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گسترش تب مدلينگ 
پديده هاي جديد اجتماعي كه هر از گاهي در قالب يك آس��يب فرهنگي، 
اجتماعي يا آسيب نوپديد سر بر مي آورد گوياي كاركردهاي ناتوي فرهنگي 
غرب در قالب عملياتي س��ازي پروژه نف��وذ فرهنگي بين جوانان اس��ت. 
واقعيت هايي چ��ون بدحجابي و بدپوشش��ي، موس��يقي هاي زيرزميني، 
خوانندگي زنان و ايجاد موجي از مطالبات فمنيستي، ازدواج سفيد، همباشي 
يك شبه، سوئيچ پارتي، اس��تخر پارتي هاي مختلط، پارتي ها و جشن هاي 
شبانه مختلط و حاال مدگرايي و مدلينگ به عنوان يك آسيب نوپديد است 
كه به عنوان يك صنعت پولساز دنبال مي شود و زمينه ساز آسيب هاي نوپديد 
ديگري است. در حال حاضر حدود 35 درصد از فضاي شبكه اينستاگرام در 
اختيار چرخه مدلينگ است و نكته جالب اين اس��ت كه اين 35 درصد در 
حقيقت 65 درصد از دنبال كننده هاي شبكه اجتماعي اينستاگرام را نيز به 
خود اختصاص مي دهند كه اين حجم زياد از دنبال كننده تأثيرپذيري زيادي 
در اين حوزه خواهد داشت، ضمن اينكه در اين فضا و شبكه هاي اجتماعي 
مشابه چون تلگرام و فيسبوك با طيف وسيعي از صفحاتي مواجه مي شويم 
كه در جهتِ القاي مسائل غيراخالقي، غيرديني  و بي بند و باري ايجاد شده اند 
و بعضاً به صورت سازمان يافته و هدفمند در جهت تخريب فضاي اخالقي و 

فرهنگي جامعه گام بر مي دارند. 
مي توان يكي از داليل مهم اين سطح باالي اشتياق به مدلينگ را، راه سريع 
و آسان دستيابي به آن دانست. افراد مشتاق تنها با ساختن يك  اي دي در 
اينس��تاگرام يا تلگرام و پرداخت هزينه اي مختصر ب��ه آتليه ها وارد دنياي 
مدلينگ مي شوند. جذب فالوور و تعداد باالي اليك، تصور خام و نسنجيده 
اين افراد براي رسيدن به شهرت و مانكن شدن است. آنها با رؤياي دريافت هاي 
ميليوني پا به اين حرفه مي گذارند. در بسياري از موارد شايد اين اليك ها آنها را 

يك قدم به سمت هدفشان نزديك كند اما كدام هدف و به چه قيمتي؟ 
تصاوير دختران جوان توسط تعدادي از عكاسان در آتليه ها براي ژورنال هاي 
داخلي و خارجي استفاده مي شود، اين امر براي افزايش درصد فروش لباس ها 
يا كاالهاي برخي از توليدكنندگان نه چندان مطرح است. آنها با وعده رفتن 
به خارج از كشور خام افراد سودجو مي شوند بيراه هايي كه هرگز به مقصد 
نرسيده اس��ت. دختران جواني كه براي رؤياي مدلينگ شدن هزينه هاي 
فراواني را متحمل شده اند. اينها هرگز به خارج از كشور فرستاده نمي شوند، 

بلكه تنها ابزار سوءاستفاده عده اي سود جو و فرصت طلب قرار مي گيرند. 
آسيب هاي مدلينگ تغيير ذائقه و نگرش جوانان به مقوله ازدواج و همسريابي 
اس��ت. گس��ترش تب مدلينگ و انتش��ار تصاوير غيراخالقي و نامناسب، 
سبب شده عده اي از جوانان معيارهايشان براي انتخاب همسر تغيير كند. 
ايده آل هاي نادرست و ناموفقي كه حاش��يه ها را اصل و اصل ها را به حاشيه 

