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شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

با مردم

وضعیت بیمارســتان امامعلــی(ع) اهــواز متعلق به
تامیناجتماعی ،مناسب نیست

متأسفانه بیمارستان امامعلی(ع) اهواز که متعلق به تامین
اجتماعی اســت ،امکانات کافی جهت رفــع نیازهای اولیه
بیماران را ندارد .بهعنــوان مثال داروهای بیمــار را باید از
داروخانههای بیرون از بیمارستان تهیه کرد .از طرفی بخش
قلب ،دســتگاه آنژیوگرافی ندارد و درصورت وجود مشکل،
بیمار باید به بیمارستان خصوصی مراجعه کند که با وضعیت
فعلی نرخهای اینگونه بیمارستانها در توان هر کسی نیست.
تقاضا داریم تا مسئوالن تامین اجتماعی به این موضوع ورود
و مشکالت این بیمارستان را هرچه زودتر حل کنند.
وفایی از اهواز

جلوی رواج بدحجابی گرفته شود

رواج بدحجابی و برداشتن روسری هدف دشمن است .این
اقدام ضددینی و ضدقرآنی نیاز به واکنش و سپس احساس
ی دینی دارد.
مسئولیت همگانی و فرهنگساز 
نظرلو از تهران

سامانهای برای کمک خیرین به افراد نیازمند دارو ،راهاندازی شود

با توجه به تحریمها و گرانی دارو ،خوب است که مسئوالن با
راهاندازی سامانهای افراد خیر و متمول را تشویق به همکاری
و همیاری برای تهیه هزینه داروهای بیماران نیازمند کنند.
بسیاری از افراد هستند که تمایل به کمک دارند اما ارگان و
یا نهاد قابل اطمینانی را نمیشناسند که بتوانند کمکهای
نقدی خــود را جهت کمک به نیازمنــدان در این زمینه در
اختیارشان قرار دهند.
کشتیرانی از تهران

ارسال پيام كوتاه خوانندگان

پیامک

جویها و سطلهای زباله شــهرک رضوی نیازمند نظافت
فوری است

مدتهاست که وضعیت نظافت جویها و سطلهای زباله شهرک
رضوی واقع در منطقه 15ناحیه 4تهران ،بسیار نامناسب است .در
واقع این جویها و سطلهای زباله به قدری بدبو و کثیف هستند
که بوی تعفنشان محله را پر کرده است .بارها و بارها با مسئوالن
و سامانههای شهری تماس گرفتهایم ولی هیچ اقدامی صورت
نگرفته و واقعا مستاصل شدهایم.
خسروآبادی از شهرک رضوی

از کسبوکارهای اینترنتی حمایت شود

با پایینآمدن ســرعت اینترنت مشــاغلی که بهصورت آنالین و
اینترنتی خدمات ارائه میدادند دچار مشــکل و حتی بعضی از
آنها تعطیل شدهاند .بســیاری از افرادی که از این راه امرار معاش
میکردند خانمهای سرپرست خانوار هستند که محصوالت غذایی
خانگی و یا کارهای دستی خودشان را به مشتریان عرضه میکنند و
این وضعیت موجب نگرانی و بیکاریشان شده است .لطفا فکری به
حال این قبیل افراد بکنید .چشم به راه حمایت مسئوالن هستیم.
حقدوست از رشت

آلودگی هوای تهران بهطور ریشهای برطرف شود

سالهاست که تهران با مشکل آلودگی هوا خصوصا در فصل پاییز
روبهروست .متأسفانه این موضوع جان تعدادی از همشهریانمان
را گرفته و موجب بیماری و حتی سقط جنین در خانمهای باردار
شده است .تنها راهکار مسئوالن هم تا به حال تعطیلی مدارس
و مهدهای کودک بوده که خود این موضوع دردسر و گرفتاری
بیشــتری برای والدین شاغل ایجاد کرده اســت .چرا یک فکر
اساسی برای رفع حل این مشکل نمیشود؟
احمد از تهران

