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شمارش معکوس برای اعدام الکس

اجبار به تزریق واکسن به صورت جدی پیگیری شود
جا دارد مسئوالن در مورد افرادی که هیچ دوزی از واکسن 
را نزده اند وارد عمل شوند و اجازه ندهند این افراد آزادانه در 
اجتماع بگردند. هر چند که بیماری کرونا تا حد زیادی کنترل 
شده است ولی جا دارد مسئوالن نسبت به کسانی که اهتمام 
کافی نســبت به تزریق واکســن و تمدید دوزهای تکمیلی 
ندارند اقدامی بکنند تا این قشر عامل شیوع سویه های جدید 

کرونا در جامعه نشوند.
رسولی از زنجان 

چک دادن برای کمک به مدرسه در کجای قانون آمده 
است؟

همه مدارس دولتی در مقطع ابتدایــی ارقامی را از والدین 
دانش آموزان اخذ می کنند که هیچ پشــتوانه قانونی ندارد. 
تحصیل رایگان حق همه مردم اســت و حداقل تا پایان یک 
مقطعی نباید از والدین بچه ها پول خواســت. برای ثبت نام 
دخترم در مقطع ســوم ابتدایی 3میلیون تومــان داده ام و 
گفته اند بابت باقی کمک ها به مدرســه بایــد چک بدهیم! 
این چگونه کمکی است که باید اجباری انجام شود و بابتش 
چک هم بدهیم؟ و این اتفاقات در حالی است که مسئوالن 
اعالم کرده اند که بیش از 50درصد دانش آموزان ایران هیچ 

هزینه ای برای تحصیل پرداخت نمی کنند! 
ربیعی از تهران

طرح دارویاب درست عمل نمی کند
با اجرای طرح دارویاب قرار بود مشکالت کمبود یا نایاب بودن 
داروها برای همیشه رفع شود،  اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد 
و هنوز هم بعضی داروها نایاب یا کمیاب هســتند و معلوم 
نیست کدام وجدان سلیم و بیداری می تواند قبول کند که 
داروها سر از بازار سیاه و قیمت های نجومی درآورد و بیماری 
مقابل چشم عزیزانش پرپر شــود. اگر کارکرد دارویاب پیدا 

کردن دارو از داروخانه مطمئن نیست،  پس چیست؟ 
عزیزی از تهران 

پارک دیالمه در اراک پاتوق  افراد خالفکار شده است
پارک دیالمه در محله 17دستگاه اراک برای خانواده ها قابل 
استفاده نیست و متأسفانه ناامنی ایجاد شده در پارک محل 
را نیز تحت تأثیر قرار داده اســت. این پارک به دلیل طراحی 
نامناسب و جانمایی اشتباه چندان هم قابل نظارت نیست و 
به مرور ممکن است محل تجمع معتادان و خالفکاران شود و 
اتفاقات ناگواری برای مردم محله بیفتد. قسمت بسیار کوچکی 
از پارک با تجهیزات بسیار مختصر به کودکان اختصاص دارد، 
فضای زیادی به عنوان مســیر عبور خودرو سنگفرش شده و 
سرسبزی ها را بلعیده، قسمت شمالی پارک نیز با شمشادهای 
بلند محصور شــده و جایی برای پاتوق اراذل و اوباش است. 
ورودی های پارک نیز همواره با موتورسیکلت های این جوانان 
مسدود بوده و مزاحمت های فراوانی برای ساکنان ایجاد شده 
است. مسئوالن می توانند با همراهی ساکنان و شورای مسجد 
المهدی نسبت به سالم ســازی  پارک دیالمه و فراهم کردن 

