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كارگر كارخانه صنعتي كه دختر معلول صاحبكارش را از ش�هري 
در شمال كش�ور ربوده و به تهران منتقل كرده بود، بازداشت شد. 
به گزارش ج��وان، اواخر بهمن ماه امس��ال بود كه م��ردي در يكي از 
شهرهاي استان مازندران سراسيمه به اداره پليس رفت و گفت دختر 

21 ساله اش به نام فرحناز به طور ناگهاني گم شده است. 
وي در توضيح ماجرا گفت: من كارگاه بزرگ صنعتي دارم و وضع مالي ام 
خيلي خوب است. دختر جواني دارم كه از بيماري كم تواني ذهني رنج 
مي برد و به همين خاطر همسرم هميشه از او در خانه مراقبت مي كند. 
ساعتي قبل همسرم در حالي كه دخترم تنها در خانه بود، براي انجام 
كاري از خانه بيرون رفته بود و وقتي به خانه بازگش��ت متوجه ش��ده 
دخترمان از خانه بيرون رفته است. از آنجايي كه او هيچ وقت تنهايي 
از خانه بيرون نمي رفت، نگرانش ش��ديم و همراه تعدادي از بستگان 
به دنبالش گشتيم اما متأس��فانه دخترم را پيدا نكرديم و االن احتمال 

مي دهم اتفاق ناگواري براي او رخ داده باشد. 
با طرح اين شكايت تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي مازندران به دستور 

قاضي پرونده براي پيدا كردن دختر جوان وارد عمل شدند. 
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه مأموران پليس دريافتند از 
روزي كه دختر كم توان ذهني گم شده است، يكي از كارگران كارگاه 
صنعتي شاكي به نام جهانگير هم به طرز مرموزي ناپديد شده است و 
حتي همسر و فرزندانش از او هم خبري ندارند. مأموران احتمال دادند 
كه جهانگير در گم ش��دن دختر جوان دست داشته باش��د و بنابراين 
تحقيقات خود را ادامه دادند تا اينكه مش��خص شد فرحناز روز حادثه 
داخل خودروي جهانگير ديده شده است. از سوي ديگر مشخص شد 
جهانگير روز حادثه به خانه شاكي رفته و دختر بيمار آنها را سوار خودرو 

كرده و به مكان نامعلومي منتقل كرده است. 
   شناسايي آدم رباي آشنا

  مأموران تحقيقات گسترده اي را براي دستگيري جهانگير آغاز كردند 
تا اينكه با خبر شدند فرحناز به خانه يكي از بستگان نزديكش در تهران 

رفته است. 
بدين ترتيب مأموران پليس با گرفتن نيابت قضايي راهي تهران شدند. 
مأموران در نخستين گام از صاحبخانه تحقيق كردند. وي گفت: ما در 
خانه نشسته بوديم كه صداي زنگ خانه مان نواخته شد و وقتي در را باز 
كرديم در كمال ناباوري با فرحناز روبه رو ش��ديم كه پشت در ايستاده 
بود. از آنجايي كه يك هفته قبل او گم شده بود، وقتي او را جلوي در خانه 
ديديم خيلي شوكه شده بوديم و بالفاصله موضوع را به پدرش و مأموران 
پليس خبر داديم.  مأموران پليس در ادامه از فرحناز تحقيق كردند. وي 
گفت: روز حادثه جهانگير كه كارگر پدرم بود به در خانه ما آمد و گفت 
پدرم گفته »فرحناز را به خانه خاله اش ببر«. من به او اعتماد كرد و سوار 
خودرواش شدم اما او مرا به خانه اي در شهر ديگري برد و آنجا زنداني 
كرد و بعد هم مرا اذيت كرد. چند روزي آنجا بوديم كه مرا به تهران آورد 

و جلوي خانه فاميلمان رها كرد و رفت. 
پس از اين مأموران تحقيقات خود را براي شناسايي و دستگيري مرد  
آدم ربا ادامه دادند تا اينكه خودروي مته��م را داخل كوچه اي حوالي 
جنوب تهران شناس��ايي كردند. بررسي هاي پليس��ي نشان داد خانه 
يكي از دوستان متهم در آن نزديكي است. بنابراين مأموران پليس به 
دستور قاضي احسان زماني، بازپرس شعبه ششم دادسراي امور جنايي 
تهران وارد خانه دوست متهم شدند و جهانگير را كه آنجا مخفي شده 

