
14
88498435سرويس  حوادث

|| روزنامه جوان |  ش��ماره 5123    1438 ش��وال   3  |  1396 تي��ر   7 چهار ش��نبه 

قتل به خاطر چشم در چشم شدن 
درگي�ري چند پس�ر جوان ب�ه خاطر 
چشم در چشم ش�دن به قتل يكي از 
آنها پايان يافت. متهم مدعي ش�د در 
حالت مستي دست به قتل زده است. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت يك بامداد 
سه شنبه بيست و ششم ارديبهشت ماه 
امس��ال، مأموران كالنتري 132 نبرد با 
تماس تلفني ش��هروندي از نزاع دسته 
جمعي خونين��ي با خب��ر و راهي محل 

شدند. 
بررس��ي ها در مح��ل حادثه نش��ان داد 
برادر 22 و 24 س��اله به نام هاي رضا  دو 
و جواد همراه دوست 23 ساله شان به نام 
مس��عود با گروه ديگري از جوانان محل 
درگيري خونين��ي رقم زده ان��د كه در 
جريان آن پسر 23 ساله اي به نام مهدي 

از طرف مقابل از ناحيه گردن به شدت زخمي و روانه بيمارستان شده است. 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت، مأموران دريافتند مهدي كه با ضربه 
چاقو از ناحيه گردن به شدت زخمي شده بود، سي و يك ارديبهشت ماه در بيمارستان 
جان باخته اس��ت. بدين ترتيب با فوت مهدي پرونده وارد مرحله تازه اي شد و تيمي از 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي به دستور قاضي ايلخاني، بازپرس شعبه هشتم ويژه 

قتل دادسراي امور جنايي تهران وارد عمل شدند. 
بررسي هاي كارآگاهان نشان داد عامل قتل، رضا است كه پس از حادثه به مكان نامعلومي 
گريخته اس��ت. بنابراين رضا به عنوان متهم به قتل تحت تعقيب مأموران قرار گرفت. 
در ادامه مأموران دريافتند رضا پس از حادثه به يكي از شهرهاي شمالي كشور گريخته 
است، اما به تازه گي به تهران برگشته است و در خانه يكي از بستگانش در حوالي خيابان 
خاوران مخفي ش��ده است. س��پس كارآگاهان روز شنبه س��وم خردادماه، متهم را در 

مخفيگاهش بازداشت كردند. 
رضا در بازجويي ها به قتل پس��ر جوان اعتراف كرد و گفت: شب حادثه همراه برادرم و 
مسعود مش��روب خورده بوديم و داخل بالكن خانه مان ايس��تاده بوديم كه با مقتول و 
دوستانش كه مقابل خانه ما ايستاده بودند چشم در چشم شديم و مشاجره لفظي كرديم. 
من بالفاصله به آشپزخانه رفتم و چاقويي برداشتم و به داخل كوچه رفتم كه درگيري ما 

آغاز شد و من هم ضربه اي به مقتول زدم. 
سرهنگ كارآگاه حميد مكرم، معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ، 
با اعالم اين خبر گفت: »با توجه به اعتراف صريح متهم به درگيري منجر به جنايت، قرار 
بازداشت موقت از سوي بازپرس محترم پرونده صادر شد و متهم جهت انجام تحقيقات 

تكميلي در اختيار اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.«

3 كشته در درگيري به خاطر ارثيه 
قاتل�ي ك�ه روز عي�د فط�ر در يك�ي از روس�تاهاي اس�تان خوزس�تان 
ش�ليك  ب�ا  ارثي�ه  اخت�اف  خاط�ر  ب�ه  را  بس�تگانش  از  نف�ر  س�ه 
گلول�ه ب�ه قت�ل رس�انده ب�ود، پ�س از هش�ت س�اعت دس�تگير ش�د. 
به گزارش »ايرنا«، اين حادثه خونين در يكي از روستاهاي دهستان المي بخش مركزي 
اهواز رخ داد كه در جريان آن سه نفر كشته و هشت نفر زخمي شدند. بررسي مأموران 
نشان داد مرد 25 ساله اي به خاطر اختالف ارثيه هنگام مراسم ديد و بازديد عيد فطر با 
سالح جنگي به خانه يكي از بستگانش رفته و اقدام به تيراندازي كرده بود كه در جريان 

آن سه نفر به قتل مي رسند و هشت نفر هم زخمي مي شوند. 
سرهنگ محمد صالحي، جانشين فرماندهي انتظامي استان خوزستان گفت: پس از اين 
حادثه، مأموران در كمتر از هشت س��اعت مخفيگاه متهم را در اهواز شناسايي و وي را 

همراه سالح جنگي اش دستگير كردند. تحقيقات از متهم ادامه دارد. 

