
زن 40 س�اله و دخت�ر نوجوانش ب�ر اثر 
استنشاق گاز دي اكسيد كربن در خانه شان 
حوالي تهرانپارس ب�ه كام مرگ رفتند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 22 شامگاه 
يك ش��نبه 28 بهمن ماه قاض��ي رضواني، 
بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي 
تهران با تماس تلفني مأم��وران كالنتري 
126 تهرانپارس از مرگ مش��كوك مادر و 
دختري در خانه شان با خبر و همراه تيمي از 
كارآگاهان پليس آگاهي راهي محل شد. تيم 
جنايي در محل حادثه با اجساد زن 40 ساله 
و دختر 16 ساله اش روبه رو شدند كه حكايت 
از اين داشت بر اثر استنشاق گاز دي اكسيد 
كربن به كام م��رگ رفته بودن��د.  پدر اين 

خانواده درباره اين حادثه گفت: دقايقي قبل 
از سر كار به خانه ام برگشتم. هر چقدر در زدم 
كسي در باز نكرد تا اينكه با كليدي كه داشتم 
در را باز كردم و با جس��د بي جان همسر و 
دخت��رم در خانه روبه رو ش��دم و بالفاصله 
موضوع را به پليس و عوامل اورژانس اطالع 
دادم.  همزم��ان با ادامه تحقيق��ات درباره 
اين حادثه كارشناسان آتش نشاني پس از 
بررسي هاي فني اعالم كردند مادر و دختر 
بر اثر انتش��ار گاز دي اكس��يد كربن از آب 
گرمكن خانه ش��ان فوت كرده اند. در ادامه 
اجساد مادر و دختر به دستور قاضي رضواني 
براي انجام آزمايش هاي الزم به پزش��كي 

قانوني فرستاده شد. 

مرگ غم انگيز مادر و دختر

ك�ه  گ�رگان  شهرس�تان  در  كارخان�ه  كارگ�ر  دو 
مديرعام�ل را ب�راي اخ�اذي 600 ميلي�ون تومان�ي 
ش�دند.  بازداش�ت  بودن�د،  گرفت�ه  گ�روگان  ب�ه 
به گزارش خبرنگار ما س��ردار علي اكبر جاوي��دان، فرمانده 
انتظامي استان گلستان در توضيح حادثه گفت: اين حادثه 
دو روز قبل در شهرستان گرگان اتفاق افتاد كه در جريان آن 
مديرعامل يك شركت صنعتي در آق قال با يكي از همكارانش 
تماس گرفت و درخواست 600 ميليون تومان پول نقد كرد. او 
گفت كه دو مرد جوان او را به گروگان گرفته و براي رهايي اش 
درخواست اين مقدار پول كرده اند.  بعد از آن بود كه تيمي از 
كارآگاهان پليس آگاهي در جري��ان تحقيقات و با آموزش 
دادن همكار مرد گروگان موفق شدند مخفيگاه آدم ربايان را 
شناسايي و آنها را در جريان مبادله پول با گروگان بازداشت و 
گروگان 56 ساله را شش ساعت پس از وقوع حادثه در سالمت 
كامل آزاد كنند.  متهمان در تحقيقات پليسي اعتراف كردند 
مدتي قبل در شركتي صنعتي مشغول كار بودند و با طمع 
به دس��ت آوردن پولي هنگفت، مدير عامل شركت را تحت 
نظر قرار داده و در زماني مناس��ب، وي را به گروگان گرفته 
و درخواس��ت 600 ميليون تومان پول نقد كردند.  س��ردار 
جاويدان گفت: متهمان پس از تش��كيل پرونده براي انجام 

مراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي شدند.

