
گروگانگيران�ي كه م�رد مولت�ي ميلي�اردري را به 
خاطر اخاذي 5 ميلياردي از مقاب�ل هتلي در تهران 
ربوده بودند پ�س از گرفتن چ�ك 100 ميليوني وي 
را آزاد كردن�د و خودش�ان گرفت�ار پليس ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، روز سه شنبه 15 اسفندماه امسال بود 
كه اعضاي خانواده اي ب��ه اداره پليس رفتند و اعالم كردند 

يكي از اعضاي خانواده شان كه مرد جوان مولتي ميلياردي 
است از سوي سه مرد ناشناس ربوده شده است. شاكي گفت: 
دقايقي قبل پيمان همراه راننده و يكي از باديگاردهايش با 
مردي مقابل هتل بزرگ تهران قرار مالقات داشته كه سه 
مرد به وي حمله مي كنند و پس از ضرب و جرح وي را به زور 
سوار خودروي پژو پرشيا سفيد رنگي مي كنند و از محل دور 
مي شوند. با طرح اين شكايت تيمي از كارآگاهان اداره يازدهم 
پليس آگاهي تهران به دستور قاضي سهرابي، بازپرس شعبه 
نهم دادسراي امور جنايي تهران براي شناسايي آدم ربايان و 

رهايي گروگان وارد عمل شدند. 
در حالي كه مأموران، تحقيقات درباره اي��ن حادثه را آغاز 
كرده بودند، دريافتند گروگانگيران براي آزادي مرد مولتي 

ميلياردر، 5 ميليارد تومان پول درخواست كرده اند. 
كارآگاهان در نخستين گام فيلم دوربين مداربسته محل 
حادثه را مورد بازبيني قرار دادند. بررسي دوربين ها نشان داد 
يكي از آدم ربايان اردشير نام دارد كه مدتي قبل كارخانه آب 
معدني به گروگان فروخته است. با شناسايي اردشير مشخص 
شد پيمان به خاطر همين معامله با اردشير اختالف مالي دارد 
و به احتمال زياد وي به همين دليل و براي اخاذي 5 ميليارد 
توماني، افرادي را براي ربودن مرد ثروتمند اجير كرده است. 
بدين ترتيب مأموران تحقيقات خود را ادامه دادند تا اينكه 
دريافتند گروگانگيران پس از آدم ربايي، مرد مولتي ميلياردر 
را به يكي از شهرهاي شمالي كشور منتقل كرده اند تا پس از 

گرفتن 5 ميليارد تومان وي را آزاد كنند. 
همين س��رنخ كافي بود تا مأموران گام به گام به آدم ربايان 
نزديك تر ش��وند. در حالي كه كارآگاهان زب��ده مبارزه با 
آدم ربايي پليس آگاهي به يك قدمي گروگانگيران رسيده 

بودند، دريافتند آدم ربايان پس از گرفتن چك 100 ميليون 
توماني  از گروگان وي را آزاد كرده اند. 

در چنين شرايطي كه مرد مولتي ميلياردر از دام آدم ربايان 
آزاد شده بود مأموران براي دستگيري متهمان تحقيقات 
خود را ادامه دادند تا اينكه چند روز بعد موفق شدند اردشير 

و يكي از متهمان را بازداشت كنند. 

همچنين مأموران پليس، صبح دوشنبه 21 اسفندماه يكي 
ديگر از آدم ربايان را كه قصد داشت چك 100 ميليون توماني 

