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انهدام باند سرقت موتورسیکلت
 فرمانــده انتظامی اســتان قزویــن از انهدام باند
ســرقت موتورســیکلت و کشــف  ۱۹فقره ســرقت
موتورسیکلت با دســتگیری سه سارق و پنج مالخر
خبر داد .ســردار مهــدی محمودی اظهــار کرد :در
پی کســب خبــر از منابــع ،مبنی بــر خریدوفروش
موتورســیکلت مسروقه توســط فردی در شهرستان
البــرز ،موضــوع شناســایی و دســتگیری ســارق یا
سارقان در دســتور کار پلیس آگاهی شهرستان البرز
قــرار گرفت .وی ادامــه داد :با اقدامــات اطالعاتی
و بررســیهای صورتگرفتــه توســط کارآگاهان و
هماهنگی با مراجع قضائی ،ســارق در شــهر الوند
دســتگیر و در بازرسی از منزل وی تعداد دو دستگاه
موتورســیکلت مسروقه کشف شد .فرمانده انتظامی
استان قزوین افزود :متهم در ادامه تحقیقات پلیسی،
دو همدســت خود را معرفی کــرد و در دو عملیات
ضربتی همدســتان وی هم دستگیر شــدند و به ۱۹
فقره سرقت موتورسیکلت در شهرستان البرز ،قزوین
و تاکســتان اعتــراف کردند .محمــودی اضافه کرد:
متهمان در ادامه بازجویی فنی مأموران ،پنج مالخر
را هــم دراینباره معرفــی کردند که با دســتگیری
آنان ،موتورســیکلتهای مســروقه کشف و تحویل
مالباختگان شــد .این مقام انتظامــی تصریح کرد:
متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به
مراجع قضائی معرفی شدند.

نجات معجزهآسای کارگر چاهکن
 نیروهای آتشنشانی ،کارگر چاهکن را که در عمق
پنجمتری چاه و زیر خروارها خاک گرفتار شــده بود،
نجــات دادند .با تماس شــهروندان با ســامانه ۱۲۵
و اطالعرســانی این حادثه ،بالفاصله آتشنشــانان
خــود را به خیابان تهرانپارس ،میــدان رهبر ،خیابان
اﷲاکبر رســاندند .رمضان بشــیریان رئیس ایستگاه
 ۲۳آتشنشــانی ،در مورد این حادثــه گفت :در یک
قطعه زمین خالی ،یک کارگر جوان در حال حفر یک
حلقه چاه بود که ناگهان قسمتی از دیوارههای چاه
ریزش کــرده و کارگر جوان بهطور کامل زیر خروارها
خاک گرفتار شــده بود .وی در ادامه افزود :نیروهای
آتشنشانی بیدرنگ کارگاه چاه را در دهانه چاه برپا
کرده و با توجه به سستی دیوارههای چاه ،با احتیاط
فراوان قســمتهای سست را ایمنســازی کردند و
پس از تالش چندینســاعته ،موفق شــدند به کارگر
۲۵ســاله تبعه افغان دسترســی پیــدا کنند .رئیس
ایستگاه  ۲۳آتشنشانی ادامه داد :آتشنشانان پس
از یــک عملیات چهارســاعته ،کارگر جــوان را از زیر
خروارهــا خاک خارج کردنــد و وی را برای معاینات
پزشــکی تحویل عوامــل اورژانس دادند .بشــیریان
در پایان گفت :خوشــبختانه پــس از انجام معاینات
پزشکی از ســوی امدادگران اورژانس ،مشخص شد
حال عمومی کارگر جوان خوب است.

