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نقش شبكه هاي اجتماعي 
در بروز خيانت هاي زناشويي

اداره ب��رآورد اجتماعي و افكارس��نجي معاونت اجتماعي 
فرماندهي انتظامي تهران بزرگ در يك گزارش اجتماعي – 
تحليلي به بررس��ي اس��تفاده از فضاي مجازي وتأثير آن 

برخيانت زناشويي در شهر تهران پرداخته است. 
در اين پژوهش آمده است: خانواده به عنوان كوچك ترين 
نهاد اجتماعي و آسيب پذير ترين گروه در برابر آسيب هاي 
اجتماعي است. به طوري كه اكثر مشكالت و آسيب ها ابتدا 
در خانواده ها بروز پيدا مي كند و در صورت عدم پيشگيري 
و برخورد ناصحيح با آنها به درون جامعه رس��وخ می  كند و 
در اين شرايط دشوار ديگر نمي توان به راحتي مشكالت و 
آس��يب ها را كنترل كرد؛ خيانت يكي از معضالت مهم در 
زندگي زناشويي اس��ت كه امروزه در خانواده هاي آشفته و 
خانواده هايي كه زن و ش��وهر احساس مي كنند بايد از هم 
جدا ش��وند به وفور ديده مي شود. آمارها و تحقيقات نشان 
مي دهند كه موض��وع خيانت مختص ب��ه طبقه خاصي از 
افراد جامعه نيس��ت، بلكه همه افراد متأهل در معرض آن 

قرار دارند. 
با توجه به بررسي هاي انجام شده در اين تحقيق، ورود موج 
جديد وسائل ارتباطي و دس��ترس بودن سهل و آسان آن 
براي همه افراد خانواده و عضويت در شبكه هاي اجتماعي 
باعث تشديد و ش��يوع خيانت هاي فرازناشويي شده است، 
در اين پژوهش سعي مي ش��ود اين موضوع مورد بررسي و 
راهكارهاي جلوگيري از اين آسيب اجتماعي مورد پژوهش 

قرار گيرد. 
مصاحبه با كارشناسان و مطالعه چند پرونده در خصوص 
فعاليت سوء در فضاي مجازي كه منجر به خيانت در زندگي 
زناشويي شده است، ماهيت اين پژوهش را شكل می دهد و 
به دنبال چرايي بروز اين نوع از اتفاقات در زندگي شخصي 

و خصوصي افراد است. 
در اين پژوه��ش علمي، خيان��ت، عبور فرد از م��رز رابطه 
زناش��ويي با برقراري صميميت فيزيكي ي��ا عاطفي فرد با 

فردي خارج از حيطه زناشويي تعريف شده است. 
خيانت عاطفي، خيانت جسمي)جنسي (، خيانت عاطفي – 
جس��مي، خيانت رفتاري، خيانت ذهني و كالمي، از انواع 
خيانت اس��ت كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته 

است. 
خيانت در زندگي زناشويي از ابعاد مختلف اجتماعي، فردي، 
اقتصادي، فرهنگي و روان شناختي مدنظر است كه در اين 
تحقيق نيز با ارائه و بررس��ي پرونده ه��اي واقعي، هركدام 
از آنها مورد مداقه قرارگرفته و ش��اخص هاي آن استخراج 

شده است. 
ارائه آمار دادگستري تهران مي تواند تعيين كننده ميزان 
خيانت در سال هاي مورد بررسي باشد كه در اين تحقيق نيز 
به تفصيل بيان شده است، طبق تحقيقات، امروزه مهم ترين 
عامل مهم رش��د خيانت زوجين به يكديگر، ش��بكه هاي 
اجتماعي هس��تند. البته، چون باعث مي شوند افراد خيلي 

راحت بتوانند با يكديگر ارتباط برقرار كنند... . 
استفاده از ديدگاه جامعه شناسان و كارشناسان زبده نيروي 
انتظامي، بررسي نقاط قوت و ضعف، تهديدها و فرصت هاي 
فضاي مجازي و پيشنهادهاي پيشگيرانه و مؤثر در راستاي 
كاهش مشكالت ناشي از استفاده سوء از فضاي مجازي و 
تأثير آن بر زندگي زناشويي از نقطه قوت اين پژوهش علمي 
است كه مي تواند راه را براي ديگر پژوهش ها هموار كند  و 

چراغ راه تحقيق هاي ديگر باشد. 
*دكتري جامعه شناسي 
كارشناس مطالعات معاونت اجتماعي فاتب

  تهديد با اسلحه  
   براي گرفتن  صندلي مترو!

