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شیادانشعبدهابز،ترفندغیبکردنپولهارابهسایتدیوارکشاندند

بازی کارت به کارت کالهبرداران!

حادثه در قاب

مهر /سرهنگ طالبی رئیس پلیس راهور گیالن با
اشاره به تصادف شدید یک دستگاه پژو پارس با تیر
چراغ برق طی عصر پنج شنبه در رشت گفت :این
خودرو5سرنشینداشتکهیکیازسرنشینانعقب
دردموسرنشیندیگرنیزبعدازانتقالبهبیمارستان
جانباختودیگرسرنشینانآسیبجزئیدیدند.

کوتاه از حوادث
*میزان/نادربیگیرئیسپلیسآگاهیالبرزگفت:
اعضایباندپنجنفرهسارقانکهباتهدیدسالحگرم
اقدامبهسرقتدوشمشمسباآلیاژصنعتیخاص
بهارزش 4میلیاردریالکردهبودند،دستگیرشدند.
*صــدا و سیما /سرهنگ مجیدی رئیس پایگاه
چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری دو
سارقزورگیروکشف ۴۰فقرهسرقتخبرداد.
*رکنا /موسوی رئیس کل دادگستری فارس از
کشف ٣٠قبضه کلت کمری جنگی با تالش و رصد
شبانهروزیسربازانگمنامامامزمان(عج)خبرداد
و گفت :تاکنونیکنفردستگیرشدهاست.
*رکنا/صبحدیروزقطارباریمسیرعقدا بهاصفهان
به خط فرار وارد شد و دو لکوموتیو به شماره های
 ١٠٠٢و  ١٠١٤از خط خارج شدند .این حادثه
مصدومینداشتولکوموتیورانبهبیرونپریدهبود.
*رکنا /مهدیان نسب فرمانده انتظامی لرستان از
دستگیرییکنفروکشفکالهبرداریبهارزش۶۰
میلیاردریالدرخرمآبادخبرداد.
*مهر /شادی نیا سخنگوی اورژانــس آذربایجان
شرقی گفت:پنجشنبهشببرخوردنیسانباعابران
پیاده در ابتدای آزاد راه پیامبر اعظم(ص) تبریز از
طرفائلگلیمنجربهفوتجوان ۲۷سالهشد.
کرمانی /فرمانده انتظامی کرمان از دستگیری
اعضایدو باندتوزیعغیرقانونیداروخبرداد.
*ایسنا/معظمیگودرزی رئیسپلیسفضایتولید
وتبادلاطالعاتازدستگیریکالهبرداریکهخود
رادرفضایمجازی،صرافمعرفیمیکرد،خبرداد.
*مهر/سرهنگکارآگاهعلیکنجوریان رئیسپایگاه
ششمپلیسآگاهیازدستگیریسهسارقمنزلخبر
داد و گفت :متهمان پنج میلیارد ریال از اموال مال
باختگانراسرقتکردهبودند.