کشف راز  ۱۰۰سرقت در اهواز
 فرمانده انتظامی اســتان خوزســتان از کشــف
بیش از صد ســرقت و دســتگیری سارق حرفهای
در شــهر اهواز خبر داد .ســردار حیــدر عباسزاده
گفت :مأمــوران پلیس با انجام اقدامات تخصصی
و گشتزنی هدفمند ،ســارق حرفهای را شناسایی
و بــا هماهنگی مرجــع قضائی در یــک عملیات
منســجم و غافلگیرانه در مخفیگاهش دســتگیر
کردند .ســردار عباسزاده در ادامه بــا بیان اینکه
سارق دستگیرشده در تحقیقات پلیسی به بیش از
صد فقره ســرقت منزل و سایر ســرقتها در نقاط
مختلف شهرستان اهواز از سال  ۹۲تاکنون اعتراف
کــرد ،افزود :مأموران انتظامی با توجه به اعترافات
متهم ،چهار مالخر اموال مســروقه را شناســایی
و در این رابطه دســتگیر کردنــد .فرمانده انتظامی
اســتان خوزســتان با بیان اینکــه از محل اختفاي
سارق مقادیری کاالی خانگی مسروقه و سه قبضه
اسلحه شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شده است،
خاطرنشــان کرد :متهمان پس از تشــکیل پرونده
راهی مرجع قضائی شدند.

قاتل از قصاص رهایی یافت
 رئیس دادگســتری دزفول گفت :با وســاطت و
تالش اعضاي شــورای حل اختالف این شهرستان،
قاتــل پای چوبــه دار با رضایت و عفــو اولیای دم
از قصاص رهایی یافــت .محمدیار ممبینی رئیس
دادگستری و شــوراهای حل اختالف دزفول گفت:
هفت ســال پیش بین دو خانواده از یک طایفه در
روستای شــوهان سفالی از توابع شهرستان دزفول
درگیری رخ میدهد که منجر به کشتهشدن یک نفر
در این درگیری میشــود و جو عشایری و قبیلهای
تنش و نزاع مختلفی بین این دو خانواده به وجود
ميآیــد و از طریق مراجع قضائــی حکم قصاص
قاتــل صادر ميشــود .وی افزود :برای پیشــگیری
از وقوع نزاعهای مجــدد و برقراری امنیت ،صلح
و آرامش پایدار در منطقه بــا ارجاع این پرونده به
شورای حل اختالف دزفول ،نشستهای متعددی
برای صلح و ســازش این دو خانواده و با استفاده
از ظرفیت بزرگان ،معتمدان ،ســران عشایر منطقه
و مصلحین تشــکیل شد که خوشبختانه با تالش و
کوشش اعضاي شورای حل اختالف این شهرستان
و پس از طی چندین جلسه ،خانواده مقتول از حق
قصــاص خود صرفنظر کرده و بــا اعالم رضایت،
قاتــل پای چوبه دار از قصــاص رهایی یافت و این
پرونــده پــس از هفت ســال با صلح و ســازش و
رضایت طرفین مختومه شد.
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زنی به هواخواهی دخترش دامادش را کشت
شرق :زنی که متهم اســت دامادش را به قتــل رسانده ،ادعا میکند این
جنایت را با انگیزه رهایی دخترش از آزارهای مقتول انجام داده است.
رسیدگی به این پرونده از آبان سال گذشته آغاز شد و گرههایی که در
مســیر حل این معمای جنایی وجود داشت باعث شد تحقیقات تاکنون
به طول بینجامد .ماجرا از وقتی شــروع شــد که بــه کارآگاهان جنایی
پلیس آگاهی اســتان فارس خبر دادند جنازه مردی در خیابان پیدا شده
است .پلیس محدوده کشــف جسد را مسدود کرد و به تحقیقوتفحص
پرداخت .همراه متوفی هیچ گونه مدرک شناســایی که هویت او را فاش
کند وجود نداشــت ،اما نحوه مرگ او مشــکوک بود زیرا روی دستان او
زخمهایی دیده میشد که بهاحتمال زیاد با ضربات جسمی تیز بهوجود
آمده بود.