شاكي را از بانك وصول كند، بازداشت كردند. 
يكي از متهمان در بازجويي ها با اعتراف به آدم ربايي گفت: 
اردشير با شاكي اختالف مالي داشت. آن روز اردشير با پيمان 
قرار مالقات داشت و قرار بود او به اردشير مبلغي قرض بدهد 
تا اردشير با آن پول بدهي بانكي اش را كه بابت كارخانه بود 
تسويه حساب كند و بعد اردشير به صورت اقساطي بدهي اش 
را به پيمان پس دهد كه ش��اكي قبول نكرد و م��ا هم او را 
ربوديم. او و همراهانش ابتدا مقاومت كردند كه مجبور شديم 
آنها را كتك بزنيم. متهمان براي تحقيقات بيشتر و روشن 
شدن زوايايي پنهان اين حادثه در اختيار مأموران پليس قرار 
گرفتند. تالش براي دستگيري آخرين متهم فراري از سوي 

كارآگاهان ادامه دارد. 
وكيل ش��اكي درباره اين حادثه گفت: چندي قبل موكلم 
كارخانه آب معدني به مبلغ بي��ش از يك ميليارد تومان از 
مردي به نام اردشير خريداري كرد. آن طور كه بعد متوجه 
شدم كارخانه بيش از سه برابر قيمتش به بانك بدهي داشته 
و همين موضوع باعث اختالف موكلم با اردشير شده بود. 
پس از اين پيمان هميشه از اردشير مي خواست تا بدهي اش 
را تسويه كند، اما او نه تنها بدهي اش را تسويه نكرد بلكه از 
موكلم درخواست كرده بود كه مبلغي به او قرض بدهد و بعد 
او به صورت اقساط بدهي اش را پرداخت كند. اردشير هميشه 
براي تسويه حساب بدهي بانكي كارخانه اش بهانه مي آورد تا 
اينكه روز حادثه با پيمان قرار مالقات مي گذارد تا درباره اين 
موضوع با هم حرف بزنند و به تفاهم برسند. روز حادثه وقتي 
پيمان به محل قرار مي رود اردشير همراه سه مرد ديگر به او 

حمله مي كنند و پس از ضرب و جرح پيمان و همراهانش وي 
را مي ربايند. آنها قصد داشتند با اين آدم ربايان از خانواده وي 
5 ميليارد تومان اخاذي كنند به همين خاطر او را به يكي از 
شهرهاي شمالي منتقل مي كنند، اما در نهايت وقتي متوجه 
مي شوند پليس آنها را شناسايي كرده است، پس از گرفتن 

چك 100 ميليون توماني پيمان را آزاد مي كنند. 
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س�امت رواني مردي كه به اتهام قتل همس�ر و مادرزنش در 
شهرزيبا بازداشت شده است از س�وي كارشناسان پزشكي 

قانوني تأييد شد. 
به گ�زارش خبرن�گار ما، س�اعت 9:30 صب�ح روز چهاردهم 
مردادماه امسال بود كه مأموران كانتري 133 شهر زيبا با تماس 
تلفني شهروندي از حادثه خونيني با خبر و راهي محل شدند. 
مأموران در محل حادثه در ساختمان سه طبقه اي قديمي در 
بن بس�ت گلها حوالي بلوار تعاون با جس�د غرق در خون زن 
39 ساله اي به نام مهسا و در داخل پذيرايي طبقه اول با جسد 
خونين زن 65 س�اله اي به نام گوهر روبه رو ش�دند. همچنين 
مشخص شد در اين حادثه مرد س�الخورده اي به نام داوود به 
شدت زخمي و به بيمارستان منتقل ش�ده است. مأموران در 
همان ابتداي ورود، قاتل را كه مرد 40 ساله اي به نام اسماعيل 
و داماد اين خانواده ب�ود در محل حادثه بازداش�ت كردند. با 
اعام اين خبر قاضي دش�تبان، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس 
آگاهي در محل حاضر شدند. نخس�تين بررسي ها نشان داد 
اسماعيل س�اعتي قبل به خانه پدر زنش آمده و پس از بردن 
فرزند خردس�الش به خانه خواهرش دوباره به خانه پدر زنش 
بازگشته و در اقدامي جنون آميز همسر، مادر زن و پدر زنش 
را با چاقو هدف قرار داده كه در جريان آن همسر و مادر زنش 
در دم جان باختند و پدر زنش براي درمان به بيمارستان منتقل 
شده است. متهم در نخس�تين بازجويي ها به جرم خود اقرار 
كرد و مدعي شد به خاطر دخالت هاي خانواده همسرش دست 
به اين جنايت هولناك زده است. وي همچنين مدعي شد كه از 
دوران كودكي مشكل روحي رواني داشته و حتي مدتي هم در 

