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حادثه ها

کالهبرداری با آگهی  کار در منزل
رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرائم  �

ســایبری پلیس فتای انتظامی کشــور نســبت به 
انتشــار آگهی هــای کار در منزل بــا مجوز پلیس 
فتا هشدار داد و گفت: شــهروندان مراقب باشند 
در دام کالهبــرداران گرفتــار نشــوند. ســرهنگ 
علی محمد رجبی در تشــریح این خبر اظهار کرد: 
در ســال های اخیــر و در پی افزایش اســتفاده از 
اینترنــت، کالهبرداری های اینترنتــی نیز افزایش 
داشــته و در ایــن میــان ســایت های درج آگهی 
به دلیل عدم احراز هویت ســهم بیشــتری را به 
خود اختصاص داده اند. رئیس مرکز تشــخیص و 
پیشــگیری از جرائم سایبری پلیس فتای انتظامی 
کشــور گفت: در روزهای اخیر مشــاهده  شده که 
افراد سودجو با انتشار آگهی های تبلیغاتی تحت 
عنــوان کار در منزل در ســایت های درج آگهی و 
حتی شبکه های اجتماعی برای جلب نظر قربانیان 
در آگهی هــای خود از عنــوان  تأییدیــه از پلیس 
 فتا اســتفاده می کنند. وی ادامــه داد: پلیس فتا 
هیچ  گونه مجوزی برای فعالیت تجاری، فرهنگی 
و... در فضــای مجازی صادر نمی کنــد  و «کار در 
منــزل» با مجــوز پلیس فتا، شــگرد کالهبرداران 
است. ســرهنگ رجبی افزود: مجرمان سایبری با 
اســتفاده از این ترفند و درج نام پلیس فتا یا درج 
عنوان دیگــر ارگان های دولتی، اعتمــاد کاربران 
را جلــب نمــوده و اقدام به کالهبــرداری از آنان 
می کنند. وی به شــهروندان توصیه کرد: هوشیار 
باشند، به  راحتی به افراد در فضای مجازی اعتماد 
نکنند و فریــب ترفندهای کالهبرداران را نخورند. 
این مقام سایبری در ادامه به افرادی که از عنوان 
پلیس فتا در آگهی های خود استفاده می کنند نیز 
هشــدار داد: در صورت مشــاهده این گونه موارد 
برابر قانون با آنها برخورد خواهد شــد و ســایت 
دیوار نیز موظف است هنگام درج آگهی به نکات 

این  چنینی توجه الزم را داشته باشد.

دستگیری کالهبردار
 ۱۰۰۰ میلیاردی

فرمانــده انتظامــی خوزســتان از دســتگیری  �
کالهبردار حرفه ای جعل اســناد بــه ارزش  هزار 
میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون ریــال خبر داد. ســردار 
ســید محمد صالحی اظهار کرد: در پی چند فقره 
نیابــت قضائی از شهرســتان های اهــواز، آبادان، 
شــادگان، باوی، خرمشــهر و بندر امــام خمینی 
درخصوص دستگیری کالهبردار و جاعل متواری، 
بررســی موضوع و دســتگیری مجرم در دســتور 
کار مأمــوران پلیس اطالعــات و امنیت عمومی 
شهرســتان خرمشــهر قــرار گرفــت. وی افزود: 
مأمــوران پلیس اطالعــات و امنیــت عمومی با 
انجام اقدامات پلیســی و تحــت کنترل قرار دادن 
متهم، محل ســکونت او را در استان قم شناسایی 
و با اخذ نیابت قضائی، در یک عملیات غافلگیرانه 
وی را در مخفیگاهــش دســتگیر کردند. فرمانده 
انتظامی خوزستان گفت: متهم از طریق اختالس 
و جعل اســناد خرید و فروش ملک و خودرو های 
مدل باال و فروش اموال مردم با استفاده از اسناد 
و مــدارک جعلی، از مردم کالهبــرداری می کرد. 
ســردار صالحی تصریح کــرد: متهم در تحقیقات 
پلیسی به جرم خود با استفاده از اختالس و جعل 
اســناد به ارزش  هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال 
کالهبرداری در ســطح استان خوزســتان اعتراف 
کرد. فرمانده انتظامی استان خوزستان خاطرنشان 
کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

