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هوشسیاه

کالهبرداریدر پوششسایتشرطبندیدوبارهرونق گرفت

وسوسه قمار
مدیران سایتهای
شرط بندی برای فریب
طعمههای خود ابتدا
به آنها سود میدهند و
پس از ترغیب طعمهها
به سرمایهگذاری
بیشتر،
با سرقت پولها،
ناپدید میشوند

این روزها با شــروع دوباره بعضی مســابقات ،بازار ســایتهای شرطبندی
و تبلیغ و شــکار کاربران برای حضور و بازی در این ســایتها بعد از سه ماه
کســادی دوباره داغ اســت .ســری به فضای مجازی که بزنیــد ،از دیدن این
حجم از ســایتهای شــرطبندی و تبلیغات جانداری که برایش میشود،
سرســام میگیر یــد .شــاخهای اینســتاگرامی داخــل و خــارج کشــور هــم
قوز بــاال قوز شــدهاند و بــا به تصویــر کشــیدن پیامهای موفقیــت ظاهری
نشــان در شــرطبندی ،دیگران را تشــویق میکنند وارد سایت
برخی کاربرا 
آنان شوند و در چند ثانیه ،میلیون تومان پول بادآورده پاروکنند.
دیدن و شــنیدن همیــن جمــات و تبلیغات کافی بــود تا وسوســه و طمع
دســت پیدا کردن به یک پول هنگفت بیزحمت و دردســر مثــل خوره به
جان رامین  35ســاله بیفتد .تماشــای زندگی پر زرق و برق برخی شــاخهای
اینســتاگرامی کــه ســایت شــرطبندی داشــتند ،چنان هــوش و حواســی از
رامین پرانده بود که به هیچ چیز جز پول فکر نمیکرد .برای فعالیت در این
سایتها با یکی از واســطهها در بخش پیام خصوصی صفحه مجازیاش
صحبتکرد .صاحــب صفحه کــه متوجــه حریص بــودن رامین شــده بود،
از ایــن فرصــت سوءاســتفاده کــرد و بــه او پیشــنهاد داد بــا او همــکاری
کنــد و بــا ســرمایهگذاری در ســایت او ،پــول پــارو کنــد .وسوســه داشــتن
یک حساب بانکی پروپیمان خواب و خوراک را از رامین گرفته بود .صاحب
ســایت شــرطبندی هر روز با او صحبت میکرد و به او اطمینــان میداد که
ســایت معتبری دارد و اگر در ســایت او ســرمایهگذاری کنــد ،در مدت کمتر
از یــک ســال بــه هرچــه میخواهــد ،میرســد .رامیــن در ابتــدا و بــا توجه به

هشدارهایی که در مورد سایتهای شرطبندی خوانده بود ،در انجام این
کار تردید داشــت ،اما داشــتن یک خودروی لوکس و خانه چند هزار متری
و تفریح روزانه ،او را وسوسه کرد تا برای یک بار شانسش را امتحانکند.
صاحب ســایت که بــه هدفــش رســیده بــود ،از رامین خواســت هــر مبلغ
کــه میخواهــد ،وارد ســایتکند .بــه او گفــت هرچــه ســرمایهگذاریکند،
ضرر نمیکند ،چون اصل پول دســت نخــورده باقی میمانــد و او هر وقت
بخواهــد میتوانــد آن را پــس بگیــرد .رامیــن هــم باالخــره دل بــه دریــا زد و
 30میلیون تومان از حسابش بیرون کشید تا وارد سایت شرطبندی کند.
در هفت ههــای اول ســود پولــش را بــه صــورت هفتگــی دریافــت م یکــرد.
بهدســت آوردن پــول بــدون هیــچ زحمتــی ،زیــر دنــدان رامیــن حســابی
مزه کرده بــود و با دریافت ســود ،انگیزه اش برای فعالیت هر چه بیشــتر
در ســایت شــرطبندی و بازیهــای آنالیــن ،بیشــتر و بیشــتر میشــد و
حتــی لینک عضوگیــری را هــم در صفح ـهاش قــرار داد تا عالقهمنــدان به
شرطبندی ،سرمایهگذاریکنند .این روند ادامه داشت تا زمانیکه رامین
طبق معمول هفتههایگذشته منتطر واریز پولش بود ،اما هرچه منتظر
ماند ،خبری نشــد .به صاحب ســایت پیام داد و از او کمک خواســت ،اما
صاحب ســایت به محض دیدن پیام رامین ،او را مسدود کرد .مرد جوان
که در این مدت و بهخاطر ســرمایهگذاریهای مداوم در سایت به شدت
متضرر و حتی مقروض شــده بــود ،به پلیس فتــا مراجعه کــرد و ماموران
پــس از دریافــت و ثبــت شــکایت ،تحقیقات خــود را برای روشــن شــدن
زوایای پنهان این پرونده آغاز و در نهایت متهم را دستگیرکردند.

سرهنگعلیاصغر افتخاری،رئیسپلیس
فتای اســتان هرمزگان در مورد این پرونده
گفــت :فــردی بــا مراجعــه بــه اداره پلیــس
مدعی شد در اینستاگرام مورد سودجویی
مالی با انگیزه ســرمایهگذاری در یک سایت
شــرطبندی قــرار گرفتــه اســت .برهمیــن
اساس ،رسیدگی به این شکایت در دستور
کار پلیــس قــرار گرفــت .بــا اقدامــات فنــی و
عملیاتی کارشناسان پلیس فتا مشخص
شــد متهم اصلــی از طریق دایرکــت و ارتباط
متنــی بــا شــاکی ،او را تشــویق بــه
ســرمایهگذاری در وبسایت شــرطبندی و
دریافت ســود تضمینی به صــورت هفتگی
میکرد .شــاکی در ابتدا مبالــغ کمی دریافت
یکــرد امــا بعــد از مدتــی و زمانــی کــه قصد
م 
داشــت ده میلیــون تومــان دارای ـیاش را از
سایت خارج کند ،مســدود شد .متاسفانه
امــروزه ،یکــی از معضــات اجتماعــی و
اقتصادی در کشور ،استقبال برخی کاربران
از وبســایتهای شــرطبندی بــا وسوســه
کســب ثــروت فــوری و آســان اســت کــه
وبســایتهای شــرطبندی بــا اســتفاده از
حربههــای مختلفــی ماننــد اســتفاده از
کارتهای بانکی اجارهای ،درگاههای واســط
فروشگاههای اینترنتی ،ارزهای دیجیتال و
فیشینگاقدامبهفعالیتهایمتقلبانهو
پولشــویی میکنند؛ این در حالی اســت که
مطابقشر عمقدساسالموقانون،قمار و
شــرطبندی حرام و جرم محسوب میشود.
ایــن افــراد بــرای ترغیــب طعمههــا بــرای
ســرمایهگذاری ،در ابتــدا بــه آنهــا پــول
میدهنــد امــا بعــد از مدتــی ســایت را
نکــه ردی از خود
مســدود کــرده و بــدون ای 
باقیبگذارند،ناپدیدمیشوند.
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���� و��� د�� ����ش را�� ��� ��د
���� ��ا����
���

�ــ� آ��ــ� �ــ�زادی را �ــ� ��ز�ــ�ی ��ــ�ل ���ــ�،
����ــ� ����ــ� ���ــ� و �ــ�ای را�ــ� �ــ�دن
�ــ���ش ����� ���� در��ا�� ��ا��
د�� �� �ــ� ا�� ����� �ــ���ش ��ا�ــ�� او را

���ل ��ــ� .ا�ــ� ا�ــ� ����ــ� �ــ� ���ــ�دی ز���ــ� ��ــ���� ���� �ــ� و
در ����� ا�� �وج ��ان را�� داد��ه ����اده ���ان ���� �� داد��ا��
��ا����دراارا��د���.

