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حادثه ها

دستگیری سارق ارز دیجیتال
سرپرســت پلیس فتای استان زنجان از شناسایی  �

و دســتگیری عامــل دسترســی غیرمجــاز به کیف 
پــول مجازی خبــر داد و گفــت: کاربــران فعال در 
زمینه ارزهای دیجیتال به هیچ عنوان از شــبکه های 
اجتماعــی و ســایت های نامعتبر اقــدام به نصب 
برنامه و اپلیکیشــن نکنند. سیداحمد موسوی اظهار 
کــرد: در پی شــکایت یکــی از شــهروندان زنجانی 
مبنی بر دسترســی غیر مجاز به کیف پول مجازی و 
کالهبرداری، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار 
کارشناســان پلیس قرار گرفــت. رئیس پلیس فتای 
استان زنجان ادامه داد: پس از اخذ اظهارات شاکی و 
با بررسی های فنی و شیوه و شگردهای خاص پلیسی 
متهم در یکی از اســتان های هم جوار شناسایی و با 
هماهنگی قضائی  دســتگیر و به پلیس فتای استان 
زنجان انتقال داده شــد. او گفــت: در بازجویی های 
اولیه متهم منکر هرگونه جرمی می شــد که پس از 
مواجه شدن با مستندات و مدارک جمع آوری شده از 
سوی کارشناســان پلیس فتا، به جرم خود اعتراف و 
بیــان کرد با هویت جعلی و جلب اعتماد قربانیان و 
با به دســت آوردن اطالعات شخصی حساب کاربری 
قربانی، ارز دیجیتال به ارزش حدود دو میلیارد ریال 

از شش شاکی کالهبرداری کرده است.

کالهبرداری به بهانه ثبت اختراع
فردی که به بهانه ســرمایه گذاری در تجاری سازی  �

نوعی بخــاری از ۲۳ نفر ۳۵ میلیارد ریال کالهبرداری 
کرده بود، با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شد. 
سردار سیدمحمود میرفیضی، فرمانده انتظامی استان 
قم، اظهار کرد: در پی ارجاع ۲۳ فقره شکایت به پلیس 
آگاهی مبنی بر کالهبرداری از طریق ســرمایه گذاری از 
سوی مدعی اختراع و ثبت تولید تجاری نوعی بخاری، 
موضوع به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان قرار 
گرفت. او افزود: در تحقیقات از شــکات مشخص شد 
متهم با تبلیغات گســترده در فضای مجازی از طریق 
مانــور متقلبانــه اعتماد افــراد را با وعــده پرداخت 
ســود کالن و شــراکت آنها در زمینه تولید و صادرات 
محصــوالت جلب و در مجمــوع ۳۵ میلیــارد ریال 
دریافت کرده و متواری شــده است. فرمانده انتظامی 
اســتان قم گفت: در ادامه کارآگاهان با بررســی های 
الزم و انجام اقدامات اطالعاتی ســرنخ هایی از حضور 
متهم در یکی از اســتان های شــمال غربی به دست 
آورده و او را با هماهنگی مقام قضائی دستگیر و به قم 
منتقل کردند. ســردار میرفیضی تصریح کرد: متهم در 
مواجهه با شــواهد موجود ضمن اعتراف به پنج فقره 
کالهبرداری مشابه نیز در سایر شهرها اعتراف کرده که 
به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی 

تحویل مرجع قضائی و در نهایت روانه زندان شد.

تیراندازی مرگ بار در آمریکا
مقامات پلیس محلی آمریکا اعالم کردند که بر اثر  �

حادثه تیراندازی در مقابل دبیرستانی در شهر دموین 
واقع در ایالت آیووا، یک نوجوان کشــته و دو نوجوان 
دیگــر نیز که جــزء مصدومان بودند، به دلیل شــدت 
جراحات در بیمارســتان بستری شــده اند. قربانی این 
حادثه پسری ۱۵ ساله بود که دانش آموز این دبیرستان 
هــم نبود. همچنین دو زخمی این حادثه دو دختر ۱۶ 
و ۱۸ ســاله بودند که هر دو در این دبیرستان تحصیل 
می کردند. بر اساس گزارش ها، این دو نوجوان مصدوم 
در شرایط وخیم جسمانی قرار دارند. به گفته مقامات 
پلیس محلی، به نظر می رســد که یــک خودروی در 
حال عبور، اقدام به تیراندازی به سمت دانش آموزان 
کرده اســت. به گفته یکــی از مقامات محلی، پلیس 

مظنونان احتمالی این حادثه را بازداشت کرده است.

