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جاده شیراز به عسلویه نیازمند اصالح و تعریض است
 جاده شهر شیراز به عســلویه جاده ای است که کامیون ها 
و خودروهای ســنگین ترانزیت در آن تردد می کنند. این 
جاده عالوه بر دوطرفه بودن پیچ های تند و خطرناکی دارد 
که درصورت عدم مهارت راننده و آشــنا نبودن او به مسیر، 
می تواند فاجعه ســاز شود.خواهشمندیم نسبت به اصالح و 

تعریض هر چه زودتر این جاده اقدام شود.
عسگری از عسلویه

به جای فوتبال روی ورزش های موفق ســرمایه گذاری 
کنیم

درست است که فوتبال ورزش جذابی است و درهمه جای 
دنیا پرطرفدار است اما تجربه در کشــور ما نشان داده که 
ســرمایه گذاری بیش از اندازه برای این ورزش نتیجه ای به 
همراه نداشته است. بارها و بارها مربیان خارجی را با ارقام 
نجومی استخدام کرده ایم اما نتیجه مطلوب و متناسب با این 
هزینه را نگرفته ایم. ما در زمینه ورزش هایی مانند کشتی، 
کاراته و والیبال در ســطح جهانی بارها درخشیده ایم بهتر 
اســت این هزینه های گزاف را برای تقویت و پیشرفت این 

ورزش ها درنظر بگیریم.
 عرشی از تهران

رقم کرایه های تاکسی رند شود
 یکی از مشکالتی که مســافران و رانندگان تاکسی درگیر 
آن هستند و اغلب منجر به درگیری لفظی و دعوا بین آنها 
می شود نرخ تاکسی هایی است که رند نیستند و به اصطالح 
پول خرد دارند مثال 7500تومان. علی الخصوص که با باال 
رفتن تورم و کم ارزش شدن پول ملی، سکه های فلزی عمال 
بی مصرف شده و پول خردهم در دست مردم کم شده است. 
با این تفاصیل رند کردن نرخ تاکسی ها هم خیال مسافران 

را راحت می کند و هم رانندگان را.
 محب علی از تهران

حجم زیاد تبلیغات تلویزیونی مخاطبان را کالفه کرده 
است

یکی از روش های مرسومی که کسب وکارها و تولیدکنندگان 
موادغذایی و خوراکی محصوالتشــان را در همه جای دنیا 
به مخاطبان و مصرف کنندگان معرفی می کنند اســتفاده 
از تبلیغات تلویزیونی اســت.تا اینجا مشکلی نیست و برای 
مخاطب مفید و جالب هم هســت اما موضوع این است که 
گاهی اوقات تعداد این تبلیغات به قدری زیاد می شــود که 
مخاطب را کالفه و دلزده می کند. مثال مشــغول تماشــای 
سریال مورد عالقه مان هستیم که انواع تبلیغات در میانه آن 
پخش می شود به طوری که اصال ماجرای سریال و اتفاقاتی 
را که قبل از پخش تبلیغات افتاده به کل فراموش می کنیم! 
ازمسئوالن صدا و سیما درخواســت داریم تا این وضعیت را 

اصالح کنند.
قلندری از خوزستان

سیگار کشیدن در اماکن عمومی ممنوع شود
در بسیاری از کشورهای دنیا سیگار کشیدن در مراکز و اماکن 
عمومی ممنوع است و فرد خاطی جریمه می شود. جدای از 
آلودگی که به واســطه دود دخانیات ایجاد می شود درصد 
باالیی از این افراد فیلتر سیگارشان را روی زمین می اندازند 
که عالوه برکثیف کردن سطح کوچه و خیابان، باعث مرگ 
پرندگانی می شود که بر اثر گرسنگی خصوصا در فصل سرما 
به اشــتباه اقدام به خوردن آن می کنند.از طرفی مشاهده 
این افراد در حال سیگار کشــیدن برای کودکانی که آنها را 
می بینند بدآموزی دارد و موجب رواج این عادت غلط خواهد 
شد.الزم است تا مسئوالن ما هم تدابیری جدی برای مقابله 

با این وضعیت اتخاذ کنند.
ارجستانی از تهران

تعطیلی استخر به بهانه کمبود گاز عادالنه نیست
استخرهای کشور به مدت 2 سال به دلیل کرونا تعطیل بودند.

