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آخرین دفاع محمدعلی نجفی در دادسرا

رﺧﺪاد

کیفرخواست قاتل
امامجمعه کازرون صادر شد

برادر میترا استاد میگوید بعد از صدور حکم دادگاه درباره برخی مسائل صحبت میکند

کالهبرداري با وعده سرمایهگذاري
و پرداخت سود

 رئیــسکل دادگســتري اســتان فــارس گفــت:
تحقیقــات پرونده شــهادت امامجمعــه کازرون در
زمــان فوقالعــادهاي در دادســراي این شهرســتان
انجام و کیفرخواســت پرونده صادر شــد .به گزارش
روابطعمومي دادگستري استان فارس ،حجتاالسالم
والمســلمین ســیدکاظم موســوي بــه نمایندگي از
آیتاﷲ رئیســي در مراسم تشییع پیکر حجتاالسالم
والمسلمین خرســند ،امامجمعه شهرستان کازرون،
حضــور یافت .وي در حاشــیه این مراســم از صدور
کیفرخواســت متهم پرونده شهادت امامجمعه فقید
کازرون خبر داد و گفت :تحقیقات این پرونده در زمان
فوقالعــادهاي در دادســراي کازرون انجــام و دیروز
کیفرخواســت این پرونده صادر شد .وي تصریح کرد:
ادامــه روند قضائي پرونــده نیز در ســریعترین زمان
ممکن انجام ميشود.

دستگیري سارقان منزل
 شرق :سه سارق منزل با تماس بهموقع شهروندان
با پلیس دستگیر شدند .سرهنگ رسول بهرامي ،رئیس
کالنتري  ۱۲۸تهران نو ،تشــریح کرد :بامداد روز شنبه
مأموران گشــت در پي تماسهاي مردمي با ســامانه
 ۱۱۰در جریان ســرقت از منزلي در محدوده تهران نو
قرار گرفتند و فهمیدند متهمان همچنان در خانه ،در
حال ارتکاب به سرقت هستند .وي ادامه داد :مأموران
سریع وارد عمل شدند و با حضور در محل ،فهمیدند
ســارقان از حضور آنها باخبر شــده و در حال فرار از
طریق پشتبام خانه هستند .مأموران با هماهنگيهاي
قضائي خیلي سریع به پشت بام منزل رفتند و هر سه
ســارق را که  ۲۰تا ۲۲ساله هستند ،دســتگیر کردند.
سرهنگ بهرامي افزود :با انتقال متهمان به کالنتري،
از آنان عالوه بر ابزارآالت ســرقت از منزل و همچنین
 ۱۵عدد شاهکلید ،مقدار قابل توجهي طالجات سرقتي
شامل سکه ،گوشــواره ،دستبند و زیورآالت کشف شد
که در ادامه مأموران با صاحب خانهاي که ســارقان
براي سرقت به آن رفته بودند ،تماس گرفتند و او را به
کالنتري فراخواندند .وي در انتها بیان کرد :شاکي که از
سرقتشدن منزلش خبر نداشت ،با حضور در کالنتري
از هر سه متهم شکایت کرد و به این ترتیب پروندهاي
در این زمینه تشکیل شد.

سرقتهاي سریالي
براي ثروتمندشدن
 شرق :دو سارق کیفقاپ در محدوده نیروي هوایي
تهران دســتگیر شــدند و در بازجویيها به جرم خود
اعتراف کردند .سرهنگ رسول بهرامي ،رئیس کالنتري
 ۱۲۸تهران نــو ،در اینباره توضیح داد :از مدتي پیش
گزارشهایــي مبني بر کیفقاپي و گوشــيقاپي اعالم
ميشد به همین دلیل با فعالشدن نیروهاي گشت به
صورت شبانهروزي در نقاط آلوده ،دستگیري سارقان
در دســتور کار مأموران عملیات کالنتري قرار گرفت.
وي ادامه داد :عصر شنبه مأموران حین گشتزنيهاي
خود صداي جیغ زني را شــنیدند که احتمال ميرفت
مورد ســرقت قرار گرفته باشــد و با حضور سریع در
محــل و همچنین تأیید موضوع از ســوی مالباخته،
در تعقیــب و گریز پلیســي هر دو متهم را دســتگیر
کردند .وي افــزود :پس از انتقال متهمان به کالنتري،
تحقیقــات از آنها آغاز و یکي از آنها مدعي شــد نانوا
است و براي رسیدن هرچه سریعتر به پول و ثروت ،با
همکاري دوست ۲۰ساله خود که او نیز پیک موتوري
است ،سرقتهایشان را در محدوده شرق تهران کلید
زدهاند .این مقام انتظامي ادامه داد :در ادامه شــکات
به کالنتري فراخوان شــدند و  ۱۰نفر از شهروندان در
همان لحظه ورود به کالنتري هر دو متهم را شناسایي
کردند که حکم ورود به منزل هر دو متهم صادر شــد
و در تجسسهاي پلیسي از مخفیگاه متهمان ،شش
عدد گوشي مسروقه کشف و ضبط شد.

