چهارشنبه 8بهمن  1399شماره5939
خبر حوادث

دستگیریسارقانمسلح
طالفروشیجوادیه

س��رهنگ جلی��ل موقوفهای از دس��تگیری
سارقان مسلح طالفروشی جوادیه خبر داد .به
گزارش برنا؛ سرهنگ جلیل موقوفهای ،رئیس
پلیس پیش��گیری تهران بزرگ با اعالم خبر
بازداشت سارق مسلح طالفروشی ،در تشریح
این خبر گفت :حدود ساعت  ۱۸روز یکشنبه
(پنجم بهمن) فردی مس��لح قصد سرقت از
یک طالفروشی را در منطقه جوادیه داشت،
این س��ارق مسلح به س��رعت پس از ورود به
طالفروش��ی با س�لاح و تهدید ،برای سرقت
اق��دام کرد.رئیس پلیس پیش��گیری تهران
بزرگ افزود :صاحبان طالفروشی که از آالرم
و تجهیزات حفاظتی مانند دزدگیر در مغازه
خود بهره میبردند ،پس از ورود سارق مذکور،
به س��رعت سیستم آالرم را به صدا درآوردند.
او تصری��ح کرد :با به صدا درآمدن سیس��تم
دزدگیر مغازه ،هم��کاران تیم عملیاتی ۱۱۷
جوادیه که در حوالی مغازه مذکور مش��غول
گش��تزنی بودند ،وارد عمل شده و پیش از
هرگونه س��رقت موفق به بازداش��ت سارق و
کش��ف یک کلت کمری با  ۹فشنگ جنگی
از سارق مذکور شدند.این مقام انتظامی ادامه
داد :البته صاحبان طالفروشی در حین سرقت
با س��ارق مس��لح نیز درگیر و موفق به خلع
سالح وی شده بودند.موقوفهای ضمن توصیه
به مالکان صن��وف از جمله صنوفی همچون
طالفروشی در رعایت موارد ایمنی و حفاظتی،
بیان ک��رد :این قبیل صن��وف باید در بحث
رعایت مسائل ایمنی از جمله دزدگیر ،استفاده
از سیستم آالرم و حتی شیشههای ضدگلوله
اهتم��ام بورزن��د البته بس��یاری از مغازههای
طالفروشی در تهران به این سیستمها مجهز
هستند.رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ
بیان کرد :در طول س��ال گذشته ،این دومین
سرقت مس��لحانه نافرجام در تهران بوده که
نخست لطف خدا را شاهد بودیم و همچنین
استفاده از تجهیزات ایمنی مذکور و حضور به
موقع ماموران کالنتری منجر به ناکام ماندن
این سرقتها شده است.این مقام انتظامی با بیان
اینکه حتی ش��رکتها و منازل نیز میتوانند از
سیستم مها استفاده کنند ،عنوان کرد :خطای
این سیستم بسیار ضعیف است ،سیستم مها
به کالنتری محله اتصال دارد و به محض وقوع
رویدادی ،همکاران انتظامی در کمترین زمان
در محل حاضر ش��ده و ت��ا زمانیکه اطمینان
حاصل نکنند س��رقت در محل روی نداده یا
فردی ناش��ناس داخل آن منزل ،ش��رکت یا
مغازه حضور ندارد ،اجازه ترک محل را ندارند.

