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رئي�س پلي�س راه�ور پايتخ�ت از اعم�ال تمهي�دات 
وي�ژه ترافيك�ي ب�راي آئي�ن اقامه نم�از عيد س�عيد فطر 
داد.  خب�ر  خمين�ي)ره(  ام�ام  ب�زرگ  مص�اي  در 
س��ردار محمدرضا مهماندار گفت: تردد تمامي وس��ايل نقليه 
از س��اعت چهار صبح روز عيد فطر در معابر مح��دوده برگزاري 

نمازممنوع خواهد بود. 
وي ادامه داد: اين محدوده شامل خيابان شهيد بهشتي از تقاطع 
سهروردي به سمت غرب تا خيابان قائم مقام فراهاني، خيابان 
شهيد علي اكبري از خيابان ش��هيد مطهري به سمت شمال تا 
خيابان بهش��تي، خيابان ميرعماد از خيابان شهيد مطهري تا 
خيابان شهيد بهشتي و خيابان پاكستان در ضلع غربي مصالي 
امام خميني)ره( مي شود. همچنين طول خيابان هاي هويزه و 
خرمشهر در حد فاصل صابونچي و خيابان شهيد قنبرزاده، مسير 
غرب به شرق بزرگراه رسالت در محدوده مصالي امام خميني)ره( 
از تقاطع كردستان، مسير ش��رق به غرب بزرگراه رسالت از پل 
سيدخندان نيز شامل اين محدوديت ها مي شود و براي خط ويژه 
اتوبوسراني در خيابان هاي شهيد بهشتي و شهيد مطهري نيز 

محدوديت تردد وجود دارد. 
 محل هاي برگزاري نماز عيد تحت پوشش پليس 

رئيس پليس پيش��گيري پايتخت هم از اجراي تمهيدات ويژه 
تأمين نظم و امنيت، در روز عيد فطر خبر داد. 

 س��رهنگ كيوان ظهيري با اش��اره به اينكه پليس پيشگيري 
پايتخت از س��اعات اوليه بامدادي روز عيد فط��ر در آماده باش 
صد درصدي قرار دارد، گفت: 48 ساعت قبل از آغاز مراسم، تمامي 
محل هاي برگزاري نماز عيد فطر تحت پوشش انتظامي پليس 
پيشگيري قرار خواهد گرفت. وي ضمن اشاره به اينكه محل هايي 
براي پارك خودروهاي شهروندان در نظر گرفته شده است، افزود: 
شهروندان ضمن همكاري با مأموران انتظامي و پارك خودرو در 
محل هاي مشخص شده، نكات ايمني الزم براي پيشگيري از وقوع 

سرقت خودرو را رعايت كنند. 
سرهنگ ظهيري، هوشياري ش��هروندان را در روز عيد فطر در 
مواجهه با مأموران قالبي تحت پوش��ش كاركنان كميته امداد 
و مؤسسات خيريه مهم دانست و به شهروندان توصيه كرد: در 
روز عيد فطر ممكن است برخي از سارقان در پوشش كارمندان 
كميته امداد يا سازمان هاي خيريه به در منازل مراجعه و به بهانه 
جمع آوري وجوه فطريه و كفاره وارد س��اختمان شوند و سپس 
اقدام به سرقت كنند كه الزم است شهروندان از بازكردن در منازل 

و ساختمان ها روي افراد ناشناس دوري كنند.

يك حلقه مار س�مي ك�ه در الب�ه الي اجن�اس در بازار 
تهران جا خوش ك�رده بود ب�ه دام آتش نش�انان افتاد. 
ساعت 9:05 صبح روز گذشته با تماس يك شهروند با سامانه 
125 درباره مش��اهده يك حلقه مار، تيمي از آتش نش��انان 
ايس��تگاه 107 راهي بازار آهنگران، ابت��داي كوچه غريبان 
ش��دند. حميد پروانه، فرمانده آتش نش��انان گفت: در يك 
فروشگاه به مس��احت 17 متر مربع، يك حلقه مار سمي كه 
احتمال مي رفت با بسته هاي بار از شهرستان به بازار تهران 

منتقل شده باشد، توسط فروشنده مشاهده شده بود. 
وي افزود: آتش نشانان با پوشيدن لباس و تجهيزات ايمني و 
به كار گيري تجهيزات مخصوص مارگيري، مار سمي را بدون 
هيچ آسيبي صيد كردند و هماهنگي هاي الزم را براي انتقال 

به حيات وحش انجام دادند.