بیهوششدن سارق
از ترس دیدن پلیس
 شرق :رئیس کالنتري گاندي از دستگیري سه متهم
در زمینه سرقت لوازم خودرو و موتورسیکلت خبر داد.
سرهنگ حیدري گفت :بامداد روز شنبه مأموران گشت
کالنتري حین گشتزني متوجه یک خودروي پژو ۲۰۶
در خیابان گاندي شــدند در حالي کــه فردي پیاده در
کنار آن در حال هلدادن یک دســتگاه موتورسیکلت
سفیدرنگ بود .وي ادامه داد :با مشکوکشدن پلیس
بــه موضوع ،فردي که موتورســیکلت را هل ميداد،
متوجه ماجرا شد و در حالي که موتورسیکلت را روي
زمین رها کرده بود ،ســوار بر خــودروي پژو  ۲۰۶با دو
سرنشین شد و از محل متواري شدند که به این ترتیب،
تعقیب و گریز ۲۰دقیقهاي آغاز شد .وي افزود :مأموران
در این تعقیب و گریز مجبور به شلیک چند تیر هوایي
و مستقیم شــدند که در مجموع  ۱۵تیر شلیک شد و
متهمان که دیگر چارهاي جز توقف نداشتند ،خودروي
خود را رها کردند و از محل متواري شــدند .این مقام
انتظامي ادامه داد :با اقدام ســریع مأموران ،دو متهم
حین فرار بازداشت شدند و یک متهم نیز در حالي که
بیهوش داخل خودرو بود ،پیدا و به بیمارستان انتقال
داده شد که متهم سوم پس از به هوشآمدن مدعي
شــد از ترس دیدن پلیس بیهوش شده بود .وي ابراز
کرد :با تکمیــل تحقیقات ابتدایي در این پرونده ،از هر
سه متهم بازجویي صورت گرفت و آنها با اعتراف به
ارتکاب سرقتهاي سریالي در این محدوده ،مخفیگاه
خود را نیز به پلیس معرفي کردند.

شــرق :محمدعلــی نجفی که بــه اتهام قتل همســر
دومش بازداشت است .دیروز برای آخرینبار در دادسرا
از خودش دفاع کــرد .او دیروز یک ســاعت بهصورت
خصوصــی با وکالیش دیــدار کرد .روز گذشــته اولین
روزی بود که همه طرفین پرونده برای پیگیری موضوع
در دادســرا حاضر شــده بودند .به گزارش خبرنگار ما،
هرچند بازســازی صحنه قتل میترا اســتاد به دســت
محمدعلی نجفی در ســکوت مطلق خبری و به دور از
چشم رســانهها انجام گرفت ،اما روز گذشته یک منبع
آگاه بــه خبرنگاران گفت نجفی در جلســه بازســازی
صحنه چه موضوعاتی را توضیح داده است.
نجفی در بازسازی صحنه قتل گفته است :شب قبل
از حادثه تا نیمههای شب با هم درگیری داشتیم .صبح
که بیدار شــدم ،میترا به حمام رفت ،گوشــی من را هم
با خود برده بود تا با کســی در تماس نباشم .مقابل در
حمام جروبحث کردیم ،اسلحه را برداشتم و به سمت
حمام رفتم و گفتم میخواهی این بحث را تمام کنیم؟
قصدم ترساندن او بود .میترا ترسید و به سمت من آمد
و تیرها شلیک شد.
نجفــی همچنین گفته اســت :بعــد از اینکه میترا
جانش را از دســت داد ،از شدت ناراحتی و فشاری که
داشتم میخواستم خودم را از بالکن به پایین پرت کنم.
تــا لبه بالکن هم رفتم ،اما از خدا ترســیدم و پشــیمان
شــدم و دوباره به داخل برگشتم .وسایلم را جمع کردم
و به قم ســر مزار پدرم رفتم .در قم شــهروندی من را
شــناخت و از من خواســت با او ســلفی بگیرم .وضع
روحی خیلی بدی داشتم ،اما آنقدر بامحبت جلو آمد
و به من ابراز لطف کرد که نتوانســتم دلش را بشکنم و
قبول کردم .بعد از اینکه ســلفی گرفتم ،به سمت حرم
حضــرت معصومه )س( رفتــم .در آنجا هم هموطن
دیگری من را شــناخت .جلو آمد و بــا ناراحتی به من
تســلیت گفت .خیلی ابراز لطف کرد .پرسیدم چه شده،
گفت بهخاطر مرگ همسرتان تســلیت میگویم .آنجا
بود که متوجه شدم همهچیز مشخص شده است .بعد

