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خط زرد

توصیه های پلیس در مواجهه
با سارقان
اگر کیفتان قاپیده شد ،آن را رها کنید تا
مورد حمله قرار نگیرید یا دنبال وسیله نقلیه آنان
کشیده نشوید.
بند کیفتان را دور گردن یا مچتان نیندازید،
زیرا ممکن است هنگام قاپیدن به شما آسیب و
صدمه وارد کند.
در صورت ورود سارقان مسلح یا افراد مشکوک
به خانه در فاصله زمان حضور آنان تا حد امکان
سعی کنید از خانه خارج و همسایگان یا ماموران
انتظامی را مطلع کنید.
در مواجهه و برخورد با سارقان در حال ارتکاب
جرم سعی کنید با ایجاد سر و صدا و جنجال ،افراد
دیگر را متوجه سازید.
هنگام مواجه شدن با تهدیدهای سارقان
بــدون درگــیــری و تحریک ســارق سعی کنید
مشخصات دقیق فیزیکی ،سن ،ســال ،لهجه،
عالیم خــاص و غیره را به خاطر بسپارید تا در
صــورت نیاز بــرای کشف و شناسایی مجرمان
موثر باشد.
در پایان توصیه می شود در مواقع بحرانی به
هیچ وجه با سارقان درگیر نشوید و توجه کنید
که اموال قابل بازگشت است اما صدمات جانی
جبران ناپذیر .با حفظ خونسردی مشخصات
ســارقــان و هــر آن چــه پلیس را در دستگیری
مجرمان کمک می کند به خاطر بسپارید.
سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

اپلیکیشنهای قالبی بارسیدجعلی بانکدرمشهدلورفت

طعمهپلیسدر«دیـوار !

شگرد

سجادپور -پلیس مشهد با گذاشتن
یک طعمه وسوسه انگیز در سایت دیوار،
کالهبردار حرفه ای را دستگیر کرد که
با شگرد رسید جعلی و اپلیکیشن های
قالبیبانک،فروشندگانکاالهایگران
قیمتراسرکیسهمیکرد.
بهگزارشاختصاصیخراسان،چندروز
قبل ،جوان  21ساله ای هراسان وارد
کالنتری میرزاکوچک خان مشهد شد و
از یک کالهبرداری زیرکانه خبر داد که
درسایتدیواررخمیدهد.اینجوانکه
دریکشگردفریبکارانهگوشیآیفون12
میلیون تومانی خود را از دست داده بود،
به تشریح ماجرا پرداخت و گفت :برای
فروش گوشی آیفون مشخصات و قیمت
آن را در سایت دیــوار گذاشتم که چند
دقیقه بعد جوانی با من تماس گرفت و
برایخریدآنابرازتمایلکرد.درمواجهه
حضوری با خریدار که جوانی حدود 24
ساله بود ،بر سر قیمت آن توافق کردیم.
سپس آن فــرد بــا گوشی تلفن همراه
خودش و با استفاده از اپلیکیشن
بانک  ...پول را به حساب
بانکی ام واریــز کرد
و رسید آن را
نیز نشانم
داد.

من هم که با دیدن رسید بانکی از واریز
وجه مطمئن شده بودم ،گوشی تلفن را
با متعلقات و کارتن آن تحویل وی دادم.
اما وقتی برای برداشت  11.5میلیون
تومان وجه واریزی به بانک مذکور رفتم،
تازهفهمیدمکههیچگونهعملیاتبانکی
انجام نشده است و من با یک اپلیکیشن
و رسید قالبی طعمه کالهبردار حرفه
ایشدهام!
گــزارش خراسان حاکی اســت ،در پی
اع ــام شکایت ایــن ج ــوان  21ساله،
بالفاصله مــامــوران تجسس به تحلیل
اطــاعــاتــی و کارشناسی ایــن شگرد
سایت دیوار
کــاهــبــرداری در
پرداختند و
نقشه ای
را برای
به دام

تیمور 16ساله 6،نفر از اعضای
خانواده اش را سر برید

قتلعامیبرایکمتوجهی!