پیام

2دوست که در جریان یک درگیری دست به جنایت زده بودند از قصاص گریختند

تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri

بخشش عامالن قتل نگهبان خوابگاه دختران
عامالن قتل نگهبان خوابگاه خصوصی دختران دانشجو
که با حکم دادگاه بــه قصاص محکوم شــده بودند ،با
دادسرا
گذشت خانواده مقتول از مجازات مرگ گریختند.
به گزارش همشــهری ،نخســتین برگ این پرونده جنایی از نیمهشب
29تیرســال 98ورق خورد .آن شــب جســد مردی جوان در نزدیکی
کورههای آجرپزی حوالی خانیآباد پیدا شــد .او بر اثــر اصابت حدود
20ضربه چاقو به قتل رسیده بود .ضربات چاقو طوری بر بدن او وارد شده
بود که بهنظر میرسید ،قاتالن بیشتر از یک نفر بودهاند.
کنار جسد موتورسیکلتی پیدا شد که متعلق به قربانی بود .از طرفی همین
موتور باعث شد مقتول شناسایی شود و همسرش وقتی در برابر مأموران
قرار گرفت ،گفت :شوهرم متولد 1363و نگهبان یک خوابگاه خصوصی
دختران دانشجو بود و گاهی با موتورش در پیک موتوری کار میکرد .او
حدود ساعت 9:30دقیقه شب حادثه به من گفت که با فردی قرار دارد
و باید برای دیدن او برود .بعد هم سوار موتورش شد و خانه را ترک کرد
تا اینکه پلیس با من تماس گرفت و باخبر شدم وی به قتل رسیده است.
ماموران در ادامه تحقیقات متوجه شــدند ساختمانی در نزدیکی محل
حادثه مجهز به دوربین مداربســته اســت .فیلمهای دوربین بازبینی و
معلوم شد که شب حادثه مقتول با 2نفر درگیر شــده و آنها پس از وارد
کردن ضربات چاقو به وی ،از محل گریختهاند .از طریق همین فیلمها،
کارآگاهان موفق شدند عامالن این جنایت را پس از یک ماه شناسایی و
دستگیر کنند.
اقرار

قاتالن که 30و 24ساله هســتند به قتل نگهبان خوابگاه دختران اقرار
کردند .آنها در ادامه مقابل قاضی ساســان غالمی ،بازپرس شعبه سوم
دادسرای جنایی تهران ،قرار گرفتند و یکی از آنها گفت :چند وقت پیش
یکی از دوستانم مرا عضو یک گروه تلگرامی کرد .یکی از اعضای گروه که
زنی جوان بود به من پیام داد که دنبال کار میگردد و به این ترتیب با هم
آشنا شدیم .او نرگس نام داشت و میگفت مجرد است .آنقدر به او عالقه
داشتم که میخواستم به خواستگاریاش بروم تا اینکه گفت متاهل است
و به دروغ خودش را مجرد جا زده بود .میخواستم ارتباطم را با او قطع کنم
اما وی از من کمک خواست و گفت که میخواهد از شوهرش انتقام بگیرد.

میکنی و او فریاد زد که حق دخالت در زندگیاش را نداریم .همین مسئله
موجب شروع درگیری میان ما شد .شوهر نرگس با چاقو ضربهای به دستم
زد و من نیز با چاقویی که همراهم برده بودم چند ضربه به او زدم .مقتول
قصد داشت به سمت موتورش برود و فرار کند اما دوستم مانعش شد و
چند ضربه دیگر به او زد .متهم دیگر پرونده نیز در ادامه گفت :دوستم وقتی
از من خواست همراهش بروم قبول کردم چون نمیتوانستم به او جواب
رد بدهم .بهخاطر رفاقتمان همراه او رفتم ،اما پیش از رفتن به محل قرار،
گل مصرف کرده بودم و حالت عادی نداشتم.
قصاص

