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آدم ربایی برای حل اختالف
حساب  ۶۰میلیاردی

رئیس پایگاه س��وم پلیس امنیت عمومی
از دستگیری س��ه آدم ربا که برای تسویه
حس��اب مالی ۶۰میلیاردی ،شریکشان را
ربوده بودند ،خبر داد.
به گزارش میزان ،س��رهنگ علی ش��املو
بی��ان داش��ت :پرون��دهای با موض��وع آدم
ربائ��ی و خف��ت گی��ری ،در کالنتری۱۴۵
ونک تشکیل و با دس��تور قضائی مبنی بر
دس��تگیری متهمان به پایگاه سوم پلیس
امنیت عمومی ارجاع شد .وی عنوان کرد:
شاکی اظهار کرد ،نیمههای شب سوم دی
ماه م��ن به هم��راه دوس��تم در منزلم در
محدوده ونک در حال استراحت بودیم که
ناگهان متوجه شدیم  ۳نفر که صورت خود
را پوشانده بودند در داخل آپارتمان حضور
دارند و بالفاصله با بس��تن چش��مان من و
دوس��تم به زور ما را س��وار بر خودروشان
کردند .پس از چند ساعت رانندگی و پرسه
زنی ،من را مجبور کردند برگهای را امضاء
کنم و با گرفتن گوشیهایمان در خیابانی
ما را از خودرو ب��ه بیرون پرتاب و از محل
گریختند.
رئیس پایگاه س��وم پلی��س امنیت عمومی
تهران ابراز داشت :ش��اکی در ادامه گفت،
هن��گام پیاده ش��دن از داخل خ��ودرو دو
تن از ای��ن افراد را که ش��باهت زیادی به
دو ش��ریکم در خرید ملک��ی در محدوده
تهرانپارس داشتند ،شناختم و با شناسایی
مح��ل رهایی ،بالفاصله ب��ه کالنتری ونک
مراجعه و اعالم ش��کایت کردیم .این مقام
انتظامی عنوان کرد :با شناس��ایی هویت۲
تن از متهم��ان ،مخفیگاه آنان در محدوده
تهرانپارس و مجیدیه جنوبی شناسایی و با
هماهنگیهای قضائی پنجم دی ماه هر دو
شریک ش��اکی به همراه متهم سوم پرونده
در دو عملیات هماهنگ و مستقل دستگیر
شدند.
س��رهنگ ش��املو اضاف��ه کرد :ش��رکای
ش��اکی در تحقیقات اولیه به جرم ارتکابی
معت��رف و عل��ت آن را اخت�لاف حس��اب
مالی به ارزش  ۶۰میلیارد ریال با ش��اکی
اع�لام کردن��د .وی با اش��اره ب��ه اینکه در
بررس��یهای بیش��تر از مخفیگاه متهمان
ی��ک قبض��ه س�لاح س��رد و برگ س��فید
امضاء شاکی ،کشف ش��د ،گفت :با تکمیل
پرون��ده متهمان به مرج��ع قضائی معرفی
شدند.
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

حوادث

هجومشرورسابقهداربهمنزلزنبیسرپرست
شرور سابقهداری که با تهدید زنان بیسرپرست آنها را مجبور به تخلیه
خانههایشان میکرد ،توسط پلیس پایتخت دستگیر شد .به گزارش
برنا؛ تهدید ،تهدید و باز هم تهدید .شاید این بزرگترین کابوس یک
انس��ان تنها در این روزها باشد که در میانه یک اجتماع  10میلیون
نفری نمی داند چگونه از پس این کابوس وحشتناک برآید .کابوسی
که در روزهای اخیر زندگی را بر یکی از زنان ش��هر تهران تیره و تار
کرده تا باالخره عامل آن توسط پلیس امنیت تهران بزرگ به دام افتاد.
سرهنگ سعید راستی ،رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی
تهران بزرگ در این خصوص گفت :مردی که در روزهای اخیر اقدام
به تهدید یک زن تنها کرده بود تا خانه خود را تخلیه کند در عملیات
پلیس امنیت پایتخت دستگیر ش��د .او افزود :این شخص سابقهدار
است و در گذشته اقدام به فروش مواد روان گردان نیز کرده است و
بارها به درب منزل یک خانم مراجعه کرده و او را تهدید میکرد تا او
و فرزندانش را بی خانمان کند .این فرد قصد داشت تا با برنامهریزی
این ملک را از دس��تان صاحب آن که یک خانم تنها بود خارج کند.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد :پس از انتشار یکی از فیلم های این
فرد در حین تهدید این خانم در مدت زمان کم تر از  24ساعت ،وی
شناسایی و دستگیر شد .این فرد بارها حجم زیادی زباله و خاک در
مقابل منزل این خانم تخلیه کرده بود تا او را تحت فش��ار قرار دهد.
رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ افزود :این فرد
یک بنر نیز بر روی دیوار منزل این خانم آویزان کرده بود و با آبروی
این زن بازی کرد .به شکلهای مختلف ایشان را تهدید میکرد .این

