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ازمیانخبرها

دسیسهپلیدسرایدار
براییکخانواده

سرایداریکخانهبااطالعازنبوداهالیمنزلدست
بهسرقتمیلیونیطالهاییکخانهزد.
به گزارش گروه حوادث رکنا ،سرهنگ کارآگاه
علی عزیزخانی رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی
پایتخت گفت :دوم فروردین امسال ،وقوع یک
فقره سرقت منزل در خیابان کارگر جنوبی به
کالنتری 129جامیاعالموپروندهاولیهتشکیل
و به دستور بازپرس شعبه یکم دادسرای ناحیه11
تهران برای رسیدگی تخصصی به پایگاه هشتم
پلیس آگاهی ارجاع شد .وی بیان کرد :شاکی با
حضور در پایگاه هشتم پلیس آگاهی اظهار کرد،
روز وقوع سرقت برای کاری از خانه خارج شدم
و پس از بازگشت به منزل متوجه شدم منزلم به
هم ریخته است و مقادیری طالجات و ارزهــای
خارجیکهدرگاوصندوقمنزلمبودبهارزششش
میلیاردریالسرقتشدهاست.رئیسپایگاههشتم
پلیس آگاهی پایتخت افزود :پس از ثبت اظهارات
شاکی ،کارآگاهان برای بررسی صحنه سرقت و
کشف ادله و تحقیقات میدانی به محل وقوع جرم
رفتند و در همان ابتدا متوجه شدند که سارق یا
سارقانبااستفادهازکلیدوبدونتخریبواردمنزل
شاکی شده اند و این فرضیه قوت یافت که سارق یا
سارقان قبال به محل سرقت تردد داشته و از وجود
طالجات در منزل مال باخته مطلع بوده اند .این
مقام انتظامی تصریح کرد :با وجود این فرضیه،
کارآگاهانتحقیقازشاکیوافرادیراآغازکردند
که به محل سکونت وی تردد داشتند و در نهایت به
فردی به نام اسماعیل مظنون شدند که چند روز
قبلازوقوعسرقتبهعنوانسرایداربهمنزلشاکی
مراجعهکردهبود.اینمقامپلیسبااشارهبهاینکه
کارآگاهان موفق شدند در رصدهای اطالعاتی
مخفیگاه ســرایــدار را شناسایی و با هماهنگی
های قضایی در بیست و چهارم فروردین ماه وی را
دستگیر کنند ،گفت :با انتقال سرایدار به پلیس
آگاهی وی به سرقت از منزل شاکی با استفاده از
کپی کردن کلید اقــرار و اظهار کرد ،کلیه اموال
سرقتی در مخفیگاهش موجود است که درگام
بعدی کارآگاهان با راهنمایی متهم موفق شدند
کلیهاموالشاکیراکشفکنند.

سرقتازحسابهاکمتراززمانرمزیکبارمصرف!
 4سارقفضایمجازیکه 100میلیونازچندحساببرداشتکردهبودند،دستگیرشدند