مرد جوان هنگام ش�نا در اس�تخر آب كش�اورزي در 
يكي از روس�تاهاي شهرس�تان فاورجان غرق ش�د. 
س��رهنگ حس��ن نيكبخت، فرمانده انتظامي شهرس��تان 
فالورجان گفت: اين حادث��ه روز گذش��ته در باغي اطراف 
شهرس��تان فالورجان اتفاق افتاد كه در جري��ان آن جوان 
23 ساله كه داخل استخر آب شده بود به علت عدم مهارت 

در شنا غرق  شد.

زن س�الخورده در شهرس�تان كردكوي به قتل رسيد. 
اين حادثه دو روز قبل در روستاي مفيدآباد اين شهرستان 
اتفاق افتاد و مأموران پليس بع��د از اطالع از وقوع حادثه در 
محل حاضر ش��دند و جسد به پزش��كي قانوني منتقل شد. 
در بررسي هاي اوليه مشخص ش��د كه عامل يا عامالن قتل 
با انگيزه طالهاي زن سالخورده وارد ش��ده و بعد از ارتكاب 
جنايت متواري ش��ده اند. تحقيقات براي بازداشت عامل يا 

عامالن حادثه در جريان است. 
 

مرد جوان هنگام حفر چاه در شهرس�تان خميني شهر 
ب�ه عم�ق 30 مت�ري س�قوط ك�رد و ج�ان باخ�ت. 
س��رهنگ علي جعفري نژاد، فرمانده انتظامي شهرس��تان 
خميني ش��هر گفت: اين حادثه در يكي از محله هاي ش��هر 
درچه اين شهرس��تان اتفاق افتاد كه در جريان آن كارگري 
37 ساله به علت عدم رعايت اصول ايمني و بي احتياطي به 
داخل چاه 30 متري سقوط كرد و جان خود را از دست  داد. 
وي ادامه داد: جسد با تالش امدادگران آتش نشاني از عمق 

چاه خارج و به پزشكي قانوني منتقل شد. 

مرد جواني كه برادر كوچكش را به خاطر طلب 6 ميليون تومانی 
به قتل رسانده است تحت تعقيب پليس تهران قرار گرفت. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 13 بعد از ظهر روز سه ش��نبه 
22 خردادماه قاضي منافي آذر، بازپرس ويژه قتل دادس��راي 
امور جنايي ته��ران با تماس تلفني مأم��وران كالنتري 169 
مشيريه از قتل پسر جواني با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. تيم جنايي در محل 
حادثه كنار پارك گلشن بعد از ميدان آقا نور در جنوب شرقي 
تهران با جسد پسر 25 ساله اي به نام شروين روبه رو شدند كه 
با اصابت چاقو به قلبش به قتل رسيده بود. نخستين تحقيقات 
نشان داد مقتول به دس��ت برادر 30 ساله اش به قتل رسيده 
است. بررسي هاي ميداني نش��ان داد قاتل لحظاتي قبل به 
خاطر طلب 6 ميليون��ي اش داخل پارك گلش��ن با برادرش 
مشاجره لفظي داش��ته اند. همزمان با اين مشاجره مقتول از 
پارك خارج مي ش��ود و به داخل خيابان مي آيد كه برادرش 
دوباره با او درگير مي شود و در ادامه با چاقويي كه همراه داشته 

ضربه اي به سينه اش مي زد و از محل فرار مي كند. 
يكي از ش��اهدان گفت: من داخل پارك متوجه درگيري دو 
مرد جوان شدم كه پسر جوان تر از پارك خارج شد و قاتل هم 
به دنبالش رفت. درگيري آنها در بيرون از پارك باال گرفت كه 
ناگهان ديدم مقتول خونين نقش بر زمين شد و مرد ضارب هم 
به سرعت از محل گريخت. همزمان با انتقال جسد مقتول به 
دستور قاضي منافي آذر به پزشكي قانوني، مأموران تحقيقات 

گسترده اي را براي دستگيري قاتل فراري آغاز كردند. 