مفقودی
ب��رگ کمپان��ی پ��ژو  405جی ال ایک��س آی مدل 1383ش��ماره شاس��ی:
 83058527ش��ماره موت��ور 12483118068 :ش��ماره پ�لاک 33:ای��ران
 242ج 22مفقودگردیده و فاقداعتبار میباشد.
مفقودی
پروانه طبابت اینجانب مینا عبدالهی به کد ملی0070519307:با شماره نظام
پزشکی136383به تاریخ صدور98/08/30:درتاریخ99/10/2مفقودگردیده
وفاقد اعتبار میباشد
مفقودی گواهی موقت تحصیلی
گواه��ی موقت تحصیل��ی اینجانب س��جاد احس��انی فرزند یداله به ش��ماره
شناس��نامه  3240095912صادره از کرمانش��اه در مقطع کارشناس��ی رشته
عمران – عمران صادره از واحد دانش��گاهی آزاد کرمانشاه با شماره دانشجویی
 880386583مفقود گردیده و فاقد اعتبار است .از یابنده تقاضا می شود اصل
مدرک فوق را به آدرس کرمانش��اه  ،انتهای ش��هرک ژاندارمری دانشگاه آزاد
ارسال نماید.
آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی اینجانب قدرت ولی پور فرزند علی بابا به شماره شناسنامه ۷
صادره از اس�لام آباد غرب در مقطع کارشناسی رشته امور گمرکی صادره از
دانشگاه آزاد اس�لامی بندرعباس به شماره 07/16/6/58634مفقود گردیده
وفاقد اعتبار میباش��ند از یابنده تقاضا میش��ود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد
اسالمی بندرعباس به نشانی بندرعباس ،بلوار امام خمینی ،بلوار دانشگاه،پردیس
دانشگاه آزاد اسالمی بندرعباس_صندوق پستی 79145/1311ارسال نماید.
مفقودی
برگ سبز و سندکمپانی سمند ایکس  7به مدل  83به رنگ نقرهای متالیک به
شماره موتور  12482029197به شماره شاسی 82251340:به شماره پالک
982 -54ق  51به نام :س��جاد صادقی بخی با کدملی  5520022704مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی
س��ند خ��ودرو امویام هاچب��ک  315Hبه م��دل  96به رنگ س��فید روغنی
ب��ه ش��ماره موت��ور MVM477FJAH065137 :ب��ه ش��ماره شاس��ی:
 NATFBAMD2H1054050ب��ه ش��ماره پ�لاک  962-54ق  94ب��ه نام
ابراهیم قاسمی اشکوهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی
سند کمپانی ،شناسنامه مالکیت و کارت موتورسیکلت کیان مدل  93به شماره
انتظامی 541 :ایران  32653و ش��ماره موتور 0124NE2000705 :و شماره
شاسی NE2***125K9351441 :به نام :سجاد خزایی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی
شناس��نامه مالکی��ت اتومبی��ل رانا مدل  98رنگ س��فید به ش��ماره انتظامی:
 68ایران  811ی  11به ش��ماره موتور 163B0316977 :و ش��ماره شاس��ی:
 NAAU01FE9KT235047به نام :زینب محمدی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی
س��ند کمپانی و س��ند مالکیت اتومبیل :تیبا مدل  93رنگ س��فید به ش��ماره
انتظامی 21 :ایران  628و  36و ش��ماره موتور 8103873 :و ش��ماره شاس��ی:
 NAS811100D5758250به نام :محسن امینیپور مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