بيمارستان بستري بوده است. 
متهم گفت: من و همسرم هر دو كارمند اداره پست بوديم. من 
او را دوست داش�تم اما به خاطردخالت هاي خانواده اش با هم 
اختاف داشتيم. مثًا من دوست نداشتم او به عروسي برود، 
اما همسرم شب قبل از حادثه با مادر و پدرش به عروسي رفت 
و مرا تنها گذاشت. آن شب تنها در خانه بودم و همسرم پس از 
پايان عروسي به خانه مان نيامد و در خانه پدرش خوابيد. صبح 
به خانه پدر زنم رفتم و پس از خوردن صبحانه به خاطر همين 
موضوع با هم مش�اجره كرديم. خيلي عصباني شدم و همراه 
پسر پنج س�اله ام به خانه خواهرم رفتم. دقايقي بعد در حالي 
كه چاقويي برداشته بودم به خانه پدر زنم بازگشتم. وقتي وارد 
خانه شدم با همسرم درگير شدم كه او را با چاقو زدم و بعد هم 
مادر زنم را زدم. وقتي پدر زنم براي كمك به آنها به داخل اتاق 
آمد او را هم زخمي كردم. در حالي كه پزشكي قانوني صحت 
س�امت روحي و رواني متهم را تأييد كرده بود، اسماعيل به 
نظريه پزشكي قانوني اعتراض كرد. بنابراين كميسيون سه نفره 
دوباره متهم را معاينه و سامت روحي و رواني اسماعيل را اعام 
كردند، اما قاتل دوباره به رأي كميسيون سه نفره اعتراض كرد. 
سپس متهم براي معاينات تخصصي به دستور قاضي دشتبان 
در اختيار كميسيون پنج نفره پزش�كي قانوني قرار گرفت تا 
اينكه چند روز قبل اين كميسيون هم سامت روحي و رواني 
متهم را در هنگام حادثه تأييد كرد. بنابراين متهم به زودي پس 

از صدور كيفرخواست در دادگاه كيفري محاكمه مي شود. 

سالمت رواني عامل 
جنايت شهر زيبا تأييد شد

 نوجوان 12 ساله 
به 3 بيمار زندگي بخشيد

اعضاي بدن پسر 12ساله كه به مرگ مغزي مبتا شده بود به سه 
بيمار نيازمند اهدا شد. 

دكتر ابراهي�م خالقي، مس�ئول واحد فراه�م آوري اعضاي 
پيوندي دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفت: دو كليه و كبد 
نوجوان 12 س�اله كه حسين س�وختانلو نام داش�ت و ساكن 
روستاي ماروس از توابع شهرستان نيشابور بود در مركز پيوند 
اعضاي منتصريه دانشگاه علوم پزشكي مشهد به سه بيمار 
به طور رايگان اهدا ش�د. اين نوجوان 12 س�اله از بيمارستان 
قائم )عج( به واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي در مركز پيوند 
اعضاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد معرفي شد كه پس از 
انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده در بيمارستان 

منتصريه تحت عمل جراحي اهداي عضو قرار گرفت. 