م�رد مأم�ور نم�ا ك�ه ب�ه خاط�ر نشس�تن روي 
صندل�ي مترو م�رد ديگ�ري را با اس�لحه تهديد 
كرده ب�ود از س�وي مأم�وران بازداش�ت ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، روز يك ش��نبه مأموران پليس 
مستقر در ايستگاه متروي چهارراه وليعصر از درگيري 
بين دو ش��هروند باخبر و بالفاصله در محل درگيري 

حاضر شدند. 
در همان بررسي هاي اوليه مشخص شد اين درگيري 
بر سر نشستن روي صندلي بين دو مرد رخ داده است 
كه در جريان آن يكي از آنها خودش را مأمور معرفي 
كرده است و با نشان دادن اسلحه اي پالستيكي قصد 

داشته است او را بترساند. 
بعد از تحقيقات الزم متهم بازداش��ت و به مقر پليس 
در مترو منتقل شد و بررسي ها و ظواهر متهم حكايت 
از اين داش��ت كه وي دچال اختالالت رواني اس��ت، 
اما وي براي انجام تحقيق��ات فني در اختيار مأموران 

كالنتري 129 جامي قرار گرفت. 
س��رهنگ علي راقي، رئيس پليس مت��روي پايتخت 

گفت: تحقيقات از متهم ادامه دارد.

پليس ايران   70 درصد كشفيات
 مواد مخدر جهان را كشف مي كند 

رئيس پليس م�واد مخدر ناجا با اش�اره ب�ه اينكه در 
س�ال هاي اخي�ر بي�ش از ۷۰ درص�د از كش�فيات 
مواد مخدر جهان از س�وي پليس جمهوري اس�امي 
ايران بوده اس�ت، گفت: مجموع كش�فيات هفت ماه 
گذش�ته به بيش از ۳۶4 تن انواع مواد مخدر مي رسد. 
به گ��زارش خبرنگار م��ا، محم��د مس��عود زاهديان در 
دوازدهمين نشست تخصصي برنامه منطقه اي براي كنترل 
پيش سازها با بيان اينكه پديده مواد مخدر در شرايط فعلي 

جهان به عنوان يكي از بزرگترين معضالت جامعه بشري شناخته مي شود، گفت: مقابله با 
اين پديده مستلزم عزم جهاني و مشاركت همه كشورهاي جهان با حمايت سازمان هاي 

بين المللي است تا بتوان مسائل و مشكالت آن را به حداقل رساند. 
وي با بيان اينكه طي سال هاي اخير توليد مخدرهاي صنعتي نوظهور به لحاظ گستردگي، 
شرايط را براي مقابله دشوار كرده است، تصريح كرد: چراكه توليد مواد مخدر صنعتي تابع 
زمان و مكان خاصي نبوده و سود سرشار آن باعث شده تا گرايش و توليد اين مواد افزايش 

يابد و به تبع آن هم مصرف مواد بيشتر شود. 
وي با بيان اينكه خوش��بختانه پليس مبارزه ب��ا مواد مخدر جمهوري اس��المي با وجود 
تحريم هاي ناعادالنه توانسته است، اقدامات و توفيقات قابل توجه و مسئوالنه اي را انجام 
دهد، افزود: نتايج و آثار مطلوب آن شامل حال تمامي ملل جهان از جمله تحميل كنندگان 

سياست هاي ظالمانه عليه جمهوري اسالمي ايران شده است. 
رئيس پليس مواد مخدر ناجا با اشاره به اينكه در سال هاي اخير با كشفياتي حدود ۸۰۰ تن 
مي توان گفت كه بيش از ۷۰ درصد كشفيات جهان از سوي پليس جمهوري اسالمي ايران 
صورت گرفته است، ادامه داد: مجموع كشفيات س��ال جاري پليس در هفت ماه گذشته 
سال 2۰19 ميالدي شامل ۳۶۴ تن انواع مواد مخدر بوده است. اين مبارزه تاكنون با تقديم 