 2 جوان در آب هاي ساحل چابهار 
غرق شدند

دو ج�وان هن�گام ش�نا در آب ه�اي س�احل شهرس�تان چابه�ار غرق ش�دند. 
به گزارش »ايرنا«، روز گذشته سه جوان 18 ساله اهل نوبنديان شهرستان چابهار براي 
شنا داخل آب هاي ساحلي اين شهرستان محدوده رمين به بريس شدند كه دو نفر از آنها 
غرق شدند و يكي از آنها نجات يافت.  مأموران پليس جسد يكي از غرق شدگان را كشف 

كردند و جست وجو براي جسد فرد ديگر ادامه دارد. 

پلنگ 50 گوسفند را تلف كرد
ش�رقي  ش�مال  در  روس�تايي  ب�ه  پلن�گ  ق�اده  ي�ك  حمل�ه   
ش�د.  گوس�فند  رأس   50 ش�دن  تل�ف  باع�ث  خوزس�تان  اس�تان 
به گزارش ايرنا، اين حادثه غروب روز دوشنبه زماني كه گوسفندان براي چرا به كوهستان 
اطراف روستاي پل نگين از توابع شهرستان انديكا رفته بودند، رخ داد كه در جريان آن 

پلنگي به گله گوسفندان حمله كرد و 50 رأس آن را دريد. 
به گفته نيازعلي سهرابي، رئيس شوراي اس��المي بخش چلو از توابع شهرستان انديكا 
با توجه به بافت عش��ايري منطقه، منبع امرار و معاش مردم دامداري اس��ت، اينگونه 

خسارت ها براي روستاييان سنگين وجبران ناپذير است. 

م�ردي كه ب�ا فرس�تادن ش�ارژ 
اش�تباهي پاي�ش به ي�ك رابطه 
عاش�قانه باز ش�ده ب�ود، درگير 
ي�ك س�ناريوي آدمربايي ش�د. 
 به گ��زارش خبرن��گار ما، س��اعت

20: 22 ش��امگاه جمع��ه نوزدهم 
خردادماه امس��ال نيروهاي گشتي 
بس��يجي در حوال��ي افس��ريه به 
خودروي شاس��ی بلند خارجی كه 
چهار مرد جوان سرنشين آن بودند، 
مشكوك ش��دند و دس��تور ايست 
دادند. نيروهاي بسيجي در بررسي 
خ��ودرو متوجه آثار ض��رب و جرح 
يكي از سرنشينان خودرو شدند كه 
در بين دو سرنش��ين عقب سكوت 
كرده بود. همچنين بس��يجيان در 
بازرسي از خودرو دو دستگاه بي سيم 
تقلبي كشف كردند كه حكايت از آن 
داشت سرنشينان خودرو در پوشش 
مأمور پليس مرد مجروح را ربوده و 
قصد دارند به مكان ديگري منتقل 
كنند. نيروهاي بسيجي در تحقيقات 
بعدي از مرد زخم��ي دريافتند وي 
ساعتي قبل از س��وي سه مرد ديگر 
ربوده شده است. بدين ترتيب چهار 
سرنش��ين خودرو به دستور قاضي 
مناف��ي آذر، بازپ��رس شعبه س��وم 
دادس��راي ام��ور جناي��ي ته��ران 
بازداشت ش��دند و براي تحقيقات 

تحويل مأموران پليس دادند. 
مأموران در نخستين گام از شاكي 
تحقيق كردند. وي در ش��رح ماجرا 
گفت: م��ن اه��ل شهرس��تاني در 
غرب ايران هس��تم، ام��ا در تهران 
كار مي كنم. فروردين سال 95 بود 
كه اشتباهي ش��ارژي براي شماره 
هم��راه ف��رد ديگ��ري فرس��تادم. 
بالفاصله با شماره مورد نظر تماس 
گرفتم كه متوجه شدم شماره تلفن 
همراهي كه اشتباهي براي آن شارژ 
فرستاده ام متعلق به دختر جواني به 
نام غزل است كه اهل روستايي در 
نزديكي روس��تاي ما است. همين 
موضوع باعث آش��نايي ما شد و ما 
مدتي با هم تلفني ارتباط داشتيم 
تا اينكه به هم عالق��ه پيدا كرديم و 
با هم قرار مالقات گذاشتيم. وقتي 
او را ديدم شرايط زندگي ام را شرح 
دادم و از او خواس��تگاري ك��ردم. 