جسد مرد ناشناس به پزشکی قانونی انتقال یافت و کارآگاهان سعی
کردند هویت او را فاش کنند .نخســتین راهــی که پیشروی پلیس قرار
داشت مراجعه به پرونده افراد مفقودشده بود اما وقتی تمامی اطالعات
مربوط به گمشــدگان در بازه زمانی ۱۵روزه بررســی شد ،شباهتی میان
آن اشــخاص با متوفی پیدا نشــد و بهاینترتیب نخستین راهحل پلیس
بینتیجه ماند .در شرایطی که گذشــت زمان به قاتل یا قاتالن احتمالی
این فرصت را مــیداد که مدارک موجود علیه خود را امحا کنند ،پلیس
ســعی میکرد هرچه زودتر بــه هویت متوفی پی ببــرد .این امر زمانی
ضرورت بیشــتری یافت که متخصصان پزشکی قانونی همه تردیدها را
از بین بردند و اعالم کردند مرد ناشــناس به قتل رسیده است .آنها علت
فوت را انسداد مجاری تنفسی مطرح کردند.

در این میان کارآگاهان از ترفندی دیگر برای شناســایی هویت مقتول
اســتفاده کردند و از طریق انگشتنگاری به نتیجه دلخواهشان رسیدند.
آنها فهمیدند مقتول مردی متأهل به نام جواد اســت .افســران جنایی
سراغ همســر جواد رفتند و از او خواستند با مراجعه به پزشکی قانونی
هویت قربانی را تأیید کند .بعد از این مرحله نوبت به این پرســش رسید
که چرا زن جوان مفقودشدن همسرش را اعالم نکرده بود .این زن وقتی
تحت بازجویی قــرار گرفت ،گفت :من و شــوهرم از مدتها قبل با هم
اختالف داشــتیم و مرتب دعوا میکردیم .او هرازگاهــی از خانه بیرون
میرفت و تا مدتی برنمیگشت برای همین اینبار هم وقتی خبری از او
نشد شک نکردم و فکر کردم خودش بعد از مدتی برمیگردد«.

این حرفهای همسر جواد چندان قانعکننده نبود بهویژه آنکه شواهدی
که ابتدا در محل کشف جسد وجود داشت ،از آن حکایت میکرد که این مرد
در مکان دیگری جان باخته و ســپس جنازه را به آنجا منتقل کردهاند .نبود
کفش به پای مقتول بر این فرضیه صحه میگذاشت که او در محلی مسقف
و آشــنا ،که به احتمال زیاد خانه خودش بوده ،کشــته شده است اما همسر
مقتول در برابر پرســشهای پلیس فقط تکرار میکرد که در قتل همسرش
نقشــی نداشته و بیگناه است .او گفت» :اگرچه ما باهم اختالف داشتیم اما
هیچوقت به کشتن او فکر نکردم«.
کارآگاهــان با جود انکارهای این زن همچنــان به تحقیق از خانواده
مقتول ادامه دادند تا اینکه در نهایت به مادرزن جواد ظنین شــدند .زن
میانســال اگرچه ابتدا مدعی بود بیگناه است سرانجام در بازجوییهای
تخصصی به قتل اعتراف کرد و گفت برای این کار از برادرشوهرش کمک
گرفته است.
ایــن زن توضیح داد» :مــن در جریان اختالفات دختــرم و جواد قرار
داشــتم و میدانستم دخترم چقدر اذیت میشود .جواد مردی بداخالق
بود و حتی همســرش را کتک هم میزد .من نمیتوانســتم شــاهد این
شــرایط باشــم بههمیندلیل نقشه قتل دامادم را کشــیدم و شب که او
خواب بود با چاقو چند ضربه به او زدم ،بعد از اینکه جواد بیهوش شــد
او را خفه کردم و با کمک برادرشــوهرم جســد را از خانه بیرون بردم«.
مأموران در ادامه متهم دوم را نیز دســتگیر کردند که او هم به جرمش
اعتــراف کرد .بنا به ایــن گزارش ،تحقیقات درباره ایــن پرونده همچنان
ادامه دارد.
