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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﺑﻬﺪاﻧﯽ ﻓﺮد ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز در ﺟﻤﻊ اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ودﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﺎﻧﺪ ﮐﻼﻫﺒﺮدار در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :در ﭘﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ و اﻋﻼم ﺷﮑﺎﯾﺖ
وی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻼﻫﺒﺮداری از روی در ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮار ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻓﺮدی ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺎ درج آﮔﻬﯽ
ﺟﻌﻠﯽ ﻓﺮوش وام در ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮار ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺷﺎﮐﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺮده و
ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ وام ﺑﺎﻧﮑﯽ از آن ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﮐﺮده
اﺳﺖ .
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻬﻢ در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻌﯽ
در اﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﮐﺮده  ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺣﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ﭘﺮوﻧﺪه ،ﺷﺎﮐﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﻋﻼم داﺷﺖ ﻣﺒﻠﻎ 30
ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ وام از وی ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺷﯿﻮه و
ﺷﮕﺮد ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﮐﯽ اول ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻬﺪاﻧﯽ ﻓﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ﻣﺘﻬﻢ از ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻼﻫﺒﺮداری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻢ “س.ب” ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ در ﻣﺨﻔﯿﮕﺎه ﺧﻮد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﺴﺮ و ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ
ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻓﺰود  :ﻣﺘﻬﻢ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ،ﭘﺲ از
روﺑﻪروﺑﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ادﻟﻪ ﺟﺮم اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ درج آﮔﻬﯽ ﺟﻌﻠﯽ در
ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮار ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع وام ﺑﺎﻧﮑﯽ ،از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﮐﺮده اﺳﺖ
.
ﺑﻬﺪاﻧﯽ ﻓﺮد در ﺧﺼﻮص ﺷﯿﻮه ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﺘﻬﻢ
ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮار ،ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس اﻓﺮاد ﺑﺎ وی ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن وﻋﺪهﻫﺎی دروﻏﯿﻦ اﻋﺘﻤﺎد آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﯿﺶ از  100ﻧﻔﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﻮرد ﮐﻼﻫﺒﺮداری واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺟـﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن 36
ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ در ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮار از آﻧﺎن ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﺷﺪه
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ  ،از ﻋﻤﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎس در
ﻓﻀﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﺠﺎز ﺑﺮاﺣﺘﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و
ﻫﻮﺷﯿﺎری ،ﻓﺮﯾﺐ اﻓﺮاد ﺷﯿﺎد و ﮐﻼﻫﺒﺮدار ﻧﺨﻮرﻧﺪ و درﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه و
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻮک از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻧﻪ  110ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﻃﻼع
دﻫﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

