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بازداشت عامالن شهادت 
محيط بانان زنجاني 

شكنجه دختر جوان براي گرفتن جواب بله 

ش�كارچيان غيرمج�از ك�ه مته�م هس�تند دو 
محي�ط ب�ان را در منطق�ه »فيل�ه خاص�ه« اس�تان 
زنجان ب�ه ش�هادت رس�انده اند بازداش�ت ش�دند. 
سرهنگ جمش��يد محبت خاني، فرمانده يگان حفاظت 
س��ازمان حفاطت محيط زيس��ت در توضيح شهادت دو 
محيط بان به »جوان« گفت: »ساعت 18:30 روز يك شنبه 
16 فروردي��ن، دو محيط بان به نام ه��اي مهدي مجلل و 
ميكائيل هاش��مي در حال گش��ت زني در منطقه بودند 
كه متوجه شدند سرنشينان يك دستگاه نيسان در حال 
ش��كار غيرمجاز هس��تند. بعد از آن بود كه محيط بانان 
به شكارچيان هش��دار دادند و عمليات تعقيب و گريز به 
جريان افتاد. راننده نيسان خودرو   را به سمت جاده زنجان 
به قزوين هداي��ت كرد و محيط بان��ان همزمان با تعقيب 

متخلفان ماجرا را گزارش دادند.«
س��رهنگ محبت خاني ادامه داد: »تعقيب و گريز ادامه 
داش��ت تا اينكه خودروي ش��كارچيان وارد يك مس��ير 
فرعي شده و در ساعت 19:30 ارتباط محيط بانان با مركز 

قطع مي ش��ود. به اين ترتيب نيروها بالفاصله وارد عمل 
مي شوند، اما به دليل تاريك ش��دن هوا جست وجوها به 
نتيجه نمي رس��د. « فرمانده يگان حفاظت محيط زيست 
گفت: »تالش ها از سوي نيروهاي سازمان حفاظت محيط 
زيست ادامه داشت تا اينكه روز گذشته پيكر دو محيط بان 
در كنار خودروي شان پيدا شد كه بررسي هاي اوليه نشان 
داد آنها با شليك تير جنگي از سوي شكارچيان به شهادت 

رسيده اند.«
   دستگيري عامالن شهادت محيط بانان

همزمان با وقوع حادثه تالش ها براي بازداش��ت عامالن 
حادثه به جريان افتاد. س��رهنگ كارآگاه جعفر رحمتي، 
رئيس پليس آگاهي استان زنجان در توضيح دستگيري 
عامالن جنايت گفت: »با قطع ارتباط بيسيمي محيط بانان، 
كارآگاهان پليس وارد عمل شدند اما به خاطر تاريكي هوا 
تالش براي جست و جوي آنها متوقف و به روز بعد موكول 
شد تا اينكه روز سه شنبه از فرماندهي يگان محيط باني 
استان مطلع شديم آنها همچنان از دو محيط بان بي اطالع 
هس��تند. به اين ترتيب عمليات جس��ت و جو آغاز شد تا 
اينكه اجساد آنها كنار خودروي شان در كيلومتر 85 جاده 
زنجان به ميانه كشف شد. در بررسي ها بيشتر مشخص شد 

12ساعت از مرگ آنها گذشته است.«
سرهنگ رحمتي در ادامه گفت: »با انتقال اجساد به پزشكي 
قانوني، متهمان تحت تعقيب قرار گرفتند تا اينكه پيش از 
ظهر سه شنبه در دو عمليات جداگانه دو متهم 35 ساله و 
50 ساله كه از شكارچيان غير مجاز و غير بومي بودند در يك 
خانه روستايي در اطراف شهر ميانه شناسايي و در حاليكه 
چند سالح غيرمجاز نيز همراه داش��تند بازداشت شدند. 

