
     یادداشت 

14
88498435سرويس  حوادث

پنج شنبه 7 مهر  1401 | 2 ربیع االول 1444 || روزنامه جوان |  شماره 6586

تأمین امنیت جامعه
 با اقتدار پلیس

    سرهنگ ايوب آقارحيمي*
آنچه این روزها از س��وی برخی معان��دان به عنوان 
برخورد با پلیس در فضای مجازی منتشر می شود 
برای خدشه به اقتدار پلیس اس��ت. پلیس در همه 
جای دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اقتدارش 
موضوع مشترکی در سطح بین الملل به شمار می رود 
و همه دولت ها ب��رای اقتدار پلیس هزینه می کنند. 
مسئله اقتدار برای تمامی افرادی که به عنوان پلیس 
در حوزه های مختلف خدمت می کنند ضروری است، 
چراکه پلیس نماد حفظ امنیت در جامعه به ش��مار 
می رود. قطعاً از پلیس باید به عنوان نمادی از توجه 
به حفظ امنیت کشور یاد کرد. نمادی که هر چقدر 
قدرتمند باش��د منجر به افزایش امنیت اجتماعی، 

فرهنگی و... می شود. 
پلیس نمی تواند به دلی��ل برخی تبلیغات منفی در 
فضای مجازی یا برای بسته نگه داشتن دهان عده ای 
که همیش��ه و در همه حال یک بهانه  برای حمله به 
پلیس دارند از وظیفه ذاتی خ��ود در تأمین امنیت 
کوتاه بیاید، چراکه دود این کوتاه آمدن هم به چشم 

شهروندان و هم به چشم پلیس خواهد رفت.
پلیس در کشورهای پیشرفته، دوره اقتدارگرایی خود 
را پشت سر نهاده و وارد دوره جامعه گرایی شده است. 
در این دوره پلیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک 
با افراد جامعه حرکت می کند. از این رو نیروی پلیس 
تعامل نزدیکی با افراد جامعه دارد و در این مرحله به 
آموزش و آگاه س��ازی می پردازد و مردم را در حل و 

فصل منازعات و اختالفات محلی یاری می کند.
حال سؤاالتي که ذهن هر کنشگري را درگیر خود 
کرده، این اس��ت که آیا تالش برای تخریب اقتدار 
پلیس با هدف خاصی پیگیری می ش��ود؟ آیا یک 
نهاد متمرکز داخلی یا خارجی مسئولیت این پژوه 
را برعهده گرفته اس��ت؟ آیا اتاق های فکری برای 
افزایش تنش میان پلیس و بدنه اجتماعی تشکیل 
شده است؟ چرا برخی جریان های سیاسی با علم 
به تبع��ات تضعیف پلیس در این مس��یر همراهی 
می کنند؟ کدام جریان سیاسی یا طیفی از تضعیف 
پلیس س��ود می برد؟ آیا مقامات و مسئولیني که 
پیگیر مس��ئله حجاب بودند اینک از پلیس دفاع 
می کنند یا س��کوت پیش��ه کرده ان��د؟ آیا حجاب 
یک موضوع فرهنگي است یا انتظامي امنیتي؟ آیا 
قانون موجود در خص��وص حجاب نیازمند اصالح 
است؟ همگي این سؤاالت نیازمند بحث و بررسي 

همه جانبه مي باشد.
در نهایت نباید نس��بت به نقش برخی جریان های 
سیاس��ی که مس��تمراً بر ش��یپور نافرمانی مدنی 
می دمن��د غافل ش��د؛ طبیعت��اً پاس��خگو کردن 
س��لبریتی ها، فعاالن سیاسی و س��ایر چهره های 
مشهور در قبال اعمالش��ان  اثرات مثبتی را بر بدنه 
اجتماعی خواهد گذاشت که البته الزمه همه این 
موارد گام های استوار مسئوالن است که باید به دور 
از هیاهوهای رسانه ای و جنجال آفرینی سیاسیون با 
قانون شکنان در هر سطحی و هر جایگاهی برخورد 
و با سیاست مدبرانه حس مسئولیت پذیری و عدم 
اهمال را به تمام��ی کارکنان انتظامی در کش��ور 