غزل هم گفت ب��ه تازه گي در يكي 
از دانشگاه هاي تهران قبول شده و 
دانشجو است و قصد دارد براي ادامه 
تحصيل به ته��ران بيايد. از آنجايي 
كه روستاهاي ما نزديك به هم بود 
خيلي زود به تفاهم رسيديم و قرار 
بود ب��ه زودي به خواس��تگاري اش 

بروم. 
وي ادامه داد: چند ماهي گذشت و 
غزل هم به تهران آمد و در خوابگاهي 
سكونت كرد. ما دو نفر تلفني با هم 
ارتباط داش��تيم و گاهي هم داخل 
خيابان و پ��ارك يكديگر را مالقات 
مي كرديم. در اين مدت من حدود 
2 ميليون تومان براي دانشگاهش 
ب��ه او كمك ك��ردم تا اينك��ه به او 
گفتم قص��د دارم، خان��واده ام را به 

خواستگاري اش بفرس��تم. پس از 
اين او بهانه آورد تا اينكه با من درگير 
شد و گفت قصد ندارد با من ازدواج 
كند. وقتي تحقيق كردم، فهميدم 
او با مرد جوان ديگ��ري قرار ازدواج 
دارد و در اين م��دت مرا فريب داده 
و فقط پولم را گرفته است. هر چقدر 
اصرار كردم، فايده اي نداشت تا اينكه 
به شهرس��تان رفتم و از او به اتهام 
كالهبرداري ش��كايت كردم. وقتي 
برگه احضاري��ه از دادگاه براي غزل 
رفت خيلي ناراحت شد و تلفني از 
من خواست شكايتم را پس بگيرم، 
اما من به او گفتم در صورتي رضايت 

مي دهم كه پولم را پس بدهد. 
مدتي گذشت و من پيگير شكايتم 
بودم تا اينكه چند روز قبل دختري 

به تلگرام من پيامك عاش��قانه اي 
فرس��تاد. ابتدا توج��ه اي به پيامك 
نكردم، اما دختر جوان عكس هايش 
را فرستاد و گفت عكس پروفايل من 
را ديده و از من خوشش آمده است. او 
خيلي اصرار كرد تا مرا ببيند. وقتي با 
اصرار او روبه رو شدم وسوسه شدم تا 
او را ببينم تا اينكه روز حادثه با هم در 
نزديكي متروي طرشت قرار مالقات 
گذاشتيم. در محل قرار دختر جوان 
تلفني ب��ه من گفت ك��ه در يكي از 
خيابان هاي اطراف داخل خودروي 
شاسی بلند منتظر من است. وقتي 
به خودرو نزديك شدم دختر جوان 
داخل خ��ودرو به من دس��ت تكان 
داد كه ديدم مردي با بي س��يم در 
حال حرف زدن است و همه اش نام 

س��رهنگي را تكرار مي كند. خيلي 
ترس��يدم و فرار كردم كه س��ه مرد 
از داخل خودرو پياده ش��دند و مرا 
تعقيب كردند. در نهاي��ت آنها مرا 
داخ��ل كوچه بن بس��تي گرفتند و 
به ش��دت كتك زدند، ب��ه طوريكه 
سرم شكس��ت و لباس هايم خوني 
ش��د و بعد هم مرا به داخل خودرو 

شاسی بلند بردند. 
همان لحظه بود كه فهميدم دختر 
جوان از طرف غزل اجير شده است تا 
مرا به محل قرار بكشاند و دوستانش 
مرا برباين��د. مردان خش��ن از من 
خواستند تا ش��كايتم را پس بگيرم 
و در حال انتقال به مكان نامعلومي 
بوديم كه نيروهاي بس��يجي به ما 
مشكوك ش��دند و آنها را بازداشت 