 بازداشت آدم ربايان
 600 ميليون توماني

زورگير 18 س�اله كه پس از س�پردن وثيقه موفق به رهايي 
از زندان شده بود بار ديگر به جرم زورگيري بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ محمد حسن هاشمي، رئيس 
كالنتري خاني آباد نو گفت: در چند روز گذش��ته شكايت هاي 
مش��ابهي درباره زورگيري هاي پسري 18 س��اله به كالنتري 
گزارش ش��د. ش��اكيان گفته بودند كه متهم ب��ا تهديد قمه 
راهشان را سد كرده و اموالشان را سرقت كرده است. در حالي 
كه بررس��ي ها در جريان بود به مأموران كالنتري خبر رسيد 
رهگذري در دام يك مرد زورگير گرفتار ش��ده است. مأموران 
بعد از حض��ور در محل متهم را بازداش��ت و در بازرس��ي از او 
مقداري لوازم سرقتي و يك قبضه س��الح سرد كشف كردند.  
سرهنگ هاش��مي گفت: در بازجويي هاي اوليه معلوم شد كه 
متهم همان زورگيري اس��ت كه شهروندان از او اعالم شكايت 
كرده بودند. در بررسي سوابق او معلوم شد كه متهم به تازگي 
با سپردن وثيقه از زندان آزاد شده و زورگيري هايش را شروع 
كرده است. سرهنگ هاشمي گفت: متهم بعد از تشكيل پرونده 

در اختيار مرجع قضايي قرار گرفت.

 بازداشت دوباره 
زورگير 18 ساله

س�قوط كارگ�ر ج�وان از ارتف�اع در س�اختمان در ح�ال 
اح�داث باع�ث ف�رو رفت�ن ميلگ�رد ب�ه ب�دن وي ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما ساعت 12:20  ظهر امروز آتش نشانان 
ايستگاه 61 از وقوع حادثه سقوط كارگر روي ميله هاي آهني 
در خيابان پاسداران، خيابان اسالمي، نبش بوستان هشتم با 
خبر شده و در محل حاضر شدند.  كميل امامي فرمانده آتش 
نشانان گفت: به محض رسيدن به محل حادثه مشاهده شد 
در يك ساختمان در حال احداث كارگر جوان 25 ساله اي در 
هنگام كاربه علت نامعلوم از طبقه منفي يك به طبقه منفي 
سه روي ميلگردهاي ساختماني سقوط كرده و از پشت به بدن 
كارگر فرو رفته و از قسمت سر شانه از بدن خارج شده است.  
وي افزود: آتش نش��انان بي درنگ با ايمن سازي كامل محل 
حادثه و با بكار گيري تجهيزات ويژه و با برش دادن ميلگرد و 
جدا سازي از بدن وي با رعايت كامل اصول ايمني مصدوم را 
روي برانكارد فيكس كرده و توسط تاور به سطح زمين انتقال 
دادند. فرمانده آتش نشانان تصريح كرد: كارگر جوان از ناحيه 
دست و پهلو به سختي زخمي ش��ده بود كه بالفاصله توسط 
عوامل اورژانس به مركز درماني منتقل شد.  آتش نشانان پس 
از ارائه هش��دارهاي ايمني به مسئوالن ساختمان، مأموريت 

خود را به پايان رساندند.

 فرو رفتن ميلگرد
  به بدن كارگر ساختماني

شش عضو يك شبكه سرقت كه به شيوه باال رفتن از ديوار به خانه هاي مردم 
دستبرد مي زدند، بازداشت شدند. 