تزریق کنند.
بنابراین یک��ی از پایه  های امنیت مل��ی جمهوری 
اسالمی ایران، تأمین امنیت انتظامی است که برعهده 
فرماندهي کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران نهاده 
شده اس��ت. ایران کش��وری در حال توسعه است و 
احتمال آسیب پذیری امنیت ملی آن از طرف مسائل 
داخلی وجود دارد. از این رو، فراجا یکی از نهادهایی 
است که در نظم  بخش��یدن به امور داخلی می  تواند 

نقش مهمی را ایفا کند.
نتیجه اینکه تحکیم و استواری امنیت ملی به تقویت 
پلیس وابسته است و هرگونه تضعیفی که متوجه آن 
شود بر امنیت ملی تأثیر سوء می گذارد. به یقین پلیس 
به مثابه یکی از نهادهای مهم و بنیادین اجتماعی و 
امنیتی، دارای وظایف و مأموریت  های خطیری در 
فرآیند تأمین امنیت پایدار و پیش��گیرانه و مراقبت 

از آن است.
 *رئيس اداره برآورد اجتماعي
 و افكارسنجي پليس فارس

بازداشت 
زورگیر چاقو به دست
 در گشت زنی پلیس

 جانش�ين پلي�س پيش�گيری پايتخ�ت 
از دس�تگيری زورگي�ر چاق�و به دس�ت 
هنگام س�رقت از مردی رهگذر خبر داد.

به گزارش جوان،  سرهنگ محمدقاسم طرهانی  
گفت: روز گذشته مأموران عملیات کالنتری 
شهرزیبا در حال گشت زنی در محله شهر زیبا 
بودند که به یک دس��تگاه موتورسیکلت دو 
ترک که با پالک مخدوش در حال پرسه زنی 
بود مشکوک شدند و آنها را تحت نظر گرفتند. 
وی ادامه داد: لحظاتی بعد بود که آنها به مردی 
رهگذر نزدیک شدند و قصد داشتند با تهدید 
چاقو از وی زورگیری کنند که مأموران وارد 
عمل شدند. س��رهنگ طرهانی عنوان کرد: 
همزمان با حضور پلیس دو متهم با رها کردن 
موتورشان از محل متواری شدند. وی گفت: 
مأموران پلیس موفق شدند در جریان تعقیب و 
گریز یکی از زورگیران را بازداشت و در بازرسی 
از وی یک قبضه چاقو کشف کنند. طرهانی 
افزود: متهم 32 ساله اعتراف کرد از مدتی قبل 
با همدستی دوس��تش به این شیوه در حال 
زورگیری از شهروندان هستند. تحقیقات برای 

بازداشت همدست متهم جریان دارد.

پرونده مرگ مجرم فراری 
بررسی می شود

 پرونده مجرم تحت تعقيب که با ش�ليک 
پليس به کام مرگ رفته در دادگاه کيفری 
ي�ک اس�تان ته�ران بررس�ی می ش�ود. 
س��ال گذش��ته مأموران پلیس ته��ران از 
مرگ مرد 32 س��اله ای به نام ناصر در یکی 
از بیمارستان های شهر باخبر و راهی محل 
ش��دند. ش��واهد اولیه حکایت از آن داشت 
ناصر مدتی قبل به خاطر ارتکاب جرم تحت 
تعقیب پلیس بوده و روز حادثه در عملیات 
تعقی��ب و گریز با ش��لیک گلوله از س��وی 
یکی از مأم��وران مجروح و به بیمارس��تان 
منتقل می ش��ود، اما بر اثر شدت خونریزی 
فوت می کند. جسد برای تحقیقات بیشتر 
به پزش��کی قانونی فرستاده ش��د و بعد از 
اعالم نظر کارشناسان مشخص شد شلیک 
از فاصل��ه نزدیک و به طور مس��تقیم اتفاق 

افتاده است. 
بعد از اعالم ای��ن نظریه، مأمور پلیس تحت 
بازجویی قرار گرفت. او گفت: »ناصر تحت 
تعقیب و دس��تور بازداش��ت او صادر شده 
بود. چند بار ت��الش کردیم او را دس��تگیر 
کنی��م، اما هر ب��ار فرار می ک��رد و عملیات 
دستگیری ناموفق بود. آن روز با همکارانم 
مش��غول عملیات دیگری بودیم که با ناصر 
روبه رو ش��دیم. بالفاصله او را دنبال کردیم، 
اما مثل همیشه پا به فرار گذاشت و به سرعت 
گریخت. چند بار به ناصر دستور ایست دادم، 
اما هیچ توجهی نکرد. او را دنبال می کردیم 