محیطی امن برای خانواده ها اقدام کنند.
بهجت از اراک

بی آبی مردم شهرکرد باورکردنی نیست
چند سال قبل به شهرکرد سفر کرده و زیبایی های ناب بام 
ایران را از نزدیک دیدم. زیباترین قسمت سفر ما دیدن تونل 
کوهرنگ و حجم آب آن بود و امــروز وقتی خبرها از بی آبی 
در این شــهر می گویند حیرت کرده و واقعــا نمی دانم چه 
باید گفت. مدیریت آب قطعا از داشتن آن مهم تر است زیرا 
کشورهای کم آب بسیاری هستند که بحران آبی ندارند اما 
برنامه های کارشناسی نشده در طول دهه ها باعث شده اکنون 
یکی از پرآب ترین استان های ایران آب شرب نداشته باشد. 
جدای از برنامه های مسئوالن، ضروری است مردم برای حفظ 

ذخایر آب و مصرف صحیح آب یاری کنند.
هاشمی از تهران 

کارت منزلت بازنشستگان اصفهانی کارآمد نیست
به رغم وعده های ســازمان امور رفاهی، تفریحی، ورزشی و 
گردشگری شــهرداری اصفهان مبنی بر اســتفاده از کارت 
منزلت در نقاط مختلف شــهر با هدف تکریم بازنشستگان 
و مســتمری بگیران، جز تخفیف ویژه نیم بها کردن کرایه 
اتوبوس های شــهری شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و 
حومه، هیچ استفاده دیگری برای این کارت ها تعبیه نشده 
است. ازجمله استفاده در مترو  یا بازدید از مراکز فرهنگی یا 
امکانات ورزشی مانند دیگر شهرهای ایران می تواند از مزایای 

این کارت ها باشد.
محمود بلیغیان از اصفهان

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

تصادف صوری برای کالهبرداری  از 
راننده های مسن

اعضای باند کالهبرداری از راننده های مسن در نجف آباد اصفهان 
2مرد جوان بودند که یکی از آنها خودش را جلوی ماشین ها پرت 

می کرد و دیگری با سیاه بازی راننده ها را فریب می داد.
به گزارش همشــهری، تحقیقات بــرای دســتگیری این دو 
کالهبردار از مدتی قبل با شــکایت چند راننده مسن در اداره 
آگاهی شهرستان نجف آباد در اســتان اصفهان آغاز شد. همه 
شاکیان افرادی مسن و ســالخورده بودند که با ارائه مشخصات 
مشترک از 2 مرد جوان، می گفتند که فریب آنها را خورده و هدف 

کالهبرداری قرار گرفته اند.
یکی از شاکیان توضیح داد: در حال عبور از یکی از خیابان های 
خلوت بودم و ماشینم سرعت کمی داشــت که ناگهان مردی 
خودش را روی کاپوت ماشــین پرت کرد و روی زمین افتاد. با 
دیدن این صحنه وحشت کردم و پایم را روی ترمز گذاشتم. وقتی 
پیاده شــدم، مرد جوان از درد به خودش می پیچید. در همین 
هنگام جوان دیگری هم وارد ماجرا شد و سر و صدا راه انداخت. ا و 
می گفت که پسر جوان مصدوم شده و اگر شکایت کند، برای من 
دردسر درست می شود. در همین هنگام جوانی که خودش را روی 
کاپوت ماشین من انداخته بود گفت که نمی خواهد از من شکایت 
کند و اگر مبلغی به او بدهم رضایت می دهد و خودش برای درمان 

به بیمارستان می رود.
شــاکی ادامه داد: آنها طوری نقش بازی کردند که راضی شدم 
مبلغی به جوان مصدوم پرداخت کنم تا از این مهلکه خالص شوم. 
پول را به حسابی که گفته بود واریز کردم و به خانه برگشتم اما 
چند روز بعد متوجه شدم که درست با همین شگرد از فرد دیگری 
اخاذی شده و آنجا بود که مطمئن شــدم در دام کالهبرداران 

افتاده  ام و تصمیم گرفتم از آنها شکایت کنم.
 بررسی اظهارات شاکیان نشــان می داد که همگی آنها در دام 
2کالهبردار حرفه ای گرفتار شــده اند. یکــی از این افراد نقش 
مصدوم را بازی می کرد و با انداختن خود جلوی ماشین راننده های 
مسن، وانمود می کرد که مصدوم شده است و دیگری که نقش یک 
رهگذر را بازی می کرد، وارد ماجرا می شد و با ترساندن راننده ها و 
تشویق آنها به اینکه قبل از رسیدن پلیس بهتر است، ماجرا فیصله 
پیدا کند کاری می کرد که آنها مبلغی به حساب مصدوم قالبی 

