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 2سال حبس 
مجازات قتل برادر

 مسافر هلند قتل 
مرد ساندويچي را انکار کرد

پس�ر جواني ك�ه مته�م اس�ت م�رد س�اندويچي را ب�ه خاط�ر كينه 
قديم�ي ب�ه قت�ل رس�انده پ�س از دس�تگيري قت�ل را ان�كار ك�رد. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 2 بامداد ديروز مأموران كالنتري 128 تهران نو 
قاضي منافي آذر، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران را از قتل مرد 
سالخورده اي با خبر كردند. بررسي ها حكايت از اين داشت مرد سالخورده ساعتي 
قبل در مغازه ساندويچي اش از س��وي فرد ناشناسي با ضربات چاقو زخمي و 
براي درمان به بيمارستان بوعلي منتقل شده است، اما مرد سالخورده به سبب 
خونريزي شديد فوت مي كند. بدين ترتيب با اعالم اين خبر بازپرس همراه تيمي 
از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شدند. تيم جنايي در بيمارستان 
با جسد مرد 73 ساله اي به نام فرامرز روبه رو شدند كه با اصابت چاقو به قفسه 
سينه اش به كام مرگ رفته بود. همچنين در تن پيمايي از مقتول تيم جنايي 
با آثار زخم روي دست مقتول هم روبه رو شدند كه نشان مي داد وي در دفاع از 

خودش مقابل ضارب از ناحيه دست هم زخمي شده است. 
پسر مقتول در تحقيقات پليس��ي گفت: پدرم مغازه ساندويچي داشت و من 
هم در مغازه اش كار مي كنم. او با كسي دشمني نداشت، اما دو هفته قبل پسر 
جواني به داخل ساندويچي آمده بود و با پدرم درگير شده بود. من علت درگيري 
را نپرسيدم و االن هم دليل اين درگيري را نمي دانم. وي درباره لحظه قتل گفت: 
خانه ما باالي مغازه ساندويچي است. ساعت 12 شب در حالي كه قرار بود مغازه 
را ببنديم براي انجام كاري به خانه مان در طبقه باال رفتم و پدرم در مغازه تنها 
بود. لحظاتي بعد وقتي به مغازه برگشتم با صحنه هولناكي روبه رو شدم. پدرم 
خونين نقش بر زمين شده بود و به سختي حرف مي زد. بالفاصله با اداره پليس و 
اورژانس تماس گرفتم و پدرم را با آمبوالنس به بيمارستان بوعلي منتقل كرديم، 
اما پدرم به خاطر خونريزي شديد فوت كرد. وي در پايان گفت: من به همان پسر 
جوان مشكوك هستم و احتمال مي دهم او در همان دقايقي كه من به خانه مان 
رفتم به مغازه آمده و پدرم را به قتل رسانده است. همزمان با ادامه تحقيقات تيم 
جنايي مشخصات مظنون را كه پسر مقتول در اختيار تيم جنايي قرار داده بود به 
گشت هاي مأموران پليس اعالم كردند و پسر ناشناس به عنوان مظنون به قتل 
تحت تعقيب قرار گرفت. در حالي كه ساعتي از وقوع حادثه نگذشته بود مأموران 
كالنتري 128 تهران نو اعالم كردند پسر موتور سواري را در حوالي محل حادثه 
مشاهده كرده اند كه با موتور سيكلتش در حال دور دور زدن است. با مشاهده 
مظنون، مأموران به دستور بازپرس پرونده پسر موتور سوار را بازداشت كردند. 
مأموران همچنين در بازرسي از متهم و موتور سيكلتش چاقويي را كه وي زير 

زين موتورسيكلتش مخفي كرده بود كشف كردند. 
متهم كه پسر 30 ساله اي به نام رسول بود پس از دستگيري براي تحقيقات به 
اداره پليس منتقل شد. متهم در بازجويي ها به درگيري با مقتول اعتراف كرد، اما 