مي برد.
 *رئيس اداره مطالعات اجتماعي معاونت اجتماعي فاتب

سربازان بدرقه  : 
فرمان مافوقمان را اجرا كرديم

سه سرباز زندان كه متهم هستند با ضرب و جرح زنداني فراري، مرگ 
وي را رقم زده اند مدعي هستند كه فرمان مافوقشان را اجرا كرده اند. 
به گزارش جوان، اوايل دي سال ۹۷، مأموران پليس از مرگ مشكوك يكي از 
زندانيان فشافويه در بهداري زندان باخبر و راهي محل شدند. جسد متعلق 
به مرد 50 ساله به نام بهروز بود كه هنگام انتقال از دادسرا اقدام به فرار كرده و 
با مأمور بدرقه و سه سرباز درگير شده بود. مرد زنداني در جريان درگيري به 
خاطر ضرب و جرح از سوي سه سرباز زخمي شده و بعد از انتقال به بهداري 
بر اثر شدت جراحات فوت كرده بود. با انتقال جسد به پزشكي قانوني، مأمور 

زندان و سه سرباز بازداشت شدند. 
چهار متهم تحت بازجويي قرار گرفتند. مأمور بدرقه كه حسن نام داشت 
گفت: »بهروز به اتهام كالهبرداري در زندان بود. روز حادثه او و چند زنداني 
را براي تحقيقات به دادسرا برديم كه در راه برگشت براي اينكه زندانيان 
راحت سوار شوند پابند آنها را باز كرديم اما بهروز سوءاستفاده كرد و پا به فرار 
گذاشت. سربازان او را تعقيب كردند و موفق شدند او را دستگير كنند. بهروز 
وقتي به ماشين منتقل شد شروع به خودزني كرد. آنجا بود كه از سربازان 
خواستم او را آرام كنند، اما او حمله كرد به همين خاطر درگيري باال گرفت. 
در آن درگيري بهروز خونين روي زمين افتاد. بالفاصله او را به بهداري زندان 
رسانديم و همانجا از كادر پزشكي خواستم به بيمارستاني مجهز منتقل 
شود، اما دو ساعت بعد فهميدم فوت كرده است. « سه سرباز نيز وقتي تحت 

بازجويي قرار گرفتند جرمشان را اقرار كردند. 
با اقرار متهمان، سه سرباز به اتهام مشاركت در قتل و مأمور بدرقه به اتهام 
معاونت در قتل راهي زندان شدند.  پرونده در اولين جلسه محاكه روي ميز 
هيئت قضايي شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران قرار گرفت. در آن 
جلسه اولياي دم درخواست قصاص كردند. سپس متهمان يك به يك در 
جايگاه ايستادند اما جرمشان را انكار كردند. يكي از سربازها گفت: »بعد از 
حادثه مافوقمان قول داد اگر به قتل اعتراف كنيم رضايت اولياي دم را جلب 
كند. به همين خاطر قتل را گردن گرفتيم اما حاال به قولش عمل نكرده است. 

ما به دستور او بهروز را كتك زديم.« 
در پايان هيئت قضايي با توجه به نظريه پزشكي قانوني كه اعالم كرده بود، 
مقتول خودش نيز در فوتش مقصر بوده اس��ت، متهم��ان را به پرداخت 
يك چهارم ديه محكوم كرد، اما اين حكم از سوي قضات ديوان عالي كشور 

نقض و به همان شعبه ارجاع داده شد. 
به اين ترتيب پرونده براي دومين بار روي ميز هيئت قضايي ش��عبه دهم 
دادگاه قرار گرفت. در جلسه رسيدگي اولياي دم بار ديگر درخواست قصاص 
كردند. سپس مأمور بدرقه با انكار جرمش گفت: »سه سرباز به خاطر فحاشي 
زنداني تحت تأثير قرار گرفتند و خودش��ان او را كتك زدند. من دستوري 
ندادم. « سپس سه سرباز نيز با انكار جرمشان گفتند:  ما به دستور مافوقمان، 