که به یک باره ناصر به ط��رف ما تیراندازی 
کرد، به همین خاطر ناچار ش��دم دست به 
سالح شوم. س��پس با اس��تفاده از قانون به 
کار گیری استفاده از س��الح، اسلحه ام را به 
سمتش نشانه گرفتم. می خواستم به پایش 
ش��لیک کنم، اما او جایش را تغیی��ر داد و 
تیر به ش��کمش خورد و متهم خونین روی 

زمین افتاد.«
مأمور پلیس در ادامه گف��ت: »بالفاصله با 
اورژانس تماس گرفتم و او را به بیمارستان 
منتقل کردی��م، اما تالش پزش��کان برای 
نجاتش بی فایده و کار از کار گذش��ته بود. 
باور کنید قصد کش��تن او را نداش��تم و تیر 

ناخواسته به شکمش خورد.« 
با ثبت اظهارات مأمور پلیس، بازپرس پرونده 
در روند تحقیقات و با توجه به شواهد و قرائن 
موجود قتل را عمد تشخیص داد. با اعتراض 
پلیس به این نظریه، دادیار اظهارنظر اعالم 
کرد قتل عمدی نبوده و خطای محض بوده 
اس��ت. با توجه به اختالف نظر در تشخیص 
نوع قتل، پرونده به مرجع باالتر سپرده شد 
و در تحقیقات بیشتر، بررسی دوباره  صحنه 
جرم و نظریه کارشناس��ان پزشکی قانونی، 

قتل این بار عمد تشخیص داده شد. 
به این ترتیب پرونده ب��ه دادگاه کیفری یک 
اس��تان تهران فرستاده ش��د تا بعد از تعیین 
شعبه در وقت رسیدگی از سوی قضات شعبه 

11 دادگاه رسیدگی شود. 

بازداشت فروشنده پرنده های میلیاردی

زورگیری با تهدید اسلحه قالبی

  دستگیری سارقان حرفه ای 
 هنگام اوراق کردن خودرو 

فرمانده انتظامی شهرستان سميرم از دس�تگيری فروشنده پرنده های شكاری به ارزش 
4 ميليارد تومان خبر داد.

به گزارش جوان، سرهنگ علي قربانپور گفت: روز گذشته مأموران ایست و بازرسی هنگام کنترل 
خودروهای عبوری به یک دستگاه سواري پژو مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند. وي ادامه 

داد: مأموران همزمان با بررسی خودرو، چهار پرنده شکاري کمیاب کشف کردند.
فرمانده انتظامي شهرستان سمیرم با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش پرنده ها را 4 میلیارد تومان 

برآورد کرده اند از بازداشت راننده و انجام تحقیقات بیشتر در این باره خبر داد.

مجرم حرفه ای که با پرسه در محله تجريش 
ب�ا تهديد اس�لحه قالب�ی از ش�هروندان 
زورگي�ری می ک�رد، بازداش�ت ش�د.

به گزارش جوان، سرهنگ جلیل موقوفه ای، 
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: 
چندی قبل ش��کایت های مش��ابهی درباره 
زورگیری با تهدید اسلحه کمری به مأموران 
کالنت��ری تجریش گزارش ش��د. براس��اس 
شکایت های مطرح ش��ده، مردی با پرسه در 
محل های خلوت با تهدید اسلحه کمری در 
حال زورگیری از شهروندان بود. با اطالعاتی 
که ش��هروندان در اختیار پلیس گذاشتند، 
تصویر متهم از روی دوربین های مداربس��ته 
به دس��ت آمد و در اختیار گشت های پلیس 
قرار گرفت. در حالی که شکایت ها علیه متهم 
در جریان بود روز گذش��ته مأم��وران پلیس 

هنگام گشت زنی در خیابان اندرزگو متهم را 
شناسایی کردند  و موفق شدند وی را غافلگیر 
و بازداشت کنند. مأموران پلیس در بازرسی 
از متهم یک اس��لحه کمری که مشخص شد 
سالح قالبی است به همراه سه دستگاه تلفن 
همراه سرقتی کشف کردند. متهم وقتی مورد 
تحقیق قرار گرفت به سرقت های سریالی به 
این ش��یوه اعتراف کرد. او گفت: بعد از تهیه 
اسلحه قالبی که ش��باهت زیادی به اسلحه 
واقعی داش��ت، تصمیم گرفتم از شهروندان 
زورگیری کنم. با پرسه در محل های خلوت 
تجریش سوژه هایم را شناس��ایی و با تهدید 
اموالش��ان را س��رقت می کردم که بازداشت 
شدم. سرهنگ جلیل موقوفه ای، رئیس پلیس 
پیشگیری تهران بزرگ گفت: تحقیقات برای 

کشف جرائم بیشتر متهم جریان دارد.