�ن �ــ�ان و��ــ� ���ــ���ی ���ــ� داد��ه ���ــ�اده ��ــ�ان �ــ�ار ����،
د���ره ز����اش ���� ۹ :ــ��� ���ــ�د �� �� ��در ازدواج ��دهام�� .
و ��در در �� ������ �� �� آ��� ���� و و��� ا���س ��د�� �� ��
������� ����� �� ����� ،ازدواج ������.
�ــ�ود �� ۵ل ���� �� ا���� ����� ���� ��� ��ا��� ����
�ــ�ز�ــ� �ــ��ــ� � .ــ�د �ــ��ـ�ــ�ن ������ ر�ـ�ـ�ــ� و �ـ�ــ� دا�و ���ف
� ــ�د� ــ� .ا� ــ� در �ـ�ــ��ــ� ���� �ــ� ���� از �ـ ــ�در ا� ــ� و او
�����ا�� ���� ��ز�� ��د .از آن ز��ن �� ��� ز���� �� �� ����
�����.��-
�� �� آ��و دا��� ��در ��م� ،ــ�� ��دم ��در را را�� ��� �� �� ���
را از ���ر���ه ������� و ��رگ ���� ،ا�� ��در �� ��� ���ان ���ل ���د
و ��� �� ا�� ����ا�� ���رش ز���� ��� ����� ،ا�� ��ا��� را ���ار
������� .ــ� ����� ���� ����ــ� ������ �� �ــ��� او در��ن �ــ�د و
����� دو�� دارد ��ز�� ��د��ن را دا��� �����.
ا�ن �ــ� ���ر �ــ��� ���ــ�د �� �ــ� در��ن�ــ� �ــ�اب داده و �ــ� ��در
را�ــ� ���ــ�د از ���ر�ــ��ه �ــ� �ــ�زاد ������ــ� و �ــ�رگ ���ــ�� .ــ�
�ــ� د��ــ� �����ا�ــ� ��ــ� ��ــ��� .ــ�� �ــ�م از �ــ� ���ــ� ���ــ�م.

دو�� دارم ��ز��م را در آ��ش ����م .و�� ��در آ���ر ��د��اه ا��
�� ا�� ���ــ�ع ��ا�ــ� ��� ���ــ�� �� .ــ� و �ــ����ن ���د �ــ�ه
و ���ــ� ��ــ��� ����ا�ــ� ��ی ���دار �ــ����ن ����ــ� ��ی ��ــ�ارد.
��� و�ــ� د��ــ� �ــ� ��ــ�رد� ،ــ� و �ــ�در ���� �ــ�ای ����ــ� �ــ� ��ز��
دا�ــ�� ��ا����� ���ــ� و ا�ن و�� آن ا�ــ� �� �� ���ــ� ��ز��
���� .و�� ��در را�� ����ــ�د �� �� .و��� د��م او ���� ����
����ه ����� �� ����� ����� ،داد��ه ����اده ����� و در��ا�� ��ق
�������� .ا��� �� ا����ر ��در را ����� ��� �� ���� �� ��� �����
و �� ��� �� ا��ــ�ام ��ــ�ارد .ا�� او ��ا��ــ� �� ���د ��ــ� ��� ���
���� ا�� از �� ��ا ��د .و��� �����و�� او را د��م ����� �����
��ای ����� از او ��ا ��م.
در ادا�� �ــ��� ا�� �ن ��ــ� �� ���� ��ــ� :آ��ی ���� �� دو�ــ�
�ــ�ارم ��ــ� از ���ر�ــ��ه ��ــ��رم و �ــ�رگ ��ــ� .ا�ــ� ��ر ��ــ� � �ــ�د
����ا�� �� .آ��د��اش را �ــ�ارم ������� .ا�� ��ر �� ا�ــ���� ،
�� دو�� دارم ��ز�� ��دم را ��رگ ���.
ا�ن �ــ� �ــ� ��ــ� دارد ���ــ��� ����ــ� ،ا��ــ� دارم �ــ� ���ی
در�ــ�ن ا�ــ� ���ــ��ی �ــ� ��ــ�ا ���ــ�د و �ــ� �ــ� ��ا�ــ� �ــ�ا
���� ��ز�� �ــ��� .ا�� ���� ����� ا�� ����ا ���ــ� و ��� ��ف
��دش را ���ار ����� .ا�� �����ای ���ــ� �� ��دش �� ������
����� ����د ���� �� �� .را�� ���ــ� .و�� او ��ــ� ��ف ��دش را
��ز�� و ��� �����م ����� �� ا�� ���ل ���� از �� ��ا ���ــ���.
�� �� ���ل ��دم ��ن د��ــ� �����ا�� در ���ر ا�ــ� �ن ��د��اه
ز���� ���.
در ���ــ�ن ��ــ� ���ــ� �ــ�� �ــ�د ا�ــ� ��ج را از ��ا�ــ� ���ــ�ف ��ــ� و
ر����� �� ا�� ��و��ه را �� ���� آ���ه ����ل ��د.

�ــ�را �ــ����� ،وان �ــ��س در ا�ــ� را��ــ�
������ ����� :در ����� ��و��ه��ی ��ق
و ��ا �ــ� �ــ� �ــ� ��ر�ــ� �� ��ــ��� ،ــ� از
������ــ� ��ا��ــ� �ــ� در ز���� ز���ــ��� ��
��ا�ــ� �ــ� ���ــ�ل ��ا����ــ��� ،د��ا�� و
��درا�ــ� ا�ــ���� .ــ� ا���ــ� �ــ� دو �ــ�ف
�ــ�� دار�� �ــ� ��ر و ا���ر ��ا�ــ�� �ــ�د را ��
د��ــ�ی ����� ���ــ� .در ��ر�� �� ����ــ�
��ر و ا��ــ�ر در �ــ� �ــ�ا��� ���ــ� ������ــ�
�ــ� را��ــ� ���ــ�د��� .ــ� او�ــ�ت �ن �ــ� ��د
��ا�ــ��ای دار�ــ� �ــ� ا���ــ�ل دارد ��ا�ــ��
آ��� �� �� ���ــ� ،و�� ��ای ���ن ا�� ��ا���
و ا��ای آن از �ــ�ی ��ف ������ــ�ن �ــ� ��ر و
ا��ــ�ر ����ــ� �� �ــ������ .ــ� ���ــ�
����د �� ��ف ����� ا�� ����� و ا���ر را
����ــ�د و از ا�ــ�ای آن ��ا�ــ�� �ــ� �ــ�ز ز�ــ�.
���ــ� ����ع ���ــ� ����ل و �ــ� و �����ی
���ــ�د���� .ل�ــ� ادا�ــ� ��ــ�ا ����ــ� و در
����ــ� �ــ� ����ــ�ای �ــ� �ــ�م ��ا�ــ� و �ــ�ق
��ا����ــ�� .ن و �ــ��� ���� ا�ــ� را ��ا��� ��
��د��ا�ــ� و ����ــ� ��ا�ــ�������� ،ــ�ر
�� �� �� ���� �ــ��� �� را��� را �� ���
��ا�ــ�ازد���� .ــ� �و��ــ� ���� در �ــ�رد ز��ن
��ــ� دار �ــ�ن ���ــ�� �ــ�د و ا�ــ� ���ــ�
����ــ� ا�ــ���� ،ــ� او را �� د��ــ� ���ــ� ���� .
���ــ��ی و ا��ــ�ر �����ا�ــ� را���ــ� ���ــ� و
����ــ� ������ راه �� ��ــ��ت ���و��
ا��.