دو متهم به پليس آگاهي منتقل ش��دند و در تحقيقات و 
بررسي هاي بيشتر مشخص شد آنها داراي سابقه شكارهاي 
غير مجاز بوده و شب حادثه نيز براي شكار غير مجاز پرندگان 
از محل زندگي شان از روستايي در يكي از شهرستان هاي 

استان آذربايجان شرقي به شهر زنجان آمده بودند.«
دو متهم با اقرار به شهادت رساندن دو محيط بان در روند 
بازجويي ها گفتند آن شب در تعقيب دو محيط بان قصد 
فرار داش��تند كه در جريان تعقيب و گريز به طرف آنها با 
سالح جنگي ش��ليك كرده و باعث مرگ آنها شده اند. در 
ادامه يكي از متهمان گفت: »بعد از شليك گلوله متوجه 
شديم اجساد كنار خودروي شان افتاده اما فكر مي كرديم 
به خاطر تاريكي هوا كسي نمي تواند اجساد را پيدا كند. به 
همين خاطر فرار كرديم و در روستايي حوالي شهر ميانه 
مخفي شديم تا اينكه مأموران ما را پيدا كردند و دستگير 

شديم.«
سرهنگ رحمتي در آخر گفت: »دو متهم به اتهام قتل عمد 
بعد از بازسازي صحنه قتل راهي زندان مي شوند. پرونده نيز 
با شكايت دو خانواده محيط بان و درخواست اشد مجازات 
از سوي آنها بعد از كامل شدن تحقيقات به مراجع قضايي 

فرستاده خواهد شد.«
   كارم سخت است ممكن است شهيد بشوم

برادر مهدي مجلل نيز در گفت و گويي تلفني گفت: »صبح 
روز سه شنبه خبر شهادت برادرم را شنيديم. مهدي مجرد 
بود. به او خيلي اصرار مي كرديم كه ازدواج كند اما مي گفت 
كارم سخت است اگر ازدواج كنم و بعد شهيد بشوم شرايط 
براي خانواده ام سخت مي شود. انگار مي دانست چه مرگي 

در انتظار اوست. « 

مرد فريبكار كه با بررسي آگهي فروش 
س�اعت هاي لوك�س فروش�ندگان 
را با اپليكيش�ن رسيد س�از فريب 
مي داد سرانجام به دام پليس افتاد. 
به گ��زارش ج��وان، س��رهنگ داوود 
معظم��ي گ��ودرزي، رئي��س پليس 
فتای تهران توضي��ح داد: چندي قبل 
شكايت هاي مش��ابهي درباره سرقت 
ساعت هاي لوكس به پليس فتا تهران 
گزارش ش��د. يكي از شاكيان توضيح 
داد: من ساعت گران قيمتم را به قيمت 
40ميليون تومان در يكي از سايت هاي 
فروش كاال آگهي كردم. بعد از آن چند 
نفر تماس گرفتند و درباره مشخصات 
ساعت سؤال كردند. يكي از آنها اما بعد 
از پرسيدن مشخصات ساعت گفت كه 
قصد خريد دارد. آن مرد خيلي خوش 
صحبت بود كه به او اعتماد كردم و بعد 

از توافق بر سر قيمت، براي تحويل س��اعت و دادن پول قرار گذاشتيم. وقتي سر قرار 
حاضر شدم گفت كه پول را با گوشي تلفن همراهش پرداخت مي كند كه قبول كردم. 
او بعد از انجام عمليات بانكي رسيد بانكي كه نشان مي داد 40 ميليون تومان به حسابم 
واريز شده را به گوشي تلفن همراهم فرستاد. در آن لحظه پيامكي كه نشان دهد پول به 
حسابم واريز شده برايم ارسال نشد. احتمال دادم كه به دليل اختالل در سامانه بانكي 
باشد. به هر حال من ساعت و كاغذ خريدش را به مش��تري دادم و راهي خانه شدم. 
صبح روز بعد وقتي به بانك رفتم مشخص شد كه هيچ پولي به حسابم واريز نشده و 

آن رسيد هم جعلي است. 
بررسي شكايت هاي مطرح شده در پليس فتا نشان داد كه متهم به همين شيوه در حال 
سرقت ساعت هاي لوكس از مشتريان است. بعد از كامل شدن اطالعات در اين باره بود 
كه مأموران موفق شدند متهم را شناسايي و او را بازداشت كنند. متهم در بازجويي ها به 
سرقت هاي سريالي به اين شيوه اعتراف كرد. او گفت: از مدتي قبل يك اپليكيشن رسيد 
ساز را در گوشي تلفن همراهم نصب كردم و تصميم گرفتم به اين شيوه از فروشندگان 
ساعت هاي لوكس سرقت كنم. بعد از بررسي آگهي هاي سايت هاي فروش كاال سوژه 
مورد نظرم را انتخاب مي كردم. بعد با چرب زباني با فروشنده حرف مي زدم و اعتمادش 
را جلب مي كردم. بعد هم در ساعتي كه بانك ها تعطيل باشد با فروشنده قرار مالقات 
مي گذاش��تم تا او به راحتي نتواند از بانك مورد نظرش موجودي بگيرد. پس از تحويل 
گرفتن ساعت وانمود مي كردم كه با گوشي تلفن همراه در حال انتقال پول هستم در 
حالي كه با اپليكيشن رسيد ساز يك رسيد جعلي به او مي دادم و فرار مي كردم تا اينكه 