كردند. 
يكي از متهمان در بازجويي با انكار 
آدمرباي��ي گفت: من ناش��ر بزرگي 
هستم و اصالً تا االن حتي به كالنتري 
هم نرفته ام. چند روز قبل نامزد غزل 
كه از دوستان ما است به من گفت 
كه خواستگار قبلي غزل از او شكايت 
كرده و قصد دارد در شهرس��تان به 
آبروي او لطمه بزند، به همين دليل 
از ما خواست تا شاكي را به خانه مان 
ببريم و درباره پس گرفتن شكايتش 
با هم حرف بزنيم. روز حادثه غزل از 
طريق يكي از دوستانش، شاكي را به 
محل قرار كشاند. او وقتي ما را ديد 
فرار كرد كه دوستانم او را گرفتند، 
اما ما به زور او را داخل خودرو نبرديم 
و او با ميل خودش سوار خودرو شد 
تا با هم به خانه م��ان برويم و درباره 
ش��كايتش حرف بزنيم. وي درباره 
بي سيم هم گفت: بي سيم ها متعلق 
به استخر يكي از دوستان من است 
كه براي تعميرات به م��ن داده بود 
و من قصد سوء اس��تفاده نداشتم و 
صرفاً براي انجام تعميرات در داخل 

خودرو من بود. 
دو متهم ديگر ه��م در بازجويي ها 
حرف هاي همدس��ت خود را تأييد 

كردند. 
متهمان به دستور قاضي منافي آذر 
ب��راي تحقيقات بيش��تر در اختيار 
كارآگاه��ان پليس آگاه��ي ق��رار 

گرفتند. 

قاتل زن سالخورده 
پس از 30 سال به دام افتاد 

م�ردي ك�ه مته�م اس�ت 30 س�ال قب�ل زن 
رسانده اس�ت،  قت�ل  ب�ه  را  س�الخورده اي 
ك�رد.  اعت�راف  قت�ل  ب�ه  و  ش�د  دس�تگير 
به گ��زارش خبرنگار ما، رس��يدگي ب��ه اي��ن پرونده از 
شهريور ماه سال 1366 همزمان با قتل زن سالخورده اي 
در خانه اش در ش��هرك احمديه حوالي جنوب تهران در 
دستور كار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.  بررسي 
مأموران در محل حادثه نشان داد زني حدوداً 70 ساله اي 
به نام شهربانو در حالي كه نوه اش در خانه خواب بوده است، 
به طرز مرموزي با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده است.  
پسر مقتول گفت: چند روز قبل از حادثه همراه همسرم 
براي شركت در مراس��م ترحيم يكي از بستگانم به شهر 
خدابنده رفتي��م. من دختر چهار س��اله ام را پيش مادرم 
گذاشتم تا تنها نباشد، اما وقتي برگشتم متوجه شدم مادرم 
به قتل رسيده است.  مأموران پليس در تحقيقات بعدي 
دريافتند از مدتي قبل پسر جواني به نام جمشيد در خانه 
خواهرش كه همسايه مقتول بوده است، زندگي مي كرد، 
اما پس از حادثه آنها محل زندگي شان را به مكان نامعلومي 
تغيير داده اند. مأموران در ادامه خانه جديد خواهر جمشيد 
را در اكبر آباد شناس��ايي كردند، اما آنها مدعي شدند از 
جمش��يد خبري ندارند. بدين ترتيب مأموران جمشيد 
را به عنوان مظنون به قتل تحت تعقي��ب قرار دادند، اما 
هيچ ردي از وي نيافتند تا اينكه پس از گذشت 30 سال از 
حادثه، كارآگاهان پايگاه نهم پليس آگاهي تهران بزرگ، 
مخفيگاه متهم فراري را در قلعه حاج موس��ي شناسايي 
و وي را ساعت 8 صبح روز شنبه س��وم تيرماه بازداشت 
كردند.  متهم در بازجويي ها به قتل پير زن تنها اعتراف 
كرد و گفت: 30 سال پيش كه 16 ساله بودم، پدرم به خاطر 
مشكل مالي من را از خانه اش بيرون كرد و مجبور شدم 
براي ادامه زندگي به خانه خواهرم كه همس��ايه مقتول 
بود، بروم. مقتول داخل خانه اش بزي نگهداري مي كرد 
تا اينكه يك روز قبل از حادث��ه از طريق خواهرم متوجه 
شدم، مردي براي زن س��الخورده مبلغ 350 هزار تومان 
پول آورده است. وقتي اين مبلغ را شنيدم وسوسه شدم 
و به خانه مقتول رفتم. او داخل حياط مرا ديد و خواست 
از خانه اش بيرون بروم. به او گفتم دلم درد مي كند و براي 
گرفتن نبات آمده ام، اما او مرا هل داد تا از خانه اش بيرون 
بروم كه چشمم به چاقوي سبزي خرد كني افتاد. چاقو را 
برداشتم و چند ضربه به او زدم. پس از آن به جست وجوي 
پول داخل خانه اش پرداختم، اما پولي پي��دا نكردم و از 
ترس فرار كردم.  س��رهنگ كارآگاه حسين زارع، رئيس 
پايگاه نهم پليس آگاهي تهران ب��زرگ، با اعالم اين خبر 
گفت: متهم براي ادامه تحقيقات در اختيار پليس آگاهي 