۳
و��ه���ـ ـ ـ ــ� �ـ ـ ـ ــ�ادث �وز���ـ ـ ـ ــ� ��م ��
���ر�ـ ـ ـ ــ��� � ۷ـ ـ ـ ــ�داد� • ۹۹ـ ـ ـ ــ��ره۸۷۷

����اده

�وج�� ���� ��ا���
��ا�����ی ��د را
����� �� �� ����� ��
��ف ����� �����
���� و ا�� �����
��ا������� ،
�� را��� را �� ���
��ا��ازد

۴
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��و��هو��ه

����ای ��� ۳م ����ای �� �� ���دف ������ �����دا�ی ����د��

��� ���� �� ا��ذی ����
������ .���� ����� ����� ۳۰ ،د�و�� �� آرا�� ،در ��ل ���� ا�� و

��� ����زاده
���

�� ��� ���� ��
����ای ���ب ��ه
��اغ را�����ن �ن و
�����رده ر��� و ��
ا���د ���دف ������
و �������ی ،را�����ن
را ������ ����د��

��ان ���ه���ــ����� ����� ��� �� ،ر �� �ــ�� ��د�و ��دود و ���ی ��
�ــ�� آن ��ز�� ��� .از ��� زدن� ،ــ�ن ��دا�� را���ه در �ــ�ل ������دا�ی از
او ا�ــ� ،آر�� د�ــ� ��� را �وی ��ر�� ����ارد �� ���هاش ���ــ� ���
دو���� ���ر ���د����� .ن ���غ ا�ــ� و ����� ��� ��ر و ��� در ��

������ــ� ،ا�� ����� ،وا���ــ� �ــ� �����ی �ــ�د ��ــ�ن ���د�ــ� .ا�ــ��ر �������� ،ا�ــ��ر �� ���

����ــ�ی �ــ�د �ــ�ان �ــ� �ــ�د�و �ــ�ی �ــ�ال � �ــ�دی دا�ــ�،
ا�ــ� وا��ــ� ��ــ���ی از ��دم ��ــ�� �ــ� ا�ــ� ا��ــ�ق در ���ی
��ــ��ی �ــ� �ــ�ود � �ــ�دی ���ــ� �ــ�د� .ــ��� ا�ــ� دو ��ز�ــ��ر و
������ــ� �ــ� ��ا�ــ�� ا�ــ���ی و ��ــ� در ��ــ�ی ��ــ��ی ��
��ن �ــ� ��ا���د�ــ� و ����اران�ــ�ن ��� �ــ� ���ر ا�ــ�اع ���ت
در ������� از ����� �� در��آ����� �� ،ــ�خ��ی ����ی ��
��ن �� ��ا���د����،ــ��� �ــ�و��ا ����د و ��ــ� ����زد��
�� ���ــ� ،ا�� از ا�� ����ا� ��� ������ �� ،ــ� و ���� را��
از ���ر آن رد ����.
���� وا��ــ� ���ی ����ی ��ــ�� �ــ� ا�� ����� ،ــ� ��ارت
�ــ�د ،ا�ــ� �ــ�ای �ــ���� ���ــ� �����ــ�ای���� ،ــ�� ���ــ�
���ــ���ی ��ــ�ان �ــ�رگ��� ،ــ�ی د��ــ�ی دا�ــ�� .ــ� ا��ــ�ق
��ــ��ر ��ی �ــ�د �ــ� ���� �ــ�د ��ای �ــ� را��ــ�ه د��ــ�ی ���ار
�ــ�د و و��ع �� ��م و �ــ��� �����ــ� را ر�� ����� .ــ�ای ����
در �����ــ� �ــ� ر�ــ����� �� را��ــ���ن ��� ��ــ�ار ���ــ�ی داد
و��ــ����� »:ــ� �� �ــ� ا�ــ� ر���ر�ــ� را ���ر�ــ� و �ــ� �ــ�ددا�ی از
در���ی ،در او��� ���� �� ���� ��� ۱۱۰س ������«.
در ���ــ� ا��ــ����� ،ا�ــ� ا��ــ�ق ا��ــ�د �ــ� د�ــ� �ــ� ���ــ� را
��ای ���ــ� �و �ــ�د� .ــ���� �����ــ�ای در ا�� �ــ�ره �� ���
������ �� »:از ارا�� ا�� ����������� ،ــ�ی �� ۱۷۲م ���ت
���ا����ــ���� ،ــ�ی را ����ــ��� ��د �ــ� �ــ� ا�ــ���ده از ���ن
�ــ��د��ی ������� ،ــ� ا���د �ــ� ���� ���دف �ــ����� و
����ــ�ن ���ی �ــ�د �� �ــ�د�و ،را���ه�ــ� را ��� �ــ� ����د��
�ــ� از ��د�و�ــ�ن ��ــ�ده �ــ��� .در ��ــ� از ���ــ� ���دف��ی

ا����ــ� ���ا����� .ان �ــ��ه��ش د�ــ���دار ���ــ� .دو�ــ�ره ��ر�� را �ــ� آر��� �����ــ��� و

دوان دوان �ــ� �ــ�� �ــ�د�و ��ــ� ���ــ�دارد و ����ــ�ی ���ــ� د��ــ�ی ���ر �ــ�� ����ــ����� .
��ــ�� ا�ــ����� .ا�� را���ه را �����ــ� ��� �ــ� از ��د�و�� ���ده �ــ�ه و �ــ� او در����ــ�د ،ا��
را���ه �� ����ــ�دی ،از ��ــ�م ����ت ���� �����د و وا���ــ� ��ــ�ن ���د���� .ان �ــ��ه��ش ��
�����ــ� را���ه ��ــ�� �� �ــ���ت او ������ ا�ــ� ،د�ــ� از ��ــ� زدن ���ــ�دارد و ا�� ��ر �� �ــ���
����� ��د�و.������ ��� ،

�ــ����� ،را��ــ�ه �ــ� ����ــ� �ــ�د ���ــ� ا�ــ� ��ــ�دف او
���ــ����� ،ی ا����د �� ��دی �� �� ���� ���س ����� ��د،
���ــ���ی �� ��ج داده و ���� ��د ��دم ���ــ� �� ���� ���س
���ــ�م .در ���ــ� ��ــ� ،و��ــ� �ــ�ر��ن ����ــ� ���ــ��� �ــ�
����  �� ۱۱۰د����� د��ــ� در ��� ���� ��ا�� �ــ� �� ،را���ه
در��� ���ــ��� �� ��ار���� .در ����� ���� از راه ��ر�ــ� و ��
������ت او������� ����� ،ا آ���ر ����د«.
����ــ�� ���ــ� ���ــ���ی ��ــ�ان �ــ�رگ در ��ــ��� ��ــ�ه
�����ــ� ا�� ���ــ� ادا�ــ� ��د�ــ� »:ا�� ���� �ــ� ���ه� ،ــ���
�ــ� �ــ�ان  ۲۷ ،۲۵و � ۲۹ــ��� ��د�ــ� �� �ــ� ��ــ� از آ��ــ����� ،ر
���ــ� �ــ� ��ــ�س ���ــ� �ــ�د و ���ــ�� �ــ� دا�ــ� .دو ��ــ� د���
�ــ� �ــ� ��ــ�ان ر��ــ�ر��� ،س�ــ�ی ا�ــ�اد �ــ� ���ــ�ردار �����
را �����ــ����� ،ــ� ���ا��ــ� �ــ� ��� �ــ� �ــ� د��ــ��ی �ــ�دم،
����ــ�دا�ی ���ــ� .ا�ــ� ���ــ� ����ــ� ا�ــ�اد دارای ��د�و�ــ�ی
��ل�ــ��� ،ــ�����ان و �����ــ� را ���ــ� �ــ�ار ��داد�ــ�� .ــ�
���ــ�ل ��دا�ــ� ����ــ� ��ــ�دف �ــ�ای ا�ــ�اد ����ــ� ��ــ�ان
ا����ــ� �ــ�ارد و �ــ� �ــ�د ���د�ــ� ��ا�ــ� �ــ�ده و ����ــ� �ــ� او
��دا�� ������ .در ��رد را���ه��ی �ــ����� ��� �� ا�� ��آ�رد
�� ا���� �ــ�ان ��ا��� �ــ� ����� ����ــ� و ���ــ��ه را ��ار��،
�ــ�� ����د�ــ� او را را�ــ� �ــ� ��دا�� ��ــ�رت ���ــ� .آ����
���� آ����� ������ ،د��.
���ــ� �����ــ� �ــ� از و�ــ�ع ��ــ�دف ،د�ــ�ر ا�ــ��س �ــ�ه و
در آن �ــ�ا��� ،ــ�رت ��ــ�ن دادن وا��ــ� ����ــ� را ��ار�ــ�.
�ــ�ر��ن ��ــ� �ــ� ��ءا�ــ���ده از ا�� �ــ�ا�� ��ــ� ���� �ــ�د را