>متهم  23ساله است

متهم این پرونده که از یکی از شهرستانهای غربی به تهران آمده
بود اذعان کرد :من مجرد هس��تم و پدرم نیز فوت کرده است و به
شدت از کار خود پشیمان هستم .من  23سال سن دارم و سربازی
نی��ز نرفتهام و از روی خام ب��ودن و جوانی ای��ن کار را انجام دادم.
رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با تش��ریح

جمعه سیاه کوهنوردان؛  ۸فوتی و چندین مفقودی

رئیس امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی از فوت  ۸نفر در ارتفاعات
تهران و مفقودی چندین تن دیگر در توچال و قلعه دختر آهار خبر
داد .حمید مساعدیان ،رئیس امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی در
گفتوگو با ایسنا ،درباره اتفاقات ناشی از بهمن و بوران در ارتفاعات
ته��ران گفت :روز جمع��ه نفرات زیادی در توچ��ال و کلکچال گیر
افتادند که تیم امداد و نجات به آنان دسترس��ی پیدا کرد .متاسفانه
دو جن��ازه در دارآباد و یک مفقودی در آه��ار وجود دارد .تیم های
امداد و نجات در آهار به صورت زمینی برای جس��تجوی فردی که
گرفتار بهمن ش��ده عازم شدند چرا که اگر بالگرد در منطقه حضور
پیدا کند ممکن اس��ت دوباره بهمن رخ دهد .او افزود :در توچال و
کلکچال امداد بالگردی داشتیم .در توچال فوتی نداشته و تنها چند
نفر مفقود شده که برخی از آنان پیدا شدند .متاسفانه هنوز هم چند
نفری در توچال مفقود هس��تند که باید تکلیف آنان مشخص شود.
رئیس امداد و نجات فدراس��یون کوهنوردی در خصوص آمار کلی
اتفاقات روز جمعه گفت :حدود  ۸فوتی در ارتفاعات مختلف تهران
داش��تیم .به نظر میآید هنوز هم چندین نفر مفقود هستند و آمار
مس��تند و دقیقی نداریم ،چرا که بس��یاری از خانوادهها با ما تماس
گرفته و اعالم کردهاند که اعضای خانواده آنها به خانه برنگشتند ،اما
ما باید افراد فوت شده را تشخیص هویت کنیم و بعد آمار مفقودی
را اعالم کنیم.مساعدیان ادامه داد :تا حدود  ۳صبح دیروز در توچال
امداد رسانی شد اما احتمال دارد که چند نفر در توچال هنوز مفقود
شده باشند .برخی جنازه ها هنوز از ارتفاعات به پایین منتقل نشده
است .همچنین کمال برمکی مدیرعامل باشگاه کوهنوردی تهران که

مفقودی
برگ س��بز س��واری هاچ بک چری TIGGO 5مدل 1396به ش��ماره شاسی:
 NATGBATL5H1016017به شماره موتورMVM484FTAH019621:
به شماره پالک 20 :ایران  223س  37مفقودگردیده وفاقد اعتبار میباشد.

متهم در همان محله س��اکن بود و قصد داش��ت تا این ملک را نیز
تصاحب کند .سرهنگ راستی با اشاره به سوابق این متهم گفت :این
فرد در گذش��ته به عنوان شرخر و فروشنده موادمخدر نیز دستگیر
شده است و در بازرسی از منزل او یک کیلو و پانصد گرم موادمخدر
کشف شد .این فرد این موادمخدر را در منزل خود جاسازی کرده بود
و در آن محله به انجام کارهای قلدرمابانه معروف بود.