رخداد

کشف محموله بزرگ مواد مخدر 
در درگیری با قاچاقچیان

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از  �
دستگیری چهار قاچاقچی و کشف یک تن و ۵۲۸ 
کیلو مواد افیونی در درگیری مســلحانه تکاوران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر با قاچاقچیان مســلح 

خبر داد.
ســردار احمد طاهــری اظهار کــرد: مأموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشــراف اطالعاتی و 
انجام اقدامات تخصصی اعضای یک باند مســلح 
قاچاق مــواد افیونی کــه قصد قاچــاق و انتقال 
محموله بزرگ مواد مخدر از شهرستان زاهدان به 
مناطق مرکزی کشــور را داشتند، شناسایی و برای 

انهدام این باند وارد عمل شدند.
او افزود: در همین زمینه مأموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر پس از چند شــبانه روز رصد و کنترل 
نامحســوس تحرکات اعضای این باند، ســرانجام 
شامگاه دوشنبه قاچاقچیان را که با چهار دستگاه 
پژو ۴۰۵ در یک محــور فرعی، در منطقه عمومی 
غرب زاهدان در حال انتقال محموله مواد مخدر 
بودند، مشــاهده کردند و به آنها دســتور ایســت 

دادند.
سیستان و بلوچستان  اســتان  انتظامی  فرمانده 
تصریح کرد: ســوداگران مرگ بــه محض ورود به 
منطقــه کمین پلیس بدون توجــه به اخطارهای 
صــادره بــا عوامــل انتظامــی درگیر شــدند که 
پس از روبه روشــدن بــا آتش پر حجــم تکاوران 
پلیــس عرصه را بر خود تنــگ دیده و با رهاکردن 
خودرو های حامل مواد به سمت ارتفاعات اطراف 

متواری شدند.
ســردار طاهری بیان کرد: در نهایــت با اقدام 
به موقع و عکس العمل ســریع مأموران انتظامی، 
چهار نفــر از قاچاقچیان دســتگیر و در ادامه، در 
بازرسی از خودروهای توقیفی، یک تن و ۵۲۸ کیلو 
و صد گرم مواد افیونی به همراه دو قبضه ســالح 
کالش با ۴۵ فشــنگ جنگی و هشت قبضه کلت 

کمری کشف شد.

دستگیری کالهبردار واتس اپی
مردی شــیاد در تماس با شــهروندان از طریق  �

شبکه اجتماعی واتس اپ و بیان اینکه شما برنده 
قرعه کشی شده اید، از آنها کالهبرداری می کرد.

ســرهنگ فداییان، رئیس پلیس فتای اســتان 
ســمنان، گفــت: در پی وصول پرونــده قضائی با 
موضــوع کالهبــرداری اینترنتی رســیدگی به آن 
در دســتور کار قرار گرفت و مشــخص شد متهم 
یا متهمان بــا ترفندهای مختلــف از جمله ایجاد 
پروفایل جعلی در شبکه اجتماعی واتس اپ با نام 
یکی از ســازمان های دولتی و تماس با شهروندان 

از آنها کالهبرداری می کنند.
ســرهنگ فداییان افزود: با توجــه به اهمیت 
موضوع تیم ویــژه ای از مهندســان کارآگاه برای 
رســیدگی به پرونده تشــکیل و ادله های دیجیتال 
و شــواهد مرتبط با پرونده جمع آوری شد. سپس 
مأمــوران موفق شــدند متهم حرفــه ای را که با 
هویت جعلی در حال فعالیت بود، شناســایی و با 

هماهنگی مقام قضائی دستگیر کنند.
این مقام انتظامی انگیزه متهم سایبری را کسب 
منفعت مالی عنوان کــرد و گفت: از متهم تعداد 
درخور توجهی کارت بانکی، پایانه فروشــگاهی و 
ســایر موارد مرتبط با پرونده کشــف شد و هرچند 
متهــم در بازجویی اولیه منکر اتهامش شــد، در 
ادامه در مواجهــه با ادله دیجیتال و مســتندات 

جمع آوری شده لب به اعتراف گشود.