در روزهايي كه مأموران پليس مدام در حال اطاع رس�اني درباره 
كش�ف محموله هاي مواد محترقه بودند، بازاره�اي مكاره فروش 
انواع مواد محترقه پيش چشمان همگان در هر كوي و گذري برقرار 
بود تا چهارشنبه سوري بار ديگر به چهارشنبه سوزي تبديل شود. 
روز گذشته و به سياق آنچه در آخرين چهارشنبه هر سال رقم مي خورد، با 
مستقر شدن امدادگران و مأموران پليس در معابر شهر، مغازه ها و محل هاي 
كسب و كار يك به يك تعطيل شدند. بيمارستان ها و تمامي مراكز درماني 
به حالت آماده باش درآمدند و هر چه هوا به سمت تاريك شدن بيشتر سوق 
پيدا مي كرد شتاب در رفت و آمد رهگذران و خودروهاي عبوري بيشتر و 
خيابان ها خلوت تر مي شد. با تاريك شدن هوا اما صداي انفجارهاي پياپي 
يك به يك سكوت شهر را مي شكست. نگراني از وقوع حادثه اي مرگبار براي 
مأموران پليس يا امدادگران از نخستين ساعات روز گذشته وجود داشت. 
صبح ديروز وقتي خبر رس��يد كه حادثه اي هولناك در خيابان مرتضوي 
رقم خورده آتش نشانان اولين كس��اني بودند كه خود را به محل رساندند. 
آنها بعد از اينكه پسر 19 ساله را كه هنگام درست كردن نارنجك دست ساز 
مجروح شده بود به بيرون از خانه منتقل كردند درحال اطفاي حريق بودند 
كه انفجاري ديگر اتفاق افتاد. اين حادثه جراحت دو آتش نشان را به همراه 

داشت كه هر دو با تالش امدادگران اورژانس به بيمارستان منتقل شدند. 
روز گذش��ته همچنين خبر رس��يد كه يكي از مأموران پليس در اس��تان 
گيالن دچار جراحت شديد ش��ده و به بيمارس��تان منتقل شده است. او 
وقتي بسته اي مشكوك كه احتمال مي رفت حاوي مواد مخدر باشد را به 
دست گرفت، ناگهان وقوع انفجار وي را نقش بر زمين كرد. اين مأمور پليس 
كه دچار جراحت از ناحيه دو چشم شده بود به بيمارستان منتقل شده و 
تحت درمان قرار گرف��ت. درباره حوادث ديگر هم جراحت هاي ناش��ي از 
انفجار مواد محترقه گزارش شده است. از جمله محمد جواد مراديان، مدير 
اورژانس فارس هم گفت: انفجار مواد محترقه دست س��از در بلوار سيبويه 
شيراز دوجوان 19 و 21 ساله از ناحيه س��ر، گردن و هردو چشم مجروح و 
به بيمارس��تان خليلي منتقل شدند. در پيكانش��هر تهران هم انفجار يك 
آپارتمان باعث جراحت ش��ديد به مردي 35 ساله شد كه مشغول ساخت 
مواد محترقه دست ساز بود. در شهرس��تان اردبيل هم دو جوان 19 ساله و 
يك مرد 31 ساله به علت ش��دت انفجار نارنجك دست ساز مجروح شدند. 
اين سه جوان مقابل مغازه اي در ميدان قيام اين شهر مشغول ساخت بمب 
دست ساز بودند كه ناگهان با انفجار مواد محترقه دچار جراحت شده و به 
بيمارستان فاطمي منتقل شدند. فرهاد غيبتي، سرپرست مركز فوريت هاي 

پزشكي استان اردبيل گفت: ميزان سوختگي مصدومان را درجه دو و سه در 
نواحي سر، گردن و دست اعالم كرد و گفت: دست يكي از مصدومان دچار 
سوختگي عميق شده است. از شهرس��تان دزفول هم خبر رسيد كه چهار 
پسر نوجوان كه مشغول ساخت نارنجك دست ساز بودند به علت انفجار اين 
مواد مجروح و به بيمارستان منتقل شدند. اين حادثه در ساختماني در حال 
ساخت در خيابان مهرگان اتفاق افتاد و زماني كه امدادگران در محل حاضر 
شدند مشخص شد كه حادثه هنگام ساخت ترقه اكليل سرنج اتفاق افتاده 
و چهار نوجوان كه دچار جراحت شده بودند به بيمارستان منتقل شدند. 

