دوشنبه  25اسفند 1393

4
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میز خبر

 tکالهبردار حرفهای

با خانواده قصد فرار از کشور را داشت

حوادث

باشگاه خبرنگاران :جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه
از دستگیری فرد کالهبرداری که به بهانه احداث کشتارگاه و
فعالی��ت تجاری مبلغ  ۵میلی��ارد و نهصد میلیون تومان کاله
برداری کرده است ،خبر داد.سرهنگ کیومرث عزیزی جانشین
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در تشریح جزئیات این خبر
گفت :در پی وصول دادخواستی با  ۳۱نفر شاکی از اهالی شهر
کرمانش��اه مبنی برانجام کالهبرداری توسط شخصی به بهانه
احداث کش��تارگاه و انجام تجارت ،بررس��ی موضوع به صورت
وی��ژه در دس��تور کار قرار گرف��ت .وی افزود :ش��اکیان اعالم
داشتند متهم با جلب اعتماد آنها به بهانه تاسیس کشتارگاه و
فعالیتهای تجاری در امر صادرات و واردات کاال از کشور عراق
به صورت شراکت در سود ،مبالغ هنگفتی از آنان اخذ و تاکنون
هیچگونه اقدامی در راس��تای تاسیس کشتارگاه و صادرات و
واردات کاال انجام نشده است .جانشین فرمانده انتظامی استان
کرمانش��اه ادام��ه داد :متهم با دادن وعدهه��ای واهی حتی از
استرداد وجوه دریافتی نیز خودداری میکرد .این مقام انتظامی
تصریح کرد :با اطمینان از وقوع بزه ،تعقیب و دستگیری متهم
در دستور کار قرار گرفت که با اقدامات گسترده و به کارگیری
منابع خبری معلوم شد که نامبرده متواری و دسترسی به وی
ممکن نیس��ت .وی افزود :باپیگیریهای مس��تمر و جدی
مش��خص شد متهم در مرز آذربایجان غربی در حالی که به
اتفاق اعضاء خانواده قصد خروج از کشور را داشت دستگیر
شده که با اس��تعالم از فرماندهی مرزبانی آذربایجان غربی
ضمن تایید دس��تگیری او اعالم ش��د متهم��ان در اختیار
عوامل مرزبانی شهرس��تان ماکو میباشند .سرهنگ عزیزی
ادامه داد :ماموران پلیس آگاهی استان با اخذ نیابت قضایی
به شهرستان ماکو عزیمت کردند و متهم مورد نظر را جهت
ریسدگی به اتهام وارده به کرمانشاه منتقل کردند .جانشین
فرمانده انتظامی استان کرمانش��اه افزود :متهم در مواجهه
حضوری با شکات به بزه انتسابی و تحصیل مال نامشروع به
بهانه تاس��یس کشتارگاه و انجام فعالیتهای تجاری در امر
صادرات و واردات کاال به مبلغ پنج میلیارد و نهصد میلیون
تومان اعتراف کرد.
t