بود دستگير كردند. 
   اعتراف متهم 

صبح ديروز متهم براي بازجويي به دادسراي امور جنايي تهران منتقل 
شد و به جرم آدم ربايي و آزار و اذيت دختر معلول اعتراف كرد. وي گفت: 
من متأهل و چهار فرزند دارم. سال هاست در كارگاه صنعتي پدر فرحناز 
كارگري مي كنم و در اين مدت توانستم اعتماد آنها را جلب كنم تا جايي 
كه به خانه شان رفت و آمد داشتم. روز حادثه براي انجام كاري به خانه 
صاحبكارم رفتم كه ديدم دخترش تنها است. از آنجايي كه او كم توان 
ذهني است، ناگهان نقشه شيطاني به فكرم رسيد و تصميم گرفتم او 
را به بهانه اينكه به خانه خاله اش ببرم، بربايم و نقشه شيطاني ام را اجرا 
كنم. او را فريب دادم و سوار خودرو كردم و به طرف چالوس به راه افتادم. 
در نزديكي چالوس وياليي اجاره كردم و يك هفته همراه فرحناز آنجا 
بودم كه متوجه شدم پدرش از من شكايت كرده و مأموران پليس هم 
در تعقيب من هستند. در حالي كه خيلي ترسيده بودم، فرحناز را سوار 
خودرو كردم و به تهران آوردم و جلوی در خانه يكي از بستگانش كه از 
قبل مي شناختمش رهايش كردم. وي در پايان گفت: از آنجايي كه او 
كم توان ذهني بود، فكر مي كردم كسي حرف هاي او را باور نمي كند و 

دستم رو نمي شود اما در نهايت گرفتار شدم. 
قاضي احس��ان زماني پس از انجام تحقيقات ابتدايي از متهم با صدور 
قرار عدم صالحيت دستور داد متهم براي انجام تحقيقات تكميلي به 

دادسراي محل حادثه منتقل شود. 

كشف 594 هزار ماسك 
در 2 عمليات پليس

رئيس پليس امنيت عمومي پايتخت از كش�ف 594 هزار ماسك 
احتكار ش�ده در دو عمليات پليس�ي خب�ر داد و تأكي�د كرد كه 
برخ�ورد پليس ب�ا محتك�ران همچن�ان ادام�ه خواهد داش�ت. 
 به گزارش جوان، سردارعلي ذوالقدري توضيح داد: در اولين عمليات 
مأموران پليس امني��ت با دريافت خب��ري مبني بر خري��د و احتكار 
ماسك هاي فيلتردار و يكبار مصرف توس��ط فردي در حوالي خيابان 
فاطمي مأموران پليس دست به تحقيق زده و متوجه شدند كه متهم 
از يك س��اختمان نيمه كاره به عنوان انبار خود استفاده كرده است كه 
مأموران در محل حاضر ش��دند و بيش از 580 هزار ماسك را كشف و 

متهم را بازداشت كردند. 
   كشف 14هزار ماسك احتكارشده    

وي همچنين از كشف 14 هزار ماسك احتكار شده در غرب پايتخت و 
دستگيري دو متهم خبر داد و گفت: مأموران پليس در جريان تحقيقات 
خود از احتكار ماسك در انباري حوالي شهريار با خبر شدند و دو متهم 

را دستگير و تعداد 14هزار ماسك احتكار شده كشف كردند. 

بازداشت سارق خودروهاي مزدا 
در تعقيب و گريز پليس 

مردي كه پس از سرقت خودروهاي مزدا 323 با آن گشت زني مي كرد 
در تعقيب و گريز با مأموران گشت پليس آگاهي تهران بازداشت شد. 
به گزارش جوان ساعت 09:30 چهارم اسفندماه كارآگاهان يگان گشت 
پليس آگاهي پايتخت هنگام گشت زني در بزرگراه آيت اهلل سعيدي به 
يك دستگاه خودرو مزدا323 مظنون شده كه پس از استعالم مشخص 
ش��د كه خودروي مورد نظر يك روز قبل در مح��دوده كالنتري 121 
نياوران سرقت شده اس��ت. بعد از آن بود كه مأموران پليس به راننده 
فرمان ايس��ت دادند. راننده مزدا اما بدون توجه به هشدار با فشار روي 
پدال گاز از محل دور ش��د و عمليات تعقيب و گريز به جريان افتاد تا 
اينكه خودروي مزدا در ترافيك مسير گرفتار شد. راننده اما بدون توجه 
به هشدار پليس اين بار با دنده عقب شروع به حركت كرد و در مسير با 
چند خودرو تصادف كرد تا اينكه با تركيدن يكي از الستيك هاي خودرو 
متوقف شد. توقف خودرو اما پايان فرار سارق نبود بلكه متهم اين بار با 
پاي پياده از محل متواري ش��د تا اينكه با شليك تير هوايي خودش را 