او میگفت چنان از شوهرش کینه به دل دارد که میخواهد برای کشتن
او یک آدمکش اجیر کند اما کسی را پیدا نکرده است.
مرد جوان ادامه داد :نرگس آنقدر توی گوشم خواند که خام شدم و قبول
کردم برای گرفتن انتقام او ،شوهرش را گوشمالی دهم .به او گفتم که من
آدمکش نیستم اما حاضرم شوهرش را کتک بزنم .پس از آن نزد یکی از
دوستانم که دانشجو است رفتم و موضوع را برایش تعریف کردم .دوستم
هم قبول کردم همراهم بیاید.
متهم گفت :نرگس به من گفته بود که شــوهرش در پیک موتوری هم
کار میکند و به بهانه اینکه بستهای دارم به شوهرش زنگ زدم و با او قرار
گذاشتم .محل قرار در نزدیکی کورههای آجرپزی بود که به همراه دوستم
به آنجا رفتیم .وقتی مقتول رسید ،سراغ بسته را گرفت .ما گفتیم بستهای
در کار نیست و برای صحبت با او آمدهایم .به او گفتیم چرا همسرت را اذیت

پس از اقرار این دو دوست ،همسر مقتول نیز دستگیر شد و پس از تکمیل
تحقیقات هر 3متهم راهی زندان شدند .مدتی بعد و با تکمیل تحقیقات
پرونده ،بازپرس برای عامالن اصلی جنایت به اتهام مشــارکت در قتل و
برای همســر مقتول به اتهام معاونت در قتل کیفرخواست صادر کرد و
پرونده به دادگاه کیفری فرستاده شد .متهمان در دادگاه پای میز محاکمه
رفتند و 2مرد جوان به قصاص و همسر مقتول به زندان محکوم شد .اگرچه
پرونده با اعتراض متهمان به دیوانعالی کشــور فرستاده شد اما قضات
عالیرتبه دیوان اعتراض متهمان را نپذیرفتند و مهر تأیید بر احکام صادر
شده زدند .به این ترتیب پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی
تهران ارجاع و شمارش معکوس برای اجرای حکم 2محکوم به قصاص
شــروع شــد .در این میان اما گزارشهایی که از زندان میرسید ،از این
حکایت داشت که هر دو محکوم به قصاص توبه کردهاند و در همه مدتی
که در زندان بودند ،تالش میکردند تا از خانواده مقتول حاللیت بطلبند.
به این ترتیب رایزنیها و تالش تیم صلح و سازش دادسرای جنایی تهران
برای جلب رضایت از اولیایدم آغاز شده و این تالشها مدتی بعد نتیجه
داد و موجب شد تا اولیای دم 2محکوم به قصاص را ببخشند .آنها وقتی
شنیدند که این دو مرد توبه کردهاند و رفتارهای مناسبی در زندان دارند
دلشــان به رحم آمد .از طرفی هر دو محکوم به قصاص از اشتباهی که
مرتکب شده بودند پشیمان بودند و میگفتند ناخواسته دست به جنایت
زدهاند .همین باعث شد تا اولیای دم به شرط دریافت دیه از قصاص عامالن
جنایت گذشــت کنند و به این ترتیب آنها از چوبه دار فاصله گرفتند تا
بهزودی از لحاظ جنبه عمومی جرم در دادگاه محاکمه شوند.

پروندهقتلدختریکهجسدشدریخچالپیداشدهبود،واردمرحلهایتازهشد

روایت عجیب متهمان در پرونده قتل باران کوچولو
بهدنبال قتل باران کوچولو دختربچه
6سالهای که جســدش در یخچال
جنایی
خانه مرد قاچاقچی پیدا شــده بود،
متهمان پرونده دســتگیر شــدند اما در بازجوییها
ادعاهای عجیبی مطرح کردند.
به گزارش همشهری ،سیام مهرماه امسال ،مأموران
پلیس زمانی که برای دستگیری یک مواد فروش وارد
خانهای در شهرری شدند ،با یخچالی روبهرو شدند که
دورتا دور آن چسب زده شده بود .آنها تصور میکردند
داخل یخچال موادمخدر جاسازی شده است اما وقتی
در آن را باز کردند ناباورانه با جسد دختربچهای حدودا
6ساله مواجه شدند .دور جسد نایلون و پتویی پیچیده
شده و با تحقیقات انجام شــده معلوم شد که حدود
2هفته از مرگ وی میگذرد.
هر چند داخل خانه کسی حضور نداشت اما در تحقیق
از همسایهها معلوم شــد که مرد مواد فروشی که در
آنجا زندگی میکند ،از حدود 2ماه قبل زن جواني را به
همراه دختر 6سالهاش به نام باران به خانه خود آورده
و با آنها زندگی میکرد.
جسد کشف شده در یخچال متعلق به باران کوچولو
بود اما عجیب اینکه مــادر باران نیز همــراه با مرد
موادفروش ناپدید شده بود.