رخداد

 ۱۰۰میلیارد ریال کالهبرداری 
با پیش فروش آپارتمان

فردی که در پوشــش پیش فروش آپارتمان  �
صدمیلیــارد ریال کالهبرداری کــرده و متواری 
شــده بود، ســرانجام به دام افتاد. سردار حسن 
مفخمی شهرســتانی، فرمانده انتظامی اســتان 
اداره  مرکــزی در این بــاره گفــت: کارآگاهــان 
مبــارزه با جعــل و کالهبــرداری پلیس آگاهی 
اســتان مرکزی با هماهنگی مقــام قضائی و با 
تشــکیل یک کارگروه ویژه، پیگیــری این پرونده 
را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد. وی بیان 
کــرد: تحقیقــات اولیــه کارآگاهان از شــاکیان 
پرونــده بیانگر آن بود کــه این فرد چندی پیش 
در شهرســتان اراک بــا جلب اعتمــاد تعدادی 
از شــهروندان و معرفی خــود به عنوان فردی 
که در امر ساخت وســاز مجتمع های آپارتمانی 
فعالیت می کند، بــا تنظیم قولنامه های صوری 
آپارتمانــی درحال  از مجتمع هــای  تعــدادی 
ســاخت را در یکی از شهرک های مسکونی این 
شهرســتان به آنان پیش فروش و در مراحلی با 
ترفندهایی خاص صد میلیارد ریال از خریداران 
دریافت کرده و ســپس بدون عمل به تعهدات 
خود، متواری شــده اســت. این مقام انتظامی 
با اشــاره به اینکه شــیوه کالهبــرداری متهم، 
پیش فروش هر یک از واحدهــای آپارتمانی به 
چند نفر از شــهروندان بود، خاطرنشان کرد: با 
اســتعالم های صورت گرفته از سوی کارآگاهان 
پلیس آگاهی مشــخص شد که این فرد متواری 
دارای چندیــن فقره ســوابق مختلــف کیفری 
است. ســردار مفخمی شهرســتانی با اشاره به 
متواری بــودن و تحت تعقیب قرار داشــتن این 
کالهبردار حرفه ای خاطر نشــان کرد: کارآگاهان 
با تالش های شبانه روزی و انجام اقدامات فنی و 
اطالعاتی مناسب، در نهایت موفق به شناسایی 
محــل اختفــای وی در اراک شــدند. فرمانده 
انتظامی اســتان مرکزی با اشــاره به دستگیری 
این کالهبــردار در عملیاتــی غافلگیرانه اظهار 
کــرد: متهم در بازجویی هــای تخصصی و فنی 
کارآگاهــان به صــد میلیارد ریــال کالهبرداری 
در پوشــش پیش فروش هر یــک از واحدهای 
آپارتمانی به ۹ نفر از شــهروندان در شهرستان 
اراک اعتــراف کــرد و پس از تشــکیل پرونده و 
معرفی به دستگاه قضائی، با صدور قرار قانونی 

روانه زندان شد.

دستگیری اعضای باند سارقان
اعضای یک باند ســارقان مسلح که متخصص  �

در زمینه ســرقت طال و جواهر بودند، بازداشــت 
شــدند. ســامان قاضی زاده، دادســتان عمومی و 
انقــالب نظرآباد، گفــت: اعضای ایــن باند که دو 
مــرد و یک زن بودند، صرفا اقدام به ســرقت طال 
و جواهر می کردند و حسب بررسی ها و تحقیقات 
انجام شــده طی یــک ماه اخیر حــدود صد منزل 
مســکونی در نظرآباد توســط ایــن متهمان مورد 
ســرقت قرار گرفته است. وی با اشــاره به اینکه 
متهمان این پرونده در سایر استان ها و شهرستان ها 
نیز مرتکب سرقت شده اند، بیان کرد: ارزش ریالی 
اموال مســروقه در شهرســتان نظرآباد بالغ بر ۶۰ 
میلیارد تومان است. قاضی زاده از کشف مقادیری 
طالی مســروقه و یک قبضه سالح گرم از اعضای 
این باند خبر داد و ادامــه داد: پرونده متهمان در 
شعبه دو بازپرسی نظرآباد در  حال رسیدگی است 
و نســبت به آنها قرار بازداشت موقت صادر شده 
و تحقیقات برای شناسایی مالباختگان ادامه دارد.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

