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ب�رگ کمپان�ی خ�ودرو پژو ه�اچ ب�ک تی�پ TU5 206مدل  
1392 رن�گ س�فید روغنی ش�ماره پ�اک ) ای�ران 88  699 
د 71( ب�ه ش�ماره موت�ور 160B0050303 و ش�ماره شاس�ی 
NAAP13FE8DJ459706 متعلق به پرویز مسلمی مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.البرز

آگهی اعالم مفقودی

متن آگهی   آگهی انتقالی باستناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1399/09/06 و نامه 
ش��ماره 123/99/389 مورخ 1399/10/04 اداره ثبت ش��رکتها و موسسات غیرتجاری 
استان مرکزی مرکز اصلی ش��رکت با مس��ئولیت محدود ره گس��تر نیتا به شناسه ملی 
14004853911 از شهرستان آش��تیان به اس��تان آذربایجان غربی شهرستان تکاب ، 
بخش مرکزی ، شهر تکاب، محله امام ، بلوار تخت سلیمان ، کوچه یوسفی ، پالک 0 ، طبقه 
همکف کدپستی 5991969638 تغییر و انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تکاب تحت شماره 613 به ثبت رسیده است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب )1133455(

رونق كسب و كار سارقان
 در ديوار و شيپور

سایت هاي دیوار و شیپور از جمله پرکاربردترین 
سایت هاي خرید و فروش کاال است که به بستري 
براي سوء استفاده شیادان سایبري با ترفندهاي 

مختلف تبدیل شده است.
با وجود اینکه تاکنون هش��دارهاي بس��یاري در 
خصوص کالهبرداري ب��ا ترفندهاي مختلف در 
س��ایت هاي ثبت آگهي از س��وي پلیس فتا داده 
شده، اما متأس��فانه هنوز هم افراد زیادي قرباني 
اقدامات مجرمانه کالهب��رداران اینترنتي در این 
سایت ها مي شوند. بررسي پرونده هاي مربوط به 
این گونه سایت ها نشان مي دهد که دریافت بیعانه، 
فروش کاالي سرقتي یا جعلي، ارائه رسید بانکي 
جعلي و همچنین جا زدن کالهب��ردار به عنوان 
خریدار یا فروش��نده از جمله ترفندهایي اس��ت 
که مجرمان س��ایبري از آنها براي فریب کاربران 

استفاده مي کنند. 
در روش اول کالهبردار با ثبت آگهي در سایت و 
در پي تماس مش��تري، وي را فریب داده و براي 
اطمینان دادن از اینکه جنس براي شما محفوظ 

شده درخواست واریز بیعانه مي کند.
 در ادامه پس از واریز پول ف��رد کالهبردار تلفن 
همراه خود را خاموش می کند و دیگر پاسخگوي 
تماس هاي مش��تري نیس��ت. درروش دوم هم 
کالهبردار، آگهي فروش کاالي سرقتي یا جعلي 
را در س��ایت بارگذاري کرده و با فریب موفق به 

فروش آن مي شود. 
در روش سوم کالهبردار در تماس با فروشنده و 
پس از توافق بر سر قیمت کاال، درخواست شماره 
کارت فروشنده را کرده و با اس��تفاده از نرم افزار 
رسید ساز جعلي اقدام به تهیه رسید جعلي بانکي 
کرده و با نش��ان دادن رسید یا ارس��ال آن براي 
فروشنده وي را فریب داده و کاالي مورد نظر خود 

را دریافت می کند  و از محل متواري مي شود. 
کاربران ب��راي اینک��ه در دام این گونه ش��یادان 
گرفتار نش��وند به هش��دارهایي همچ��ون عدم 
مراجعه انفرادي به محل خرید کاال، عدم اعتماد 
به تبلیغات و قیمت ها، انج��ام معامله به  صورت 
حضوري و ترجیحاً در ساعت اداري، عدم دریافت 
چك هاي تضمیني  و رمزدار، عدم اعتماد به رسید 
انتقال وجه تا زمان دریاف��ت پیامك واریز، عدم 
پرداخت پول تا زمان اطمینان از اصالت و س��الم 
بودن کاال و در آخر به احراز هویت طرف مقابل با 