۳۸1۴ شهيد و بالغ بر 12 هزار مجروح توأم بوده است. 
وي افزود: توليد شيشه در كشور افغانستان به عنوان تهديد جديد مطرح است، عوايد فراوان 
توليد موادمخدر در اختيار شبكه هاي قاچاق بين المللي و تروريستي و بخشي از اين عوايد 

با پولشويي كالن در چرخه اقتصادي كشورها قرار مي گيرد. 
اين مقام انتظامي با بيان اينكه تمركز و مقابله با ش��بكه مالي حاصل از قاچاق موادمخدر 
مي تواند تأثير مثبتي براي جلوگيري از فعاليت قاچاقچيان داشته باشد، گفت: جمهوري 

اسالمي ايران قرباني ترانزيت موادمخدر است.

 پليس: به نماينده اصفهان
 سوءقصدنشده است

تحقيق�ات درب�اره حادث�ه تيران�دازي رانن�ده نماين�ده مجل�س اصفه�ان 
كه باع�ث اصابت گلول�ه به پاي خودش ش�ده بود از س�وي مأم�وران ادام�ه دارد. 
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه يك  ش��نبه مأموران پليس با تماس تلفني شهروندي در 
جريان تيراندازي در خيابان وليعصر،  خيابان لبافي نژاد  قرار گرفتند و راهي محل شدند. 
بررسي ها نشان داد گلوله ها توسط راننده خودروي پژو پارسي كه در كنار خيابان پارك 
بوده، شليك شده و به پاي خودش اصابت كرده است. همچنين مشخص شد اين شخص، 
راننده احمد سالك  نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي است كه در غياب 
نماينده و زمانيكه در خودرو تنها بوده است دو عدد گلوله از اسلحه كمري وي شليك و 

موجب مجروح شدن پاي او شده بود. 
به گزارش مهر، راننده مضروب نماينده اصفهان  در اظهارات خود مدعي شده است كه دو 
فرد قصد سرقت كيف سالك را داشتند كه  به محض مشاهده صحنه با آنها درگير شدم 
و از اسلحه خود استفاده كردم و در اين هنگام يك تير هوايي شليك شد و پس از آن به 
دليل درگيري با افراد مهاجم تيري از اسلحه خارج شد و به پاي من اصابت كرد و پس از 

آن هر دو فرد مهاجم از صحنه متواري شدند. 
اين ادعا در حالي از س��وي مرد زخمي مطرح مي ش��ود كه هنگام حادثه نماينده مردم 

اصفهان در محل حضور نداشته است. 

آگهى مفقودي 
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آگهى مفقودي 

   قاتل: كاش مشروب نخورده  بودم سرگرد الهام ناصري*
 پس�ر نوجوان�ي ك�ه مته�م اس�ت در درگي�ري مرد 
كارتن خوابي را به قتل رسانده است، پس از دستگيري 
گفت آن شب مشروب خورده بودم و حالم خوب نبود. 
به گزارش خبرنگار ما، همواره اس��اتيد اهل فن به جوانان 
هشدار داده اند كه مصرف الكل عالوه بر آسيب هاي جسمي 
و رواني كه براي مصرف كننده به دنبال دارد آس��يب هاي 
اجتماعي نيز ب��راي ديگران همراه دارد. از طرفي بررس��ي 
خيلي از جرائم مانند قتل، نزاع، آزار و اذيت ديگران و... نشان 
مي دهد كه اين حادثه ها در حالت مس��تي رخ داده است . 
حادثه مرگباري كه چند ش��ب قبل در يكي از محله هاي 
جنوب تهران رخ داد حكايت از اين دارد، پسر 1۶ ساله اي در 

حالت مستي مرد جواني را به قتل رسانده است. 
اين درگيري خونين ساعت يك بامداد يك شنبه 2۳ تيرماه 
از س��وي ش��هروندي به مأموران كالنتري 15۷ مسعوديه 