از زیارت حضرت معصومه )س( و خلوت با پدرم سوار
ماشین شدم و به تهران آمدم و خودم را تسلیم کردم.
با توجه به پوشش روز گذشته دکتر نجفی مشخص
بود او همچنان در بازداشــتگاه اداره آگاهی نگهداری
میشود .وی که به دستور بازپرس به دادسرا برده شده
بود ،هنگام عبــور از کنار خبرنــگاران با خوشرفتاری
ســالم و احوالپرســی کرد ،اما مأموری که همراهش
بود ،اجازه گفتوگو بــه خبرنگاران را نداد و بالفاصله
او را دور کرد و به اتاق بازپرس پرونده برد .نجفی تقریبا
 ۵ســاعت در دادسرا بود و به دســتور بازپرس نزدیک
بــه  ۴۵دقیقه با وکالیش در اتاق کنفرانس دادســرای
جنایی تهران صحبت کرد.
سپس نجفی به اتاق رئیس دادسرای جنایی تهران
منتقل شــد و آنها پشت درهای بســته با هم صحبت
کردند.از هیچکدام از گفتوگوها خبری منتشــر نشــده
است .دشــتبان ،بازپرس پرونده ،وکالی نجفی و رئیس

مجتمع همگی دیروز ســکوت کردند و اجازه صحبت
مســتقیم به خبرنــگاران و نجفی هم داده نشــد .روز
گذشــته فقط نجفی نبود که در دادسرا حضور داشت،
بلکــه چند نفر از اعضای خانواده او به همراه دامادش
در دادسرا حاضر شده و پیگیر پرونده بودند.
همسر سابق میترا استاد و دو نفر از اعضای خانواده
او نیز در دادســرا حاضر شــدند و مدتی بــا بازپرس و
رئیس دادســرا به صورت خصوصــی صحبت کردند.
همسر سابق میترا اســتاد مورد پرسش خبرنگاران قرار
گرفت ،اما به هیچ ســؤالی پاســخ نداد و گفت :من در
جریان جزئیات پرونده نیســتم و برای کار دیگری بهجز
جزئیات قتل به دادسرا آمدهام .او در پاسخ به این سؤال
کــه روز اول در صحنه قتل از ســوی خبرنگاران دیده
شــده ،پس چطور میگوید در جریان جزئیات نیســت،
گفت :من بهخاطر پســرم در محل حاضر شــده بودم و
اطالعاتی از پرونده قتل ندارم.

