
کــه  ســرکرده اش یــک زن بــود. بانــد بزرگــی 
راه  پررونقــی  کاروکاســبی  کشــور  سراســر  در 
انداختنــد. از همــان کالهبرداری هایــی کــه با 
یک برگــه زندگی هــا را تغییر می دهنــد. برگه ای 
کــه ُمهــری شــبیه بــه ُمهرهــای معتبــر دارد. 
این بــار هــم یــک بانــد بــزرگ در کــرج متالشــی 
در  دانشــگاهی  مــدارک  جاعــالن  بانــد  شــد. 
اســتان البرز توانســتند از این طریق 10میلیارد 
کــه تنها مدرک  تومان به جیب بزننــد. آنهایی 
ج از کشــور را بــه  پزشــکی از دانشــگاه های خــار
طــرز ماهرانــه ای جعــل می کردنــد و بــه مــردم 
می فرختنــد. بــا ایــن وجــود، ایــن کار از چشــم 

تیزبین مأموران پلیس دور نماند. 
کــه مأمــوران پلیس  چنــد وقــت پیــش بــود 
امنیــت عمومــی اســتان البــرز در پــی یــک کار 
دقیــق علمــی و پلیســی از فعالیت یک شــبکه 
بزرگ جعل مدارک دانشــگاهی باخبر شــدند. 
کــه اعضــای ایــن باند مــدارک  آنهــا دریافتنــد 
ج از کشور جعل  پزشکی از دانشــگاه های خار
می کردنــد. پــس از آن نیــز ایــن مــدارک را بــه 
صورت میلیونی به متقاضیــان می فروختند. 
موضــوع  ایــن  از  اطــالع  بــا  پلیــس  مأمــوران 
مرحلــه  وارد  را  تحقیقــات  رونــد  بالفاصلــه 

گسترده تری کردند.

دستگیری سرکرده باند
در تحقیقــات تکمیلــی مأموران محرز شــد 
که اعضــای این باند مــدارک جعلــی را تهیه و 
پس از آن اقدام به بارگذاری مدارک تحصیلی 
ج از کشور  جعلی دانشــگاه های پزشــکی خار
بعــد  اســتعالم می کردنــد،  در ســامانه های 
هم پــس از اخذ تأییدیــه آن از مبادی قانونی 
ج از کشــور منتقل  دانشــجو بــه داخل یا خــار

می کردند.
اقدامــات  موضــوع،  ایــن  روشن شــدن  بــا 
گســترده پلیســی آغــاز شــد. در ادامــه یکــی از 
ســرکرده های اصلــی ایــن بانــد کــه یــک خانم 
بود، در مهرشــهر کرج شناسایی شــد. این زن 
بــا هماهنگــی مقــام قضائی دســتگیر شــد. در 
بازرســی از خانــه ایــن زن کالهبــردار، تعدادی 
افــراد  بــه  اوراق و مــدارک تحصیلــی مربــوط 
مختلف و یک دستگاه شــوکر برقی فاقد مجوز 
کشف شد. این اموال به همراه متهم به پلیس 

امنیت عمومی استان البرز منتقل شد.

اعتراف به کالهبرداری میلیاردی
در ادامــه ایــن ماجــرا دو نفــر دیگــر از اعضــای 
ایــن باند در نقاط مختلف شــهر کرج دســتگیر 
شــدند. متهمان تحت بازجویی قــرار گرفتند. 
آنــان بــه جــرم خــود مبنــی بــر جعــل مــدارک 
ج از  دانشــگاهی پزشــکی دانشــگاه های خــار
کشــور و ثبــت آنهــا در سیســتم های دانشــگاه 
اعتراف کردند. متهمان اقرار کردند که مدارک 
را به قیمت ۲میلیارد تا ۷میلیــارد ریال به افراد 

فروخته اند.