مامور مخفی قالبی ناجا دستگیر شد

مردی که با یک دستگاه بیسیم از مردم اخاذی میکرد توسط
پلیس تهران شناسایی و دستگیر شد .در بررسی های پلیسی
از کس��به و افرادی که در محل حضور داشتند،مش��خص شد
شخصی با در دست داشتن یک دستگاه بی سیم قصد ترساندن
و اخاذی از ش��هروندان را داش��ت که فرد مورد نظر بالفاصله
توسط ماموران شناس��ایی و دستگیر شد .در بررسی به عمل
آمده از متهم یک دس��تگاه بیس��یم دستی کشف گردید که
متهم پس از انتقال به کالنتری خود را به هویت "عطا" معرفی
ک��رد .در تحقیقات صورت گرفته ،مته��م اعتراف کرد :وی در
پوش��ش مامور مخفی ناجا از کس��به ،دستفروش��ان و عابران
میدان راه آهن تهران اقدام به اخاذی میکند .سرهنگ مهرزاد
بیژن نیا سرکالنتر هشتم پلیس پایتخت درباره این خبر گفت:
پرونده متهم پس از تحقیقات مقدماتی جهت بررسی بیشتر و
کشف سایر جرایمش در اختیار کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
"tگیجو" دستگیر شد
ماموران انتظامی شهرس��تان جغتای خراس��ان رضوی شرور
سابقه دار معروف به "گیجو" را دستگیر کردند .سرهنگ دوم
علی اکبر کیانی فرمانده انتظامی شهرستان جغتای در تشریح
جزئیات این خبر گفت :در پی وقوع یک فقره س��رقت توام با
خشونت ،بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران
پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت .سرهنگ کیانی افزود:
ماموران با انجام اقدامات پلیس��ی ،متهم که شرور سابقه داری
معروف به "گیجو" بود را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی
وی را در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کردند.
وی ادامه داد :متهم  ۲۲ساله دستگیر شده پس از بازجوییهای
فنی و پلیسی و مواجهه حضوری با شاکی پرونده ضمن اعتراف
به جرم خود ،به چندین مورد شرکت در نزاع دسته جمعی و
ایراد ضرب و جرح با قمه و شمش��یر نیز اعتراف کرد .فرمانده
انتظامی شهرستان جغتای با اشاره به ارسال پرونده به مراجع
قضایی برای س��یر مراحل قانونی خاطر نش��ان ک��رد :نیروی
انتظامی برخورد با مخالن نظم و امنیت اجتماعی را با جدیت
در دستور کار خود دارد و همکاری مردم با پلیس نقش مهمی
در کاهش فرصتهای ارتکاب جرم از س��وی هنجارش��کنان
خواهد داشت.
t

جنجالهای زوج جوان به خاطر بچهدار نشدن

زن جوان زمانی که احساس کرد شوهرش نمیخواهد در کنار
او زندگی کند به دادگاه خانواده رفت و درخواس��ت طالق داد.
چندی پیش زن جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست
طالق داد و در خصوص علت آن به قاضی گفت :آقای قاضی از
وقتی ازدواج کردهام متوجه شدهام که نمیتوانم صاحب فرزند
ش��وم و از وقتی دکتر این موضوع را گفته شوهرم مرتب بهانه
میگیرد و هر روز سر موضوعی با من دعوا میکند .زن جوان
ادام��ه داد :وقتی به او میگویم تو به خاطر اینکه من صاحب
فرزند نمیشوم بهانه گیری میکنی ،به شدت انکار میکند و
میگوید که حاضر اس��ت تا آخر عم��ر بدون بچه در کنار من
زندگی کند .اما حرفهای ش��وهرم اصال با رفتارش همخوانی
ن��دارد و کاری را میکند که برعکس حرفهایش اس��ت .وی
افزود :احس��اس میکنم او از اینکه نمیتواند در کنار من پدر
ش��ود ناراحت است ولی خجالت میکش��د که مستقیما این
موضوع را به من بگوید .برای همین تصمیم گرفتم خودم برای
طالق اقدام کنم و از شوهرم جدا شوم.

رئیس پلیس آگاهی ناجا:

يقين داريم كه ماجراي اسيدپاشي اصفهان را كشف ميكنيم
n

متاسفانه باالترین درصد سرقت خودروها در کشور مربوط به برخی از خودروهای تولید داخل است
در راهاندازی قرارگاه مبارزه با س��رقت 14 ،اس��تان ک��ه  75درصد از کل
سرقتها در آن رخ میداد ،مورد هدف ما قرار گرفت که خوشبختانه تمامی
آنها نس��بت به عملکرد خودشان در گذش��ته موفق بودهاند .و در این بین
استان لرستان نیز با تدابیر فرمانده انتظامیاش توانست از لیست  14استان
خارج شود .تهران بزرگ نیز توفیقات خوبی داشته است.
t