مدعي شد مرتكب قتل مرد ساندويچي نشده است. 
وي گفت: من از مقتول كينه قديمي داشتم. 20 سال قبل برادر11ساله ام به طرز 
مرموزي به قتل رسيد. در آن زمان خيلي تالش كردم عامل قتل را پيدا كنم، اما 
موفق نشدم تا اينكه پس از مدتي فهميدم فرامرز، برادرم را به قتل رسانده است. 
از آنجايي كه مدركي براي اثبات حرفم نداشتم كاري نتوانستم انجام بدهم، اما 
از آن روز به بعد از فرامرز كينه به دل گرفتم و االن هم خيلي خوشحالم كه او 
به قتل رسيده است. وي ادامه داد: 13 سال قبل براي كار به كشور هلند رفتم و 
آنجا زندگي تازه اي را شروع كردم تا اينكه يك ماه پيش براي ديدن خانواده ام 
به ايران آمدم. وقتي براي زيارت قبر برادرم به بهشت زهرا رفتم دوباره داغم تازه 
شد تا اينكه دو هفته قبل فرامرز را ديدم و با هم درگير شديم. پس از آن روز من 
فرامرز را نديدم و االن هم خبر ندارم چه كسي او را به قتل رسانده است. امشب 
هم دلم خيلي گرفته بود و از خانه مان در محله تهرانپارس با موتور سيكلتم به 
محله قديمي مان در تهران نو آمدم و در ح��ال چرخيدن بودم كه مأموران مرا 

بازداشت كردند. 
متهم در پايان جلسه بازجويي به دستور قاضي منافي آذر براي تحقيقات بيشتر 
و بر مال شدن راز اين حادثه در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار 
گرفت. همچنين بازپرس جنايي دستور داد چاقوي كشف شده از مظنون براي 

انجام آزمايش هاي الزم در اختيار پزشكي قانوني قرار گيرد. 

م�رد ميانس�الي ك�ه ب�ه خاط�ر بدگمان�ي مرتك�ب قتل 
برادرش ش�ده بود، با اع�ام رضاي�ت اولي�اي دم از طناب 
دار فاصل�ه گرف�ت و ب�ه دو س�ال حب�س محك�وم ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، اوايل س��ال ۹۶، مأم��وران پليس از قتل 
همايون 40 ساله در يك درگيري خونين با برادرش باخبر و راهي 
محل شدند. عامل قتل برادر 45 ساله مقتول به نام احمد بود كه 
بازداشت شد. او در بازجويي ها با اقرار به جرمش روانه زندان شد 
و پرونده با اعالم رضايت اولياي دم از جنبه عمومي جرم به شعبه 
هشتم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. متهم در 
اولين جلسه رسيدگي به پرونده در حاليكه با قرار وثيقه آزاد بود 
پاي ميز محاكمه قرار گرفت و در شرح ماجرا گفت: »برادرم مرد 
چشم چراني بود و با زنان زيادي رابطه داشت. او با همسرم زياد 
ش��وخي مي كرد و پيامك مي داد به همين خاطر به رابطه او با 
همسرم مشكوك شدم. بارها به او تذكر دادم، اما گوشش بدهكار 
نبود به همين دليل روز حادثه وقتي متوجه ش��دم بار ديگر به 
همسرم پيامك داده به خانه او رفتم و با هم درگير شديم. در آن 

درگيري دست به چاقو شدم و برادرم را كشتم.«
در پايان هيئت قضايي بعد از شور با توجه به رضايت اولياي دم، 

متهم را از جنبه عمومي جرم به دو سال حبس محكوم كرد. 

زن جوان�ي ك�ه ب�ه اته�ام قت�ل م�ادر س�الخورده اش 
بازداش�ت ش�ده بود، ب�ا حكم هيئ�ت قضايي تبرئه ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، اواخر سال ۹5، مأموران پليس پايتخت از 
مرگ مشكوك زن 80 ساله به نام مهين باخبر و راهي محل شدند. 
پسر آن زن كه در محل حضور داشت به مأموران گفت: »به مرگ 
مادرم مشكوكم. فكر كنم خواهرم او را كشته است!« او در ادامه 
گفت: »چند سالي مادرم بيمار بود و خانه نشين شده بود. به همين 
دليل خواهرم كه مجرد بود با او زندگي مي كرد و پرستارش بود، 
اما رابطه خوبي با مادرم نداشت چون بارها متوجه شده بودم كه 
قرص هاي او را سر وقت نمي دهد. اين گذشت تا اينكه فهميدم 
حال مادرم بد شده و فوت كرده است. « آن مرد در آخر گفت: »به 
مرگ مادرم مشكوكم و احتمال مي دهم خواهرم در فوت او مقصر 