س�ه س�ارق حرفه ای ک�ه پس از س�رقت 
خ�ودرو، آن را اوراق و لوازم�ش را ب�ه 
فروش می رس�اندند، بازداش�ت ش�دند.

به گزارش جوان، روز گذشته مردی با مرکز 
فوریت های پلیس 110 تهران تماس گرفت 
و گزارش یک س��رقت را اعالم کرد. او گفت 
که ساکن محله ش��هرک  ولی عصر است و به 
رفتار همسایه ش��ان مظنون است و احتمال 
می دهد وی سارق باش��د. او عنوان کرد، در 
همسایگی ش��ان مردی زندگ��ی می کند که 
همراه دوس��تانش در حال اوراق کردن یک 
خودروی سواری هستند و احتمال می دهد 

که آن خودرو سرقتی باشد.
با اطالعاتی که این شهروند در اختیار پلیس 
قرار داد، تیمی از مأموران پلیس راهی محل 

شدند و سه متهم را که در حال اوراق کردن 
یک دستگاه خودروی سواری بودند بازداشت 
کردند. بررسی های اولیه نشان داد خودروی 
س��واری چند روز قبل در غرب تهران اعالم 
سرقت شده است. بررسی سوابق متهمان نیز 
نشان داد آنها از مجرمان سابقه دار هستند که 
قباًل به اتهام جرائم دیگر بازداشت شده بودند. 
آنها اعتراف کردند از مدتی قبل با تش��کیل 
یک باند به این شیوه در حال سرقت و اوراق 
کردن خ��ودرو و فروش ل��وازم آن بودند که 

بازداشت شدند.
س��رهنگ پیمان لطیفی، س��رکالنتر پنجم 
پلیس پیش��گیری پایتخت گفت تحقیقات 
برای کش��ف جرائم بیش��تر متهمان جریان 

دارد.

   محبوبه قربانی
س�ه م�رد طالف�روش ک�ه ب�ا صاح�ب يک 
صراف�ی بر س�ر خري�د چه�ار ش�مش طال 
اخت�الف حس�اب داش�تند نقش�ه س�رقت 
کردن�د.  اج�را  و  طراح�ی  را  دروغي�ن 
به گزارش جوان، چندی قبل مرد جوانی سراسیمه 
به اداره پلیس پایتخت رفت و از صاحب یک صرافی 
به اتهام س��رقت چهار شمش طال شکایت کرد و 
گفت: »من و دو نفر از دوستانم طالفروش هستیم، 
اما مغازه نداریم و سیار کار می کنیم. ساعتی قبل 
مرد جوان��ی با ما تماس گرفت و خواس��ت چهار 
شمش طال را برای او بفرستیم. با یک پیک موتوری 
که همیش��ه با او کار می کردیم تماس گرفتیم و 
شمش ها را تحویلش دادیم تا به آدرس آن صرافی 
ببرد. دقایقی بعد متوجه شدیم چند نفر به پیک 

موتوری حمله و شمش ها را سرقت کرده اند.« 
مرد جوان در ادام��ه گفت: »ما به م��ردی به نام 
حسن مشکوک هستیم. او صرافی دارد و چند بار 
با او معامله شمش و طال انجام داد ه ایم. از پلیس 

درخواست کمک دارم.« 

با طرح این ش��کایت، تیمی از کارآگاهان پلیس 
آگاهی به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای 
جنایی تهران تحقیقات خود را برای شناسایی مرد 
صراف آغاز کردند، اما روند تحقیقات نشان داد او از 

کشور خارج شده و در کشور ترکیه بسر می برد. 
در حالی که تحقیقات در این خصوص ادامه داشت، 
مأموران پلیس باخبر شدند مرد میانسال قصد ورود 
به کشور را دارد. به این ترتیب حسن بعد از ورود 
به کشور از سوی پلیس اینترپل بازداشت شد. او 
به اداره پلیس منتقل ش��د و تحت بازجویی قرار 
گرفت. مرد میانسال با رد اتهامش گفت: »شاکی و 
دوستانش را می شناسم. آنها قبل از سفرم به ترکیه 
پول چهار شمش طال را واریز کردند، اما به خاطر 
درگیری کاری نتوانستم ش��مش ها را بالفاصله 
تحویلشان بدهم. دو ماه بعد بود که شمش ها را به 
آنها رساندم. احتماالً سه مرد جوان به همین دلیل 