شماره 139930400901117483

آگهیتاسیس
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

حوادث

قتلمهساتوسطدوستصمیمیاش
ملیکا  18س��اله بود که متهم به قتل مهس��ا شد .او حاال اگر نتواند
وج��ه المصالحه دیه را تامین کند،اعدام میش��ود .به گزارش رکنا،
سه سال قبل دختر جوانی به نام مهسا مقابل در خانه شان واقع در
اسالمشهر با ضربه چاقو از سوی دوستش مجروح شد و ساعتی بعد
جان خود را از دست داد .به این ترتیب پرونده قتل مهسا روی میز
بازپرس جنایی قرار گرفت.در بررسیهای اولیه مشخص شد دو نفر
از دوستان مهسا مقابل در خانه او آمده و در جریان درگیری یکی از
آنها به نام ملیکا به مهسا چاقو زده است .به این ترتیب ظهر همان
روز ملیکا شناس��ایی و بازداش��ت شد .در حالی که سه سال از قتل
مهسا به دست ملیکا میگذرد،او از روز حادثه تا حاال در زندان است.
ملیکا به اتهام قتل به قصاص محکوم شده است و اگر او و خانوادهاش
موفق به جمعآوری مبلغ دیه نشوند،اولیای دم حکم قصاص را اجرا
خواهند کرد.ملیکا دختر جوانی اس��ت که در چهرهاش طراوت اول
جوانی و یک غم سنگین تضاد ناباورانهای ساخته است.اتهام سنگین
قتل در  18سالگی،چنان ضربه مهلکی به بدنه احساس ملیکا وارد
کرده است که واژهها به راحتی از دهانش خارج نمیشود.سنگینی
بار این اتهام برای شانههای ملیکا خیلی زیاد است.

چند سال داری؟
 21سال.از  18سالگی به اتهام قتل دوست صمیمیام در زندانم.

روز یکی از دوس��تان مشترکمان با من تماس گرفت و گفت شب
گذشته،بعد از مهمانی مهسا در اینستاگرام الیو گذاشته بود و به من
در الیو فحاشی کرده بود.بعد آن دوستم گفت بیا برویم با مهسا دعوا
کنیم و بگوییم چرا این حرفها را پش��ت س��ر تو زده است.من هم
حالت گیج و منگ داشتم و بدون فکر دنبال دوستم راه افتادم و به
مقابل خانه مهسا رفتیم.
چرا گیج و منگ بودی؟
چند وقتی بود به خاطر مش��کالت اعص��اب دارو مصرف میکردم.
داروها خوابآور بود.آن روز هم دارو خورده بودم.

بعد از اینکه به مقابل خانه مهسا رفتی چه شد؟
زنگ در خانه ش��ان را زدم و او مقابل خانه آمد.انگار هنوز در حالت
گیجی و خواب و بیدار بودم.می خواستم در خانه شان را هل دهم
و داخل بروم اما او مانع منشد و پایم را الی در گذاشت.نمی دانم
چه شد که با هم دست به یقه شدیم و یکدفعه چاقویی را که دستم
بود به گلویش زدم.اینقدر در حالت منگی بودم که تصویر درس��تی
از آن لحظه در ذهنم ندارم .بعدا که کمی حالم بهتر ش��د به ذهنم
فشار آوردم و یادم آمد در آن حالت چطور به مهسا ضربه زده بودم.
چرا چاقو داشتی؟
همان جا مقابل خانه مهسا چاقو را دوست دیگرم که همراهم بود دستم
داده بود .به من میگفت اگر درگیری باال گرفت با چاقو مهسا را بترسان.

چه ش��د که بین تو و دوست صمیمی ات چنین فاجعهای
اتفاق افتاد؟
من و مهسا دو سال بود از بهترین دوستان همدیگر بودیم .من او را
خیلی دوست داشتم و بعد از اینکه پدر و مادرم از هم جدا شدند ،تنها
چیزی که آرامم میکرد این بود که در کنار مهسا و در جمع دوستانم
باشم .خیلی وقتها با هم مهمانی میرفتیم و شب قبل از حادثه هم
باز با هم مهمانی بودیم.همان شب من متوجه شدم که مهسا و یکی
از دوستانم پشت سر من بدگویی کرده اند.خیلی ناراحت شدم.

چطور دستگیر شدی؟
دوستان مهسا که در خانه شان بودند متوجه حضور ما شده بودند
و موضوع را به پلیس گفتند.ماموران اول س��راغ دوست دیگرم که
همراهم بود رفتند.بعد نشانی من را از او گرفتند و دستگیرم کردند.
در اداره آگاهی فهمیدم که مهسا فوت کرده است.

چرا ناراحت شدی؟
من از مهسا ناراحت شدم چون او دو سال بود دوست صمیمی من
بود و نباید با این کارش به رفاقتمان خیانت میکرد.