اتهام ه�اي  گف�ت:  ارش�اد  دادس�راي  سرپرس�ت 
اصل�ي مته�م پرون�ده آزار و اذي�ت چن�د دانش آم�وز 
در غ�رب تهران تش�ويق به فس�اد و كودك آزاري اس�ت. 
حجت االسالم منصوري درباره آخرين وضعيت پرونده آزار 
و اذيت تعدادي از دانش آموزان در مدرس��ه معين در غرب 
تهران به تسنيم گفت: اين پرونده با صدور كيفرخواست به 
دادگاه كيفري 2 ارشاد ارسال شده است. وي ادامه داد: اتهام 
اصلي متهم، تشويق به فساد و كودك آزاري است. سرپرست 
دادسراي ارشاد تعداد شاكيان پرونده را هشت نفر اعالم كرد و 
گفت: تعدادي از خانواده ها به رغم شكايت در مرجع انتظامي، 

شكايت خود را در مرجع قضايي پيگيري نكردند. 
وي افزود: شكايت آموزش و پرورش از متهم پرونده به صورت 

جداگانه رسيدگي و تصميم گيري مي شود. 
 

محاكمه ناظم مدرسه معين 
 به جرم تشويق 

به فساد و كودك آزاري 

عامل جنايت نعمت آباد 
محاكمه مي شود 

مرد ميانسالي كه متهم است در جنايتي هولناك همسر برادر 
و يكي از دختران وي را با ضربات چاقو به قتل رسانده است به 
زودي در دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه مي شود. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 20 ش��امگاه بيست و هشتم 
شهريور سال گذشته مأموران كالنتري 151 خاني آباد از حادثه 
قتل در خانه اي حوالي پاس��گاه نعمت آباد ب��ا خبر و در محل 
حاضر شدند. مأموران در محل حادثه با جسد مادر 29 ساله و 
دخترچهار ساله اش آيلين مواجه شدند. آنها در گوشه ديگر خانه 
با پيكر مجروح دختر ديگر خانواده كه آذين 11 ساله نام داشت 
مواجه شدند. لحظاتي بعد قاضي مدير روستا، بازپرس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران با تماس مأموران كالنتري راهي 
محل شد. بررسي ها و گفته هاي همسايه ها حكايت از اين داشت 
كه عامل جنايت عموي خانواده است كه در اقدامي هولناك 
بامداد روز بيست و هشتم، همس��ر برادر و يكي از دخترانش را 
به قتل رس��انده و دختر ديگر وي را به ش��دت زخمي و راهي 
بيمارستان كرده اس��ت. در حالي كه تحقيقات در محل ادامه 
داشت به تيم جنايي خبر رسيد قاتل به صحنه جنايت بازگشته 

است. بدين ترتيب دستگير و به اداره پليس منتقل شد. 
متهم در بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و گفت: مدتي است 
با همسر برادرم اختالف دارم. من به رفتارهاي او مشكوك بودم و 
احتمال مي دادم او با مرد غريبه اي ارتباط پنهاني دارد به همين 
خاطر از او كينه به دل گرفتم و نقش��ه قتل او را طراحي كردم. 
بامداد روز حادثه با كليد يدكي كه از قبل تهيه كرده بودم به سراغ 
او در خانه اش رفتم. آن ش��ب برادرم در محل كارش كه ميدان 
تره بار اس��ت خوابيده و همس��رش همراه دو دخترش در خانه 
تنها بود. ابتدا ضربه اي به دست همسر برادرم زدم و از او خواستم 
سكوت كند كه با داد و فريادش آيلين از خواب بيدار شد. وقتي 
چاقو را از روي بدن زن برادرم كشيدم به گلوي آيلين برخورد كرد 
و او را كشت. در همين لحظه آذين از خواب بيدار شد و مرا گرفت 

