفاقافتاد.صحنی
کهدچارحریقشد،دردستساختاست.
*پلیس/سرهنگسلطانآبادی رئیسپلیسفتا
ویژهشرقاستانتهرانازافزایشجرمکالهبرداری
باعنوان«تبلیغاتجعلیفروشحوالهخودروبدون
شرکتدرقرعهکشی»خبرداد.
*ایسنا« /مرکز بینالمللی شناسایی مهاجران
پراکنده» در بیانیه ای اعالم کرد :یک قایق حامل
 ۱۶مهاجر از شمال آفریقا به سمت جزایر «بالئار»
در اسپانیا در حرکت بوده که در آبهای سواحل
«تیپازا» واقع در الجزایر غرق شده و  ۱۱سرنشین
آندراینحادثهجانباختهاند.
*ایسنا/سرهنگعلیمحمدرجبی رئیسمرکز
تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا
نسبتبهکالهبرداریازشهروندانباارسالپیامک
جعلیاعتراضبهیارانهمعیشتیهشدارداد.

پیکر خون آلــود طاها نیز به بیمارستان
دکتر شریعتی انتقال یافت اما تالش کادر
درمانی برای نجات وی به نتیجه نرسید و

کالهربداریمردهزارچهرهاز ۲۰زن

رئــیــس پــلــیــس آگــاهــی تــهــران بــــزرگ از
دستگیری مرد  ۵۰سالهای خبر داد که با
معرفی خــود با عنوا نهای مختلف از ۲۰
زن کالهبرداری کرده بود .به گزارش ایرنا
از پلیس ،سردار علیرضا لطفی افزود :دوم
اسفند سال گذشته ،زن جوانی با مراجعه به
پلیس شکایت خود را از یک مرد میان سال
به اتهام سرقت ثبت کرد .وی ادامه داد :زن
جوان در طرح شکایت خود گفت «:مدتی
قبل با مرد میان سالی آشنا شدم که خود را
فردی نیکوکار معرفی و ادعا کرد سرپرستی
کودکان بی سرپرست را بر عهده دارد و در
یکی از سازمان های معتبر دولتی مشغول
به کار است و می تواند مشکالتم را حل کند.
این مرد به این طریق اعتماد من را جلب کرد
و یک روز به بهانه فروش وسایل خانه اش من
را به خانه ای برد ،اما در خانه مرا با خوراندن
آب میوه مسموم بیهوش کرد».رئیس پلیس

تصویری از کارتخوان های سرقتی

همچنین ادعا کرد از بقیه دستگاه های
کارت خوان که از انبار شرکت در بولوار
تــوس سرقت شــده اســت هیچ اطالعی
ندارد.بنابرگزارشخراسان،بررسیهای
بیشتر در این باره توسط نیروهای ورزیده
تجسس همچنان ادامه دارد.

عکس تزیینی است

کوتاه از حوادث

سجادپور -نزاع دو جوان بر سر اختالف
 200هزار تومانی با قتل به پایان رسید.
به گزارش خراسان ،این حادثه هولناک،
عصر شنبه گذشته در منطقه قاسم آباد
مشهد هنگامی رخ داد که فــردی به نام
مهران -الف با جوان  24ساله ای درون
فضای سبز محله به مشاجره پرداختند.
این مشاجره لفظی ناگهان به درگیری
انجامید و در یــک چشم بــر هــم زدن به
جنایتی هولناک تبدیل شد چرا که مهران
طبق شواهد موجود ،چاقویی را بیرون
کشید و تیغه آن را بر پیکر طاها معیری
(جوان  24ساله) فرود آورد.
لحظاتی بعد با فرار ضارب از صحنه حادثه،