واریز  و محل را ترک کنند.
با این اطالعات، مشخصات هر دو متهم در اختیار تیم های گشت 
پلیس نجف آباد قرار گرفت و جست وجو برای دستگیری آنها آغاز 
شد تا اینکه هویت عامل اصلی ایجاد تصادف های ساختگی فاش 

و دستور بازداشت او صادر شد.
سرهنگ حســین ترکیان، رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان 
گفت: مأموران در جریان بررســی های تخصصی موفق شدند 
جایگاه این مرد را ردگیری و او را در آخرین لحظات، زمانی که 
سوار اتوبوس شده بود تا راهی یکی از شهرهای غربی کشور شود، 

دستگیر کنند.
وی ادامه داد: مرد جوان وقتی مقابل شاکیان قرار گرفت، چاره ای 
جز اقرار ندید و اعتراف کرد که با این شــگرد تا کنون از 5راننده 
مسن کالهبرداری کرده است. او در ادامه هویت همدست خود را 
نیز فاش کرد.این مرد جوان هم در یک عملیات ضربتی دستگیر 
شد. رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به اینکه پرونده 
متهمان در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است از شهروندان 
خواست درصورت رویارویی با چنین حوادثی ابتدا خونسردی 
خود را حفظ کنند. درصورتی که مقصر حادثه نیستند با پلیس 
110تماس  بگیرند و تا حضور کارشناســان پلیــس راهور در 
صحنه بمانند و از پرداخت وجوه غیرمتعــارف به افراد مصدوم 

خودداری کنند.

کشف جسد مرد ناشناس در رودخانه
کشف جسد مردی ناشناس در روخانه ای اطراف میدان تجریش، 

تیم جنایی را با یک معمای پیچیده روبه رو کرده است.
به گزارش همشهری، بامداد سه شــنبه 25مرداد ماه به قاضی 
محمد وهابی، بازپرس ویژه قتل پایتخت خبر رســید که جسد 
مردی در رودخانه ای حوالی میدان تجریش پیدا شــده است. 
به دســتوربازپرس، تیمی از مأمــوران اداره دهم پلیس آگاهی 
تهران پایتخت در محل حادثه حاضر شدند و به تحقیق پرداختند. 
جسد متعلق به مردی بود که حدود 15روز از مرگش می گذشت 
و بیرون ماندن دست او از رودخانه اســرارمرگ او را فاش کرده 
بود. بررســی ها نشــان می داد که از حدود 15روز قبل ساکنان 
منطقه متوجه بوی تعفن شده بودند که تصور می کردند متعلق به 
زباله هاست تا اینکه شب حادثه کارکنان شهرداری هنگام نظافت 
چشمشان به جسد افتاد. یکی از کارکنان شهرداری در برابر تیم 
جنایی گفت: در حال تمیز کردن خیابان واطراف رودخانه بودم 
که بوی بدی به مشامم رسید. ابتدا فکر کردم حیوانی تلف شده 
باشد، اما ناگهان چشمم به دست یک انسان در رودخانه افتاد. آنجا 
بود که همکارانم را خبر کردم و با کمک هم جسد مرد ناشناس را 
که زمان زیادی از مرگش می گذشت و متعفن شده بود، بیرون 

کشیدیم و پلیس را خبر کردیم.
در ادامه مأموران به جست و جو در رودخانه پرداختند اما هیچ گونه 
مدارک هویتی از متوفی به دست نیامد که هویت او را مشخص 
کند. از ســوی دیگر با توجه به اینکه زمان زیــادی از مرگ او 
می گذشت و جسد متعفن شــده بود، با دستور بازپرس جنایی 
تهران به پزشــکی قانونی انتقال یافت تا علــت اصلی مرگ او 
مشخص شود. در این شرایط گروهی از مأموران اداره دهم پلیس 
آگاهی تهران در این پرونده وارد عمل شــدند تا ابتدا با بررسی 
پرونده افراد گمشده هویت متوفی را به دست آورند و بعد اسرار 