اولیای دم مهسا چه کسانی هستند؟
پ��در و مادرش.هر دو از من ش��کایت کردن��د و در دادگاه تقاضای
قصاص کردند.

برای همین با او دعوا کردی؟
نه.با اینکه خیلی ناراحت بودم اما تصمیم گرفته بودم اهمیت ندهم
و فقط میخواس��تم دیگر با مهسا کاری نداشته باشم.اما فردای آن

وقتی در دادگاه با آنها روبرو شدی چه اتفاقی افتاد؟
من تا به حال مادر مهس��ا را ندیده بودم.او به ش��دت ش��بیه مهسا
بود.چش��مانش مثل چش��مان مهس��ا آب��ی بود.دلم خیل��ی برای

پایان گروگانگیری در سراوان

با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی شهرس��تان س��راوان عامالن آدم
ربایی جوانی  34س��اله در شهرس��تان سراوان دس��تگیر شدند.به
گزارش رکنا ،سردار احمد طاهری فرمانده انتظامی استان سیستان
و بلوچستان اظهار داشت :در پی کسب خبری مبنی بر ربایش جوان
 34ساله سراوانی در آذرماه سال جاری در این شهرستان ،پیگیری
موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان و شهرستان سراوان

1399/10/29

تاس�یس موسس�ه غیرتجاری انجمن صنفی کارفرمایی
واردکنندگان و فروشندگان تجهیزات رادیویی در تاریخ
 1399/10/29ب�ه ش�ماره ثب�ت  51016به شناس�ه ملی
 14009738124ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
نام :انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان و فروشندگان
تجهیزات رادیویی موسسه غیرتجاری موضوع فعالیت:
انجمنه�ای صنفی کارگری و کارفرمایی به موجب مجوز
ش�ماره  238214مورخ  1397/11/29وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی .به موجب مجوز از اداره کل وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی برابر با شماره مجوز  457-3/2-32در
تاریخ  1397/09/03در اس�تان مربوطه این آگهی به ثبت
رسید .مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلی :استان تهران -منطقه  ،15شهرستان تهران ،بخش
مرکزی ،شهر تهران ،محله شهید قندی -نیلوفر ،خیابان
شهید سرلشگر قنبر قنبرزاده ،خیابان چهارم ،پالک ،28
طبقه همکف کدپستی 1533814551مدیران آقای جعفر
ایزدی به ش�ماره ملی  0059074183و به س�مت دبیر به
مدت  3سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت
 3سال آقای محسن غفوری به شماره ملی0075224585
و به سمت عضو علیالبدل هیئت مدیره به مدت  3سال
آقای حس�ین کرمی به ش�ماره ملی  0385130279و به
س�مت عضو اصلی هیئ�ت مدیره به مدت  3س�ال آقای
ناصر پاش�ائی مرندی به ش�ماره مل�ی  0931358949و
به س�مت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  3س�ال و به
س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  3س�ال خانم
س�هیال فروزانی به شماره ملی  2291618695و به سمت
عضو اصل�ی هیئت مدیره به مدت  3س�ال و به س�مت
خزانهدار به مدت  3سال آقای وحید مخدومی کویری به
شماره ملی  2992156329و به سمت رئیس هیئت مدیره
به مدت  3س�ال و به س�مت عضو اصلی هیئت مدیره به
مدت  3س�ال دارندگان حق امضاء :کلیه مکاتبات اداری
و اوراق ع�ادی انجمن با امضا رئیس هیئت مدیره یا دبیر
ممهور به مهر انجمن و کلیه اس�ناد مالی ،اوراق رس�می
بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیئت مدیره
رس�یده باشند با امضا مشترک مسئول امور مالی و یکی
دیگر از اعضای هیئ�ت مدیره خزانهدار و رئیس و ممهور
به مهر انجمن معتبر خواهد بود .بازرس�ان آقای علیرضا
خراسانی به ش�ماره ملی  0859265145به سمت بازرس
علیالبدل به مدت  1سال آقای رسول شهباز گهروئی به
ش�ماره ملی  1271243830به س�مت بازرس علیالبدل
به مدت  1س�ال روزنامه کثیراالنتش�ار آفتاب اقتصادی
جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع
فعالیت مذک�ور ،به منزله اخ�ذ و ص�دور پروانه فعالیت
نمیباشد.