رئیس پلیس فتای پایتخت از دستگیری چهار
سارق فضای مجازی خبر داد که در مدت زمانی
کمتر از مدت مجاز رمز یک بار مصرف سرقت
میکردند .به گــزارش ایسنا ،سرهنگ تورج
کاظمی در این باره اظهار کرد :روز  ۲۷بهمن
سال گذشته خانمی  ۳۰ساله ،ساکن تهران
حوالی پیروزی با ارائــه شکایتی از دادســرای
مبارزه با جرایم رایانهای ،به پلیس فتا گفت که
برای شارژ سیم کارت تلفن همراه ایرانسل اش
وارد سایتی شده که شارژ تلفن همراه را با قیمت
ارزانی می فروخته است .او پس از طی کردن
چند مرحله و وارد کردن اطالعات کارت بانکی
خود،متوجهمیشودکهدرمدتزمانکوتاهتراز
یک دقیقه از حساب بانکیاش پنج میلیون ریال
به سرقت رفته است.
رئیس پلیس فتای پایتخت با اشــاره به این که
پروندههای مشابه دیگری نیز به پلیس فتا ارجاع
شــد ،توضیح داد :مهندسان پلیس فتا طی
تحقیقات اولیه متوجه شدند که متهم با ساخت
درگاه جعلی بانک ،در مدتی کوتاه تر از مهلت
رمز یک بار مصرف ،از حساب قربانیان مبالغی را
سرقت میکرده است.
ویبابیاناینکهمأمورانپلیسفتادرتحقیقات
بعدی پلیسی متوجه شدند ،مبالغ سرقتی به
حساب فــردی به نام (ح.ه) واریــز شده است،
گفت :فرد مذکور پس از دستگیری ،اعتراف
کرد ،یکی از دوستانش تعدادی دستگاه کارت
خوان به نام وی گرفته و در ازای آن به صورت
ماهیانه مبلغی به عنوان کارمزد به حسابش
واریز می کند.
رئیس فتای پایتخت گفت :پس از اعترافات
اولین متهم ،متهم دوم پرونده و مخفیگاه وی نیز
شناسایی شد و ماموران او را دستگیر و تعدادی

سرهنگ کاظمی با بیان این که دو متهم دیگر
این باند نیز طی دو عملیات جداگانه شناسایی
و دستگیر شدند ،افــزود :متهمان با مشاهده
مدارک و مستندات پلیس به صراحت به جرم
خود اعتراف کردند .سارقان اظهار کردند که با
پول شویی به شیوه های مختلف از جمله خرید
طال ،وجوه سرقتی را از چرخه بانک خارج می
کردند و در نهایت طالی خریداری شده را می
فروختند و مبلغ آن را میان خودشان تقسیم
میکردند.رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ،از
رسیدگیبه ۱۶پروندهدراینخصوصدرپلیس
فتا خبر داد و تصریح کرد :کارشناسان وجوه
سرقتی را یک میلیارد ریال برآورد کردهاند.
سرهنگ کاظمی در پــایــان بــا بــیــان ایــن که

میآید؛ بنابراین ضروری است کاربران فضای
مجازیخریدهایاینترنتیخودراازسایتهای
معتبر و مهم و دارای نماد الکترونیکی مورد
اعتماد انجام دهند.
وی با تأکید بر این که شهروندان برای انجام
عملیات اینترنتی بانکی باید رایانهشان را به
سیستم عامل و آنتی ویروس به روز مجهز کنند
و مطمئن شوند که از درگاه اصلی بانک https
استفاده میکنند ،گفت :مردم حین خریدهای
آنالین باید دقت داشته باشند که در دام فیشره
یا همان درگاههای جعلی بانک گرفتار نشوند،
چرا که این افراد صفحات جعلی شبیه به صفحه
اصلی ایجاد می کنند و به طور عمده به دنبال
سرقت اطالعات مهم بانکی کاربران هستند.

دزدی پالک خودروها برای سرقت!
توکلی  -دزدان حــرف ـهای کــه بــا استفاده
از پــاک هــای سرقتی اقــدام به سرقت می
کردند ،دستگیر شدند .به گزارش خبرنگار ما،
ماموران کالنتری  ۱۲جیرفت شهید بهشتی
حین گشت زنی مشاهده کردند که دو سارق با
سوء استفاده از تاریکی شب در حال باز کردن
پالک های یک دستگاه خودروی پراید هستند.
مــــامــــوران پـــس از هــمــاهــنــگــی بـــا مــقــام
انتظامی ،بی درنــگ اقــدام به دستگیری و
انتقال ســارقــان بــه مقر انتظامی کــردنــد  .
فرمانده انتظامی جیرفت با بیان این که سارقان

حملهخرسعصبانیبه کوهنورد پیرانشهری

خــــرس عــصــبــانــی یـــک کـــوهـــنـــورد را در
ارتــــفــــاعــــات پــیــرانــشــهــر زخـــمـــی کــــرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،مسئول
فوریتهای پزشکی پیرانشهر گفت :یک خرس
به یکی از شهروندان این شهرستان در ارتفاعات

تجهیزات و ابزار آالت سرقت را کشف کردند.
ویافزود:درادامهتحقیقاتپلیسی،کارآگاهان
دریافتند با باندی از سارقان فضای مجازی
مواجه هستند و در ادامه دو متهم دیگر نیز که با
همکاریدیگرمتهمانازکاربرانفضایمجازی
سرقت می کردند ،شناسایی شدند.