باشد به همين خاطر از او شكايت دارم.«
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، دختر  وی بازداشت شد و تحت 
بازجويي قرار گرفت. او در توضيح به مأموران گفت: »همه خواهر 
و برادرانم ازدواج كرده بودند و سرزندگي خودشان بودند، اما من 
مجرد بودم به همين دليل پرستاري از مادرم به عهده من بود. در 
اين سال ها با ميل و رغبت از او نگهداري مي كردم و خيلي مادرم را 
دوست داشتم. قبول دارم گاهي با هم جر و بحث داشتيم، اما اين 
دليل نمي شد كه در رسيدگي به او كم كاري كنم. داروهايش را سر 

وقت مي دادم و در پرستاري از او هيچ كوتاهي نكرده ام.«
بعد از اين توضيحات و اعالم گزارش پزشكي قانوني مبني بر اينكه 
علت فوت سكته قلبي بوده است، پرونده بعد از صدور كيفرخواست 
به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در 
اولين جلسه رسيدگي به پرونده كه در غياب متهم برگزار شد، 
وكيل تسخيري وي مقابل هيئت قضايي قرار گرفت و گفت موكل 
وي بنا به گزارش پزش��كي قانوني و انكارهاي متعدد از هرگونه 

اتهامي تبرئه است. 
در پايان هيئت قضايي نيز بنا به دفاعيات وكيل متهم زن جوان را 

از هرگونه جرمي تبرئه كرد. 

 تبرئه زن جوان 
از قتل مادر 

ت�ازه دامادي ك�ه با همدس�تي س�ه نفر از 
دوس�تانش پدرزن�ش را به خاط�ر مخالفت 
ازدواج�ش رب�وده ب�ود، روز گذش�ته در 
جلس�ه دادگاه ادعاي تازه اي مط�رح كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، اوايل تابستان سال ۹4، 
مرد ۷0 س��اله به نام رض��ا با مراجعه ب��ه اداره 
پليس از داماد و همدستانش به اتهام آدم ربايي 
شكايت كرد و گفت: »شغلم بنايي بود به همين 
بهانه روز گذشته سه مرد جوان از من خواستند 
تا ساختماني را در افسريه بازديد كنم. قرار شد 
آنها دنبالم بيايند و همراهش��ان به آنجا بروم. 
وقتي سوار ماشين شدم آنها تغيير مسير دادند 
و مرا ب��ه خانه متروكه اي حوالي ش��رق تهران 
بردند و كتك زدند. س��اعتي گذش��ت تا اينكه 
مردي با نقاب به آنها اضافه ش��د، اما صدايش 
برايم آش��نا بود. دقايقي كه گذشت فهميدم او 

دامادم اكبر است.«
ش��اكي در ادامه گف��ت: »آنها بع��د از كتك و 
فحاشي به زور از من چك و چند ميليون سفته 
به همراه كيف و مداركم را گرفتند. س��پس با 
اصرار از دس��ت آنها رها ش��دم، اما پولي براي 
بازگشت به خانه نداش��تم تا اينكه يكي از آنها 
دلش سوخت و 10 هزار تومان پول داد تا ماشين 