به گزارش خبرنگار ما، همزمان با طرح شكايت هاي مشابه درباره سرقت از منازل 
در محدوده ميدان امام حسين كارآگاهان اداره 17 پليس آگاهي در اين باره تحقيق 
كردند. آنها در جريان بررس��ي هاي خود موفق شدند ش��ش عضو يك باند سرقت 
را شناسايي و آنها را در مخفيگاهش��ان حوالي ميدان امام حسين بازداشت كنند. 
سردسته باند كه مردي 34 ساله بود، گفت: پس از غروب آفتاب به شيوه باالكشيدن 
از ديوار وارد خانه هاي مردم مي شديم و با سرقت پول و طال فرار مي كرديم. وي گفت: 
بيشتر سرقت ها را در محدوده ميدان امام حسين، خيابان دماوند، نظام آباد و پاسداران 
انجام مي داديم. سرهنگ كارآگاه احمد نجفي، معاون مبارزه با سرقت هاي خاص 
پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: اعضاي باند به سرقت از 80 خانه اعتراف كرده اند و 

تحقيقات بيشتر از آنها در اداره 17 پليس آگاهي تهران جريان دارد. 

بازداشت دزدان شبرو
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 كشف مجسمه تاريخي
 در محموله پستي

نيروهاي يگان حفاظت ميراث فرهنگي اس�تان البرز 
مجسمه تاريخي با قدمت هزاره اول پيش از ميالد را از 

محموله پستي كشف كردند. 
 به گزارش خبرنگار ما، سردار سرتيپ دوم امير رحمت اللهي، 
فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگي درباره اين خبر گفت: 
» چندي قبل يگان حفاظت اس��تان البرز در ادامه رصد و 
پايش جرائم عليه مواريث تاريخ��ي و فرهنگي از فعاليت 
باند حرفه اي خريد و فروش و قاچاق اموال تاريخي و ارسال 
مرسوله پستي حاوي اشياي عتيقه در سطح استان با خبر 
شدند و تحقيقات خود را براي شناسايي قاچاقچيان ادامه 
دادند. نيروهاي يگان چند روز قبل دريافتند قاچاقچي قرار 
است يك مجسمه تاريخي مربوط به هزاره اول پيش از ميالد 
را از طريق محموله پستي به دس��ت فرد ديگري برساند، 
بنابراين با حضور در اداره پست منطقه اين محموله پستي 
قاچاق را كشف و ضبط كردند.  وي افزود: »مأموران حفاظت 
در ادامه يكي از متهمان اين پرونده را شناسايي و دستگير 
كردند و براي سير مراحل قانوني در اختيار مقام قضايي قرار 
دادند.« شناسايي و دستگيري ديگر متهمان اين پرونده در 

دستور كار يگان حفاظت ميراث فرهنگي قرار دارد.

ضرورت توجه به اقدام هاي 
پيشگيرانه سرقت

فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه برخورد با جرائم 
خش�ن بايد از اولويت هاي اصلي پليس آگاهي باشد بر 
ضرورت اقدام هاي پيشگيرانه از وقوع سرقت تأكيد كرد. 
سردار حسين اشتري در مراسم معارفه رئيس پليس آگاهي 
ناجا با بيان اينكه برخورد با جرائم خش��ن بايد از اولويت هاي 
اصلي پليس آگاهي باش��د، بر لزوم برخورد قاطع و سريع در 
جرائمي چون تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه، آدم ربايي و... 
تأكيد كرد و گفت: الزم اس��ت با اقدامات پيشگيرانه و پيش 
رويدادي به س��مت و س��وي كاهش جرائم ب��ه ويژه كاهش 
س��رقت هاي خرد برويم. وي ادامه داد: فرآيند استرداد اموال 
به مالباختگان نيز بايد با جديت دنبال و اجرايي شود در كنار 
اين مهم، فرهنگ سازي براي »شناسنامه دار كردن اموال« در 
دستور كار قرار بگيرد.  وي بر ضرورت همكاري پليس آگاهي 
با معاونت اجتماعي ناجا در راستاي ارتقاي آگاهي عمومي و 
كاهش جرائم به ويژه سرقت هاي خرد اشاره كرد و ادامه داد: 
اقدامات پليس آگاهي ناجا بايد در برخورد با جرائم با رويكرد 
اطالعاتي و دانش بنياني تشديد شود، از طرفي پليس در مبارزه 
با جرائم اقتصادي به هيچ وجه كوتاهي و درنگ نمي كند.  در 
اين مراسم، سردار محسن حسن خاني به عنوان رئيس پليس 

جديد آگاهي ناجا معرفي شد.