مرد زنداني را كتك زديم. در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

هديه سارق
 دست او را رو كرد

مجرم سابقه دار كه با كارت عابربانك سرقتي به عنوان هديه براي 
دوستش گوشي تلفن همراه خريده بود، شناسايي و بازداشت شد. 
به گزارش جوان، س��رهنگ كارآگاه قاس��م دس��تخال گف��ت: رئيس 
پايگاه سوم پليس آگاهي تهران بزرگ توضيح داد: نيمه شب 15 آبان ماه 
زني وارد كالنتري 10۷ فلس��طين شد و گزارش يك س��رقت را اعالم 
كرد. او گفت: س��اعتي قبل در حال عب��ور از خيابان ب��ودم كه مردي 
رهگذر كيف دستي ام را س��رقت كرده و گريخت. او گفت: داخل كيفم 
گوشي تلفن همراه، مقداري پول، كارت عابربانك و رمزش بود كه سرقت 
شد. وقتي پرونده در پايگاه سوم پليس آگاهي تهران بررسي شد، شاكي 
دوباره راهي اداره پليس ش��د و گفت كه 13 ميليون تومان از حسابش 
برداشت شده اس��ت. مأموران با بررس��ي تراكنش هاي مالي از كارت 
عابربانك شاكي متوجه شدند كه س��ارق در يك مغازه فروش گوشي، 
تلفن همراه خريد كرده است. بعد از به دست آمدن اين سرنخ مأموران 
در محل حاضر شده و با بررسي دوربين هاي مداربسته تصوير سارق را 
كه همراه مردي ديگري در محل حاضر شده بود به دست آوردند كه از 

سوي شاكي شناسايي شد. 
در ش��اخه ديگري از تحقيقات مأموران پليس موفق شدند متهم را كه 
سيامك نام داشت و از مجرمان سابقه دار بود، شناسايي كنند. بررسي ها 
نشان داد كه سيامك از مجرمان سابقه دار است كه از مدتي قبل همراه 
همدستش جمشيد از رهگذران سرقت مي كنند. بعد از به دست آمدن 
اين اطالعات بود كه مأموران دو متهم را در مخفيگاهشان در شهرستان 
اسالمشهر شناسايي و در بازرسي از مخفيگاه آنها كارت ملي شاكي به 
همراه تعدادي مدارك ديگر كشف شد. متهم اصلي در بازجويي ها گفت: 
از مدتي قبل به اين شيوه شروع به سرقت كرديم. متهم گفت: با كارت 
عابربانك شاكي دو گوشي خريدم و يكي از گوشي ها را به دوستم هديه 
دادم و گوش��ي ديگر را هم به برادرم دادم كه بازداشت شدم. تحقيقات 

براي كشف جرائم بيشتر متهمان ادامه دارد. 

اعالم گذشت از دوست اسيدپاش
مرد جوان�ي كه در پات�وق خالفكاران 
از س�وي يك�ي از دوس�تانش ه�دف 
اسيدپاش�ي ق�رار گرفته ب�ود، بدون 
قيد و ش�رط از او اعالم گذش�ت كرد. 
به گ��زارش جوان، دقايقي از س��اعت 24 
شامگاه دوش��نبه شش��م مرداد امسال 
گذش��ته بود كه به مأموران پليس تهران 

خبر حادثه اسيدپاشي گزارش شد. 
با اعالم اين خبر تيمي از مأموران پليس 
راهي مح��ل حادثه كه خان��ه قديمي در 
خياب��ان وحدت اس��المي بود، ش��دند. 
بررسي ها نش��ان داد محل حادثه پاتوق 
خالفكاران و معتادان اس��ت كه لحظاتي 
قبل پسر جواني به نام مقصود در درگيري 
با يكي از دوس��تانش به نام بهادر روي او 
مايع اسيدي پاشيده اس��ت به طوري كه 
بهادر دراين حادثه از ناحيه دست و چشم 
و صورت آسيب ديده و براي درمان راهي 

بيمارستان شده است. 
همچنين مشخص شد دو نفر از دوستان 
بهادر عامل اسيدپاش��ي را هن��گام فرار 

دستگير كرده و به شدت كتك زده اند. 
متهم پس از دستگيري در دادسراي امور 
جنايي تهران مقابل قاضي ساسان غالمي، 

بازپرس شعبه س��وم به اسيدپاشي روي 
دوس��تش اعتراف كرد و مدعي ش��د كه 
يك روز قبل از حادثه بهادر او را مورد آزار 
قرار داده و به همين س��بب از او كينه به 
دل گرفته و روي او مايع اسيدي پاشيده 

است. 
   ادعاي جديد 

در حال��ي پزش��كان اع��الم كرده بودند، 
س��وختگي بهادر از نوع درجه سه است، 
متهم در بازجويي هاي بعدي ادعاي تازه اي 
را مطرح كرد.  وي گفت: »عمه ام چند سال 
قبل زير زمين خانه اش را به مردي معروف 
به دايي ش��اهرخ اجاره داد و او هم آنجا را 
پاتوق افراد خالفكار كرده بود. من از سه 
س��ال قبل به پاتوق دايي شاهرخ رفت و 
آمد داشتم و آنجا مواد مي كشيدم. چند 
روز قبل از حادثه پيش دايي شاهرخ رفتم 
كه او از من خواست مقداري براي او اسيد 
بخرم. او گفت كه مايع اس��يدي را براي 
پاك كردن رن��گ الزم دارد. آن روز بهادر 
هم براي كشيدن مواد به پاتوق آمده بود 
كه از من خواست فندكم را براي مصرف 
مواد به او بدهم. من فندك گرانقيمتم را 
به او دادم و گفتم كه امانت است، اما او پس 