نوشــته صادق هدایت- دشت بی انتها! ۹- وجود دارد- 
همسایه آرژانتین- نوعی پارچه با الیاف طبیعی ۱۰- گل 
و الیی کــه رود ها همراه خود می برنــد- حجره اطراف 
حیاط مســجد- آیین ها ۱۱- از مالت های قدیمی ایران- 
قوم حضرت موســی(ع) ۱۲- از عناصر تشــکیل دهنده 

نمک طعام- بسیار بخشنده- دانه خوراکی ۱۳- خوردن 
غذای اندک برای رفع گرسنگی- همان سانتی متر است- 
خوردن ۱۴- مخفف اگر- منسوب به یمن- روشی برای 
اتصال کامپیوتر به شــبکه  بدون اســتفاده از کابل ۱۵- 

مخفی- آسیب- کوهی در جنوب تبریز 

افقي:
 ۱- رابطه تساوی دو عبارت جبری- فرش باستانی 
متعلــق بــه دوره ساســانیان ۲- کاهــل- درخور و 
شایســته- از ابزار زراعی ۳- دانه های کاشتنی- دریا- 
ساختار ۴- مروارید- شــترمرغ آمریکایی- شهرستانی 
در استان همدان ۵- اسیر- ممزوج- نوعی پخت برنج 
۶- برآمدگی زمیــن- انحراف- ناطق ۷- دارای درجه 
باالتر از استوار در ارتش- شلوغی و ازدحام جمعیت- 
سخن  صریح ۸- دلداده شــیرین- کیمیا- باز را خنثی 
می کند ۹- نفس خسته- فرشته مهر در آیین زرتشتی- 
فدراســیون جهانی بســکتبال ۱۰- خــودروی زرهی- 
صدای پرنــدگان آوازه خــوان- فرزنــدزاده ۱۱- مادر 
دســتگاه های موســیقی ایرانی- توکل کردن- مخترع 
پیل الکتریکی ۱۲- ســخنان بی پایه و اساس- شهری 
در جنوب غربی فرانســه- بله انگلیســی ۱۳- نمای 
ساختمان- شالوده- معادل فارسی کابل ۱۴- شمار- 
اتومبیل- آحاد ۱۵- داستانی از استیون کینگ، نویسنده 

آمریکایی- جمع مکسر مولود 

عمودي:
۱- یکپارچــه و هماهنــگ- بزرگ ترین ســد خاکی 
رســی خاورمیانه- خبر دروغ ۲- نوعی برنج ایرانی- 
ساز پرویز مشکاتیان- ســاز پوستی ۳- پدر عرب- روز 
عرب- کوهــی در ترکیه ۴- عزیز و دوست داشــتنی- 
شــهر مجســمه ها در گیالن- نیکویــی ۵- از الفبای 
انگلیســی- یکی پس از دیگری ۶- اشاره به نزدیک- 
جســارت- فخرفروشــی ۷- مرطوب- دانــه روغنی 
مســهل- از آن ســو نمی بینــد! ۸- آش- کتابی طنز 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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 شرق: دختــری که متهم است با همدستی دو مرد سه 
عضــو خانواده اش را کشــت تا ثروت هنگفــت آنها را 
تصاحب کند، پای میز محاکمه می رود. این دختر جوان 
که فرزند طالق اســت، با مادر و شوهر مادرش زندگی 
می کرد. او تصمیم بــه قتل اعضای خانواده گرفت و با 
همدســتی دو نفر دیگر عالوه بر قتل مادر و ناپدری اش 
خواهــرش را هم به قتل رســاند. راز این قتل ها زمانی 