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شــرق :دو مــرد شــیاد کــه از فضــای مجــازی برای
کالهبرداری استفاده کرده بودند ،دستگیر شدند .یکی از
این افراد بهبهانه ثبتنام در سایت همسریابی دست به
کالهبرداری زده و دیگری از طریق شبکههای پیامرسان
درخواســت کمک کرده بود .سرهنگ مرتضی ابوطالبی،
رئیس پلیس فتای استان یزد ،درباره کالهبرداری از طریق
ثبتنام در ســایت همسریابی گفت :این کالهبرداری که
در پی سهلانگاری فرد و در اختیار قراردادن تلفنهمراه
و کارتبانکی برای عضویت در ســایتهای همسریابی
رخ داده بود ،زندگی مشــترک فرد را نیز به ورطه جدایی
نزدیــک کرد .در این ماجرا ،فردی بــا در اختیار قراردادن
تلفنهمــراه و اطالعات بانکی کارت خــود به همکار و
دوســت دیرینهاش ،طعمه کالهبرداران شد .تحقیقات
دراینباره زمانی آغاز شــد که زوجی متأهل به پلیس فتا
رفتند و گفتند حدود ساعت سه بامداد پیامی با عنوان کسر
مبلغی حدود ۲۰۰میلیون ریال از حســاب شخصیشان
دریافت کردهاند .آنها خواهان بررســی پرونده شــدند و
در تحقیقات مقدماتی مشــخص شد برداشت غیرمجاز

در پــی ثبتنام در یکی از ســایتهای همســریابی رخ
داده است .در پی بررســی صحت کالهبرداری از طریق
ورود به ســایتهای همسریابی ،شاکی مدعی شد مدتی
پیش بــرای ثبتنام همکارش در ســایت همســریابی
تلفنهمــراه و کارت بانکــی و نیز اطالعــات آن ،اعم از
رمز دوم و ...را در اختیار دوســت قدیمی خود که همکار
و همشــیفتی او اســت ،قرار داده که این اقدام به وقوع
پیوسته است .سرهنگ ابوطالبی در اینباره توضیح داد:
با احضار دوســت شاکی اعتماد همســر او جلب شد و
با هماهنگی مراجع قضائی و بانکی ،پول ازدســترفته
شــاکی به حسابش برگشت .سرهنگ ابوطالبی در قالب
تذکر به کاربران افزود :دوستیهای فضای حقیقی و نیز
مجازی باید حدومرزهای مشــخصی داشته باشد و نباید
با اعتماد بیجا گوشیهای شــخصی که طبیعتا دارای
اطالعات خصوصی بــوده و همچنین کارتهای بانکی
بههمراه اطالعات و رموز آن را در اختیار دوستان -حتی
نزدیکترین دوستان -خود قرار دهند ،برای نمونه شاکی
پرونده با نیت دوســتی و دلسوزی بیجا نسبتبه دوست
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شرق :پســر جوانی که نامزد خــود را به قتل رسانده
است ،از ســوی بازپرس جنایی مجرم تشخیص داده
شد و با ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان تهران
بــهزودی پای میز محاکمه خواهــد رفت .این جوان
نامزدش را که دانشــجوی رشته رادیولوژی دانشگاه
تهران  -دانشــکده پیراپزشــکی بود ،به قتل رســاند
و جســد او را حوالی شــهریار رها کرد اما در جریان
تحقیقات پلیســی دســتگیر شــد و به قتل اعتراف
کرد .رســیدگی بــه این پرونــده  ۱۹مهرماه امســال