اظهارات برادر مقتول
مسعود استاد ،برادر میترا استاد ،همسر دوم نجفي،
نیز در جمع خبرنگاراني که در دادســراي جنایي تهران
حضور داشــتند ،گفت :قتل خواهرم سیاســي نیســت
و دالیــل کامــال خانوادگي دارد .مــن مدارکي دارم که
نشــان ميدهد آقاي نجفي همسر اولش را طالق داده
است؛ اما حاال ميگویند او را طالق ندادهاند .دلیل قتل
مصاحبهاي بود که قرار بود با خواهرم انجام شود.
مسعود اســتاد گفت :این را که گفته شده خواهرم
با یک نهاد امنیتي ارتباط داشــته ،رد ميکنم .او با هیچ
نهادي ارتباط نداشت .آنها اختالفاتي با هم داشتند؛ اما
اصال صحبت از جدایي نبود و اولین بار اســت که گفته
ميشود قرار بود میترا از آقاي نجفي جدا شود .روز قبل
از قتــل تا چهار صبح من بــا خواهرم در تماس بودم و
او از درگیريای که با شــوهرش داشــت ،به من گفت.
فــرداي آن روز قرار بود براي مصاحبه برود که این قتل
اتفاق افتاد و علت قتل به مصاحبه برميگردد .قرار بود
روز حادثه خواهرم با یک ســایت خبري مصاحبه کند و
مسائلي را مطرح کند که همین امر باعث شد خواهرم
کشته شود.
روز جمعــه ما در دادســراي جنایــي بودیم .آقاي
نجفــي شــخصا با من یک ســاعت صحبــت کردند تا
بتوانند رضایت بگیرند؛ اما ما رضایت نميدهیم .خیلي
مسائل هست که ميدانم؛ اما حاال وقت گفتنش نیست
و من بعــد از صدور حکم دربــاره آن صحبت خواهم
کــرد و واقعیتهایي را خواهم گفت .او در پاســخ به
این ســؤال که چرا پرونده تا این حد سریع رسیدگي شد،
گفت :این پرونده از حد ملي خارج شده و جهاني شده
و قوه قضائیه هم ویژه به آن رسیدگي کرده است.
مسعود اســتاد گفت :قرار مجرمیت و کیفرخواست
علیه محمدعلي نجفي صادر و پرونده براي رســیدگي
ارسال ميشود.
وی گفت حرف پدر و مادر و خواهرزادهام حرف من
است و آنچه من تصمیم بگیرم آنها نیر قبول میکنند.

آزادى ﻣﺮدى ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش را ﮐﺸﺖ
شــرق :مــردی که عامــل تعــرض و فیلمبــرداری از
همســرش را به قتل رسانده و به پرداخت دیه و زندان
محکوم شــده بود ،درخواســت آزادی مشروط داد و با
موافقت قضات آزاد شد.
بــه گزارش خبرنــگار ما ،ایــن متهم که ســال ۹۳
بازداشت و محکوم شده بود ،بعد از دستگیری اعتراف
کرد مقتول را کشــته ،چون همسرش را بیهوش و به او
تعرض کرده بود .بر اساس محتویات پرونده ،متهم که
احسان نام دارد ،با همکاری همسرش ،آالله ،مردی به
نام فیروز را به خانه کشــانده و او را به قتل رساندند .با
دســتگیری این زوج و انتقال جسد به پزشکیقانونی و
آغاز تحقیقات ،احســان اعتراف کرد که دســت به قتل
زده ،چون مقتول همسرش را مورد تجاوز قرار داده و از
او فیلم تهیه کرده است .با صدور کیفرخواست ،پرونده
برای رســیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده
شــد .بعد از اینکه کیفرخواست علیه متهم خوانده شد
و اولیایدم درخواســت قصاص را مطرح کردند ،متهم
در جایگاه حاضر شــد .او گفت :فیــروز مهدورالدم بود
و من از قتل او پشــیمان نیســتم .او همسرم را به بهانه
پیداکــردن کار به دفتر کارش کشــانده و بــا خوراندن
آبمیوه مســموم بیهوش کرده و آزار داده بود .فیروز از
این کار فیلم تهیه کرده بود تا با تهدیدهایش همسرم را
بار دیگر به دفتر کارش بکشد .وقتی به ماجرا پی بردم،
بــا فیروز صحبت کــردم تا دســت از مزاحمت بردارد،
اما گفت باید همســرم را طالق بدهم .او دســت از سر
همســرم برنمیداشت ،به همین خاطر تصمیم به قتل
او گرفتم .من ابتدا قصدی برای کشــتن او نداشتم و به
همســرم هم گفتم وقتی میخواهی بــرای کار جایی
بروی بایــد من را در جریان قرار مــیدادی و نباید تنها
میرفتــی .البته اطمینان دارم که همســرم قصد بدی