مرگ او را کشف کنند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه پرونده باند بین المللی فساد به آخرین ورق های خود نزدیک می شود

قاچاقچیان مسلح وقتی گروهی از مأموران پلیس را سد راه خود 
دیدند، شروع به تیراندازی به سوی آنها کردند و یکی از مأموران 

پلیس را به شهادت رساندند.
به گزارش همشهری، شامگاه 2۴ مردادماه مأموران گشت پایگاه 
عملیاتی شهید فرزان مستقر در روستای پنگ شهرستان رودبار 
جنوب واقع در مرز استان های کرمان و سیستان و بلوچستان 
هنگام پایــش خودروهای عبوری به یک دســتگاه خودروی 

تویوتای سفید رنگ با پالک مخدوش مشکوک شدند. بررسی ها حاکی از آن بود که این خودرو 
حامل قاچاقچیان مسلح است که قصد خارج شدن از روستا به سمت رودخانه چاه علیشاه را 
دارند. از این رو مأموران به قاچاقچیان دستور ایست دادند اما آنها شروع به تیراندازی به سوی 
پلیس کردند. در این درگیری یکی از مأموران به نام استوار یکم اسماعیل جاللی هدف گلوله 
قرار گرفت و مجروح شد. هرچند مأموران او را به مرکز درمانی منتقل کردند اما اقدامات برای 
مداوای وی مؤثر نبود و او به شهادت رسید. سردارعبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان 
کرمان ضمن تأیید این خبر از تالش برای شناسایی و دستگیری عامالن این جنایت خبر داد.

شهادت مأمور پلیس در درگیری با قاچاقچیان

تیزهوشی بازپرس جنایی به فرار متهم پایان داد سرقت طالی زنان مسافر 
با شگردی قدیمی

شگرد قدیمی سارقان برای ســرقت طالی زنان مسافر همچنان 
قربانی می گیرد. پلیس پایتخت به تازگی باندی را دستگیر کرده که 
با این شگرد طالی ده ها نفر را در شهرهای مختلف کشور سرقت 
کرده  اند. اما این شگرد چگونه است و دزدان چطور طعمه هایشان 

را فریب می دهند؟
به گزارش همشهری، شگردی که اعضای این باند برای سرقت از 
طعمه هایشان استفاده می کردند از اوایل دهه80 مد شد. سارقان 
که 3مرد و 3زن و همگی اعضای یک خانــواده بودند معموال در 
گروه های 3نفری راهی سرقت می شدند. یکی از آنها پشت فرمان 
ماشین می نشست و نقش راننده مسافرکش را بازی می کرد و 2نفر 
دیگر در نقش مسافران عراقی ظاهر می شدند که قصد خرید طال 
داشتند. دزدان با این ترکیب راهی خیابان ها می شدند و زنانی را که 
کنار خیابان منتظر تاکسی بودند و دستبند، النگو یا گردنبندهای 
طالیشان جلب توجه می کرد شناســایی می کردند. با شناسایی 
طعمه ، اگر طالهای او شبیه زیورآالت بدلی بود که اعضای باند در 
اختیار داشتند، راننده مقابل وی ترمز و وانمود می کرد مسافرکش 
اســت. بقیه دزدان هم نقش مســافر و گردشــگر عراقی را بازی 
می کردند. وقتی طعمه  ســوار ماشین می شــد، آنهایی که نقش 
گردشگر عراقی را بازی می کردند سر صحبت را باز کرده و با فارسی 
دست و پا شکســته وانمود می  کردند که قصد دارند در ایران طال 
بخرند اما نمی دانند چه طالیی بخرند. اینجا بود که راننده هم وارد 
بحث آنها می شد و در نهایت از طعمه ای که به عنوان مسافر سوار 
ماشین می شد می خواست که برای راهنمایی گردشگران عراقی، 
طالهای خودش را نشان آنها بدهد تا این افراد هم بتوانند طالیی 

