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هوشسیاه

هشدار درباره كالهبرداری در نرمافزارهای خرید لوازم دست دوم

خریدهایی كه هرگز به دستتان نمیرسد
برخی از كاربران خریدار
تصور میكنند اگر
فروشنده شماره
حساب یا شماره
تلفن خود را درج كند،
میتوان به او اعتماد
كرد ،اما این تصور
اشتباه است ،زیرا
ممكن است اطالعات
شخص دیگری مورد
سوءاستفاده قرار
گرفته باشد

ایــن گــزارش بــرای آنهایــی اســت كــه
عــادت دارنــد وســایل موردنیــاز خــود را از
برنامههــای خریــد و فــروش لــوازم مختلف
در اینترنت پیدا و خریــداری كنند .ماجرایی
كــه برایتــان بازگــو میكنیــم ،اتفاقــی بــود كه
چندی قبــل برای یكی از همیــن افراد اتفاق
افتــاد و او را راهــی پلیــس فتا كــرد .ماجــرا را
بهتــر اســت از زبــان خــودش دنبــال كنیم.
«مدتی پیش یكی از دوســتانم كــه به تازگی
ازدواج كــرده بــود ،مــا را به خانــهاش دعوت
كــرد .میخواســت خانــه و وســایلش را بــه

من نشــان دهــد .به خانهشــان كــه رفتم ،با
دیدن وسایل گرانقیمتش عصبانی شدم.
من هم بــرای اینكه اعصــاب او را خرد كنم،
تصمیــم گرفتــم وســایل گرانقیمــت تهیــه
كنم.
فــردای آن روز ،همــراه دوســتم بــه مغازهها
رفتــم ،امــا بــا دیــدن قیمتهایی كه ســر به
فلك كشــیده بودند ،ناامید شدم .دوستم
پیشــنهاد داد بــرای خریــد اجنــاس و لــوازم
جدیــد ،ســراغ نر مافزارهــای تلفــن همــراه
مانند دیوار و شــیپور بروم .این را هم گفت

كــه بســیار مراقــب باشــم ،چــون قیمتهــا
وسوســه انگیــز اســت و ممكــن اســت
افرادی نیت كالهبرداری داشته باشند.
هشــدار دوســتم را جــدی نگرفتــم .بعــد
سراغ ســایتها و نرمافزارهای تلفن همراه
رفتم .به نظرم آمد قیمتها خیلی مناســب
است.
بــا پولــی كــه پسانــداز كــرده بــودم،
میتوانســتم اجناس موردنظرم را خریداری
كنــم .بعد از جســت وجو در میــان آگهیها،
یك آ گهی نظــرم را جلب كــرد كــه در آن تمام

لــوازم خانــه یكجــا بــرای فــروش گذاشــته
شــده بــود .لوازمــش بســیار شــیك بــود و
همان چیــزی بــود كــه مــن دنبالش بــودم.
فروشــنده ،زیــر آگهــی نــام و نــام خانوادگی،
شــماره كارت بانكی ،آدرس و شــماره تلفن
همراهــش را گذاشــته بــود .بــا دیــدن اینها
به صاحــب آ گهــی اعتمــاد كــردم و بــا خودم
گفتــم اگــر ایــن فردكالهبــردار بــود ،تمــام
مشخصاتش را در سایت نمیگذاشت.
به شــمارهای كــه در ســایت بود ،زنــگ زدم.
وقتــی فروشــنده گوشــی را برداشــت ،بــا او
صحبت كــردم و به او گفتم تمام وســایلش
را یكجــا خریــدار هســتم .چــون فروشــنده
ســاكن شــهر دیگــری بــود ،از من خواســت
 20میلیــون ریــال بــه عنــوان بیعانــه بــه
حســاب بانكیاش واریز كنم و پس از واریز
پــول ،لــوازم خانــه تــا  48ســاعت دیگــر بــه
دستم میرسد.
پس از واریز پــول ،منتظر ماندم تا وســایل
بــه دســتم برســد و باقیمانــده پــول را
بپردازم .ســه روز گذشــته بود ،اما وسایل را
نفرستاده بود.
با همــان شــماره دوبــاره تماسگرفتــم ،اما
خاموش بود.
یك مــاه از آن ماجرا گذشــته بود و نــه تلفن
روشن شد و نه وســایلی به دســتم رسیده
بــود .از ایــن شــرایط خســته شــده بــودم و
حتــی روی نــگاه كــردن بــه شــوهرم را هــم
نداشتم.
موضــوع را بــه همــان دوســتم كــه بــه مــن
هشــدار داده و گفته بــود به راحتــی به افراد
و آ گهیهای سایت اعتماد نكنم ،گفتم و او
گفت به پلیس فتا مراجعه و شــكایتكنم.
كارشناســان پلیــس فتــا بــا انجام یكســری
شــگردهای خاص توانســتند متهــم را كه با
گذاشــتن آگهی جعلی اقدام به كالهبرداری
از مردم میكــرد ،در یكی از شهرســتانهای
اطراف شناسایی و دستگیركنند».

