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گروه حوادث /رسیدگی به پرونده مرد کالهبرداری که خانه مصدق را
با جعل اســناد فروختــه بود به خاطر چند ایــراد قضایی برای تکمیل
تحقیقات به دادسرا سپرده شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،رســیدگی به ایــن پرونده
از ســال  ۹۰و به دنبال شــکایت ســرایدار خانه ویــای  2هزار متری
در محــدوده خیابــان نیاوران تهران آغاز شــد .شــاکی پــس از ثبت
شــکایت به مأموران اینگونه توضیح داد :من سرایدار خانه ویالیی
هســتم کــه پیش تر متعلــق به مصدق بــود و وارثــان او خانه را به
صاحــبکارم کــه تاجــر خاویــار اســت و در ژاپــن زندگی مــی کند،
فروختند 10 .روز قبل چند نفر با این ادعا که مأمور پلیس هســتند
بــه خانه آمدنــد و با وجودی که من اعتیاد بــه هیچ ماده مخدری
نــدارم مــن را بــه زور به کمپ تــرک اعتیــاد بردند.پــس از آنکه از
کمــپ بیــرون آمدم و بــه خانه ســرایداری ام برگشــتم دیدم چند
کارگــر در حــال تخریب ویــا هســتند و در ادامه هم بــا پرس و جو
فهمیدم که فردی با جعل سند خانه را به شخص بساز و بفروشی
فروختــه و او در حــال تخریب ســاختمان ویال اســت و پس از آن با
صاحــبکارم  -بهمــن  -تمــاس گرفتم و موضوع را بــا او در میان
گذاشتم و او هم خیلی زود خودش را به ایران رساند.
پس از اظهارات این سرایدار پلیس تحقیقاتش را آغاز کرد و مشخص
شــد کــه ملک با اســناد جعلی به فــردی به نام کیارش فروخته شــده
اســت و این شــخص در توضیحاتش به مأموران گفــت که ملک را در
ازای چند میلیارد تومان از فردی به نام سعید خریداری کرده است.
در ادامــه ســعید بــه همراه همدســتش که یــک خانم وکیل اســت به
اتهام کالهبرداری سازمان یافته و فروش خانه سابق مصدق با جعل
اسناد دستگیر شدند.
در ایــن میــان کــه مأمــوران در حــال تکمیــل تحقیقــات شــان بودند
شــکایت مشابه دیگری به پلیس رســید که در آن ملک 6هزار متری
یــک پزشــک در مازنــدران و ملــک  ۱۰۰متــری او در لواســان با اســناد
جعلی فروخته شده بود.
فرزندان این پزشــک هم به مأموران گفتند :خانواده ما همه در خارج
از کشــور هســتند و پس از فــوت پدرمان برای انحصــار وراثت به ایران
آمدیم که متوجه شــدیم امالک پدرمان با اسناد جعلی فروخته شده
است که بررسی این پرونده نیز پلیس را به باند سعید و همدستانش
رساند.
پس از تکمیل تحقیقات این پرونده با صدور کیفرخواســت به شــعبه
دوم دادگاه کیفری یک اســتان تهران فرســتاده شــد و سعید و یکی از
همدســتانش از خــود دفــاع کردند .این در حالی اســت کــه دو متهم
دیگر این پرونده همچنان متواری هستند.
در پایان جلســه قضات وارد شور شــدند و پرونده را برای رفع نواقص
به دادســرا برگرداندند و مقرر شــد دادســرا پس از تحقیق اعالم نظر
کنــد که کالهبــرداری ها فــردی بوده یا بــه صورت باندی انجام شــده
اســت و همچنین دســتور جلب دو متهم فراری این پرونده نیز صادر
شــد تا پس از بازداشــت آنها تحقیقات تکمیل شــود و قیمت تقریبی
وســایل عتیقــه و قیمتی ســرقت شــده از خانه ســابق مصــدق برآورد
شــود .قضات در ادامه خواســتار بررســی بیشــتر در مورد ربوده شــدن
سرایدار خانه ویالیی هم شدند.
قرار اســت با رفع این نواقص متهمان بار دیگر در شــعبه دوم دادگاه
از خود دفاع می کنند.