كرايه كنم و به خانه ام برگردم.«
بعد از توضيحات مرد سالخورده، داماد 28ساله 

او شناس��ايي و بازداش��ت ش��د. اين مرد ابتدا 
جرمش را انكار كرد، ام��ا در مراحل بازجويي 
لب به اعتراف گش��ود و با همدستي سه نفر از 
دوستانش به جرمش اعتراف كرد. او در توضيح 
به مأموران گفت: »مدتي قبل با دختر شاكي به 
نام مانا آشنا شدم و تصميم گرفتم او را به عقد 
خودم درآورم، اما متوجه شدم پدرزنم مخالف 
ازدواج ماس��ت. از آنجائيكه ب��ه مانا عالقه مند 
ش��ده بودم و مي خواس��تم هر طور ش��ده با او 
ازدواج كنم، به ناچار درباره شغل و موقعيتم به 
آنها دروغ گفتم. اين شد كه من و مانا با هم عقد 
كرديم و در پي مقدمات جشن عروسي بوديم 
كه مانا متوجه دروغ هايم شد. او به دادگاه رفت 
و به خاطر فريب در ازدواج از من شكايت كرد. 
همسرم مي خواست هر طور ش��ده از من جدا 
شود، اما من عاشق مانا بودم و نمي خواستم او 
را از دست بدهم. اين شد كه نقشه آدم ربايي به 
س��رم زد. « متهم در ادامه گفت: »در اين مورد 
با سه نفر از دوس��تانم صحبت كردم و قرار شد 
آنها پدرزنم را به خانه متروكه بياورند و بعد به 
آنها ملحق ش��وم. آن روز براي اينكه شناسايي 
نش��وم به صورتم نقاب زدم و به زور از پدرزنم 
چك و چند ميليون س��فته گرفتيم و س��پس 

رهايش كرديم.«
بعد از اقرارهاي متهم ديگر همدستان وي نيز 

شناسايي و بازداشت شدند. پرونده بعد از كامل 
شدن تحقيقات به شعبه هشتم دادگاه كيفري 
يك استان تهران فرستاده ش��د و روز گذشته 
مقابل هيئت قضايي به رياست قاضي توكلي و 

مستشار محمدي قرار گرفت. 
ابتداي جلسه مرد سالخورده در جايگاه ايستاد 
و بار ديگر ش��كايت خود را مطرح ك��رد. او در 
ادامه گفت: »وقت��ي دخترم از دروغ گويي هاي 
نامزدش و اختالفات خانوادگي او مطلع ش��د، 
گفت كه زندگي با او س��خت است و نمي شود 
به او اعتماد كرد. م��ن هم حرف هاي دخترم را 
قبول كردم به همين دليل به حمايت از دخترم 

با ازدواج آنها مخالفت كردم.«
س��پس متهم در جايگاه قرار گرفت، اما ادعاي 
تازه اي را مطرح كرد و گف��ت: »از پدرزنم پول 
طلب داش��تم، اما او ب��راي پرداخت بدهي اش 
طفره مي رفت. به همين خاطر مجبور ش��دم 
براي گرفتن طلبم نقش��ه آدم رباي��ي را طرح 
كنم. او دروغ مي گويد و به خاطر مخالفت او با 

ازدواجمان مرتكب آدم ربايي نشدم.«
در ادام��ه ديگر متهم��ان نيز در جاي��گاه قرار 
گرفتند و خالف اظهاراتشان جرمشان را انكار 

كردند. 
در پايان هيئت قضاي��ي جهت صدور رأي وارد 

شور شد. 

محاكمه تازه داماد به جرم آدم ربايي

تاش تيم صلح و س�ازش ب�راي نجات عامل 
قتل بنيتا، دختربچه هش�ت ماهه سرانجامي 
نداش�ت و او صب�ح دي�روز قص�اص ش�د. 
ب��ه گ��زارش خبرن��گار م��ا، س��اعت 10 صبح 
2۹تير سال قبل بود كه مأموران كالنتري 1۶۹ 
مش��يريه در جريان س��رقت خودروي پرايدي 
همراه دختر هشت ماهه اي به نام بنيتا شدند. پدر 
بنيتا به مأموران گفت: قرار بود همراه خانواده ام 
به مس��افرت برويم. خ��ودروي پراي��دم جلوی 
در خانه ام روش��ن بود و دختر هشت ماهه ام در 
صندلي عقب بود كه براي آوردن ساك به داخل 
خانه ام رفتم كه ناگهان متوجه ش��دم س��ارقي 

خودروام را همراه دخترم سرقت كرد. 
با اعالم اين خبر تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي 
به دستور بازپرس جنايي براي شناسايي سارق و 
پيدا كردن دختر هشت ماهه وارد عمل شدند. در 
نهايت پس از گذشت هشت روز از حادثه مأموران 
دو سارق را به نام هاي محمد و مهدي شناسايي 
و بازداشت كردند و با اعتراف متهمان خودرو و 

جسد بنيتا در پاكدشت كشف شد. 
محمد 2۷ س��اله متهم رديف اول در بازجويي ها 
به س��رقت خودروي پرايد همراه دختر كوچولو 

اعتراف كرد. 