عکس ازخراسان

سیدخلیل ســجــادپــور -شگردهای
کالهبرداران اینترنتی در سایت های
واسطه گری و به ویژه «دیوار» در حالی هر
روزتغییرمیکندکهاینبارشیادانشعبده
باز با راه انداختن بازی «کارت به کارت»،
شیوه عجیبی را برای دستبرد به پول های
خــریــداران و فروشندگان کــاال در پیش
گرفتهاند.
بهگزارشاختصاصیخراسان،اینترفند
حساب شــده کــاهــبــرداران هنگامی با
هوشیاری قاضی شعبه  407دادسرای
عمومی و انقالب مشهد لو رفت که پرونده
ای با عنوان کالهبرداری شش میلیون
تومانی روی میز مقام قضایی قرار گرفت.
شاکی پرونده که هنوز از ماجرای غیب
شدن پول هایش در یک بازی «کــارت به
کارت» گیج بود و نمی دانست چگونه در
دام کالهبرداران شعبده باز افتاده است
دربارهاینحادثهگفت:بهدنبالخریدیک
دستگاه خودرو بودم که به آگهی فروش
خودرو با قیمت بسیار مناسبی در سایت
دیوار برخورد کردم و بالفاصله با شماره
تلفنآگهیدهندهتماسگرفتمفروشنده
از من خواست اگر خریدار واقعی هستم
مبلغ شش میلیون تومان به عنوان بیعانه
به شماره کارت بانکی واریز کنم که برایم
ارســال می شود .من هم منتظر ماندم تا
این که یک شماره کارت به تلفن همراهم
پیامک شد و من برای آن که خــودرو را از
دســت ندهم بی درنــگ پــول را به همان
حساب کــارت به کــارت کــردم! اما بعد از
گذشتمدتیفروشندهخودرومدعیشد
کهپولیدریافتنکردهاستودیگرتلفنش
راهمپاسخنداد!
گزارش خراسان حاکی است ،با توجه به
اهمیت و حساسیت موضوع و احتمال
وقــوع کــاهــبــرداری ،قاضی محمدرضا
جعفری دستورات ویژه و محرمانه ای را
برای کارآگاهان پلیس خراسان رضوی

صادر کرد تا ماجرای واریز کارت به کارت
پول ها را با دقت بررسی کنند .این گونه
بودکهمعمایغیبشدنپولهایخریدار
خودرو پیچیده تر شد چرا که ردیابی های
پلیس نشان می داد خریدار مذکور پول ها
را به حساب فردی ریخته است که او نیز
همزمانیکدستگاهلپتاپرابرایفروش
در سایت دیــوار آگهی کــرده بــود .وقتی
کارآگاهاناینمردرابهاتهامکالهبرداری
دستگیر کــردنــد
او ادعــا کــرد :یک
دستگاه لــپ تاپ
را که نیاز نداشتم
بــــرای فــــروش در
سایت دیوار آگهی
کــــردم تــا ایـــن که
مردیبامنتماس
گرفتوخریدارلپ
تاپشداوسپساز
منخواستشماره
کارتم را به شماره
تلفنی ارسال کنم
که در اختیارم می گذارد بعد هم شماره
تلفنیرابرایمفرستادومنهمشمارهکارتم
رابههمانشمارهتلفنپیامککردم.چند
دقیقه بعد شش میلیون تومان به حسابم
واریز شد و خریدار در تماس بعدی وقتی
از واریــز پول مطمئن شد به من گفت که
بقیه مبلغ را نیز به صــورت نقدی هنگام
تحویل لپ تاپ پرداخت می کند .وقتی
نشانی منزلم را به او دادم ساعتی بعد به
در منزلم آمد و با پرداخت بقیه پول ،لپ
تاپ را تحویل گرفت اما من نمی دانم پول
لپتاپازچهحسابیوتوسطچهکسیبه
شماره کارت من کارت به کارت شد! بنابر
گــزارش خراسان ،قاضی باتجربه شعبه
 407دادسرای عمومی و انقالب مشهد
که با شنیدن اظهارات فروشنده لپ تاپ
دریافته بود او بی گناه است و دخالتی در

ماجرای کالهبرداری نــدارد ،بالفاصله
دستور آزادی او را صادر کرد اما این ماجرا
همچنانپیچیدهترمیشدتااینکهپرونده
مشابهدیگریرویمیزقاضیجعفریقرار
گرفت.محتویاتاینپروندهکالهبرداری
نیز نشان می داد که فردی یک دستگاه
دوچــرخــه را در سایت دیـــوار بــه فــروش
گذاشته بود که مردی با او تماس گرفت
و خریدار دوچرخه شد .فروشنده نیز به