کارآگاهان اداره دهم آگاهی تهران در ادامه بررسیها
متوجه شدند کهمرد قاچاقچی پیش از این به اتهام
خرید و فروش موادمخدر و سرقت بازداشت شده و به
زندان افتاده بود .به این ترتیب پرونده وی از بایگانی
بیرون کشیده شد و تحقیقات برای دستگیری این مرد
و مادر باران که بیشک اسرار قتل باران را میدانستند
ادامه یافت .فرار متهمان پرونــده زمان زیادی طول
نکشید و آنها صبح چهارشنبه وقتی به خانه قدیمی
بازگشته بودند تا سر و گوشــی آب بدهند ،دستگیر
شــدند .متهمان اما قتل باران را انــکار کردند و مرد
قاچاقچی گفت :من از چند روز قبل متوجه شدم که
پلیس مبارزه با موادمخدر قرار است به خانهام آمده و
دستگیرم کند .آنطور که متوجه شده بودم فعالیتم
لو رفته و مأموران فهمیده بودند کــه من در خانهام
مواد نگه میدارم و فروشنده هستم .به همین دلیل
تصمیم گرفتم پیش دستی کنم و به همراه مادر باران
که از مدتها قبل با هم زندگی میکردیم از خانه فرار
کنیم تا دست پلیس به ما نرسد .به همین دلیل باران
را در خانه جا گذاشتیم و اطالعی نداریم که او چطور
کشته شده است.
وی ادامه داد :حدسم این است که رقبای من ،قدم در
خانهام گذاشته و جان باران را گرفتهاند تا از من انتقام

بگیرند .آنها بودند که مرا به پلیس لو دادند تا مرا از سر
راهشان بردارند.
هرچند مرد قاچاقچی چنین ادعای عجیبی را مطرح
کرد اما مادر بــاران کوچولــو در بازجوییها مدعی
شــد که خودش جان دخترش را گرفته است .این
زن گفت :پس از جدایی از شــوهرم ،مدتها بود که
بهشدت دچار مشکالت مختلف شــده بودم و باران
هم مدام بهانــه میگرفت .روز حادثــه درحالیکه
قرص خورده بودم دخترم شروع کرد به بهانه گیری.
کنترلم را از دست دادم و اصال نمیدانم چه شد که او
را خفه کردم .بعد از قتل ،با همدستی مرد موادفروش
جسدش را در یخچال خانه جاســازی کردیم تا در
فرصتی مناسب بتوانیم آن را از خانه خارج کنیم اما

کالهدوز از قزوین

رعایت بهداشت در رســتورانهای بینشهری و جادهای
نیازمند نظارت بیشتری است

ماه گذشــته همراه با خانواده به قصد مسافرت راهی یکی از
شهرهای جنوبی کشور شــدیم .برای صرف ناهار به یکی از
رستورانهای کنار جاده رفتیم .کیفیت غذا پایین و قیمت
آن هم کامال بیتناســب با کیفیتش بود .بعد از یک ساعت
همگی دچار دل درد و تهوع شــده و مجبور شــدیم برای
درمان به درمانگاه مراجعــه کنیم که عالوه بر هزینه اضافی
و پیشبینی نشده کاممان هم تلخ شــد و سفر را نیمهکاره
رها کردیم .چرا باید سهلانگاری و بیدقتی یک عده موجب
شود تا خانوادهای که با زحمت و پس از ماهها دلشان را به یک
سفر خوش کردهاند به این وضعیت دچار شوند؟ پیشنهادم
این است که سازمان و یا نهاد مسئول بر نظارت بهداشت این
اماکن ،با نصب دوربین مداربسته کنترل بیشتر و دقیقتری
بر عملکرد این رستورانها داشته باشند.
مال قلیپور از کرج