تسليم پليس كرد. 
متهم 32  ساله كه داوود نام داش��ت در اولين بازجويي ها به سرقت اين 
خودرو و خودروهاي مشابه اعتراف كرد و گفت قبل از سرقت اين خودرو 
خودروي ديگر را حوالي كالنتري باغ فيض سرقت و آن را حوالي ميدان 

صنعت رها كرده است. 
متهم گفت به اين نوع خودرو عالقه دارد و بعد از سرقت با آن گشت زني 
كرده و بعد خودرو را در محلي خلوت رها مي كند. با اطالعاتي كه متهم 
در اختيار پليس گذاشت خودروي مورد نظر هم كشف و به پاركينگ 
منتقل شد. سرهنگ كارآگاه س��عداهلل گزافي، رئيس مركز پشتيباني 
عمليات پليس آگاهي پايتخت گفت: متهم به هم��راه پرونده به اداره 
دوم پليس آگاهي منتقل ش��د و تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر او 

در جريان است.

بازداشت سارق با شليك گلوله
مأم�وران پلي�س درجري�ان تعقي�ب و گري�ز ب�ا دو س�ارق 
ف�راري يك�ي از آنه�ا را ب�ا ش�ليك گلول�ه بازداش�ت كردن�د. 
 به گزارش جوان، روز گذشته مرد جواني مأموران كالنتري 137 نصر 
را از سرقت خودرو اش باخبر كرد و گفت دو مرد جوان با خودروي پژو 

نقره اي رنگ فاقد پالك مرتكب سرقت شده اند. 
با اعالم اين خبر، تحقيقات در اين زمينه آغاز شد و با ثبت مشخصات 
خودروي سارقان، مأموران دريافتند خودروي پژو سارقان سابقه ثبت 

سرقت داشته است. 
تحقيق��ات در اين زمينه ادامه داش��ت تا اينكه خودروي س��رقتي در 
محدوده خيابان جوادي شناسايي و عمليات تعقيب و گريز آغاز شد تا 
اينكه راننده خودرو با حركت به حالت دنده عقب شروع به فرار كرد و 
همدست وي نيز لوازم سرقتي را به بيرون از خودرو پرتاب مي كرد. در 
حاليكه سارقان وارد اتوبان حكيم ش��ده بودند مأموران با شليك چند 
تير هوايي موفق ش��دند خودروي س��ارقان را با برخورد با كنار جدول 
متوقف كنند اما هر دو سارق با پياده ش��دن از خودرو از محل متواري 
شدند. با فرار سارقان، سرانجام مأموران بعد از طي مسافتي موفق شدند 
يكي از آنها را دس��تگير كنند. مرد جوان كه به انگيزه سرقت از يكي از 
شهرهاي اطراف تهران به پايتخت سفر كرده بود، وقتي تحت بازجويي 
قرار گرفت با اقرار به 15 فقره سرقت لوازم خودرو با همدستي دوستش 

اعتراف كرد. 
سرهنگ قاضي پور، رئيس كالنتري 137 نصر درباره اين خبر گفت: »با 

اقرارهاي متهم، تحقيقات براي دستگيري ديگر متهم ادامه دارد.«

نجات مرد جوان
 از عمق چاه 12 متري

م�رد ج�وان ك�ه ب�ه عم�ق چ�اه 12 مت�ري در حي�اط خان�ه اش 
س�قوط كرده بود با ت�اش آتش نش�انان از م�رگ نج�ات يافت. 
به گزارش جوان، اين حادثه س��اعت 2:07 بامداد دي��روز اتفاق افتاد و 

آتش نشانان ايستگاه 73 راهي محل حادثه در خيابان دبستان شدند. 
ميرمنصور موس��وي، افس��ر آتش نش��اني توضيح داد: مح��ل حادثه 
يك ساختمان چهارطبقه 21 واحدي بود  كه در قسمت باغچه و فضاي 
سبز يك مرد جوان ناگهان بر اثر فروكش كردن زمين به درون يك چاه 

12متري سقوط كرده بود. 
وي افزود: آتش نشانان ايمن سازي هاي الزم را انجام دادند و با برپايي 
كارگاه مرد جوان را در س��المت كامل از چاه خ��ارج كردند و تحويل 
امدادگران اورژانس دادند. موس��وي با اش��اره به زنده بودن و سالمت 
جسمي مرد جوان تصريح كرد: با بررسي هاي ميداني انجام شده معلوم 
شد بر اثر بارندگي هاي اخير خاك هاي زيرين محل حادثه شسته شده 
و بر اثر سست شدن منجر به ايجاد چاه و گرفتار شدن مرد جوان درون 

آن شده بود.