شبیه همان را از بازار خریداری کنند.
زن مسافر که فریب سیاه بازی سارقان را می خورد، دستبند، النگو 
یا گردنبندش را درآورده و به آنها می داد تا خوب بررسی اش کنند. 
سارقان اما هنگام بررســی طالها، با عکس العمل سریعی آنها را 
با طالهای بدلی که از قبل تهیه کرده بودنــد عوض می کردند و 
طالهای بدلی را به طعمه شــان برمی گرداندند. طعمه  از همه جا 
بی خبر هم،  زمانی متوجه ماجرا می شد که از ماشین پیاده شده بود 
و اثری از دزدان کالهبردار نبود. اعضای باند خانوادگی با این شگرد 
از چند زن در پایتخت سرقت کردند تا اینکه با شکایت شاکیان، 
تیمی از کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهــی تهران وارد عمل  و 
تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دزدان آغاز شد. سرهنگ علی 
ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران با بیان این خبر گفت: 
کارآگاهان با حضور در محل هایی که دزدان طعمه هایشان را سوار 
ماشین کرده بودند به بازبینی تصاویر ضبط شده در دوربین های 
مداربســته پرداختند و موفق شــدند پالک خودروی سارقان را 
شناسایی کنند. در ادامه و با بررسی های تخصصی اعضای این باند 
شناسایی شدند. کارآگاهان با محاصره مخفیگاه آنها، هر 6عضو باند 
را که 3زن و 3مرد بودند دستگیر کردند. وی ادامه داد: متهمان پس 
از انتقال به پایگاه نهم پلیس آگاهی به جرم خود اعتراف کردند و در 
بررسی های بیشتر مشخص شد که سارقان با این شگرد قدیمی در 
اکثر استان های ایران اقدام به سرقت طالهای بانوان کرده و تحت 
تعقیب بوده اند. به این ترتیب برای اعضای باند قرار قانونی صادر شد. 
آنها برای ادامه تحقیقات و شناسایی همه سرقت هایی که مرتکب 

شده اند در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند.

وقتی 2برادر که از 2ســال قبل بــه اتهام قتل تحت 
تعقیب پلیس بودند در پایتخت دستگیر شدند، هنوز 
ردی از پدرشــان که متهم ســوم پرونده بود، وجود 
نداشت تا اینکه روز گذشته تیزهوشی بازپرس جنایی باعث دستگیری 

آخرین متهم این پرونده شد.
به گزارش همشهری، 28آذر سال 99درگیری خونینی در بهشت سکینه 
کرج به پلیس اعالم شد و مأموران برای بررسی موضوع راهی آنجا شدند. 
درگیری در مراســم ختم فردی که به تازگی فوت شده رخ داده بود و 
آنطور که شاهدان می گفتند 2 برادر و پدرشان که از شرکت کنندگان 
در مراسم ترحیم بودند با فردی ۴8ساله به دلیل اختالفات قبلی درگیر 
شدند و در جریان این درگیری، مرد ۴8ســاله با ضربات متعدد چاقو 
زخمی شد و به بیمارســتان انتقال یافت. از طرفی پدر و 2پسرش نیز 

همزمان با این اتفاق گریختند و کسی از آنها خبر ندارد.

معرفی قاتالن
مرد مجروح در بیمارســتان با مرگ دست و پنجه نرم می کرد و وقتی 
مأموران پلیس برای تحقیق نزد او رفتند، هویت 2 برادر و پدرشان که 
وی را زخمی کرده بودند، فاش کرد. او تنها توانست همین ها را به پلیس 
بگوید و بعد از هوش رفت و به رغم تالش پزشــکان جانش را از دست 
داد. در این شرایط گروهی از کارآگاهان جنایی کرج تحقیقات خود را 
برای بازداشت عامالن این جنایت آغاز کردند. درحالی که مقتول پیش 
از مرگ نام قاتالن را اعالم کرده بود، تحقیق از شاهدان نیز گفته های او 
را تأیید می کرد و این در حالی بود که هر 3 مظنون پرونده، محل زندگی 
خود را ترک کرده و متواری شده بودند. تحقیقات برای دستگیری آنها 
ادامه داشت تا اینکه بعد از گذشت حدود 2 سال، ردپای آنها در پایتخت 
به دست آمد. طبق اطالعاتی که پلیس به دست آورده بود 2 برادر در یکی 
از محله های تهران زندگی مخفیانه ای را در پیش گرفته بودند که هر 
دوی آنها چند روز قبل با دستور قاضی محمد وهابی، بازپرس دادسرای 

جنایی تهران، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.