دریافت سند، توجه کنند. 
 *رئیس پلیس فتای استان اردبیل

 4زخمي در واژگوني 
آمبوالنس بشاگرد

واژگوني آمبوالنس حامل بیمار در شهرس�تان 
بشاگرد در استان هرمزگان چهار زخمي برجاي 

گذاشت. 
دکتر حسین قاس��مي، رئیس اورژانس هرمزگان 
به ایس��نا گفت: ظهر روز گذشته آمبوالنس مرکز 
درماني بقیه اهلل بشاگرد که در حال انتقال مصدوم 
یك سانحه رانندگي از بیمارستان بقیه اهلل به میناب 
بود، در محور بشاگرد به میناب بعد از شهر جکدان 

از مسیر منحرف و واژگون شد. 
در این حادثه راننده و سرنش��ینان، اعم از بیمار، 
همراه وي و پرس��تار اعزام دچار جراحت شده که 
مصدومان با خودروهاي عبوري به بیمارستان بقیه 
اهلل منتقل شدند. وضعیت مصدومان رضایت بخش 

اعالم شده است. 

مرگ غم انگيز پدر و پسر
 در رودخانه كرج

در  خردس�ال  پس�ر  و  پ�در  تفری�ح 
رودخان�ه ک�رج ب�ه م�رگ آنه�ا منج�ر ش�د. 
به گزارش ج��وان، س��رهنگ محم��د معظمي 
گ��ودرزي فرمان��ده انتظامي شهرس��تان کرج 
توضیح داد: روز گذش��ته مأموران پلیس کرج با 
اعالم مرک��ز فوریت هاي پلیس��ي از حادثه غرق 
ش��دگي در منطقه نس��ا جاده کرج به چالوس با 
خبر شده و در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان 
داد مردي 36 ساله همراه پسر بچه چهار ساله اش 
براي تفریح و ش��نا به داخل رودخانه رفته بودند 
که به علت بي احتیاطي و ش��دت جریان آب هر 

دونفر غرق شدند.

بچه هاي بازيگوش 
خانه  را آتش زدند

س�اختمان  در  آتش س�وزي  حادث�ه 
کاش�ان  شهرس�تان  در  مس�كوني 
ش�د.  مه�ار  نش�انان  آت�ش  حض�ور  ب�ا 
روح اهلل فدایي، سخنگوي آتش نشاني کاشان گفت: 
روز گذشته آتش نشانان ایس��تگاه پنج از حادثه 
آتش سوزي در طبقه ششم ساختمان مسکوني در 
شهرک خاتم االنبیا مسکن مهر با خبر شده و پس 

از حضور در محل آتش را مهار کردند. 
بررسي ها نش��ان داد حادثه آتش سوزي از سوي 
کودکان خانه رقم خورده و آنها با روش��ن کردن 
آتش در تراس خانه منجر به وقوع حریق در خانه 

شده بودند.
 همچنین مادر خانواده که تالش کرده بود آتش 
را مهار کند از ناحیه دس��ت و پا دچار سوختگي 
شده بود که با کمك امدادگران درمان شد. در این 

حادثه به کودکان آسیب نرسید.