كه براي رهايي چند ضربه به دستش زدم و بعد فرار كردم. 
در تحقيقات بعدي آذين دختر زخم��ي به تيم جنايي گفت: 
عمويم در تهران تنها زندگي مي كرد و همسرش در شهرستان 
بود. او مدتي قبل قرار بود همراه زني به خانه ما بيايد كه مادرم 
مخالفت كرد و آنها را به خانه راه نداد. از آن روز به بعد عمويم 
ازمادرم كينه به دل گرفت. قاضي مدير روستا پس از تحقيقات 
تكميلي كيفرخواس��ت قاتل را به اتهام دو فقره قتل عمدي و 
ضرب و جرح دختر برادرش صادر كرد. متهم به زودي در دادگاه 

كيفري يك استان تهران محاكمه مي شود. 

 تمهيدات ترافيكي
 نماز عيد سعيد فطر تهران 

 شكار مار سمي
 در بازار

 شناي مرگ 
در استخر آب

 قتل پيرزن 
براي سرقت طال

 مرگ كارگر 
در چاه 30 متري

 قتل برادر براي طلب 
6 ميليون توماني

س�ارق معتاد كه متهم اس�ت ب�ا تهدي�د چاقو از 
منش�ي مطب ها س�رقت مي كرد بازداش�ت ش�د. 
سرهنگ فرهاد حيدري، رئيس كالنتري 103 گاندي 
در توضيح ماجرا ب��ه خبرنگار ما گف��ت: دو روز قبل 
از طريق مرك��ز فوريت هاي پلي��س 110 به مأموران 
كالنتري خبر رس��يد س��ارق نقاب��داري در يكي از 
ساختمان هاي پزش��كي خيابان گاندي پنهان شده 
اس��ت. لحظاتي بعد تيمي از مأم��وران كالنتري در 
محل حاضر شده و متهم را بازداشت كردند. در اولين 
بررسي ها مشخص شد كه متهم در حالي كه ماسك 
به چهره داشت وارد يكي از مطب هاي ساختمان شده 
و با تهديد چاقو از دو منشي مطب سرقت كرده است. 
يكي از منشي ها گفت: من در حال مرتب كردن پرونده 
بيماران بودم كه ناگهان مرد جواني در حالي كه ماسك 
آلودگي به چهره داشت وارد شد. تصور كردم كه بيمار 
است، اما با تهديد چاقو از من و همكارم خواست كه هر 
چه پول نقد داريم به او بدهيم كه از ترس قبول كرديم. 

او س��پس داروهاي ترك اعتياد و داورهاي ديگري را 
از داخل مطب سرقت كرده و از محل فرار كرد. ما هم 
به سرعت نگهبان س��اختمان را با خبر كرديم. سارق 

هم وقتي متوجه شد كه نگهبان از ماجرا با خبر شده 
است در جايي داخل ساختمان پنهان شد كه با حضور 

پليس دستگير شد. 

متهم 32 ساله در بازجويي ها به سرقت اعتراف كرد و 
گفت: من فوق ديپلمه، بيكار و اهل شهرستان هستم و 
جايي براي زندگي ندارم. مدت��ي قبل به خاطر اعتياد 
شديدي كه پيدا كرده بودم راهي تهران شدم، اما چون 
پولي براي تأمين معاش نداش��تم، تصميم گرفتم تا از 
منشي مطب هاي پزشكي سرقت كنم براي همين در 
زمان هايي كه منشي ها تنها بودند وارد شده و اقدام به 
س��رقت مي كردم. متهم در بازجويي ها به يك سرقت 

مشابه اعتراف كرد. 
س��رهنگ حيدري گفت: در بررس��ي س��وابق متهم 
مشخص ش��د كه او از مجرمان س��ابقه دار كه از سوي 
پاي��گاه دوم پليس آگاه��ي تحت تعقيب اس��ت كه با 

تشكيل پرونده راهي پليس آگاهي شد. 
سرهنگ حيدري همچنين گفت: در بررسي ساختمان 
محل سرقت مشخص ش��د كه محل مجهز به دوربين 
مداربس��ته نيس��ت كه احتماالً متهم با آگاهي از اين 
موضوع محل را براي ارتكاب جرم انتخاب كرده است. 