وي گفت: من موتور س��از، اهل تهران و ساكن 
پاكدشت هستم. از سال 85 معتاد به مواد مخدر 
ش��دم و از آن زمان به بعد چند ب��اري به اتهام 
خريد و فروش مواد، مشروبات الكلي و درگيري 

دستگير و راهي زندان ش��دم. آن روز قرار بود از 
مواد فروشي در پارك نزديك محل حادثه مواد 
بخريم، اما مواد فروش به پارك نيامد به همين 
دليل همراه مهدي و يكي ديگر از دوس��تانم به 

طرف خيابان رفتيم. مهدي به من گفت خودروي 
پرايد روشن اس��ت و از من خواست او را سرقت 
كنم. من سوار خودرو شدم و به راه انداختم كه 
صاحب خودرو از خانه اش بيرون آمد و اما موفق 
نشد مانع سرقت شود. ابتدا مي خواستم خودرو را 
در كيانشهر رها كنم، اما مهدي گفت به پاكدشت 
بروم. من متوجه بچه نشدم تا اينكه در پاكدشت 
مهدي را ديدم و سوار خودرو شد و متوجه بچه 
شديم. پس از س��رقت مقداري از لوازم، خودرو 
را در خياباني رها كرديم و با پول هاي س��رقتي 
رفتم مواد بخ��رم. مهدي، مته��م رديف دوم و 
متهم رديف س��وم نيز در بازجويي ها حرف هاي 
همدست خود را تأييد كردند. سه متهم پس از 
تحقيقات تكميلي در شعبه نهم دادگاه كيفري 
يك استان تهران محاكمه شدند و هيئت قضايي 
محمد را به اتهام مباشرت در قتل عمدي بنيتا به 

قصاص محكوم كرد. 
حكم دادگاه پس از تأييد در ديوان عالي كشور 
براي اج��را به ش��عبه اجراي احكام دادس��راي 
امور جنايي تهران فرستاده ش��د. بدين ترتيب 
محمد صبح ديروز پس از س��ير مراحل قانوني 
اجراي حكمش در زندان رجايي ش��هر با چوبه 

دار قصاص شد.

عامل قتل بنيتا   قصاص  شد 

دفن جسد شوهر

زن ج�وان ك�ه مته�م اس�ت پ�س از بيه�وش ك�ردن 
ش�وهر ميانس�الش جس�د وي را س�وزانده و داخ�ل ي�ك 
بش�كه دف�ن ك�رده مدعي اس�ت ك�ه ب�ه خاط�ر رفتار هاي 
اس�ت.  زده  كار  اي�ن  ب�ه  مش�كوك ش�وهرش دس�ت 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 22 شامگاه يك شنبه 2۷ خرداد ماه 
زن جواني با مركز فوريت هاي پليس 110 تماس گرفت و گفت كه 
ش��وهرش را به قتل رسانده اس��ت. لحظاتي بعد تيمي از مأموران 
كالنتري 148 انقالب براي بررس��ي ماجرا در محل كه پش��ت بام 
س��اختماني چهارطبقه در خيابان اسكندري ش��مالي بود حاضر 
ش��دند. در اولين بررسي ها معلوم شد كه زن 43 س��اله بعد از قتل 
شوهر 58 ساله اش جسد وي را داخل بشكه پنهان كرده و روي آن 

را با سيمان پوشانده است. 
بعد از تأييد خبر قاضي منافي آذر، بازپرس ش��عبه سوم دادسراي 
امور جنايي تهران به همراه تيم��ي از كارآگاهان اداره دهم پليس 
آگاهي تهران در محل حاضر شد. در اولين گام با حضور آتش نشانان 
جسد از داخل بشكه خارج ش��د. در بررسي هاي اوليه تيم پزشكي 
قانوني در محل مشخص شد كه جسد قبل از دفن شدن سوزانده 
شده است. همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني همسر مقتول 