سرهنگ علي قهرمان  طالع*

اعتراف به سرقت از نوجوانان در پارك  هاي پايتخت
سه مرد خشن که با پرسه در پارک هاي 
پایتخت از دختران و پس�ران نوجوان 
س�رقت مي کردند با درخواس�ت اشد 
مجازات از سوی شاکیان مواجه شدند. 
به گزارش جوان، س��ال گذش��ته پسري 
نوجوان ب��ه اداره پلیس ته��ران رفت و از 
چند مرد جوان به اتهام س��رقت شکایت 
کرد و گفت: »روز گذشته همراه دوستانم 
در پارک ب��ودم. در حال صحب��ت بودیم 
که دو مرد ج��وان با ظاهري مناس��ب به 
طرفمان آمدند. فکر ک��ردم قصد دارند به 
خاطر ش��وخي هاي دوس��تانه به ما تذکر 
بدهند اما یکب��اره چاقو کش��یدند و از ما 
خواس��تند تلفن همراه و هرچه پول نقد 
داری��م را در اختیارش��ان بگذاریم. خیلي 
ترسیده بودیم به همین خاطر همه وسایلي 
راکه همراه داش��تیم به آنها دادیم. مردان 
خشن بعد از اینکه س��وار موتور شدند از 

محل گریختند.«
بعد از طرح این شکایت، شکایت ها مشابهي 
رس��ید که مشخص ش��د مردان خشن با 
شناسایي دختر و پسرهاي کم سن و سال 
در پارک هاي شرق تهران و بزرگراه ارتش 
آنها را در دورهمي هایشان به دام انداخته 

و همه اموالي که همراهشان بود را سرقت 
کرده اند. 

با بدست آمدن این اطالعات، مردان خشن 
تحت تعقیب قرار گرفتند تا اینکه هر س��ه 
متهم شناسایي و بازداشت شدند. متهمان با 
اقرار به جرمشان راهي زندان شدند و پرونده 
بعد از کامل شدن تحقیقات به دادگاه کیفري 
یك استان تهران فرستاده شد. سه متهم در 
اولین جلسه رسیدگي به پرونده که با حضور 
چند شاکي برگزار شد، مقابل هیئت قضایي 

شعبه یازدهم قرار گرفتند. 
ابتداي جلسه یکي از شاکیان که دختري 
نوجوان ب��ود، گفت: »در پارک مش��غول 
صحبت با پس��ر مورد عالق��ه ام بودم که 
ناگهان دو نفر از متهمان سد راهمان شدند 
و با تهدید چاقو خواس��تند وسایلي راکه 
همراه داریم به آنها بدهیم. خیلي ترسیده 
بودیم به همین خاط��ر مقداري طالیی را 
که همراهم بود  به آنها دادم. س��ارقان بعد 
از گرفتن طاله��ا و قاپی��دن تلفن همراه 
گریختند. درخواست اشد مجازات دارم.«

دیگر ش��اکي نیز گفت: »آن روز با پسري 
که به خواس��تگاري ام آمده بود در پارک 
قرار مالقات داش��تم. در حالي پیاده روي 

بودیم که متهمان ب��ا تهدید چاقو نزدیك 
شدند. مقاومت کردم تا اینکه یکي از آنها 
به خودش اجازه داد تا چادرم را کنار بزند 
و گردنبندم را از زیر لباس سرقت کند. این 
حادثه تأثیر بدي در روحیه ام گذاشت. براي 

آنها درخواست اشد مجازات دارم.«
دیگر ش��اکیان هم یك به یك در جایگاه 
ایس��تادند و درخواس��ت اش��د مجازات 

کردند. 
در ادامه یکي از متهمان در جایگاه ایستاد و 
گفت: »طبق نقشه قرار بود همراه دوستانم 
با شناسایي جوان هاي کم سن و سال در 
پارک ها اموال آنها را س��رقت کنیم، چون 
مي دانس��تیم آنها به خاطر سن و سالشان 
مقاومت نمي کنند و ما به راحتي مي توانیم 
اموالشان را سرقت کنیم. به همین خاطر 
حوالي شرق تهران مي رفتیم و با کمین در 
پارک ها، دختر و پسران کم سن و سال را 
که در حال گفت وگو و خن��ده با یکدیگر 
بودند شناسایي مي کردیم، سپس با تهدید 
چاقو و سرقت اموالشان فرار مي کردیم. « 
در آخر دو متهم دیگر با تأیید این اظهارات 
از خودشان دفاع کردند و گفتند پشیمان 

هستند. 