نقشه سرقت از خانه وياليي
 در دست سرايدار خيانتكار

س��رايدار خيانت��كار و دوس��تانش ك��ه اموال 
صاحب خانه را در س��فر تفريحي او به خارج از 

كشور سرقت كرده بودند بازداشت شدند. 
به گزارش جوان 24 بهمن ماه امس��ال مردي 
با مركز فوريت هاي پليس 110 تماس گرفت 
و گزارش يك س��رقت را اعالم ك��رد. لحظاتي 
بعد تيم��ي از مأموران كالنت��ري 123 نياوران 
در محل سرقت كه خانه اي وياليي بود حاضر 
شدند. شاكي در ش��رح ماجرا گفت: من مدتي 
قبل همراه اعضاي خانواده ام راهي سفر خارج 
از كشور شدم. امروز كه به خانه برگشتم متوجه 
ش��دم اموال باارزش زيادي از جمله فرش هاي 
ابريشمي، يك مجس��مه ايتاليايي و هلي شات 
حرفه اي مجهز ب��ه دوربين ب��ه ارزش بيش از 
يك ميليارد تومان سرقت ش��ده است. شاكي 
گفت: من به سرايدار خانه ام كه مردي افغاني به 
نام غفور است مظنون هستم و احتمال مي دهم 

كه او در جريان سرقت نقش داشته باشد. 
بعد از مطرح شدن شكايت پرونده براي انجام 
تحقيقات بيش��تر به پايگاه يكم پليس آگاهي 
تهران فرستاده ش��د. كارآگاهان در اولين گام 

غفور را بازداشت و از او تحقيق كردند. 
متهم 36 س��اله گفت: دهم بهمن ماه در حالي 
كه مرد صاحبخانه و خانواده اش در سفر خارج 
از كشور بودند، يكي از دوس��تانم كه كريم نام 
دارد و مردي 37 ساله اس��ت، همراه دوستش 
شيرين29 س��اله به اتاق س��رايداري من آمد. 
كريم و شيرين شب را مهمان من بودند و بعد 
از خوردن شام همگي خوابيديم. صبح روز بعد 
وقتي از خواب بيدار ش��دم احساس سرگيجه 
زيادي داشتم. كريم گوشه اي از اتاق خواب بود 
اما از شيرين خبري نبود. بعد از جست وجوي 
خانه متوجه شدم كه شيرين خانه را ترك كرده 
و مقدار زيادي از لوازم خانه هم س��رقت شده 
است. من احتمال دادم كه سرقت كار شيرين 
باشد براي همين كريم را از خواب بيدار كردم 
و ماجرا را به او گفتم. سپس همراه كريم راهي 
پاتوق ش��يرين حوالي ميدان تجريش شديم. 
ش��يرين را همراه مردي به نام جمشيد ديديم 
و درباره س��رقت لوازم خانه از او سؤال كرديم. 
شيرين قبول كرد كه لوازم را برداشته اما قول 

داد كه همه را به ما برگرداند. او شماره حساب 
جمشيد را به من داد وگفت كه جمشيد راننده 
آژانس است و خواس��ت يك ميليون تومان به 
حسابش واريز كنيم تا لوازم را در خانه تحويل 
دهد. من كه چاره اي نداشتم پول را به حساب 
جمشيد واريز كردم. ساعتي بعد جمشيد به در 
خانه آمد و فقط يك مانيتور و دستگاه دي وي آر 
را برگرداند و گفت كه از بقيه اموال خبر ندارد. 
چند روز بعد هم كه صاحبخانه از سفر برگشت و 

من به عنوان مظنون بازداشت شدم. 
با اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاشت 
مخفيگاه جمش��يد، راننده آژان��س در محله 
حكيمه شناس��ايي و 29 بهمن ماه بازداش��ت 
شد. كارآگاهان در بازرس��ي از مخفيگاه متهم 
مقداري از لوازم سرقت شده از جمله شناسنامه 
فرش دستبافت ابريشمي، مجسمه ايتاليايي و 