شرق: پسر بوکســور که عمه اش را بــه قتل رسانده بود، 
با رضایت اولیــای دم از قصاص نجات یافت و به لحاظ 

جنبه عمومی جرم محاکمه شد.
به گــزارش خبرنگار ما، متهم پیش از این محاکمه و 
به قصاص محکوم شــده بود اما اولیــای دم از قصاص 
گذشــت کردند و او این بار بــه لحاظ جنبه عمومی جرم 

پای میز محاکمه رفت.
وقوع این قتل یک سال قبل به مأموران پلیس گزارش 
داده شــد. مأموران با تماس تلفنی شهروندی در جریان 
مرگ مشــکوک یک زن قرار گرفتند و به خانه وی رفتند. 
با انتقال جســد به پزشــکی قانونی تحقیقات آغاز شد. 
هرچنــد بوی گاز در خانه پیچیده بــود و در ابتدا به نظر 
می رسید او براثر گازگرفتگی جانش را از دست داده است 
اما با انجام آزمایش های متخصصان پزشــکی قانونی و 
فقط کمتر از ۲۴ ساعت از کشف جسد این زن، مشخص 
شــد علت مرگ او نه تنها گازگرفتگی نبوده بلکه وی به 

قتل رسیده است.
یکی از بستگان این زن که موضوع را به پلیس اعالم 
کرده بود، در تحقیقات گفت: شــیدا از شــوهرش طالق 
گرفتــه بود و در این خانه تنها زندگی می کرد. امروز (روز 
حادثه) هرچه با او تماس گرفتم، پاســخ نداد و نگرانش 
شدم. سابقه نداشــت که جواب تلفن مرا ندهد. اگر هم 
یک زمانی کار داشت و نمی توانست جواب دهد، خیلی 

زود خودش تماس می گرفت. از روی نگرانی راهی خانه 
شیدا شدم. هر چه زنگ زدم در را باز نکرد اما همسایه ها 
می گفتند ندیده اند او از خانه خارج شــود. کفش های او 
هم مقابل در ورودی بود و نشــان می داد او داخل خانه 
است. به ناچار در را شکستیم و با جسد شیدا روی کاناپه 
مواجه شــدیم. به محض ورود به خانه بوی شدید گاز به 

مشامم خورد.
با تأیید وقوع جنایت، تحقیقات برای شناســایی قاتل 
در دستور کار پلیس قرار گرفت. از آنجایی که در ورودی 
خانه سالم بود، اولین فرضیه این بود که عامل قتل فردی 
آشناســت و مقتول خــود در را روی او باز کرده اســت. 
به این ترتیب تحقیقات ادامه یافت و مأموران به برادرزاده 
مقتول مظنون شــدند. این پسر ۲۴ ســاله مرتب به خانه 
عمه اش رفت و آمد داشــت و شــب قبل از حادثه نیز در 
خانه او بود. مأموران بعد از به دست آوردن این سرنخ ها 

پسر جوان را در مراسم تدفین عمه اش بازداشت کردند.
متهم در ابتدای تحقیقات ادعا کرد بی گناه اســت و 
نمی داند چه کســی عمه اش را به قتل رسانده است اما 
وقتی با مدارک پلیســی مواجه شــد، به ارتکاب جنایت 
اعتراف کــرد و در حالی که گریه می کــرد، گفت از زمان 

انجام قتل عذاب وجدان شدیدی دارد.
پسر جوان درباره قتل عمه اش گفت: او زن مهربان و 
خوبی بود و خیلی مرا دوست داشت. من هم از بچگی 

عاشق عمه ام بودم. رفتارش با من خوب بود اما کینه ای 
که از پدربزرگ و عمویم داشــتم، باعث شد دست به این 
کار بزنم. پدربزرگم قبل از مرگ تمام اموالش را فروخت 
و به عمویم داد. او به پدر من که فلج هم هســت، هیچ 
چیز نداد. من از این موضوع خیلی ناراحت بودم اما کاری 

