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خاطره

نقشه
ناکام نارفیق

رمز یك بار مصرف
استفاده كنید

نجات مرد افغان از اعماق چاه ،در جدال ســه روزه با مرگ؛ خاطره یكی از كارآ گاهان جنایی پایتخت است .مرد امانتداری كه باربری میكرد و
به خاطر سه میلیون تومان پولی كه داشت ،نقشه قتلش كشیده شــد .عامل این حادثه ،با چاقو به حفیظ حمله كرد و بعد از اینكه گلو و
شكمش را پاره كرد ،او را در چاه انداخت.

یــك روز در اداره مشــغول رســیدگی بــه پروندههــا بودیــم كــه
پرونــدهای دربــاره ناپدیــد شــدن مــرد میانســالی ارجــاع شــد.
آن طور كه در اظهارات اولیه آمده بــود كارگر باربری به نام حفیظ
ناپدید شــده بــود و كســی از او خبری نداشــت .به همــراه یكی از
همكاران به بــازاری رفتیم كــه حفیظ در آنجا مشــغول بهكار بود
و باربری میكرد.
حفیظ ،كارگــر افغان  50ســالهای بــود كه زندگــی اش را بــا باربری
میگذرانــد و همه كســبه بــازار نیــز از او راضــی بودنــد و قبولش
داشــتند .تحقیقــات نشــان م ـیداد حفیــظ از روز گذشــته بــه
صــورت مرمــوزی ناپدیــد شــده و كســی او را ندیده بــود .تحقیق
بــرای یافتن مرد میانســال آغــاز و در بررس ـیهای صــورت گرفته
مشخص شــد حفیظ كســی را در ایران ندارد و مدت هاست كه
به تنهایی در بازار زندگی میكند.
در برر س ـیهایی كــه صــورت گر فــت مشــخص شــد حفیــظ
ســه میلیون تومان پول داشــته و تمامــی این پولهــا را با خود
همــراه داشــته اســت .حفیــظ دوســت صمیم ـیای به نــام مراد
داشت و ما برای تحقیقات سراغ او رفتیم.

نخستین مظنون

در تحقیقــات صــورت گرفتــه از مــراد بــه نتیجــه نر ســیدیم و
بررسیها ادامه داشــت تا اینكه یكی از اهالی بازار در تحقیقات
گفــت« :حفیظ بــا آنكــه ایرانی نبــود امــا مرد خوبــی بــود و امین
اهالی بــازار بود .مــا امــوال و دارایی هایمــان را میدادیم دســت
حفیــظ تــا آنهــا را جــا بــه جــا كنــد .مطمئنــم كــه مــراد میدانــد او
كجاست چون آخرین بار حفیظ را همراه مراد دیدم».

جدال با مرگ

تحقیقات بــرای یافتن مــرد میانســال ادامه داشــت و از آنجا كه
هیچ رد و سرنخی از حفیظ بهدست نیامد ،احتمال داده میشد
كه او قربانی جنایتی با انگیزه مالی شده است .بررسیها در این
رابطه ادامه داشت تا اینكه اتفاق تازهای رخ داد .سه روز بعد از
حادثــه مرد چوپانی بــا پلیس تمــاس گرفت و از پیدا شــدن مرد
افغانستانی داخل چاهی در خارج از شهر تهران خبر داد.
باتوجــه بــه آنكه مشــخصات مــرد داخــل چــاه شــباهت زیادی
با حفیــظ داشــت همــراه اكیپپــی از مامــوران راهی محــل حادثه
كــه چاهــی در خــارج از شــهر بــود ،شــدیم .زمانــی كــه بــه محــل
رســیدیم ماموران آتشنشــانی و امــداد در حــال بیــرون آوردن
مرد افغانستانی بودند.

نجات از اعماق چاه

با تالش ماموران آتشنشانی بعد از دقایقی مرد میانسال روی
برانكارد از چاه بیرون آورده شــد .حفیظ مرد ناپدید شده بود كه
از ناحیه گردن و شكم آسیب دیده بود.

پس از بهبــود نســبی؛ حفیــظ در رابطــه با حادثــه گفت :ســه روز
قبل مراد ســراغم آمد و گفت حمل باری را ســراغ دارد .میگفت
بــار خــارج از تهــران اســت و صاحــب ایــن محمولــه پــول خوبی
میدهد .بــا ایــن بهانه كــه معاملــه خوبــی دارد از من خواســت
پولهایــم را هم با خــودم بیاورم .بــا مراد بــه اینجا آمدیــم و او در
فرصتی مناسب با چوب از پشت سر به من ضربه زد.
او ادامــه داد :بعــد از آن هــم بــا چاقــو به مــن حملــه كــرد و گلو و
شكمم پاره شد.
بعد هم مــرا داخل چــاه انداخت .خــون از گلو و شــكمم میآمد
و تنها كاری كــه میتوانســتم انجام دهــم جلوگیــری از خونریزی
بود .اما چیزی نداشــتم كه بتوانم با آن جلوی خونریزی را بگیرم
به همیــن دلیل بــا یــك دســتم روی گلویــم را گرفتم و با دســت
دیگرم شكمم را بســتم.روز ســوم و در نهایت ناامیدی صدایی
شــنیدم ،خــوب كــه دقــت كــردم متوجــه شــدم كــه صــدای مرد
چوپانی اســت كه گوســفندانش را برای چــرا به آن اطــراف آورده
اســت .هر چــه تــوان در بدنــم مانــده بود جمــع كــردم و بــا تمام
وجــود فر یــاد زدم .هر چنــد فریاد مــن تنهــا نال ـهای بود كــه از ته
گلویم به گوش میرســید اما بــا نالههای من مرد چوپــان با خبر
شد و نجات پیدا كردم».
مردی كه گلو و شــكمش كامال پاره شــده بود سه شــبانه روز در
اعماق چاه ،بــدون آب و غــذا و با گرمای جان فرســای تابســتان
زنــده مانده بــود .او بــه خاطر حادثــهای كــه برایــش رخ داده بود
دیگر نتوانست حرف بزند.