نداد. روز حادثه براي دايي ش��اهرخ مايع 
اسيدي بردم و داخل سرنگي ريختم و روي 
پله ها گذاشتم كه بهادر را دوباره ديدم. از 
او خواستم فندك امانتي و گرانقيمت را 
پس دهد، اما او شروع به فحاشي كرد كه با 
هم درگير شديم و يك لحظه دستم روي 
سرنگ اسيدي رفت و آن را برداشتم و مايع 

داخل آن را روي او خالي كردم.«
متهم پس از تحقيقات روانه زندان شد تا 
اينكه ديروز شاكي به دادسرا رفت و متهم 

را بدون هيچ قيد و شرطي بخشيد. 
وي گف��ت: » در اين حادثه م��ن از ناحيه 
چش��م، س��اعد، ش��انه و ص��ورت دچار 
سوختگي ش��دم و پزش��كي قانوني هم 
حدود 18 درصد ديه كامل يك انس��ان را 
براي من در نظ��ر گرفت، اما االن تصميم 
گرفتم بدون گرفتن هي��چ ديه اي متهم 
را ببخش��م. چون مقصود از دوستان من 
اس��ت و در بازجويي ها اظهار پش��يماني 
كرده و گفته اس��ت كه قصد اسيدپاشي 

نداشته است.« 
بدين ترتيب با اعالم رضايت شاكي پرونده 
متهم ب��ه زودي از جنبه عمومي جرم در 

دادگاه كيفري رسيدگي مي شود.

خانواده مرد عراقي كه فرزندشان با 
شليك گلوله از سوي همسر ايراني اش 
به قتل رسيده است در جلسه دادگاه 
گفتن�د ب�ه ش�رط دريافت دي�ه از 
عروس خط�اكار گذش�ت مي كنند. 
نه��م  ج��وان،  گ��زارش  ب��ه 
ارديبهشت س��ال ۹6، مأموران پليس 
از قتل مرد 42 س��اله به نام حيدر در 
خيابان دول��ت باخب��ر و راهي محل 
ش��دند. اولين بررس��ي ها نش��ان داد 
اين مرد با تابعيت عراق��ي در جريان 
درگي��ري ب��ا همس��رش با ش��ليك 
سه گلوله كشته شده اس��ت. با انتقال 
جس��د به پزش��كي قانوني، همس��ر 
24 س��اله مقتول به نام سارا بازداشت 
ش��د و تحت بارجويي قرار گرفت. زن 
جوان با اقرار به جرمش در شرح ماجرا 
گفت: »پدرم در تركيه زندگي مي كرد. 
چند س��ال قبل وقتي همراه پدرم به 
عراق رفته بوديم با حيدر آش��نا شدم. 
به خاطر ف��وت مادرم خيل��ي زود به 
حيدر وابسته ش��دم و چهار سال قبل 
بدون اطالع پدرم ب��ا او ازدواج كردم. 

ما در عراق زندگي مي كرديم تا اينكه 
صاحب يك دختر و يك پسر شديم. « 
متهم ادامه داد: »حي��در بيكار بود تا 
اينكه فهميدم عضو گروه داعش شده 
اس��ت. او خيلي بدخلقي مي كرد و   به 

شدت مرا كتك مي زد.«
زن جوان در خصوص قتل گفت: »چند 
روز قب��ل از حادثه همراه ش��وهرم به 
ايران آمديم تا پدرم را از ازدواجم با خبر 
كنم اما يكباره با ش��وهرم درگير شدم. 
شوهرم از اربيل يك اسلحه خريده بود 
و آنرا ب��ه من داده بود ت��ا برايش پنهان 
كنم. مي دانستم اگر اسلحه به دستش 
بيفتد مرا خواهد كشت. اين شد كه در 
آن درگيري با همان اسلحه به او شليك 