���ــ� ����د��� .ــ� از ا���ــ� ��� از ا�� �ــ� �ــ��ق���� ،
����� را ���ا و �� ��د���� ����رد ����د ��� ،دوم ��ر��ن
�ــ� ��ــ�ان ر��ــ�ر وارد ����ا ���ــ� و �ــ� ���� ����� �ــ��
����د را���ه را ���� ���ه د��.
��� اد�ــ� ���ــ�د �� ���ــ� ��ــ�س ����ــ�د ،ا�ــ� ا���ــ�ر ���د
و در وا�ــ� او �ــ� ����ــ� �ــ�م �ــ�د ���ــ� ���ــ�ر �� �ــ�
���ــ� ��ــ�س �����ــ�� .ــ� از ��ــ�س ����ــ� د�و��ــ� �ــ�د
دوم��� ،ــ�ر ���ــ� وارد ���ــ�ا ���ــ� و �ــ� را��ــ�ه ����ــ�
�ــ� ���ــ� �ــ� ���ــ� ��ــ�دف و �ــ�ع ���ــ�رد��� ،ــ� �ــ��
��ــ�� .ر���ــ� ���ــ� و ��ــ�ر�� را ��دا �ــ� �ــ�،
در ��� ا�ــ� ��رت ���ــ��� ����ا�ــ� .را���ه �� �ــ�ای در���
��ــ�ن �� ��ــ��� �� از آن�� ،ل ��داد .ا�� �� ��ع �ــ���
��د ،در �ــ�� د����� �� ،ــ� از �ــ�ر��ن در ��� ا���ــ� دو ���
دار�ــ� در �ــ�رد ���ــ� �ــ�دن �ــ� ��ــ�دن ��ــ� �����ــ� ،از ا��
و���ــ� �ــ�ء ا�ــ���ده �ــ�ده و ���ــ� ���ــ� ��ــ�اه �ــ� ���
را���ه را از دا�� ��د�و ���� ����د«.
آن ��ر �� �ــ���� ������ای ����� ��د��� �� ،ــ� �ــ��ق
د�ــ���� �ــ�ه�� ،ــ� ��ء�ــ����ای ��ا�ــ��� و �ــ�و اراذل و
ا���ش ����� ��� ���د�ــ� و ����� ������ آ��� ��ــ� ا��اف ��م
���ت���ا�������د.
ا�ــ� ���ــ� �ــ� از د�ــ����ی ا��ــ�اف ��د�ــ� �ــ� در�ــ�ل
�ــ� �ــ�ه �����ــ� ������ــ� �ــ�د�� ۱۵ ،ــ�ه �ــ��� ا��ــ�م
داده و از �ــ� را��ــ�ه ��ــ� � ۳۰۰ــ�ار �ــ� �ــ� ����ــ�ن ���ــ�ن
���� ��دها�� ،ا�� ��� ��د���� ���� ���ه ا��.

توصیههای طالیی برای رانندگان
هشدارهای پلیس پیشــگیری یعنی اتمام حجت .اگر با
گوش جانت بشــنوی ،نــه مالت را بــه یغمــا میبرند و نه
میتوانند به جانت گزندی برسانند.
با اینکه ســرهنگ موقوفهای توصیههایی برای درامان
مانــدن از شــگردها و ترفندهــای ســارقان کــرده بــود ،بــا
دستگیری این باند ،هشــدارهای کاملتری به رانندگان
میدهــد و میگویــد«:در قــدم اول ،راننــدگان شیش ـهها
را بــاال داده ،درهــا را قفــل کــرده و از خــودرو پیــاده نشــوند ،حتمــا کســی کــه پشــت فرمان و
راننــده اســت ،بــا پلیــس  110تمــاس بگیــرد و اعــام موقعیــت کنــد و بــه تماسهای ســایر
افــراد حاضــر در صحنه اعتمــاد نکننــد .مشــخصات ظاهــری افــراد را بــه خاطر بســپارند که
اگر قبل از رســیدن پلیــس محل را ترک کردند ،ماموران ســرنخی برای دســتگیر کــردن آنان
داشتهباشد که بسیار کمک کننده است .پس از حضور پلیس حتما از او کارت شناسایی
بخواهنــد تــا هویــت او محــرز شــود ،زیــرا ملبــس بــودن بــه لبــاس فــرم پلیــس یــا داشــتن
بیســیم ،دلیــل قانــع کننــدهای بــرای پلیس بــودن فــرد نیســت .در مــواردی ممکن اســت
پلیس از ارائــه کارت شناســایی خودداری کند یــا احتمــال دارد کارت شناســایی همراهش
نباشــد .در چنین مواردی شــهروندان میتوانند با ســامانه فوریتهای بازرسی  197تماس
بگیرنــد و اعالم کننــد مامــوری مراجعــه کــرده و از ارائــه کارت شناســایی یــا حکــم ماموریت
خودداری میکند .در این شــرایط ،اکیپهای ســیار ســامانه بازرســی پلیس تهــران به محل
مراجعــه کــرده و موضــوع را بررســی میکننــد کــه آیــا فــرد مــورد نظــر پلیس اســت یــا در این
پوشش ،قصد ارتکاب اعمال مجرمانه دارد».

یک سوال درباره فروش لباس نظامی
راســته حس ـنآباد پر اســت از فروشــندههای لوازم و البســه نظامی .از درجههای رنگارنگ
نظامی بگیرید تا لباسهــا و کالهها و پوتینهــای مدل به مدل .فروشــندههای قدیمیکه
حتی سابقه  60 -70ساله هم دارند.گمرک هم دست کمی از حسنآباد ندارد.
شــاید بــرای خیلیها جای ســوال باشــد که چــرا پلیــس مانــع فعالیــت فروشــندگان لوازم
نظامی نمیشــود تا فکر سوءاســتفاده از آن به ذهن کســی خطور نکند .پاســخ این سوال
را جانشــین پلیــس پیشــگیری پایتخــت میدهــد «:در خصــوص فــروش ایــن لباسهــا و
سوءاســتفادههاییکه گاهــی رخ میدهــد ،با معضل اساســی مواجــه نیســتیم و اینطور
نیســت که اپیدمی شــده باشــد ،اما بــه هرحالکســانی هســتند که بــا تهیه ایــن لباسها
دســت به اخــاذی میزنند .ایــن موضــوع تنها به تهــران اختصــاص نــدارد و در حــوزه کالن
مطــرح اســت .قصــد ندار یــم تــوپ را بــه زمیــن ســازمان یــا نهــاد خاصــی بینداز یــم ،امــا در
خصوصکنتــرل این موضــوع ،مــا تصمیمگیرنده نیســتیم .بایــد جرمانگاری شــده و گفته
شــود که البســه و لوازم نظامی باید بــا درنظرگرفتن چارچوب خاصــی به افراد واجد شــرایط
ارائه شود تا مورد سوءاستفاده مجرمان قرار نگیرد».