شهادت تكاور پليس
 در سيستان و بلوچستان

فرمانده انتظامي سیستان و بلوچستان 
از ش�هادت یكي از تكاوران پلیس این 
استان توسط سرنش�ینان مسلح یک 
دس�تگاه خودروي پ�ژو 405 خبر داد. 
سردار احمد طاهري توضیح داد: ساعت 
یك بامداد روز گذش��ته، مأم��وران یگان 
تکاوري 110 شهرستان »نیکشهر« هنگام 
کنترل خودرو ه��اي عب��وري در پلیس 
راه نیکشهر به ایرانش��هر به یك دستگاه 
خودروي سواري پژو 405 مشکوک شده 
و با عالئم هشدار دهنده قصد توقیف آن را 
داش��تند که راننده، بدون توجه به ایست 

پلیس به سرعت متواري شد. 

وي افزود: مأموران پلیس در جریان تعقیب 
و گریزي کوت��اه خودروي م��ورد نظر را 
متوقف کردند. همزمان سرنشینان مسلح 
از خودرو پیاده شده و به سمت خودروي 
پلیس تیراندازي کرده و از محل متواري 
شدند.  فرمانده انتظامي استان سیستان 
و بلوچستان گفت: در جریان تیر اندازي 
اس��توار یکم »صادق کریمي ندیمي« به 
دلیل اصابت گلوله به سرش به درجه رفیع 
ش��هادت نائل آمد و یك مأمور انتظامي 

دیگر نیز مجروح شد. 
تحقیقات براي بازداشت عامالن حادثه در 

جریان است. 

رها كردن گروگان بدهكار در كرج

قتل برادر در كميته امداد 
شهرستان باشت

منزل مسكوني در آتش سوخت

مردان نقاب�دار که بدهكار خ�ود را از 
مقاب�ل خانه اش در کرج رب�وده بودند 
به ناچار وي را رها ک�رده و گریختند. 
ب��ه گ��زارش ج��وان، س��رهنگ محمد 
نادربیگ��ي رئیس پلیس آگاهي اس��تان 
البرز توضیح داد: صبح روز 18 اردیبهشت 
مأم��وران پلیس از حادث��ه آدم ربایي در 
منطقه 45 متري گلش��هر با خبر شده و 

درمحل حاضر شدند. 
بررسي ها نش��ان داد که س��ه سرنشین 
خودروي پ��ژو 207 با پ��الک مخدوش 
مردي 27 ساله را از مقابل خانه اش ربوده 
و از محل متواري ش��ده اند. همسر وي و 
اهالي محل گفتند ک��ه آدم ربایان نقاب 
به چهره داش��ته و با تهدید گاز اشك آور 
اقدام به آدم ربایي کرده اند. بعد از مطرح 
شدن شکایت مأموران پلیس در جریان 
تحقیقات میداني متوجه شدند که مرد 
ربوده ش��ده از مدتي قبل به افراد زیادي 
بده��کار اس��ت و احتماالً وي از س��وي 

طلبکاران ربوده شده است. بررسي هاي 
بیش��تر نش��ان داد که یکي از طلبکاران 
وي صاحب خودروي پژو 207 و س��اکن 
شهري در ش��هرهاي ش��مالي است که 
آخرین بار با خودروي وي در تهرانپارس 
تردد داشته است. وقتي مأموران پلیس 
با صاحب خودرو تماس گرفتند او گفت 
که مبلغ 3میلیارد تومان��ي از وي طلب 
دارد، اما دس��ت به گروگانگی��ري نزده 
است. 10ساعت بعد از وقوع حادثه و در 
حالي که تحقیق��ات در جریان بود خبر 
رسید آدم ربایان گروگان خود را در یکي 
از روستاهاي حوالي شهرستان قزوین رها 

کرده و متواري شده اند.
 با حضور پلیس در محل مرد گروگان در 
حالي که مورد ضرب و جرح قرار گرفته 
و با دس��ت و پاي بس��ته کنار جاده رها 
شده بود به اداره پلیس کرج منتقل شد. 
تحقیقات براي بازداش��ت آدم ربایان در 

جریان است.

