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فریب  40فروشنده با رسیدهای جعلی

امدادگران هال لاحمر 5 ،طبیعتگرد را از ارتفاعات منطقه خور نجات دادند

ساعت دلهره در پهنه حصار
ســیما فراهانــی | شــادی فتــح قلــه
دقایقــی بیشــتر دوام نداشــت .بعــد از
آن تاریکــی بــود و مســیری ناشــناخته
و ترســنا ک؛ هیچکــدام از ایــن پنــج
کوهنــورد و طبیعتگــرد نمیدانســتند
که باید کجا بروند.
در مســیری ســختوصعبالعبور
گرفتار شــده بودنــد و هر لحظــه امکان
داشــت بــه ســمت پرتگاهــی برونــد یــا
جانشــان به خطر بیفتد .بــا اینحال
امدادگــران بــه یــاری ایــن گردشــگران
شــتافتند و جانشــان را در دل
تاریکــی نجــات دادنــد .آنهــا بــا وجــود
شــرایط ســخت راه ،نبــود اینترنــت و
بســته بــودن جــاده ،در نهایــت خــود
را بــه ایــن طبیعتگردهــا رســاندند و
آنهــا را کــه وحشــتزده بودنــد ،نجات
دادند .سهشــنبه شــب گذشته حدود
ســاعت  19بــود کــه ایــن اتفــاق افتــاد.
پنــج طبیعتگــرد پس از فتــح قله پهنه
حصار در جاده چالوس قصد برگشت
داشتند.
آنهــا از فتــح ایــن قلــه خوشــحال
بودنــد و بــه ســمت خودروهــای خــود
بــاز میگشــتند ،امــا نا گهــان متوجــه
شــدند کــه در مســیری ناشــناخته قرار
گرفتهاند .راه را گــم کردند .جایی را بلد
نبودند .در ابتدا سعی کردند خودشان
را نجــات دهنــد و راه را پیــدا کننــد ،امــا
هــوا تاریــک شــد و دیگــر نتوانســتند
مسیر را پیدا کنند .آنها فقط توانستند
با نیروهای امدادی تماس بگیرند.
مسیر صعبالعبور
سرخپوشــان هاللاحمــر بــا وجــود
مســیر صعبالعبور و شــرایط ســخت در
نهایت توانستند خود را به آنها برسانند.
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امیــر عباســپور ،معــاون امدادونجــات
جمعیت هاللاحمر اســتان البــرز درباره
جزئیات ایــن عملیــات ویژه بــه خبرنگار
«شــهروند» گفــت« :ایــن گردشــگران
عصــر روز سهشــنبه بــا صــدای امــداد
هاللاحمــر  112تمــاس گرفتــه و از گرفتار
شــدن خود در ارتفاعات روستای خور -
دره چاران اســتان البرز خبــر دادند .پنج
طبیعتگرد ،سه مرد و دو زن بودند .آنها
 65و  45ســاله و بقیــه بین  35تا  40ســاله
بودند.

اینترنت ا گر وصل بود
میتوانستند لوکیشن بفرستند
و کار پیدا شدنشان راحتتر
بود .ولی اینترنت ابزار اصلی ما
نیست .ما با تجهیزات خودمان
به محل رفتیم .در نهایت آنها را
در روستای چاران پیدا کردند
و همه حالشان خوب بود

ایــن گردشــگران در منطقــه خــور بــه
ســر زیــارت دره چــاران  -محــور کــرج-
چالوس در ایــن ارتفاعــات راه را گم کرده
بودند .بعــد از تماس آنها با  112نیروهای
امــدادی ایــن جمعیــت از دو پایــگاه
شهرســتانک و کوشــک بــه محــل اعــزام
شدند.
در ابتــدا قــرار شــد کــه تیــم تخصصــی
کوهســتان مــا بــه منطقــه اعــزام شــوند.
تیــم تخصصــی کوهســتان امــا بــه زمــان
یکطرفه شدن جاده خورد.