شباهت عجیب
متهمان پس از بازداشت به دادسرای جنایی تهران، انتقال یافتند و صبح 
دیروز در مقابل بازپرس شعبه دوم قرار گرفتند. آنها مدعی شدند که 
بی گناه هستند و هیچ ضربه ای به مقتول نزده اند.  یکی از آنها گفت: آن 
زمان یکی از بستگانمان فوت شد و روزی که درگیری در بهشت سکینه 
رخ داد، ما هم در مراسم ختم او بودیم. مقتول هم از آشنایان مان بود که 
او هم در مراسم حضور داشت. وی ادامه داد:  من و برادرم از مدت ها قبل 
با مقتول بر سر مسائلی دچار اختالفاتی شده بودیم. وقتی در مراسم او 
را دیدیم بحثمان شد و با هم درگیر شدیم. این اتفاق موجب شد مراسم 
به هم بخورد و برخی از اقوام نیز وارد درگیری شدند که در این میان ما 
متوجه نشدیم چه کسانی به مقتول چاقو زدند. وی درباره دلیل فرارشان 
بعد از قتل نیز گفت: از آنجا که ما با مقتول اختالف داشتیم،  ترسیدیم که 
تصور کنند ما قاتل هستیم و باعث مرگ او شدیم. به همین دلیل بود که 
بعد از درگیری مرگبار، خانه و زندگی خود را ترک کرده و فراری شدیم. 
درحالی که تحقیق از 2 برادر بازداشت شده ادامه داشت و آنها مدعی 
بودند که اطالعی از سرنوشت پدرشان نیز ندارند، صدای مرد میانسالی 
از دفتر شعبه به گوش بازپرس جنایی تهران رسید که برای پیگیری 
سرنوشت 2 برادر بازداشت شده راهی دادسرا شــده و از مدیر شعبه 
سؤاالتی می پرسید. او خودش را یکی از آشنایان 2 متهم جا زده و پیگیر 

این بود تا برای 2 برادر وثیقه گذاشته و آزادشان کنند. بازپرس جنایی 
که کنجکاو شده بود، به دفتر شعبه مراجعه کرد و متوجه شد که مرد 
میانسال شباهت زیادی به یکی از پسران بازداشت شده دارد. اگرچه 
او با دیدن بازپرس ترسیده بود و اصرار داشت که از اقوام دور متهمان 
است اما قاضی دستور بازداشت وی را که سعی داشت نقش بازی کند و 
خودش را فرد دیگری جا بزند،  صادر کرد. خیلی زود مشخص شد که او 
کسی نیست جز پدر 2 پسر و سومین متهم فراری و تحت تعقیب پرونده 
که با تیزهوشی بازپرس جنایی تهران بازداشت شد. مرد میانسال که 
دستش را رو شده می دید و جایی برای کتمان نداشت، اعتراف کرد که 
پدر متهمان دستگیر شده است. وی در بازجویی ها گفت: مقتول از اقوام 
دورمان بود و مدتی بود که با یکی از پسرهایم به اختالف برخورده بود. 
البته اختالف آنها خیلی جدی نبود و در حد اینکه گاهی پیامک برای 
یکدیگر می فرستادند و کل کل می کردند. او ادامه داد: اختالف آنها ادامه 
داشت تا اینکه یکی از اقوام مشترکمان فوت شد و ما خانوادگی به مراسم 
ختم او رفتیم. آن روز هم درگیری لفظی میان پسرانم و مقتول صورت 
گرفت اما آن روز دعوای آنها با وساطت و پادرمیانی اقوام خاتمه یافت تا 
اینکه روز چهلم بار دیگر سر مزار با هم درگیر شدند اما آن روز درگیری 
به جنایت ختم شد. وی گفت: من و پسرانم در درگیری حضور داشتیم 
اما نمی دانیم چه کسی با چاقو به مقتول ضربه زد و جانش را گرفت. از 
سویی چون ما با مقتول اختالف داشتیم و دعوا از طرف ما راه افتاده بود، 
ترسیدیم قتل به گردن ما بیفتد و به همین دلیل بود که فرار کردیم. 
امروز هم وقتی متوجه شدم پسرانم دستگیر شده اند، نگران شدم و برای 
پیگیری وضعیت آنها و آزادی شان راهی دادسرا شدم و با وجود اینکه 
سعی داشــتم خودم را فامیل دور جا بزنم، اما دستم رو شد و دستگیر 
شدم. با دستگیری سومین متهم پرونده، قرار عدم صالحیت از سوی 
بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی پایتخت صادر شد و تحقیقات 