همراه  ۲۱کوهنورد این باشگاه عازم قلعه دختر در آهار بودند درباره
آخرین وضعیت دکتر فاطمی که در این صعود همچنان مفقود است
گفت ۲۱ :کوهنورد عازم قلعه دختر در آهار شدیم که در مسیر رفت
حادثه بهمن رخ میدهد .متاس��فانه دکتر فاطمی تنها کوهنوردی
اس��ت که زیر برف گرفتار و هم چنان مفقود اس��ت .تیمهای امداد
و نجات عازم ارتفاعات ش��دند تا بتوانن��د از این کوهنورد اطالعاتی
را کسب کنند.
>تاکنون ۷نفر مفقود شده اند

معاون عملیات س��ازمان امداد و نجات گفت :بر اثر س��قوط بهمن در
ارتفاعات تهران و منطقه توچال ،تاکنون  ۷نفر مفقود شدهاند .محمدباقر
محمدی در گفتگو با مهر ،با اشاره به حادثه سقوط بهمن در ارتفاعات
شمال تهران گفت :روز جمعه حوالی ساعت  ۱۳:۱۰اخطاری مبنی بر
ش��رایط نامساعد کوهستانی در شمال ارتفاعات تهران به مراکز هالل
احمر اعالم شد .وی با اشاره به وقوع برف و کوالک در ارتفاعات توچال،
کلکچال و دارآباد عنوان کرد :براساس اعالم خانوادهها به مراکز امدادی،
تاکنون  ۷نفر به صورت قطعی بر اثر این حادثه مفقود شدهاند و عملیات
جس��تجو برای یافتن ای��ن افراد ادام��ه دارد .وی تاکید کرد :از تمامی
خانوادههایی که فرزندان یا هر یک از آشنایان آنها در ارتفاعات شمال
تهران حضور داش��ته و هنوز به منزل بازنگشتهاند نیز میخواهیم تا با
تم��اس با مراکز امدادی و هالل احمر ،اعالم مفقودی کرده تا عملیات
جستجو برای یافتن آنها انجام شود .شرایط ویژه هوایی در آخر هفته
باعث شد در ارتفاعات تهران شاهد حوادث ناگواری باشیم .به گزارش

دستگیری سارق
دوربینهایمداربسته

س��ارق دوربینهای مداربس��ته منطقه احمد آباد آبادان دس��تگیر شد.
ب��ه گ��زارش رکنا ،س��ارق دوربینه��ای مداربس��ته منطقه احم��د آباد
توس��ط مأمورین کالنتری 15دستگیر ش��د .ماموران تجسس کالنتری
 ۱5احم��د آب��اد آب��ادان طی ی��ک عملیات منس��جم س��ارق حرفه ای
دوربینه��ای مداربس��ته در س��طح منطقه احم��د آباد را شناس��ایی و
پ��س از هماهنگ��ی قضای��ی ،وی را در مخفیگاه��ش دس��تگیر کردند.
ماموران از محل اختفاء وی چند دس��تگاه دوربین مداربس��ته کش��ف و
ضبط کردند .س��ارق دس��تگیر ش��ده تاکن��ون به چندین فقره س��رقت
در ای��ن زمین��ه اعتراف ک��رد و پس ازتش��کیل پرونده ب��ه مقام قضایی
معرفی شد.

مسمومیت با گاز  ۱۲نفر را
راهی بیمارستان کرد

مدی��ر ح��وادث و فوریته��ای پزش��کی ش��اهیندژ گف��ت ۱۲ :نفر در
این شهرس��تان طی س��ه مورد استنش��اق گاز منوکس��یدکربن به دلیل
مس��مومیت راهی بیمارس��تان ش��دند .نباتی در گفتو گو با ایرنا افزود:
ای��ن نف��رات از اعضای س��ه خان��واده بودند ک��ه طی چن��د روز اخیر در
مناطق مختلف ش��هر به دلیل نقص فنی در محل اتصال لولههای بخاری
منزل دچار مس��مومیت با گاز منوکسیدکربن ش��دند .وی ادامه داد :تیم
فوریتهای پزش��کی ،افراد دچار مس��مومیت را بعد از انجام مراقبتهای
اولیه درمانی با حال عمومی پایدار به بیمارس��تان ش��هید راثی شاهیندژ
انتقال دادند.