مرد مسلح پس از قتل 6نفر در فروشگاهی در ویرجینیا با شلیک گلوله به زندگیاش پایان داد

حمام خون در فروشگاه زنجیرهای

تنها 3روز پس از شــلیک مرگبار در یک کلوب شبانه در
آمریکا که منجر به مرگ 5نفر و مجروح شدن 17نفر شد،
خارجی
این بار مردی مسلح در فروشــگاه زنجیرهای والمارت در
ویرجینیا مردم را به رگبار بست و دستکم 6نفر را به قتل رساند.
به گزارش همشــهری به نقل از نیویورک تایمز ،ایــن تیراندازی مرگبار
حوالی ساعت 10سهشنبه رخ داد .بهگفته شاهدان ،آن شب فروشگاه بزرگ
والمارت در ویرجینیا بهدلیل نزدیک شدن به تعطیالت روز شکرگزاری مملو
از جمعیت بود و کمی پس از ساعت 10شب بود که ناگهان صدای تیراندازی
مشتریان فروشگاه را به وحشت انداخت .مردی مسلح که گفته میشود از
کارمندان فروشگاه بوده ،با حضور در محل استراحت کارکنان فروشگاه ابتدا
همکارانش و پس از آن مشتریان را به رگبار بست و پس از شلیک چندین
گلوله ،لوله اسلحهاش را به سمت خودش برگرداند و شلیک کرد.
پلیس وقتی به محل حادثه رسید که تیراندازی به پایان رسیده بود و مأموران
در نخستین اقدام شــروع به خارج کردن مردم از داخل فروشگاه کردند.
بهگفته مقامات پلیس ،خوشبختانه فروشــگاه والمارت آنقدر بزرگ است
که مردم موفق شدند به محض شنیدن صدای تیراندازی در نقاط مختلف
فروشگاه پناه بگیرند .در نخســتین دقایق پس از این حادثه ،اعالم شد که
کشتههای این حادثه کمتر از 10نفر بوده است و ساعتی بعد گزارش شد
که در این حادثه 7نفر کشته شدهاند که یکی از آنها فرد مسلح بوده است.

نجات بیماران ،آخرین ماموریت
پلیس شهید وظیفهشناس
اعضای بدن افسر پلیس
که از حدود یک ماه قبل
در جریان درگیر یهای
خیابانــی بهدلیل اصابت
ضربه ســنگ به سرش
دچار مرگ مغزی شــده
بود به بیماران نیازمند اهدا
شد تا آخرین ماموریت او
نجات بیماران نیازمند باشد.
بهگزارش همشــهری ،شــهید ســرهنگ دوم تورج اردالن
که مشاور کالنتری 12بانه بود و ســابقه 28سال خدمت در
فرماندهی انتظامی را داشت روز پنجم آبان ماه بهدنبال اعالم
خبر وقوع درگیریهای خیابانی همــراه چند نفر از مأموران
کالنتری راهی محل حادثه در خیابان گلشهر شد .چند نفر که
مشغول آســیب زدن به اموال عمومی بودند با دیدن مأموران
شروع به سنگپرانی بهسوی آنها کردند .با وجود این مأموران
تالش کردند تا آنها را آرام کنند؛ اما سنگ پرانیها ادامه پیدا
کرد تا اینکه ســنگی به سر ســرهنگ اردالن اصابت کرد و او
بهشدت مجروح شد .در این شرایط بود که این پلیس وظیفه
شناس به بیمارستانی در سقز منتقل و تالشهای کادر پزشکی
برای مداوای او آغاز شد .بررســیهای اولیه نشان میداد که
او بهدلیل اصابت سنگ به سرش دچار خونریزی مغزی شده
است و ضریب هوشــیاش بهتدریج کمتر میشد .او 6روز در
این بیمارستان بستری بود و برای ادامه روند درمان به تهران
منتقل شد.
با وجود تالشهای کادر پزشــکی شــرایط این مأمور پلیس
لحظه به لحظه وخیمتر میشــد تا اینکه سرانجام ظهر دیروز
(چهارشــنبه) او دچار مرگ مغزی شــد و به شهادت رسید.
هرچند خانواده این پلیس وظیفه شناس با مرگ مغزی او عزادار
شدند اما وقتی به آنها اعالم شد که اعضای بدن وی قابلیت اهدا
به بیماران نیازمند را دارد ،آنها با اهدای عضو موافقت کردند .به
این ترتیب 11عضو بیمار مرگ مغزی به بیمارانی که از مدتها
قبل در انتظار دریافت عضو پیوندی بودند اهدا شد.
براساس این گزارش ،شهید ســرهنگ دوم تورج اردالن ،اهل
شهرستان قروه و دارای 28سال خدمت در فراجا بود .او دارای
2فرزند  13و 18ساله بود و قرار است روز جمعه (فردا) پیکر وی
به زادگاهش منتقل شده و پس از نمازجمعه روی دستان مردم
تشییع و به خاک سپرده شود.