كردم.«
با اقرارهاي زن ج��وان وي راهي زندان 
ش��د و پرونده در حال كامل شدن بود 
كه اولياي دم گفتند به ش��رط دريافت 
ديه حاضر به گذشت هس��تند. به اين 
ترتيب پرونده از جنبه عمومي جرم به 
ش��عبه دهم دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده ش��د و در اولين جلسه 

محاكمه متهم به حبس محكوم ش��د. 
اولياي دم اما به رأي صادر شده اعتراض 
كردند و گفتن��د كه مته��م هنوز ديه 
مطالبه ش��ده را پرداخت نكرده است. 
بنابراين رأي از س��وي قض��ات ديوان 
عالي كش��ور نقض و پرون��ده به همان 
شعبه ارجاع ش��د. ابتداي جلسه يكي 
از اولياي دم در جايگاه ايس��تاد و گفت: 
»قرار بود متهم مبلغ توافق شده براي 
ديه را پرداخت كند، اما هنوز پول واريز 
نشده اس��ت. به همين خاط��ر رضايت 

قطعي خود را اعالم نكرديم.«
در ادامه وكيل متهم در غياب موكلش 
گفت: »سه س��ال قبل توافق شده بود، 
۹00 ميلي��ون توم��ان ب��ه اولي��اي دم 
پرداخت شود، اما اين مبلغ حاال نزديك 
به 10 ميليارد تومان شده است. از دادگاه 
مهل��ت مي خواهيم ت��ا در اين فرصت 
بتواني��م رضاي��ت اولي��اي دم را جلب 
كنيم. «با اين پيش��نهاد، هيئت قضايي 
جلس��ه را به تاريخ ديگري موكول كرد 
تا زن جوان با جلب رضايت اولياي دم از 

جنبه عمومي جرم محاكمه شود. 
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بخشش عروس خطاكار به شرط پرداخت ديه 

كارگ�ردان قالبي ك�ه پس از آش�نايي 
اينس�تاگرامي ب�ا زني ج�وان، طالهاي 
او را ب�ا تهدي�د چاقو س�رقت كرده بود 
در ق�رار س�اختگي ب�ه دام افت�اد. 
به گزارش جوان، چن��دي قبل زن جواني 
به اداره پليس رف��ت و از كارگردان قالبي 
به اتهام آزار و اذيت و س��رقت جواهراتش 
ش��كايت كرد. ش��اكي گفت: »  من عاشق 
بازيگري هس��تم و ب��ه همين س��بب در 
اينستاگرام صفحه هاي هنرمندان را دنبال 

مي كنم. 
مدتي قبل در اينستاگرام با پسر جواني به 
نام تيمور آشنا شدم كه ادعا كرد كارگردان 
هنري اس��ت. وقت��ي فهميد من عاش��ق 
بازيگري هس��تم پيش��نهاد داد از خودم 
تعدادي فيل��م و عكس بفرس��تم تا براي 
تست بازيگري بررسي كند. ما با هم ارتباط 
بر قرار كرديم تا اينكه او را به خانه ام دعوت 
ك��ردم. روزي كه به خانه ام آم��د با تهديد 

چاقو مرا مورد آزار قرار داد و بعد هم همه 
جواهراتم  را سرقت كرد و تهديد كرد اگر 
از او شكايت كنم، عكس هاي خصوصي ام 
را در فضاي مجازي منتش��ر مي كند. بعد 
از آن بود كه تازه متوجه شدم او كارگردان 
هنري نيس��ت و مرا فريب داده است . « با 
طرح اين شكايت تيمي از مأموران پليس 
تهران به دس��تور بازپرس دادسراي ويژه 
سرقت تحقيقات خود را براي شناسايي و 

دستگيري كارگردان قالبي آغاز كردند. 
   دستگيري در قرار صوري 

تحقيقات مأموران نشان داد متهم پس از 
س��رقت به مكان نامعلومي گريخته است. 
بنابراين مأموران از شاكي خواستند دوباره 
از طريق اينستاگرام با متهم ارتباط برقرار 
و وانمود كند كه دلباخته او شده و با او قرار 

مالقات بگذارد . 
سپس شاكي نقشه پليس را مو به مو اجرا 
كرد تا اينكه چند روز قبل متهم س��ر قرار 