نداشته ،اما مقتول با بیشرمی به من میگفت از کاری
که کرده پشیمان نیست و به من گفت همسرت را طالق
بده .من با زنم زندگی خوبی داشــتم و میخواستم به
ایــن زندگی ادامه بدهــم ،اما مقتول مــرد بدی بود و
میخواست زندگی من را بههم بزند.
وی در تشــریح جزئیــات قتل گفت :طبق نقشــه،
همســرم فیروز را بــه خانه دعوت کرد و مــن در اتاق
خواب پنهان شــدم .بهمحض روبهروشــدن با فیروز با
میله آهنی به ســرش زدم ،اما در آن حال به من ناسزا
گفت و با من درگیر شــد .میخواست تیغ موکتبری را
که در اتاق بود بردارد که من زودتر تیغ را برداشتم و به
گردنش زدم .همانموقع به آشــپزخانه رفتم و با کارد
آشپزخانه ســر فیروز را بریدم و داخل گونی گذاشتم و
آن را به سطل زباله انداختم .شب هم جنازه بدون سر
را با ماشینم به حاشیه شهر بردم تا شناسایی نشود.
در جلســه دادگاه ،آالله منکر اتهام معاونت در قتل
شــد و گفت :من از نقشه شــوهرم برای قتل بیاطالع
بودم .فکر میکردم شــوهرم او را به خانه دعوت کرده
تا گوشمالی بدهد.
در پایان جلســه ،هیئت قضائی وارد شــور شد و با
توجه به مدرکهای کشفشــده در پرونده ،احســان را
بهخاطر اعتقاد به مهدورالدمبودن قربانی به پرداخت
دیه و  ۱۰ســال زندان محکوم کرد .زن جوان نیز به پنج
سال زندان و دو سال کار اجباری در آسایشگاه سالمندان
محکوم شــد .این حکم در شعبه  ۲۸دیوانعالی کشور
مهر تأیید خورد و قطعی شد.
بعد از اینکه متهم بیش از نیمی از حکم زندان خود
را تحمــل و دیه را نیز پرداخت کرد ،با ارســال نامهای
به دادگاه درخواســت کرد که به صورت مشــروط آزاد
شود .او گفت :من عذاب شدیدی را تحمل کردم .هرچه

ﮐﻼﻫﺒﺮداري ﺑﺎ راهاﻧﺪازي ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
شــرق :مردي که بــا راهانــدازي مؤسســه کاریابي
غیرمجاز در مرکز پایتخت از افراد زیادي کالهبرداري
کرده اســت ،دســتگیر شــد .به گزارش خبرنگار ما
شاکیان این مؤسسه مدعي هستند این مرکز کاریابي
با اخذ مبالغــي از  ۵۰هزار تا  ۵۰۰هزار تومان ،وعده
استخدام در مراکز مختلف به آنها داده اما تمام این
وعدههــا پوچ بوده و زماني کــه متقاضیان کار براي
پسگرفتن وجه پرداختي به این مؤسســه مراجعه
کردند ،با تهدید مسئول شرکت مواجه شدند.
پس از این شــکایات ،تحقیقات پلیســي توســط
مأموران کالنتري انقالب کلید خورد و در بررسيهاي
اولیه مشخص شد این شــرکت کاریابي فاقد مجوز،
تبلیغــات گســتردهاي در فضاي مجــازي از جمله
ســایتهایي مانند دیوار و شیپور انجام داده و به این
ترتیب زمینه سوءاســتفاده از متقاضیــان کار بهویژه
ساکنان خارج از تهران را فراهم کرده است.
مأمــوران در ادامــه تحقیقــات متوجه شــدند
این شــرکت در قبال معرفي مشــاغل معمولي که
همگي برخالف میــل مشــتریان و متقاضیان بوده،
مبالــغ مختلفــي از جوینــدگان کار دریافت کرده و
متقاضیــان کار بعد از ســرگرداني در تهران و عدم
موفقیــت در کســبوکار جدید ،مجددا به شــرکت
مراجعه ميکردند و خواهان استرداد وجه ميشدند