استرداد 12میلیاردی
اموال مال باختگان

رئی��س پلیس فتای تهران بزرگ از کش��ف  34پرون��ده کالهبرداری و
برداش��ت غیرمجاز از حس��اب مال باختگان خب��ر داد و گفت :در این
پروندهه��ا بی��ش از 12میلیارد ریال به مال باختگان مس��ترد ش��د .به
گزارش برنا؛ س��رهنگ داود معظمی گودرزی ،گفت :در هفته گذشته
 34ت��ن از ش��هروندان به پلیس فت��ا مراجعه و اظه��ار کردند ،بدون
اینک��ه اطالعات کارت عابر بان��ک خود را در اختیار ف��رد دیگری قرار
بدهند ،مبالغی از وجوهش��ان کس��ر و به حساب سایر افراد انتقال یافته
اس��ت .او عنوان کرد :در رصد و پاالیش اطالعاتی مشخص شد که این
موارد برداش��ت غیرمجاز از حس��اب ش��هروندان بوده و از طریق کپی
کارت بانک��ی و س��رقت داده ه��ا و اطالعات بانکی (فیش��ینگ) انجام
ش��ده اس��ت .رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ابراز کرد :کارآگاهان پلیس
فتا موفق ش��دند با مسدودس��ازی سریع حس��ابهای مقصد و ردیابی
مبالغ س��رقتی 12 ،میلیارد ریال وجوه کس��ر شده از حساب  34مال
باخت��ه را قبل از خروج از چرخه بانکی با هماهنگیهای قضائی به آنان
مسترد کنند.

خبر
س��رهنگ راستی :این فرد بارها حجم زیادی زباله و
خ��اک در مقابل منزل این خان��م تخلیه کرده بود تا او
را تحت فش��ار قرار دهد .این فرد یک بنر نیز بر روی
دی��وار منزل این خانم آویزان کرده بود و با آبروی این
زن بازی کرد .به ش��کلهای مختلف ایش��ان را تهدید
میک��رد .این متهم در همان محله س��اکن بود و قصد
داشت تا این ملک را نیز تصاحب کند
این پرونده جنبههای دیگری از اقدام مجرمانه این متهم را بازگو کرد
و گفت :این فرد سوژههای خود را از میان زنان تنها در تهران انتخاب
میکرد که معموال به علت نداش��تن سرپرس��ت در وضعیت بدی
گرفتار شده بودند و حتی فیلم او نیز موجود است که با عربده کشی
فریاد میزند که اخطار می دهم خانه را تخلیه کنید و این اقدام را
چندین بار تکرار کرده است .سرهنگ راستی در پایان افزود :او حتی
قسمتی از این منزل آخر را نیز تخریب کرده است .هفته قبل از این
اتفاق ،این فرد به علت فروختن ماده مخدر گل دستگیر شده بود.
>جا به جا شدن مرزهای شرارت

دیدن تصاویر خشن زد و خوردهای شدید و عربدهکشی در این روزها
به نظر میرس��د دیگر عادی ش��ده است و هر روز باید با دیدن یکی
از این تصاویر صبح خود را آغاز کنیم .تصاویری که هر روز خشنتر
میشود و باید در ورای بررسی اجتماعی علل این حجم از خشونت به
فکر ساز و کاری برای مقابله با آن بود زیرا هر اتفاق این چنینی زندگی
چندین خانواده را تحت تاثیر قرار میدهد و چه تعداد کودکانی که به
واسطه این خشونتها به این چرخه راه پیدا می کنند.
ایس��نا ،با توجه به بارش برف در پنجش��نبه هفته گذشته بسیاری از
افراد تصمیم گرفتند که روز جمعه خود را در کوههای تهران س��پری
کنند .این تصمیم درحالی توس��ط برخی از افراد گرفته ش��ده بود که
روزهای گذش��ته در خصوص وقوع بهمن هشدارهایی داده شده بود.
متاس��فانه تعداد زیادی از افراد که بسیاری از آنها کوهنورد حرفهای و
باتجربه نبودهاند ،بدون توجه به هشدارها به دل کوه زدند و این باعث
شد جمعه هفته گذشته روز بدی برای هموطنان و کوهنوردان باشد.
از گرفتاری ۱۰۰نف��ر در ارتفاعات توچال گرفته تا حادثه در ارتفاعات
کلکچال و دارآباد .قطعا کوهنوردان حرفهای میدانند که در زمس��تان
شرایط صعود بسیار سخت و متفاوت است و باید فرد برای کوهنوردی
تجربه زیادی داش��ته باشد اما مسئله این اس��ت که چرا به هشدارها
توجهی نمیشود؟ قطعا اگر افراد به هشدارها توجه کرده بودند و قبل از
صعود به کوهها وضعیت جوی را بررسی میکردند ممکن بود این حادثه
برای هموطنانمان پیش نیاید .قطعا گروههای مجازییکی از عواملی است
که باعث میشود اینگونه حوادث اتفاق افتد چرا که بیشتر این گروهها
غیرتخصصی است .دلیل نمیشود که اسم فردی که چند بار به ارتفاعات
صعود کرده باشد را کوهنورد بگذاریم .باید قبول کنیم کوهنوردی هم
مانند رشتههای دیگر نیاز به دانش و تخصص دارد و این تخصص با دو یا
چند بار صعود به دست نمی آید .حتی اگر مسئله کرونا را کنار بگذاریم
باید دید چرا افراد به راحتی جان خود را شوخی گرفته و تن به صعود در
آب و هوای بد میدهند .قطعا بیشتر افراد از وضعیت هوایی کوهستانها
خبر ندارند یا آن را جدی نمیگیرند اما باید به این نکته توجه کرد که
آب و هوای کوهس��تان یک مقوله تخصصی است .امید است باتوجه
بیشتر کوهنوردان و افراد به وضعیت آب و هوایی ،دیگر شاهد چنین
صحنهها و مرگهای دلخراش نباشیم.
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فروشنده داروی تقلبی کرونا
دستگیرشد

