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گــروه حوادث- کپــی رمز 
ارزهای تقلبی، سرمایه مرد مشهدی 

را به باد داد.
بــه دنبــال ســود کالن آن هم 
یک شــبه بودم. با راهنمایی یکی از 
دوستانم که در زمینه خرید و فروش 
ارز هــای دیجیتالی کار می کرد وارد 
این بازار شــدم. خیلی وقت بود که 
پدرم پاداش بازنشستگی اش را گرفته 
و آن را در بانک گذاشــته بود و سود 
ناچیزی دریافت می کرد. موضوع را 
بــه او توضیح دادم و با او وارد مذاکره 

شدم.
به او از مزایای ارزهای دیجیتالی 
و رشد صعودی سودهایش گفتم. بعد 
از کلی کلنجار رفتن با پدرم سرانجام 
توانستم متقاعدش کنم تا پول هایش را 
از بانک بیرون بکشد و با من در خرید 
و فروش ارز دیجیتالی مشارکت کند. 
بعد از پدرم به ســراغ بــرادرم رفتم. 
دوستم را دعوت کردم و او درباره رمز 
ارزهای دیجیتالی به برادرم توضیحات 
کاملی داد. با انجام این جلسه برادرم 
هم مجاب شــد تا در این زمینه با من 
و پدرم وارد سرمایه گذاری شود برای 
همین خودرو ســواری زیرپایش را 

فروخت.
من، پدر و بــرادرم در مجموع 
توانســتیم 400 میلیون تومان به هم 
بزنیم. ســپس آن را در اختیار دوستم 
که به او اعتماد داشــتم، قــرار دادم. 
بعــد از چند روز بــاال و پایین کردن 
چند ســایت ســرانجام من، پدر و 
بــرادرم صاحب یک کیف دیجیتالی 
شــدیم و معادل ریالی موجودی مان 
بیت کوین خریداری کردیم. خواب 
و خوراکم شــده بود بیت کوین و راه 
پول درآوردن. به هر کانال و گروهی 
که در این باره فعالیت می کرد سرک 
می کشیدم تا دامنه اطالعاتم را در این 
باره بیشــتر کنم. برادر و پدرم به من 
اعتماد کرده بودند و از طرفی دوست 

داشتم پیششان روسفید بشوم.
در ایــن بین عضو یــک کانال 
تلگرامی تحت عنوان فروش سیگنال 
بیت کویــن شــدم. کار ایــن کانال 
این گونه بود که گرداننده آن خبر خرید 
و فروش بیت کوین را در پایین ترین و 
باالتریــن نرخ روزش به اعضا اعالم 
می کــرد. افرادی کــه قصد خرید یا 
فروش این ارز دیجیتالی را داشــتند 
برای اطالع از جزئیات این اخبار باید 

مبالغی را پرداخت می کردند.

چند روزی می شد که این کانال 
را دنبال می کردم تا اینکه خبر فروش 
در باالترین میزان نرخ سود بیت کوین 
را در این کانال دیدم. جذب سود چند 
برابری، آن هم در یک مدت کوتاه مرا 
وسوســه کرد تا دست به فروش یک 
ســهم از چهار سهمی که خریداری 

کرده بودم، بزنم.
مبلغ درخواســت شده را برای 
فرد مــورد نظر واریــز و یک لینک 
فروش دریافت کردم. طبق راهنمایی 
بایــد یکی از کدهای بیت کوین را در 
یکی از باکس هــای درگاه اینترنتی 
مورد نظر کپی پیــس می کردم. طبق 
روش اعالم شــده عمل کردم و یکی 
از سهم هایم را فروختم اما هیچ مبلغی 
وارد حســاب بانکی ام نشد. قلبم تند 
تند می زد. موضوع را به دوستم گفتم 
و بعد از کلی باال و پایین کردن لینک 
انتقال، متوجه شدم سایت مورد نظر 
از طرف یک هکر مدیریت می شــده 

است.
خودم با دســت خودم و بدون 
هیچ مشورتی 100 میلیون تومان پولی 
که با فروش لوازم و به سختی سر هم 
کرده بودم را در کیف دیجیتالی هکر 

ریخته بودم.
رئیس پلیس فتای استان خراسان 
رضوی در تشریح این پرونده گفت: 
مال باخته به مرکز پلیس فتای اســتان 
مراجعه و علیه فــردی که یک دهم 
از چهار دهم ســهم ارز دیجیتالی اش 
معادل 100 میلیون تومان را ســرقت 
کرده بود شکایت کرد و تحقیقات این 
پرونده برای شناسایی متهم یا متهمان 
آغاز شد. سرهنگ جواد جهانشیری 
با اشــاره به روند شناســایی متهمان 
این گونه پرونده ها، بیان کرد: چنانچه 