عکس :خراسان

یک کشته و  30مصدوم
در تصادف اتوبوس و کامیون

ها به ثبت رسیده بود ،در حالی ادامه یافت
که افسران تجسس با استفاده از منابع و
مخبران محلی به سرنخ هایی از فروش
غیرقانونی دستگاه های کارت خوان در
بولوار توس مشهد دست یافتند .بنابراین
گـــروه تجسس بــه سرپرستی سرگرد
قنبری و در پوشش خریدار کاال ،خود را
به فروشنده نزدیک کردند اما تحقیقات
غیرمحسوس کــه از طــریــق مخبران و
واســطــه ه ــای محلی ادامــــه داشـــت به
نتایجی رسید که نشان می داد :فروشنده
دستگاه های کــارت خــوان یک نوجوان
 16ساله اســت .بــه گ ــزارش خــراســان،
نیروهای انتظامی مدتی عملیات را به
تاخیر انداختند و بررسی هــای دقیق
تری را انجام دادند ولی همه سرنخ ها باز
هم به همان نوجوان  16ساله رسید .به
همین دلیل افسران تجسس با هماهنگی

قاضی خدابنده (معاون دادستان مرکز
خراسان رضوی) دامنه عملیات را به بولوار
توس کشاندند و برای خرید صوری شش
دستگاه کارت خوان سرقرار با فروشنده
حاضر شدند .زمانی که وی کارت خوان
ها را تحویل پلیس داد ناگهان حلقه های
قــانــون بــر دستانش گــره خــورد و بدین
ترتیب بازجویی های تخصصی از وی در
حالی آغاز شد که در بازرسی از منزل وی
نیز تعداد زیادی دستگاه کارت خوان به
همراه قاب گوشی های سرقتی به دست
آمد .این نوجوان  16ساله که «م -الف»
نام دارد در بازجویی ها مدعی شد هرکدام
از دستگاه های کارت خوان را به مبلغ 50
هزار تومان از فرد دیگری خریده است.
وی دربــاره قاب گوشی های سرقتی نیز
گفت آن ها مال بــرادرم است که داخل
کوچه پیدا کــرده است.متهم به سرقت

آگاهی تهران گفت :در بررسی های انجام
شده توسط کارآگاهان اداره پنجم پلیس
آگاهیمشخصشدکهشکایتهایمشابهی
از این متهم به ثبت رسیده است و متهم بعد از
شناسایی طعمه های خود که اغلب بانوان
بودند خود را مامور پلیس ،مامور اطالعات
یا کارشناس دادگستری معرفی کــرده و
از این طریق به سرقت به شیوه بیهوشی و
کالهبرداری اقدام می کند.وی در توضیح
نحوه دستگیری این متهم گفت :این متهم
در اواخر فروردین ماه در شهر پرند شناسایی
شد و طی یک عملیات پلیسی سریع ًا دستگیر
شد .لطفی افزود :متهم بعد در اعترافاتش
به کارآگاهان اظهار کرد ،هفت سال کارمند
یک اداره دولتی بــودم امــا با همسر اولم
مشکل پیدا کــردم و به خاطر شکایت او به
زندان افتادم و از هم جدا شدیم .بعد به خاطر
سوءپیشینه از محل کار اخراج شدم .بعد از
بیکار شدن به شبکه هرمی گلدکوئیست
پیوستم و به افراد زیادی بدهکار شدم .برای
همین سر راه زنان قرار می گرفتم و از آن ها
کالهبرداری می کردم.
رئیس پلیس آگاهی تهران در پایان گفت :با
توجه به دستگیری و اعتراف صریح متهم به
جرم خود ،تاکنون  ۲۰مال باخته ،متهم را
شناسایی کرده اند و تحقیقات تکمیلی در
این باره ادامه دارد.

این جوان بر اثر عوارض ناشی از اصابت
چاقو جان خود را از دست داد.
گزارش خراسان حاکی است در پی وقوع

ا
ختصاصی

خراسان

ایــن جنایت وحشتناک ،بــررســی های
گسترده ای با حضور قاضی ویــژه قتل
عمد در مرکز درمانی و محل درگیری آغاز
شد .تحقیقات میدانی قاضی «محمود
عارفی راد» بیانگر آن بود که دو جوان بر سر
اختالف مالی 200هزار تومانی با یکدیگر
درگیر شده اند به همین دلیل رصدهای
اطالعاتی کارآگاهان اداره جنایی آگاهی
خراسان رضوی با دستورات محرمانه مقام
قضایی ادامه یافت .با ردزنی های پلیسی
سرنخ هایی از ضارب فراری به دست آمد و
تالش کارآگاهان برای دستگیری وی به
سرپرستی سرهنگ نوریان (افسر پرونده)
وارد مرحله جدیدی شد.