ق��رار گرفت.وی تصریح کرد :ماموران زب��ده پلیس مبارزه با جرایم
جنای��ی با حضور در مح��ل ربایش در بررس��یهای اولیه دریافتند
عامالن این ارتکاب خش��ن با ورود به خانه جوانی  34س��اله وی را
ربوده و متواری میش��وند .این مقام ارش��د انتظامی افزود :ماموران
با انجام تحقیق��ات و اقدامات اطالعاتی و فنی ،مخفیگاه متهمان را
شناسایی و با توجه به اینکه آدم ربایان بطور مداوم مخفیگاه خود را

اقدام به خودکشی
همزمان دو دختر جوان

فرماندار گرگان از اقدام به خودکش��ی دو دختر جوان در گرگان با پریدن از پل
عابر پیاده خبرداد و گفت :هر دو دختر به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل
شدند .به گزارش ایسنا ،محمد حمیدی اظهار کرد :حدود ساعت  ١۴بعد از ظهر
روز سهشنبه هفتم بهمن ماه ،دو دختر جوان با پریدن از روی پل عابر پیاده در
خیابان ناهارخوران اقدام به خودکش��ی کردند .وی افزود :با توجه به تردد زیاد
خودروهای س��واری در محور فوق ،هنگام پریدن از روی پل ،بهصورت تصادفی
با خودروی گش��ت نیروی انتظامی برخورد و از م��رگ نجات یافتند .حمیدی
خاطرنش��ان کرد :هر دو نفر به شدت مجروح و در بیمارستان بستری هستند.
فرماندار گرگان بیان کرد :با بررسیهای انجام شده علت این اقدام به خودکشی
مسائل و مشکالت خانوادگی بوده است.

مفقودی

کارت دانشجویی اینجانب شهرزادالسادات سیدحسنی به کدملی ۴۴۲۰۷۰۰۰۰۹ :به
شماره دانشجویی ۹۵۲۱۸۰۴۳ :کارشناسی رشته روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی

کارت دانشجویی اینجانب الناز پرتوی نژادی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه
الزهرا (س)شعبه ارومیه به شماره دانشجویی  9518171002مفقودگردیده وفاقد
اعتبار میباشد

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب متین الس��ادات میرمرعش��ی فرزند سید حسین به
ش��ماره شناس��نامه  25625صادره از تهران درمقطع کارشناس��ی رشته مهندسی
معماری صادره از واحد دانش��گاهی شوشتر با ش��ماره  178820400499مفقود
گردیده است وفاقد هر گونه اعتبار می باشد .از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک
را به دانش��گاه آزاد اسالمی واحد شوشتر به نشانی شوشتر -منطقه شوشتر نو-بلوار
دانشگاه-دانش��گاه آزاد اسالمی واحد شوشتر کد پس��تی  6451741117ارسال
نماید.

مفقودی

شناس��نامه مالکی��ت اتومبی��ل تیب��ا  2مدل  96رنگ س��فید ب��ه ش��ماره انتظامی:
 20ای��ران  629م  42ب��ه ش��ماره موت��ور M158441596 :و ش��ماره شاس��ی:
 NAS821100H1098869ب��ه نام :س��عید گلچین مفقود گردی��ده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

مفقودی

شناس��نامه مالکیت اتومبیل پژو  405مدل  99رنگ خاکستری به شماره انتظامی:
 14ای��ران  394ی  22ب��ه ش��ماره موتور 139B0181125 :و ش��ماره شاس��ی:
 NAAM31FE3LK614320ب��ه ن��ام :جواد صادقی مفق��ود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