نمی توانستم بکنم.
متهم ادامه داد: روز حادثه من خیلی ناراحت بودم. 
چند وقت قبل با دختری در اینستاگرام دوست شده بودم. 
اوایل خودم را پسری پولدار معرفی کردم و برای اینکه به 
آن دختــر ثابت کنم وضع مالی خوبی دارم، خودروهای 
مــدل باال کرایه می کردم و ســر قرار بــا او می رفتم؛ اما 
باالخره دستم رو شد و آن دختر مرا به خاطر وضع مالی 
بدم رهــا کرد. بعد از این اتفاق آن قــدر حالم بد بود که 
حتی قرص روانگردان مصرف کردم. شب قبل از جنایت 
به خانه عمه ام رفتم. فردای آن روز از ســر عصبانیت به 
عمو و پدربزرگم ناسزا گفتم. چون اگر پدربزرگم حق پدرم 
را داده بــود، من به خاطر بی پولی از ســوی دختر مورد 
عالقه ام طرد نمی شدم و در زندگی شکست نمی خوردم. 
عمه ام وقتی دید مــن دارم به پدر و بــرادرش بدوبیراه 
می گویم، عصبانی شد و یک سیلی به  صورتم زد. من که 
خودم حالت عادی نداشتم، از این کار عمه ام شوکه شدم 
و یک دفعه دستم را روی گلوی او گذاشتم و آن قدر فشار 
دادم که دیگر نفســش بند آمد. از آنجا که من ورزشکار 

هستم و در رشته بوکس فعالیت می کنم، دستانم خیلی 
قوی اســت و به همین خاطر این اتفاق افتاد. به خودم 
گفتم صحنه سازی کنم تا کسی متوجه اصل ماجرا نشود. 
برای همین گاز را روشن کردم تا به نظر برسد که عمه ام 

مسموم و دچار گازگرفتگی شده است.
با پایان بازجویی ها و صدور کیفرخواست پرونده برای 
رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در 
جلسه دادگاه اولیای دم برای متهم درخواست قصاص 
کردند. زمانی کــه متهم مقابل قضات قرار گرفت گفت: 
من پشیمان هستم. اشتباه کردم. به خاطر شکست عشقی 

دست به این کار زدم و درخواست بخشش دارم.
با این حال اولیای دم خواسته متهم را قبول نکردند و 
حکم بر قصاص متهم صادر شــد. چندی پیش با تالش 
متهــم و خانواده اش، آنهــا در نهایت موفــق به جلب 
رضایت شــدند و متهم این بار به لحــاظ جنبه عمومی 
جرم پای میز محاکمه رفت. او باز هم اتهام را قبول کرد و 
گفت: من عمه ام را خیلی دوست داشتم و به خاطر اینکه 
عمو و پدربزرگم را مســئول اشــتباهات پدرم و شکست 
عشقی خودم می دانستم، فحاشی کردم و بعد هم که با 
واکنش عمه ام مواجه شدم، او را کشتم. من از اولیای دم 
معذرت می خواهم و ممنون هستم که من را بخشیدند.

با پایان جلسه دادگاه قضات برای تصمیم گیری وارد 
شور شدند و متهم را به دو سال حبس محکوم کردند.

شرق: نزدیک شــدن به روزهای پایانی سال این فرصت را برای تبهکاران مهیا 
کرده تا به روش های مختلف در فضای مجازی از شهروندان کالهبرداری کنند. 
فروش های ویژه عیدانه و جشــن های نیکوکاری و خیریه شگردهای رایج این 