راننده عجول کارگران شهرداری را زیر گرفت

گــروه حــوادث  /راننــده خــودروی ال  ۹۰هنــگام عبــور از روی پــل
ســیدخندان به دلیل ســرعت زیــاد و بیتوجهی  ۳کارگر شــهرداری را
زیر گرفت.
ســرهنگ احســان مؤمنی ،رئیس اداره تصادفات پلیــس راهور فاتب
در تشــریح ایــن خبر گفــت :حدود ســاعت  ۱۰صبح جمعه در مســیر
شــرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی (رسالت) روی پل سیدخندان
یکدســتگاه ســواری ال  ۹۰در حال حرکت بوده که با  ۳نفر از کارگران
شهرداری که مشغول نظافت معبر بودند برخورد کرد.
وی ادامه داد :یک نفر از کارگران در محل حادثه فوت شــد .همچنین
دو نفــر دیگــر نیز مصدوم شــده که توســط عوامل اورژانــس به مراکز
درمانی منتقل شدهاند.
سرهنگ مؤمنی خاطرنشان کرد :رانندگان در هنگام رانندگی کامالً به
جلو توجه داشــته باشــند و از اقداماتی که باعث حواسپرتی میشود
خودداری کنند.
وی تصریــح کــرد :پیمانــکاران و کارگران نیــز باید هنــگام فعالیت در
سطح معابر حتماً از عالئم ایمنی و هشداردهنده کافی استفاده کنند
تــا راننــدگان را از فعالیــت خود در ســطح معابر آگاه ســازند و شــاهد
وقوع چنین حوادث تلخی در سطح معابر شهر تهران نباشیم.

کارگران فصلی طعمه اخاذی دو آدم ربا

گــروه حوادث  /دو مــرد تبهکار که کارگران افغانســتانی را به بهانه کار
در ساختمان ربوده و پس از انتقال به ارومیه از آنها و خانوادههایشان
اخاذی میکردند ،دستگیر شدند.
بهگــزارش خبرنــگار حوادث«ایــران» ،رســیدگی به این پرونــده از 28
آبان ســال گذشته با شــکایت کارگر  32ساله افغانستانی بهنام معین
آغــاز شــد .او پس از ثبت شــکایتش بــه مأموران گفت :مــن هر روز به
یکــی از میادیــن جنوب شــهر البرز مــیروم تا اگر کســی بــه کارگر نیاز
داشت مرا به خدمت بگیرد .دیروز هم مثل همیشه به آنجا رفتم که
دو نفــر بــا یک خودروی پژو که ظاهراً بهدنبال کارگر بودند به ســراغم
آمدند و من هم قبول کردم که در ازای کار در ساختمانی در هشتگرد
با آنها همراه شوم اما آنها بهسمت ارومیه رفتند و پس از چند ساعت
در میانه راه مرا به یک بیابان بردند و پس از بستن دستها و پاهایم
تلفــن همراهــم را گرفتنــد و از من خواســتند تا از خانوادهام برایشــان
پــول بگیــرم .در ابتــدا تالش کــردم که بــه آنهــا بفهمانم خانــوادهام
وضعیــت مالی خوبی ندارند اما وقتی آنها مرا تهدید به مرگ کردند
بــا خانــوادهام تماس گرفتــم و با ســختی  11میلیون تومــان پول تهیه
کرده و به آدمربایان دادند بعد هم مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند
و در کنار جاده رهایم کردند.
پس از آن چهار کارگر فصلی دیگر هم که به همین روش ربوده شــده
و مورد اخاذی قرار گرفته بودند به کالنتری مراجعه کردند.
بازپــرس مــرادی رئیس شــعبه  22دادســرای شــهر کرج بــه خبرنگار
«ایــران» ،گفت :بهدنبال افزایش این شــکایتها مأمــوران تحقیقات
بــرای شناســایی آدم ربایان را در دســتور کارشــان قرار دادنــد و موفق
شــدند بــا ردیابــی تماسهــای آدم ربایــان و بهرهمنــدی از بانــک
اطالعاتــی پلیس محل اختفای دو متهم را در یکی از شهرســتانهای
اطراف ارومیه شناسایی و آنها را دستگیر کنند.
ایــن دو متهــم پــس از بازجویی به جرایــم خود اعتراف کردنــد ،اما با
توجــه بــه اینکه محــل آدم ربایــی در حوزه اســتحفاظی ارومیــه بوده
رئیس شــعبه  22بازپرســی دادســرای کرج دســتور داد تا رســیدگی به
پرونده در محل وقوع جرم انجام شود.
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گــروه حــوادث  /درگیــری زوج میانســال کــه هــر دو از کادر درمانــی
یــک بیمارســتان در شــهرری بودند با مرگ شــوهر و زخمی شــدن
همسرش پایان یافت.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،ایــن حادثــه کــه شــامگاه
چهارشــنبه در حیــاط بیمارســتان رخ داد بــه پلیــس اعــام شــد.
نخســتین بررســیها نشــان مــی داد حــدود ســاعت ۸و  30دقیقــه
شــامگاه چهارشــنبه درگیــری خونینــی بیــن یــک زوج میانســال در
مرکز روانپزشــکی رازی رخ داده اســت وقتی مأمــوران کالنتری ۱۷۳
کهریزک راهی محل شدند جسد رضا  ۵۰ساله را که با ضربه چاقو
به قلبش مرده بود پیدا کردند .همســر وی نیز که زنی  ۴۵ســاله بود
به شدت مجروح شده بود.
زن  ۴۵ساله برای درمان به بیمارستان منتقل شد .بررسی های اولیه