سرکیسه کردن 40 نفر
در ادامــه مشــخص شــد اعضــای ایــن بانــد 
مختلــف  اســتان های  در  نفــر   ۴0 از  کنــون  تا
کرده انــد. بــا تالش هــای  کالهبــرداری  کشــور 
صورت گرفته ۲0نفــر از مالباختگان شناســایی 

شدند و برای آنها پرونده تشکیل شد. 
فرمانــده  محمدیــان،  عباســعلی  ســردار 
انتظامی البرز با اعالم این خبر گفت: »متهمان 
حــدودا 100 میلیــارد ریــال از طعمه هــای خــود 

کالهبرداری کرده اند.«
او بــا هشــدار بــه اســتفاده کنندگان از اســناد 
جعلــی افــزود: »افــرادی کــه از اســناد و مدارک 
جعلــی اســتفاده می کننــد، برابــر قانــون مجرم 

بوده و تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند.«

انهدام یک باند بزرگ در تهران
این تنها باندی نیســت که در سراســر کشــور 
متالشی می شــوند. سال هاســت این جاعالن 
گوشــه و  حســابی سرشــان شــلوغ شــده و از 
کنار شــهر خبر از دســتگیری و انهــدام باند این 

جاعالن می رسد. 
کــه بزرگ تریــن بانــد  چهــار مــاه پیــش بــود 
جعل مدرک تحصیلــی در تهران منهدم شــد. 
جاعالنی که در زمینه مدرک دیپلم، لیسانس، 
فوق لیســانس، دکترا، پزشــکی، دندانپزشــکی 
و طب ســنتی فعال بودند. مخفیــگاه این باند 
در یکی از مناطق شــرقی شهر تهران شناسایی 
شــد و طــی یــک عملیــات ضربتــی پنــج نفــر از 

اعضای اصلی آن دستگیر شدند.
در بازرســی از مخفیــگاه متهمــان ۴۶ عــدد 
برگه هــای  دانشــگاهی،  هولوگرام هــای  ُمهــر، 
خام مــدارک تحصیلی آمــاده تحویــل، پرینتر، 
لپ تــاپ، فلــش ممــوری و حــدود ۲00 مــدرک 

خام جعل شده کشف شــد. دفتر این جاعالن 
در دو نقطــه از اســتان تهــران و همچنین دفاتر 
آنــان در اســتان های اصفهــان، البرز، فــارس و 
قم شناســایی شــد. با هماهنگی مقام قضائی 
اقدامات الزم نســبت به بسته شدن این دفاتر 
انجــام گرفــت. بــا بررســی های بــه عمــل آمده 
مشــخص شــد متهمان از این طریق توانســته 
بودند در مجموع چندین میلیــارد ریال درآمد 

کسب کنند. 

ج باز هم کالهبرداری در کر
مهر مــاه بود کــه  اعضای یــک باند بــاز هم در 
کــرج اقــدام بــه ۲00 کالهبــرداری از شــهروندان 
کردنــد. اعضــای ایــن بانــد مــدارک تحصیلی را 
جعل می کردند و به متقاضیــان می فروختند. 
مخفیگاه هــا  همــه  بانــد  ایــن  شناســایی  بــا 
و  متهــم  تــردد  احتمــال  کــه  مکان هایــی  و 
همدســتانش بود تحت کنترل قــرار گرفت. در 
نهایــت مخفیــگاه دو نفــر از همدســتان او که از 
جاعالن ســابقه دار بودند، شناســایی شــدند. 
پس از دســتگیری از محــل فعالیت آنهــا تعداد 
ج  ۴هــزارو ۵00 بــرگ خــام جعلــی و آمــاده در
مشــخصات مــدارک تحصیلــی و دانشــگاهی 
کشف شد. در ادامه مشخص شد که سردسته 
باند پــس از فرار از زنــدان با صــدور گواهی فوت 
جعلی با مشخصات فرد دیگری از طریق پیک 
موتــوری در تهــران بــه فعالیت هــای جاعالنــه 
خود ادامــه می دهــد. در ادامــه او نیز دســتگیر 

شد.