همــان زمان مــن کلــی تمــاس گرفتم و
بــا مدیریت بحــران ارتباط برقــرار کردم تا
شــرایط را برای رفتن این تیــم مهیا کنم،
تا حداقــل آنهــا بتواننــد با تیم اســکورت
جــاده یکطرفــه را بــه ســمت ایــن
گردشــگران برونــد ،امــا آنها بنا بــه دالیلی
بــا این موضــوع موافقــت نکردنــد .چون
جــاده یکطرفــه و ریســک تصــادف نیــز
باال بود ،آنها نمیتوانســتند این ریســک
را کم کنند .برای همین تیم تخصصی ما
نتوانستند به صحنه بروند».
ماموریت سخت و خطرنا ک
شــرایط ســخت بــود و طبیعتگردهــا
نیــز نمیتوانســتند راه خــود را پیــدا
کننــد .حتــی اینترنــت هــم نبــود تــا آنهــا
بتواننــد لوکیشــن خــود را بفرســتند« :در
نهایــت مــا از بچههــای پایــگاه کوشــک
باال درخواســت کردیم تــا به محــل اعزام
شــوند .از آن طــرف هــم تیــم تخصصــی
کوهســتان ماهــم تــا همــان جایــی کــه
پلیس مسیر را بســته بود ،رفتند و منتظر
ماندند.
تیمهــای امــدادی ما چهار نفــر بودند
کــه بــا ماشــین پایــگاه کوشــک بــاال بــه
محــل رفتنــد .بــا دو خــودروی نجــات و
آمبوالنــس؛ آنهــا در مســیر هماهنــگ
کردنــد کــه تیــم محلــی نیــز بــه یاریشــان
بشــتابند .چرا کــه ا گــر نیــاز بــه شــرایط
خاص بود از آنها کمک بگیرند.
بچههای امدادگر نیز از طریق ارتباطی
که با گردشگران داشتند ،سعی کردند که
آنهــا را به ســمت مســیر درســتی هدایت
کننــد تــا حداقــل بــه جــای خطرنا کــی
نروند .چون در این شــرایط وقتی مســیر
ســخت و هــوا هــم تاریــک باشــد ،ممکن
است اشتباهی به ســمت پرتگاه یا جای

خطرنا کی بروند.
بــرای همیــن مرتــب بــا آنهــا در ارتباط
بودنــد و اطالعــات درســت میدادنــد.
به آنها اطمینــان میدادند که در مســیر
جلــو خطــر خاصــی نیســت و در ایــن کار
از نیروهــای محلــی نیــز کمــک گرفتنــد.
چرا که آنها به تمام مســیر وارد بودند .در
نهایت موقعیت آنها پیدا شد.
اینترنــت ا گــر وصل بــود میتوانســتند
لوکیشن بفرســتند و کار پیدا شدنشان
تتــر بــود .ولــی اینترنــت ابــزار اصلی
راح 
مــا نیســت .مــا بــا تجهیــزات خودمــان
بــه محــل رفتیــم .در نهایــت آنهــا را در
روســتای چــاران پیــدا کردنــد و همــه
لشــان خــوب بــود .فقــط یکــی از
حا 
مهــا پاهایش خالــی کرده بــود .انگار
خان 
از خســتگی ،تــرس و راه رفتــن زیــاد بــود.
آنهــا را بــه محــل امــن و ماشینهایشــان
رســاندند .آنها حدودا ساعت یکربع به
هفت عصر اعالم کردند که گم شدهاند.
تیــم تخصصــی مــا هــم همــان زمــان
یــک ربــع بــه هفــت میخواســتند برونــد
کــه مســیر بســته بــود .وقتــی آنهــا را پیدا
کردند ،ســاعت  11شــب شــده بود .مسیر
بســیار ســخت و صعبالعبور بود .ا گر در
ایــن مســیر حرکــت کنــی و اشــتباه بروی
ممکــن اســت بــا خطــر مواجه شــوی که
ریســک زیــادی دارد ،امــا امدادگــران مــا
چون هــر روز ایــن مســیرها را میروند ،با
سختیهای آنجا آشــنا هستند .از طرفی
آنهــا تجهیــزات ،نقشــه و ابــزار دارنــد .مــا
همیشــه به کوهنوردان توصیه میکنیم
کــه بــا نقشــه بــه کوهنــوردی برویــد.
موقعیــت زمانی خــود را مدیریــت کنید.
تجهیــزات الزم را هم همراه خود داشــته
باشــید تــا بــا مشــکالت اینگونــه مواجــه
نشوید».