کالهربداریابطعمبیهویش!
توکلی-کارآگاهانپلیسآگاهیکرمان
اعضای یکباندچهارنفرهکالهبرداری
خطرناک را به دام انداختند که با ترفند
فروش عتیقه ،خریداران را با خوراندن
مواد خوراکی بیهوش می کردند  .به
گــزارش خراسان،رئیس اداره مبارزه
با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی
اســتــان کــرمــان در ایــن بــاره گفت :به
دنــبــال شکایت یکی از شــهــرونــدان
مبنی بر کالهبرداری از طریق فضای
مجازی با عنوان فروش عتیقه ،بررسی
مــوضــوع در دســتــور کــار کــارآگــاهــان
اداره مــبــارزه با جعل و کالهبرداری
پلیس آگاهی قــرار گرفت .سرهنگ
علی آکار افــزود :با تالش کارآگاهان و
با انجام اقــدامــات تخصصی و پلیسی
گــســتــرده و بــا جــمــع آوری مـــدارک
میدانی ،باند چهار نفره کالهبرداران
شناسایی و متهمان در چند عملیات
هماهنگ در کرمان دستگیر شدند.
وی درباره شگرد این افراد اظهار کرد:
متهمان با درج آگهی فروش عتیقه و کاال
با قیمت های وسوسهانگیز در فضای

مجازی ،اشخاص را ترغیب به خرید
می کردند و پس از این که خریدار در
محل تعیین شده حضور پیدا می کرد و
اطمینان کالهبرداران از این که خریدار
وجه مورد معامله (سکه و دالر) را همراه
خود دارد ،با ترفندی خاص و خوراندن
مواد بیهوش کننده به خریدار ،دالرها
و سکه هــای او را سرقت می کردند و
بــه ســرعــت از مــحــل مــی گریختند.
وی با اشــاره به این که متهمان به پنج
فقره کالهبرداری در استان های دیگر
کشور به ارزش ۱۲میلیارد ریال اعتراف
کردند و تحقیقات بــرای کشف دیگر
جرایم احتمالی متهمان و شناسایی
مال باختگان ادامــه دارد ،تاکید کرد:
شهروندانتوجهداشتهباشندروشهای
عجیب دریافت وجه کاال ،قیمت های
وسوسه انگیز و پایین تر از عرف می تواند
نشانه ای برای انجام کالهبرداری باشد
و برای انجام هر گونه معامله ای چه در
فضای واقعی و چه فضای مجازی ،حتما
با نزدیکان مورد اعتماد خود مشورت
کنند یا از پلیس کمک بگیرند.