بازداشت شدم. 
سرهنگ داوود معظمي گودرزي، رئيس پليس فتای تهران گفت: متهم اعتراف كرده 
كه به اين شيوه موفق شده است 200 ميليون تومان به جيب بزند. تحقيقات براي كشف 

جرائم بيشتر وي در جريان است. 

پسر خالفكار كه با معرفي خودش به عنوان 
خلبان قصد داشت با دختري جوان ازدواج 
كن�د بع�د از بر مال ش�دن دروغ�ش دختر 
را به ش�دت كت�ك زد و از مح�ل گريخت. 
به گزارش ج��وان، روز پاياني هفته گذش��ته 
دختر جواني در تهران به اداره پليس رفت و از 
خواستگار كينه جويش به اتهام ضرب و جرح و 

شكنجه شكايت كرد. 
وي در حالي كه دست هايش پانسمان بود به 
مأموران پليس گفت: چهارس��ال قبل همراه 
تعدادي از دوس��تانم ب��راي تفري��ح به پارك 
كوهستاني در ش��مال تهران رفته بودم كه در 
آنجا با پسر جواني كه خودش را شايان معرفي 

كرد آشنا شدم. 
مدتي با هم ارتباط تلفني و پيامكي داش��تيم 
اما كم كم ب��ه هم عالقه پي��دا كرديم و رابطه 
ما صميمي تر شد. شايان مي گفت دانشجوي 

خلباني است و وضع مالي خوبي دارد و هميشه 
هم لباس هاي شيك مي پوش��يد و خودروي 

مدل باال و گرانقيمت سوار مي شد. 
معموالً هر چن��د روز يك ب��ار او را مي ديدم و 
گاهي هم مرا به رس��توران دع��وت مي كرد و 
براي من كادو هاي گرانقيمت مي خريد. گاهي 
هم چند روزي از او خبري نبود كه مدعي بود 
به سفر خارج از كش��ور رفته است و روزي هم 
كه دوباره مرا مي ديد، معموالً سوغات خارجي 
براي من م��ي آورد.  رفت��ار و ولخرجي هاي او 
باعث ش��د كه عاش��ق و دلباخته اش شوم كه 
مدتي بعد به من پيشنهاد ازدواج داد و من هم 
قبول كردم و قرار بود به زود به خواستگاري ام 

بيايد و با هم ازدواج كنيم. 
در حالي كه هر روز براي زندگي مش��تركم با 
ش��ايان رؤيا بافي مي كردم و در انتظار مراسم 
خواس��تگاري بودم، مردي با تلف��ن همراهم 

تماس گرفت و همه رؤياهاي م��را به باد داد. 
او گفت كه شايان اسم واقعي اش بهمن است 
و نه تنه��ا خلبان و تحصيلكرده نيس��ت كه از 
خالفكارهاي درج��ه يك تهران اس��ت. مرد 
ناش��ناس گفت بهمن قاچاق فروش است و از 
اين راه درآمد خوبي هم دارد. ابتدا باور نكردم 
اما او آدرس پاتوق بهمن را براي من فرستاد و 
خواس��ت خودم از نزديك او را ببينم. وقتي به 
آدرس داده ش��ده رفتم تازه متوجه شدم كه 

خواستگارم خالفكار حرفه اي است. 
وي ادامه داد: پس از اين به خواستگارم جواب 
رد دادم و گفتم كه دس��ت او براي من رو شده 
است و ديگر دوس��ت ندارم با او ارتباط داشته 
باشم اما بهمن دس��ت بردار نبود و مدعي بود 
كه عاش��ق من اس��ت و بايد با او ازدواج كنم. 
من ارتباطم را با او قطع كردم و به تلفن هايش 
جواب نمي دادم ام��ا بهمن براي من مزاحمت 