ناكامي ت�اش پلي�س ب�راي شناس�ايي عامل يا 
عامان قتل پس�ر جواني ك�ه در حادث�ه تصادف 
س�اختگي به قتل رس�يده بود باعث ش�د تا ديه 
مقت�ول از صن�دوق بيت الم�ال پرداخ�ت ش�ود. 
به گزارش خبرنگار ما، نهم بهمن س��ال 87، مأموران 
پليس از مرگ مش��كوك پس��ر جواني به نام افشين 
28 ساله در يكي از خيابان هاي ورامين باخبر و راهي 
محل ش��دند. بعد از انتقال جس��د به پزشكي قانوني، 
كارشناسان پليس با بررسي محل تصادف بنا به شواهد 
و قرائن موجود دريافتند كه تصادف ساختگي و عمدي 
بوده است. بنابراين پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل 

شد و در اختيار كارآگاهان پليس قرار گرفت. 
ش��واهد نش��ان مي داد روز حادثه مقتول براي ترك 
اعتياد به كمپي حوالي همان محل تصادف رفته بود 
كه بعد از خارج ش��دن از كمپ دچار حادثه مي شود، 
بنابراين مدير كمپ تحت بازجويي ق��رار گرفت و به 
مأموران گفت: »افش��ين مدتي قبل در كمپ بستري 
شد تا اينكه بعد از 20روز پدرش كارهاي ترخيصش 
را انجام داد و او مرخص ش��د. روز حادث��ه او بار ديگر 
براي ترك اعتياد به كمپ آمد، ام��ا به خاطر مصرف 
بيش از حد كراك حالش خ��وب نبود به همين دليل 

از او خواس��تم برود و چن��د روز ديگر بيايد. س��اعتي 
بعد از رفتن افشين بود كه خبر رس��يد او سر خيابان 
تصادف كرده است. آنجا بود كه با همسر صيغه اي او و 
خانواده اش تماس گرفت��م و آنها را در جريان تصادف 

افشين قرار دادم.«
بع��د از توضيحات مدي��ر كمپ، همس��ر صيغه اي 
مقتول – مريم 40 س��اله - نيز تح��ت بازجويي قرار 
گرفت. او به مأم��وران گفت: »مدت��ي قبل در يك 
ش��ركت نمايندگي بيمه مش��غول كار ش��دم و در 
جريان كار با افشين آشنا شدم. به پيشنهاد او با هم 
صيغه كرديم تا اينكه متوجه ش��دم او معتاد است. 
با هم مش��كلي نداش��تيم و تنها اختالف ما اعتياد 
افشين بود. او لوازم خانه را دور از چشم من سرقت 
مي كرد و مي فروخت. بارها متوجه شده بودم اما او 
قبول نمي كرد. « آن زن در ادام��ه گفت: »يكبار به 
كمك پدر افشين او را در كمپ بستري كرديم و از 
آنجائيكه وضع مالي آنها خ��وب نبود همه هزينه را 
خودم پرداخت كردم. من به افشين عالقه مند بودم، 
اما او اراده اش براي ترك اعتياد قوي نبود به همين 
دليل بعد از ترخيص از كمپ دوباره سراغ مواد رفت. 
او را تشويق كردم دوباره در كمپ بستري شود كه 

متأسفانه آن روز بعد از برگشت از كمپ دچار حادثه 
شد. حاال به كسي مشكوك نيستم و خودم نيز روز 

حادثه در محل كار بودم.«
با گذشت 10 س��ال از حادثه در حاليكه تالش پليس 
براي شناسايي عامل يا عامالن قتل پسر جوان ناكام 
مانده بود، اولياي دم درخواس��ت ديه از بيت المال را 