مردي که متهم اس�ت ب�رادرش را در 
کمیته امداد شهرستان باشت با ضربات 
چاقو به قتل رس�انده بازداش�ت شد. 
سردار کیقباد مصطفایي، فرمانده انتظامي 
اس��تان کهگیلویه و بویراحمد در شرح 
ماجرا به ایسنا گفت: روز گذشته مأموران 
پلیس ب��ا اعالم وقوع حادث��ه خونین در 
کمیته امداد شهرس��تان باشت در محل 

حاضر شدند.
 بررس��ي ها نش��ان داد که م��ردي برادر 
خود را با ضربات چاقو به قتل رس��انده و 

از محل متواري شده اس��ت. همزمان با 
انتقال جسد به پزشکي قانوني تحقیقات 
براي بازداش��ت متهم به جری��ان افتاد. 
در بررسي هاي بیش��تر مشخص شد که 
متهم به منطقه کوهستاني و صعب العبور 
پیچاب گریخته اس��ت که مخفیگاه وي 
شناسایي و بعد از پنج ساعت از گذشت 

حادثه بازداشت شد.
متهم در بازجویي ها اعتراف کرده است 
که برادرش را به خاطر اختالف خانوادگي 

به قتل رسانده است. 

مس�كوني  من�زل  س�وزي  آت�ش 
در می�دان به�اران، ب�ا ت�اش آتش 
ش�د.  خام�وش  و  مه�ار  نش�انان 
 به گ��زارش جوان، س��اعت 14:30 روز 
گذش��ته آتش نش��انان ایس��تگاه 65 از 
حادثه آتش س��وزي خانه اي در خیابان 
فرد محم��دي حوالي می��دان بهاران با 
خبر ش��ده و در محل حاضر شدند. ولي 
فالحي، فرمانده آتش نش��انان گفت: در 
هنگام رسیدن به محل حادثه مشاهده 
شد طبقه س��وم س��اختمان سه طبقه 
قدیمي دچار آتش س��وزي شده و آتش 
درحال گس��ترش و س��رایت ب��ه نقاط 

دیگر س��اختمان بود و دود غلیظي نیز 
ساختمان را در بر گرفته بود. وي افزود: 
آتش نش��انان با قطع جری��ان برق و گاز 
محل حادثه با کش��یدن یك رشته لوله 
آبدهي، خاموش کردن شعله هاي آتش 

را آغاز کردند. 
فالحي تصریح ک��رد: نیروهاي عملیات 
موفق ش��دند در م��دت زم��ان کوتاهي 
ش��عله هاي آتش راخاموش کرده و پس 
از تخلیه دود و ایمن س��ازي محل حادثه 
و تحویل محل ب��ه عوام��ل انتظامي به 
مأموریت خود پای��ان دادند. علت حادثه 

در دست بررسي است. 

قتل ترانه در خانه قديمي
پسر جواني که به اتهام قتل زن مورد 
عاقه اش در خانه اي قدیمي بازداشت 
ش�ده مدع�ي اس�ت باج خواهي هاي 
مقت�ول از او س�بب ش�ده ب�ود ک�ه 
دس�ت ب�ه ارت�كاب جنای�ت بزن�د. 
به گزارش جوان، زنی  س��اعت 21 شامگاه 
شنبه 11 اردیبهشت با اداره پلیس تهران 
تماس گرفت و اعالم کرد یکي از دوستانش 
به نام ترانه در خانه اش به قتل رسیده است. 
با اع��الم ای��ن خب��ر تیم��ي از مأموران 
کالنتري 149 امامزاده حسن راهي محل 
حادثه که خانه دو طبقه قدیمي در نزدیکي 
خیابان ابوذر بود، شدند. مأموران پلیس در 
راهرو خانه با جسد زن 46 ساله اي روبه رو 
شدند که با بیش از 12 ضربه چاقو به نقاط 
مختلف بدن و بریده شدن گلویش به قتل 