ايجاد مي كرد و مي گفت اگر به خواستگاري اش 
جواب مثب��ت ندهم اتفاق ب��دي براي من رخ 
مي دهد.  حرف هاي او را جدي نگرفتم و باز هم 
به او جواب رد دادم تا اينكه ديروز او به كوچه 
ما آمد و وقتي از خانه بيرون آمدم مرا به شدت 
كتك زد. داخل كوچه كسي نبود كه به فريادم 
برسد و بهمن هم آنقدر مرا كتك زد و شكنجه 
داد كه دو تا از ناخن هايم كنده ش��د و بعد هم 
از محل گريخ��ت. پس از حادثه ب��ه درمانگاه 
رفتم و دست هايم را پانسمان كردم و سپس به 
اداره پليس آمدم كه از خواستگار كينه جويم 

شكايت كنم. 
با شكايت دختر جوان پرونده به دستور قاضي 
حبي��ب اهلل صادق��ي، بازپرس ش��عبه چهارم 
دادسراي امور جنايي تهران براي رسيدگي و 
دستگيري متهم در اختيار كارآگاهان پليس 

آگاهي قرار گرفت.  

ب�رگ س�بزخودرو س�واری پ�ژو206 م�دل 1389 به رنگ س�فيد 
–روغن�ی ب�ه ش�ماره موت�ور 14189013930   وش�ماره شاس�ی 
NAAP03ED7J119844 به ش�ماره پالک 145س63ايران 85 به 

نام صفورا آخوندی مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی 

يك قطعه زمين به مس�احت  800 متر مربع دارای 
سند ثبتی تك برگ بنام س�عدااله مفتاح در محل 
آستارا مشرف به دريا و جنگل و كوه بفروش ميرسد 

تلفن تماس 09118074816

ساقي مشروبات الكلي قالبی  به ديه و زندان محكوم شد

پليس در جست وجوي 2 سارق  شيطان صفت

مرد جوان كه با فروش مش�روبات دست س�از 
موج�ب نابيناي�ي چش�مان مش�تري خ�ود 
ش�ده ب�ود، ب�ه دي�ه و زن�دان محكوم ش�د. 
به گزارش جوان، اسفند س��ال 98، مرد 47 ساله به 
نام فرامرز كه به خاطر مصرف مش��روب الكلي در 
مهماني شبانه از ناحيه دو چشم نابينا شده بود به 
اداره پليس رفت. او در طرح شكايتش از مرد 37 ساله 
به نام پيمان كه ساقي مشروبات الكلي بود به خاطر 
فروش مشروب دست ساز براي مهماني شبانه اش 

شكايت كرد. 
با طرح اين شكايت پيمان بازداشت شد. او با اقرار 
به توزيع مشروبات الكلي اما جرمش را انكار كرد و 
گفت: »از مشروباتي كه شاكي از من خريداري كرده 
بود مهمانان او استفاده كرده بودند و افراد زيادي نيز 
از آن مشروبات خريداري كرده بودند اما تا حاال كسي 
شكايتي نداشته است. باور كنيد مشروبات دست 
ساز نبود حاال نمي دانم چرا فرامرز چنين شكايتي 

را مطرح كرده است.« با ثبت اين اظهارات، متهم بنا 
به شواهد و قرائن موجود راهي زندان شد و پرونده 
در اولين جلسه رسيدگي روي ميز هيئت قضايي 
شعبه دوازدهم دادگاه كيفري يك استان تهران قرار 

گرفت.  ابتداي جلسه شاكي درخواست اشد مجازات 
كرد. سپس متهم با انكار جرمش مدعي شد احتماالً 
شاكي به خاطر شيوع ويروس كرونا مانند بسياري 
از افراد طوري الكل را مصرف كرده كه چشمانش 

كور شده است و حاال با طرح شكايت قصد گرفتن 
خسارت دارد.  بعد از آخرين دفاعيات متهم، هيئت 
قضايي با توجه به مدارك موجود در پرونده ساقي 

جوان را به پرداخت ديه و زندان محكوم كرد. 