مورد تحقيق قرار گرفت. 
وي در اولين بازجويي ها به قتل اعتراف كرد و در شرح ماجرا گفت: 
من و شوهرم سال ها قبل ازدواج كرديم. ابتدا زندگي خوبي داشتيم 
و در همان س��ال های ابتداي��ي صاحب دو دختر ش��ديم و االن هم 
دخترانم 18 و 21 ساله هستند. زندگي خوبي داشتيم تا اينكه مدتي 
قبل به رفتار هاي همسرم مشكوك ش��دم و بعد از آن با هم اختالف 
پيدا كرديم و همواره با هم مشاجره مي كرديم. او در شرح قتل گفت: 
همسرم هميشه سرش به گوش��ي اش بود و من به او مشكوك شده 
بودم و احتمال مي دادم او با زن ديگري در ارتباط باشد. او پيامك هاي 
مشكوكي به افراد ديگر مي فرستاد تا اينكه چند روز قبل مثل هميشه 
با هم مشاجره كرديم. وقتي دعواي ما باال گرفت مرا به شدت كتك 
زد كه تصميم به انتقام گرفتم. شامگاه روز جمعه 25 خردادماه بود 

كه نقشه قتل شوهرم را اجرا كردم. از آن جايي كه شوهرم شيرموز 
خيلي دوست داشت آن شب مقدار زيادي دارو داخل شير موز ريختم 
و به او خوراندم كه ساعتي بعد بي هوش شد. وقتي باالي سرش رفتم 
ديدم كه بدنش يخ كرده و فوت شده است، اما به خاطر اينكه مطمئن 
شوم فوت كرده است روسري را دور گردنش پيچاندم و كشيدم تا اگر 
زنده است خفه شود. ترسيدم و جسد را داخل نايلوني قرار دادم و بعد 
دور آن را پتو پيچيدم. در حالي كه همه خ��واب بودند او را به دوش 
گرفتم و به سختي 15 پله را تا پشت بام رفتم. جسد را داخل بشكه اي 
كه قباًل آنجا بود، گذاشتم و رويش بنزين ريختم و كبريت را كشيدم 
كه شعله هاي آتش به آسمان رفت. ترسيدم كه همسايه ها از ماجرا 
با خبر شوند كه آتش را خاموش كردم و به آپارتمانمان برگشتم. وي 
ادامه داد: دوباره به پشت بام رفتم و دوباره جسد را آتش زدم، اما به 
خاطر دود زيادي كه بلند ش��ده بود يكي از همسايه ها اعتراض كرد 
براي همين دوباره آتش را خاموش كردم. روز بعد دوباره به س��راغ 
جسد رفتم كه بوي تعفنش به مشام رس��يد به همين دليل در فكر 
راهي براي از بين بردن جس��د بودم كه چشمم به كيسه اي سيمان 
افتاد كه آنجا بود. سيمان را داخل بشكه ريختم و از آن بتن ساختم 
تا آثاري از جسد باقي نماند و بعد به خانه ام رفتم. دو روز بعد از حادثه 
دوباره به سراغ جسد آمدم كه ديدم خونابه از زير بشكه سرازير شده 
و بوي بدي هم در حال پخش شدن اس��ت. در حالي كه به فكر پيدا 
كردن راهي براي خالصي از جس��د بودم كه دخت��رم هم براي پيدا 
كردن علت بوي تعفن به پش��ت بام آمد و با ديدن بش��كه به ماجرا 
مظنون شد كه ماجرا را به او گفتم. بعد هم تصميم گرفتم پليس را 
از ماجرا با خبر كنم. متهم پس از اعتراف به قتل شوهرش به دستور 
قاضي منافي آذر براي تحقيقات بيش��تر در اختيار كارآگاهان اداره 

دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 
سرهنگ كارآگاه حميد مكرم، معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس 
آگاهي تهران بزرگ گفت: متهم روز گذشته به دستور بازپرس به 
پزشكي قانوني معرفي شد. وي ادامه: تحقيقات از وي در اداره دهم 

پليس آگاهي تهران جريان دارد. 