پروندههای مشابه
اخاذی خانوادگی

پلیس تهران ســال گذشــته نیز باند دیگری را دســتگیر کرد که به همین شــیوه
از راننــدگان پولدار اخاذی میکــرد .اعضای این بانــد ،عضو یک خانــواده بودند و
ماموران بــا طرح شــکایتهای مشــابه از آنهــا ،تحقیقــات برای دستگیریشــان
را آغــاز کردند .ســرانجام چهــار عضو این بانــد شناســایی و در عملیاتی دســتگیر
شدند.
متهم اصلــی پرونده کــه مردی  45ســاله اســت ،در اظهــارات خود بــه کارآگاهان
گفت :مدت یک سال است بهشیوه تصادف ســاختگی از رانندگان خودروهای
عبوری در مناطق ســعادتآباد ،پونــک ،جنتآباد ،تهرانســر ،اتوبــان آزادگان و...
زورگیری و اخاذی میکنیم.
اغلب ســوژههای خود را از میان خودروهــای لوکس و گرانقیمــت و با رانندگان
جــوان و کمتجربه انتخــاب و بــا تمارض طــوری رفتــار میکردیــم که افــراد متوجه
ســاختگیبودن تصــادف نشــوند .بــا تشــکیل گرو ههــای دو و ســه نفــری در
خیابانها با کوبیدن عمدی دســت خود به آینه بغل خودرو و با داد و فریادهای
دروغین وانمود میکردیم مصدوم شدهایم.
اگ ــر خ ـ ــودروی مــد نـظــر مــتــوقــف م ـیشــد ،نـقــشــه اخـ ــاذی را اجـ ــرا م ـیکــردیــم و
درص ــورتــیک ــه سـ ــوژه فـ ــرار مـ ـیک ــرد ،ب ــا خ ــودروه ــای ــی ک ــه داشــتــیــم دن ــب ــال او
میرفتیم و را نـنــده را در محلی مناسب گیر میانداختیم و از او بـه زور پول
میگرفتیم.
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پروندهویژه

شگردی متفاوت

کارآگاهــان پایــگاه نهــم پلیــس آگاهی تهــران هــم بانــدی را منهــدم کردنــد که با
خودروهای تصادفی تصادف میکردند .اعضای ایــن باند با خودروهای تصادفی
در مســیر راننــدگان دیگــر قــرار گرفتــه و باعــث تصــادف آنها بــا خود میشــدند.
متهمان طوری برنامهریزی میکردند که راننده دیگر مقصر شود .
در همین هنگام دیگر اعضای باند در پوشــش رانندگان عبوری در محل حضور
پیدا میکردند و راننــده مقصر را قانع میکردنــد که با پرداخت خســارت به ماجرا
پایان دهد و خود را درگیر بیمه و روند اداری آن نکند .اگر
راننــده راضــی بــه پرداخت پــول نمیشــد ،متهــم اصلــی خالکوبی روی دســتش
کــه نوشــته بــود «مــن از مــردن نمیترســم» را نشــان مــیداد و بــا تهدیــد اخاذی
میکرد.
با دســتگیری متهمــان  32نفــر که قربانــی اخــاذی اعضای ایــن باند شــده بودند
شکایت خود را مطرح کردند.

روز از نو ،جرم از نو
فیلــم لگــد زدن مــرد جــوان بــه خــودروی فــردی را
دکتر افسر
مشــاهدهکردهام و متاســفانه حامل پیام خوبی نیست.
افشارنادری
اولین سوالیکه مطرح میشود این است که چه شرایطی
جامعه شناس و
استاد دانشگاه
موجب شــده تــا برخــی افــراد و مجرمان دســت بــه ابداع
جر مهــای جدیــد در جامعــه بزننــد و امنیــت جامعــه را به
خطــر بیندازنــد؟ اصطالحــی وجــود دارد کــه میگویــد هزینــه ارتکاب جــرم ،کمتــر از
انتخاب شغل است .وقتی هزینه ارتکاب جرم را کاهش دادهایم ،خواه ناخواه این
معضل در جامعه افزایش پیدا میکند ،چون شرایط نابسامان اقتصادی به مردم
این اجازه را نمیدهد شغل پیدا کنند .اگر هم شغلی پیدا کنند ،فایده و سودی که
بهدســت میآورند ،آنقدر چشــمگیر نیســت که با آن امورات خــود را بگذرانند .با
این اوضاع تصور میکنید چه راهی برای گذران زندگی خود و خانوادهشان دارند؟
پلیس میتواند برخوردهای بیشتری با باندها و مجرمانی داشــته باشد که آزادانه
فعالیــت میکننــد .وقتــی برخــی مــردم خالفــکار شــدهاند ،نمیشــود همــه آنهــا را
بــه زندان بــرد و هزینــه مــازاد اقتصادی بــه دولــت تحمیل کــرد .پس وقتی شــرایط
نابسامان است و جایی نیز برای نگهداری از مجرمان در زندان وجود ندارد ،نتیجه
اش ،پخش شدن آنان در میان مردم و به خطر افتادن امنیت جامعه است.
مســاله دیگــر در ایــن فیلــم ،بیتفاوتــی مــردم بــه لگدهــای مــرد جوان اســتکه
بیعلت نیســت .مردم دیگر نمیخواهند یک دردســر به دردســرهای دیگرشان
اضافــه شــود و بنابرایــن ترجیــح میدهنــد بــا ایــن مجرمــان کــه اغلــب مســلح و
خالفکار هستند ،درگیر نشوند.

مردم دوست ندارند
یک دردسر به
دردسرهای خود اضافه
کنند و به همین خاطر
با دیدن صحنه هایی
مثل لگد زدن مردی به
خودرویی بی تفاوت از
کنار آن عبور میکنند

زنگ بزنــم به یــک تعمیــرکار اما بلقیــس خانم
گفت پســر یکی از همســایهها تعمیرکار است
و از او کمــک بگیر یــم .مــن هــم بــه ســفارش
بلقیس شــماره کامبیز را گرفتــم و او یخچال را
تعمیر کرد».
ب ــا ک ـمــک و راهــنــمــایــی طــیــبــه ،کــامــبــیــز را
دستگیر کردیم .با دومین مظنون پرونده
شـ ــروع ب ــه صــحــبــت کـ ــردم ک ــه حــرفهــای
ضـدونـقـیـضاش بــاعــث شــد بیشتر بــه او
شک کنم.
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خاطره

شاهد آلزایمری

اولین باری که برای
تعمیر یخچال
پا به خانه
بلقیس گذاشتم
طالهایی که
به خودش آویزان
کرده بود بد جوری
به چشم میآمد

برمالییراز قتلپیرزنمقابلچشمانهمسرش
خاطرهیکیاز کارآ گاهانجناییپلیس آ گاهیپایتختاست
تابســتان بــود کــه خبــر قتــل زن ســالمندی را
در یکــی از خیابانهــای غــرب پایتخــت بــه مــا
اعالم کردند .راهی محل جنایت شــدیم؛ جسد
زنــی حــدودا  70ســاله بــه نــام بلقیــس داخــل
پذیرایی افتاده بود .کبودی روی گردن و دهان
مقتول حکایــت از قتل بر اثر خفگی داشــت .از
خانه سرقت شــده بود اما وســایل بهم ریخته
نبود و ورود به زور هم دیده نم یش ـد .سرنخها
بــه مــا میگفــت ،جنایــت از ســوی فردی آشــنا
صورت گرفته است.