دو س�ارق ش�يطان صف�ت زن پول�داري را در 
خانه اش در ش�مال تهران مورد آزار و اذيت قرار 
دادند و پس از سرقت اموالش از محل گريختند. 
به گ��زارش ج��وان، س��اعت 5 صب��ح روز ش��نبه 
14فروردي��ن زن جوان��ي در يك��ي از خيابان هاي 
شمالي تهران وحش��ت زده به اداره پليس رفت و از 
دو مرد ناشناس به اتهام آزار و اذيت و سرقت اموالش 

شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: همراه شوهرم در خانه 
وياليي در يكي از خيابان هاي شمالي تهران زندگي 
مي كنيم. وضع مالي مان هم خيلي خوب است و حتي 

خانه اي هم در كشور تركيه داريم.
 ديروز عصر ش��وهرم براي انجام كاري، چند روزي 
خانه را به مقصد يكي از ش��هرها ترك كرد و من در 
خانه تنها بودم. عصر ديروز داخل خانه نشسته بودم 
كه صدايي از داخل حياط مانند شكستن شيشه اي به 
گوشم رسيد كه كنجكاو شدم و به داخل حياط رفتم 

كه با دو مرد جوان كه ماس��ك بهداشتي به صورت 
داشتند روبه روشدم. 

آنها با چاقو به من حمله كردند و مرا به زور به داخل 
خانه كش��اندند كه ش��روع به داد و فرياد كردم، اما 

صدايم به گوش همسايه اي نرسيد. 
وي ادامه داد: آنها داخل خانه مرا ب��ه زور مورد آزار 
و اذيت ق��رار دادند و س��پس با تهدي��د چاقو مكان 
نگهداري طالها و اموال قيمتي ام را به آنها نشان دادم 
و دو س��ارق هم همه طالها و پول هايم را برداشتند 
و م��را داخل اتاق��ي حبس كردن��د. داخ��ل اتاق تا 
س��اعت 4 صبح صداي آنها را مي شنيدم، اما دقايقي 
بعد از ساعت 4 ديگر صدايي نشنيدم كه به سختي در 

اتاق را باز كردم و به اداره پليس آمدم. 
با ش��كايت زن جوان پرون��ده به دس��تور بازپرس 
دادس��راي امور جنايي ته��ران براي رس��يدگي و 
شناسايي متهمان در اختيار تيمي از كارآگاهان اداره 

شانزدهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

80 درصد بهبود يافتگان اعتياد
 به چرخه بر مي گردند 

دبيركل ستاد مبارزه 
با مواد مخ�در گفت 
كه بيش از  80 درصد 
اف�راد بهبوديافت�ه 
دوب�اره ب�ه چرخ�ه 

اعتياد برمي گردند. 
اس��كندر مؤمني روز 
گذش��ته در اختتاميه 
مج��ازي جش��نواره 

ياريگ��ران زندگي توضي��ح داد: تمركز 
عمده ما بر اقدامات مقابله اي بود، اما به 
اين نتيجه رسيديم كه در كنار اولويت 
ق��رار دادن مقابله با موادمخ��در حتماً 
كاهش تقاضا و پيشگيري نيز بايد مدنظر 
قرار دهيم. متوليان مربوطه بايد تالش 
كنند تا موادمخدر وارد كشور نشود يا به 
حداقل ممكن برسد همچنين اقدامات 
بازدارنده انتظامي و قضايي و پيشگيرانه 

و فرهنگي نيز بايد صورت گيرد. 
دبيركل س��تاد مبارزه با مواد مخدر با 
بيان اينك��ه در بحث درم��ان اقدامات 
خوبي صورت گرفته اس��ت، گفت: در 
هفته هاي آينده، دو داروي بسيار مؤثر و 
جديد در رابطه با درمان اعتياد رونمايي 

مي ش��ود. اين داروها به 
پارادايم حاكم بر درمان 
تغيي��ر اساس��ي خواهد 
داد، اكنون تمركز ما در 
درمان معتادان، كاهش 
آسيب اس��ت و به دنبال 
اين هستيم كه يك معتاد 
در شرايط مناسب تثبيت 
شود، وضعيت وي بدتر 

نشده و درمان وي نيز صورت گيرد. 
وي افزود: در حوزه درمان معتادان بر اين 
باوريم كه 80 درص��د افرادي كه درمان 
شده اند، ديگر به چرخه اعتياد بازنگردند، 
اما اكنون موضوع برعكس اس��ت يعني 
بيش از 80 درصد افراد بهبوديافته مجدداً 

به چرخه اعتياد باز مي گردند. 
مؤمني با بيان اينكه حدود 15 اردوگاه 
براي س��اماندهي معتادان متجاهر در 
مدت دو سال راه اندازي ش��د و اكنون 
بي��ش از 80 درصد معت��ادان متجاهر 
ساماندهي ش��ده اند، گفت: موضوعات 
فرهنگي و پيش��گيرانه در عين داشتن 
راهب��رد و محصوالت مناس��ب، نياز به 

استمرار و صبر دارد. 