شدت انفجار باعث انفجار ديوارهاي ساختمان شده بود. 
س��ازمان اورژانس كش��ور درباره ش��مار افرادي كه نامشان در ليست 
قربانيان قرار گرفته اعالم كرد كه در سه استان تهران، زنجان و همدان 
سه نفر به علت شدت جراحت جانشان را از دست داده اند. در شهرستان 

زنجان زني 70 ساله كه در حال گذر از يكي از معابر بود به علت صداي 
مهيب انفجار دچار ايست قلبي شد و جان باخت. يكي ديگر از قربانيان 
حادثه پسري 15 ساله بود كه در جريان حادثه در كرج مجروح و بعد از 

انتقال بيمارستاني در تهران جانش را از دست داد. 
 اين س��ازمان همچنين تا لحظه تنظيم خبر اعالم كردكه 607 نفر به 
علت شدت جراحت مجروح و به مراكز درماني منتقل شده اند. براساس 
اين گزارش 92 درصد از مصدومان مرد و 8 درصد زن هستند. 34 درصد 
حوادث به سوختگي و س��ه درصد به قطع عضو منجر شده و 66 درصد 
حوادث نيز به گروه س��ني 6 تا 18 س��ال مربوط اس��ت. كم سن ترين 
مصدوم هم كودكي 9ساله بود. بر اساس اعالم سازمان اورژانس كشور، 
77 درصد از مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال استفاده كننده از 

مواد محترقه بوده اند. 

اقرار به گروگانگيري مرد مولتي ميلياردر

دو م�رد ج�وان ك�ه پ�س از قت�ل ي�ك م�رد و پس�ر 
معلول�ش اجس�اد را ب�ا آه�ك س�وزانده بودن�د، در 
جلس�ه محاكم�ه جناي�ت را به گ�ردن ه�م انداختند. 
به گ��زارش خبرنگار ما، بيس��تم دي س��ال93، زن جواني 
مأم��وران پليس آگاهي دماوند را از ناپديد ش��دن ش��وهر 
47 ساله اش به نام محمود و پسر 12 ساله اش به نام ياسر باخبر 
كرد. او در توضيح به مأموران گفت: »شوهرم روز گذشته به 
محل كارش رفت، اما به خانه برنگشت. پسرم معلول بود و 
خيلي توان راه رفتن نداشت اما از او خواستم دنبال پدرش 
ب��رود. او هم از خانه بي��رون رفت اما هرچ��ه منتظر ماندم، 
بازنگشت. نگرانم اتفاق بدي براي آنها افتاده باشد چون تلفن 

همراهشان نيز خاموش است. «
با اعالم اين مفقودي، كارآگاهان پليس تحقيقات فني خود را 
آغاز كردند، اما ردي از پدر و پسر گمشده به دست نياوردند. 
همچنين چند نفر از دوستان محمود نيز به عنوان مظنون 
بازداشت ش��دند، اما از آنجائيكه مدركي عليه آنها به دست 

نيامد همگي تبرئه و آزاد شدند. 
همچنان كه تحقيقات براي يافتن پدر و پسر ادامه داشت، 
پليس در حاشيه پرديس دماوند دو جسد سوخته اي را كشف 
كرد كه بقايايي از آنها باقي مانده بود. با انتقال بقاياي اجساد 
به پزش��كي قانوني و انجام آزمايش دي ان  اي مشخص شد 
اجساد متعلق به همان پدر و پسري است كه مدتي قبل زن 