علیه من شکایت کرده اند.« 
بعد از ثبت این توضیح��ات، کارآگاهان پلیس با 
بررسی دوربین های مداربسته در محل حادثه از 
آنجایی که مدرکی علیه مرد میانس��ال به دست 

نیاوردند، شاکی را بار دیگر مورد تحقیق قرار دادند. 
شاکی در این مرحله از بازجویی با تأیید توضیحات 
مرد صراف گفت شکایتی دروغین را مطرح کرده 
است. او به مأموران گفت: »مدتی قبل مبلغ چهار 
شمش طال را برای صاحب صرافی واریز کردیم، 
اما او همان موقع شمش ها را تحویل نداد. چند بار 
پیگیری کردیم تا دو ماه بعد از واریز پول، شمش ها 
به دس��تمان رس��ید، ولی زمانی که طال قیمت 
پایین تری نسبت به زمان واریزی پول ما داشت. 
همین باعث ش��د از آن مرد ما به التفاوت پولمان 

را طلب کنیم تا آن را به حسابمان واریز کند، اما 
زیر بار نرفت. ما خیلی ضرر کرده بودیم، به همین 
دلیل وقتی فهمیدیم او قصد رفتن به ترکیه را دارد 
این سناریوی سرقت را طراحی کردیم تا پلیس او 
را دستگیر کند و به زندان برود تا شاید از این طریق 

به پولمان برسیم.«
با ثبت این اظهارات دیگر همدس��تان مرد جوان 
نیز بازداشت شدند و به طراحی سناریوی دروغین 
سرقت اقرار کردند. تحقیقات درباره جزئیات بیشتر 

حادثه ادامه دارد.

   فاطمه صبور 
مردی ک�ه به خاطر گم ش�دن س�فته های 
ضمان�ت 20ميلي�ون تومان�ی، س�ناريوی 
دروغي�ن آدم رباي�ی را ب�ا همدس�تی 
دوستانش اجرا کرده بود، ماجرا را شرح داد. 
روز ش��نبه، دوم مهرماه امس��ال مردی به نام 
سیاوش به اداره پلیس رفت و به اتهام آدم ربایی 
از سرنشینان یک خودروی سواری پژو شکایت 
کرد. او در طرح ش��کایتش به مأموران گفت: 
»ساعتی قبل کنار خیابان منتظر تاکسی بودم 
که یک خودروی سواری پژو توقف کرد و یکی 
از سرنشینانش که ماس��ک به صورت زده بود 
پیاده ش��د. او با تهدید و زور مرا سوار خودرو 
کرد و دست و پایم را بس��ت. راننده به سمت 
اطراف شهر تهران مسیرش را تغییر داد. خیلی 
تالش کردم فرار کنم، اما موفق نشدم تا در یک 
فرصت مناسب توانستم با دستم در ماشین را 
باز کنم و در حالی که راننده س��رعت زیادی 
داش��ت خودم را از ماش��ین به بیرون پرتاب 
کردم.«  ش��اکی ادامه داد: »ب��ه خاطر اینکه 
پاهایم با طناب بسته ش��ده بود، نمی توانستم 
راه بروم، ولی بعد از س��اعتی چند نفر به دادم 
رسیدند و مرا نجات دادند. من، آدم رباها را به 
خاطر زدن ماسک و پوشاندن صورت نشناختم 
و فقط توانستم یکی از آنها را از روی صدایش 
شناسایی کنم. آن مرد یکی از آشنایان به نام 
فرهاد بود که با او اختالف مالی داشتم. احتماالً 

برای انتقام مرتکب آدم ربایی شده است.« 
با ط��رح ای��ن ش��کایت، پرون��ده در اختیار 
کارآگاهان اداره پلیس پایتخ��ت قرار گرفت 

و به دس��تور بازپرس شعبه شش��م دادسرای 
امور جنایی تهران تالش برای یافتن فرهاد به 
عنوان فرد مظنون آغاز شد تا اینکه مرد جوان 