نبود نظارت در شرکتهای کاغذی

مقیمی درباره برخی از شرکتها و موسسات کاغذی نیز گفت :متاسفانه
جایی برای نظارت بر این ش��رکتها و موسسات وجود ندارد .از آن طرف
این اف��راد با خیال راحت در روزنامهها و صداوس��یما تبلیغ میکنند که
آمار زیادی در این خصوص وجود دارد و الزم است برخوردی با این افراد
صورت گیرد.
به گفته وی ،در بحث شرکتهای لیزینگی و کاغذی نیز در مجموعه جعل
و کالهبرداری ،واحد مشخصی مسئول رسیدگی و کنترل شده است.
t

رئیس پلی��س آگاهی نیروی انتظامی به تش��ریح آخرین وضعیت پرونده
اسیدپاش��ی اصفهان پرداخت و از تمدید فعالیت مبارزه با سرقت در سال
آینده خبر داد.به گزارش ایس��نا ،س��ردار محمدرضا مقیمی با بیان اینکه
اسناد اثبات جرم تنها نباید اقرار و اعتراف باشد ،گفت :از این رو ما رویکرد
اطالعاتمحور و آزمایشگاهمحور را در رئوس اهداف خود قرار دادیم.
وی با اش��اره به راهاندازی قرارگاه مبارزه با س��رقت ،اظه��ار کرد :هدف از
راهاندازی این قرارگاه ایجاد همافزایی ناجا بود تا بتوانیم با کمک آن از تمام
توانمندیهای خود اس��تفاده کنیم و در همین راستا از بازنشستگانمان و
تجربیاتی که داشتیم بهره بردیم.رئیس پلیس آگاهی ناجا با تاکید بر اینکه
هر کارگاه باید یک محقق باش��د ،اظهار کرد :ما این موضوع را نه به عنوان
یک شعار بلکه به عنوان یک اصل در پلیس آگاهی قرار میدهیم تا بتوانیم
آن را نهادینه کنیم.
t

مردم در ایام عید ،نقدینگی خود را به بانکها بسپارند

مقیمی با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات انجام ش��ده در مجموعه پلیس
آگاهی بحث استفاده از  safeboxیا همان صندوق امانات بود ،گفت :الزم
اس��ت سازمانها و نهادهای دیگر نیز برای توسعه صندوقهای امانات پای
کار بیایند و پیش��نهاد ما این است که مردم در ایام عید ،نقدینگی خود را
در بانکها بگذارند چراکه این کار عالوه بر اینکه باعث توس��عه استفاده از
صندوق امانات میشود ،ریسک سرقت را نیز کم کرده و فضای سرقت نیز

کالهبرداری

کالهبرداری به شیوه "پوزهای سیار"
از زمان ورود دستگاههای کارت خوان به فروشگاههای کشور  11سال میگذرد.
س��ال  ،82شرکتهای  pspیا همان دارندگان دستگاه پوز ،استارت استفاده از
خدمات پرداخت الکترونیک در فروشگاهها را زدند و امروز آنقدر استفاده از این
دستگاه فراگیر شده که پوزهای سیار نیز به بازار آمدهاند.
به گزارش تابناك ،در روزهای اخیر اما خبرهایی از دس��تگاههای کارت خوانی
ش��نیده میش��ود که مورد اس��تفاده دستفروشان اس��ت و به واسطه نداشتن
محل مش��خص زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده اس��ت .مدتی است مواردی
از کالهبرداریهایی دیده میش��ود که از طریق این دستگاههای سیار صورت
میگیرد.با کش��یدن کارت در این دستگاهها ،اطالعات کامل کارت در دستگاه
ضبط ش��ده و فروش��نده میتواند پس از آن از کارت اس��تفاده شده ،برداشت
پول داش��ته باشد و به سایر حسابها ،وجوهی را منتقل کند.این دستگاهها را
قتل

مرگ مادر در درگیری برادرها !