دلیل و برای روشن شدن زوایــای تاریک
این ماجرا ،دستور داد تا صاحب حساب
بانکی که پول خرید دوچرخه به حساب
او واریز شده است ،دستگیر شود و مورد
بازجویی قرار گیرد .رصدهای اطالعاتی
پلیسی ،کــارآگــاهــان را به متصدی یک
خواربارفروشیرساندکهمبلغ 350هزار
تومان به حساب وی کارت به کارت شده
بود! امامتصدیفروشگاهمدعیشدچند
روز قــبــل فــردی
بـــــرای خــریــد به
فروشگاهم آمد و
بیشاز 350هزار
تومان کاال خرید
کرداوسپسازمن
خــواســت شماره
کارتم را به شماره
تلفنیپیامککنم
که او در اختیارم
گذاشت .من هم
ایــن کــار را انجام
دادم که دقایقی
بعد مبلغ 350هزار تومان به حسابم واریز
شد و مرد خریدار هم با پرداخت بقیه مبلغ
به صــورت نقدی از فروشگاه خــارج شد
درحالیکهمناورانمیشناختم!
به گزارش اختصاصی خراسان ،در حالی
که بررسی های دقیق مقام قضایی در این
پرونده با قطعات پازل به هم ریخته ادامه
داشت ناگهان ریزبینی ها به نتیجه رسید
و ماجرای غیب شدن پول ها در یک بازی
کارتبهکارتلورفت.بررسیهایدقیق
قاضی محمدرضا جعفری بیانگر آن بود
که کالهبرداران برخی کاالها را به قیمت
ارزان و وسوسه انگیز در سایت دیــوار به
فروش می گذارند و از سوی دیگر خریدار
کاالیی می شوند که همزمان در همان
سایتتوسطفرددیگریبهفروشگذاشته
شده اســت .وقتی خریدار با کالهبردار

صورت تلفنی از خریدار دوچرخه خواست
مبلغ  350هزار تومان بیعانه را به شماره
حسابی واریــز کند که برایش ارســال می
کند! اماپسازآنکهخریداردوچرخهپول
ها را به شماره حسابی که برایش پیامک
شده بود کارت به کارت کرد دیگر کسی
پاسخگویتلفننشد!
گــزارش خراسان حاکی اســت بازپرس
پرونده که چندی قبل با مطالعه دقیق
و ریزبینی قضایی مــاجــرای قتل مرد
 9انگشتی را از البه الی اوراق یک پرونده
جعل و کالهبرداری بیرون کشید ،این بار
نیز سطر به سطر این پرونده را زیر ذره بین
هوشقضاییخودبردچراکهمیدانستبا
یکشیوهپیچیدهکالهبرداریروبهروشده
است که بی شباهت به شعبده بازی کارت
بهکارتشیاداناینترنتینیست!بههمین

تماس می گیرد او نیز از فروشنده کاالی
دیگر می خواهد تا شماره کارتش را برای
خریدار کاالی ارزان قیمت ارسال کند و
به این ترتیب خریدار اول پول را به حساب
فروشنده دوم واریــز می کند و این گونه
فروشنده قالبی بدون آن که سرنخی از
خود برجای بگذارد به در منزل فروشنده
واقعی (فروشنده دوم) می رود و کاال را
با پرداخت بقیه وجه تحویل می گیرد و
متواریمیشود!گزارشخراسانحاکی
استبالورفتناینماجرامشخصشدکه
خریدار خودرو در واقع با ترفند فروشنده
مبلغ شش میلیون تومان را به حساب
فروشنده لپ تــاپ ریخته بــود بــدون آن
که بداند این شماره کارت مربوط به فرد
دیگری است .مرد کالهبردار هم بعد از
واریزوجهبالفاصلهلپتاپراتحویلگرفته
و باقی مانده پول را نیز نقدی پرداخت
کردهبود.همچنیندربررسیهایبیشتر
مشخصشدکهخریداردوچرخهنیزپولرا
بهشمارهحسابمتصدیفروشگاهخواربار
ریختهومردکالهبردارباپرداختبقیهپول
خریدازفروشگاهخارجشدهاست!
براساس گزارش خراسان ،از سوی دیگر
تحقیقات کارآگاهان که با دستورات
خــاص مقام قضایی بــرای دستگیری
کالهبرداران آغاز شده است نشان می
دهــد کــه ایــن گونه کــاهــبــرداری هــا با
گوشی هایی با نام افراد دیگر و با نشانی
های قالبی در حالی صــورت می گیرد
کــه از شهرهای دیگر کشور اقـــدام به
کالهبرداری با این شیوه می کنند  .در
عین حال بررسی های بیشتر با لو رفتن
شگرد کالهبرداران درحالی ادامه دارد
که چندین پرونده قضایی دیگر نیز با این
شیوه در شعبه 407دادسرای عمومی و
انقالبمشهدتشکیلشدهاستوردیابی
هایپلیسیباراهنماییونظارتمستقیم
مقامقضاییدرمرحلهجدیدیقراردارد.