هلي شات را كشف كردند. 
جمشيد وقتي مورد تحقيق قرار گرفت، گفت: 
من از ماجراي سرقت خبر نداشتم. مدتي قبل با 
شيرين در جريان يك سفر آشنا شدم. بعد از آن 
بود كه يك روز شيرين تماس گرفت و خواست 
مقداري ل��وازم را به خانه اي ويالي��ي برده و به 
سرايدارش تحويل دهم. بقيه لوازم راهم در قبال 

پولي كه از او طلب داشتم گرفته بودم. 
در شاخه ديگري از تحقيقات بود كه مأموران 
پليس كريم و ش��يرين را هم بازداش��ت و در 
بازرس��ي از مخفيگاه آ نها هم مقدار ديگري از 
لوازم سرقت شده را كشف كردند. كريم گفت 

كه س��ريدار خانه در جريان سرقت قرار داشت 
و ما مطابق نقشه لوازم را س��رقت كرده  بوديم 
كه بازداش��ت شديم. س��رهنگ كارآگاه قاسم 
دس��تخال، رئيس پايگاه يكم پلي��س آگاهي 
پايتخت گفت: در حال حاضر مقداري از لوازم 
سرقت شده از مخفيگاه متهمان كشف و تحويل 
شاكي شده است كه ارزش اموال كشف شده در 
حال حاضر 450 ميليون تومان است. وي ادامه 
داد: تحقيقات براي بازداشت مالخران احتمالي 
و كش��ف اموال باق��ي مانده در جريان اس��ت. 
سرهنگ دس��تخال گفت: متهمان به دستور 

بازپرس راهي زندان شدند. 

قتل در آزادي مشروط قتل!
مردي كه به اتهام قتل عمد بازداشت و با قرار وثيقه 
آزاد ش�ده بود، در جريان نزاعی كودكانه دوباره  
مرتكب قتل و بازداش�ت شد. متهم روز گذشته 
در دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه شد. 
ب��ه گ��زارش ج��وان، 10 مهر س��ال 96، مأموران 
كالنتري 211 قلعه نو، از مرگ مشكوك پسر جواني 
در يكي از بيمارستان هاي پايتخت باخبر و راهي محل 
شدند. جسد متعلق به امين 24 س��اله بود كه بر اثر 
اصابت چاقو زخمي شده اما بعد از انتقال به بيمارستان 
به خاطر شدت جراحات فوت كرده بود. با انتقال جسد 
به پزشكي قانوني، برادر مقتول كه در محل حاضر بود 
مورد تحقيق قرار گرفت و در توضيح به مأموران گفت: 
»با يكي از دوستانم به نام علي به خاطر فروش يك 
دستگاه موتورسيكلت اختالف داشتيم. روز گذشته 
علي همراه چند نفر مقابل خانه مان آمد و بين من و او 
درگيري شد. در آن درگيري برادرم امين هم حضور 
داش��ت. وقتي درگيري باال گرفت يكي از دوستان 
علي به نام محمد با چاقو به برادرم حمله كرد و به او 

يك ضربه زد.«
بعد از اين توضيحات، تحقيقات براي دس��تگيري 
محمد 20 ساله آغاز شد تا اينكه در روند تحقيقات 
مشخص شد وي به خاطر قتل شبه عمد محكوم به 

پرداخت ديه بوده و حاال با قرار وثيقه آزاد است. به اين 
ترتيب محمد شناسايي و بازداشت شد. 

روز گذشته پرونده روي ميز هيئت قضايي شعبه دهم 
دادگاه كيفري يك استان تهران قرار گرفت. ابتداي 
جلسه نماينده دادستان بعد از قرائت كيفرخواست 
براي متهم درخواست اش��د مجازات كرد. در ادامه 
اولياي دم درخواست قصاص كردند. سپس متهم در 
جايگاه قرار گرفت و گفت: » اتهام قتل عمد را قبول 
ندارم. علي از دوستانم بود. مدتي قبل او موتورش را 
بدون نوشتن قولنامه معامله كرده بود. خريدار همان 
موتور را به برادر مقتول به نام فرهاد فروخت تا اينكه 
موتور به دليلي  توقيف ش��د و به همين خاطر علي 
مدارك موتور را ب��راي تحويل به مأموران كالنتري 