حاضر ش��د و مأموران پليس هم كه در آن 
نزديكي كمين كرده بودند وي را دستگير 

كردند. 
متهم پ��س از انتق��ال ب��ه اداره پليس در 
بازجويي ها به جرم خود اعتراف كرد. وي 
گفت: » پس از سرقت براي مدتي به يكي 
از شهرس��تان هاي اطراف ته��ران رفتم و 
طالهاي س��رقتي را به مبل��غ 11 ميليون 
تومان فروختم. در اين مدت با پول طالهاي 
سرقتي خوشگذراني كردم و وقتي پول هايم 
تمام شد، براي كار دوباره به تهران برگشتم. 
چند روز قبل شاكي به من پيام داد و گفت 
كه هنوز عاش��ق و دلباخته من است و اين 
بار او مرا فريب داد و در دام مأموران پليس 
گرفتار كرد. « متهم در ادامه براي تحقيقات 
بيش��تر و شناسايي ش��اكيان احتمالي به 
دس��تور بازپرس دادس��راي ناحيه 34 در 
اختي��ار كارآگاه��ان پليس آگاه��ي قرار 

گرفت. 

سرهنگ سیامك محمدي*

كشف مخدر شيشه در جارو برقي
رئي�س كالنت�ري 130 نازي آباد از كش�ف 300 گرم مخدر شيش�ه 
در ي�ك جاروبرق�ي و بازداش�ت س�وداگر م�رگ خب�ر داد. 
 به گزارش جوان، س��رهنگ پيمان لطيفي توضيح داد: روز گذش��ته 
مأموران كالنتري در جريان طرح ايست و بازرسي در بازار دوم نازي آباد 
به يك دستگاه پژو 206 نقره اي با دو سرنشين مظنون شده و در بازرسي 
جارو برقي كه در صندوق عقب خودرو بود 300 گرم مخدر شيشه كشف 
و دو متهم را بازداشت كردند. دو متهم گفتند كه قصد داشتند مخدر 

شيشه را در شمال كشور به مشتري تحويل دهند كه بازداشت شدند.

سرقت 800 ميليون توماني
 از جواهر ساز با آبميوه مسموم

دوس�تي مرد جواهرس�از با دو دختر ج�وان به قيمت بيهوش�ي او 
و س�رقت 800 ميلي�ون توم�ان ط�ال و جواهرات�ش تم�ام ش�د. 
به گزارش جوان، سه ماه قبل مردي وارد كالنتري 153 شهرك وليعصر شد و 
گزارش يك سرقت را اعالم كرد. او گفت: من صاحب يك كارگاه جواهرسازي 
در شهرك وليعصر هستم و به خاطر شغلي كه دارم وضع مالي ام خيلي خوب 
است. چند روز قبل با دختري 26 ساله آشنا شدم كه گفت مي تواند براي 
فروش بيشتر محصوالتم به من كمك كند و در اينستاگرام برايم تبليغ كند 
براي همين به او اعتماد كردم با هم قرار مالقات گذاشتيم. شاكي ادامه داد: 
روز حادثه او و دوستش را در يكي از خيابان هاي نياوران سوار ماشين كردم. 
بعد از كمي حرف زدن آنها من را مهمان كردند و برايم آبميوه خريدند. بعد 
از خوردن آبميوه اما بيهوش ش��دم. چند ساعت بعد وقتي به هوش آمدم 
ديدم كه از كليد كارگاه و گاو صندوقم خبر نيست. وقتي خودم را به كارگاه 
رساندم متوجه شدم كه همه طالها را كه در مجموع 800 ميليون تومان 

ارزش داشت سرقت كرده اند. 
بعد از مطرح شدن شكايت مأموران پليس با اطالعاتي كه شاكي از دو دختر 
جوان در اختيارشان گذاشت در اين باره تحقيق كرده و دو متهم را شناسايي 
كردند. بررسي ها نش��ان داد كه دو دختر جوان از ش��اخ هاي اينستاگرام 
هستندكه به اين ش��يوه مردان پولدار را فريب داده و اموالشان را سرقت 
مي كنند. بعد از به دست آمدن اين اطالعات بود كه مأموران موفق شدند، 
متهم اصلي را بازداشت و در بازرس��ي از مخفيگاه او مقداري از جواهرات 
سرقت شده را كه 600 ميليون تومان ارزش داشت، كشف كنند. سرهنگ 
جليل موقوفه اي، رئيس پليس پيشگيري پايتخت گفت: تحقيقات براي 

بازداشت همدست متهم در جريان است. 

كارگردان قالبي در قرار ساختگي به دام افتاد