سلطان جعل در مشهد
مشــهد  در  اســناد  جعــل  بانــد  بزرگ تریــن 
کــه بــه ســلطان  فعالیــت می کردنــد. آنهایــی 
جعــل معــروف بودنــد. ســال گذشــته درســت 
همین موقــع بود که ســلطان جعل بازداشــت 
شــد. اخالل در نظــام اقتصــادی، کالهبرداری 
شبکه ای حدود 10 میلیارد ریال، جعل مدارک 
تحصیلــی، جعــل رایانــه ای حدود 100 ســایت، 
پولشویی حدود 90 میلیارد ریال و فرار مالیاتی 
حدودا 8۵0میلیارد ریــال از اتهام متهمان این 

پرونده بود.
این پرونده با شکایت هیأت نظارت و ارزیابی 
آمــوزش عالــی خراســان رضــوی در دســتگاه 
قضائــی به جریــان افتــاد. در ادامــه ورود قاطع 

دادســرای ویــژه جرایــم رایانــه ای مشــهد بــه 
ماجــرای صــدور و فــروش انــواع مــدارک علمی 
داخلــی و خارجی، پــرده از تخلفی بــزرگ که در 
زمینه جعل مدارک علمــی در مقاطع مختلف 
و در کشــور صورت می گرفت، برداشــته شــد. از 
ســرکرده این باند، هزاران عدد فرم خام مدرک 
و  داخلــی  دانشــگاه های  بــه  متعلــق  جعلــی 
ج  خارجی، بیش از ده ها ُمهر برجســته برای در

روی هولوگرام و غیره کشف شد.

مجازات جعل مدرک تحصیلی
طبــق مــاده ۵۲۷ قانــون مجــازات اســالمی، 
یــا  تحصیــل  بــه  اشــتغال  مــدارک  هرکــس 
نمــرات  ریــز  یــا  تأییدیــه  یــا  غ التحصیلــی  فار
آمــوزش  موسســات  و  دانشــگاه ها  تحصیلــی 
ج از کشــور یا  عالــی و تحقیقاتــی داخــل یــا خــار
ارزشنامه های تحصیالت خارجی را جعل کند 
یا با علم به جعل بودن مورد استفاده قرار دهد، 
عالوه بر جبران خســارت به حبس از یک تا سه 
سال محکوم می شــود. در صورتی که مرتکب، 
یکــی از کارکنــان وزارتخانه  هــا یــا ســازمان ها یــا 
موسســات وابســته به دولت یا شــهرداری ها یا 
کثر  نهادهــای انقالب اســالمی باشــد، بــه حدا
کــه  مجــازات محکــوم می شــود. همان طــور 
از مــاده مشــخص اســت جعل کــردن مــدرک 
غ التحصیلــی یــا ریــز نمــرات  تحصیلــی یــا فار
کز نام برده شــده در متن ماده، جرم اســت.  مرا
کســی که مرتکب این نوع جعل شود، مجازات 
می شود و مجازات او عالوه بر جبران خسارت، 
حبس از یک تا ســه ســال اســت. بر اساس این 
مــاده جعــل مــدرک تحصیلــی پایین تــر یعنــی 
دیپلــم، مــدارک حــوزوی، مــدارک موسســات 
کمک آموزشــی، مــدارک موسســات زبان های 
خارجــی و امثــال اینهــا مشــمول عنــوان جــرم 
جعل مــدارک قــرار نمی گیرند. بــرای جعل این 
اسناد مجازات جعل اســناد عادی که در ماده 
۵۳۶ به آن اشــاره شده اســت، حکم می شود. 
بر اســاس مــاده ۵۳۶ قانــون مجازات اســالمی 
هرکــس در اســناد یــا نوشــته های غیررســمی 
جعــل یــا تزویــر کند یــا با علــم بــه جعــل و تزویر 
آنها را مورد اســتفاده قرار دهد، عالوه بر جبران 
خســارت وارده بــه حبــس از ۶ مــاه تا ۲ ســال یا 
به ۳ تــا 1۲ میلیــون ریال جزای نقــدی محکوم 

خواهد شد.
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پایان فروش اسلحه شکاری در اینستا
شــهروند| باند فروشــندگان ســالح در فضای مجازی به آخر خط 