به جا گذشته که در آن نوشته است ،خانواده اش
به ویژه پدربزرگ  66ساله و مادربزرگ  69ساله
اش را دوست داشته اما متاسفانه ناچار شده است
آن ها را نیز بکشد تا از مرگ نزدیکانش ناراحت
نشوند .تیمور همچنین یک پیام صوتی به یکی از
دوستانش در مدرسه فرستاده و در آن گفته است
که کشتن خانواده اش برایش آسان بوده است.
یکی از دوستان تیمور گفته است که او به توجه
بیشازحدمادرشبهدوبرادرشحسادتمیکرد
و برای کشتن آن ها برنامه ریزی کرده بود .گفتنی
است،پلیسروسیههمچناندرحالتحقیقدرباره
انگیزههایاینقتلاست.

ان

»

ازمیانخبرها

تیمور  16ساله به دلیل حسادت ،خانواده اش را
قتلعامکرد.بهگزارشگروهترجمهرکنا،نوجوانی
در روسیه پس از قتل عام خانواده اش خودکشی
کــرد.بــر اســاس گـــزارش پلیس روسیه،تیمور
کیمتالدینوف نوجوان  16ساله روسی در این
جنایت وحشیانه پــدر ،مــادر و دو بــرادر دوقلوی
چهارسالهاشراسربرید.رسانههایخبریروسیه
اعالمکردهاندکهدلیلاقداموحشیانهایننوجوان
روسی ،بی توجهی والدینش به وی و توجه بیش
از حد به دوقلوهای چهارساله بوده است .تیمور
پس از سر بریدن والدین و دو برادرش ،پدربزرگ
و مادربزرگ اش را که در کنار آن ها زندگی می
کردند نیز با تبر به قتل رسانده و سپس خودکشی
کردهاست.متهمپسازخودکشینامهایازخود

اخ

تصاص

ی
خراس

انداختن کالهبردار مذکور طرح کردند
چرا که تحلیل های کارشناسی آنان از
گشت زنی کالهبردار در سایت دیوار
برای به دام انداختن طعمه ها حکایت
داشت بنابراین ماموران تجسس ضمن
هماهنگی با قاضی سیدجواد حسینی
(معاوندادستانمرکزخراسانرضوی)،
آمــوزش هایی را به شاکی پرونده ارائه
دادند و از او خواستند با نظارت پلیس و
از یک خط تلفن ناشناس گوشی آیفون
دیگریراباقیمتیوسوسهانگیزدرسایت
دیــوار قــرار دهــد و منتظر تماس جوان
کالهبرداربماند!
هنوزچنددقیقهازقراردادناینطعمهدر
سایتدیوارنگذشتهبودکهصدایآشنای
کالهبردارباردیگردرگوشیخط
ناشناس شاکی پیچید و او را
دعوت به دیدار حضوری برای
خریدگوشیکرد.
بنابر گزارش خراسان ،ماموران
تجسس کالنتری میرزاکوچک
خان مشهد که منتظر چنین فرصتی
بودند ،بالفاصله وارد عمل شدند و با
صدوردستوراتویژهایازسویسرهنگ
«اکبرآقابیگی»(فرماندهانتظامیمشهد)
سرنخماجرارابهدستگرفتند.نیروهای
تجسس که مجوزهای قضایی را نیز از
قاضی حسینی دریافت کــرده بودند با
یک قرار صوری در حالی به محل دیدار
حضوری رفتند که شاکی جوان نیز در
فاصلهایدورترمخفیشدهبود.
جــوان  24ساله که این بار خود طعمه