خريد ساعت هاي لوكس
 با اپليكيشن  رسيدساز

بازداشت سارق طاليي
 در هليالن

س�ارق تك�رو ك�ه ب�ا دس�تبرد ب�ه خان�ه اي در 
شهرس�تان هليالن اس�تان ايالم موفق به س�رقت 
يك كيلو طال ش�ده بود س�رانجام بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، س��ردار دالور القاصي مه��ر، فرمانده 
انتظامي استان ايالم گفت: چندي قبل به مأموران پليس 
شهرستان هليالن خبر رسيد سارق يا سارقان با دستبرد 
به يكي از خانه هاي محل يك كيلو طال سرقت كرده اند. 
بعد از مطرح شدن ش��كايت مأموران پليس در اين باره 
تحقيق ك��رده و در جريان بررس��ي هاي ميداني موفق 
شدند متهم را شناسايي و او را بازداشت كنند. مأموران 
همچنين در بازرس��ي از مخفيگاه متهم دو قبضه سالح 
ش��كاري و يك كيلو و 200گرم طال ك��ه يك ميليارد و 
500 ميليون تومان ارزش داشت كشف كردند. تحقيقات 

بيشتر در اين باره جريان دارد. 

پزشك قالبي
 تست كرونا مي گرفت!

پزش�ك قالبي كه همزم�ان با ش�يوع دور ت�ازه موج 
كرونا با همدس�تي يكي از دوس�تانش از ش�هروندان 
كالهبرداري مي كرد به همراه همدستش بازداشت شد. 
سرهنگ رسول جليليان، سرپرست پليس فتای استان البرز 
توضيح داد: مأموران پليس فتا هنگام گش��ت زني مجازي 
متوجه انجام تست هاي كرونا در منزل همزمان با شيوع موج 
تازه كرونا شدند. بررسي هاي نشان داد كه گردانندگان يك 
سايت ادعا كرده بودند كه با حضور در منزل تست كرونا را با 
مجوز پزشك انجام مي دهند. تحقيقات بيشتر پليس نشان 
داد كه متهمان دو نفر هستند كه يكي از آنها خود را پزشك 
معرفي كرده و همدست وي هم مسئوليت انجام تبليغات در 
فضاي مجازي را به عهده دارد كه مخفيگاه آنها در يكي از 

محله هاي كرج شناسايي و هر دو بازداشت شدند. 

انهدام شبكه قاچاق بيت كوين
 در بلوار فردوس

رئي�س پلي�س امني�ت اقتص�ادي ته�ران ب�زرگ از انه�دام ش�بكه قاچ�اق 
داد.  خب�ر  ف�ردوس  بل�وار  در  بيت كوي�ن  دس�تگاه هاي  بازارياب�ي  و 
به گزارش جوان،  س��رهنگ علي وليپور گودرزي توضيح داد: مأموران پليس در جريان 
تحقيقات خود متوجه ش��دند ش��بكه اي از افراد متخصص در حال تبليغ براي فروش 

دستگاه هاي بيت كوين قاچاق در اپليكيشن هاي ديوار، بايا و شيپور هستند. 
وي ادامه داد: مأموران پليس در جريان بررسي هاي بيشتر مخفيگاه متهمان را   در بلوار 
فردوس شناسايي و در بازرسي از محل انواع قطعات و دستگاه هاي قاچاق بيت كوين را 

كشف و هفت عضو باند را بازداشت كردند. 
 