رسیدند. از متهمان ۷ سالح شکاری قاچاق هم کشف شد. 
ح برخورد قاطــع با مخالن نظــم و امنیت در فضای  در اجــرای طر
مجــازی، مامــوران پایــگاه دهــم پلیــس امنیــت عمومــی تهــران در 
رصد های اطالعاتــی از فعالیت باند خریدوفروش اســلحه شــکاری 

قاچاق در فضای مجازی مطلع شدند.
در ادامه تحقیقات پلیســی مشخص شد، اعضای این باند مقدار 
فراوانــی ســالح شــکاری قاچــاق تهیــه و در مخفیگاه شــان پنهــان 
کرده انــد. در پاالیش هــای اطالعاتــی ســرکرده بانــد شناســایی و 
مراقبت های ویژه پلیسی آغاز شــد. در تحقیقات پلیسی مخفیگاه 
متهم در محــدوده محالتی شناســایی شــد. تردد و حــرکات متهم 
تحت نظــر قــرار گرفــت و مامــوران موفــق شــدند بــا هماهنگی های 
کننــد. در بررســی های  قضائــی او را در عملیاتــی ضربتــی دســتگیر 
بیشــتر از مخفیــگاه متهــم، ۷ ســالح شــکاری قاچــاق کــه متهم در 
محفظــه آسانســور پنهــان کــرده بــود، کشــف و او بــه قاچــاق بودن 
اموال کشــف شــده معتــرف شــد. دســتگیری ســایر اعضــای باند و 

کشف جزئیات پرونده ادامه دارد.

 نجات کودک ۲ ساله
 از خفگی با در خمیردندان

کودک دو ســاله ای در نبود مادرش در منزل دچار خفگی بر اثر 
گیرکردن در خمیردندان در گلویش شد.

و  آتش نشــانی  ســازمان  ســخنگوی  آهنگــران،  کاوه  فرهــاد 
خدمــات ایمنی شــهرداری اصفهــان دربــاره این حادثــه گفت: 
مــادری  مــاه  دی  سه شــنبه۳0  روز  دقیقــه   11 و   11 »ســاعت 
سراســیمه بــا شــماره تلفــن 1۲۵ ســازمان آتش نشــانی تمــاس 
کــودک پنــج و دو ســاله اش را در خانــه  کــه دو  گفــت  گرفــت. او 
کنون دختــر پنج  ج شــده اســت. ا تنهــا گذاشــته و از منــزل خــار
ســاله اش بــا تلفــن همــراه او تمــاس گرفتــه و از احتمــال خفگی 
خواهر دو ســاله اش خبــر می دهد. بالفاصله بعــد از این تماس، 
کارشناســان ســتاد فرماندهــی آتش نشــانی اصفهــان، مأموران 
ایستگاه شــماره 1۶ )ســه راه صمدیه، کنار گذر اتوبان خرازی( را 

به محل حادثه در خیابان جامی غربی اعزام کردند.«
از  پــس  گفــت: »نیروهــای اعزامــی بالفاصلــه  کاوه آهنگــران 
رســیدن به محــل وارد آپارتمان مذکور شــدند و در شــرایطی که 
در خمیردنــدان در گلوی کــودک گیر کــرده و ثانیه هایی دیگر تا 

قطع تنفس کامل نمانده بود، او را نجات دادند.«
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهــان در پایان به شــهروندان توصیــه کرد: »هرگز کــودکان را 
در منزل تنهــا نگذارند، چون آنها بازیگوش و کنجکاو هســتند و 

حادثه همیشه در کمین است.«

دستگیری دندانپزشک قالبی در شهرستان فریدونشهر

کشف 400 روکش دندان قاچاق
یــک دندانپزشــک قالبی در فریدونشــهر دســتگیر شــد. از این 
متهم۴00عدد روکش دندان قاچاق در شهرســتان فریدونشــهر 

کشف شد.
فــردی کــه بــدون داشــتن مجــوز و مــدرک تحصیلی اقــدام به 
دایرکــردن مطب دندانپزشــکی کرده بــود و به تجویــز دارو برای 