خبر حوادث
ملی��کا :زن��گ در خانه ش��ان را زدم و او مقابل خانه
آمد .انگار هنوز در حالت گیجی و خواب و بیدار بودم.
می خواستم در خانه شان را هل دهم و داخل بروم اما او
مانع منشد و پایم را الی در گذاشت.نمی دانم چه شد
که با هم دس��ت به یقه شدیم و یکدفعه چاقویی را که
دستم بود به گلویش زدم.اینقدر در حالت منگی بودم
که تصویر درستی از آن لحظه در ذهنم ندارم
مهس��ا تنگ ش��ده بود و از اینکه باعث مرگ او ش��ده بودم خیلی
عذاب وجدان داش��تم.برای همین وقتی م��ادرش را دیدم گریهام
گرفته بود.دلم میخواس��ت او را بغل کنم و به جای دوس��تم او را
ببوسم.
توانستی از خودت دفاع کنی؟
نه من هیچ حرفی نمیتوانستم بزنم.این قدر ترسیده بودم که زبانم
بند آمده بود.اما وکیلم از من دفاع کرد.
حاال تا قصاص چقدر فاصله داری؟
مادرم در این سه سال خیلی تالش کرد که خانواده مهسا را راضی
به گذشت از قصاص کند.پدر و مادر مهسا هم مثل پدر و مادر خودم
از هم طالق گرفته اند.مهس��ا هم مثل من تک فرزند اس��ت.با این
وج��ود دل پدر و مادرش به رحم آمده و حاضر ش��دهاند با دریافت
وجه المصالحه از قصاص من گذشت کنند.
اگر این مبلغ را نپردازی چه میشود؟
اعدام میشوم!
چ��ه چیز تو را در این س��ن کم به این نقط��ه از زندگی
رساند؟
پدرم اعتیاد داش��ت و س��ه س��ال قبل از حادثه مادرم را طالق داد.
ای��ن اتفاق خیلی من را افس��رده کرده بود.هر روز مش��ت مش��ت
قرص اعصاب میخوردم.پرخاش��گر ش��ده بودم و فقط با دوستانم
وقت میگذراندم.
برای بعد از آزادی برنامهای داری؟
اگ��ر بتوانم رضایت بگیرم فقط جای قدمهای مادرم را میبوس��م و
س��عی میکنم به او کمک کنم.مادرم در این س��الها خیلی عذاب
کشیده است.
روزهایت را در زندان چطور میگذرانی؟
با همان قرصهای اعصاب!
تغیی��ر میدادند درنهایت با آگاهی از محل اختفای آنان و نگهداری
فرد ربوده شده با هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه
ضمن رهایی فرد ربوده و بازگشت وی به آغوش خانواده ،آدم ربایان
را که 2نفر بودند دستگیر کردند .فرمانده انتظامی استان سیستان و
بلوچستان با بیان اینکه علت و انگیزه این اقدام خشن اختالف قبلی
و مالی آدم ربایان با ش��اکی بوده ،خاطرنشان کرد :پلیس با کسانی
که بخواهند نظم و امنیت جامعه را برهم بزنند با قاطعیت برخورد و
اجازه جوالن به آنها را نخواهد داد.
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افقی

-1عاملمولدبیماریماالریاکهپشهآنوفل
آن را منتقل می کند  -وابسته - 2تالش
برای پیشی گرفتن  -درنگ  -سرشماری
کردن - 3مجموع دو قاره اروپا و آس�یا -
دستگاهتعویضکنندههوایفضایبسته
 - 4مس�اوی  -نام دخترانه  -ش�هری در
انگلس�تان  - 5ثانی  -حجم هندسی -
کوچک  -کاله فرنگ�ی - 6از اصول دین
 ظالم  -برادر آبادانی - 7گفتن " انا هلل واناالیهراجعون"-حسینیهها-نویسنده
" س�فر ب�ه ک�ره م�اه " - 8نوعی معرف
ش�یمیایی  -کتک کاری - 9نخس�تین
امپرات�وری جهان  -ب�ازی رایانه ای  -هم
صدا - 10صورت شطرنجی  -موادی که در
مجرای آب ته نشین می شود  -نام کشور
میانمار در سال های دور - 11تیر پیکاندار
حرفپیروزی-ازتقسیماتارتشی-ازحروفیونانی- 12درماندهوعاجز-لباس
ح�ج  -ترمز چهار پا - 13ش�ریعت ها -
دارایخصلتهاینیکیچونبلندطبعی
 ،گذشت و ایثار - 14رزق و روزی  -مسرت
 عنایت و توجه - 15فرآیند ساییدن -یپور
فیلمیاززندهیادرسولمالقل 