شاهدیبرایجنایت

دختر مقتول ،جنایت را به ما گزارش کرده بود.
او زمان قتل در خانه نبــود ،اما به غیر از مقتول
شــخص دیگــری در خانــه حضــور داشــت کــه
ماجرا را دیده بود .در حقیقت ما شــاهدی برای
جنایت داشتیم ،شوهر  80ساله مقتول اما او
آلزایمر داشــت پس در حقیقت هیچ شاهدی
وجود نداشت.
ســراغ دختــر جــوان رفتیــم و او در تحقیقــات
گفــت بــه کســی بــرای ایــن جنایــت مشــکوک
نیســت فقط مدتی اســت بــرای پدر و مــادرش
مســتخدمی گرفتهانــد کــه تنهــا فــرد جدیــد در

زندگــی آنهاســت .زن خدمتــکار کــه طیبــه نــام
داشــت ،میتوانست دســت به قتل زده باشد
یا اطالعاتــی از ایــن جنایت بــه ما بدهــد .آدرس
او را خواســتیم اما دختر بلقیس هیــچ آدرس و
نشانی از طیبه نداشت .با این احتمال که شاید
همســایهها زن خدمتــکار را بشناســند ســراغ
همسایهها رفتیم و درنهایت یکی از آنها شماره
تماسی از خدمتکار جوان در اختیار ما قرار داد.

سرنخی از یک مظنون

بــا شــماره تلفنــی کــه از
طیبــه بهدســت آوردیــم،
آدرس محــل زندگ ـیاش
هم بهدســت آمــد و راهی
خانــه او شــدیم .طیبه زن
موجهــی بــا چهــار فرزنــد
بــود و بررس ـیها نشــان
م ـیداد در ایــن جنایــت
نقشــی نــدارد .امــا زن
جــوان بــه مــا اطالعاتــی
داد .او گفــت« :حدود پنج
مــاه قبــل یخچــال خانــه
خراب شــد ،میخواســتم

اعتراف به قتل

درنهایــت پســر جــوان بــه قتــل اعتــراف کــرد و
گفــت « :از شــب تــا بــه حال خــواب به چشــمم
نیامــده .مــدام صحنــه قتــل بلقیــس خانــم
جلوی چشمم اســت .باور کنید نمیخواستم
ایــن کار را بکنــم ،اما وسوســه پول باعث شــد
تا دست به جنایت بزنم».
او ادام ــه داد«:اول ــی ــن ب ــاری کــه ب ــرای تعمیر
ی ـخ ـچــال پ ــا ب ــه خ ــان ــه بــلــق ـیــس گــذاشــتــم
طالهایی که به خودش آویــزان کرده بود بد
جــوری بــه چشم مـیآمــد .امــا آن روز بــه فکر
سرقت نیفتادم ،راستش را بخواهید آن روز
مثل االن بیپول نبودم .چند بــار دیگر که
برای دیدن یخچال به آن خانه رفتم ،متوجه
ش ــدم ک ــه او ب ــه ه ــم ــراه ش ــوه ــرش زنــدگــی
میکند؛ مــردی کــه آلزایمر دارد و حتی یک
لحظه قبل را هم بهخاطر نمیآورد.
البته این را هم بگویم ،دفعه دومی که بلقیس
را دیــدم از ط الهــا خبــری نبــود و او بــدون آنکه

حواســش به من باشــد به خدمتکارش گفت
که طالهایش را در کشــوی میز گذاشــته و من
فهمیدم جای طالها کجاست».
کامبیــز چنــد لحظ ـهای ســکوت کــرد و گفــت:
«مدتــی قبــل بــا مشــکل مالــی مواجــه شــدم
و آن موقــع یــاد طالهــای بلقیــس خانــم
افتــادم .آن شــب حــدود ســاعت  8زنــگ خانه
بلقیسخانــم را زدم .پیــرزن در را بــاز کــرد و من
بــه بهانــه ســر زدن بــه یخچــال وارد شــدم .او
برایــم چای ریخــت و میخواســت میــوه بیاورد
کــه از پشــت جلــوی دهانــش را گرفتــم و آنقدر
فشــار دادم کــه دیگر نفس نکشــید .پی ـرزن را
مقابل چشــمان شوهرش کشــتم ،او فقط مرا
نگاه م یکــرد .خوب میدانســتم هیچ چیــزی از
این ماجرا به یاد نخواهد آورد.
داخــل کشــوهای کمــد را گشــتم و بعــد از پیدا
کــردن و برداشــتن طالهــا از خانه خارج شــدم.
برای اینکه کسی با دیدن آنها به من مشکوک
فتــر در یــک
نشــود طالهــا را چندکوچــه آن طر 
خانــه مخروبــه دفــن کــردم تــا س ـرفرصت بــه
سراغشان بروم و آنها را بفروشم».
کامبیز به قتل اعتراف کرده بود و ما باید اموال
مسروقه را هم پیدا میکردیم ،همان موقع او را
ســوار خودرویمان کردیــم و به محل مــورد نظر
رفتیــم .نیمه شــب بود کــه بــه خرابه رســیدیم
و بعــد از دقایقــی موفــق شــدیم دســتمالی که
جواهرات پیرزن داخل آن پیچیده شــده بود را
از زیر خاک بیرون بیاوریم.
پ ـســر ج ـ ــوان راه ـ ــی زنـ ـ ــدان ش ــد ت ــا ب ــه خــاطــر
اینجنایت مجازات شود.

�� ���� در ا�� �ــ��ن �����ــ� ��� از
����دا�ــ� �ــ� ��ــ� از �ــ�ل�� ��ــ�ف �ــ�اد
���ــ� �� �ــ�ک �ــ�ه ا�ــ� را �ــ�ور ������.
ا�ــ� ���� �ــ�اغ �����ــ� ر���� �� دو�ــ�� ��
���ی در �� ������ �ــ���� ز����اش را در
���� ���ط ��ار داد.

�������� �� ۲۲ل ����� ��ارد از ����� ۱۴
�� دود و دم و وا��ر آ�ــ�� �ــ�» :در ����اده
�ــ�� �����ــ� �ــ� د��ــ� آ�ــ�م و ��ــ� ��ا�ــ�
و �ــ�ادر ��ــ���� .ــ�درم �ــ�ت �ــ�ه
�ــ�د و �ــ��ی دا �ــ�� �ــ� ��ا �ــ� �ــ�
�����ام��ن ���د.
از ��� �ــ�ن �� ��ا �ــ� ��ر ���ــ� و
���ــ� از درآ���ــ�ن را �ــ� �ــ� او ����ــ�.
�ــ� �ــ� ��س ��ــ� ���ــ�� درس ���ا�ــ�م
و ��ــ� �ــ� در�ــ� را ر�ــ� �ــ�دم .از ا�ل �ــ�
�� �ــ� ای �ــ� درس ��ا �ــ�ن ��ا �ــ��.
��� دا �ــ� �ــ��� ا �ــ� �ــ�درم ز �ــ�ه �ــ�د
و ��ای �ــ�ن را دا �ــ�� ،ــ�ا�� ��ن ���ــ�

ﺑﺰم ﻧﺎﺑﻮدى
از ا �ــ� �ــ�د .دوم را���� �ــ� �ــ� �ــ�دم
و��ــ� دو �ــ�� د��� �ــ� �� آ �ــ� و �ــ� �ــ�
��ــ��ن ��ر���ــ�� ،ــ�ای او��ــ� �ــ�ر �ــ� �ــ�اد
آ �ــ�� �ــ�م .او �� �� ��ــ�� و �ــ� �ــ�
�ــ� ���ــ� �ــ��ی �ــ� او ����ــ� ���ــ�د� ،ــ�ای
او�����ر �� را ا����ن �ــ�دم�� .ز ���� داد
و ���� ���ــ� آ�� ��� .از آن �� �� او �� ���
������ �� ��زش ��آ�� �� ������م.
���ــ� ���ــ� �ــ� �������ــ�ی ����� ��ز �ــ�
و در ��ــ� از ���� �������� �� ��ــ�ی آ�ــ��
�ــ�م .اد �ــ� �� �ــ�د ���ــ� دو �ــ�� دارد و
�ــ� �ــ� �ــ�ن �� �ــ�ت ���ــ�د ���ــ�
دا �ــ���� ،ــ� او را ������ــ��� .ــ� از ��ــ�
���� �ــ�� ،ــ� �ــ� �ــ� در ا �ــ� �� �ــ��ن