اطالع داده شد. 
مأموران پلي��س در محل حادث��ه كنار كوچ��ه اي با پيكر 
نيمه جان مرد ۴۰ س��اله اي به نام پرويز روبه رو شدند كه با 
اصابت ضربات چاق��و به گردنش نقش بر زمين ش��ده بود. 
همزمان با انتق��ال مرد زخمي ب��ه بيمارس��تان مأموران 
دريافتند اين درگيري بين پرويز و پس��ر 1۶ ساله اي به نام 
ش��هروز رخ داده اس��ت كه در جريان آن ش��هروز با چاقو، 
پرويز را هدف قرار مي دهد و بعد از آن از محل فرار مي كند. 
مأموران در بازرس��ي بدني از داخل جي��ب پرويز مقداري 
مواد مخدر كشف كردند كه حكايت از اين داشت اين مرد 

كارتن خواب خرده فروش مواد مخدر هم است. 
در حالي كه تحقيقات براي دستگيري متهم ادامه داشت، به 
مأموران خبر رسيد پرويز چند ساعت بعد از حادثه به خاطر 
خونريزي ش��ديد در بيمارس��تان جان باخته است. بدين 

ترتيب با اعالم مرگ مرد جوان پرونده وارد مرحله تازه اي 
شد و قاضي غالمي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در 

محل حادثه به تحقيق پرداختند. 
بررسي هاي مأموران نش��ان داد قاتل و مقتول هر دو بچه 
يك محل هستند و يكديگر را مي شناسند. سپس مأموران 
به رد زني قاتل فراري پرداختند تا اينكه متوجه شدند، وي 
پس از گذشت چند ساعت از حادثه به خانه شان رفته است. 
در چنين شرايطي مأموران براي دستگيري متهم به محل 

زندگي او رفتند كه فهميدند متهم با كمك مادرش از طريق 
پشت بام فرار كرده است. مأموران در ادامه مادر قاتل را به 
اتهام مخفي كردن ادله جرم بازداش��ت كردند تا اينكه به 
مأموران اطالع دادند متهم ب��ه اداره پليس رفته و خودش 

را تسليم كرده است . 
صبح ديروز متهم به دادس��راي امور جنايي تهران منتقل 
ش��د. وي پس از اعتراف به قتل به دس��تور قاضي غالمي 
براي ادامه تحقيقات در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس 

آگاهي قرار گرفت. 

 خودت را معرفي كن ؟ 
شهروز هستم 1۶ ساله.

دانش آموزي ؟ 
نه، سال هاست ترك تحصيل كردم 
و تا كالس چهارم ابتدايي بيش��تر 

درس نخواندم. 
چرا ؟ 

وضع مالي خوبي نداري��م. از طرفي هم من 
يك س��اله بودم كه مادر و پ��درم به خاطر 
اختالفاتي از هم جدا شدند و پس از مدتي 
مادرم ش��وهر كرد به همي��ن خاطر من و 
خواهر و برادرم بيش��تر دنبال كار بوديم تا 

درس خواندن. 
به چه كاري مشغول بودي ؟ 

كباب��ی كار مي كردم و ماه��ي يك ميليون 
تومان حقوق مي گرفتم. 

سابقه داري ؟ 
يك بار شب چهارشنبه سوري با مغازه داري 
درگير شدم كه مأموران مرا دستگير كردند 
و چن��د روزي در كان��ون اص��الح و تربيت 

بازداشت بودم. 
مقتول را مي شناختي ؟ 

بله، بچه محل ما بود. تا جايي كه مي دانستم 
مادر و پدرش سال ها قبل فوت كرده بودند 
و خواهرش هم در تصادفي فوت كرده بود. 
پرويز كارتن خ��واب بود و م��واد مخدر هم 

مي فروخت. 
با مقتول اختاف داشتي ؟ 

نه، من حتي به او كمك هم مي كردم. يك بار 
به او هزار تومان پول قرض دادم و چند باري 
هم به او غذا دادم. حتي يك بار كه چند نفر 
از معتاد ها پول مواد را ب��ه او نداده بودند به 

طرفداري از او با معتادان درگير شدم. 
چرا پرويز را به قتل رساندي ؟ 

من قصد قتل نداش��تم. آن ش��ب مشروب 
خورده بودم و مقدار زيادي هم قرص مصرف 
كرده بودم و حال خوش��ي نداشتم كه اين 

اتفاق افتاد. 
چرا مشروب و قرص خوردي ؟ 

دوسال اس��ت كه ش��ب ها نمي خوابم و به 
همين خاطر به پزش��ك مراجعه كردم كه 
براي من ق��رص تجويز كرد. مش��روب هم 