دستگیری سارق مسلح اتکیس اب شلیک پلیس

سرقتمسلحانهدستگاههایهرسدرآبادان!

توکلی/سارقمسلحساعتیپسازسرقتتاکسی،درعملیاتمامورانانتظامیکرمانبهدامافتاد.
بهگزارشخراسان،فرماندهانتظامیاستانکرماندرتشریحاینحادثهگفت:بااعالم اینکهسارقی
بادربستگرفتنتاکسیپرایدازپایانهمسافربریکرمانوپسازطیمسافتی،دریکیازمعابرباتهدید
راننده با سالح جنگی ،وی را از خودرو پیاده و اقدام به سرقت خودرو کرده است ،درساعت  ۲بامداد
جمعهبه ، ۱۱۰موضوعبهصورتویژهدردستورکارپلیسقرارگرفت.ناظری افزود:مامورانبا انجام
گشتزنی وکنترلمبادیورودیوخروجیکرمان،ساعاتیبعدخودرویسرقتیرامشاهدهودستور
توقف آن را صادر کردند .اما سارق مسلح فرار کرد و ماموران با شلیک دقیق چهار گلوله به الستیک
خودرو،آنرامتوقفوسارقمسلحرادستگیرکردند.در بازرسی از این متهم ،دو قبضه سالح جنگی
کلت ۳۳ ،عدد فشنگ جنگی ،یک عدد شوکر برقی و دو عدد افشانه فلفل کشف شد.

دستگاههای هرس کارگران فضای سبز منطقه یک شهرداری آبادان
درروزروشنبهسرقترفت.بهگزارشایلنا،صبحپنجشنبهگذشتهدر
حالیکهکارگرانفضایسبزشهرداریمشغولهرسدرختانمقابل
استخر  ۵مهر واقع در کوی کارگر بودند توسط افرادی ناشناس مورد
حملهقرارگرفتند.اینافرادکهبنابهگفتهکارگراناسلحهکالشینکف
در اختیار داشتند با تهدید و ارعاب و تیراندازی هوایی ،چند دستگاه
هرس را بر خودروی بدون پالک سوار کردند و از محل متواری شدند.
پیشازایننیزسرقتهایمختلفیازاموالعمومیدرنقاطکمترددو
حاشیهشهرآبادانگزارششدهبود.

 4کشتهو 4مصدومدرتصادف 206و النترا
برخورد دو دستگاه خــودروی ســواری پژو ۲۰۶و هیوندا النترا در
ابتدای روستای مرکید در محور اهــر -تبریز چهار فوتی و چهار
مصدوم برجا گذاشت .به گــزارش مهر ،عصر دیــروز جمعه در محور
اهــر -تبریز و در ابــتــدای روســتــای مرکید دو دستگاه خــودروی
ســواری پژو ۲۰۶و هیوندا النترا با هم برخورد شدیدی داشتند.
متأسفانه در ایــن حادثه چهار مــرد جــان باختند و چهار نفر دیگر
نیز مــصــدوم و بــه بیمارستان امــام رضـــا(ع) تبریز منتقل شدند.
محوراهر-تبریزیکیازجادههایغیراستانداردآذربایجانشرقیاست
کهبهجادهمرگنیزشهرتدارد.