خبر

جزئیات دستگیری فیشینگر حرفهای در کرج

فیشــینگر حرفــهای در اســتان البــرز بــا  ۲۴۹شــا کی
دســتگیر شــد .متهم به یکی از کشــورهای همسایه سفر
کــرده و در آنجــا بــه صــورت گســترده در حوزه فیشــینگ
فعالیت داشــت .او شــهروندان را بــا ارســال پیامکهای
دارای لینک آلوده به صفحه فیشینگ هدایت میکرد.
ســرهنگ رســول جلیلیــان ،رئیــس پلیــس فتــای
اســتان البرز در ایــن باره گفت« :بر اســاس رصــد و پایش
شــبانهروزی فضــای مجــازی توســط مامــوران پلیــس
فتای اســتان مشخص شــد فرد یا افرادی با ایجاد هویت
جعلی و ارســال پیامکهــای دارای لینک آلــوده متصل
به ربات در شــبکههای اجتماعــی ازجمله تلگــرام اقدام

بــه کالهبــرداری از شــهروندان و پولشــویی میکننــد .در
همیــن راســتا ،ماموران پلیــس با انجــام اقدامــات فنی و
پلیســی موفق به شناســایی متهم پرونده شده و در یک
عملیات غافلگیرانه او را در شهرســتان فردیس دســتگیر
کردند».
رئیــس پلیــس فتــای اســتان البــرز ادامــه داد« :متهــم
دستگیرشــده در ابتــدا منکــر جــرم خــود شــد ولــی در
مواجهــه بــا ادلــه و مســتندات پلیــس لــب بــه اعتــراف
گشــود .او گفــت کــه بــرای انجــام اعمــال مجرمانــه بــه
یکــی از کشــورهای همســایه ســفر کــرده بــود .او در آنجــا
بــه صــورت گســترده در حــوزه فیشــینگ فعالیــت و

کهــای دارای لینــک آلوده
شــهروندان را با ارســال پیام 
یکــرد .بالفاصلــه پس از
بــه صفحــه فیشــینگ هدایــت م 
یکــرد .او در
رمزگیری اقدام به برداشــت از حســاب آنها م 
صرافیهای کشــوری که مســتقر بوده مبالــغ را تبدیل به
پول آن کشور میکرد».
او در پایــان گفــت« :میــزان کالهبــرداری متهــم پرونده
 ۱۲میلیارد ریال برآورد شــده اســت .تا کنون  ۲۴۹شــا کی
در رابطــه بــا ایــن پرونده شناســایی شــدهاند .متهــم نیز
با قــرار قضائــی روانه زنــدان شــد .بنابراین از شــهروندان
میخواهیم که از انجام ترا کنشهای بانکی در صفحات
جدا خودداری کنند».
پرداخت مشکوک ً

مــردی کــه بــا اســتفاده از اپلیکیشــن رسیدســاز جعلــی اقــدام
بــه کالهبــرداری از فروشــندگان در نجفآبــاد اصفهــان میکــرد،
دستگیر شد.
در پی وقوع چندین کالهبرداری توسط فردی که با ارائه رسید
جعلی بانــک ،اقدام بــه کالهبرداری از کســبه میکــرد موضوع در
دستور کار ماموران انتظامی شهرستان نجفآباد قرار گرفت.
بررســی اظهارات شــا کیان نشــان میداد که مرد جوانــی پس از
مراجعهبهفروشگاههایموادغذایی،لوازمخانگیو فروشندگان
پوشــا ک اقــدام بــه خریدهــای میلیونــی میکــرد .پــس از آن نیــز
یکــرد که قصــد دارد هزین ه کاالهــای خریداریشــده را از
عنوان م 
طریقموبایلبانکپرداخت کند.
او سپس شماره کارت فروشــنده را میگرفت و پس از درج آن در
اپلیکیشن رسیدساز جعلی ،رسیدی به فروشنده نشان میداد
کــه بیانگــر آن بود کــه پــول موردنظــر بهحســاب فروشــنده واریز
شــده اســت .او ســپس با همراه داشــتن کاالهای خریداریشده
از فروشــگاه بیرون میرفــت و ایــن در حالی بود که هیــچ پولی به
حساب فروشنده واریز نشــده بود .سرهنگ میثم گوهری آرانی،
فرمانده انتظامی شهرستان نجفآباد با بیان این خبر گفت« :با
شروع تحقیقات پلیسی ،کارآ گاهان پلیس آ گاهی موفق شدند با
بررســی ســرنخهای بهجامانده از این فرد او را شناسایی و پس از
هماهنگی با مرجع قضائی در یک عملیات ضربتی او را دســتگیر
کننــد ».او بــا بیــان اینکــه متهــم در تحقیقــات و بازجوییهــای
بهعمــل آمــده تا کنــون بــه  40کالهبــرداری بــه ارزش 12میلیــارد
ریال اعتراف کــرده گفت« :متهم پس از تشــکیل پرونــده و انجام
اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی داده شد».