گاهي اوقات مي خورم. 
درباره درگيري توضيح بده ؟ 

من عاشق موتور بودم اما هر چقدر به مادرم و 
برادرم اصرار مي كردم براي من موتور بخرند 
فايده اي نداشت. آن شب به همين خاطر با 
مادر و برادرم مشاجره لفظي كردم و بعد هم 
براي اينكه آرام شوم و راحت بخوابم مقدار 
زيادي مش��روب خوردم، اما خوابم نگرفت 
كه تعدادي هم ق��رص خ��وردم. لحظاتي 
بعد مادرم از من خواس��ت به سوپر ماركت 
بروم و براي او شارژ بخرم. در راه برگشت از 
سوپر ماركت محل، پرويز را كنار كوچه مان 
ديدم كه در حال فروش مواد مخدر به زن و 
مردي بود. جلو رفت��م و به او اعتراض كردم 
و خواستم س��ر كوچه ما مواد نفروشد. به او 
گفتم به پليس خبر مي ده��م كه زن و مرد 
بدون اينكه به او پول مواد را بدهند از فرصت 
استفاده و فرار كردند. به طرف خانه مان به 
راه افتادم كه پرويز از پشت مرا گرفت و يقه 
به يقه ش��ديم. او گفت كه من باعث ش��دم 
زن و مرد معتاد به او پ��ول ندهند كه با هم 
درگير شديم. وقتي درگيري ما باال گرفت او 
چاقويي از جيبش بيرون آورد و به من حمله 
كرد كه من هم چاقوي��م را از جيبم بيرون 

آوردم وضربه اي به او زدم. 
چرا با خودت چاقو داشتی؟ 

از ترس درگيري با معتادان و بچه هاي محل 
هميشه با خودم چاقو همراه دارم. 

بعد چه شد ؟ 
بعد از فرار ابتدا به پاركي كه پاتوق معتادان 
اس��ت، رفتم كه آنجا معتادان قصد داشتند 
مرا كتك بزنند كه از آنجا به پارك ديگري 
رفتم و بع��د هم به مغازه ناپدري ام در س��ه 
راه آذري رفت��م . از آنجا ب��ه خانه مان رفتم 
كه فهميدم م��ادرم در جريان درگيري من 
قرار گرفته اس��ت. از مادرم خواس��تم براي 
من غذا گرم كند كه فهميدم مأموران براي 
دس��تگيري من به داخل كوچه آمده اند. از 
پش��ت بام فرار كردم و به محل كار برادرم 
كه توليدي لباس است، رفتم و آنجا برادرم 
گفت كه مأموران مادرم را دستگير كرده اند و 
بعد از آن تصميم گرفتم خودم را به مأموران 

پليس معرفي كنم. 
حرف آخر ؟ 

خيلي پشيمان هس��تم و  اي كاش آن شب 
مشروب نخورده بودم. 
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مرد خطاكار 
به زودي محاكمه مي شود

م�ردي ك�ه بع�د از ط�اق همس�ر دوم�ش، 
وي را در جري�ان رابط�ه پنهان�ي مقاب�ل 
چش�م فرزن�دش ب�ا ش�ليك گلوله ب�ه قتل 
رس�انده بود، به زودي محاكمه خواهد ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، تابستان سال 9۶ مأموران 
پليس از قتل زن جوان��ي در يكي از خيابان هاي 
نظرآباد باخبر و راهي محل ش��دند. بررس��ي ها 
نش��ان داد زن ۴۰ س��اله به نام مرواريد لحظاتي 
قبل هنگامي كه قصد داشته اس��ت، همراه پسر 
خردسالش سوار خودرواش شود با شليك گلوله 