شناسایی و بازداشت شد. 
آن مرد تح��ت بازجوی��ی قرار گرف��ت، ولی 
اتهام��ش را رد ک��رد و گفت: »مدت��ی قبل از 
مردی به نام س��یاوش که از آش��نایانمان بود 
20 میلی��ون تومان پول گرفت��م و به ازای آن 
سفته دادم. در این مدت اصل پول را با سودش 
پرداخت کردم، اما سیاوش سفته ها را تحویل 
نم��ی داد. چند بار س��راغش رفتم، ام��ا او هر 
بار طفره می رف��ت. از آنجایی که س��یاوش را 
می شناختم و می ترسیدم با سفته ها مرا دچار 
مشکل کند اصرار داشتم سفته ها را برگرداند، 
اما تا حاال س��فته ها به دس��تم نرسیده است. 
احتمال می دهم او این شکایت دروغ را مطرح 
کرده تا مرا از گرفتن سفته ها منصرف کند.« 

بعد از اظهارات مرد ج��وان، مأموران در روند 
تحقیقات و بررس��ی ها مدرکی علیه فرهاد به 
دس��ت نیاوردند، به همین دلیل آنها بار دیگر 
سیاوش را مورد تحقیق قرار دادند. آن مرد در 
حالی که اصرار داش��ت فرهاد دروغ می گوید، 
باالخره با بن بست اطالعاتی روبه رو شد و لب 
به اعتراف گش��ود. او گفت سناریوی دروغین 
آدم ربایی را طراحی کرده ، چون س��فته ها را 
گم کرده اس��ت. آن مرد در توضیح بیشتر به 
مأموران گفت: »س��ال گذش��ته 20 میلیون 
تومان به فرهاد دادم و قرار بود او با آن پول کار 
کند و سود و اصلش را برگرداند. فرهاد بعد از 
گذشت زمان مقرر اصل پول و سود را پرداخت 
کرد، اما من س��فته هایی را ک��ه برای ضمانت 
گرفته بودم گم کردم. خیلی تالش کردم آنها را 
پیدا کنم، اما موفق نشدم. از طرفی فرهاد اصرار 
داشت سفته ها را به او برگردانم. نمی توانستم 

به او بگویم که آنها را گم کرده ام، چون احتمال 
می دادم حرفم را باور نکند، به همین خاطر با 
یکی از دوس��تانم صحبت کردم تا برای انجام 
نقشه  آدم ربایی دروغین به من کمک کند، او 

هم پیشنهادم را قبول کرد.« 
مرد جوان ادامه داد: »آن روز طبق نقش��ه در 
محل خلوتی ک��ه دوربین نداش��ت به عنوان 
مسافر منتظر تاکس��ی بودم. سپس دوستانم 
در حالی که صورتشان را پوش��انده بودند مرا 
سوار ماشین کردند و در محله ای اطراف تهران 
من را از ماشین بیرون انداختند. بعد به اداره 
پلیس رفتم و این ش��کایت دروغین را مطرح 
کردم تا با دس��تگیری فرهاد ش��اید او از پس 
گرفتن س��فته ها منصرف شود، اما پشیمانم و 

اشتباه کردم.« 
با ثبت اظهارات م��رد جوان، تحقیقات در این 

باره ادامه دارد. 

مرد فريبكار که با رسيدساز جعلی دست به سرقت 
سريالی لوازم خانگی می زد سرانجام بازداشت شد.
به گزارش جوان، سرهنگ داود معظمی گودرزی، 
رئیس پلیس فت��ای پایتخت گف��ت: چندی قبل 
شکایت های مشابهی درباره کالهبرداری به شیوه 
رسیدساز جعلی به پلیس فتای تهران گزارش شد. 
بررسی های پلیس در این باره نش��ان داد مردی با 
ادعای خری��د لوازم خانگی با فروش��ندگان تماس 
گرفته و بعد از توافق بر سر قیمت با ادعای واریز پول 
با گوشی تلفن همراهش، کاالی آنها را سرقت کرده 
است. یکی از شاکیان توضیح داد: من فروشنده لوازم 
خانگی هستم و مقداری از لوازم خانگی را در سایت 
فروش کاال آگهی کرده بودم. یکی از افرادی که تماس 
گرفت اصرار به خرید داشت برای همین بعد از گرفتن 
آدرس مراجعه کرد. ما بر سر قیمت توافق کردیم و او 
گفت که ساعت کار بانک تمام شده و دسترسی آسان 
به عابربانک هم ممکن نیست. او اجازه خواست پول 
را با اپلیکیشن همراه بانکش پرداخت کند که قبول 