زورگير  سابقه دار دوباره بازداشت شد
مجرم س�ابقه دار كه بارها به اتهام جرائم 
مختلف بازداشت شده بود اين بار به جرم 
زورگيري در پوشش مسافربر بازداشت شد. 
به گزارش جوان، س��رهنگ جليل موقوفه اي 
رئيس پليس پيش��گيري تهران بزرگ گفت: 
چندي قبل ش��كايت هاي مش��ابهي درباره 
زورگيري در پوش��ش مس��افربر به مأموران 
كالنتري 128 تهران نو گزارش ش��د. يكي از 
شاكيان گفت: كنار خيابان منتظر تاكسي بودم 
كه يك پرايد مسافربر توقف كرد. به جز راننده 
دو مرد جوان در صندلي عقب سوار بودند كه 
بعد از گفتن مسيرم س��وار شدم. راننده هنوز 
مس��افت زيادي را طي نكرده بود كه ناگهان 
سرنش��ينان به من حمله كردند. فهميدم كه 
در باند زورگيران گرفتار شده ام. آنها با تهديد 
اموالم را سرقت كرده و در محلي خلوت من را از 

ماشين بيرون انداخته و فرار كردند. 
در شاخه ديگري از تحقيقات مأموران پليس 
با بررسي ش��كايت هاي مطرح شده و بررسي 

دوربين هاي مداربس��ته موفق شدند يكي از 
سارقان را شناس��ايي كنند. متهم از مجرمان 
س��ابقه دار بود كه قباًل به اتهام جرائم مختلف 
بازداشت ش��ده و به زندان افتاده بود. با كامل 
شدن تحقيقات در اين باره مخفيگاه متهم در 
جنوب شرق تهران شناسايي  و   بازداشت شد. 
او به عنوان س��ركرده باند مورد بازجويي قرار 
گرفت و به 19 زورگيري مشابه با همدستي دو 

نفر از دوستانش اعتراف كرد. 
متهم گفت: مدتي قبل باند را تش��كيل دادم. 
بعد از انتخاب س��وژه هايمان آن را سوار كرده 
و در محلي خلوت به وي حمله كرده و اموالش 
را سرقت مي كرديم. با اعتراف متهم تحقيقات 
براي بازداشت دو عضو ديگر باند جريان دارد. 
س��رهنگ جليل موقوف��ه اي، رئيس پليس 
پيشگيري تهران بزرگ گفت: در حال حاضر 
9 نفر از شاكيان با حضور در ادامه پليس متهم را 
شناسايي كرده اند. وي گفت: تحقيقات بيشتر 

در اين باره جريان دارد. 

خواستگار كينه جو
 به دام افتاد 

پس�ر ج�وان وقت�ي ك�ه دخت�ر م�ورد عالق�ه اش 
ب�ه خواس�تگاري او ج�واب رد داد عكس ه�اي 
خصوص�ي او را در فض�اي مج�ازي منتش�ر ك�رد. 
رئيس پليس فتای استان زنجان با اعالم اين خبر گفت: 
چندي قبل دخترجواني به اداره پليس فتاي زنجان آمد 
و از فرد ناشناس��ي به اتهام انتش��ار عكس ها و فيلم هاي 

خصوصي اش در فضاي مجازي شكايت كرد. 
شاكي گفت كه مدتي است عكس ها و فيلم هاي خصوصي 
او در شبكه هاي اجتماعي تلگرام و اينستاگرام منتشر شده 
اس��ت.  بدين ترتيب مأموران پليس با طرح اين شكايت 
براي شناسايي و دستگير متهم وارد عمل شدند و خيلي 

زود متهم را همراه با لوازم جرم دستگير كردند. 
متهم در بازجويي ها ابتدا منكر جرم خود شد اما وقتي با 
شاكي روبه رو شد به جرم خود اقرار كرد و گفت خواستگار 
شاكي بوده و وقتي جواب رد شنيده براي انتقام عكس ها و 

فيلم هاي او را در فضاي مجازي منتشر كرده است. 
س��رهنگ محمدعلي آدينه لو، با اش��اره به اينكه برخي 
اختالفات از طريق گفت وگو قابل حل و فصل است، تأكيد 
كرد: فضاي مجازي محل مناس��بي ب��راي انتقام گيري 
نيست و برابر قانون هرگونه توهين، تهديد و انتشار تصاوير 
و فيلم ه��اي خصوصي ديگران جرم محس��وب ش��ده و 

مجازات هاي قانوني براي فرد خاطي به دنبال دارد. 
اين مقام مسئول توصيه كرد: كاربران براي حفظ حريم 
خصوصي خود هرگز اطالعات، عكس و فيلم هاي شخصي 
خود را در اختيار ديگران قرار ندهند و از اشتراك گذاري 
اطالعات، تصاوير ش��خصي و خانوادگي در ش��بكه هاي 

اجتماعي خودداري كنند. 

    مهدي مجلل       ميكائيل هاشمي