مرد ناشناسي به قتل مي رسد. 
با انتقال جسد به پزش��كي قانوني، تحقيقات در 
اين زمينه آغاز ش��د تا اينكه پليس دريافت زن 
جوان مدتي قبل از همسر دومش طالق گرفته و 
بارها از سوي وي تهديد شده بود. به اين ترتيب 
مأموران احمد ۴۴ س��اله را به عنوان مظنون به 
قتل تح��ت تعقيب قرار دادن��د و در نهايت چند 
روز بعد وي را بازداش��ت كردند. متهم با اعتراف 
به قتل در بازجويي ها گفت: » از همسرم اولم دو 
فرزند داشتم و زندگي خوبي داشتيم تا اينكه او به 
ام اس مبتال شد. سالها از او مراقبت كردم و در اين 
مدت خيلي اذيت شدم تا اينكه با مرواريد آشنا 
شدم و او را صيغه كردم. « متهم ادامه داد: »بار اول 
كه با هم صحبت كرديم گفت معلم است. تازه از 
همسرش جدا شده و صاحب يك فرزند است. به 
همين خاطر او را صيغه كردم و بعد از مدتي كه 
به او عالقه مند شدم به خواستگاري اش رفتم و او 
را عقد كردم. در اين مدت برايش ماشين و خانه 
خريدم و زندگي خوبي داشتيم تا اينكه او مرا با 
حرفي غافلگير كرد و گفت مي خواهد جدا شود! 
من كه شوكه شده بودم، گفتم علتش چيست كه 
او بهانه فرزندش را گرفت و گفت به خاطر او قصد 
دارد دوباره با ش��وهر اولش زندگي اش را شروع 
كند. « مته��م در خصوص قتل گف��ت: »خيلي 
التماس كردم تا او را از تصميمش منصرف كنم، 
اما بي فايده بود تا اينكه باالخره از هم جدا شديم. 
بعد از چند ماه اتفاقي او را با يكي از آشنايانمان 
كه پس��ر 2۰ س��اله بود، ديدم و فهمي��دم با هم 

رابطه دارند و قصد ازدواج دارند. ش��وكه شدم و 
وقتي فهميدم اين همه مدت دروغ گفته اس��ت، 
از او خواس��تم از اين تصميم منصرف شود و به 
زندگي برگردد، اما قبول نكرد و از من ش��كايت 
كرد تا ديگر مزاحمش نش��وم. همين انگيزه اي 
ش��د تا نقش��ه قتل او را طراحي كنم. روز حادثه 
همراه يكي از دوس��تان به نزديك��ي محل كار او 
رفتيم و وقتي مرواريد با فرزندش س��وار ماشين 
شد اسلحه اي كه همراهم بود دستم گرفتم و يك 
تير به سمت او ش��ليك كردم  و سپس با دوستم 

فرار كرديم.«
با اقرارهاي متهم، دوست وي نيز بازداشت شد، اما 
در بازجويي ها گفت از نقشه قتل اطالعي نداشته 
اس��ت. بنابراين وي تبرئه و آزاد شد. پرونده بعد 
از كامل ش��دن تحقيقات و درخواست قصاص از 
سوي اولياي دم به شعبه يازدهم دادگاه كيفري 
يك استان تهران فرستاده شد. بنابراين متهم به 

زودي در آن شعبه محاكمه خواهد شد. 

كارگاه لوسترسازي در آتش سوخت 
ش�د.  حري�ق  دچ�ار  ته�ران  ب�ازار  در  لوس�تر  تولي�دي  كارگاه  ي�ك 
 حوالي ساعت 12:۴۰ ظهر ديروز بود كه آتش س��وزي در يك كارگاه لوستر سازي در خيابان 

15خرداد غربي، خيابان اكبرنژاد به آتش نشاني خبر داده شد. 
با حضور عوامل آتش نشاني در محل مشاهده شد كه آتش سوزي در طبقه اول يك ساختمان 
س��ه طبقه مس��كوني كه بخش هايي از آن كارگاه لوستر سازي اس��ت، رخ داده و شعله هاي 
آتش حدود ۸۰ متر مربع از اين كارگاه را در برگرفته و در حال سرايت به طبقات باالتر است. پس 
از اين آتش نشانان بالفاصله همزمان با ايمن سازي محل، عمليات خود را براي اطفاي حريق از 
چند جهت آغاز كردند تا اينكه دقايقي بعد عوامل آتش نشاني با نفوذ به كانون آتش، موفق به 

مهار و اطفاي كامل حريق شدند. بررسي ها براي مشخص شدن علت حادثه ادامه دارد. 