��ــ�وب ��ــ� ��ده ��د�� ،او �� �� ����ز
��د و �ــ�دا ��� �ــ�د �ــ� �����م �ــ� ا�����
��ا�ــ� ا��ــ�ده ا�ــ�� .ــ� از ���ــ�ادهام ��ا�ی
�ــ�دم و �ــ�ای ���ــ� �� ���ــ� ��ــ�دی ���ان
ر����� ����� .د و ���دم �� ��ای��ن ����
����ــ�د�� �� .ن�ــ�ر ���� �� ��� �ــ�رم ��د.
�� ��� ��ه �� آن ��ــ� ز���� ���ــ�دم و �����
��ادم را �� ��داد ��� .از ���� ��وه �� ��،
��ــ�� و ��و��� را �� ا���� �ــ�دم�� .ن
آن ��ــ� ����ــ��� ،ــ� �ــ� �ــ� داد ا���ــ�ن
��ــ� و ���ــ� �ــ� ا�ــ� �ــ�اد �ــ� ا���ــ�د ��ــ�ا
�ــ�دم .در ا�ــ� ا���ــ�د ،و���� ��ــ�هام ����
���� ����� �ــ�ه ��د��� .ی ��د �� آن ��ــ�
�ــ�ا از ���ــ�اش ��ــ��ن �ــ�د�� .ــ� از آن د��ــ�

���� ��ای ر��� و ����ن ��ا���.
�ــ� ���ــ� �ــ� �����ا��ــ�� ���ــ�دم� ،ــ�ن
��دا��ــ�� د��� ���ــ� در آن ���ــ� ��ارم.
��ز�ــ� را ��ا�ــ� ���ــ�دم �ــ� �ــ� ���ــ� �ــ� �ــ�دم
��داد�ــ��� ،ا�ــ� ��ــ�رم� ،ــ��� �ــ� �ــ�
��ا���ــ� ��ر��ــ� و ����ا��ــ�م� .ــ� ��ز �ــ�
��ــ��ل ��ا�� ��دم� ،ن ��ا���ــ� ���� را
�� �ــ�ده �ــ�د� ،ــ� �ــ� ���ــ� زد �ــ� �ــ� آن را
دزد�ــ�هام� .ــ� داد و ��ــ�اد �ــ�دن �ــ�دم را د�ر
��دش ��� ��د .آن��ر ا����س و ���� ��دم
�� ��� �ــ��ر ��د�� �� دزد ���ــ�� و وا��� ��
��ــ�دم�� .ــ� از آن� ،ــ� ز�ــ� آ�ــ�� �ــ�م �ــ� در
������� ��ر ����د و �� �� ��� ����ا�� ��
�� ��� ��� �ــ� ا����دم را ��ک ��ــ� �� .ا����
���ر ��ا�ــ�� و ��ا�� ��ک ��دن ��ــ��ر ���
��د ،ا�� ������� �� .او �� ��� از �����ی ��ک
ا���ــ�د ر��ــ� و �ــ� ا��ــ�ن در �ــ�ل در�ــ�ن
��ــ�� .ا���وارم ���ا�� ���� �ــ�م و ز����
����ی را ���ع ���«.
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پرسش و پاسخ قضایی

شگرد عجیب مجرم حرفهای برای سرکیسه کردن طعمهها

باتوجهبهپرسشهای

کالهبرداری با عکس حیوانات
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مکث

کــه تــا بــه حــال  10شــاکی آن شناســایی شــدهاند و پلیــس در

بــه سـ ــواالت شـمــا پــاســخ دادهاس ـ ــت .مخاطبان
میتوانند پرسشهای حقوقی خــود را با ارســال

جوان با این ترفند پول زیادی به جیب زد و تصورش را هم نمیکرد

پیامك به شماره  300011224مطرح کنند و پاسخ را

پلیــس بتوانــد ردی از او بزنــد و راز کالهبرداریهایش برمال شــود.

در همین صفحه بخوانند.

کالهبرداریهایــی بــا شــیوه و برچســب حیوانــات خانگــی کــه

منع کار همسر

توگویی با تپش به
وجود خارجی نداشتند .این کالهبردار در گف 
تشریحاینشگردشپرداخته کهدر ادامهمیخوانید.

برای واگذاری حیوانات خانگی پول میگرفتی؟

نــه .اتفاقــا میگفتــم ایــن حیوانــات مجانــی هســتند .بــا ایــن
یکــردم و آنها بیشــتر بــه پذیرش
ترفنــد اعتماد آنهــا را جلــب م 
حیوانخانگیعالقمندمیشدند.
پس چطور کالهبرداری میکردی؟

با هزینههای جانبــی .از درخواس ـتکنندگان حیوانــات خانگی
مبلغی را برای هزینه پول غــذا و لوازم جانبی حیوانــات و درمان
حیوانــات میگرفتم .به آنهــا میگفتم حیوانات چون رها شــده
بودند به دامپزشکی بردهام و کلی هم هزینه کردهام.
از هر کسی چقدر میگرفتی؟

بســتگی بــه طــرف مقابلــم داشــت .از  500هــزار تومــان تــا
ســه میلیــون تومــان .بعــد از وار یــز پولهــا هــم تلفنــم را
جواب نمیدادم و سراغ مشتری بعدی میرفتم.
چه شــد که به فکر راه اندازی چنین صفح ـهای و کالهبرداری
از این طریق افتادی؟

اول بخوان بعد امضا كن
بیشتر بدانیم

محمد غمخوار
کارشناس ارشد
حقوق

هــر هفتــه در ایــن بخــش به تشــریح
موضوعــات حقوقــی بــه زبــان ســاده
پرداختــه میشــود تــا بیــش از پیــش بــا
حقــوق قانونــی خــود آشــنا شــویم.
موضوعــات ایــن ســتون باتوجــه بــه

پرســشهای حقوقــی شــما انتخــاب شــده اســت .این هفتــه به
بررســی ابعاد حقوقــی شــروط عقدنامــه پرداختهایم كــه در ادامه
میخوانید.

یا تجربه كردهاید یا دیدهاید كه بعد از جاری شدن صیغه عقد،
نوبت به امضاها میرســد و عاقد محلهایی را در عقدنامه به
عروس و داماد نشــان میدهد و آنها هم بــدون اینكه بدانند
پــای چــه تعهداتــی را امضــا میكننــد ،ســعی میكننــد زودتــر از
این مرحلــه عبور كننــد و پشتســر هم امضــا میكننــد .البته

ازج ـم ـلــه مـنــع همسر

مریم جنتآبادی،کارشناسارشدحقوقخصوصی

توجوی سایر مالباختگان احتمالی این پرونده است .پسر
جس 

مرد کالهبرداری با
انتشار عکسهای
جعلی در شبکههای
اجتماعی ،به بهانه
کمک به حیوانات
رها شده از کاربران
کالهبرداری میکرد

م ــوض ــوع ــات حــقــوقــی

بارداری قبل از طالق و ورود به زور به خانه دیگران

کالهبرداریهای پسر جوان از طرفداران حیوانات  .شگرد عجیبی

شگردت برای کالهبرداری چه بود؟

ت ـ ـپـ ــش درخ ـ ــص ـ ــوص

بـ ـ ــرای کـ ـ ــار ،آزم ــای ــش

«حیوانــات خانگــی طــرد شــده» شــگردی بــود بــرای

صفح ـهای در اینســتاگرام تاســیس کــردم بــا عنــوان حمایــت از
حیوانــات خانگی .عکس حیوانــات خانگی به خصوص ســگ را در
صفح ـهام منتشــر م یکــردم .س ـگهایی از نژادهــای مختلــف  .در
توصیــف عکسها مینوشــتم که ایــن حیوانــات خانگی از ســوی
صاحبانشان طرد و رها شدهاند .این موضوع را هم بیان میکردم
که حیوانات رها شــده را بــه خان ـهام آورده و از آنهــا مراقبت میکنم
و در جس ـتوجوی صاحبــان جدیــد و حیواندوســت بــرای آنهــا
هســتم .بازدیدکنندههای صفحهام هم که بیشــتر آنها مدافعان
حقوق حیوانات بودند با دیدن صفحهام از من استقبال میکردند
و خواستار حیوانات رها شده میشدند.