شکایت خانواده اموات از فروشنده قبر

حکایــت از آن داشــت که زوج میانســال در حیاط بیمارســتان باهم
دعوایشان شده و آنها با چاقو به هم حمله کرده اند.
زن  ۴۵ســاله پــس از درمــان و بهبــودی نســبی در تحقیقــات گفت:
همســرم سوپروایزر بیمارســتان بود و من هم به عنوان کمک بهیار
در همــان بیمارســتان کار مــی کردم .مــن و همســرم باهم اختالف
خانوادگــی داشــتیم و قبــل از حادثه با همســرم ســر مســائل جزئی
دعوایمان شد .یکدفعه او چاقویی برداشت و ابتدا به من حمله کرد
و چند ضربه به من زد و بعد از آن خودش را با چاقو زد.
باتوجــه بــه اینکــه زن میانســال مدعــی بــود همســرش دســت بــه
خودکشــی زده و جنایتی از ســوی او رخ نداده است ،تحقیقات برای
بررســی اظهارات او و اینکه آیا این حادثه قتل اســت یا خودکشــی از
سوی تیم جنایی ادامه دارد.

گــروه حــوادث /دادســتان شــهرری از افرادی
کــه بابت دفن امواتشــان در قبرســتان ابن بابویه
بــه یــک مرد کــه خــود را فروشــنده قبــر و کارمند
اداره اوقــاف معرفــی کرده بــود  ،پولهای کالن و
خــارج از تعرفه پرداخت کردهاند خواســت برای
شکایت از وی به دادسرا مراجعه کنند.
بــه گــزارش ایرنــا ،رئیــس اداره اوقــاف و امور
خیریــه ضمــن تأییــد شناســایی ایــن فــرد گفت:
این شــخص در مورد تعرفه حقالدفن پرداختی
خانــواده متوفیــان وارد عمــل شــده و مبالغی را
بهصــورت دلخواه دریافت میکــرده در حالی که
او هیچ ســمتی در اوقاف نداشــته اســت.بهگفته
حجتاالســام مرتضــی صادقــی ،ایــن فــرد در
منطقــه «ابــن بابویه» فقــط میز و صندلــی ،باند
و بلندگــو اجــاره مــیداد و با توجه بــه نوع کارش
و تماســی که با خانواده متوفیان داشــت ،از آنان
پول دریافت میکرد.
«اوقــاف شهرســتان ری بعــد از مدتی متوجه
اخاللگــری و اقدامــات متخلفانه این فرد شــده