9
در امتداد تاریکی

شکستدردومینعاشقیخیابانی
منهمسرمرادوستدارمامادیگرحاضربهادامهاینزندگینیستم اوعالوهبراینکه
بهموادمخدراعتیاددارد،منرابهبهانههایواهی موردضربوشتمقرارمیدهدو
تمایلینداردبعداز ۱۲سالزندگیمشترکازدواجمانرارسمیکند...اینجمالت
اظهارات زن ۴۲ساله ای است که با در دست داشتن مرجوعه قضایی مبنی بر ایراد
صدمه بدنی عمدی به کالنتری احمدآباد مشهد مراجعه کرده است تا از همسر۳۳
ساله اش شکایت کند او در شرح ماجرای ازدواجش به مشاور و کارشناس اجتماعی
کالنتری گفت :در خانواده ای نسبتا مرفه در شهر مشهد متولد شدم پس از پایان
تحصیالتدردورهمتوسطهوکسبمدرکدیپلمدرحالیکهکنکورسراسریراپیش
روداشتممنوچهربهخواستگاریامآمدقصهآشناییمنومنوچهرهمانقصهتکراری
عشق و عاشقی دختر و پسر همسایه بود! عشقی که به ازدواجی زود هنگام ختم شد
و من با پوشیدن لباس عروسی سوار بر اسب سفید خوشبختی پا به خانه منوچهر
گذاشتم مدتیبعدمنکهشوقادامهتحصیلورویایحضوردردانشگاهرادرسرمی
پروراندمباشنیدنخبربارداریام دفترکنکورمرابستمتابیشتربه وظایفهمسری
ومادریام رسیدگیکنممدتکوتاهیازتولداولینفرزندمنگذشتهبودکهمتوجه
شدممنوچهربهموادمخدراعتیادپیداکردهاستالبتهاوازابتدایزندگیمشترکمان
رفیقبازوخوشگذرانبودوبارهانیمههایشبباوضعیتیآشفتهونابسامانبهخانه
میآمدامااعتیاداوبهموادمخدرصنعتیباعثبروزتغییراتیدرخلقوخوورفتارش
شدهبودکهبهبدرفتاریهایجسمیوعاطفیاشنسبتبهمنوفرزندممیانجامید
تا جایی که وقتی موضوع را با خانواده ام مطرح کردم تصمیم به جدایی از منوچهر را
گرفتماماوقتیمتوجهشدمکه فرزنددوممراباردارهستممنصرفشدمامیدداشتم
بتوانممنوچهررابهزندگیبازگردانموزندگیمشترکمراحفظکنمتا برچسبفرزند
طالقبرپیشانیفرزندانمننشیندامابهدنیاآمدندودختردوقلویمنیزتاثیریدررفتار
منوچهر نداشت در هر حال من صبر پیشه کردم و به قول معروف سوختم و ساختم
تا فرزندانم از آب و گل در بیایند دختران دو قلویم که به سن هفت سالگی رسیدند
تصمیمبهجداییازمنوچهرگرفتم چوندیگر درمنزل امنیتجانیوروانینداشتم
و ناچار به منزل پدری ام بازگشتم و به دادگاه خانواده رفتم و درخواست طالق دادم.
منوچهرتهدیدممیکردکهدرصورتجداییفرزندانمراازمنمیگیردواجازهدیدار
ومالقاتباآنهارابهمننمیدهدامامنتصورمیکردمکهبهدلیلاعتیادمنوچهر
به مواد مخدر دادگاه صالحیت او را برای نگهداری از فرزندان مان تایید نمی کند و
حضانتبچههارابهمنواگذارمیکندامامنوچهردرکمالناباوریاعتیادشرابرای
مدتیترککردتاقانونرادوربزندودردادگاهبرندهشودکهبههدفشرسیدوحضانت
فرزندانمبهپدرشانواگذارشد.باجداییازمنوچهرمنازفرزندانمدورشدمومنوچهر