فاش شد که شاهدی به صورت اتفاقی اجساد را دید.
این پرونده زمانی تشکیل شد که پسر جوانی به اداره 
آگاهــی مراجعه کرد و مدعی شــد از یک قتل هولناک 
خبر دارد. او گفت: من از یک قتل عام خانوادگی فجیع 
باخبر هســتم و به  خاطر عذاب وجدان، تصمیم گرفتم 

راز این قتل ها را برمال کنم.
مرد جوان گفت: حدود ۱۰ روز قبل، یکی از دوستانم 
را در خیابــان دیدم و همــراه او به خانــه دختر مورد 
عالقه اش رفتم. وقتی وارد خانه آنها شدم، برای شستن 
دســت و صورتم می  خواستم به دستشــویی بروم؛ اما 
چون با خانه آنها آشنایی نداشتم، به اشتباه وارد حمام 
شدم. آنجا بود که ناگهان با مشاهده صحنه ای عجیب 
وحشــت زده شــدم. داخل حمام جســد زن و مردی را 
دیدم. از ترس بالفاصله در را بســتم و به اتاق برگشتم. 
بعد هم به بهانه  ای خیلی زود خانه را ترک کردم و آنها 
متوجه نشــدند من فهمیده ام چه اتفاقی افتاده است؛ 

وگرنه من را هم می کشتند.
کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی تهران به  دنبال 
اظهارات پســر جــوان، همراه تیم تشــخیص هویت و 
متخصصان پزشــکی قانونی به محل حادثه رفتند و با 
بررسی های تخصصی پی بردند سه جنایت فجیع در آن 
خانه رخ داده اســت. مأموران با ورود به خانه متوجه 

به هم ریختگی شــدید و سرقت اموال شدند و در حمام 
نیز جســد مرد و زنی را پیدا کردند که کنار اجساد آن دو 
یک بشــکه پر از اسید نیز وجود داشت. وقتی محتویات 
داخل بشکه بررسی شد، مأموران موفق شدند تکه های 
استخوان را که به نظر می رسید متعلق به یک زن باشد، 

از داخل آن بیرون بیاورند.
در معاینات متخصصان پزشــکی قانونی مشخص 
شــد از زمان قتل ها حدود ۴۰ روز می گذرد و علت مرگ 

مقتوالن نیز اصابت جسمی سنگین به سر است.
در کنار بشکه  ای که جسد دختر جوان داخل آن پیدا 
شــد، دو بشــکه دیگر و ظروف پر از اسید کشف شد که 
نشــان می  داد عامالن جنایت قصد ازبین بردن دو جسد 
دیگر را نیز داشــتند؛ اما موفق به انجام آن نشــدند. در 
تحقیقات میدانی، مشخص شد این خانه متعلق به زن 
میانســال بوده که وضع مالی خوبی داشته و با همسر 
صیغه  ای و دو دختر ۲۴ و ۲۰ ســاله اش زندگی می  کرده 
اســت. در ادامه این احتمال از سوی تیم جنایی مطرح 
شد که جسد سوم متعلق به یکی از دخترهاست؛ اما از 

دختر دیگر خبری نبود.
با این احتمال که دختر ناپدیدشــده بــه  نام نازنین 
و جــوان مورد عالقــه اش در این ماجرا نقــش دارند، 
تحقیقات برای بازداشــت او آغــاز و در نهایت این زن 
بازداشــت شــد. او که ابتدا مدعی بود از قتل ها بی خبر 
اســت، در نهایت به جرمش اعتراف کــرد و گفت: پدر 
و مادرم ســال ها قبــل از هم جدا شــدند و من با پدرم 
زندگی می کردم تا اینکه حدود چهار سال قبل از مادرم 
باخبر شدم و او را دیدم. بعد از آن رفت و آمدم به خانه 
مادرم بیشــتر شد. بعد از مدتی هم به  خاطر اختالفاتی 
که با شــوهرم داشتم، از او جدا شدم و تنها بچه ام را به 