به فرهاد داد.«
متهم در ادامه گفت: »مدتي گذشت اما فرهاد مدارك 
را پس نمي داد.  اين شد كه علي تماس گرفت و گفت 
با او به صورت تلفني درگير شده است، به همين خاطر 
از من خواس��ت همراهش مقابل خانه آنها برويم تا 

مدارك را پس بگيريم. «
 متهم در خصوص درگيري و قتل گفت: »قبول كردم 
و همراه علي به خانه آنها رفتم. وقتي به محل رسيديم 
فرهاد همراه برادر و دوس��تش مقابل در آمدند و در 

حالي كه قمه و شمشير داشتند ما را دوره كردند. من 
دستم خالي بود تا اينكه درگيري باال گرفت و عينكم 
از روي صورتم افتاد. همان لحظه يك نفر با انتهاي 
چاقو ضربه اي به س��رم زد كه خون جاري شد. باور 
كنيد چشمانم جايي را نمي ديد و نمي دانم چه كسي 

به مقتول ضربه زد.«
متهم درباره اتهام قبلي اش گفت: »چند سال قبل 
وقتي 16 ساله بودم با يكي از دوستانم كشتي  گرفتم 
كه گردنش شكست و فوت كرد. آن زمان به اتهام قتل 
عمدي بازداشت شدم اما از اتهام قتل عمد تبرئه شدم 
و به خاطر قتل ش��به عمد به پرداخت ديه محكوم 
شدم. چند ماهي از آزادي ام با قرار وثيقه نگذشته بود 

كه اين حادثه رقم خورد و دوباره دستگير شدم.«
بعد از دفاعيات متهم، س��اير متهمان كه به خاطر 
شركت در نزاع  دسته جمعي با قرار وثيقه آزاد بودند 
از خودشان دفاع كردند. س��پس به عنوان شاهدان 
حادثه، چند نفر از آنها گواهي دادند كه محمد عامل 
قتل بوده است اما تعدادي هم گفتند وقتي درگيري 
باال گرفت فرار كردند و نديدند چه كسي ضربه كاري 

را به مقتول زده است. 
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور 

شد. 
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دم کردن چای تقلبی با برند معروف
اعضاي يك باند كاهبرداري كه چای تقلبي 
را ب�ا برند مع�روف به ف�روش مي رس�اندند 
ي�ك ب�ه ي�ك بازداش�ت ش�دند. نماين�ده 
حقوقي ش�ركت چ�اي معروف گفته اس�ت، 
فعالي�ت متهم�ان خس�ارت 50 ميلي�ارد 
تومان�ي به ش�ركت آنه�ا وارد كرده اس�ت. 
به گزارش جوان، چندي قب��ل  نماينده حقوقي  
يكی ازشركت هاي معتبر چاي، تنباكو و توتون با 

مراجعه به اداره سيزدهم پليس آگاهي گفت كه 
عده اي با برند شركت آنها چاي هاي تقلبي را در 

بازار توزيع مي كنند.
بعد از مطرح ش��دن ش��كايت تحقيقات در اين 
باره به جريان افتاد تا اينك��ه در روند تحقيقات 
مأموران موفق شدند با رد يابي چاي هاي تقلبي 
مخفي��گاه دو نف��ر از متهمان اصل��ي را در يك 
چاپخان��ه شناس��ايي و آنها را بازداش��ت كنند. 

متهمان اعتراف كردند ك��ه با چاپ كارتن چاي 
معروف، چاي تقلبي را در آن بسته بندي و روانه 
بازار مي كردند كه بازداش��ت ش��دند. مأموران 
پليس همچنين در بازرسي از مخفيگاه متهمان 
50 هزار پاكت چاي تقلبي، 350 هزار ليبل چاي، 
تنباكو و توتون، هشت كيسه بزرگ توتون فله اي 
كش��ف كردند.  كارآگاهان در جريان تحقيقات 
بيش��تر از متهمان چند عضو ديگ��ر باند كه در 

جريان توزي��ع چاي هاي تقلبي فع��ال بودند را 
شناسايي و بازداشت كردند. 

سرهنگ كارآگاه جهانگير تقي پور، معاون مبارزه 
با جعل و كالهبرداري پلي��س آگاهي پايتخت 
گفت: براساس اظهارات نماينده حقوقي شركت 
فعاليت متهمان 50 ميليارد تومان به ش��ركت 
خسارت زده است. وي گفت: تحقيقات بيشتر از 

متهمان در اداره 13 پليس آگاهي ادامه دارد. 

اعتراف كارگر
 به ربودن 

 دختر معلول صاحبكار