در این خصوص در دادسرای کرج ادامه دارد.

حکم اعدام الکس، سرکرده باند فساد بین المللی که با 
همدستی مادرش و زنی دیگر دست کم 800زن و دختر 
جوان را به خارج از کشور قاچاق کرده  بود، در دیوان عالی 

کشور تأیید و شمارش معکوس برای اجرای حکم آغاز شد.
به گزارش همشهری، همه  چیز در این پرونده از اواسط سال 96و زمانی 
آغاز شد که زنی به دلیل اعتیاد و سرقت دســتگیر شده و در زندان توبه 
کرد و از فعالیت یک باند گسترده فساد و فحشا پرده برداشت. این زن در 
جریان گفت وگو با مددکار زندان مدعی شد که پیش از دستگیری عضو 
باندی بوده که زنان و دختران جوان را به کشورهای مختلف، به خصوص 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس قاچاق می کنند. این را یکی از وکالی 
متهمان این پرونده در گفت وگو با همشهری برای نخستین مرتبه فاش 
می کند و می گوید: این زن آن زمان به دلیل اعتیاد بازداشت و در زندان 
متحول شد و توبه کرد و درددل هایش با مددکار زندان این اطالعات را 
فاش کرد. این زن گفت که ســرکرده باند مردی به نام الکس است که با 
همدستی مادرش و زنی دیگر، زنان و دختران جوان را به دام می اندازد 
و آنها را به کشــورهای خارجی قاچاق می کند. آنطــور که او می گفت؛ 
صدها زن عضو این باند فحشا بودند که الکس از قاچاق آنها پول کالنی 

به جیب می زد.
اظهارات این زن، نخستین ســرنخ ها را درخصوص این باند تو درتو در 
اختیار مأموران گذاشت و از آن زمان به بعد بود که ردیابی نفرات باند در 
دستور کار قرار گرفت. اطالعات به دست آمده حاکی از آن بود که سرکرده 
شبکه فساد، مردی به نام شهروز سخنوری معروف به »الکس« است و 
زنی که دختران جوان را به دام می اندازد، مانلی نام دارد که آنها را به دبی 

منتقل می کنند. نحوه کار آنها به این شکل بود که ابتدا از طریق نفراتی که 
در داخل کشور داشتند، دختران جوان یا زنان مطلقه که در شبکه های 
اجتماعی عکس های بدون پوشش از خود منتشر کرده بودند را شناسایی 
کرده و به آنها پیشنهاد کار می دادند. برخی از این افراد وقتی با پیشنهاد 
اعضای باند درخصوص شرایط مالی، زندگی در دبی و... روبه رو می شدند، 