پلیس در سایت دیوار بود با خیال راحت
نزدافسرتجسسآمدوبهچانهزنیدرباره
قیمت گوشی پرداخت در این لحظه با
تایید شاکی پرونده بالفاصله حلقه های
قانونبردستان«کیوان»گرهخوردواوکه
همچنان مات و مبهوت مانده بود ،برای
انجامبازجوییهایتخصصیبهکالنتری
انتقالیافت.
ایــن متهم  24ساله کــه دارای سابقه
کیفریواهلوساکنتهراناست،ضمن
اقــرار به کالهبرداری با شگرد رسید و
اپلیکیشن های جعلی ،اعتراف کرد که
قبال در تهران با این شیوه فروشندگان
کاالهای گــران قیمت را سرکیسه می
کرده و اکنون به مشهد آمده است تا به
عنوان فــردی ناشناس به جرایم خود
ادامــه دهــد .بنابر گــزارش اختصاصی
خراسان ،نیروهای تجسس کالنتری
میرزا کوچک خان که با نظارت مستقیم
فرمانده انتظامی مشهد این عملیات را
ادامــه می دادنــد ،مخفیگاه متهم جوان
را که سوئیتی در بولوار هفت تیر بود،
شناساییوبازرسیکردند.
در بازرسی از مخفیگاه وی،کابل شارژ
گوشیآیفوننیزکشفوضبطشد.
ایــن گ ــزارش حاکی اســت ،بــا توجه به
احتمال جرایم ارتکابی بیشتر از سوی
متهم  24ساله ،وی با دستور قضایی
در اخــتــیــار کــارآگــاهــان اداره جعل و
کــاهــبــرداری پلیس آگاهی خراسان
رضویقرارگرفتتابررسیهایبیشتری
دراینبارهصورتگیرد.

فرماندهانتظامیطرقبهوشاندیزتشریحکرد:

ماجرایهمنشینیدزدوچوپان!
سجادپور-عضویکباندسرقتاحشامکه
به بهانه همنشینی با چوپان وارد باغ شده
بود،رازسرقتمسلحانهخشنرافاشکرد.
فرماندهانتظامیطرقبهوشاندیزدرتماس
خبرنگار خراسان و در تشریح ماجرای
سرقت مسلحانه احشام در بولوار شاهنامه
گفت :دقایق اولیه بامداد بیست و هشتم
مرداد،مالکچندینراسگوسفندوحشت
زدهباپلیس 110تماسگرفتومدعیشد
کهسارقانمسلحبابستندستوپاهایوی
و یکی از دوستانش ،هفت راس گوسفند او
راکهباگرفتنتسهیالتازبهزیستیخریده
بود،بااستفادهازدودستگاهپرایدبهسرقت
بردهاند!سرهنگاکبرحسینپورافزود:در
پیاعالماینگزارش،بالفاصلهگروهورزیده
ای از نیروهای آگاهی شهرستان طرقبه
و شاندیز با حضور شبانه در محل وقوع
جرم به تحقیق در این باره پرداختند .وی
تصریحکرد:شاکیپروندهدربارهچگونگی
ماجرای سرقت مسلحانه به کارآگاهان
گفت :به درخواست دوستم که به تازگی
با هم آشنا شده ایم برای دور هم نشینی به
درونباغرفتیمولیدوستم«سعید»ازسگ
هامیترسیدبههمیندلیلازمنخواستتا
آنهارابهبندبکشم!منهرچهاصرارکردم
که آن ها با تو کاری ندارند او قبول نکرد!
برای این که دوستم اذیت نشود ،سگ ها