کالهبرداری جدید با کلیک روی
«پرونده اغتشاشات»

نتوانستیم و فراری شدیم .وی ادامه داد :در این مدت
خانهای در اطراف شهرری اجاره کرده و با هم زندگی
میکردیم .روز حادثه هم برای اینکه به خانه سر بزنیم
به آنجا برگشتیم که پلیس دستگیرمان کرد.
این زن در حالی این ادعا را مطرح کرده که مأموران در
بررسی کیف متهمان ،دفترچه خاطراتی پیدا کردند
که متعلق به مادر باران کوچولو بود .او برخی از وقایع
زندگیاش را در آن نوشــته بود .زن جوان در یکی از
صفحات دفترچه نوشته بود که مرد موادفروش باران
را کشته است .هماکنون این دو متهم با قرار قانونی
در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران
قرار گرفتهاند و تحقیقات از آنها برای حل معمای این
جنایت دردناک ادامه دارد.

مبلغ دریافت پول از دستگاههای عابر بانک افزایش پیدا کند

هنوز هم دســتگاههای خودپرداز تا سقف 200هزار تومان
بهصورت روزانه به مشــتریان پول میدهند که قاعدتا این
مبلغ ،متناســب با باالرفتن قیمتها در هر سال میبایست
تغییر کند .پیشنهاد میدهم مبلغ دریافت پول از دستگاههای
عابر بانک ،به يكمیلیــون تومان افزایش پیــدا کند .همه
میدانیم که هماکنون و با این وضع گرانی ،دریافت 200هزار
تومان روزانه ،خیلی به درد کسی نمیخورد.

کوتاه از حادثه

هنوز اعالم نشده که در این حادثه چند نفر مجروح شدهاند اما خبرگزاریها
اعالم کردند که دستکم 5نفر از مجروحان به بیمارستانی که در نزدیکی
فروشگاه بود منتقل شدهاند .سخنگوی پلیس اعالم کرد که مأموران پلیس تا
نیمه شب جستوجو برای پیدا کردن همدست احتمالی یا افرادی که کشته
شده بودند را در فروشگاه ادامه دادند و در نهایت با پیدا شدن جسد تیرانداز،
معلوم شد که وی 6نفر را به قتل رسانده است .با توجه به اینکه حال برخی از
مجروحان وخیم گزارش شده ،احتمال میرود که آمار قربانیان این تیراندازی
افزایش یابد و تحقیقات پلیس برای مشخص شدن انگیزه مرد تیرانداز که
هویت او هنوز فاش نشده ،ادامه دارد.