در شهرس��تان باب��ل فردی که در درگیری با ب��رادر کوچک خود با
ش��لیک گلوله به سمت منزل وی مرگ مادرش را رقم زد ،دستگیر
ش��د .به گزارش پايگاه پليس سرهنگ علی فقیه عبدالهی فرمانده
انتظامی شهرستان بابل گفت :درپی کسب خبری از مرکز فوریتهای
پلیس��ی  110مبنی بر یک مورد درگی��ری خانوادگی بین دو برادر
به نامهای "قاس��م" و "امیر -ط " که در همسایگی همدیگر زندگی
میکردند در شهر امیرکالی این شهرستان بالفاصله ماموران انتظامی
به محل اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان بابل افزود :در این درگیری برادر بزرگتر
به نام " قاس��م" با اسلحه شکاری اقدام به تیراندازی به سمت منزل
برادر کوچکتر به نام " امیر" اقدام کرد که در نتیجه گلوله اشتباهی
به مادرش��ان که پش��ت در منزل بوده اصابت ک��رد .فقیه عبدالهی
خاطرنشان کرد :دراین حادثه مادر خانواده که به شدت مصدوم شده
بود توس��ط عوامل امدادی به بیمارس��تان منتقل شد .وی در ادامه
تصریحکرد :مادر این افراد به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان
جان باخت وعامل تیراندازی که با به جا گذاشتن سالح قبل از حضور
ماموران از صحنه متواری شده بود در کمتر از  12ساعت در یکی از
مناطق روستايی شهرستان همجوار شناسایی و دستگیر شد.
متهم در بازجوییها اعتراف کرد که به قصد ترساندن برادر خود به
سمت منزلش ش��لیک کرده که گلوله به مادرش که پشت در قرار
گرفته بود ،اصابت کرد .متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی
معرفی و موضوع در دست بررسی است.

برای سارقان ناامن میشود.
t

افزایش  6درصدی کشف جرم و کاهش یک درصدی

وقوع سرقت در کشور

وی ب��ا تاکید بر اینک��ه در مدیریت جرم هم به موضوع جرم پرداخته و هم
فضای اجتماعی جرم را رصد میکنیم ،به تش��ریح آماری از دستاوردهای
قرارگاه مبارزه با سرقت پرداخت و گفت :در پایان سال  91روند وقوع سرقت
نسبت به سال قبل  25درصد و در سال  92نیز  23درصد نسبت به سال
قبلش افزایش داش��ت .در این فضا قرارگاه مبارزه با سرقت راهاندازی شد و
خوش��بختانه در  11ماهه امسال ،شاهد کاهش یک درصدی وقوع سرقت
نسبت به سال قبل بودیم.رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه رقم دقیق
این کاهش برابر آخرین آماری كه جويا ش��دم 1.33 ،درصد اس��ت ،گفت:
آماری که برای ما قابل توجه اس��ت ،آمار نسبت کشف به وقوع جرم است.
این آمار در س��ال  ،91یک درصد کاهش داشته ،در سال گذشته  2درصد
افزایش داش��ت .خوش��بختانه در  11ماهه سال جاری موفق شدیم نسبت
کشف وقوع جرم را  6درصد افزایش دهیم که این عدد قابل توجهی است.
t

کشف  97درصد وسایل نقلیه سرقتی

مقیمی با بیان اینکه  97درصد وسایل نقلیه سرقتی کشف میشود ،گفت:

ساخت کش��ور چین عنوان میکنند که امکان کالهبرداری را برای صاحبانش
فراهم خواهد کرد و از آنجا که اغلب توس��ط دست فروشان مورد استفاده قرار
میگیرد و این افراد جا و مکان مشخصی هم ندارند؛ امکان ردیابی آنها به راحتی
وجود نخواهد داش��ت .پیش از این نیز از نوع دیگری کالهبرداری با استفاده از
دستگاههای کارتخوان خبرهایی منتشر شد مبنی بر آنکه اینبار خریداران با
صدور فیش های تقلبی ،نسبت به خرید اقالمی اقدام می کردند .این افراد پس
از خرید کاال از فروش��گاه ها به بهانه محرمانه بودن رمز کارت ،شخصاً اقدام به
پرداخت وجه از طریق دستگاه کارت خوان (  ) POSکرده و رسید دستگاه را
که جعلی است به فروشنده ارائه میدادند .اما در روش جدید ،این فروشنده است
که محتویات کارت خریدار را خالی می کند .در این دستگاهها صفحه کلیدی
( )Keypadروی صفحه کلید اصلی خودپرداز گذاشته می شود تا هر کلیدی
را که فش��ار می دهید ذخیره کند و زیر آن نیز پایه هایی اس��ت که در هنگام
کار ،دکمه های صفحه کلید اصلی هم فشار می دهد تا مشتریان بتوانند بدون