مطرح كردند. 
به اين ترتيب پرونده به ش��عبه هشتم دادگاه كيفري 
يك اس��تان تهران فرستاده ش��د و صبح ديروز روي 
ميز هيئت قضايي به رياست قاضي توكلي و مستشار 
محمدي قرار گرفت. بعد از اعالم رسميت جلسه پدر 
مقتول در جايگاه قرار گرفت و گف��ت: »در طول اين 
س��ال ها خيلي س��عي كردم افش��ين را كمك كنم تا 
اعتيادش را ترك كند، اما وضع مالي خوبي نداش��تم 
و نمي توانستم براي ترك او هزينه كنم. در اين سالها 
نيز با كسي خصومت نداشتم و نمي دانم چرا بايد اين 
حادثه براي پسرم اتفاق بيفتد. حاال با گذشت اين همه 

سال درخواست ديه از بيت المال را دارم.« 
در پايان هيئت قضايي وارد ش��ور شد و با درخواست 
اولياي دم موافقت كرد. ب��ه اين ترتيب حكم پرداخت 

ديه از صندوق بيت المال صادر شد. 

سرقت سارق  معتاد از منشي    پزشكان

ديه پسر معتاد از بيت المال پرداخت مي شود

دام اينستاگرامي زن فريبكار 
براي اخاذي از مرد پولدار 

زن ج�وان ك�ه پ�س از آش�نايي اينس�تاگرامي 
ب�ا م�ردي پول�دار، ميوه فروش هاي محل ش�ان را 
براي اخاذي از وي اجير كرده بود بازداش�ت ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، چن��د روز قبل مأموران پليس 
از گروگانگيري مرد جواني از س��وي دو مرد در يكي از 
خيابان هاي جنوبي تهران با خبر و راهي محل شدند. 

مأموران در مح��ل حادث��ه دريافتن��د لحظاتي قبل 

رهگذران و كاسب هاي محل متوجه فريادهاي كمك 
خواهي مرد جواني مي ش��وند كه دو مرد ديگر به زور 
قصد دارند او را سوار خودروي سواري بكنند. رهگذران 
با شنيدن فريادهاي كمك خواهي مرد جوان به كمك 
وي مي شتابند و پس از دس��تگيري دو مرد او را نجات 

مي دهند. 
بدين ترتيب مأموران دو متهم را پس از دستگيري به 

همراه شاكي به اداره پليس منتقل كردند. 
دوستي اينستاگرامي با زن جوان 

شاكي در توضيح ماجرا گفت: من اهل شهرستان هستم 
و وضع مالي خوبي دارم. چند ماه قبل در اينستاگرام با 
زن جواني به نام مينا آشنا شدم. او گفت كه زن جوان 
مجردي است و در تهران سالن آرايشگاه بزرگي دارد 
و وضع مالي خوبي هم دارد. مدتي ما دو نفر با هم چت 
مي كرديم و گاهي هم تلفني حرف مي زديم تا اينكه به 
او عالقه پيدا كردم و او هم به من ابراز عالقه كرد و گفت 
حاضر است با من ازدواج كند. ارتباط تلفني و پيامكي ما 
ادامه داشت و هميشه براي هم گل و گيف هاي عاشقانه 
مي فرس��تاديم تا اينكه او مرا ب��راي ديدنش به تهران 
دعوت كرد و قرار شد من به تهران بروم و پس از ديدن 
يكديگر با هم درباره زندگي آينده مان حرف بزنيم. سر 
انجام شب قبل از شهرستان راهي تهران شدم و صبح 
امروز به تهران رس��يدم. او آدرس خان��ه اي در يكي از 
خيابان هاي جنوبي تهران را به من داد و گفت منتظر 
من است. در حالي كه براي ديدن مينا لحظه شماري 
مي كردم گل و ش��يريني خريدم و راهي خانه او شدم. 
وقتي وارد خانه اش شدم با صحنه عجيبي روبه رو شدم. 
دو مرد جوان داخل خانه او بودند. در حالي كه شوكه 
شده بودم آنها بالفاصله به طرف من حمله كردند و پس 
از كتك كاري شديد دست و پاي مرا با طناب بستند . دو 
مرد خشن مرا تهديد به مرگ كردند و تمامي پول هاي 
مرا گرفتند و بعد ه��م كارت عابرم را ب��ه زور از جيبم 
بيرون آوردند و گفتند رمز كارت��م را به آنها بدهم. هر 
چقدر التماس كردم مرا رها كنند فايده اي نداش��ت تا 
اينكه رمز كارتم را اشتباهي به آنها دادم و يكي از آنها 
با كارتم از خانه بيرون رفت و مرد ديگر هم همراه مينا 
داخل خانه ماندند. دقايقي بعد مرد جوان، عصباني به 