روزهای شیادان است و پلیس در این رابطه به شهروندان هشدار داده است.
ســرهنگ رامین پاشــایی، معاون اجتماعی پلیس فتای کشور درباره یکی 
از شــگردهای مجرمــان توضیح داد: با توجه به ایام پایانی ســال مراســم و 
پویش هایــی مختلف با عنوان جشــنواره نیکوکاری درحال برگزاری اســت. 
تعدادی از سازمان ها و نهادهای اجرائی دارای مجوز در این خصوص فعالیت 
می کنند و مســیرهای اهدای کمک های نقدی و غیرنقدی خیرین نیز از طریق 
شماره حساب اعالمی دولتی و از طریق رسانه ملی و خبرگزاری رسمی کشور 
در حال اطالع رســانی است؛ اما متأسفانه بعضی از افراد سودجو با راه اندازی 
کمپین هــای دروغین در فضای مجازی و با سوء اســتفاده از نام و اعتبار افراد 
حقیقــی و حقوقی به ویــژه افراد شناخته شــده در حوزه ورزش و ســینما با 
اعالم شماره حساب های شــخصی مترصد واریز مبالغ از ســوی داوطلبان و 

کالهبرداری با این شگرد هستند.
سرهنگ پاشایی افزود: بر اساس رصدهای صورت گرفته کارشناسان پلیس 
فتا در کشــور، یک متهم در این خصوص مورد شناســایی قــرار گرفته و ضمن 
مسدودسازی شماره حسابش، او برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صالح 
تحویل داده شده است و اقدام انتظامی پلیس فتا علیه سایر مرتکبان این گونه 
جرائم در جریان است. این مقام انتظامی در ادامه توصیه کرد: در صورت تمایل 
به شــرکت در این طرح های خداپسندانه صرفا از طریق نهادها و سازمان های 

دارای مجوز اقدام کنند و از واریز هرگونه وجه به حســاب های شخصی افراد 
که در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها در حال تبلیغ هستند، اکیدا خودداری 
کنند. یک مقام انتظامی دیگر نیز درباره طرح های فروش نوروزی هشدار داده و 
از شهروندان خواسته مراقب باشند تا فریب نخورند. سرهنگ مهدی قاسمی، 
رئیس پلیس فتای اســتان بوشــهر از افزایش کالهبرداری هــا در قالب ایجاد 
فروشگاه جعلی در بستر صفحات اینستاگرامی خبر داد و گفت: مردم در هنگام 
خریدهای عیدانه خود مواظب باشــند تا فریب فروشندگان دروغین، صفحات 
جعلی و نامعتبر اینســتاگرامی را نخورده و بخشی از سرمایه خود را از دست 
ندهند. برخی از مجرمان سایبری در شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام با 
طراحی فروشگاه های جعلی، تالش می کنند تا با تبلیغات به ظاهر جذاب نظیر 

قیمت های پایین تغییر فصل، تخفیفات آخر سال، امتیاز عیدانه، جشنواره نوروز 
و…توجه کاربران را جلب کرده و با مهندسی اجتماعی، مبالغی از متقاضیان 
به عنوان بیعانه یــا وجه کامل مورد معامله دریافــت کنند، در حالی که دیگر 

پاسخ گوی آنها نخواهند بود.
رئیس پلیس فتای اســتان بوشــهر افزود: بــا عنایت به فرا رســیدن ایام 
پایانی سال و نزدیک شــدن به عید نوروز ۱۴۰۱ که معموال استقبال خانواده ها 
از خریدهــای اینترنتی نیز افزایش می یابد و برای پیشــگیری از متضرر شــدن 
آنها و گرفتارنشــدن در دام کالهبرداران ســایبری، باید دقت داشته باشند که 
فروشــگاه های معتبر، معموال آدرس و تلفن ثابت مشخصی داشته و امکان 
مراجعــه حضــوری را برای مشــتریان فراهــم می کنند و عــالوه بر صفحه 
اینستاگرامی، معموال  یک وبسایت فروشگاهی معتبر و  نماد اعتماد الکترونیک 
دارند. سرهنگ قاسمی در ادامه تأکید کرد: تعداد دنبال کننده باال و فالوورهای 
چند ده هزار نفــری به هیچ عنــوان به تنهایــی معیار خوبی برای احــراز اعتبار 
صفحه اینســتاگرامی نبوده و ممکن اســت این فالوورها نیز خریداری شده یا 
اکانت های واقعی نباشــند. اکثر فروشگاه های معتبر، قابلیت دریافت نظرات 
کاربران به صــورت کامنت را مهیا کرده و البته در صورتی                    که مشــاهده کردید 
تعــدادی اکانت محــدود و تکراری اقدام به درج نظر مثبــت و تأیید در همه 
پســت ها کرده اند باید به این فروشــگاه مجازی مشکوک شوید. رئیس پلیس 
فتای اســتان بوشهر یادآوری کرد: توصیه می کنیم تا حتی المقدور از پرداخت 
هرگونه وجهی در قالب بیعانه و پیش پرداخت تا زمان مشاهده و دریافت کاال 

و خدمات مورد توافق، خودداری شود.