کردم. بعد از گرفتن شماره کارت بانکی ام شروع به 
کار با گوشی تلفن همراهش کرد. بعد رسیدی را از 
گوشی تلفن همراهش نشانم داد که مشخصات من 
روی آن ثبت شده بود. سپس گفت پول به شماره 
حسابم واریز شده است. من منتظر رسیدن پیامک 
بانک بودم، اما از پیامک خبری نشد. آن مرد گفت 
حتماً به خاطر اختالل سیستم بانکی، پیامک ارسال 
نشده است، چون اختالل در سیستم بانک همیشه 
وجود دارد من هم به حرف��ش اعتماد کردم و لوازم 
مورد نظر را به او دادم. س��اعتی بعد برای بررس��ی 
حسابم به عابربانک رفتم و موجودی حساب گرفتم، 
اما پولی به حسابم واریز نشده بود. فهمیدم که آن مرد 
کالهبردار بوده و به این شیوه توانسته مرا فریب بدهد 

و لوازمم را سرقت کند که از او شکایت دارم.
بررسی  شکایت های مطرح شده در این باره نشان داد 
که همه شاکیان به همین شیوه در دام مرد فریبکار 
گرفتار شده اند. مشخصاتی هم که شاکیان از متهم 
داده بودند با هم مطابقت داشت و مشخص شد که 

متهم در حال کالهبرداری با رسیدساز های جعلی 
است. در شاخه دیگری از بررسی ها بود که مأموران 
پلیس موفق ش��دند متهم را در حالی که مشغول 
کالهبرداری از آخرین طعمه اش بود، شناسایی و او 
را بازداشت کنند. همزمان با دستگیری متهم بود که 
شاکیان به اداره پلیس دعوت شدند و او را شناسایی 
کردند. متهم که چ��اره ای جز اعتراف نداش��ت به 
جرمش اقرار ک��رد و گفت از مدت��ی قبل تصمیم 
گرفته بود به این شیوه دست به کالهبرداری بزند که 

سرانجام بازداشت شد.
سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای 
پایتخت با اشاره به اینکه متهم حدود 300 میلیون 
تومان به این شیوه کالهبرداری کرده است، توصیه 
کرد: الزم است افراد در زمان خرید و فروش ابتدا با 
بررسی حساب بانکی خود از واریز پول به حسابشان 
اطمینان حاصل کنند و سپس کاال را تحویل خریدار 
بدهند و در صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه 

پلیس را از ماجرا باخبر کنند.

سناریوی دروغین سرقت

آ دم  ر با یی  ساختگی  بر ا  ی  فر ا ر    ا ز   دست مر د طلبکا ر

کالهبرداری سریالی با رسیدساز جعلی

مفقودى
برگ سـبز خـودروى پژو پـارس مـدل 1386 به 
رنـگ خاكسـترى متاليـك بـه شـماره موتـور 
12486085414 و شماره شاسـى 50397682 و 
شماره پالك ايران15/ 379هـ22 مفقود شده و از 
تبريز درجه اعتبار ساقط است.   

 برای انتقام از مرد صراف

تصا د ف   آ  تشین 2 پر ا ید 
د ر    آ ز ا د   ر  ا ه  تهر ا ن - قم

دو خودروی س�واری پراي�د پ�س از تص�ادف در آتش س�وختند، اما سرنش�ينان 
خ�ودرو قب�ل از وق�وع آتش س�وزی موف�ق ب�ه نج�ات ج�ان خ�ود ش�دند.

به گزارش جوان،  ساعت 7 صبح روز گذشته آتش نشانان ایستگاه 50 از حادثه آتش سوزی 
در آزادراه تهران - قم باخبر و در محل حاضر ش��دند. در اولین بررس��ی ها معلوم ش��د دو 
خودروی سواری پراید که به سمت قم در حال حرکت بودند بعد از انحراف از مسیر اصلی 
با هم برخورد کرده و هر دو از قسمت موتور دچار آتش سوزی شده اند. همچنین مشخص 
شد سرنش��ینان دو خودرو همزمان با وقوع حادثه موفق به خارج شدن از کابین خودروها 
شده اند. آتش نش��انان همزمان با ایمن کردن محل موفق شدند آتش را مهار کنند. حسن 

طالبی، فرمانده آتش نشانان گفت علت حادثه در دست بررسی است.