رسیده بود. 
بعد از تأیی��د حادثه قاض��ي حبیب اهلل 
صادقي، بازپرس ویژه قتل دادسراي امور 
جنایي تهران همراه تیمي از کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهي در محل تحقیقات 

خود را آغاز کردند. 
زني که موض��وع را به مأم��وران پلیس 
خبر داده ب��ود، گفت: م��ن در این خانه 
تنها زندگي مي کنم و دوستم ترانه هم 
گاهي به دیدن من می آمد. او امش��ب 
مهمان من بود و لحظه حادثه من داخل 
آش��پزخانه مش��غول آماده کردن شام 
بودم که ص��داي زنگ خان��ه ام نواخته 
شد دستم بند بود و ترانه براي باز کردن 
در به پایین رفت و لحظاتي بعد صداي 
دلخراشی به گوش��م رسید و به سرعت 
خودم را به طبقه پایین رساندم که دیدم 

ترانه خونین نقش بر زمین است و مرد 
جواني هم با دیدن من به سرعت از خانه 

فرار کرد. 
    دستگیري قاتل 

همزمان ب��ا انتقال جس��د به پزش��کي 
قانون��ي کارآگاهان جنای��ي تحقیقات 
براي شناسایي عامل قتل را آغاز کردند. 
مأموران پلیس در نخستین گام با بررسي 
دوربین هاي مداربسته محل موفق شدند 
مردي 26 ساله به نام کامران را شناسایي 
کنند. بررس��ي ها نش��ان داد کامران از 
مدتي قبل با ترانه ارتباط داش��ته و روز 
حادثه نیز در نزدیکي خانه قدیمي دیده 
شده اس��ت. مأموران پلی��س همچنین 
دریافتند کامران در مغازه موبایل فروشي 
در مرکز تهران مشغول به کار است. بدین 
ترتیب پلیس پس از گذشت یك هفته از 
حادثه کامران را در مغازه موبایل فروشي 
دستگیر و به اداره پلیس منتقل کردند. 

     اعتراف به قتل
 متهم در بازجویي ها به قتل ترانه اعتراف  
کرد و در ادعایي گفت: سه سال قبل در 
مغازه موبایل فروش��ي کار مي کردم که 
ترانه براي خرید موبایل به مغازه آمد. از 
آن روز به بعد ما با هم ارتباط پیدا کردیم 

و  او مدعي بود که مرا دوست دارد. 
ترانه 20 سال از من بزرگتر بود و همین 
موضوع باعث ش��د که درب��اره ازدواج با 
او فکر نکنم، فقط قرار ب��ود با هم رابطه 
دوستي داشته باشیم. من به ترانه گفته 
ب��ودم ک��ه خان��واده ام از دوران بچگي 
دخت��ري از اقوام مان را ب��راي ازدواج با 
من در نظر گرفته اند و من هم خیلي او را 

دوست دارم.  همین طور به او گفته بودم 
که نباید خان��واده ام از رابط��ه ما با خبر 
شوند چون اگر مادرم متوجه شود سکته 
مي کند و ترانه هم قبول کرده بود.  مدتي 
از ارتباط دوستي ما گذشته بود که ترانه 

شروع به بهانه گیري کرد. 
وي ادامه داد: او مدام مرا تهدید مي کرد که 
اگر خواسته هایش را عمل نکنم موضوع 
دوستي من و خودش را به مادرم مي گوید 
و من هم به خاطر اینکه خانواده ام متوجه 
نشوند تسلیم خواس��ته هاي او مي شدم. 
ترانه همیش��ه به همین بهانه از من باج 
مي گرفت و من ه��م مجبور ب��ودم به او 
پول بده��م. رفتار و کردار ه��اي او من را 
خس��ته کرده بود به ط��وري که تصمیم 
گرفتم ب��راي آخرین بار ب��ا او حرف بزنم 
و ارتباطم را قطع کنم. روز حادثه با ترانه 
تماس گرفتم که ب��ه من گفت خانه یکي 
از دوستانش مهمان است.  به او گفتم که 
مي خواهم با هم صحبت کنیم و ترانه هم 
آدرس خانه دوستش رو به من داد و من 