كالهبرداري از مسابقات جام جهاني
 با سايت هاي شرط بندي فوتبال

با ش��روع مسابقات 
سرهنگعلينيكنفس*

یادداشت
فوتبال جام جهاني، 
فعالي��ت  ش��اهد 
بنگاه هاي شرط بندي در فضاي مجازي هستيم، 
بنگا ه هايي كه با سود بردن از جذابيت هاي موجود و 
حس��اس كردن رقابت ميان كاربران، با استقبال 

مردمي مواجه شده است. 
فعاليت اين س��ايت ها معموالً در رقابت هاي مهم 
ورزشي نظير جام جهاني و بين قاره اي، المپيك و... 
به اوج خود رسيده و مديران بنگاه هاي شرط بندي 
سعي مي كنند با استفاده از تبليغات جذاب و اغوا 
كننده، كاربران را به پيش بيني نتايج مس��ابقات 
مختلف ترغيب كنند. برخي از اين سايت ها براي 
عضويت كاربران، درخواس��ت واريز مبلغي قابل 
توجه كرده و در ادامه به آنها اجازه پيش بيني نتايج 
را مي دهند.  در اكثر موارد مديران اين سايت ها بعد 
از جلب اعتماد كاربران، اقدام به كالهبرداري از آنان 

در قالب هاي مختلف مي كنند. 
مجرمان سايبري با طراحي سايت ها و درگاه هاي 
جعل��ي در ص��دد كالهب��رداري از كارب��ران و 
برداشت هاي غير مجاز از حساب بانكي آنان هستند. 
در اين راس��تا، راه اندازي س��ايت هاي پيش بيني 
نتايج مسابقات و نيز ش��رط بندي به زبان فارسي 
افزايش پيدا مي كند، لذا هموطنان عزيز بايد مراقب 

كالهبرداران فضاي مجازي باشند. 
اين س��ايت ها براي جذب مش��تري و جلوگيري 

از ش��ك كاربران به روند فعاليت خ��ود، افرادي را 
به عنوان برنده اع��الم و حتي اق��دام به پرداخت 
جايزه هاي كوچك با مبال��غ كم مي كنند تا از اين 
طريق كاربران را به سرمايه گذاري بيشتر ترغيب 

كنند. 
پس از جلب اعتماد قرباني مبني بر فعاليت مجاز و 
سالم سايت و سرمايه گذاري با مبالغ كالن، سايت 
مذكور تمامي س��رمايه وي را بلوكه كرده و از آن 
به بعد به پيام هاي كاربران و قربانيان خود پاس��خ 

نمي دهد. 
استفاده از ويروس ها و بدافزارها هم يكي ديگر از 
ش��گردهاي مجرمان سايبري اس��ت. مجرمان از 
اين طريق در قالب تماش��اي آنالين مسابقات به 
سيس��تم قربانيان نفوذ كرده و اطالعات آنها را به 

سرقت مي  برند.  
از همين رو توصيه مي شود كه شهروندان به هيچ 
عنوان فريب تبليغات دروغين و فريبنده اينترنتي 
برخي از اف��راد را نخورند، اين تبليغات اغوا كننده 
بيشتر در راس��تاي ترغيب كاربران براي پذيرش 

درخواست آنان، انجام مي شود. 
بر اس��اس قوانين مطرح ش��ده در قانون مجازات 
اسالمي )مواد ۷05 تا ۷10( ش��رط بندي و قمار 
جرم بوده و مجرمان بايد پاسخگوي اعمال مجرمانه 

خود باشند. 
 *رئيس اداره پيش�گيري از جرائم سايبري 

پليس فتا 

دستگيري مديران سايت هاي شرط بندي فوتبال
رئيس پليس فتاي استان اصفهان از بازداشت مديران 700 سايت جعلي شرط بندي فوتبال خبر داد. 
 س��رهنگ س��يد مصطفي مرتضوي افزود: اين افراد در كنار راه اندازي س��ايت هاي جعلي درگاه هايي را 
راه اندازي مي كنند كه به اطالعات حساب هاي بانكي شهروندان دسترسي يافته و به صورت غيرمجاز از 

حساب آنها پول برداشت مي كنند. 
وي با بيان اينكه دستور مسدودسازي سايت هاي شرط بندي و قمار آنالين از سوي مقام قضايي صادر شده 
است، گفت: در عملياتي پليسي مديران ۷00 سايت جعلي شرط بندي و قمار شناسايي و دستگير شدند. 
وي با بيان اينكه اغلب مديران سايت هاي قمار و شرط بندي در خارج از استان اصفهان فعاليت داشته اند، 

افزود: اين در حالي است كه اين مديران مشتريان زيادي را در استان اصفهان دارند. 
 