ازسرانتقامجویی بهسختیاجازهمالقاتفرزندانمرابهمنمیدادوضعیتروحیو
روانینامناسبیداشتمدلمبراییکلحظهدیدنودرآغوشکشیدنپارههایتنمپر
میکشیدچشمبهآخرهفتههامیدوختمتابتوانمآنهارامالقاتکنم اماهربارکه
برای تحویل گرفتن فرزندانم به کالنتری می رفتم او بهانه ای می تراشید و از آوردن
بچههاامتناعمیورزید درهمیناثنابایاسرآشناشدماو9سالازمنکوچکتربودو
درتاکسیتلفنیمحلهمانفعالیتمیکرد.بیشتراوقاتوقتیباآژانسمحله تماس
می گرفتم و درخواست سرویس می کردم او به دنبالم می آمد تا این که یاسر شماره
تلفنشرادراختیارمنقراردادوگفتهرگاهدرهرساعتازشبانهروزنیازبهخودرو
داشتممستقیمابااوتماسبگیرم.بهاین ترتیبیاسر ازمشکالتخانوادگیام مطلع
شد.اوبرخیاوقاتمنراتا داخلدادگاهیاکالنتریهمراهیمیکردتاحمایتمکندو
من درآنزمانکه نیازبهیکهمراهوتکیهگاهداشتماورادرکنارخوددیدموبا گذشت
زمان به او وابسته شدم از طرفی او که جوانی  ۲۰ساله بود با حمایت از من احساس
استقاللو مردانگیمیکردبااینآشنایی ارتباط عمیقعاطفیبینماشکلگرفت
تاجاییکهیاسربهرغممخالفتخانوادهاشبهخواستگاریامآمدخانوادهمنمخالف
این ازدواج بودند چون من تجربه یک ازدواج ناموفق را به دلیل دوستی و آشنایی
خیابانیداشتمامایاسرگفتکهعاشقمنشدهاستونمیتواندمنرافراموشکند
اومیگفتکهمیخواهدمردزندگیامباشدو جایخالیفرزندانمرابرایمپرکندبار
دیگرمندرگیراحساساتزودگذرشدمودرحالیکهیاسرکامالازخانوادهاشطرد
شدهبودبهدرخواستازدواج اوجوابمثبتدادمومابهصورتموقتبهعقدیکدیگر
درآمدیم .یاسرقولداد کهبعدازمدتیعقدمانرامحضریوازدواجمانرارسمیمی
کند چند سال بعد از ازدواج من و یاسر روابط ما به سردی گرایید او درگیر مشکالت
مالیبودچونخانوادهاشهیچحمایتیازمانمیکردندمننیزبابهدنیاآمدندخترم
دچارافسردگیپساززایمانشدمگاهیبا پرخاشگریوتندیبااوبرخورد میکردم
بهنحویمیخواستم تمامناراحتیهاوعقدههای مراازشکستهاییکهدرگذشتهدر
زندگیاممتحملشدهبودمبرسراوخالیکنمو...خالصهاکنون نزدیکبه ۱۲سال
از زندگی مشترک من و یاسر می گذرد و من دختری ۱۰ساله دارم .یاسر هنوز هم از
رسمیکردنازدواجمانممانعتمیکنداوکهمدتیاستبهموادمخدرهماعتیاد
پیدا کرده است به بهانه های واهی من را مورد فحاشی و کتک کاری قرار می دهد و
کامالنسبتبهمنسردوبیتوجهشدهاستوازآنهمهابرازعشقوعالقهدیگرخبری
نیست وهنگامیکهبهاومعترضمیشوم مشغلهکاریومشکالتاقتصادی رابهانه
میکند دیگرازاینزندگیخستهشدموبهرغمعالقهایکهبهاودارم حاضربهادامه
اینزندگینیستمو...شایانذکراستدراجرایدستورسرگردعلیعسکری(رئیس
کالنتریاحمدآباد)بررسیکارشناسیوروانشناختیاینپروندهبهمشاورانزبده
دایرهمددکاریسپردهشد.
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