در حالي كه در سايه بي تدبيري هاي دولت اميد هر روز بر تعداد بيكاران جامعه اضافه 
و صاحبان صنايع هم با بحراني تازه تر مواجه مي شوند، كسب و كار سارقان اما رونق 
بيشتري پيدا مي كند. در سايه همين بي تدبيري هاست كه بهاي كاالها لجام گسيخته و 
كاالهاي بي ارزش هم براي خودشان خريداراني پيدا كرده اند. امكان فراهم شدن تبديل 
هر كااليي به پول نقد سبب شده است وسوسه سرقت به جان گروه هاي بيشتري از 
سارقان بيفتد. آنها هر كااليي را از لوله بخاري گرفته تا گاوصندوق هاي ماالمال از طال و 
ارز سرقت كرده و به راحتي به پول نقد تبديل مي كنند. سارقان كاالهاي خرد را معموالً 
در سايت هاي شيپور و ديوار به فروش مي رس��انند و كاالهاي كالن هم به مشتريان 
خاص خود عرضه مي كنند. هر چند پليس تالش كرده است با انجام طرح هاي مبارزه 
با سرقت از فعاليت مجرمانه باندهاي سرقت جلوگيري كند، اما به دليل فراهم بودن 
زمينه هاي گسترده وقوع اعمال مجرمانه در جامعه، تالش هاي پليس ناكام مانده است. 
بخشي از آن مي تواند به دليل كور شدن انگيزه مأموران پليس براي بازداشت دسته اي 
از تبهكاران باشد كه مدام آنها را بازداش��ت مي كنند، اما در مدتي كوتاه آنها از زندان 
به جامعه راه پيدا كرده و اعمال مجرمانه شان را با بي پروايي بيشتري ادامه مي دهند. 
بخش ديگر هم به دليل امكان تبديل شدن آسان كاالهاي سرقتي به پول نقد است. 
سردار ايوب سليماني، جانشين رئيس پليس كشور 25 دي ماه تأييد كرد كه 200 هزار 
سارق به صورت حرفه اي در كشور فعاليت مي كنند. درباره پيوست هاي اجتماعي اين 
200 هزار نفر كه فراواني آن معادل دو برابر گنجايش استاديوم آزادي است اطالعي 
در دست نيست، اما آن چه روشن است اين است كه جامعه سارقان به اين باور مهم 
دست يافته اند كه بدون بيم از پليس و قاضي و با چشم اندازي روشن مي توانند اهداف 
خود را در جامعه دنبال  كنند بدون اينكه از هيچ محروميت اجتماعي برخوردار شوند. 
شايد اين موضوع را بشود پيوست داد با آن چه اين روزها بيش از گذشته در حوزه كالن 
در حال رقم خوردن است. در اين حوزه مرداني قدرت مند از حوزه اقتصاد و سياست 
مشغول چپاول بيت المال هستند كه پرونده افراد معدودي از آنها تشكيل و رسيدگي 
مي شود بدون آن كه پيامد اجتماعي آن در جامعه مشهود باشد. حاال دزدان خرد و 
كالن به فعاليت خود مشغول هستند و تا زماني كه در شيوه هاي بازدارندگي بازنگري 

اساسي صورت نگيرد، در روي همين پاشنه خواهد چرخيد.