مرگ

جزئیات تیراندازی خیابانی
اشرار مسلح در سعادت آباد
گــروه حــوادث  /تیرانــدازی خیابانی
بیــن دو گــروه شــرور بــر ســر خریــد و
فروش مــواد مخدر و تســویه حســاب
قدیمــی باعــث وحشــت ســاکنان و
مجروح شدن دو مرد شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایــران» ،اواخــر هفته گذشــته فیلمی
در فضــای مجــازی دســت بــه دســت
شــد که در آن سرنشــینان دو خودروی
ســوناتا و جک مشکی در روز روشن در
یکــی از خیابانهــای ســعادتآباد بــه
ســوی هــم تیراندازی میکننــد .برخی
شــایعات در فضای مجازی علت این
درگیری مسلحانه را اختالف دو جوان
بر سر دوستی با یک دختر اعالم کرده
و ایــن گونه ادعا شــده بــود که صاحب
خودروی سوناتا شب قبل از تیرانداری
به جشــن تولد دوســتش در فشم رفته
که متوجه میشــود دوســتش با دختر
مــورد عالقــه او ارتباط پنهانی داشــته
اســت .درگیــری لفظــی در محــل رخ
میدهــد و آنها قــرار میگذراند که روز
بعد در ســعادت آباد به دوئل عشقی
بپردازند.امــا تحقیقــات خبرنــگار
«ایــران» از پلیــس ،نشــان داد ایــن
حادثــه سهشــنبه  ۷مــرداد بیــن دو
گــروه اراذل و اوبــاش رخ داده و وقتــی
مأمــوران کالنتری  ۱۳۴شــهرک غرب
راهــی محــل درگیــری شــدهاند ،در
تحقیقــات میدانــی و شــاهدان عینــی
دریافتند سرنشــنیان دو خودرو سواری
«جــک مشــکی» و «ســوناتا ســفید»

اقــدام به تیراندازی به ســمت یکدیگر
کردهاند و راننده هر دو خودرو مجروح
و در بیمارستان بستری شدهاند.
در ایــن حادثــه مــرد  ۳۵ســاله ای
مجــروح و در یکی از بیمارســتانهای
شــهرک غــرب بســتری شــده بــود .از
آنجایــی کــه مــرد جــوان از ناحیه کمر
و پــا مــورد اصابــت گلولــه قــرار گرفته
بود ،کادر درمانی موضوع را به پلیس
اطالع داده بودند.
مأمــوران بالفاصلــه راهــی محــل
شــدند و مشــخص شــد مــرد جــوان
سرنشین خودروی سوناتا بوده است.
ëëدومین متهم در بیمارستان
لحظاتــی بعد نیز گــزارش دیگری
از یکــی از بیمارســتانها اطراف اعالم
شــد ،گزارشــی مشــابه کــه حکایــت از
پذیــرش مــرد  ۳۴ســالهای در بخــش
اورژانس داشــت که به خاطر شــلیک
گلولــه مجــروح شــده بــود .ایــن پســر
جوان نیــز در همان درگیــری مجروح
شــده بــود.در تحقیقــات پلیســی
مشــخص شــد کــه هــر دو طــرف ایــن
تیرانــدازی ســاکن اطــراف پایتخــت و
در کار خریــد و فــروش مواد مخدر و از
اراذل و اوباش بودهاند.
بررســیها نشــان مــیداد کــه
متهمــان از مدتــی قبــل بــه خاطــر
اختــاف بر ســر فروش مــواد مخدر با
هــم رقابــت و از هــم کینــه داشــتهاتد
و ایــن در حالی بوده کــه وقتی یکی از
طرفین متوجه میشود که دختر مورد

واژگونی اتوبوس و
تصادف
زنجیره ای مرگبار

گــروه حــوادث /واژگونــی یک اتوبــوس با
 ۴۰مســافر و برخورد یک تریلر و ســه خودرو
ســواری با یکدیگر در مســیر شــمالی اتوبان
کرج به قزوین منجر به مرگ دو مسافر شد.
مهــرداد بابایــی ،رئیــس مرکــز اورژانــس و
فوریتهای پزشکی البرز در این باره گفت:
بامــداد جمعــه ۱۰ ،مــرداد طــی تمــاس بــا
اورژانس  ،۱۱۵تصادف زنجیرهای یک تریلر،
یک اتوبوس و سه دستگاه خودرو سواری در
مسیر شــمالی اتوبان کرج-قزوین ،نرسیده
به پل نظرآبــاد از ســوی اداره کل راهداری و
حملونقل جادهای اعالم شــد که با حضور
امدادگــران و نیروهــای پلیــس در محــل
مشخص شــد اتوبوس با  ۴۰مسافر از تهران
به مقصد میانــه در حرکت بــوده که در این
حادثه واژگون شــده اســت .بالفاصله یک
دستگاه اتوبوس آمبوالنس و شش دستگاه
آمبوالنــس اورژانــس البرز به محــل حادثه
اعزام شدند.
بابایــی در ادامــه گفــت :در ایــن حادثــه در
مجموع ۳۱ ،مســافر که  ۲۰مرد و  ۱۱زن بودند
مجروح شدند و  ۱۷نفر از آنها به بیمارستان
منتقــل شــدند .امــا دو مــرد بــر اثــر شــدت
جراحات جان باختند.
علت این حادثه از سوی کارشناسان پلیس
راه در حال بررسی است.