از تابستان امسال با فروکش کردن موج کرونا استخرها به 
چرخه فعالیت بازگشــتند اما بعد از چند ماه  دوباره آنها را 
تعطیل کرده انــد. علت آن را هم کمبــود و قطع گاز اعالم 
می کنند.جدای از عالقه مندان و نیازمندان به شــنا و آب 
درمانی و... تکلیف کارکنان این اســتخرها و مجموعه های 
آبی چیست؟ آیا همه باید مانند من به کارگری ساختمان 

روی آورند؟
گلسرخی از هشتگرد

تعداد اتوبوس های ایستگاه مولوی خط آزادی به خاوران 
کافی نیست

متأسفانه تعداد اتوبوس های ایستگاه مولوی در خط آزادی 
به خاوران هیچ تناسبی با تعداد مســافران ندارد.از طرفی 
اتوبوس ها هم پر هســتند هم به موقع نمی آیند هم بیشتر 
اوقات نقص فنی دارند و یکی دو ایستگاه بعد مجبور به پیاده 
کردن مسافران می شوند. این مشکل مسافرانی را که هر روزه 
در این مســیر تردد می کنند کالفه و مستاصل کرده است. 
از مسئوالن اتوبوسرانی درخواست داریم تا به مشکالت این 

ایستگاه رسیدگی کنند.
 تیموری از تهران

جلوی فروش حیوانات در خیابان ها گرفته شود
 در بلوار شــورای شــهر کرج نزدیک به پایانه تاکسی های 
تهران، همیشــه چند نفر هســتند که تعدای مــرغ را در 
قفس های کوچــک و تنگ و در شــرایط نامطلوب به قصد 
فروش نگهــداری می کنند. این کارعالوه بــر نازیبا کردن 
منظره شــهر و احتمال انتقال بیماری های مشترک میان 
انسان و حیوان، مصداق  نقض حقوق حیوانات است. خرید و 
فروش حیوانات باید در مراکز مجهز و قانونی همراه با رعایت 

استاندارد و درنظر گرفتن حقوق آنها انجام شود.
بستان آبادی از کرج 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

کالهبرداری با ترفند حراج روز مادر

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

یک مــاه پس از قتل پســر 7ســاله ای در بندرعباس، بررســی های 
جنایی نشــان داد که عامل قتل او نامادری اش است که پس از قتل با 

صحنه سازی  قصد داشت پلیس را گمراه کند. 
به گزارش همشهری، عصر روز 23آذرماه امســال یکی از مسئوالن 
بیمارســتانی در بندرعباس با پلیس تماس گرفت و از فوت مشکوک 
پسری 7ساله به نام ســامیار خبر داد. آنطور که او می گفت پسربچه 
ســاعتی قبل به دلیل جراحات شدیدی که به ســرش وارد شده به 
بیمارستان منتقل شــده بود؛ اما تالش ها برای نجات جان وی راه به 
جایی نبرد و او روی تخت بیمارستان جانش را از دست داد. نزدیکان 
پسربچه می گفتند که او در آسانسور خانه شــان واقع در ساختمانی 
5طبقه در منطقه نایبند شمالی گیر کرده و جانش را از دست داده؛ با 
وجود این گروهی از مأموران کالنتری 11بندرعباس تحقیقات خود 

برای روشن شدن ماجرا را آغاز کردند.

در محل حادثه
بررسی های اولیه درباره پدر سامیار نشان می داد که او مدتی قبل برای 
دومین مرتبه ازدواج کرده و همراه با پسر و همسر جدیدش در طبقه 
پنجم زندگی می کردند.  در ادامه مأموران به بررســی آسانسور محل 
وقوع حادثه که ادعا شده بود پســربچه در آن جانش را از دست داده 
پرداختند اما معلوم شد که آسانســور هیچ ایرادی ندارد و دلیل فوت 

پسربچه قطعا نقص فنی آسانسور نیست.