ابتدا در دســتور کار مأموران کالنتری  ۱۵۱یافتآباد
قرار گرفت .در آن روز مرد میانســالی با مراجعه به
کالنتری به مأموران گفت :دخترم ،زیبا متولد ۱۳۷۸
اســت و برای رفتن به دانشگاه از خانه بیرون رفته و
بعد از آن از او خبری ندارم .پس از تشــکیل پرونده
مقدماتــی و ثبت اظهــارات پدر نگــران با موضوع
»مفقــودی دخترش« پرونده برای کســب تکلیف و
تشخیص روند رسیدگی به دادســرای جنایی تهران
ارسال شد و به دســتور دادیار ارجاع دادسرا ،پرونده
برای رســیدگی تخصصــی در اختیار پایــگاه پنجم
پلیس آگاهی تهــران بزرگ قرار گرفــت .کارآگاهان
پایــگاه پنجم پلیــس آگاهی در تحقیقــات خود پی
بردنــد دختر جــوان روز قبل از مراجعــه پدرش به

پلیس در کالس درس دانشــگاه نیز حاضر شده اما
پس از خروج از دانشگاه ناپدید شده است.همچنین
مشــخص شــد دختر جوان از چهار ماه پیش با پسر
۲۳ســالهای به نام »محمدرضا« عقد کرده بود و او
آخرین فردی بوده که قبل از مفقودشدن دختر جوان
با او دیده شده اســت .بنابراین محمدرضا بازداشت
شــد و مورد تحقیق پلیســی دقیقی قــرار گرفت و
سرانجام پس از چند روز به ارتکاب قتل اعتراف کرد.
حمیدرضــا گفت ۱۸ :مهر دنبال زیبــا رفتم و او را از
مقابل دانشگاه سوار ماشــین کردم؛ قرار بود فردای
آن روز به سربازی بروم ،برای همین میخواستم روز
خوبی داشته باشــیم اما در مسیر بازگشت به سمت
خانه با یکدیگر مشاجره کردیم؛ او به گردن من چنگ
زد و من کنترل خودم را از دســت دادم و دســتم را
جلوی دهانش گذاشتم؛ بعد از چند دقیقه دیدم که
نفس نمیکشد؛ آنموقع خیلی ترسیده بودم ،جنازه
را به جاده شهریار بردم و رها کردم و به خانه رفتم.
با اعتراف صریح متهم معلوم شــد جســد بهعنوان
مجهولالهویه پیدا و به پزشکی قانونی منتقل شده
است .بنابراین تحقیقات ادامه یافت و در نهایت پس
از تکمیل تحقیقات بازپرس جنایی قرار مجرمیت این
جوان را که مرتکب قتل عمد شده است ،صادر کرد.

ﭘﻨﺞ ﻗﺎره
مرگ  ۱۳نفر بر اثر رانش زمین در کالیفرنیا
 رسانههای آمریکا از کشتهشدن  ۱۳نفر در حادثه
رانش زمین در جنوب کالیفرنیا خبر دادند.
بــارش شــدید بــاران در مناطقی از ایــن ایالت،
موجــب رانش زمین شــده و به تعــدادی خودرو و
ساختمان خسارت وارد کرده و موجب شکستهشدن
درختان شده است .بنابر اعالم مقامات محلی وقوع
ســیل در مناطقی رخ داده اســت که ماه گذشــته
بهدلیل آتشســوزیهای مهیب جنگلی بهشــدت
آســیب دیدهاند .مقامات محلی هشدار دادهاند که
احتمــال افزایش تلفــات این حادثه وجــود دارد و
تعداد نامشــخصی هم مفقود شــدهاند و عملیات
جســتوجو برای یافتن آنان ادامه دارد .به گزارش
شبکه خبری بیبیســی ،بیش از  ۵۰نفر از پشتبام
ساختمانها نجات پیدا کردند ،زیرا تیرهای برق و تنه
درختان موجب مسدودشــدن راههای ارتباطی شده
است.