عالقهاش نیز با مرد رقیبش دوســتی
برقــرار کرده ،به قصــد انتقامجویی با
هم درگیر شدهاند.
در تحقیقــات پلیــس پایتخت ســه

اســت؛ فردی که از مردم چندیــن برابر مصوبه و
تعرفه اوقاف پول دریافت کرده است».
ویخاطرنشــان کرد :تاکنون  ۲خانواده مدعی
شــدهاند که این فرد برای دفن امواتشــان از آنان
هزینههــای گزافــی را دریافــت کــرده و قرار شــده
اســت تا هفته آینده شــاکیان برای شکایت اقدام
کنند.دادستان شــهرری نیز از پیگیری پرونده وی
خبر داد و گفت :از شهروندانی که در زمینه خرید
قبر بــه فرد خاطی مبالغــی را پرداخت کردهاند،
تقاضا داریم برای پیگیری تخلف این شخص به
دادستانی ری مراجعه کنند.
بهگفتــه «غالمرضــا نوفرســتی» شــاکیان باید
بــه دادگســتری مراجعه کننــد تا پرونــده قضایی
تشکیل شود.
ایــن مــرد بیــش از  ۴۰ســال در این قبرســتان
فعالیت داشــته و بــا دریافت مبالغــی بین  ۵۰تا
 ۶۰میلیــون تومــان قبر مــی فروخته در حالی که
تنهــا مبلــغ اندکــی از این پــول را بــه اداره اوقاف
پرداخت می کرده است.

رئیس بنیاد شهید نطنز
در سانحه رانندگی

نفــر از افــرادی کــه در ایــن درگیــری
حضــور داشــتند شناســایی و دســتگیر
شــدند و تالش بــرای دســتگیری بقیه
متهمان ادامه دارد.

گــروه حوادث /واژگونی خودرو پژو  ۲۰۶رئیس بنیاد شــهید
و امور ایثارگران شهرستان نطنز در جاده منجر به مرگ وی
و همراهش شد.
حســین ریاحی ،رئیس مرکز اورژانس کاشــان در این باره به
ایرنا گفت :این حادثه حدود ســاعت پنج صبح پنجشنبه در
جاده نطنز رخ داد و در جریان آن خودرو سواری پژو  ۲۰۶که
از آزادراه تهران بهسمت جاده قدیم نطنز در حرکت بود ،با
سه سرنشین واژگون شد.
در ایــن واژگونــی  ۲نفــر از سرنشــینان که یک مــرد و یک زن
 ۴۵ساله بودند از خودرو به بیرون پرت شدند و بر اثر شدت
ضربــه جان خود را از دســت دادند .یکی از جانباختگان این
حادثــه ابوالفضــل شــاطررجبی رئیــس بنیــاد شــهید و امور
ایثارگران شهرستان نطنز بود.
وی بیان کرد :یکی از سرنشینان خودرو نیز که دختری ۱۸
ســاله بود ،از ســوی نیروهای اورژانس به بیمارســتان شهید
بهشتی کاشان انتقال یافت.
علت این حادثه از سوی پلیس در حال بررسی است.