جوان اعالم مفقودي كرده بود. 
به اين ترتيب پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل و تحقيقات 
وارد مرحله تازه اي شد و كارآگاهان دريافتند محمود يك ماه 
قبل از حادثه با مردي به نام رامين معامله ميليوني داش��ته 
اس��ت. بنابراين مرد جوان به عنوان مظنون تحت بازجويي 
قرار گرفت، اما جرمش را انكار ك��رد تا اينكه بعد از تناقضات 
در اظهارات باالخره لب به اعتراف گش��ود و گفت پدر و پسر 
را با همدستي يكي از دوس��تانش به نام ميثم به قتل رسانده 
است. به اين ترتيب ميثم 30 ساله كه به مصرف شيشه معتاد 

بود رديابي و بازداشت شد. رامين در ادامه بازجويي ها ميثم را 
عامل قتل معرفي كرد و گفت او قاتل پدر و پسر است. ميثم نيز 
با قبول جرمش گفت قتل پدر و پسر به دستور رامين بوده و او 

طراح نقشه قتل بوده است. 
با اقرار متهم��ان، ميثم به اتهام قتل عم��د و رامين به اتهام 
معاونت در قتل روانه زندان ش��دند و پرون��ده بعد از صدور 
كيفرخواست به شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران 

فرستاده شد. 
صبح ديروز پرونده به رياس��ت قاضي قرب��ان زاده روي ميز 
هيئت قضايي همان ش��عبه قرار گرفت. ابتداي جلسه بعد 
از قرائت كيفرخواست، اولياي دم براي متهمان درخواست 

قصاص كردند. 
سپس ميثم در جايگاه حاضر شد و در شرح ماجرا گفت: »من 
پدر و پسر را نمي شناختم. رامين از دوستانم بود و خودش را 
فردي با نفوذ معرفي كرده بود. با او رابطه دوستانه اي داشتم 
و از او براي كشيدن موادمخدر پول مي گرفتم. او يكبار مرا 
براي تفريح به كشور سوئد فرستاد و بعد از آن مرا به عنوان 
مدير كارواشي كه به تازگي تأسيس كرده بود قرار داد. مدتي 
در كارواش بودم، اما بعد از آن اخراج شدم. يك سالي گذشت 
كه از رامين بي اطالع بودم تا اينكه به ديدنم آمد. كمي با هم 
صحبت كرديم و در حين صحبت ها بود كه فهميدم از من 
كمك مي خواه��د. « متهم در ادامه گف��ت: »آن روز بود كه 
رامين از مقتول گفت. او مي گفت محمود محارب است و بايد 
خونش ريخته شود همچنين چون مردي بي بند و بار است 
پسر معلولش نيز مستحق مرگ است. خام حرف هاي رامين 

شدم و قبول كردم نقشه اش را پياده كنم. «
متهم در خصوص قت��ل گفت: »روز حادثه م��ن و رامين با 
ماشين دنبال محمود رفتيم. بين راه بود كه به دستور رامين 
محمود را با طناب خفه كردم و جسدش را حوالي پرديس 
رها كردم. در راه برگش��ت پسر 13 س��اله مقت��ول به خاطر 
نگراني پدرش مدام با رامين تماس مي گرفت و سراغ پدرش 

را مي گرفت. به همين دليل با او قرار گذاش��تيم. وقتي پسر 
نوجوان سوار ماشين شد آبميوه مسمومي را كه رامين به من 
داده بود به او خوراندم و يكباره سويشرتي كه به تن داشت 
روي صورتش كشيدم. سعي كردم او را خفه كنم اما او زنده 
بود و تقال مي كرد. همان موقع رامين با بيل به سر ياسر زد 
و او را كشت. من و رامين اجساد را در حاشيه پرديس آتش 
زديم و سپس براي از بين بردن بقاياي جسد روي آنها آهك 