اعتراف به قتل

بــا پیــدا شــدن حفیــظ در آن وضعیــت و صحبــت ها یــش
درخصــوص كاری كه صمیمــی ترین دوســتش در حــق او انجام
داده بود ،مراد بازداشــت شــد .از ابتدا ما به او به عنوان مظنون
پرونده مشــكوك بودیم و مداركی هم علیه او در دست بود اما
كامــل نبود .حتــی مراد هــم بــاور نمیكرد حفیــظ بــا آن وضعیت
زنده مانده باشد.
او گفت :حفیظ مــرد تنهایی بود و به من اعتماد زیادی داشــت.
هــر و قــت او از پــول ها یــش صحبــت میكــرد مــن وسو ســه
میشــدم تا آنها را به دســت آورم و برای خودم تجارتی راه اندازی
كنم .به همیــن دلیل روز حادثه او را به بهانهای به خارج از شــهر
كشــاندم و بعد از زدن ضربه به ســرش ،گلو و شكمش را زخمی
كــردم و او را داخــل چــاه انداختم تا جســدش هرگز پیدا نشــود.
غافــل از اینكــه حفیــظ از ضربــات چاقوی مــن جان ســالم بهدر
برد و ماجرا لو رفــت .با اعتراف مرد میانســال او به اتهام شــروع
به قتل بازداشــت شــد و به صحنهســازی جنایتی پرداخت كه با
نجات قربانــی پرونده به ســرانجام نرســید .با اعتراف مراد ،ســه
میلیون پولی كه از حفیظ به ســرقت رفته بود نیز كشــف و به او
تحویل داده شد.

مرد سارق پس از
دستگیری تصور
می کرد او را به اتهام
قتل دستگیر کرده اند و
وقتی فهمید
طعمه اش زنده مانده
شوکه شد

رئیس پلیس فتای گلســتان با اشــاره بــه مزیتهای
رمز یك بار مصــرف بانكی گفت :اســتفاده از رمز دوم
یــك بــار مصــرف منجــر بــه كاهــش جرایــم ســایبری
مالی بــه خصــوص در بحث برداشــتهای غیــر مجاز
خواهد شد .
ســرهنگ ابراهیــم پرســا ادامــه داد :جرایــم مالــی بــا
عنوان برداشــت وجه بهصــورت غیرمجاز از حســاب
اشخاص دارای باالترین میزان وقوع است ،بهطوری
كه بیش از نیمــیاز پروندههای حــوزه فضای مجازی
در این بخش هستند.
جرایم برداشــت غیرمجــاز یا ســرقت از حســابهای
بانكــی غالبــا در ســه بســتر كپــی كــردن كار تهــای
بانكــی ،برداشــت از طریــق كیالگرها و برداشــتهای
فیشینگ انجام میشود.
وی تصریــح كــرد :مهمترین علــل وقــوع پروندههای
مالی در پلیس فتا ،لو رفتن اطالعات بانكی ،خصوصا
رمز دوم یا رمــز اینترنتی افراد اســت .برآیند تحلیلها
و بررســی كارشناســان حوزه امنیــت و نهایتا خروجی
هماهنگــی صــورت گرفتــه بیــن بانــك مركــزی ،قــوه
قضاییه و پلیس فتا این بوده اســت كه با تخصیص
رمــز دوم یــك بــار مصــرف بانكــی بــه كاهــش جــرم در
این زمینه كمك خواهد شــد و به كاهــش وقوع جرم
میانجامد.
پرســا افــزود :بــر اســاس اعــام بانــك مركــزی ،ارائــه
رمــز دوم یــك بــار مصــرف توســط تمامیبانكهــا و
موسســات مالــی و اعتبــاری كشــور از ابتــدای
خــرداد مــاه اجبــاری اســت .ارائــه خدمــت رمــز دوم
یك بــار مصرف بــه صــورت رایــگان در قالب نــرم افزار
جداگانه رمز ســاز یــا از طریــق پیامك برای مشــتریان
بانكــی ارســال میشــود و مشــتریان بهمنظــور
فعالســازی رمــز دوم یــك بــار مصــرف میتواننــد از
طریــق مراجعه به شــعب ،اســتفاده از همــراه بانك و
خودپرداز بانكها اقدام كنند.
وی بیــان كــرد :مهم تریــن مزیــت اســتفاده از  OTPیا
رمز یــك بار مصــرف این اســت كــه ســرقت اطالعات
با دانســتن رمــز عبــور ناممكــن میشــود كه بــه این
معناســت تا اگر مجرم ســایبری رمز عبور قبلی شــما
را داشــته باشــد با توجــه به ایــن كــه رمز باطل شــده
نمیتواند وارد سیستم شــود كه درنهایت راهاندازی
و گسترش اســتفاده از آن كاهش بســیار زیاد جرایم
ســایبری مالی بــه خصــوص در بحــث برداشــتهای
غیــر مجــاز را بــه دنبــال دارد .در حقیقــت در فنــاوری
 OTPبرای انجام هر تراكنشــی یك رمز تصادفی تولید
و صرفا برای یك تراكنش اعتبار دارد.