بیماران می پرداخت، توسط نیروی انتظامی دستگیر شد.
مأموران به محل مذکور اعزام شــدند و مشاهده کردند مطب 
دندانپزشــکی این فرد بدون هیچ نشان و تابلویی در یک مکان 
متروکه و غیربهداشــتی قــرار گرفتــه و او در این مــکان به صورت 
غیرقانونــی اقــدام بــه ســاخت دنــدان مصنوعی، عصب کشــی، 
ارتودنســی، ُپرکــردن و انجــام روکش دنــدان و همچنیــن تجویز 

داروی های مرتبط برای بیماران می کند.
در بازرســی از محــل 100 عــدد داروی بی حســی، ۶00 عــدد 
کپســول حاوی ماده ترمیم دندان و ۴00 عــدد روکش دندان که 

همگی به صورت قاچاق تهیه شده بودند، کشف شد .
شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده  یبلوئــی،  حمــزه  ســرهنگ 
فریدونشــهر بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: »در اســتعالم هایی که از 
دســتگاه های مســئول نیز به عمل آمد، فعالیت غیرقانونی فرد 
مذکــور محــرز شــد. در ایــن رابطــه با حکــم مقــام قضائــی محل 
مذکور پلمپ و این دندانپزشــک قالبی به اتهام مداخله در امور 

پزشکی دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد.«

خبر3

شــهروند| متهمی با ترفند برنده شــدن در برنامه رادیویی 
از 100 مالباخته کالهبرداری کرده بود.

کن مرکز تهران  به پلیس  فتا مراجعه و اظهار  مرد جوانی ســا
کرد  که شخص ناشناسی با وی تماس گرفت و  خود را مجری 
یکــی از برنامه های رادیویــی معرفی کرد.   او ادعــا کرد که من  
برنده برنامه زنده رادیویی شــده ام و بــرای دریافت جایزه به 
خودپرداز بانــک مراجعه کنم. دســتورات بانکی را به صورت 
تلفنــی مکالمه می کــرد،  و من انجــام می دادم. پــس از انجام 
کــردم و  متوجــه شــدم از  عملیــات بانکــی پیامکــی دریافــت 

حساب های بانکی ام مبلغی برداشت شده است.
بــا شــکایت ایــن مــرد، بررســی پرونــده در اختیــار تیمــی از 
افســران ســایبری پلیس فتای پایتخت قرار گرفــت. در حین 
تحقیقات پلیســی پرونده های مشــابه دیگری نیــز در پلیس 
کی، کاربران  فتا تشکیل و مشخص شد متهم عالوه بر این شا

دیگری را نیز به همین شــیوه اغفال کرده اســت. با سنگین تر 
تالش هــای  رادیویــی  کالهبرداری هــای  پرونــده   شــدن 
شــبانه روزی مهندســان برای دســتگیری متهم کلید خورد. 

درنهایت رد پای متهم در فضای مجازی شناسایی شد.

و  متهــم  هویــت  پلیســی  تحقیقــات  از  بعــدی  گام  در 
مخفیگاهــش مشــخص شــد. نتیجــه تحقیقــات پلیســی به 
مرجــع قضائــی منعکــس و دســتور دســتگیری او اخــذ شــد. 
روز دوشــنبه در یــک عملیات موفــق متهــم در مخفیگاهش 
دســتگیر و پــس از انتقــال بــه پلیس فتــا بــه 100 کالهبــرداری 
را  او  کالهبــرداری  ریالــی  ارزش  کارشناســان  معتــرف شــد. 
8 میلیــارد ریال بــرآورد کرده انــد. متهم در تحقیقات پلیســی 
اظهار کرد، با ایجاد فضایی شــبیه استودیو برنامه های زنده 
صــدا و درحــال پخــش رادیویــی، بــا ترفند هــای مختلــف در 
کــرده و با مهندســی اجتماعی  ذهن افــراد قربانی خــود نفوذ 

آنها را به پای دستگاه خودپرداز می کشاندم.
کنون تعدادی  رئیس پلیــس فتا با اعالم این خبر گفــت: »تا
از مالباختــگان شناســایی و تحقیقــات پلیســی برای کشــف 

کان ادامه دارد.« جزئیات پرونده کما

ج متالشی شد شبکه گسترده جعل مدارک تحصیلی رشته پزشکی این بار در کر