کــه در نهایــت این اتفــاق موجب درگیــري داخل
شرکت ميشــد .در تحقیقات تکمیلي مشخص شد
محــل فعالیت دفتر کاریابــي داراي دو در ورودي و
فاقد تابلوســت که به دوربین مداربسته براي رؤیت
مشــتریان یا حضور احتمالي پلیس مجهز اســت و
احتمــال پنهانکردن مــدارک و مســتندات موجود
شــامل دســتگاه کارتخوان ســیار ،مهر اصلي دفتر،
فرمهاي موجود و اوراق شناســایي شکات با رؤیت
پلیس یا مالباختگان وجود دارد.
در نهایت مأموران با کســب دســتور قضائي در
عملیاتي سنجیده وارد شرکت شدند و چهار پرسنل
شرکت شــامل دو زن و دو مرد را که در حال جذب
ســه مشــتري کاریابي جدید بودند ،مشاهده کردند.
مأموران ضمن جمعآوري تمام مدارک ،مســتندات
موجــود و فرمهــاي کاریابي ،مســئول شــرکت را
بازداشت کردند و دفتر شرکت پلمب شد.
ســرهنگ علي آقا کارخانه سرکالنتر سوم پلیس
پیشــگیري پایتخت درباره این پرونــده گفت :متهم
با تکمیــل پرونده به مقام قضائي معرفي شــد و از
زمان بازداشــت او همهروزه افراد مختلف با اطالع
از دستگیري این شخص به کالنتري انقالب مراجعه
و از او شکایت ميکنند بهگونهاي که تاکنون شکات
این پرونده به  ۴۰نفر رسیده است.

داشــتم برای پرداخت دیه فروختــم و حاال میخواهم
دوباره زندگی را شــروع کنم و درخواست دارم با توجه
به حســنخلقی که در زندان داشــتم و تأیید هم شده
است با آزادی مشروط من موافقت کنید .من شهروندی

که به دیگران آزار برســاند نبودم و نیســتم و از دادگاه
میخواهم با درخواست من موافقت کند.
قضات نیز بعد از رســیدگی به این درخواست با آن
موافقت کردند و متهم آزاد شد.

 فردي که به ســرمایهگذاران وعده پرداخت سود
مــيداد ،بــه اتهام کالهبــرداري ســه میلیاردریالي
دســتگیر شد .ســرهنگ حســین دهقانپور ،فرمانده
انتظامي شهرستان نیشابور ،در اینباره اظهار کرد :در
پي دریافت چند فقره شــکایت مبني بر کالهبرداري
ســه میلیاردریالي به وســیله فردي از مالباختگان،
پیگیــري موضــوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس
آگاهي نیشــابور قــرار گرفت .وي افزود :در بررســي
اظهارات ســه مالباخته این پرونده ،مشــخص شــد
متهم بــا جلب اعتماد شــاکیان مبالــغ متفاوتي را
براي ســرمایهگذاري در زمینه خریــد و فروش ارز و
پرداخت ســود در قبال ســرمایهگذاري از آنان اخذ
کرده و تاکنون هیچ گونــه مبلغي را پرداخت نکرده
اســت .این مقام انتظامــي گفت :کارآگاهــان دایره
مبارزه با جعل و کالهبرداري پلیس آگاهي ،در ادامه
تحقیقــات فني خود متوجه شــدند متهم عضو یک
شرکت هرمي است و جلســاتي را به منظور تطمیع
بیشتر شــهروندان برگزار ميکند .سرهنگ دهقانپور
خاطرنشــان کرد :کارآگاهان پلیس پس از شناسایي
متهــم ،با هماهنگــي مقام قضائي وي را دســتگیر
کردند .این فرد در مواجهه با ادله و مستندات پلیس
به جرم خود اعتراف کرد.

دستگیري کالهبردار میلیاردي
 فرمانــده انتظامــي اســتان اصفهان از کشــف
کالهبــرداري  ۸۴میلیاردریالــي از  ۳۸نفــر با جعل
اسناد ،خبر داد .سردار »مهدي معصومبیگي« اظهار
کرد :پس از وصول شــکایاتي مبني بر اینکه فردي با
معرفي خود به عناوین مختلفي مانند عامل فروش
یــک شــرکت معتبر پخش مــواد غذایــي مبلغ ۵۰
میلیــارد ریال از  ۲۰نفر کالهبــرداري کرده و متواري
شده اســت ،دستگیري او در دستور کار مأموران قرار
گرفت .وي افزود :در بررسيهاي بیشتر مشخص شد
ایــن فرد مبلغ  ۳۰میلیارد ریال نیز از  ۱۶نفر با فروش
هشــت واحد آپارتمان که قولنامه آنها جعلي بود،
کالهبرداري کرده است .این مقام انتظامي همچنین
بــه فروش دو دســتگاه خودروي »چــري« به مبلغ
چهار میلیارد ریال با مدارک جعلي به دو نفر اشــاره
و بیان کرد :مأموران پس از انجام یکسري اقدامات
تخصصي موفق شدند مخفیگاه متهم را شناسایي و
با هماهنگي قضائي او را دستگیر کنند.