فردی تصمیم به ســرمایه گذاری در 
حــوزه ارزرمزهــای دیجیتالی دارد 
حتمــا با یک متخصص مشــورت 
کند تــا در دام هکرهــا، بدافزارها و 
سایت های فیشینگ گرفتار نشوند. 
اما آنچه دربــاره ارزهای دیجیتالی، 
شــهروندان باید بدانند این است که 
با توجه به مشــخص نبودن عملیات 
نقل و انتقال پول در این حوزه احتمال 
بروز اقدامات مجرمانه فراوان است 
و چون واریزی هــا عموما از طریق 
حســاب های برون مرزی است در 
صــورت بروز خطا روند پیگیری آن 

به سختی پیش می رود.
این مقام ارشد پلیس فتای استان 
ادامه داد: شهروندان بدانند که فعالیت 
در ایــن حوزه عموما مشــکالتی به 
همراه دارد. اگر فردی کیف پول خود 
را در صفحه دسکتاپ رایانه اش ذخیره 
کند احتمال هک شدن آن وجود دارد. 
نگهداری اطالعات کیف پول از طریق 
اســناد کاغذی هم امکان پذیر نیست 
زیرا احتمال ســرقت و مفقود شدن 
آن وجود دارد. همچنین نمی توان به 
صرافی های دیجیتالی هم اعتماد کرد 
چراکه احتمــال کالهبرداری وجود 
دارد. پس نیاز است حتما شهروندان 
در این حوزه با چشــمانی باز ورود 
کرده و به کانال ها و ســایت هایی که 
هیچ شــناختی از نحوه فعالیت آن ها 

ندارند اعتماد نکنند.
سرهنگ جهانشــیری در پایان 
به شــهروندان تأکید کرد: شهروندان 
بداننــد اگر در این زمینه ارز رمزهای 
خود را از دست بدهند امکان پیگیری 
آن و شناسایی هکرها ضعیف است 
پس برای سرمایه گذاری در این زمینه 

کمی با احتیاط گام بردارند.

بیت کوین مرد بازنشسته را بدبخت کرد

استخدام فروشنده آقا یا خانم 
حقوق اداره کار، بیمه، بدون نیاز به سابقه 

ساعت کاری: ساعت بازار
بازار مرجان - تلفن تماس: 09131668540

گروه حوادث-  »حسین« وقتی 
شــنید قرار است پدر شــود، به همه 
همکارانش شیرینی داد و از خوشحالی 
در پوســت خــود نمی گنجید، وقتی 
»نگیــن« به دنیا آمــد، عکس هایش را 
در گوشــی موبایل به همه نشان داد و 
از اینکه دخترک شــبیه اوســت، ابراز 

شادی کرد.
اما حــاال این پدر خندان که خود 
را به دنیای شیشــه ای فروخته بود، در 
چهاردیواری سلول مدام گریه می کند، 
عکس نگین  کوچولو که 4 بهار بیشتر 
ندیده بود، روی تختش قرار دارد و در 
خــواب و بیداری خنده های نمکین را 

می بیند.
اواخر بهار بود که »نازنین« بعد از 
دعوای خانوادگی با شوهر شیشه ای اش 
بــا ناراحتی و با جا گذاشــتن دخترک 
گریان خانه شان را ترک کرد و به حالت 
قهر راهی خانه پدر شــد و مدام تکرار 
کرد که طــالق می خواهد. نگین گریه 
می کرد و حســین سراغ پایپ رفت و 
شیشه کشــید و هنوز دقایقی نگذشته 
بــود که جنایتی تلخ رقم خورد و همه 
همسایه ها دیدند که مردی کودکش را 
از پنجره به بیرون پرتاب کرده اســت. 
وقتی پلیس و اورژانس باالی سر جسد 
دخترک که روی کف حیاط ساختمان 
5 طبقه افتاده بود، رسیدند، از ناراحتی 
و افســوس سری تکان دادند و حسین 
که هنوز در هیجان و توهم شیشه بود، 
همانجا دستگیر شد و... این مرد به 10 
سال زندان محکوم شده است. نازنین 
سیاهپوش از او طالق گرفته و حسین 
یک زندگی پر از خوشبختی را تنها به 

خاطر شیشه باخته است.
چند سالگی ازدواج کردی؟

25 سال داشتم که به اصرار پدرم 
که می گفت وقتی خانه و کار داری، نباید 
مجرد بمانی با نازنین که هم دانشگاهی ام 

بود، ازدواج کردم.
چه شغلی داشتی؟

مــن حســابرس یک شــرکت 
خصوصی بودم.