خانه برگشت و به همدستش گفت كه من رمز را به آنها 
اشتباه داده ام. 

نجات مرد ربوده شده از سوي رهگذران 
وي ادامه داد: پس از اين لباس ه��اي مرا از تنم بيرون 
آوردند و دوباره به شدت مرا كتك زدند و در ادامه هم 
س��ه دقيقه در حالي كه لخت بودم از من فيلم و عكس 
گرفتند. تاب و توانم در مقابل كتك هاي آنها بريده شد 
و رمز واقعي كارتم را به آنها دادم، اما دو مرد جوان ديگر 
به من اعتماد نداشتند و قرار ش��د همراه آنها به كنار 
دستگاه عابر بانك بروم و رمز كارتم را خودم وارد كنم. 
وقتي مرا از خانه بيرون آوردند و قصد داش��تند داخل 
خيابان سوار خودروي سواري كنند با داد و فرياد گفتم 
اين دو مرد مرا ربوده اند و از مردم كمك خواس��تم كه 
رهگذران و كاسب هاي محل به فريادم رسيدند و آنها را 

دستگير و مرا آزاد كردند. 
دو متهم در بازجويي مدعي ش��دند كه قصد كمك به 
زن جوان را داشته اند. يكي از آنها گفت: ما هر دو مغازه 
ميوه فروش��ي در نزديكي خانه مينا داريم. مدتي قبل 
مينا به سراغ ما آمد و گفت مرد جواني مزاحم او است. 
او از ما خواس��ت به او كمك كنيم تا برايش مزاحمت 
ايجاد نكند. امروز گفت كه قرار است او به خانه اش بيايد 
و ما هم براي كمك به او به خانه اش رفتيم. قرار ش��د 
او را به بيرون ببريم و بترس��انيم كه شاكي درخواست 
كمك كرد و رهگذران ما را دستگير كردند. پس از اين 
مأموران، مينا را به دستور قاضي بهشتي بازپرس شعبه 

دوم دادسراي ويژه سرقت بازداشت كردند. 
شاكي مرا در اينستاگرام فريب داد 

مينا در بازجويي ه��ا در ادعايي گف��ت: مدتي قبل در 
اينس��تاگرام با فردي كه در پروفايل��ش عكس دختر 
جواني گذاش��ته بود آشنا ش��دم. او خودش را نوشين 
معرفي كرد و بدين ترتيب ما با هم دوس��ت شديم تا 
جايي كه من تعدادي از فيلم ها و عكس هاي خصوصي ام 
را براي او فرس��تادم. چند روز قبل متوجه شدم او مرد 
جواني اس��ت كه به دروغ خودش را دختر معرفي و از 
عكس ها و فيلم هاي من سوءاس��تفاده كرده است. به 
همين دليل تصميم گرفتم او را به خانه ام دعوت كنم 
و عكس ها و فيلم هاي خصوص��ي ام را از او بگيرم. روز 

حادثه موضوع را به ميوه فروش محله مان توضيح دادم و 
و او همراه شريكش به خانه من آمد تا شاكي را بترسانند 

و عكس و فيلم مرا پس بدهد. 
از آنجايي كه احتمال مي رود متهم به همين شيوه از 
مردان ديگري هم زورگيري كرده باشد، سه متهم براي 
تحقيقات بيش��تر در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي 

قرار گرفتند. 