حرف های اولیه نامادری
زمانی که این حادثه تلخ اتفاق افتاد، نامادری سامیار در خانه حضور 
داشت. به همین دلیل مأموران به تحقیق از او پرداختند. او گفت: صبح 
آن روز سامیار به مدرســه رفت و ظهر منتظرش بودم اما برنگشت و 

محمد جعفریجنایی
روزنامه نگار

معمای قتل پسر 7ساله پس از یک ماه رازگشایی شد

نامادری، قاتل سامیار کوچولو بود

اهدای اعضای بدن زن جوان، جان بیماران زیادی را نجات داد

پسر جوان برای اخاذی از دایی پولدارش نقشه آدم ربایی کشید

اهدای عضو آخرین خواسته زن جوان
 »خواهرم چند روز پیش از حادثه قرار 

داخلی
بــود کارت اهدای عضــو بگیرد؛ اما 
قسمت نشد. برای همین وقتی مرگ 
مغزی شــد، تصمیم گرفتیم طبق خواسته خودش 
اعضای بدنش را اهدا کنیم.« این حرف های مردی است 
که چند روز قبل خواهرش در حادثه ای هولناک دچار 
مرگ مغزی شــده و اعضای بدن او به چندین بیمار 

نیازمند اهدا شد. 
به گزارش همشــهری، این زن 42ســاله که مهری 
احسانی نام داشت و مادر دختر و پسری 10 و 14ساله 
بود، صبح چند روز قبل همراه اعضای خانواده اش سوار 
بر خودروی شان شدند تا به سمت کرج بروند. آن روز 
جمعه و جاده کمی خلوت بود. درحالی که بچه ها روی 
صندلی عقب خواب بودند، پدر و مادرشــان مشغول 
صحبت با یکدیگر بودند. کمی از مسیر طی شده بود که 
ناگهان یک کامیون از کنار آنها رد شد و از قسمت بارش 
وسیله ای سقوط کرد و روی کاپوت خودروی آنها افتاد. 
چند لحظه از این اتفاق گذشته بود که ناگهان به دلیل 
کج شدن لبه کاپوت و سرعت زیاد باد، کاپوت باز شد 
و به سمت شیشه ماشین برگشت. برخورد کاپوت با 
شیشه، آن را خرد کرد و تکه های ریز شیشه به صورت 
زن جوان و شوهرش پاشید. در این شرایط راننده دیگر 
دید نداشت و نمی توانست جلو را ببیند. او فورا فالشر 
ماشین را زد و در همان خط سرعت توقف کرد. او فورا 
از ماشین پیاده شد و پشت آن رفت و با عالمت دست 
از راننده خودروهایی که از راه می رسیدند می خواست 
که احتیاط کنند. هرچند چند راننــده او را دیدند و 

مسیرشان را تغییر دادند اما ناگهان یک خودروی سمند 
که سرعت زیادی داشت از راه رسید و ابتدا به مرد جوان 
و سپس به پشت خودروی این خانواده کوبید. ضربه 
اصلی به سمت راست ماشین اصابت کرده بود. جایی که 
پسر نوجوان روی صندلی عقب و مادرش روی صندلی 
جلو نشسته بودند. این پسر بر اثر برخورد مصدوم شد و 
پدر خانواده نیز به گاردریل کنار جاده کوبیده و بیهوش 
شد و روی زمین افتاد. زن جوان با زحمت خودش را از 
ماشین بیرون کشید اما با دیدن پیکر خونین شوهر و 

پسرش ناگهان از هوش رفت و روی زمین افتاد.