عمودی

 - 1رئی�س جمهور فرنگی ها  -رس�ته ای

در ارتش - 2دندان دور ریختنی  -کاش�ف
آلمان�ی میک�روب س�ل  -دع�وی كردن
- 3صدویازده-دارایهستی-یتیمبودن

 - 4پوست گندم  -ماه تابستانی  -فیلمی
از فری�دون جیرانی  - 5متری  -میوه ای با

خاصیت طبی شبیه سنجد  -اش�اره دور
 - 6فرماندهان  ،جمع امی�ر  -نازا  -قدرت
تش�خیص  - 7پرونده  -جب�ران کردن -

خداحافظی بیگانه  - 8ایمان قلب�ی  ،باور

 س�یخونک  -نصف صورت  -همه با هم !- 9بجاآوردنپیمان-مدرسهای-بایکوت
- 10ماهکارگری-اسبانگیز-صفتسیب
زمینی - 11هزار کیلو – پسوند بچه گانه -

لگد کوب - 12نام زنانه  -سالح انفجاری -

ثروتمند- 13نامبارکی-صدارت-زمستان
- 14سفارشپیشازمرگ-ابزاردقیقبرای
سنجیدنزمان-چوبخوشبو-15سلسله

فرمانروایانخراسان-دارایآهار
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انهدام باند کالهبرداری از
خریداران خودرو

مع��اون مبارزه ب��ا جع��ل و کالهبرداری
پلیس آگاهی پایتخت از انهدام باند هفت
نفره که ب��ا افتتاح دفتر فروش اقس��اطی
خ��ودرو از خریداران کالهب��رداری کرده
بودند ،خبر داد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،س��رهنگ کارآگاه
جهانگیر تقی پور اف��زود :کارآگاهان اداره
چهاردهم پلیس آگاهی پایتخت ،در رصد
اطالعاتی متوجه فعالیت غیر مجاز شرکتی
در س��ایتهای آگهی اینترنتی ش��دند که
فروش اقساطی خودرو را تبلیغ میکردند.
وی اف��زود :در تحقیقات محلی مش��خص
ش��د ،ش��رکت موصوف واحدی را در یکی
از برجهای غرب تهران اجاره کرده و فاقد
مجوزهای قانونی است.
مع��اون مب��ارزه ب��ا جع��ل و کالهبرداری
پلیس آگاهی پایتخت با بیان اینکه نتیجه
تحقیق��ات انجام ش��ده به مرج��ع قضائی
منعک��س و دس��تور دس��تگیری اعضای
ش��رکت اخذ ش��د ،اظهارکرد 21 :دی ماه
تیم��ی از کارآگاه��ان اداره چهارده��م به
ش��رکت موصوف اع��زام و در یک عملیات
پلیس��ی موفق ش��دند مدیر عامل شرکت
ک��ه خانم جوان  ۳۰س��الهای ب��ود را به
همراه چهار تن از همدس��تانش بازداشت
کنند.
تقی پور اضافه کرد :در تحقیق از متهمان
دس��تگیر ش��ده هویت دو ت��ن از عوامل
پش��ت پرده شناس��ایی و مش��خص ش��د
یک��ی از این عامالن ،س��ابقه دار و پیشتر
با همین عنوان مجرمانه دس��تگیر شده و
مدت��ی قبل با ضمانت از زندان آزاد ش��ده
و پرون��ده او همچنان در حال رس��یدگی
اس��ت .وی با اش��اره به اینکه تا کنون ۱۹
تن از مال باختگان شناس��ایی ش��ده اند،
افزود :دس��تگیری دو مته��م اصلی پرونده
در دس��تور کار قرار دارد .تقی پور در پایان
گفت :کارشناسان ارزش اموال کالهبرداری
شده را  ۲۰میلیارد ریال برآورد کرده اند.