تهران بزرگ قرار گرفت.

ربودن خواستگار، فرجام يك شارژ عاشقانه

آگهی اجرائیه  آگهی رونوشت حصر وراثت

آگهی رونوشت حصر وراثت

آگهی رونوشت حصر وراثت  

زن جوان�ي ك�ه با همدس�تي م�رد مورد 
عاق�ه اش، مادرش�وهرش را درون چ�اه 
انداخته ب�ود به زودي محاكمه مي ش�ود. 
به گزارش خبرنگار ما، اس��فندماه سال 89، 
مأموران كالنتري آبيك قزوين از ناپديدشدن 
زن ميانسالي به نام كبري باخبر شدند. پسر 
آن زن به مأموران گفت: مادرم هفته گذشته 
براي ديد و بازديد به تهران رفته بود، اما ديگر 
بازنگشته اس��ت. او قرار بود به منزل يكي از 
برادرهايم كه در ته��ران زندگي مي كند، نيز 
سر بزند و شب ها را آنجا باشد، اما برادرم نيز از 
او بي خبر است. با اعالم اين مفقودي تحقيقات 
پليس براي پيدا كردن اين زن به جريان افتاد 
و آنها در بررسي ها و تحقيقات اوليه به عروس 
كبري كه در تهران زندگي مي كرد، مظنون 
شدند. آن زن در بازجويي هاي اوليه هرگونه 
اتهامي را ان��كار كرد تا اينك��ه در تحقيقات 
بيش��تر و رديابي تلف��ن هم��راه او، مأموران 
دريافتند او با م��رد غريبه اي ارتب��اط دارد. 
بعد از آن بود كه زيبا ب��ه جرمش اقرار كرد و 
در توضيح به مأموران گفت: چندس��الي بود 
ازدواج كرده بودم، اما در زندگي با ش��وهرم 
اختالفات زيادي داش��تم. از او خواستم مرا 
طالق بدهد، اما قبول نك��رد و اصرار به ادامه 
زندگي داشت. مدتي گذشت تا اينكه با مردي 
به نام ساسان آشنا شدم. قرار بود به من كمك 

كند تا از شوهرم طالق بگيرم و با هم ازدواج 
كنيم. اي��ن ارتباط به ص��ورت پنهاني ادامه 
داشت و گاهي با هم بيرون مي رفتيم تا اينكه 
مادر شوهرم براي ديد و بازديد فاميل هايش 
به تهران آمد. او در ادامه گفت: مادرشوهرم به 
منزل اقوام مي رفت و شب ها براي خوابيدن به 
خانه ما مي آمد. در اين مدت او به ارتباط من 
با ساسان مشكوك شده بود و از من سؤاالت 
مختلفي مي كرد تا اينكه سر موضوعي با هم 
درگير شديم. او عصباني ش��د و تهديد كرد 
همه چيز را به شوهرم مي گويد. ترسيده بودم، 
چون اگر شوهرم بويي از ماجرا مي برد، من را 