مرگ مغزی در صحنه تصادف
دقایقی بعد وقتی امدادگران حادثه دیدگان را به مرکز 

درمانی رساندند هرکدام شــرایط متفاوتی نسبت به 
یکدیگر داشــتند. دختر خانواده دچار کوفتگی شده 
بود. پسر نوجوان کتفش شکســته بود. پدر خانواده 
دچار شکستگی در چند عضو شده بود اما مادر خانواده 
با وجود اینکــه به ظاهر دچار مصدومیت ســنگینی 
نشده بود اما به دلیل فشار عصبی سکته کرده و دچار 
مرگ مغزی شــده بود. هیچ کس باورش نمی شد این 
زن از این تصادف شــدید جان ســالم به در برده اما 
به دلیل سکته دچار مرگ مغزی شــده باشد. در این 
شرایط بود که اعضای تیم فراهم آوری اعضای پیوندی 
بیمارســتان برای راضی کردن خانــواده بیمار مرگ 
مغزی با خانواده اش وارد گفت وگو شدند و توانستند 
آنها را راضی کنند. در این شــرایط بود که 2روز پس 
از حادثه پیکر این زن به بیمارستان سینا منتقل شد 
و کلیه ها، کبد و نسوج او جداسازی شده و به چندین 
بیمار نیازمند که از مدت ها قبل در صف دریافت اعضای 

پیوندی بودند اهدا شد.

آخرین خواسته
حبیب احسانی، برادر این زن به همشهری می گوید: 
خواهرم از چند روز قبل از حادثه بــه دنبال گرفتن 
کارت اهدای عضو بود. او دوست داشت که اگر روزی 
دچار حادثه شد اعضای بدنش به بیماران نیازمند اهدا 
شود اما نتوانست در زمان حیاتش کارت اهدای عضو 
دریافت کند. وقتی این موضــوع را برای پدر و مادرم 
تعریف کردیم آنها راضی به اهدای عضو شدند تا او به 

آخرین خواسته اش برسد. 

پسرعمه، پشت پرده گروگانگیری 4میلیاردی
پسرعمه با اجیر کردن 3گروگانگیر، 

دادسرا
پسردایی اش را ربود تا دست به اخاذی 
4میلیاردی از دایی پولدارش بزند اما 
روز پنجم گروگانگیری، مأموران پلیس قدم در مخفیگاه 

آدم ربایان گذاشتند و به این اخاذی پایان دادند.
به گزارش همشــهری،  دهم دی ماه امســال پسری 
23ساله سوار بر خودروی خود در حال عبور از یکی 
از خیابان های تهران بود که پژویی با 4سرنشین سد 
راه او شد. 2سرنشین پژو که نقاب به صورت داشتند به 
سرعت از ماشین پیاده شدند و در چشم بر هم زدنی 
سوار خودروی پسر جوان شده و چاقویی روی پهلویش 
قرار دادند و او را تهدید به مرگ کردند. مردان ناشناس 
سپس جوان 23ساله را ربودند و درحالی که دست ها 
و چشمانش را بســته بودند، وی را به یک باغ ویال در 
اطراف تهران بردند. آنها ســپس گروگان خود را در 
یکی از اتاق ها زندانی کردند تا نقشــه ای را که در سر 

داشتند عملی کنند.

تماس برای اخاذی
چند ساعتی از این ماجرا گذشته بود که آدم ربایان با 
خانواده پســر جوان تماس گرفتند و برای آزادی اش 

درخواست 4میلیارد تومان کردند.
آنها که اطالعات کاملــی از وضعیت زندگی گروگان 
و خانواده اش داشــتند تهدیــد کردند کــه اگر به 

خواسته شان نرسند، گروگان شان را خواهند کشت.