را بستم! ولی ساعتی بعد هنگامی که شب
به نیمه نزدیک می شد ،صدای پارس سگ
ها بلند شد .دوستم از من خواست به پشت
در باغ سری بزنم چرا که آن جا سر و صدا
بود! وقتی در باغ را باز کردم ناگهان چند
نفر با شمشیر و اسلحه روی سرم ریختند و
مرا کتک زدند سپس مرا به داخل اتاقک
باغ بردند و دست و پاهای من و «سعید» را
با چسب بستند .آن ها سپس گوسفندانم
رابادودستگاهپرایددرحالیسرقتکردند
کهخودرویدوستمرانیزباخودبردند!بعد
از آن با تالش زیاد دست و پایم را باز کردم
و با کمک گرفتن از باغداران محل با پلیس
 110تماس گرفتم! سرهنگ حسین پور
درادامهاینماجراافزود:بهدنبالاظهارات

ایــن مــرد کــه خــود را چــوپــان گوسفندان
معرفیمیکرد،کارآگاهانبهدوستچند
ساعته چوپان مظنون شدند و او را مورد
بازجویی های فنی قرار دادنــد .این مقام
ارشد انتظامی خاطرنشان کرد« :سعید»
که در بازجویی ها به تناقض گویی افتاده
بــود ،راز سرقت و همنشینی با چوپان را
فاش کرد و گفت :نقشه سرقت گوسفندان
چوپانراکشیدهبودیمبههمیندلیلمنبا
او طرح دوستی ریختم و برای شب نشینی
به باغ او رفتم وقتی چوپان سگ ها را بست
با همدستانم تماس گرفتم و آن ها طبق
نقشه وارد باغ شدند و دست و پاهای مرا
نیز بستند تا چوپان به من مشکوک نشود!
فرمانده انتظامی طرقبه و شاندیز تصریح

کرد :در پی اعترافات این متهم و تا سپیده
دم روز بیست و نهم مرداد ،کارآگاهان در
چندعملیاتهماهنگهمهاعضایباندرا
دستگیروگوسفندانسرقتیرانیزدربولوار
شاهنامهکشفکردند.
سرهنگ اکبر حسین پور با اشــاره به این
که اسلحه به کار گرفته شده در ماجرای
سرقت قالبی است ،اضافه کرد :با توجه
به سرقت های مشابه دیگر ،این پرونده در
اختیار کارآگاهان اداره آگاهی قرار گرفته
است تا بررسی های بیشتری در این باره
انجامشود.