مرگ  ۵۰مهاجر در آبهای لیبی
 گارد ســاحلی لیبــی اعــالم کرد :در پــی حادثه
دریایی که برای قایق حامــل تعدادی مهاجر اتفاق
افتاده اســت ،دســتکم  ۵۰نفر کشته شــدند .گارد
ســاحلی لیبی برای نجات سرنشــینان سه قایق که
تعــداد آنهــا در مجموع  ۳۰۰نفر بــوده به آبهای
این کشــور اعزام شــدند اما هنگام رســیدن آنان به

محل حادثــه یکی از قایقها غرق شــده و فقط ۱۶
مســافر آن نجات پیدا کردند .به گفته نجاتیافتگان
دستکم  ۵۰نفر در نتیجه این حادثه کشته شدهاند.
گارد ساحلی لیبی اعالم کرد :متأسفانه نتوانستهایم
اجساد قربانیان و سرنشینان دیگر را پیدا کنیم .طبق
اعالم رسانههای لیبی ،در سه روز گذشته حدود ۷۰۰
مهاجر در آبهای این کشور نجات پیدا کردهاند .روز
شــنبه ،پس از وقوع حادثه دریایی ســال  ۲۰۱۸که
منجر به کشتهشــدن  ۶۴نفر شــد ،عملیات امداد و
نجات در دریای مدیترانه انجام شد.
برخورد  ۲قطار در آفریقایجنوبی  ۲۰۰زخمی برجا
گذاشت
 مرکز خدمــات اورژانس آفریقــای جنوبی اعالم
کرد بر اثر برخورد دو قطار مسافربری در حومه شهر
»ژوهانســبورگ«  ۲۰۰نفر زخمی شــدند .این دومین
حادثه ریلی در آفریقای جنوبی در یک هفته گذشته
است .مرکز خدمات اورژانس آفریقای جنوبی پس از
ایــن حادثه در بیانیهای اعالم کرد جزئیات این اتفاق
هنوز مشــخص نیست اما مقامهای محلی در محل
برخورد دو قطار حضــور دارند و بهزودی تحقیقات
دراینباره آغاز میشــود .پنجشــنبه گذشته نیز یک
قطــار باربری با یک قطــار مســافربری در آفریقای
جنوبی برخورد کرد که در اثر آن  ۱۰نفر کشته و دهها
نفر نیز زخمی شدند.

مجرد خود ،گوشــی شخصی و نیز اطالعات بانکی خود
را در اختیار او برای ثبتنام در ســایتهای همســریابی
قرار داده که مسبب بیاعتمادی همسرش و کالهبرداری
از حســاب شخصیاش شــده اســت .در دومین پرونده
فردی از طریق شــبکههای اجتماعی پیامرســان اقدام
بــه کالهبرداری از کاربران میکــرد .فردی به پلیس فتا
مراجعه و ادعا کرد که با استفاده از یک شبکه اجتماعی
پیامرسان موبایلی ،از او کالهبرداری شده است.
شــاکی در اظهارات خود گفت :شــخصی از طریق نام
کاربری پدرش در یکی از شــبکههای اجتماعی موبایلی
از او درخواســت انتقال مبلغ پنجمیلیون ریال به حساب
دوســت پدرش کرده و او نیز این مبلغ را به حســاب او
انتقال داده است .شاکی پرونده با تصور اینکه درخواست
انتقال وجه از جانب پدر و برای دوســتش بوده اســت،
پــس از انتقال وجــه با پدرش تماس گرفــت و متوجه
شــد او از موضــوع بیاطــالع اســت ،بههمیندلیل به
پلیس فتا مراجعه و درخواســت رسیدگی به موضوع را
کرد .ســرهنگ علی سرحدی ،رئیس پلیس فتای استان

سیستانوبلوچستان ،دراینباره گفت :کارشناسان پلیس
فتا در اقدامات فنی و تخصصی خود متهم را شناســایی
کردنــد و متوجه شــدند متهم از همکاران پدر شــاکی
اســت که با سوءاستفاده از اعتماد او و با دردستداشتن
تلفنهمراه او در این شبکه اجتماعی اقدام به اخذ اکانت
کاربری جعلی میکند و پس از چندی ،با ارســال پیام به
فرزند همکار خود درخواست انتقال وجه کرده که شاکی
با سهلانگاری خود این کار را انجام میدهد .او با توجه
به نوع کالهبرداری انجامشده به شهروندان توصیه کرد:
هر گاه پیامی از سوی دوست یا آشنایی برای دریافت پول
داشــتند ،قبل از واریز پول با فرد تماس گرفته و مطمئن
شــوند که این پیام از سوی اوســت و شخص دیگری با
نام آنها درخواســت پول نداشــته اســت .رئیس پلیس
فتای استان سیستانوبلوچستان همچنین ضمن تأکید بر
خصوصیبودن تلفنهمراه و اســتفاده از رمز ورود برای
آن بهمنظــور جلوگیری از سوءاســتفادههای اینچنینی
متذکر شد :بههیچعنوان گوشی همراه خود را در اختیار
دیگران ،حتی دوستان و آشنایان قرار ندهید.