ريختيم.« 
او در خصوص اظهارات اولي��ه اش در خصوص اعتراف به دو 
قتل گفت: »من در اظهاراتم به دو قتل اعتراف كردم چون 
رامين قول داده بود رضايت اولياي دم را جلب كند، اما تا امروز 
كاري برايم انجام نداده است به همين دليل تصميم گرفتم 
حقيقت را بگويم. من ياسر را نكشتم و قاتل او رامين است.« 
بعد از دفاعيات ميثم، ديگر متهم پرونده كه به اتهام معاونت 
در قتل با قرار وثيقه آزاد بود در جايگاه قرار گرفت و با انكار 
جرمش گفت: »انگيزه اي براي قتل پدر و پس��ر نداش��تم. 
من با محمود معامله كرده ب��ودم و در عوض خريد وياليي، 
180 سكه طال و 220 ميليون تومان پول نقد به او داده بودم. 
اين معامله به خوبي انجام گرفته بود و دليلي نداش��ت كه 
بخواهم آنها را به قتل برسانم يا نقشه قتل آنها را طرح كنم. 
ميثم دروغ مي گويد او تحت تأثير مصرف شيش��ه است كه 
اين حرف ها را مي زند. « متهم در ادامه گفت: »آن روز من و 
ميثم همراه محمود به دماوند رفته بوديم، اما بين راه ميثم 
بر اثر توهم شيشه يكباره طنابي دور گردن مقتول انداخت 

و او را خفه كرد. «
متهم در خصوص اظهاراتش در بازجويي ها نيز گفت: »آن 
روز تحت تأثير فشارهاي رواني بود كه به دروغ گفتم محمود 
و پسرش را به  خاطر اعتقاداتي كه داشتم كشتم، ولي حاال 

مي گويم بي گناهم و انگيزه اي براي قتل آنها نداشتم. «
در پايان هيئت قضايي بعد از دستور جلب رامين جهت صدور 

رأي وارد شور شد. 

مرگ  مشكوك  پسر جوان  در  پارك  چيتگر متهمان قتل پدر و پسر  را بر گردن هم انداختند
خوني�ن  جس�د  ته�ران  پلي�س  مأم�وران 
پس�ري را ك�ه ب�ه ط�رز مرم�وزي در پ�ارك 
چيتگر ب�ه كام م�رگ رفت�ه ب�ود كش�ف كردند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 11:42 روز دوشنبه 21 
اسفندماه قاضي مدير روستا، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران باتماس تلفني مأموران كالنتري 181 
عوارضي از كشف جس��د خونين پسر جواني در فضاي 
س��بز پارك چيتگر با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. تيم جنايي در 
محل حادثه با جسد پسر جواني كه آثار برش با تيغ روي 
دست ها و گردنش نمايان بود روبه رو شدند. در حالي كه 
بررسي ها نشان مي داد پسر جوان بر اثر شدت جراحات و 
خونريزي شديد به كام مرگ رفته است. مأموران يك تيغ 
ريش تراش در نزديكي جسد كشف كردند كه حكايت 

از اين داشت برش هاي روي گردن و دست وي با همين 
تيغ صورت گرفته است. مأموران در بازرسي بدني از پسر 
فوت شده دست نوشته اي پيدا كردند كه وي خودش را 
به نام شهرام معرفي كرده بود و همچنين آدرس خانه 
برادرش را نوشته بود. همزمان با ادامه تحقيقات درباره 
اين حادثه مأموران با برادر ش��هرام تماس گرفتند. وي 
گفت كه برادرش پنج روز قبل از خانه ش��ان دريكي از 
خيابان هاي شرقي تهران خارج و پس از آن ناپديد شده 
است . وي همچنين گفت كه موضوع گمشدن برادرش 
را به مأموران پليس خبر داده است تا اينكه امروز جسد 
وي كشف مي شود. در ادامه جسد مقتول به دستور قاضي 
مدير روستا براي انجام آزمايش هاي الزم و مشخص شدن 
علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني منتقل شد. تحقيقات 

درباره اين حادثه ادامه دارد. 

داغ دوب����اره 
چهارشنبه س�وزي 
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