هم به در خانه دوستش رفتم. 
زنگ خانه را زدم و او پایین آمد و با هم در 
حال صحبت کردن بودیم که حرف هایش 
مرا عصباني کرد و من هم با چاقویي که 

همراه داشتم او را به قتل رساندم. 
متهم در پایان گفت: پس از حادثه چاقو 
را در محلي پنهان ک��ردم و به خانه مان 
رفتم و االن هم پش��یمان هستم. متهم 
در ادام��ه به دس��تور قاض��ي حبیب اهلل 
صادقي براي تحقیقات بیشتر در اختیار 
کارآگاه��ان اداره دهم پلیس آگاهي قرار 

گرفت.

كالهبرداري 3 ميليارد توماني
 با پيامك جعلي 

م�ردي که مته�م اس�ت ب�ا ارس�ال پیامک 
دروغی�ن 3میلی�ارد توم�ان کاهب�رداري 
کرده به دام مأموران پلیس فت�ا تهران افتاد. 
به گزارش جوان، سرهنگ داوود معظمي گودرزي، 
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ توضیح داد: چندي 
قبل مردي وارد پلیس فتای تهران ش��د و علیه 

مردي فریبکار شکایت کرد.
 او گفت: براي فروش یکي از لوازم خانگي دست دوم 
در یکي از سایت هاي فروش کاال آگهي دادم. بعد از 
انتشار آگهي پیامکي برایم ارسال شد که نوشته بود 
براي تأیید و ثبت آگهي باید از طریق لینك ارسال 
شده مبلغي پرداخت کنم که من هم بدون بررسي 
و توجه به آدرس صفحه وارد شده تمام اطالعات 
بانکي ام را وارد کردم. بعد از آن پیامکي برایم ارسال 
شد که نشان مي داد 30 میلیون تومان موجودي 

حسابم برداشت شده است. 
بعد از مطرح شدن شکایت مأموران پلیس در این 
باره تحقیق کرده مشخص شد که صدها شکایت 
مشابه به پلیس گزارش شده است. تحقیقات نشان 
داد که متهم با ارسال لینك آلوده و نصب بدافزار 
روي گوشي تلفن همراه مالباختگان ضمن هدایت 
کاربران ب��ه درگاه جعلي پرداخت با دسترس��ي 
غیرمجاز به پیامك هاي تلفن همراه شاکیان از آنها 

کالهبرداري مي کند. 
بعد از کامل ش��دن تحقیقات در این باره بود که 
مأموران پلیس موفق ش��دند مخفیگاه متهم را 
شناس��ایي و او را بازداش��ت کنن��د. مته��م در 

بازجویي ها به جرمش اعتراف کرد و گفت: با پرسه 
در سایت هاي فروش کاال کساني را که کاالیي را 
آگهي مي کردند شناسایي مي کردم. بعد پیامکي 
حاوي لینك جعل��ي برایش ارس��ال مي کردم و 
مي خواستم که از طریق لینك ارسال شده مبلغي 

کم به حساب سایت واریز کند. 
زماني که وي روي لینك کلیك مي کرد به سایت 
جعلي هدایت مي شد و من اطالعات کارت بانکي 
را که وارد کرده بود به دست مي آورد و موجودي 
حسابش را به کارت هاي دیگر منتقل مي کردم. 
در مواقعي هم ب��ا موجودي او خری��د اینترنتي 
مي کردم که س��رانجام بازداش��ت ش��دم. متهم 
ادامه داد با دستبرد به حساب 50 نفر موفق شدم 