اعالم شیوههای سرقت خودروها به خودروسازان

مقیمی با بیان اینکه متاس��فانه باالترین درصد سرقت خودروها در کشور
مربوط به برخی از خودروهای تولید داخل است ،در واکنش به اینکه اسامی
این خودروها را نیز اعالم کنید ،گفت :نوع این خودروها را همه میدانند که
چیست و اجازه دهید که من اعالم نکنم.
وی با اشاره به اعالم شیوههای سرقت خودروها به خودروسازان جهت رفع
معایب اجتمالی و افزایش ایمنی آنها ادامه داد :در حوزه سرقت وسایل نقلیه
در سال جاری نه تنها افزایش سرقت نداشتیم بلکه افزایش کشف داشتیم.
به گفته رئیس پلیس آگاهی ناجا با توجه به هدفگذاریهای صورت گرفته،
هدف پلیس آگاهی در سال جاری و سال آینده برخورد با سارقان حرفهای
است.
t

آخرین وضعیت پرونده اسیدپاشی اصفهان

مقیمی در پاس��خ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص آخرین وضعیت
اسیدپاشی در اصفهان نیز گفت :تا االن هیچ موردی در کشور وجود نداشته
که منجر به کشف نشده باشد .در بحث اسیدپاشی اصفهان نیز این موضوع
در اولویت معاونت مبارزه با جرایم جنایی تعریف ش��ده و اطالعات آن در
حال جمعآوری اس��ت و به نکات خوبی هم رس��یدهایم.وی با بیان اینکه
انتظار در مورد این پرونده ،کش��ف این پرونده است ،گفت :یقین داریم که
این موضوع نیز منجر به کشف خواهد شد اما مرسوم است برای یک پرونده
تاریخ کش��ف اعالم شود.رئیس پلیس آگاهی ناجا ادامه داد :این موضوع به
صورت هفتگی به عنوان پرونده مهم در اتاق فکرهای ما بررس��ی میشود
و مجددا تقاضا داریم که اگر کس��ی اطالعاتی در این خصوص دارد ،آن را
به ما بدهد.

شک کردن همچنان کارهایشان را با دستگاه انجام دهند.ضبط کلیدها و دانستن
رمز به تنهایی برای دزدان کاربرد ندارد و باید اطالعات روی کارت ش��ما یعنی
چند بایت اطالعات عددی نوشته شده روی نوار مشکی مغناطیسی کارت را هم
داشته باشند تا بتوانند یک کپی از کارت شما برای خودشان  Writeکنند و با
رمزی که از طریق این کی پد به دست آورده اند از کارت شما استفاده کنند.از
این رو راهی هم برای خواندن اطالعات کارت شما باید وجود داشته باشد که یا
معموال یک کارت خوان مغناطیسی ظریف است که در دهانه کارت خوان اصلی
خودپرداز گذاش��ته می شود و یا سعی می کنند کارت فیزیکی شما را از راهی
بربایند .دقت کنید که دستگاه های دستی کوچک و همراه هم برای کپی کارت
وجود دارد که در کمتر از چند دقیقه یک کارت را اسکن و کپی می کنند .یعنی
اگر کارتتان به دست یک دزد مجهز بیفتد کافیست چند لحظه تنهایش بگذارید
تا از کارت کپی بگیرد و سپس کنار دستتان بایستد تا رمزتان را هم بخواند و هر
تعداد کپی دقیقا برابر اصل از کارت بانکی شما که بخواهد داشته باشد.