مي كشت. بالفاصله با ساسان تماس گرفتم 
و همه چي��ز را برايش تعريف ك��ردم. مدتي 
از اين ماجرا گذش��ت و مادرشوهرم به آبيك 
برگشت، اما هرازگاهي تماس مي گرفت و با 
حرف هايش مرا آزار مي داد. نگران تهديدهاي 
كبري بودم تا اينكه با ساسان نقشه قتل او را 

كشيديم. 
متهم در خصوص قتل گفت: چند ماه قبل با 
مادرش��وهرم تماس گرفتم و به بهانه اي از او 
خواستم به تهران بيايد. طبق نقشه با ساسان 
قرار گذاشتم كه او را س��وار كنيم و به محل 
دور افتاده اي ببريم و داخل چاه بيندازيم. به 
محض رسيدن او به تهران با همدستي ساسان 

طبق نقشه او را به قتل رسانديم. 
بعد از توضيحات عروس خانواده، مأموران به 
آدرس محل مورد نظر رفتند و با كشف جسد 
و انتقال به پزشكي قانوني پرونده با موضوع 
قتل عمد تشكيل ش��د. از آنجايي كه جسد 
كبري به حدي متالشي شده بود كه پزشكي 
قانوني نتوانست علت اصلي مرگ را تشخيص 
دهد، هر دو متهم به اتهام مباش��رت در قتل 
عمد روانه زندان ش��دند. اي��ن پرونده بعد از 
كامل شدن تحقيقات و صدور كيفرخواست 
به يكي از شعبات دادگاه كيفري استان تهران 
فرس��تاده ش��د و به زودي متهمان محاكمه 

خواهند شد. 

عروس خيانتكار به زودي محاكمه مي شود 

پس�ر افغان�ي ك�ه س�ال قب�ل هن�گام ورود غي�ر 
قانوني ب�ه ايران يك�ي از هموطنان خ�ود را به قتل 
رس�انده ب�ود، خ�ودش را به پلي�س معرف�ي كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، روز ش��نبه س��وم تيرماه امسال 
پسر جواني به كالنتري 145 ونك رفت و گفت من قاتل 
هستم و سال قبل يكي از هموطنانم را به قتل رساندم. 

وي در ش��رح ماجرا گفت: من افغاني هستم. مردادماه 
س��ال قبل همراه 198 افغان��ي ديگر به ص��ورت غير 
قانوني از مرز وارد ايران شديم. قرار بود از طريق منطقه 
كوهستاني به طرف شهرستان سروان برويم تا با مأموران 

پليس برخورد نكنيم. در ميانه راه تش��نگي عالج ما را 
بريده بود و راه بلد هم كه قرار بود ما را به مقصد برساند، 
آب كمي در اختيار م��ا قرار داده بود، ب��ه همين دليل 
من و مقتول به خاطر خوردن آب با هم درگير ش��ديم. 
پس از طي مس��افتي داخل كوهستان بوديم كه دوباره 
با او درگير ش��دم و اين بار او از كوه به پايين پرتاب شد. 
همراهان ما و حتي راه بلد هم متوجه حادثه نش��دند و 
همه خيال كردند او به خاطر ندادن پول به راه بلد از ما 
جدا شده است. پس از اين حادثه من ترسيدم و دوباره 
به افغانس��تان برگش��تم. در اين مدت هر شب كابوس 
مي ديدم و هيچ زماني آرامش نداشتم. هميشه صحنه اي 
كه او از كوه آويزان شده بود و درخواست كمك مي كرد 
براي من تداعي مي ش��د و آرامش را از من گرفته بود تا 
اينكه تصميم گرفتم به اي��ران بيايم و به قتل هموطنم 
اعتراف كن��م. دو روز قبل به صورت قاچ��اق وارد ايران 
شدم و امروز هم به كالنتري آمدم و اعتراف كردم.  پس 
از اين اعتراف، بررسي هاي مأموران نشان داد مرداد ماه 
سال قبل، مأموران مرزباني در حوالي اي كه متهم نشاني 
آن را اعالم كرده جس��د مردی افغان را كشف كرده اند 
كه با مشخصات اعالم شده از سوي متهم شباهت دارد. 
بدين ترتيب متهم با دستور قاضي مدير روستا، بازپرس 
ويژه قتل شعبه ششم دادسراي امور جنايي تهران براي 
تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس 

آگاهي قرار گرفت. 

قتل در مرز ، اعتراف در پايتخت 