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رﺧﺪاد

اقساط به نام خریداران ،سود به
کام فروشنده کالهبردار
 کالهبردار حرفهای که بــه بهانه وامدارنبودن
واحدهای آپارتمانی اقدام بــه تهیه وام بانکی با
ســند واحدهای فروختهشــده برای خود میکرد،
با تــالش مأموران پلیس آگاهی دســتگیر و روانه
زندان شد .سردار »عباسعلی محمدیان« فرمانده
انتظامی استان البرز با اعالم این خبر گفت :در پی
مراجعه یکی از شــهروندان به پایگاه دوم پلیس
آگاهی استان و اعالم شکایت مبنی بر کالهبرداری
از سوی یک فروشنده واحدهای آپارتمانی با توجه
به حساسیت موضوع ،پیگیری پرونده و شناسایی
کالهبردار در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی
قرار گرفت .وی افزود :پرونده مذکور تحت بررسی
بود که  ۲۴نفر دیگر از شهروندان نیز با مراجعه به
پایگاه غرب پلیس آگاهی با اعالم شــکایت اظهار
کردند از سوی فردی که خود را سازنده پروژههای
ســاختمانی معرفی کرده و اقدام به پیشفروش
واحدهــای آپارتمانی میکرد ،در مجموع به مبلغ
 ۱۰میلیارد ریال از آنان کالهبرداری شده و نامبرده
اکنون متــواری اســت و از وی اطالعــی ندارند.
ســردار محمدیان تصریــح کرد :طبــق اظهارات
مالباختگان ،فــرد کالهبردار با ادعــای واگذاری
واحدهای آپارتمانی در موعد مقرر عالوه بر اینکه
به تعهدات خود عمل نکرده بلکه با اســتفاده از
ســند ملک اقدام به دریافــت وام و ایجاد بدهی
برای خریداران کرده اســت .وی افــزود :با توجه
به اطالعات تکمیلی و بررســیهای انجامشده در
نهایــت متهم مذکور شناســایی و در یک عملیات
غافلگیرانه در یکی از مناطق شــهر کرج دستگیر
شــد .این مقام انتظامی اظهــار کرد :متهم پس از
انتقــال به پایگاه غرب پلیس آگاهی اســتان البرز
ابتدا منکر هرگونه جرمی شــد امــا در مواجهه با
مالباختــگان به جرم خود مبنــی بر کالهبرداری
در پوشــش فروش واحدهــای آپارتمانی اعتراف
و اذعــان کرد کــه واحدهای مذکــور را با عنوان
واحدهایی بدون وام و بدهی به خریداران فروخته
و با سند آنها اقدام به دریافت  ۱۰میلیارد ریال وام
بانکی کــرده و واحدهای مذکــور را نیز در موعد
مقرر تحویل خریداران نداده است.
ســردار محمدیان در پایان گفــت :متهم پس
از تشــکیل پرونده تحویل مراجع قضائی و با قرار
وثیقــه قانونی ۱۰میلیاردو ســهمیلیونو  ۵۰۰هزار
ریالی روانه زندان شد.