چند ساعت بعد 
پدر جوان ربوده شده وحشت زده مقابل مأموران پلیس 

نشسته بود تا از ماجرایی بگوید که برای پسرش رخ 
داده بود. او توضیح داد: وقتی آدم ربایان با من تماس 
گرفتند، برای اینکه مطمئن شوم پسرم زنده است از 
آنها خواستم تلفن را به وی بدهند تا صدایش را بشنوم. 
آنها در تماس بعدی تلفن را به پسرم دادند و چند کلمه 
با وی صحبت کردم. پسرم خیلی ترسیده و وحشت 
کرده بود. وقتی دیدم زنده اســت خیالم راحت شد و 
به تکاپو افتادم تا مبلغ درخواستی آدم ربایان را تهیه 
کنم. حتی 200میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت 
به حساب آدم ربایان واریز کردم اما آنها اصرار داشتند 
که باید هرچه سریع تر مابقی پول را جور کنم. هرچند 
آنها تهدید کرده بودند که اگر پای پلیس را به ماجرا 
باز کنم، پسرم را خواهند کشت، اما پس از واریز کردن 
200میلیون تومان و گرفتن وقــت از آنها، تصمیم 

گرفتم برای نجات پسرم از پلیس کمک بخواهم.
با اظهارات این مرد، تیمی از کارآگاهان به دســتور 
محمدمهدی براعه، بازپرس شــعبه سوم دادسرای 
جنایی تهران وارد عمل شــدند. آنها در نخســتین 
اقدام برای پیدا کردن ردی از گروگانگیران به بررسی 
دوربین های مداربســته ای پرداختند که در مســیر 
بازگشــت گروگان به خانه بود. به این ترتیب محل 
گروگانگیری شناســایی شــد و مأموران توانستند 
به تصویری از خودروی متهمان دســت پیدا کنند. 
کارآگاهان همزمان از خانواده گروگان خواستند که 
با آدم ربایان وارد معامله شوند و به بهانه فراهم کردن 
پول، مهلت بیشــتری از آنها بگیرند. به این ترتیب 
تحقیقات ویژه ادامه یافت تــا اینکه در پنجمین روز 
از ربوده شدن جوان 23ساله باغ ویالیی که گروگان 

کشف استخوان های پسر 
گمشده در کوهستان

چند روز پس از ناپدید شــدن پسری جوان، 
اســتخوان هایی در کوه های امامزاده داوود 
کشف شــد که تیم جنایی را با یک معمای 

پیچیده روبه رو کرده است.
به گزارش همشهری، چندی قبل زنی به اداره 
پلیس رفت و خبر از گم شدن پسرش داد. پسر 
او سوار بر پرایدش از خانه خارج و پس از آن 
ناپدید شده بود. چند روز بعد خودروی وی در 
جاده وردیج پیدا شد اما اثری از جوان گمشده 
نبود. در ادامه تحقیقات مشخص شد که پسر 
گمشده با زن و مردی اختالف مالی داشت. 
این زن و مرد دستگیر شدند اما گفتند که از 
سرنوشت پسر گمشده خبر ندارند. درحالی که 
تحقیقات در این پرونده ادامه داشت چند روز 
قبل استخوان های یک انســان از سوی یک 
کوهنورد در کوه های امامزاده داوود کشف شد 
و تیم جنایی را به آنجا کشاند. تیم جنایی پس 
از بررسی های میدانی مدارک هویت فردی را 
در فاصله چند متری استخوان ها کشف کردند 
که متعلق به کسی جز پسر گمشده نبود. به 
این ترتیب فرضیه قتل قوت یافت و به دستور 
بازپرس جنایی، دســتور آزمایش دی ان ای 
از استخوان های کشف شــده صادر شده تا 
مشخص شود که آیا متعلق به پسر گمشده 
است یا نه. تحقیقات در این پرونده برای کشف 
معمای استخوان ها و ناپدید شدن پسرجوان 

ادامه دارد.

کمی بعد از طریق همسایه ها متوجه شدم که در آسانسور گیر کرده و 
مجروح شده است. بعد هم که به بیمارستان منتقل شد اما جانش را از 
دست داد. حرف های نامادری سامیار در حالی بود که تحقیق از راننده 
سرویس مدرسه نشان می داد که او پسربچه را تا داخل خانه آورده است. 
او گفت:  من سامیار را تا جلوی در خانه رساندم و وقتی مطمئن شدم که 
او وارد خانه شده از آنجا رفتم. حرف های راننده سرویس و همسایه ها 
از یک سو و اظهارات ضد و نقیض نامادری سامیار از سوی دیگر باعث 

برانگیخته شدن ظن مأموران پلیس نسبت به نامادری شد.