اگرچه خانواده نامزدم مخالف ازدواج من و پسرشان بودند اما
اکنون که باردار شده ام نه تنها همسرم را مخفی کرده اند تا با
من ارتباط نداشته باشد بلکه تهمت های ناروای زشتی نیز به
من نسبت می دهند که ...
به گزارش خراسان دختر  16ساله که برای حفظ زندگی اش
دست به دامان قانون شده بود دربــاره ماجرای ازدواجــش به
کارشناس اجتماعی کالنتری طبرسی شمالی مشهد گفت:
فرزند بزرگ خانواده هستم و پدرم در زمینه فروش تنقالت
فعالیت می کند و از صبح تا شب در بازار است من هم برای آن که
مدارس غیر حضوری بود اوقات فراغت بیشتری داشتم به همین
دلیل به پارک نزدیک منزلمان می رفتم و پیاده روی می کردم تا
این که روزی در پارک با «فریدون» آشنا شدم .او همواره در کنارم
می نشست و به من ابراز عالقه می کرد تا این که شماره تلفنم را
به او دادم و این گونه ارتباط ما آغاز شد.
آن روزها پدرم به خاطر شرکت در کالس های مجازی برایم
گوشی هوشمند خریده بود و من هم یکسره با فریدون چت
می کردم .چرا که او ادعا می کرد قصد ازدواج با مرا دارد و ما
در کنار هم خوشبخت خواهیم شد .مادرم که متوجه استفاده
غیرمتعارف از گوشی تلفن شده بود مرا سرزنش می کرد اما من
که می دانستم مادرم تحصیالت ابتدایی دارد و از فضای مجازی
چیزی نمی داند داشتن تکالیف زیاد مدرسه را بهانه می کردم تا
پیامک های عاشقانه بیشتری برای فریدون ارسال کنم .از سوی
دیگر مادرم به من اعتماد داشت و حرفم را باور می کرد .پدرم
نیز برای آن که فرزند اول و عزیز دردانه آن ها بودم پول بیشتری
برای خرید اینترنت در اختیارم می گذاشت .خالصه ارتباط من
و فریدون به دیدارهای پنهانی انجامید و گاهی نیز با یکدیگر
به تفریح و خوش گذرانی می رفتیم تا این که خانواده فریدون
متوجه ماجرا شدند و با ازدواج ما مخالفت کردند .مادر فریدون
در حالی مدعی بود که یک دختر خیابانی در شأن خانواده آن ها
نیست که همان زمان فریدون به دلیل ارتکاب جرم در کانون
اصالح و تربیت بود.
خانواده من نیز به شدت مرا سرزنش می کردند و فریدون را
نوجوانی بیکار و سابقه دار می دانستند که برای ازدواج با من
مناسب نیست ولی بعد از آزادی فریدون از زندان باز هم ارتباط
ما با یکدیگر ادامه یافت و برای ازدواج پافشاری می کردیم،
در همین روزها بود که فریدون به قصد خودکشی چند عدد
قرص را بلعید تا خانواده اش را برای ازدواج با من تحت فشار
بگذارد .آن ها هم وقتی اوضاع را این گونه دیدند ناچار شدند
به خواستگاری من بیایند .ابتدا قرار گذاشتیم صیغه محرمیت
بخوانیم تا بیشتر با یکدیگر آشنا شویم از سوی دیگر نیز فرصتی
فراهم شود تا خانواده ها ما را از این ازدواج منصرف کنند ولی من
و فریدون دست بردار نبودیم با وجود این در همان آغاز نامزدی
مدام با هم قهر و آشتی می کردیم ولی طولی نکشید متوجه شدم
فریدون با مصرف یک نوع قرص مخدردار دچار تشنج می شود.
یک روز وقتی این حادثه در خانه ما اتفاق افتاد مادر فریدون با این
ادعا که پسرش را معتاد کرده ام به همراه پسر دیگرش به منزل
ما آمدند و فریدون را با خود بردند .بعد هم ادعا کرد فریدون در
مرکز ترک اعتیاد بستری است تا مواد مخدر را ترک کند .آن ها
دیگر فریدون را به من نشان ندادند و ادعا کردند طالق غیابی
مرا گرفته اند و من می توانم با فرد دیگری ازدواج کنم .چند ماه
بعد که حال فریدون بهتر شده بود با من تماس گرفت و به بهانه
گفت وگو از من خواست به خانه آن ها بروم من هم که هنوز او را
دوست داشتم بدون تامل حرکت کردم .آن روز فریدون به من
گفت اگر باردار شوم دیگر کسی نمی تواند ما را از هم جدا کند
من هم پیشنهاد او را پذیرفتم و هر زمان که کسی در منزل آن ها
نبود نزد فریدون می رفتم تا این که حدود یک ماه قبل فهمیدم
باردار شده ام و موضوع را برای فریدون بازگو کردم اما زمانی که
مادر فریدون در جریان قرار گرفت تهدید کرد که باید فریدون
بین او و من یکی را انتخاب کند .آن ها دوباره نامزدم را پنهان
کرده اند و حاال من با فرزندی که در شکم دارم سرگردان شده ام
و آبرویم در خطر است...
گزارش خراسان حاکی است با توجه به اهمیت موضوع ،پرونده
این دختر نوجوان با صدور دستوری ویژه از سوی سرگرد جواد
یعقوبی (رئیس کالنتری طبرسی شمالی) توسط مشاوران زبده
کالنتری مورد بررسی های تخصصی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