از همــان ابتدا شیشــه ای 
بودی؟

نه، من از 19 ســالگی ســیگاری 
شــدم. نازنین می دانســت ســیگار 
می کشــم، اما مخالفتی نداشت. پدر و 
همه برادرانش هم سیگار می کشیدند، 

اما هیچکس شیشه ای نبود.
پس چطور شیشه ای شدی؟

پســرعمویم مرا داغــون کرد. 
او خــودش یــک شــرکت کوچک 
ساختمانی داشــت و از من خواست 
هفته ای دو بار بعد از شــیفت کاری ام 
بــه دفترش رفته و حسابرســی وی را 

برعهده داشته باشم. پول خوبی می داد، 
پذیرفتم. نازنین هم از اینکه درآمدمان 
بیشتر می شــود، خوشحال شد، غافل 

از اینکه من همه چیز را خواهم باخت.
وقتی به شــرکت »سعید« رفتم، 
متوجه شدم وی قلیان و شیشه می کشد 
و چــون در دفتــرش کســی حضور 
ندارد، راحت این کار را انجام می دهد. 
روزهای نخســت خواستم این کار را 
نکند، اما او چرب زبان بود و مرا میهمان 
خود کرد. تنها خواســتم امتحانی کرده 

باشم و خیلی زود شیشه ای شدم.
همسرت کی فهمید؟

تا یک ســال متوجه نشده بود. در 
خانه شــاد بودم و بیشتر با بچه ام بازی 
می کردم کــه ناگهان رفتارم تغییر کرد. 
بدبین شــدم و مدام گیــر دادم و بهانه 
آوردم، حتــی نازنین را زیر مشــت و 
لگد گرفتم. خودم وقتی از توهم خارج 
می شــدم و می فهمیدم چــه کارهایی 
کــرده ام، شرمســار می شــدم و کلی 

عذرخواهی می کردم.
همین رفتارهای دوگانه ام باعث 
شــد نازنین بیشتر شــک کند. انگار 
پرس وجو کرده بود و یک بار که خواب 
بودم، کیفم را جست وجو کرده و پایپ 
را دیده بود. وقتی ماجرا را به من گفت، 
خواستم کتمان کنم، اما نشد و قول دادم 

ترک کنم.
در کارت تاثیری نداشت؟

تا روزی که خودم را خانه خراب 
کردم، کسی در محل کارم متوجه نشده 
بود. البته خرابکاری زیاد داشتم، اما کسی 
متوجه نمی شد. در اتاقم تنها بودم و تنها 
تاثیرش شــوخی های زیاد با همکاران 
بود که کسی دل آزرده نمی شد. البته چند 
باری رییســم تذکر داد که باید رعایت 

بعضی از مسائل را بکنم.
واکنش نازنین چگونه بود؟

کلــی گریه کرد، قســمم داد. از 
خــودش و دخترمان گفت و من مدام 
قول دادم، اما نمی توانســتم ترک کنم و 
هر روز بیشتر می کشیدم. به بهانه اینکه 
کار پســرعمویم زیاد شده است و باید 

در شــرکت وی بمانم، آنجا را پاتوق 
شیشــه ای خود کردم تــا اینکه رفتارم 
از کنترل خارج شــد و مدام دســتور 
می گرفتم که همسرم خیانتکار است و 
باید او و دخترم کشته شوند تا اهریمن 

از من دور شود.
اهریمن؟!

جای تعجب دارد! االن فهمیده ام 
که همه اش توهم بود و دروغ. من وقتی 
تحت تاثیر شیشه بودم، صدایی ترسناک 
می شــنیدم که می گفت باید بچه ام را 
بکشــم، اما من مقابله می کردم و مدام 
می گفتــم که نگین را دوســت دارم و 

همسرم زنی پاک است.
پس چرا قتل ؟

مــن در خانه بدرفتار، ســر کار 
بذله گو و در میهمانی ها گوشه گیر شده 
بودم. کســی هم باور نمی کرد در مغزم 
چه هیاهویی اســت. فقط نازنین بود 
که سعی داشت آبروداری کند تا اینکه 
چند باری در توهم شیشه با چاقو او را 
تهدید به قتل کردم. او احســاس خطر 
داشــت، اما مدارا می کرد تا اینکه شب 
جنایت گفت خانــه ام را ترک می کند 
و اگر شیشــه را کنار نگــذارم، دیگر 
برنمی گردد. قول دادم ترک کنم. همین 
تصمیم را هم داشــتم، اما وقتی نازنین 
رفت و دیدم نگین گریه می کند، رفتم 
برای آخرین بار شیشــه بکشم و پایپ 
را بشــکنم. این کار را هم کردم، پایپ 
را شکستم، بعد دراز کشیدم تا بخوابم. 
تصمیم داشتم صبح مرخصی بگیرم و 
با نازنین و نگین کوچولو به مســافرت 
برویم و بعد زندگی سالم داشته باشم، 
هنوز چشــم هایم سنگین نشده بود که 
گریه های نگین کالفه ام کرد و همزمان 
بــاز اهریمن به من دســتور داد بچه را 
به قتل برســانم. مقاومت کردم تا اینکه 
ســمت نگین رفتم و او را از پنجره به 
بیرون پرتاب کردم. در تصورم این بود 
که بچه را به سمت مادرش می اندازم و 
او خواهد گرفت، اما نشد و خانه خراب 

شدم.
و 10 سال زندان؟

نازنیــن رضایت نــداد و من به 
حداکثر مجازات قانونی محکوم شدم!