کشف قطره خون
در این مرحله کارآگاهان پلیس بار دیگر به محل حادثه رفتند و دست 
به تحقیقات دقیق تری زدند. آنها در بررسی آشپزخانه لکه ای قرمز رنگ 
کشف کردند و به نمونه برداری از آن پرداختند. مطابقت این نمونه با 
لکه های خون کشف شــده از متوفی در آسانسور نشان داد لکه خون 
کشف شده در آشپزخانه متعلق به ســامیار است. این موضوع  نشان 
می داد که به احتمال زیاد نامادری سامیار در قتل او دست دارد. به این 
ترتیب نامادری با قرار قانونی بازداشت شــد تا درباره ابهامات پرونده 

پاسخگو باشد.

اعتراف به قتل
هرچند تنها مظنون پرونده ابتدا دست داشتن در قتل سامیار را انکار 
می کرد اما وقتی پی برد که دستش برای پلیس رو شده در اظهاراتی 
هولناک به قتل پسر 7ساله اعتراف کرد. او که 29سال دارد و 4ماهه 
باردار است گفت: سال99، وقتی با شــوهرم ازدواج کردم همه  چیز 
خوب بود و عالقه زیادی به یکدیگر داشتیم اما در ادامه پی بردم که 
او فرزندش را بیشتر از من دوست دارد. او به سامیار توجه بیشتری 
داشــت و دیگر مثل روزهای اول به من محبت نمی کرد. من هم از 
چند ماه قبل درحالی که باردار شــده بودم دچار افسردگی شدیدی 
شده و نسبت به سامیار بدبین شدم و او را عامل دور شدن شوهرم از 

خودم می دانستم.
متهم به قتل در ادامه گفت:  هرچه می گذشت نگاهم نسبت به سامیار 
بدتر از قبل می شد تا اینکه روز حادثه تصمیم گرفتم که او را بکشم. آن 
روز صبر کردم تا او از مدرسه برگردد. وقتی او از آسانسور خارج شد و 
می خواست وارد خانه شود با یک میله آهنی که از جعبه ابزار شوهرم 
برداشته بودم چندین ضربه به سر او زدم و پیکرش را داخل آسانسور 

انداختم و در ادامه کلید طبقه همکف را زدم و آسانسور پایین رفت.
براســاس این گزارش هم اکنون متهم در بازداشــت به سر می برد و 

تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه دارد.

رئیس پلیــس فتای اســتان خراســان جنوبــی درخصوص 
کالهبرداری از کاربران فضای مجازی با ترفند تخفیف ویژه خرید 

هدیه روز مادر و روز زن هشدار  داد.
به گزارش همشــهری، ســرهنگ الوانی گفت: در روز های اخیر 
با توجه  به نزدیک شدن والدت باسعادت حضرت فاطمه )س( و روز 
مادر افراد کالهبردار با ترفند حراج روز مادر دست به کالهبرداری 
از مشتریان می زنند. شگرد آنها این است که با تبلیغات فریبنده 
مدعی می شوند که کاالهای خود را با تخفیف ویژه و زیر قیمت 
بازار در اختیار مشتریان قرار می دهند. آنها همچنین با  قرار دادن 
یک لینک جعلی در این آگهی ها، کاربرانی را که قصد خرید دارند 
به صفحات فیشینگ هدایت می کنند. این صفحات فیشینگ در 
واقع همان درگاه اینترنتی بانک است که جعلی است و به گونه ای 
طراحی شده که اگر مشتریان اطالعات بانکی خود را در آن وارد 
کنند، این اطالعات به راحتی در اختیار کالهبرداران قرار می گیرد 