پدرش دادم و خودم برای زندگی به خانه مادرم رفتم. 
در این مدت مادرم مدام من را اذیت می  کرد و انتظارات 
زیادی از من داشــت. از کارهای او خســته شده بودم و 
نمی  دانســتم چه کنم. جایی هم برای رفتن نداشتم تا 
اینکه چند وقت قبل در پارک با پســر ۱۹ ساله ای به  نام 
فرهاد آشنا شــدم. من و فرهاد بعد از مدتی به یکدیگر 
به شدت عالقه مند شدیم و من رازهای زندگی ام را برای 
او تعریف کــردم. همچنین به فرهاد گفتم مادرم وضع 
مالــی خوبی دارد و دو خودروی گران قیمت مدل باال و 
مقــدار زیادی پول نقد و طال در خانه نگهداری می کند. 
مادرم فقط ۲۵۰ میلیون تومان پول نقد در گاوصندوق 
نگهداری می کرد. ثروت مادرم و اذیت های او باعث شد 

تا با فرهاد تصمیم به قتل او بگیریم.
زن جــوان در ادامه اعترافاتــش گفت: برای اجرای 
نقشــه مان از یکی از دوســتان فرهاد به  نام امیر کمک 
گرفتیــم. قــرار بــود بــه او ۳۰۰ میلیون تومــان برای 
اجرای نقشــه قتل ها بدهیم. شــب حادثــه فرهاد هم 
خانه ما بود. آن شــب فرهاد شــام گرفــت و به دور از 
چشم مادر و خواهر و شــوهر مادرم داخل غذا داروی 
بیهوشی ریختیم. مادرم و شوهرش بعد از خوردن غذا 
خواب آلود شــدند؛ امــا بیهوش نشــدند؛ ولی خواهرم 
روی کاناپــه داخل پذیرایی خوابید. مادرم و شــوهرش 
به اتاق  شــان رفتند و خواهرم هــم روی کاناپه خوابید. 
از فرصت استفاده کردم و در ورودی را باز کردم تا امیر 
وارد خانه شود. امیر با خودش متادون و سم آورده بود 
که به  زور به خواهرم خوراند و بعد هم با ســیم شارژر 
او را خفه کرد. ســاعت یک بامــداد خواهرم را به قتل 
رســاندیم و جنــازه اش را به اتاق من منتقــل کردیم تا 
کسی متوجه نشــود. زن جوان ادامه داد: چون مادر و 

شوهرش خواب شان نبرده بود، آن شب منتظر فرصت 
ماندیم و امیر هم در گوشــه ای از خانه پنهان شــد. در 
نهایت ساعت ۷ صبح شوهر مادرم از اتاق بیرون آمد تا 
به سر کار برود؛ اما با مادرم دعوایش شد و من به عنوان 
 میانجی وارد شدم و شوهر مادرم را به اتاق خودم بردم 
و در آنجا امیر با گلدان کریســتالی به ســرش زد و او را 
به قتل رساند. جســد را داخل حمام بردیم و به انتظار 
فرصت برای قتل مادرم ماندیم. مادرم وقتی به ســالن 
پذیرایی آمد، روی کاناپه خوابید. ساعت ۷:۳۰ صبح بود 
که امیر به ســراغش رفت و با همان گلدان کریســتال 
چندین ضربه به سر او زد. سپس جسد مادرم را هم به 
حمام بردیم. بعد از آن وسایل با ارزش را از خانه بیرون 
بردیم. در این مدت چند باری به خانه سر زدیم؛ اما بعد 
از مدتی اجســاد بو گرفت و تصمیم گرفتیم تا آنها را از 