مجرمانفضایمجازیباتکنیکهایمهندسی
اجتماعی اقدام به سرقت اطالعات کاربران و
برداشتهای غیرمجاز از حسابهای بانکی
طعمههایشانمیکنند،افزود:طراحیصفحات
جعلی یکی از مهمترین نمونههای شگردهای
کــاهــبــردارانــه در فضای مــجــازی بــه حساب

«هاوشینان» حمله کرد و این فرد از ناحیه دست،
پا و صورت دچار جراحت شد.
عزیز ابراهیمنژاد مسئول فوریتهای پزشکی
پیرانشهر اظــهــار کــرد :ایــن حــادثــه شامگاه
روز دوشنبه گذشته اتفاق افتاد و بالفاصله
نــیــروهــای اورژانــــس بــه محل اعـــزام شدند.
ابراهیم نژاد بیان کرد :فرد مصدوم  ۳۴ساله
و از اهالی پیرانشهر است که برای جمعآوری
گیاهان کوهی به ارتفاعات «هاوشینان» در
روستای «لک بن» در جاده پیرانشهر به مهاباد
رفته بود و اکنون در بیمارستان امام خمینی(ره)
در حال مداواست.

معموال با سرقت پالک خودروها و سوء استفاده
از این نوع پالک ها ،اقدام به اعمال خرابکارانه
و سرقت هــای مسلحانه می کــردنــد ،افــزود:
در بررسی سوابق این متهمان نیز مشخص
شــد کــه قبال اقـــدام بــه  ۹فقره سرقت پالک
خــودروهــای شهروندان کــرده اند.سرهنگ
«رضــا محمد رضــایــی» بــا اش ــاره بــه ایــن که  
متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل
قانونی تحویل مرجع قضایی شدند ،ادامه داد:
سارقان برای پنهان ماندن سرقت ها دست به
دزدی پالک خودروها می زنند که به منظور

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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پیشگیری از این گونه سرقت ها ،الزم است
مالکان وسایل نقلیه بــرای نصب تجهیزات
هشدار دهنده و دزدگیر روی خودروها اقدام
کنند.