دستگیری ۲عامل انتحاری ،پیش از انجام عملیات
ماموران پلیس در غرب استان تهران در عملیاتی هوشمندانه 2عامل انتحاری را پیش از انجام عملیات
تروریستی در مخفیگاهشان دستگیر کردند .بهگزارش همشــهری ،روز ۲۵آبانماه امسال به مأموران
پلیس آگاهی شهرستان قدس ،واقع در غرب استان تهران خبر رسید که تیمی تروریستی قصد انجام
عملیات تروریستی در یکی از اماکن مذهبی این شهرستان را دارد .در این شرایط بود که تیم مشترکی
از مأموران پلیس آگاهی و امنیت عمومی تحقیقات خود را برای روشن شدن ابعاد این خبر آغاز کردند.
هرچند اطالعات زیادی درباره تروریســتها در اختیار پلیس نبود اما آنها با انجام تحقیقات میدانی
توانستند به اطالعات مهمی درباره آنها دســت پیدا کنند .هر لحظه امکان داشت تروریستها نقشه

عذاب وجدان پس از قتل همسر
مردی پس از قتل همسرش دچار عذاب وجدان شد و خودش
را معرفی کرد.
به گزارش همشهری ،ســاعت  11:12دیروز چهارشنبه مردی
میانســال قدم در کانکس پلیس در حوالی یافتآباد گذاشت و
گفت در درگیری جان همسرش را گرفته است .وی توضیح داد:
سالهاست که با همســرم اختالف دارم .وی ادامه داد :صبح روز
حادثه نیز طبق معمول بر سر مسائل خانوادگی باهم بحثمان شد.
دعوا که باال گرفت ناخواسته به سمت چکشی که داخل خانه بود
رفتم و با آن چند ضربه به همسرم زدم .او ادامه داد:زمان قتل از
خود بیخود شده و کنترلم را از دست دادم اما وقتی بهخودم آمدم
و دیدم جان همسرم را گرفتهام بهشدت پشیمان شدم .او بیجان
روی زمین افتاده بود و من بهدلیل عذاب وجدانی که دچارش شده
بودم تصمیم گرفتم راهی اداره پلیس شوم و خودم را معرفی کنم.
خیلی پشیمانم و اگر زمان به عقب باز میگشت خودم را کنترل
میکردم تا دست به چنین اشــتباه بزرگی نمیزدم .پس از اقرار
این مرد میانسال ،ماجرای این جنایت به قاضی ساسان غالمی،
بازپرس جنایی تهران گزارش شد و او به همراه تیم بررسی صحنه
جرم راهی محل حادثه شدند .تیم جنایی پس از حضور در محل
با جسد زنی 52ساله مواجه شد که به دستور بازپرس جسد وی به
پزشکی قانونی انتقال یافت و مرد میانسال نیز برای ادامه تحقیقات
در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت.

شومی را که کشیده بودند عملی کنند و خسارات جبرانناپذیری بهبار آورند و در این شرایط مأموران
باید در کوتاهترین زمان ممکن عملیات آنها را خنثی میکردند .در چنین شرایطی بود که مأموران با
تالش شبانهروزی موفق به شناسایی مخفیگاه تروریستها شدند و آنها را پیش از انجام عملیات دستگیر
کردند .سردار کیوان ظهیری ،فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران گفت :با هماهنگی مرجع قضایی
حوالی ساعت 4صبح روز ۲۶آبانماه ،مأموران در عملیاتی غافلگیرانه عامل اصلی این تیم را دستگیر
کردند .همچنین در بازرسی از مخفیگاه متهم اصلی7 ،کیلوگرم مواد منفجره و ریموت2 ،قبضه کلت
کمری۹۱ ،عدد فشنگ جنگی و 3قبضه صداخفهکن کشف شد .او ادامه داد :با تحقیق از متهم عصر همان
روز دومین تروریست نیز در مخفیگاهش دستگیر شد تا هر دو نفر آنها در اجرای نقشهای که داشتند
ناکام بمانند .بهگفته وی2 ،متهم در بازداشت بهسر میبرند و تحقیقات فنی در این خصوص ادامه دارد.