ارس ــال ــی خــوانــنــدگــان

مـیتــوانــم همسرم را از کــار در بـیــرون خانه

باتوجــه بــه شــرایط و اوضــاع ،خیلیهــا بــه فکــر پولدارشــدن
هســتند و من هم یکی از آنهــا .از طرفــی به خاطر کرونا ســرقت
حضــوری نمیشــود انجــام داد و شــگرد بایــد اینترنتــی باشــد.
از آنجــا کــه بــه حیوانــات عالقــه زیــادی دارم و اطالعاتــی هــم در
خصــوص آنهــا دارم تصمیــم گرفتــم ایــن شــیوه را بــرای پولدار
شدن انتخاب کنم.
فکرش را میکردی دستگیر شوی؟

نــه .بــا خــودم میگفتــم آنقــدر ایــن کارم حرفــهای اســت کــه
هیــچ ردی از مــن بــه جــا نمیمانــد .هویت صفحــه اینســتاگرام
جعلی بود ،شــماره کارتــی هم کــه پولها بــه آن واریز میشــد از
ایــن کارتهایــی بــود کــه هویــت درســت و حســابی نداشــت.
پولها را هم تبدیل به طال و دالر میکردم ،فکر همهچیز و همه
جــای کار را کرده بودم و تصــورش را هم نمیکردم بــه این راحتی
بازداشت شوم.
چه شد که این ماجرا لو رفت؟

وقتــی دریافتکنندههــای حیواناتخانگــی بــا مــن تمــاس
میگرفتنــد تــا خواســتار حیوانــات شــوند بــا عدم پاســخگویی
مــن ر وب ـهرو شــدند .حیوانی نبــود کــه بخواهم بــه آنهــا بدهم،
کلــی عکــس بــود کــه مــن در قالــب حیوانــات واقعــی بــه آنهــا
نشــان میدادم ولی آنها نمیدانســتند که اینها عکسهایی
بیهویــت هســتند و خواســتار حیوانــات میشــدند .خالصــه
نکــه عــدم پاســخگوییهای مــن و پولهــای از دســت رفته
ای 
باعــث شــد مالباخت ههــا راهــی اداره آگاهــی شــوند و علیــه من
شکایت کنند و من خیلی زود دستگیر شوم.
سابقهداری؟

نه .اما سابقهدار شدم .وسوسه پول و دستکم گرفتن قانون
باعث شد مهر سابقهداری در پروندهام بخورد.

مردان باید كمی تامل كنند و با خواندن شــروط  12گانه بدانند
چــه حقوقی را بــه همسرشــان میدهنــد تا اگــر خدایــی ناكرده
بعدها در زندگی زناشویی به مشكل خوردند و كار به دادگاه و
احقاق حق رسید ،شوكه نشوند.
آنها یــی كــه پیــش از خوا نــدن ا یــن مطلــب امضاهــا را پــای
عقدنامــه زدهانــد و آن دســته دامادهایی كــه منتظرنــد هرچه
زودتــر از مرحلــه عقــد عبور كننــد بایــد بداننــد ،با امضــای یكی
از بند هــا ،زوجیــن توا فــق میكننــد در زما نــی كــه طــاق بــه
درخواســت زن نباشــد یا طالق بــه دلیــل تخلــف زن از وظایف
همســریاش نباشــد ،مــرد نصــف اموالــی را كــه در ایــام زندگی
مشترك به دست آورده است ،به زن بدهد.
همچنیــن مــرد بــه همســرش وكا لــت مید هــد در صــورت
وجود هر یــك از شــروط  12گانــه عقدنامه بــا مراجعه بــه دادگاه
درخواست طالق كند.
خودداری مــرد از پرداخت نفقه به مدت شــش ماه ،ســوءرفتار
یــا سوءمعاشــرت مــرد ،ابتــای مــرد بــه امــراض صعبالعالج،

منع کنم؟

تبعیضی میان زن و مرد در زمینه اشتغال وجود
ندارد و مرد نمیتواند همســر خود را از اشــتغال
در بیــرون از خانــه منــع کنــد .البته ایــن موضوع
اســتثنا هــم دارد .آن هــم نــوع شــغل اســت .اگر
کار همســر خالف شــر ع و مصالح عمومی باشد
میتوان او را از آن کار منع کرد.

آزمایش بارداری قبل از طالق
مدتی اســت با همســرم اختالف پیدا کرده و
با حالت قهر به خانه پدرم رفتم .بعد از شش ماه
قهر بــرای طالق توافــق کردیم .االن بایــد آزمایش
بارداری بدهم؟

بــر اســاس مــاده  31قــانــون حمایت از خــانــواده
گـ ــواهـ ــی در خ ــص ــوص وجـ ـ ــود یـ ــا عـ ــدموجـ ــود
جنین یــا هــمــان بـ ــارداری هنگام طــاق الــزامــی
اسـ ـ ـت؛ هــرچــنــد زوج ـ ــه ب ــه ب ــاک ــرهب ــودن خــود
اقرار کند.

ورود به زور به خانه دیگران
فــردی بــه زور و بــدون اجــازه وارد خانــه مــن
شــده اســت ،بــه خاطــر ایــن کار میتوانــم از او
شکایت کنم؟

بــلــه .بــا اســتــنــاد بــه م ــاده  694قــانــون م ـجــازات
اســامــی (تــعــزیــرات) مـیتــوانــیــد از او شکایت
کنید .قانونگذار بــرای ایــن جــرم ،شــش مــاه تا
سه سال حبس درنظر گرفته است.

جنــون مــرد ،اشــتغال مــرد بــه شــغلی كــه منافــی بــا مصالــح
خانوادگــی باشــد ،محكومیت مرد بــه حكم قطعی بــه مجازات
پنج ســال حبس یا بیشــتر ،ابتالی مرد بــه هرگونه اعتیــاد ،مرد
زندگــی خانوادگــی را بــدون عــذر موجــه تــرك كنــد ،محكومیت
قطعی مــرد در اثــر ارتكاب بــه جرم و اجــرای هرگونه مجــازات كه
مغایر بــا حیثیت خانوادگی و شــئون زن باشــد ،عقیــم بودن یا
عوارض جســمی مرد كه بعــد از پنــج ســال از ازدواج باعث عدم
بــارداری زن شــود ،در صورتــی كــه مــرد مفقوداالثــر شــود ،مــرد
همســر دیگری بدون رضایت زن اختیــار كند ،مــوارد  12گانهای
اســت كه مرد به همســرش اجازه میدهد با مراجعه به دادگاه
خانواده درخواســت طــاق بدهد .حــال ممكن اســت زوجه یا
همــان زن ،شــروط دیگــری را مانند حق مســكن ،حق خــروج از
كشــور و ...را ضمن عقد مطرح كند كه با امضای آن ،حق سلب
این حقوق را از همسرتان ندارید .پس قبل از امضای عقدنامه
با این شروط آشــنا شــده و در صورت رضایت آن را امضا كنید و
بدانید هیچ اجباری برای امضای آنها وجود ندارد.