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات
تهران بزرگ از شناس��ایی و کشف پرونده
با موضوع ف��روش آمپولهای تقلبی کرونا
در فضای مجازی خب��ر داد و گفت :متهم
قبل از اینکه جان کسی را به خطر بیندازد،
دستگیر شد .به گزارش ایرنا ،سرهنگ داود
معظمی گودرزی افزود :شخصی با در دست
داشتن شکوائیهای به پلیس فتا مراجعه کرد
و مدعی شد که فردی ناشناس تحت عنوان
فروش آمپول درمان کرونا از وی مبلغ ۲۰۰
میلیون ریال کالهبرداری کرده است .رئیس
پلیس فتا پایتخت ادامه داد :شاکی در ادامه
اظهار داشت همس��رم به کرونا مبتال شده
ب��ود و به جه��ت خرید داروه��ای موردنیاز
درمان وی مشغول جس��تجو در کانالها و
گروههای پزشکی در فضای مجازی بودم که
با فردی ناشناس آشنا شدم که ادعا میکرد
آمپولهای بهبود روند درمان کرونا را دارد.
این مقام مس��ئول خاطرنش��ان کرد :متهم
با ترفندهای زیرکانه ش��اکی را فریب داده
و تع��داد  ۵عدد آمپ��ول کرونا به قیمت هر
عدد ۴۰میلیون ریال به فرد قربانی فروخته
اس��ت و مجموعا مبل��غ  ۲۰۰میلیون ریال
کالهبرداری کرده است که پس از مراجعه
به بیمارس��تان و بررس��ی توس��ط پزشک
متخصص مشخص میشود آمپولها تقلبی
بوده است و در صورت استفاده میتوانست
منجر به مرگ همسر شاکی شود .این مقام
انتظامی بیان داش��ت :با تالشهای ش��بانه
روزی و اقدام��ات تخصص��ی کارشناس��ان
پلیس فتا ردپای مج��رم در فضای مجازی
مورد شناسایی قرار گرفت و طی هماهنگی
ب��ا مراجع قضایی این کالهب��ردار اینترنتی
در یک اقدام غافلگیرانه پلیس��ی و در حالی
که قصد فروش ای��ن آمپولهای مرگبار به
شخص دیگری را داشت دستگیر شد و بیش
از  ۱۴ع��دد آمپول تقلب��ی از محل اختفای
وی کشف ش��د .وی افزود :متهم ابتدا منکر
هرگونه خرید و فروش داروهای کرونایی بود
اما پ��س از مواجهه با ادله دیجیتال به جرم
خود اقرار کرد و اظهار داشت که با راهاندازی
یک کان��ال و گروه تلگرام��ی و عضویت در
چند گروه بزرگ دارویی در تلگرام و توسط
یک هویت جعلی ،آمپولهای تقلبی و تاریخ
گذش��ته را به عنوان آمپ��ول بهبود دهنده
درمان کرونا به متقاضیان معرفی می کردم
و به فروش می رساندم.