راضی به همکاری بودند. در ادامه از این طعمه ها عکس هایی تهیه و برای 
الکس ارسال می شــد و اگر او آنها را تأیید می کرد مقدمات انتقال صادر 
می شد. آنطور که تحقیقات نشان می داد دختران جوان به محض ورود 
به دبی همراه یک رابط به یکی از هتل ها منتقل می شدند و مشتریان این 
شبکه که افراد ثروتمند خارجی بودند زنان و دختران ایرانی را که در دام 
افتاده بودند آزار می دادند. شرایط زنان اغفال شده طوری بود که نه راه پس 
داشتند و نه راه پیش؛ چرا که رابط این شبکه پول و پاسپورت آنها را گرو 
نگه می  داشت و آنها به جز یک روز در هفته اجازه خروج از هتل را نداشتند 
و از پول هنگفتی که به دست می آمد بین 100تا200هزار تومان به آنها 
داده می شد. در چنین شرایطی بود که مأموران توانستند ابتدا نفرات باند، 
سپس مانلی و مادر الکس و در نهایت مرد شماره یک این شبکه فساد و 

فحشا را در مالزی دستگیر کنند.
الکس در جریان بازجویی ها اطالعات بیشتری از فعالیت باندش را افشا 
کرد. بررسی ها نشــان می داد درآمد او از قاچاق هر دختر ایرانی ماهانه 
100تا۴00میلیون تومان بوده اســت. در این شــرایط بود که الکس و 
همدستانش در دادگاه انقالب اســالمی تهران محاکمه شدند. در این 
پرونده الکس و مادرش که در پرونده متهمان ردیف اول و دوم هستند به 
اتهام افساد فی االرض به اعدام و همچنین 5 نفر دیگر از اعضای این باند نیز 
به تحمل 15سال حبس محکوم شدند. 30نفر دیگر که افراد فریب خورده 
باند بودند نیز به حبس محکوم شدند. این رأی با اعتراض متهمان مواجه 
شد و پرونده برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد اما 
به گفته وکیل یکی از متهمان، قضات دیوان این حکم را تأیید کردند تا 

شمارش معکوس برای اجرای حکم الکس و مادرش آغاز شود.

پیگیری

دادسرا

مردان مســلح در 2 ماجرای جداگانه 3نفر را ربوده و به گروگان گرفته بودند اما مأموران پلیس در 
2عملیات ضربتی موفق به آزادسازی گروگان ها شدند.

به گزارش همشهری، اول تیرماه امسال به دنبال ربوده شدن مرد جوانی در یکی از محالت شهرستان 
ایرانشهر در سیستان و بلوچستان، گروهی از کارآگاهان به محل حادثه اعزام شدند. در بررسی های 
اولیه مشخص شد سرنشینان یک خودروی پژو پارس که مســلح بودند با تهدید جوانی 26ساله  را 
ربوده اند. با آغاز تحقیقات مأموران موفق شدند به اطالعاتی درباره آدم ربایان دست پیدا کنند. شواهد 
نشان می داد 3نفر از متهمان در یکی از استان های شمالی کشور مخفی شده اند که  همگی دستگیر 
شدند  و از مخفیگاه شان یک قبضه کلت کمری کشف شد. با وجود دستگیری این 3متهم اما متهم 
اصلی همچنان فراری بود تا اینکه با گذشت 50روز از این حادثه متهم اصلی گروگانش را رها کرد و 
خودش فراری شد. در دومین پرونده که روز سوم مردادماه امسال گشوده شد به پلیس خبر رسید 
که مردان مسلح در جریان سرقت مسلحانه یک کامیون باری، راننده و کمک او را در یکی از محالت 
شهرستان دلگان به گروگان گرفته اند. در تحقیقات مقدماتی مأموران به اطالعاتی دست یافتند که 
نشان می داد خودروی ربوده شده در یکی از روستاهای شهرستان دلگان به طور مخفیانه نگهداری 
می شود. مأموران با حضور در این محل متهمان را دستگیر کرده و گروگان ها را پس از 19روز اسارت 
آزاد کردند. سردار احمد طاهری، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اعالم جزئیات این پرونده 

گفت:  هرچند متهمان توانستند بگریزند اما تحقیقات برای دستگیری آنها همچنان ادامه دارد.

نجات 3گروگان در عملیات ضربتی پلیس