«پرونده اغتشاشات شــما در این لینک است ،روی آن کلیک
کنید» این پیامک تازهترین ترفند کالهبرداران برای سرکیسه
کردن طعمههایشان است .آنها با این شیوه طعمههایشان
را ناخواسته وارد ســایتهای جعلی کرده و با بهدست آوردن
اطالعات محرمانه بانکیشان حسابهایشان را خالی میکنند.
اما این نوع کالهبرداری چگونه اتفاق میافتد؟
به گزارش همشهری ،ســودجویان و کالهبرداران سایبری از
هر فرصتی برای سوءاستفاده از شــهروندان و کاربران فضای
مجازی اســتفاده میکنند و در تازهترین اقدام مجرمانهشان
اقدام به ارســال پیامکهایی با کلیدواژه ناآرامیهای اخیر در
کشور میکنند .این افراد پیامکی را با این مضمون که «پرونده
اغتشاشات شــما در لینک زیر» قابل دسترســی است برای
شمار زیادی از شهروندان ارســال کردهاند و طبیعی است در
این شرایط ارسال چنین پیامکهایی میتواند موجب نگرانی
شهروندان شــده و آنها را ترغیب کند تا روی لینک فرستاده
شــده در انتهای پیامک کلیک کننــد .زدن روی این لینک
باعث میشــود تا افراد به صفحههای جعلی کــه حاوی انواع
بدافزارهاست وارد شــوند .این لینکها کاربران را به صفحات
جعلی هدایت میکند که در چنین صورتی از آنها خواســته
میشــود تا با پرداخت مبلغی اندک به پرونده خود دسترسی
داشته باشند و کم بودن مبلغ باعث میشود که اغلب کاربران
برای مطلع شــدن از ماجرا پرداخت را انجــام دهند .در این
شرایط اطالعات حســاب بانکی کاربران کپی شده و افرادی
که در پشت پرده این ماجرا قرار دارند میتوانند حساب بانکی
طعمههایشان را خالی کنند.
در روش دیگــری ممکن اســت پس از ورود به ســایت هیچ
درخواستی از شما نشود اما کاربر به محض لمس لینک و ورود به
آن سایت بهطور ناخواسته گوشیاش به ویروس آلوده میشود و
در این حالت تلفن همراه با کمک بدافزارهایی که کالهبرداران
فرستادهاند به اطالعات ذخیره شده در تلفن همراه دسترسی
پیدا کرده و از این طریق از کاربران سوءاستفاده میکند.
ســرهنگ داوود معظمی گودرزی ،رئیس پلیس فتای تهران
بزرگ با اعالم جزئیات ترفندهای تازه کالهبرداران سایبری
میگوید :اخیــرا پیامکهای لینکدار با محتــوای «پرونده
اغتشاشات شما در سایت زیر» برای برخی از شهروندان ارسال
شده و زیر آن لینکی ناشناس قرار گرفته است .این پیام از سوی
مجرمان سایبری برای شهروندان ارسال شده و جعلی است.
وی ادامه میدهد :در این روش از کالهبرداری ،کالهبرداران
با درســت کردن آدرس اینترنتی پیامکی با محتوای پرونده
اغتشاشات شما در سایت زیر برای شهروندان ارسال میکنند
که در نهایت با ترغیب آنان هــدف کالهبرداری قرار خواهند
گرفت .چرا که لینک معرفی شده در این پیامکها حاوی یک
بدافزار است و مجرمان اینترنتی با این شگرد مجرمانه ،اطالعات
کارت بانکی متقاضیان را به سرقت برده و با نقص کردن حریم
خصوصی شهروندان و دسترسی به اطالعات شخصی ،نسبت
به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنها نیز اقدام میکنند.
سرهنگ معظمی گودرزی با اشــاره به اینکه ارسالکنندگان
لینکهای جعلی هدفی جز سرقت اطالعات بانکی شهروندان
چ سازمانرســمی و
ندارند ،گفت :پلیس فتا تأکید میکند هی 
حاکمیتی با شمارههای شخصی برای شهروندان پیامک ارسال
نخواهد کرد .شهروندان قبل از اینکه لینکی را باز کنند لحظهای
صبر و در ادامه حتما محتــوای آن را مطالعــه کنند که روی
لینکهای جعلی تحت عنوان سامانه ثبت ثنا ،سهام عدالت و
هدفمندی یارانهها و ...وارد نشوند؛ که اگر شهروندان در این رابطه
دقت داشته باشند حجم زیادی از پروندهها کاهش پیدا میکند.