بین ببریم تا کسی از راز قتل ها با خبر نشود.
متهــم ادامــه داد: خانه مادرم خیلــی بزرگ بود و 
مادرم هم در اتاق بود؛ به همین خاطر موقع قتل ها کسی 
صدایی نمی شــنید که بخواهد شــک کند. ما هر کدام 
محل مســتقلی بــرای زندگــی داشــتیم و ممکن بود 
اصال در یک روز همدیگــر را نبینیم. ما برای ازبین بردن 
جنازه ها تصمیم گرفتیم اجســاد را داخل بشــکه اسید 
بســوزانیم. جسد خواهرم را امیر داخل بشکه انداخت؛ 

اما فرصت برای دو جنازه دیگر پیدا نکردیم.
با اعتراف نازنین، دو همدســت دیگرش نیز دستگیر 
شــدند و به قتل اعتــراف کردند. با پایــان تحقیقات و 
صدور کیفرخواست برای هر ســه متهم این پرونده به 
دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و این سه متهم 
به زودی در شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران پای میز 

محاکمه می روند.

متهمان قتل ۳ عضو یک خانواده، در انتظار محاکمه

 شرق: طراحی اپلیکیشن های جعلی همسریابی، صیغه یابی و دوست یابی 
یکی از ترفندهایی اســت که مجرمان سایبری برای فریب دادن طعمه های 
خود از آن بهره می برند. این  بار نیز متهمی دســتگیر شده که با این شگرد 
به هزار کارت  بانکی دســتبرد زده اســت. فردی چند روز قبل به پلیس فتا 
مراجعه کرد و از ســرقت ۵۰۰ میلیون ریالی از حسابش خبر داد. او گفت 
بعــد از نصب برنامه ازدواج، این دزدی اینترنتی اتفاق افتاد. مال باخته که 
قصد داشــت از طریق این برنامه همســری برای خود انتخاب کند، وقتی 
روی یک لینک کلیک کرد، اطالعات بانکی اش هک شــد و مورد دســتبرد 
اینترنتــی قرار گرفت. کارشناســان پلیــس بالفاصله بعــد از دریافت این 
شکایت اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و با بهره گیری از روش های 
فنــی و علمی متهم را که ســاکن یکی از اســتان های مرکــزی بود، مورد 
شناســایی قرار دادند و با هماهنگی مقام قضائی ضمن مراجعه به استان 
محل ســکونت این فرد، او را شناسایی و دســتگیر کردند. در بررسی فنی 
تجهیــزات متهــم، اطالعات بیش از هــزار کارت  بانکی که از آن ســرقت 
شــده است، به دســت آمد. متهم پس از انتقال به پلیس فتا در تحقیقات 
مأموران ابتدا منکر هرگونه کالهبرداری شــد، اما پس از مواجهه با ادله و 
مستندات پلیسی به جرم خود اعتراف کرد و گفت با همکاری شخصی در 
خارج از کشــور اقدام به طراحی لینک هــای جعلی با عنوان ازدواج کرده 
و در گروه هــای تلگرامی یا از طریق واتس اپ برای افراد مختلف ارســال 
می کــرد و به ایــن ترتیب طعمه هایــش را فریب می داد. ســرهنگ علی 
عباسی کسانی، رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه با تأیید این خبر گفت: در 

این ترفند با عنوان برنامه ازدواج، عده ای از مجرمان سایبری با ایجاد کانال 
و پیج در شــبکه های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام و سوءاستفاده از 
تصاویر دیگران و بــا طراحی بدافزار جعلی، کاربــران را ترغیب به نصب 
برنامه و مشــاهده اطالعات خصوصــی در ازای واریز وجوه اندک می کنند 
که در نهایت به کالهبرداری از شــهروندان منتهی می شــود. چندی قبل 
مأموران پلیس فتای اســتان فارس نیز دو خواهر را دستگیر کردند که آنها 
هم با لینک های جعلی همسریابی اقدام به کالهبرداری می کردند. در آن 
پرونده در پی شــکایت چندین شهروند شــیرازی مبنی بر اینکه با مشاهده 
موضوعاتی همچون همســریابی و دوست یابی در شــبکه های اجتماعی 
واتس اپ و تلگــرام مورد کالهبــرداری قرار گرفتند، بررســی موضوع در 