رمزگشايي از  150سرقت
ســه متهم ،پس از دســتگیری بــه 150ســرقت قطعــات و محتویات
داخلخودرودر جنوبشهر مشهداعتراف کردند.
ســرهنگ «احمــد نگهبــان» ،فرمانــده انتظامــی مشــهد در
خصــوص جزئیات ایــن پرونده گفــت« :در پــی گزارش ســرقتهای
ســریالی قطعــات و محتویــات داخــل خــودرو در محــدوده بلــوار
پیــروزی ،شــهید صارمــی ،شــهید فکــوری و هنرســتان ،پیگیــری
موضوع در دســتور کار مامــوران انتظامی قرار گرفت .مامــوران دایره
تجســس کالنتــری هفــت تیــر بــا بررســی ســرقتهای انجا مشــده
تحقیقــات گســتردهای را بــرای شناســایی و دســتگیری ســارق یــا
ســارقان احتمالــی آغــاز کــرد .تــا اینکــه بــا ســرنخهای بهجامانــده
متهــم اصلــی را کــه فــردی ســابقهدار اســت شناســایی و دســتگیر
کردنــد .متهــم  41ســاله کــه دارای چنــد ســابقه ســرقت اســت در
تحقیقات بهعمــل آمده به  150ســرقت قطعــات و محتویات داخل
خــودرو در جنــوب شــهر مشــهد بــا همــکاری یــک زن و مــرد دیگــر
اعتراف کرد».
ســرهنگ نگهبــان ادامــه داد« :در ادامــه ایــن عملیــات تیــم
رســیدگیکننده پرونــده بــا اســتفاده از اطالعــات بدس ـتآمده بــا
هماهنگیمقامقضائیدوهمدستدیگر متهمرادر عملیاتیضربتی
و غافلگیرانهدستگیر و در بازرسیاز مخفیگاهشانتعدادزیادیلوازم
مسروقه و مدارک هویتی را کشف کردند ».فرمانده انتظامی مشهد با
اشارهبهمعرفیمتهمانبهمراجعقضائیاز شهروندانخواستموارد
ایمنیرادر پیشگیریاز سرقت،جدیبگیرند.

مرگ  ۳کارگر
در خرمآباد بر اثر سقوط جرثقیل
بر اثر ســقوط جرثقیــل در فاز دوم مســکن مهر خرمآباد ،ســه
کارگر جان خود را از دست دادند.
مهدی غیبی ،رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی لرستان
گفت« :بر اثر ســقوط جرثقیل در فاز دوم مســکن مهــر کمالوند
خرمآباد ،ســه کارگر فوت شــدند ».او با اعالم اینکه سن کارگران
بیــن  ۴۲تــا  ۴۴ســال بــود ،ادامــه داد« :علــت حادثه در دســت
بررسی است».

 6زخمی
در تصادف جاده پلدختر  -درهشهر

تصــادف در جــاده پلدختــر – درهشــهر  6مصــدوم بــر
جای گذاشت.
مهــدی غیبــی ،رئیــس مرکــز اورژانــس پیشبیمارســتانی
لرســتان دربــاره جزئیــات ایــن حادثــه گفــت« :تصــادف پرایــد
بــا ســاینا در جــاده پلدختــر بــه درهشــهر منطقــه دوکوهــه رخ
داد .پــس از تمــاس بــا اورژانــس پیشبیمارســتانی لرســتان
بالفاصله دو کد آمبوالنس به محل اعزام شــد ».رئیس اورژانس
پیشبیمارســتانی لرســتان ادامــه داد« :در ایــن تصــادف 6
نفــر مصــدوم شــدند کــه پــس از درمــان ســرپایی توســط ا کیپ
اورژانــس پیشبیمارســتانی بــه بیمارســتان امــام شهرســتان
پلدختر انتقال داده شــدند .در این تصادف مورد فوتی گزارش
نشده است».