شــرق: مردی که در شبکه  اجتماعی اینســتاگرام اقدام 
به کالهبــرداری۶۰ میلیارد ریالی از طریــق رمالی کرده 
بود، شناســایی و دستگیر شــد. در پی شکایت تعدادی 
از شــهروندان مبنی بر کالهبرداری بــا ترفند فالگیری و 
رمالی در شبکه اجتماعی اینستاگرام، کارشناسان پلیس 
فتا تحقیقــات خود را در این زمینه آغــاز کردند. یکی از 
مال باختگان دربــاره نحوه وقوع جــرم توضیح داد: در 
اینســتاگرام با یک آگهی تحت عنوان رمال و دعانویس 
برخــورد کردم و برای حل مشــکلم با فــرد تبلیغ کننده 
تماس گرفتم. او وعده داد مشــکل مرا رفع خواهد کرد. 
ســپس به درخواســت فرد رمال مبلغی را به حساب او 

واریــز کردم، اما پس از آن دیگر پاســخ گوی تماس های 
من نبود و فهمیدم فریب خورده ام. سایر مال باختگان نیز 
اظهاراتی مشابه را مطرح کردند و معلوم شد همگی به 
یک شیوه فریب خورده اند. سپس کارشناسان با اقدامات 
فنی و تحقیقات پلیسی مطلع شدند متهم ساکن استان 
البرز اســت. مأموران بعد از شناســایی مخفیگاه متهم، 
موفق شــدند او را دســتگیر کنند. در بازرســی از منزل 
ایــن فرد، ۹۷ هزار دالر، ۴۰ ســکه و مقــدار زیادی طال و 
جواهرات که متهم از طریق کالهبرداری به  دست آورده 
بود، کشــف و ضبط شــد و در ادامه کارشناســان پلیس 

ارزش اموال مکشوفه را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

شرق: فردی که با ترفند انتشار آگهی دروغین استخدام، 
۱۰ میلیارد ریال از ۲۰۰ شــهروند کالهبرداری کرده بود، 
شناســایی و دســتگیر شــد. در پی شــکایت تعدادی از 
شهروندان شیرازی مبنی بر درج آگهی استخدام در یکی 
از ســایت های آگهی محور و کالهبــرداری از آن طریق، 
بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان 
قرار گرفت. شــکات در اظهارات خــود گفتند در یکی از 
ســایت های آگهی محور، با آگهی تحت عنوان استخدام 
و کاریابی برخورد کرده  و ضمــن برقراری تماس با فرد 
تبلیغ کننــده، مجرم مبالغی وجه به عنوان پیش پرداخت 
و کارهای اولیه اســتخدام از آنها درخواست  کرد و پس 

از دریافــت وجــه دیگر جوابگــو پیام هــا و تماس های 
تلفنی متقاضیان نبود. کارشناســان پس از چند ماه کار 
فنــی و تخصصی موفق شــدند متهم را در حالی  که در 
یکی از پایانه های مســافربری قصد خروج از شــیراز را 
داشت، شناســایی کرده و او را دســتگیر کنند. سرهنگ 
سلیمانی، رئیس پلیس فتای استان فارس، با بیان اینکه 
در بازرســی از مخفیگاه متهم ســه دستگاه گوشی، یک 
دســتگاه کارتخوان سیار، ۲۰ ســیم کارت بی نام و هشت 
کارت بانکی مربوط به افراد مختلف کشــف شده است، 
گفت: متهم در بازجویی اولیه به ۲۰۰ فقره کالهبرداری 

به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال اقرار کرد.

بخشش پسری که عمه اش را کشت

دام گسترده کالهبرداران نوروزى در فضاى مجازى

200 جوینده کار در تله شیاد حرفه اىرمال 60 میلیاردى به دام افتاد
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