و حال در سلول؟
در زنــدان کســانی کــه بچه ای 
را - فرقی نــدارد بچه خود یا دیگری 
- بکشــند، منزوی هستند تا روزی که 
هم بندی ها او را ببخشند. هیچکس از 
قاتل کودکان در اینجا خوشش نمی آید، 
حتی اگر خودشــان بیــش از یک قتل 

انجام داده باشند.
حرف آخر؟

من نابود شــده ام، حتی آزاد شوم، 
دیگر روزنه ای برای زندگی ندارم و از 
جوانــان و حتی بزرگ ترها می خواهم 
هیچ گاه برای تفریح هم که شــده هیچ 
موادمخدری بویژه شیشــه را امتحان 

نکنند.
نظر کارشناس

مهیار رســتمی، جامعه شناس در 
این زمینه می گوید: متاسفانه شیشه یکی 

از بدترین تاثیرات را در جامعه و بویژه 
خانواده معتادان بر جا گذاشــته است، 
اگــر روزی اعتیاد به تریاک و هروئین 
خانمانسوز بود و اعضای خانواده را به 
تحلیل می کشاند و گاهی باعث جنایت 
و رفتارهای خشــن می شــد، امروزه 
شیشه خانواده های معتادان را در خطر 
قرار داده و در آن هر لحظه امکان وقوع 

قتل های خانوادگی وجود دارد.
وی افــزود: باید خانواده  اینگونه 
شیشــه ای ها آموزش ببینند که با چنین 
معتادان توهمــی ای چگونه برخورد 
کنند و بدانند آنان در دنیایی غیرواقعی 
و توهمی دســت به هر کاری می زنند 
و قتل عزیزترین شــخص ها برایشان 
راحت است. مراقب باشند و با مراجعه 
به مشــاوران و کارشناسان همزمان با 
تالش برای پاک کردن آنان از شیشــه، 
از لحاظ روانی نیز معتادان شیشه ای را 

به فضایی واقعی بکشند

اهریمن گفت دخترکم را بکشم؛

  اهریمن دستور داد دخترک شیرین زبانم را از بین ببرم. این ادعاهای مردی است که پشت میله های زندان مدام تکرار می کند و اشک می ریزد.

این زندانی تهرانی هر روز گریه 
می کند

اسـتخـدام                                                 خـدمـات

مفقودی                                   خـرید و فـروش و ...

 

خدمات
من برای ادای دین به زمین به نقطه ای پناه 

برده ام که شناخت دقیقی از آن دارم.
خاك، سعی برای لمس آنچه از آب و خاك 

می آفرینم.
برای تهیه ظروف سفالی دست ساز میتوانید 

به صفحه ی اینستاگرام مراجعه کنید. 
@tarkhancollection

 

سفارش ظروف 
سفالی دست ساز

خدمات تأسیسات، آب، برق، 
فاضالب و تعمیرات ساختمان 

)کلی و جزئی(
با سابقه سال ها امور تأسیساتی 

در جزیره کیش
کمالی   09347682054

 

استخدام

 

 

آقا - با سابقه کار خدمات فنی و 
مهندسی ساختمان آماده همکاری با 
مراکز و شرکتهای مربوط می باشد 

09347690255
****

آقا- با سابقه کار در غذای بیرون بر 
آماده همکاری با مراکز و شرکتهای 

مربوط می باشد
09347684080
09352682240

جویندگان کار در جزیره 

ثبت رایگان 44424999

به یک حسابدار مقیم کیش با تحصیالت حداقل 
لیسانس حسابداری ترجیحا با سابقه کار مرتبط 

جهت کار در یک شرکت تولیدی نیازمندیم
M.zakeri@elyseekish.com

بافت مو هانیه
با 40% تخفیف ویژه

)با 7 سال سابقه کار در پالژ بانوان(
hanibaftkish

09391447113

سامانه آنالین سفارش غذا  
از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش
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یک شرکت معتبر در کیش جهت 
تکمیل کادر پرسنلی خود به 2 نفر 

نیروی آشنا به امور حسابداری 
نیازمند می باشد. 

ارسال رزومه به شماره واتس آپ:
09029147005

 

مفقودی

اصل کارت کیشوندی بنام خانم انیسه اصغری 

به شماره 168486/01 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 