و آنها می توانند موجودی حساب طعمه هایشان را خالی کنند.
سرهنگ الوانی ادامه داد:  یکی از روش های دیگر کالهبرداری در 
حراجی های اینترنتی به این صورت است که کاالی تبلیغ شده با 
کاالی تحویل  داده شده به خریدار از نظر کیفیت و مشخصات و 

همچنین از نظر اصالت و جنس کاال متفاوت است.
این مقام انتظامی به 2 نکته کلیدی اشــاره کرد که شهروندان 
درصورت رعایت آنها هرگز در دام کالهبرداران فیشینگی گرفتار 
نخواهند شد و گفت: روش اول برای شناسایی درگاه های اینترنتی 
معتبر توجه به این نکته است که همه درگاه های پرداخت اصلی 
و معتبر دارای دامنــه shaparak.ir در آدرس اینترنتی خود 

هستند.
وی روش دوم را چنین توضیح داد: همچنیــن کاربران مدنظر 
داشــته باشــند کد امنیتی که درگاه های بانکــی هنگام خرید 
اینترنتی از شــما می خواهند، با هربــار refresh کردن تغییر 
می کند، ولی معمــوال در اکثر صفحات فیشــینگ کد امنیتی 
به صورت عکــس بوده و بــا refresh کردن تغییــر نمی کند و 
شــهروندان از این طریق می توانند صفحات جعلی را تشخیص 

دهند.

کالس آموزشی 2میلیارد
 تومان آب خورد

پلیس در تعقیب مجرم سابقه داری است که تنها چند هفته پس از 
آزادی از زندان به بهانه آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال، دست 

به سرقت 2میلیارد تومانی زده است.
به گزارش همشهری، تحقیقات پلیس در این پرونده از چند روز 
پیش آغاز و با شکایت مردی جوان آغاز شد. این مرد به مأموران 
گفت: چند سالی است که در زمینه خرید و فروش ملک و خودرو 
فعالیت دارم و وضع مالی ام نسبتا خوب است. مدتی قبل برای خرید 
به یکی از مراکز تجاری تهران رفته بودم که با مرد جوانی آشنا شدم. 
او درباره مسائل اقتصادی حرف زد و مدعی شد که در زمینه خرید 
و فروش ارز دیجیتال فعالیت دارد و در زمان کوتاهی به سود بسیار 
زیادی دست یافته و زندگی اش دگرگون شده است. او وقتی متوجه 
شد که پول هایم را در طال و ارز سرمایه گذاری کرده ام، پیشنهاد داد 
که وارد بازار ارز دیجیتال شوم که سوددهی اش چند برابر است. به 
این ترتیب دوستی ما شروع شد و در مالقات دوم لپ تاپش را نزد 
من آورد و نمودارهایی نشان داد و مدعی شد که با همین لپ تاپ و 
خرید و فروش ارز دیجیتال میلیاردر شده است. وی سپس گفت 
که حاضر است به من آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال دهد و به 

این ترتیب قدم در خانه ام گذاشت.
شاکی ادامه داد:  آن روز همسر و فرزندانم به مسافرت رفته بودند 
و من در خانه تنها بــودم و بهترین فرصت برای آموزش بود. وقتی 
مرد جوان آمد، از او پذیرایی کردم و برایش چای ریختم. ســپس 
به آشپزخانه رفتم تا شیرینی ها را در ظرف بچینم. وقتی برگشتم 
و چای را با شیرینی خوردم دچار سرگیجه شدم و از هوش رفتم. 
چشمانم را که باز کردم در بیمارستان بودم. آنجا بود که متوجه شدم 
2 روز در خانه بیهوش افتاده بودم و وقتی خانواده  ام از سفر برگشته 
بودند، متوجه ماجرا شده و مرا به بیمارستان منتقل کرده بودند. 
پس از مرخص شدن از بیمارستان بود که فهمیدم آن مرد با ریختن 
دارو در لیوان چای، مرا بیهوش کرده و طالها و دالرهایی را که همه 

سرمایه ام بود و 2میلیارد تومان ارزش داشت سرقت کرده است.
با این شکایت، تحقیقات برای دستگیری سارق جوان آغاز شد و 
مأموران با بررسی دوربین های مداربسته تصویری از چهره  وی 
را به دست آوردند. او یک ســابقه دار بود که بارها به اتهام سرقت 
به شیوه بیهوشی دستگیر و زندانی شــده بود. عجیب اینکه وی 
تنها چند هفته پس از آنکه از زندان آزاد شده بود، نقشه سرقت 

میلیاردی را عملی کرده و متواری شده بود.
براساس این گزارش، با شناســایی هویت سارق، تحقیقات برای 

بازداشت وی ادامه دارد.