9

در امتداد تاریکی

ستاره بد اقبال!
آن دو نفر همدستان شوهرم بودند که برای به راحتی در دام او می افتادند و به خالفکاری
ترساندن مال باخته همراهی ام می کردند ،روی می آوردند.
دیگر چاره ای برایمان باقی نمانده بود ،چرا که خالصه ،خیلی زود وارد باند خالفکاران شدم
با لو رفتن ماجرای سرقت از منزل همسایه همه تا این که مدتی قبل به همراه چند تن از اعضای
چیز به هم می ریخت و من هم پشت میله های باند نقشه سرقت از منزل یکی از همسایگان را
زندان می افتادم ،به همین دلیل یکی از آن دو طرح کردیم .می دانستیم لوازم با ارزشی در
نفر لباس نیروهای انتظامی را به تن کرد و در منزل زن همسایه وجود دارد .باالخره با یک
پوشش مامور تجسس کالنتری سپاد به منزل برنامه ریــزی حساب شده به منزل همسایه
دستبرد زدیم و اموال را بین خودمان تقسیم
مال باخته رفت تا این که ...
این ها بخشی از اظهارات زن جوانی است کردیم که در این میان مقداری از لوازم سرقتی
که نوزدهم فروردین گذشته به اتهام سرقت نیز به پاتوق ستاره منتقل شد اما بیشتر از
از منازل توسط نیروهای ورزیــده کالنتری دو روز از مــاجــرای سرقت نگذشته بــود که
سپاد مشهد دستگیر شد .این عضو باند که به فهمیدیم مال باخته در کالنتری سپاد طرح
همراه هفت تن دیگر از همدستانش به چنگ شکایت کرده است و ماموران نیز به ما مظنون
قانون افتاده اند و باند مخوف آنان در عملیات شده اند چرا که پاتوق ما در آن محل شناسایی
ضربتی پلیس به فرماندهی مستقیم سرگرد شده بود .به همین دلیل دوبــاره پای بساط
جعفر عامری (رئیس کالنتری سپاد) متالشی مواد مخدر به چاره اندیشی نشستیم و تصمیم
شــده اســت ،درب ــاره داســتــان زندگی اش به گرفتیم با ترساندن مال باخته ،او را از پیگیری
کارشناس اجتماعی کالنتری گفت :زندگی شکایت منصرف کنیم .این بود که دو تن از
من از روزی در مسیر نابودی قرار گرفت که همدستان همسرم با من همراه شدند و یکی
فهمیدم همسرم در مرداب اعتیاد دست و پا از آن ها لباس نظامی به تن کرد و در پوشش
می زند .او خیلی زود سراغ مواد مخدر صنعتی ماموران تجسس کالنتری به در منزل شاکی
رفت و روزگارمان را تباه کرد .طولی نکشید رفتیم ولی او که از طریق نیروهای تجسس
که برای تامین هزینه های سنگین اعتیادش ،آموزش دیده بود تا راه دستگیری ما را راحت
دست به خالف و خالفکاری زد چرا که مواد تر کند ،از باز کردن در منزل خودداری کرد.
مخدر از او یک انسان بی اراده ساخته بود که ما هم که نمی دانستیم زیر ذره بین پلیس قرار
حتی توان کار کردن هم نداشت .روزگارمان داریم و همه حرکات و رفتارمان کنترل می
به سختی می گذشت و همسرم آواره کوچه و شود ،با پررویی به تعقیب شاکی پرداختیم تا
خیابان شده بود ،او فقط به تامین هزینه های او را بترسانیم ولی ناگهان غافلگیر شدیم و در
اعتیادش می اندیشید و مرا از خاطر برده بود تا حالی که هاج و واج مانده بودیم ،دستبندهای
این که به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر و روانه فوالدین پلیس بر دستانمان گره خورد و آن ها
زندان شد .از آن روز به بعد ،سیاهی و تاریکی اموال سرقتی را از منزل من و دیگر اعضای
در زندگی من نیز ریشه دوانــد چرا که نمی باند کشف کردند.
توانستم مخارج زندگی ام را تامین کنم .در وقتی وارد کالنتری شدیم تــازه فهمیدم که
همین روزها بود که به دام زنی معروف به ستاره همدستانم نیز به طور همزمان در دام پلیس
افتادم .منزل او پاتوق خالفکاران و معتادان افتاده اند .حاال هم اگرچه پشیمانی سودی
بود و بسیاری از نقشه های سرقت در منزل او و ندارد و باید مجازات سنگین خالفکاری هایم
را تحمل کنم اما باز هم خوشحالم که پاتوق
پای بساط مواد مخدر کشیده می شد.
«ستاره» مرا اغفال کرد و به آن النه کثیف برد .ستاره نیز لو رفت تا افراد درمانده دیگری مانند
برای آن که گرسنه نمانم دست به هر کاری من سر از این پاتوق کثیف در نیاورند و...
می زدم تا این که مجبور شدم برای دستبرد شایان ذکر است ،همزمان با متالشی شدن این
به منازل نیز با باند آن ها همکاری کنم ،البته باند سرقت ،تالش گسترده نیروهای تجسس
ستاره هم وضعیتی بهتر از من نداشت چرا کالنتری با صدور دستورات ویژه قضایی برای
که او نیز عالوه بر تامین هزینه های اعتیادش دستگیری دیگر افراد مرتبط و ریشه یابی این
باید مخارج دیگر اعضای خانواده اش را نیز باند با فرماندهی رئیس کالنتری همچنان
می پرداخت .به همین دلیل زنانی مانند من ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