پرداخت بیعانه ،روش جدید كالهبرداری
ســرهنگ امیــن یــادگار نــژاد ،رئیــس پلیــس فتــای اســتان

مالــی متضــرر شــوند .بــه خریــداران محتــرم توصیــه میكنیــم از

موردنظر خود و بررســی كیفیــت آن ،وجهــی به عنــوان بیعانه یا

كرمــان در خصــوص خرید كاالهــای دســت دوم از ســایتها به

كســانی خریــد كنیــد كــه امــكان مالقــات حضوری بــا آنهــا پیش

هزینه نگهداشت محصول پرداخت نكنید.

شهروندان هشــدار داد و گفت :اخیرا افرادی با ساخت سایت

از انجــام معاملــه وجــود داشــته باشــد ،یعنی تــا جــای ممكن از

برخــی از كاربــران خریــدار تصــور میكننــد اگر فروشــنده شــماره

یــا بــا گذاشــتن كاال در نرمافزارهــای تلفــن همــراه اعــم از دیوار،

خرید از شــهرها و اســتانهایی كه محل سكونتشان نیست،

حســاب یا شــماره تلفن خود را در ج كنــد ،میتوان بــه او اعتماد

شــیپور و ...بــا قیمتهــای وسوســه انگیــر در فضــای مجــازی

خودداری كنید .ضمن اینكه مالقات در مكان خلوت نباشد.

كرد ،اما ایــن تصور اشــتباه اســت ،زیــرا ممكن اســت اطالعات

اقدام به كالهبــرداری میكنند كه باعث میشــود مردم به لحاظ

همچنیــن هرگــز پیــش از انجــام معاملــه و مشــاهده جنــس

شخص دیگری مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد.

گفتوگو با سارق خودروهای مدل باال

ر ودر ر و

سرقت نكنم بدن درد میگیرم!
نه مدل ماشین برایش مهم اســت و نه محلی كه خودرو در آنجا پارك شــده ،تنها چیزی كه برای متهم جوان اهمیت دارد ،مدل
خودرو است .او تخصصش سرقت از خودروهای مدل باالست و در مدت  10روز حســاب خودروهایی را كه از آنها سرقت كرده از
دستشدرآمدهاست.
به چه جرمی بازداشت شده ای؟

سرقت لوازم داخل خودروهای لوكس و مدل باال.
خودروهای مدل بــاال چفت و بســت خوبی دارنــد ،دزدگیر
پیشــرفته و تجهیزاتــی كــه باعــث میشــود بــه ســختی آنهــا را

سرقت كرد ،تو چطور این كار را انجام میدادی؟

من عمرم را در ســرقت ســپری كردهام .موهایــی كه میبینید
در آســیاب ســفید نشــده در راه ســرقت به این رنــگ درآمده
اســت .حــاال شــما میخواهید تمــام فــوت و فنــی كــه در این

ســالها یاد گرفتهام را برمال كنــم .چه فكری كردیــد كه من به
راحتی بیایم بــه همدســتانم شــگردم را بگویم و دســت زیاد
كنم .از طرفی هم لوكس ســواران یاد بگیرنــد و كاری كنند كه
من نتوانم خودروهایشــان را ســرقت كنم .این یكــی را از من
نخواهید.
چهمحلههاییرابرایسرقتهایتانتخابمیكردی؟

قطعا خودروی مدل باال دســت آدم پولدار هاست و آدمهای
پولدار ســاكن شــمال تهــران هســتند ،امــا گاهــی اوقــات در
سایر مناطق هم خودروهای خوبی پیدا می شود.
به همین دلیل مــن ســرقتهایم را منوط بــه منطقه خاصی
نم یكــردم و هر جایــی كه فكــر میكنیــد میرفتم تا خــودروی
مناسب كارم پیدا كنم.
چهخودروهاییمناسب كارتبود؟