توقف اجرای یک حکم اعدام دیگر
حکم اعدام محمد بروغنی یکی از متهمان اغتشاشات اخیر تا 

حصول نتیجه از دیوان عالی کشور متوقف شد.
به گزارش همشــهری، به نقل از روابط عمومی دیوان عالی 
کشور، تقاضای اعاده دادرسی متهم محمد بروغنی نسبت 
به رأی صادره دادگاه انقالب در اجرای ماده474 قانون آیین 
دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور ثبت و اصول پرونده 
محاکماتی او برای رسیدگی مجدد و بررسی تقاضای ثبت 
شده توسط وکیل وی از دادگاه مربوطه مطالبه شده است. 
ضمنا در اجرای تبصره ذیل مــاده47۸ قانون مذکور، قرار 
توقف اجــرای حکم اعدام تا حصول نتیجــه از دیوان عالی 

کشور صادر شده است.

در آنجا زندانی بود شناسایی شد و به محاصره پلیس 
درآمد. تیم عملیاتی پلیس وقتی از حضور گروگان و 
آدم ربایان در این محل اطمینان یافت در یک عملیات 
ضربتی وارد آنجا شــد و به این ترتیب گروگان که در 
اتاقی زندانی بود آزاد و 4مرد گروگانگیر دستگیر شدند.

گروگانگیر آشنا
با دســتگیری متهمان معلوم شــد که یکــی از آنها 

پسرعمه گروگان بوده است.
جوان گروگان پس از آزادی گفــت: در مدتی که در 
اتاق زندانی بودم، آدم ربایان با نقاب نزد من می آمدند 
و چهره شان را نمی دیدم. اما صدای یکی از آنها به نظرم 
آشنا آمد. صدای پسرعمه ام بود اما باورم نمی شد که او 
در این ماجرا نقش داشته باشد. با این حال وقتی آزاد 
شدم، در کمال تعجب وی را در میان متهمان دیدم و 

فهمیدم که همه ماجرا زیر سر او بوده است.
پسرعمه تبهکار نیز در بازجویی ها گفت: دایی ام تاجر 
و بنکدار بود. او وضع مالی خیلی خوبی داشــت و من 

همیشه به زندگی آنها حسادت می کردم. از خودرویی 
که زیر پای پسردایی ام بود تا لباس هایش و سفرهایی 
که می رفتند، همه باعث حســادتم می شد و این در 
حالی بود که ما وضع مالی خوبی نداشتیم. به همین 
دالیل بود که نقشه گروگانگیری کشیدم تا با ربودن او 
بتوانم از دایی ام اخاذی کنم. چون می دانستم او عاشق 
پسرش اســت و به خاطر نجات زندگی او حاضر است 

میلیاردها تومان پول بدهد.
یکــی از متهمان که به دســتور پســرعمه، نقشــه 
گروگانگیری را اجرا کرده بود نیز در بازجویی ها گفت: 
ما با پسرعمه گروگان دوست هستیم. او به دروغ به ما 
گفت که با گروگان اختالف مالــی دارد و برای اینکه 
پولش را زنده کند می خواهد او را گوشمالی بدهد. اصال 
نمی دانستیم ماجرا اینطور نیســت. او به ما اطمینان 
داده بود که هیچ کس شکایت نمی کند و پای پلیس 

هرگز به ماجرا کشیده نمی شود.
براساس این گزارش، متهمان با قرار قانونی بازداشت 

شده اند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.