دســتور کار کارشناســان پلیس فتا قرار گرفت. شــکات در اظهارات خود 
بیان کردند در شــبکه های اجتماعی به خصوص تلگــرام با عنوانی تحت 
همسریابی و دوستیابی برخورد کرده و ضمن برقراری تماس، مجرم مبلغ 
پنج میلیون ریــال وجه به عنوان بیعانه یا ثبت نام از قربانیان درخواســت 
 کرد و پس از دریافت وجه دیگر جوابگو تماس تلفن آنها نبود. با اقدامات 
فنی صورت گرفته، مشخص شــد متهمان با درج عناوین  مشابه، اقدام به 
کالهبرداری از شهروندان می کنند که با اقدامات پلیسی این دو دختر جوان 
مورد شناســایی قرار گرفتند و در هماهنگی با دســتگاه قضائی، دســتگیر 
شــدند. در بررسی های بیشتر مشخص شد دو خواهر با همین شگرد مبلغ 
دو میلیارد ریال از ۴۰ شــهروندان شــیرازی کالهبرداری کرده اند. سرهنگ 
مرتضــی ابوطالبــی، رئیس پلیس فتای اســتان یزد نیز چنــد روز پیش از 
دســتگیری متهمی خبر داد که از ترفندی مشابه استفاده می کرد. او اظهار 
کرد: در پی  شــکایت یکی از شهروندان مبنی بر مشاهده پیج دوست یابی و 
کالهبرداری از وی با این شــیوه، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار کارشناسان  پلیس فتا قرار گرفت.  او افزود: پس از ثبت اظهارات شاکی، 
پرونده مقدماتی تشــکیل شد. بررسی های اولیه نشان از آن  داشت که فرد 
کالهبردار با راه اندازی پیج دوســت یابی و کســب اعتماد شــاکی و دادن 
قــول ازدواج، اقدام به دریافت وجه کرده و پس از آن دیگر جوابگو نبوده 
اســت.  کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات مربوطه و تحلیل مستندات 
جمع آوری شده، با هماهنگی مرجع قضائی، متهم که زنی جوان بود مورد 

شناسایی قرار گرفت و در منزلش دستگیر شد.

کالهبردارى از هزار نفر با برنامه جعلى ازدواج

شــرق: کالهبرداران اینترنتــی که از طریق شــبکه 
برنده شــدن در  بــه بهانــه  اجتماعــی واتــس اپ 
قرعه کشی صداوســیما از شــهروندان کالهبرداری 

می کردند، شناسایی شدند.
شکوائیه های متعدد از ســوی شهروندان، مبنی 
بــر برداشــت غیر مجاز از حســاب بانکــی از طریق 

تماس واتس اپی افراد ناشــناس با ترفند برنده شدن 
در قرعه کشــی مســابقات برنامه های صدا و سیما به 
پلیس فتا واصل شــد و به  دلیل حساسیت موضوع، 
شناســایی و دســتگیری متهمان به صورت ویژه در 

دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
پس از اخذ اظهارات شاکیان و بررسی های فنی و 

تخصصی معلوم شد این کالهبرداران به صورت یک 
باند سازماندهی شده، از طریق اپلیکیشن واتس اپ با 
شــاکیان تماس گرفته و برای جلب اعتماد قربانیان، 
آرم پروفایــل واتــس اپ خود را به آرم صداوســیما 
تغییر داده بودند تا اشــخاص هنــگام دیدن این آرم 
از واقعی بودن ارتباط تلفنی از ســوی صداوســیما 

اطمینــان حاصل کنند. ســرهنگ مرتضی ابوطالبی، 
رئیس پلیــس فتای یزد درباره ایــن پرونده گفت: با 
بررسی های فنی و شیوه و شگردهای خاص پلیسی، 
متهمان در یکی از اســتان های غربی مورد شناسایی 
قــرار گرفتند و پرونده برای ســیر مراحــل قانونی و 

دستگیری آنها به استان مربوطه ارسال شد.

باز هم کالهبردارى با ترفند برنده شدن در قرعه کشى