ربودن مرد مغازهدار برای تسویهحساب
گــروه حــوادث /تیزهوشــی کارمنــد جایــگاه
ســوخت که بــا مشــاهده چهره متهــم وی را
شناســایی کــرده بــود ،منجــر بــه دســتگیری
سردسته باند آدمربایی و بازداشت او شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»،
شــامگاه  ۱۷خــرداد ،مــرد جوانــی در یکی از
خیابانهای خلوت تهرانسر پیاده در حرکت
بــود که مردی زخمی را دید که دســت و پا و
چشمهایش را بسته بودند.
مــرد جــوان بالفاصلــه بــا پلیــس و اورژانس
تماس گرفت و مأموران راهی محل شدند.
مــرد مجــروح بــه بیمارســتان منتقل شــد و
در رابطــه با اتفاقی که برایــش رخ داده بود،
گفت :ســه شــب قبل مثل همیشــه مغازهام
را بســتم و راهی خانه شــدم .این شــبها به
خاطــر کرونا تردد خــودرو خیلی کم شــده و
هــر چه بــه انتظــار تاکســی ماندم ،ماشــینی
گیرم نیامد .به ناچار ســوار خودرویی عبوری
شــدم ،امــا هنوز مســافتی طی نشــده بود که
یکــی از ســه سرنشــین خــودرو چاقویــی زیــر
گلویم گذاشــت و از من خواســت سرم را زیر
صندلی کنم.
او ادامه داد :چشــمهایم را با پارچه بستند و
پس از طی مسافتی مرا به باغ ویالیی بردند
که بعداً متوجه شــدم در شــهریار است .سه
شــبانه روز مــرا کتــک زده و از صحنــه کتــک
زدنــم فیلــم گرفتنــد و بعــد هم مــرا مجبور
کردنــد چنــد برگ چک ســفید امضــا کنم و
اثــر انگشــت بزنــم ۲۰۰ .میلیون تومــان پول
هم در حسابم بود که اینترنتی خرید کردند،

بعد هم انگشــتر طال و ساعت و گوشی تلفن
همراه و هر چیزی را که همراهم بود سرقت
کــرده و پــس از ســه روز شــکنجه ،مــرا ســوار
خودروشــان کــرده و در یکــی از خیابانهــای
تهرانسر رها کردند.
 ëëتصویری از متهمان
به دنبال اظهارات مرد مغازهدار ،تحقیقات
پلیســی بــرای دســتگیری اعضــای بانــد
آدمربایی آغاز شــد .بالفاصلــه دوربینهای
مداربســته اطــراف محلی که مــرد مغازهدار
ربوده شــده بود و دوربینهای محلی که او را
رهــا کرده بودند ،مــورد بازبینی قرار گرفت و
چهــره متهمان به دســت آمد .اما از آنجایی
که پالک خودرو پوشــانده شده بود ،مأموران
موفق نشدند شماره پالک خودروی پژو را به
دست آورند.
تصویر به دســت آمده از متهمان به تمامی
واحدهــای گشــت و متصدیــان جایگاههــای
ســوخت ارســال شــد .بررســیها در ایــن
خصوص ادامه داشــت تا اینکــه مرد جوانی
از یکــی از جایگاههــای ســوخت تمــاس
گرفــت و مدعی شــد یکــی از متهمــان برای
ســوختگیری خــودرواش بــه پمــپ بنزیــن
آمده است .بالفاصله مأموران راهی جایگاه
ســوخت شــده و در بازبینــی دوربینهــای
مداربســته جایــگاه ســوخت موفــق شــدند
شــماره پالک خــودروی متهــم فــراری را به
دســت آورنــد .بــا اســتعالم شــماره پــاک
خــودروی پژو ،صاحــب آن شناســایی و مرد
جوان دستگیر شد.

 ëëدستور آدمربایی
مــراد ،صاحــب خــودروی پــژو در تحقیقات
اولیــه منکــر آدمربایی بود ،امــا زمانی که در
برابــر مدارک پلیســی قــرار گرفــت ،به جرم
خود اعتراف کرد و گفت یکی از دوســتانم به
من دستور داد تا شاکی را بربایم.
مــرد جوان ادامــه داد :دوســتم از انگیزهاش
برای ایــن کار حرفی نزد ،من هم نپرســیدم
امــا تــا آنجایــی کــه از حرفهایــش میشــد
فهمیــد ،با شــاکی اختــاف حســاب قدیمی
داشــت و میخواســت به حقش برســد .من

هــم دو نفــر از دوســتانم را بــا خــودم همراه
کردم .طبق خواســته دوســتم از شاکی فیلم
گرفتیــم و با تهدید  ۵۰برگه چک و برگههای
ســفید امضــا گرفتیــم و در نهایــت او را رهــا
کردیــم ۲۰۰ .میلیــون پول حســاب شــاکی و
وســایل با ارزش او را هم به عنوان دســتمزد
برداشتیم.
بــا اعتــراف مــرد جــوان ،تحقیقــات بــرای
دســتگیری سایر همدســتان مراد و شخصی
که دســتور این آدمربایی را صــادر کرده بود،
ادامه دارد.