3 میلیارد تومان به جیب بزنم. 
سرهنگ داوود معظمي گودرزي، رئیس پلیس 
فتای تهران با بیان اینکه از متهم اطالعات چند 
هزار کارت بانکي به دست آمده گفت که تحقیقات 

براي کشف جرائم بیشتر متهم در جریان است. 
وي به ش��هروندان توصی��ه کرد ک��ه کاربران 
اپلیکیش��ن  هاي نیازمندي  و آگهي هاي دست 
دوم باید به این موضوع دقت داشته باشند که این 
برنامه ها براي پرداخت پول از پیام کوتاه استفاده 
نمي کنند، براي پیش��گیري از برداش��ت هاي 
غیرمجاز فریب پیامك ه��اي دریافتي از منابع 
نامعتبر را نخورده و از باز کردن لینك  هاي ارائه 
شده از سوي افراد ناشناس به صورت پیامکي یا 

در شبکه هاي اجتماعي خودداري کنند.

مردان فریبكار که متهم هس�تند با رس�ید 
جعلي موفق به کاهبرداري 14 میلیارد توماني 
از تاجر پس�ته ش�ده بودند محاکمه شدند. 
به گزارش جوان، سال گذشته مرد میانسالي به اداره 
پلیس رفت و از چند مرد جوان به اتهام کالهبرداري 
شکایت کرد. او در توضیح گفت: » من تاجر پسته 
هستم. چند سالي اس��ت وارد کننده پسته هستم 
و مدتي قبل تصمیم گرفتم یك دستگاه سورت که 
براي بسته بندي پسته است خریداري کنم. دستگاه 
خارجي بود و باید از یك کشور دیگر وارد مي کردم. 
براي این کار با چند مرد جوان که در یك ش��رکت 
عمراني کار مي کردند آشنا شدم. وقتي در این مورد 
با آنها صحبت کردم قبول کردند و مدعي شدند با 
کشورهاي مختلف در ارتباط هستند و مي توانند این 
دستگاه را از کشور آلمان خریداري کرده و  سپس 
وارد کشور کنند.« ش��اکي ادامه داد: »براي انجام 
این کار مبلغ 14 میلیارد تومان به حسابشان واریز 
کردم. مدتي گذشت اما خبري نشد. وقتي پیگیر 
شدم آنها مدارکي نشان دادند که گویا این مبلغ به 
حساب شرکت آلماني واریز شده بود اما هنوز دستگاه 
تحویل آنها نشده بود. چند ماهي گذشت تا اینکه بار 
آخر به دیدنشان رفتم که با دیدن مدارک واریز پول 
متوجه شدم جعلي است و آنها دروغ مي گویند. از آنها 

به اتهام کالهبرداري شکایت دارم.«
با طرح این شکایت تالش براي دستگیري چهار مرد 
جوان آغاز شد تا اینکه متهمان شناسایي و بازداشت 
ش��دند. اعضاي این باند وقتي تحت بازجویي قرار 

گرفتند مشخص شد مدارک واریز پول جعلي بوده 
و این مبلغ به حساب شرکت مورد نظر واریز نشده 
است. با اقرار متهمان و کامل شدن تحقیقات چهار 
مرد جوان راهي زندان ش��دند، اما با قرار وثیقه آزاد 
شدند.  پرونده در حال کامل شدن بود که متهمان 
با پرداخت بدهي خود به شاکي توانستند رضایت او 

را جلب کنند. 
به این ترتیب پرونده از جنبه عمومي جرم به دادگاه 
کیفري یك استان تهران فرستاده شد تا اینکه در 
اولین جلسه رسیدگي مقابل هیئت قضایي شعبه 
پنجم دادگاه قرار گرفت. بعد از اعالم رسمیت جلسه، 
متهمان یك به یك در جایگاه قرار گرفتند و با ابراز 
پشیماني از خودشان دفاع کردند. در پایان هیئت 

قضایي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

كالهبرداري 14 ميليارد توماني
 از تاجر پسته با رسيد جعلي