۱۳
در امتداد تاریکی

دلهره!
اولین شرط من برای ازدواج موقت این بود که هیچ کس از ازدواجم مطلع
نشود و این موضوع تا پایان مدت عقد مخفی بماند اما همسرم که با شیوه و
شگرد خیرخواهانه وارد زندگی ام شده است ،اکنون با آبروریزی و انتشار
تصاویرخصوصیاممراتحتفشارقراردادهاستتا...
زن  32ساله با اشاره به این که «هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمی
گیرد»ومنهمبهراحتیفریبگرگیدرلباسمیشراخوردمبهکارشناس
اجتماعیکالنتریسپادمشهدگفت:پدرومادرموضعیتاقتصادیخوبی
نداشتند و روزگارمان به سختی می گذشت .من هم بعد از آن که نتوانستم
تحصیالتمرادرمقطعدبیرستانبهپایانبرسانم،بهناچاردرسومدرسهرا
رهاکردمتااینکهچندسالقبلجوانیبهنام«اکبر»بهخواستگاریامآمد.
منهمبالفاصلهبهخواستگاریاوپاسخمثبتدادموپایسفرهعقدنشستم
ولیروزگارمازآنجابهبیراههفالکتوبدبختیرسیدکهفهمیدمهمسرم
بهموادمخدرصنعتیاعتیاددارد.دیگرنمیتوانستمبااینشرایطبهزندگی
مشترکبااوادامهبدهمچراکههمهروزهایزندگیامبهمشاجرهوقهرودعوا
میکشید.باالخرهچندسالبعدازاوجداشدمونزدخانوادهامبازگشتمامااز
اینکهسربارخانوادهامبودم،احساسشرمندگیمیکردمبههمیندلیل
تصمیم گرفتم شغلی در بیرون از منزل پیدا کنم خالصه با همکاری شوهر
یکیازدوستانمدریککارخانهتولیدیمشغولکارشدمواینگونهزندگی
امآرامآرامرنگآرامشبهخودگرفت.مدتیبودکهبدونهیچدغدغهایدر
کنارخانوادهامروزگارمیگذراندمتااینکهحدودیکسالقبلپدرمتصمیم
گرفت منزلی را به طور کامل رهن کند تا اجاره ای نپردازیم ولی مبلغ 10
میلیونتومانکمداشتیمدرهمینروزهامنماجرارابراییکیازهمکارانم
بازگو کردم و با او به درد دل پرداختم .من و «شهریار» از مدتی قبل در محیط
کاربایکدیگرآشناشدهبودیمواورامردیمورداعتمادمیدانستم«.شهریار»
وقتیمتوجهمشکلمشدخیلیزودرنگخیرخواهانهبهخودگرفتومدعی
شداینمبلغرابدونهیچچشمداشتیدراختیارممیگذارد.فقطدرقبال
آن مبلغ  10میلیون تومان از من سفته گرفت و پول را به حسابم واریز کرد.
اما هنوز یک ماه بیشتر از این موضوع نگذشته بود که شهریار از من خواست
مبلغیازبدهیامرابهاوبازگردانمولیشرایطکاریمنطورینبودکهبتوانم
به این زودی طلبش را پرداخت کنم .این گونه بود که روزی شهریار با ابراز
عالقهبهمنپیشنهادازدواجموقتدادوگفت:حاضراستدرقبالمهریه10
میلیونتومانیبهمدتسهماهمرابهعقدخودشدرآورد.منهمکهچارهای
نداشتمبااینشرطبهعقدموقتاودرآمدمکهاینازدواجپنهانبماند.چراکه
میدانستمشهریارنیزبهموادمخدراعتیادداردواگرخانوادهامازاینموضوع
مطلعشوندمراسرزنشمیکنند.خالصهاینازدواجصورتگرفتومنتا
پایانزمانعقدموقتبااوزندگیکردمولیوقتیفهمیدکهمنقصدتمدید
مدتعقدموقتراندارم،بهتهدیدوسوءاستفادهازعکسهایخصوصیام
روی آورد او با شگرد کمک به نیازمندان ،مقداری قند و چای به منزل پدرم
بردهوبهبهانهکمکهایبعدیشمارهتلفناوراگرفتهبودوحاالنهتنهاادعا
می کند که سفته هایم را به اجرا می گذارد بلکه تهدیدم می کند که تصاویر
خصوصیمرابرایپدرمارسالخواهدکرد.اودراینسهماهزندگیتصاویر
زیادی از من در حافظه گوشی تلفن همراهش ذخیره کرده است و اکنون
با به دست آوردن شماره تلفن های اقوام و آشنایانم مرا تحت فشار گذاشته
استکهدرصورتتمدیدنکردنمدتعقدموقت،اینتصاویرزنندهرابرای
همهآنهاارسالمیکند.اوبرایترساندنمنحتیبرخیازاینتصاویررا
براییکیازهمکارانمدرکارخانهارسالکردهاستکهبا دیدنآنتصاویردر
گوشیتلفنهمکارمرنگازرخسارمپرید.حاالهماوبرایمجبورکردنمن
بهاینازدواجدستبههرکارغیراخالقیمیزندبههمیندلیلازاوشکایت
کردمتاحداقلنتواندسفتههارابهاجرابگذارد!تازهمیفهممکهقدیمیها
درست می گویند« ،هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمی گیرد» .او با
شگردخیرخواهانهقصدسوءاستفادهازمراداشتکه...
شایان ذکر است ،به دستور سرهنگ عباس زمینی (رئیس کالنتری سپاد)
پرونده شکایت این زن در دایره مددکاری اجتماعی کالنتری و زیر نظر
کارشناسانزبدهموردبررسیقرارگرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