حمله شير به متصدي باغ وحش 
در  قزوي�ن  باراجي�ن  طبيع�ت  دهك�ده  وح�ش  ب�اغ  كاركن�ان  از  يك�ي 
از  گردش�گري  و  فرهنگ�ي  مي�راث  س�ازمان  رئي�س  بازدي�د  حي�ن 
اي�ن مجموع�ه م�ورد حمل�ه ي�ك ش�ير ن�ر ق�رار گرف�ت و مج�روح ش�د. 
 به گزارش ايرن��ا، اين حادثه روز دوش��نبه در حين بازديد رئيس س��ازمان ميراث فرهنگي و 

گردشگري رخ داد.
 لحظه حادثه يكي از كاركنان وارد قفس شير ها شد كه بر اثر بي احتياطي و باز بودن در قفس 
مورد حمله شير نري قرار گرفت و از ناحيه چپ بدن به شدت زخمي شد. اقدام سريع كارگران 

و آبپاشي به حيوان نتيجه داد و اين فرد از دست شير نجات يافت. 

دو زورگي�ر س�ابقه دار ك�ه ب�ه خاط�ر درگي�ري ب�ا زوج جوان�ي 
بازداش�ت ش�ده بودند ب�ا وثيق�ه 5۰۰ ميلي�ون تومان�ي آزاد ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل زوج جواني وحشت زده به كالنتري 1۶۶ لواسان 
رفتند و از دو مرد زورگير شكايت كردند. زن جوان در توضيح به مأموران گفت: »در 
لواسان زندگي مي كنيم. ساعتي قبل تصميم گرفتيم براي تفريح به طرف گردنه 
قوچك برويم كه بعد از طي مسافتي براي خوردن شام كنار جاده مقابل يك اغذيه 
فروشي كه به صورت سيار بساط كرده بود، ايستاديم. « ش��اكي ادامه داد: »بعد از 
خوردن شام خواستيم پول غذا را حساب كنيم اما با فروشنده و كارگرش سر قيمت 
درگيري لفظي پيدا كرديم. چون فروشنده مي خواست بيشتر از قيمت واقعي غذا 
از ما پول بگيرد. در اين هنگام يكي از آنها با چاقو به س��مت ما حمله كرد و چاقو را 

زير گلوي من گذاشت.
مشخص بود كه ما فهميدم كه او فرد شروري است و به همين خاطر همراه شوهرم 
از ترس با خودرومان فرار كرديم.« با اعالم اين شكايت، تيمي از مأموران كالنتري 
براي شناسايي و بازداش��ت دو مرد جوان به محل اعزام شدند و با حضور در محل 
و بررس��ي هاي اوليه مشخص شد، زورگيران با يك دس��تگاه پيكان وانت از بساط 
گستران گردنه قوچك و جاده منتهي به لواسان هس��تند. به اين ترتيب دو متهم 
تحت تعقيب مأموران قرار گرفتند تا اينكه ساعت يك بامداد هر دو متهم بازداشت 

و به كالنتري منتقل شدند.  
سرگرد حسن الهي، رئيس كالنتري 1۶۶ لواسان گفت: »بعد از تحقيقات مشخص 
شد دو متهم از افراد با سابقه اي هس��تند كه با ادوات سالح سرد در فضاي مجازي 
و پيج هاي اينستاگرامي خود اقدام به قدرت نمايي مي كردند. آنها همچنين سابقه 

درگيري و نزاع دسته جمعي نيز دارند.«
به گفته وي هر كدام از متهمان با قرار وثيقه 5۰۰ ميليون توماني آزاد  شدند و پرونده 

براي تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان پايگاه يكم اداره آگاهي قرار گرفت. 

آزادي زورگيران خشن 
با وثيقه 500 ميليون توماني 

جست وجو گر گنج زير صخره اي دفن شد 
مردي كه در بخش بنارويه شهرستان الر ستان فارس در حال حفاري براي يافتن گنج بود 

بر اثر ريزش صخره جان باخت. 
به گزارش ايرنا، فرمانده انتظامي الرستان گفت: در پي دريافت اخبار و اطالعات واصله مبني 
بر مرگ مشكوك در بخش بنارويه، مأموران كالنتري به همراه ديگر نيروهاي امدادي به محل 

اعزام شدند. 
سرهنگ داوود امجدي افزود: مأموران در بررسي هاي اوليه مطلع شدند كه فرد مذكور به همراه 
چند نفر از دوستانش در حين حفاري براي كشف گنج بوده اند كه ناگهان صخره اي روي وي 

افتاده  و باعث مرگش شده است.  تحقيقات درباره اين حادثه ادامه دارد. 