پايان باز جرائم سرقت
حسين فصيحي

    یادداشت

راننده مس�افربر كه متهم اس�ت در زمان پخش 
ب�ازي اي�ران و پرتغ�ال دانش�جوي دكت�را را 
رب�وده و ب�ه او تعرض كرده اس�ت، روز گذش�ته 
در جلس�ه دادگاه جرم�ش را ان�كار ك�رد. 
به گزارش خبرنگار ما، ساماندهي نشدن خودروهاي 
مسافربر شخصي همواره به شكل گيري پرونده هاي 
سرقت و تعرض به مس��افران منجر مي شود. افراد به 
صورت فردي يا گروهي در پوش��ش مسافربر اموال 
ش��هروندان را س��رقت يا به برخي تعرض مي كنند. 
در پرونده اي كه روز گذش��ته در دادگاه كيفري يك 
استان تهران بررسي ش��د دانشجوي دختري كه در 
مقطع دكتر تحصيل مي كرد براي دادگاه ش��رح داد 
كه چگونه در دام راننده اي مسافربر گرفتار شده است.  
پنجم تيرماه امسال دختري با مراجعه به اداره پليس 
پايتخت از راننده خودروي پرايد به اتهام آدم ربايي و 

اذيت و آزار شكايت كرد.
 او گفت: »دانشجوي دكتراي رشته تاريخ هستم. شب 
گذشته مي خواستم از دانشگاه تهران به خوابگاهم در 
خياب��ان كارگر بروم اما ه��ر چه منتظ��ر اتوبوس يا 
تاكسي شدم خبري نشد. آن شب خيابان ها به خاطر 
بازي فوتبال ايران و پرتغال خيلي خلوت بود و وسيله 
عمومي هم كم بود به همي��ن دليل وقتي خودروي 
پرايد توقف كرد مجبور شدم س��وار شوم. راننده دو 
مس��افر داش��ت به همين دليل با خيال راحت سوار 
شدم اما راننده بعد از پياده كردن دو مسافر به سمت 

خيابان ج��الل تغيير مس��ير داد. او در محل خلوتي 
بدون توجه به التماس هايم... .«

بعد از طرح ش��كايت و ثب��ت مش��خصات راننده و 
خودروي وي از س��وي ش��اكي، مأموران توانستند 
راننده خودرو به نام سياوش را شناسايي و بازداشت 
كنند. مرد جوان در بازجويي ها جرمش را انكار كرد 
و مدعي ش��د دختر جوان دروغ مي گويد و س��اعت 
حادثه در باشگاه بوده اس��ت اما بنا به شواهد موجود 
وي به اتهام آدم ربايي و رابطه نامش��روع روانه زندان 
شد و پرونده بعد از كامل ش��دن تحقيقات و صدور 
كيفرخواس��ت به ش��عبه چهارم دادگاه كيفري يك 

استان تهران فرستاده شد. 
به اين ترتيب متهم صبح ديروز در همان ش��عبه به 
رياست قاضي عبداللهي پاي ميز محاكمه قرار گرفت 
و بعد از اعالم رسميت جلسه، شاكي در جايگاه ايستاد 
و بار ديگر شكايت خود را مطرح كرد. او در ادامه گفت: 
»اين حادثه در روحيه ام تأثير بدي گذاشته است. من 
در مقطع دكتري تحصيل مي كنم و اين هفته دفاع 
از تز دكترا دارم اما به خاطر اين حادثه شرايط روحي 
و روان��ي خوبي ندارم. ب��ه همين دليل ب��راي متهم 

درخواست مجازات دارم.«
در ادامه متهم كه با قرار وثيقه آزاد بود در جايگاه قرار 
گرفت و با انكار جرمش گفت: »شاكي دروغ مي گويد 
با طرح اين ش��كايت قصد اخ��اذي دارد. « در پايان 

هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

 راننده مسافربر
آدم ربايی را انكار كرد

مردي افغان كه متهم است با همدستي هموطنش 
زن كارمند را هشت ماه قبل به كام مرگ كشانده 
س�رانجام به قتل اعتراف كرد. او در حالي پرده 
از راز جناي�ت برداش�ت ك�ه اتهام را ب�ه گردن 
همدس�تش انداخت ك�ه اكنون به افغانس�تان 
گريخته است. متهم مدعي است حادثه قتل در 
جريان نظافت خانه زن كارمند رقم خورده است. 
به گزارش خبرنگار ما، استفاده از كارگران خدماتي 
غيرمجاز همواره به شكل گيري پرونده هاي جنايي 
بسياري منجر مي ش��ود. در حالي كه توصيه پليس 
همواره به استفاده از شركت هاي خدماتی قانوني است 
اما ش��كل گيري اين پرونده ها حكايت از بي توجهي 
شهروندان به اين توصيه اس��ت. در پرونده اي كه به 
تازگي در پليس آگاهي تهران رمزگشايي شده است 
زني ميانس��ال پس از اس��تخدام دو مرد افغان براي 
نظافت خانه اش به دس��ت آنها به قتل رس��يد.  اين 
حادثه چهارش��نبه 30 خردادماه امسال اتفاق افتاد. 
آن روز دختر جواني سراسيمه به اداره پليس رفت و 
گفت مادر 53 ساله اش به نام گوهر به طرز مرموزي 
ناپديد ش��ده است.  ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: 
مادرم كارمند ش��ركت خصوصي است. دفتر محل 
كارش در يكي از خيابان هاي ش��مالي تهران است. 
روز قبل همراه م��ادرم و پدر بزرگ��م از خانه بيرون 
آمديم. قرار بود من و مادرم به محل كارمان برويم كه 
حدود ساعت 7 صبح بود در ايستگاه متروي حوالي 
سيدخندان از هم جدا شديم و هر كدام راهي محل 
كارمان ش��ديم و پدر بزرگم نيز براي خريد به بازار 
رفت.  يك ساعت بعد مادرم با تلفن همراهم تماس 
گرفت و جوياي احوالم ش��د كه به او گفتم در محل 

كارم مشغول به كار هستم و خداحافظي كردم. 
پس از پايان كار به خانه مان رفتم اما مادرم هنوز به 
خانه نيامده بود. هر چقدر با تلفن همراهش تماس 
گرفتم جواب نداد و ما تا نيمه هاي ش��ب منتظرش 
بوديم اما خبري از او نشد. در حالي كه به شدت نگران 
مادرم بودم به بيمارستان ها و خانه دوستانش سر زدم 
اما او را پيدا نكردم تا اينكه امروز به محل كار مادرم 
رفتم اما همكارانش اعالم كردند ك��ه مادرم ديروز 
غيبت داشته و به محل كارش مراجعه نكرده است. 
االن نگران مادرم هستم و احتمال مي دهم براي او 

اتفاق بدي رخ داده باشد. 
با طرح اين شكايت پرونده به دس��تور بازپرس شعبه 
چهارم بازپرسي دادسراي امور جنايي تهران براي يافتن 
زن كارمن��د در اختيار تيمي از كارآگاه��ان زبده اداره 
يازدهم پليس آگاهي قرار گرفت.  مأموران در نخستين 
گام چند مظنون را كه بررسي ها حكايت از اين داشت 
با زن گمشده اختالف داش��ته اند، بازداشت كردند، اما 
مظنونان همگي مدعي بودند كه از سرنوش��ت گوهر 

بي خبر هستند. بدين ترتيب مظنونان پس از تحقيقات 
فني كه مشخص شد هيچ كدام در گم شدن زن ميانسال 

دستي ندارند، آزاد شدند. 
رد پاي مرد افغان در گم شدن زن كارمند 

پس از اين مأموران تحقيقات خود را در شاخه هاي 
ديگري ادامه دادند تا اينكه دريافتند آخرين تماسي 
كه در روز حادثه با مقتول گرفته شده اس��ت شماره 
پس��ر جوان افغاني به نام رحيم اس��ت و همچنين 
مشخص شد مقتول براي آخرين بار با رحيم مالقات 
داشته اس��ت. بنابراين مأموران با بدست آوردن اين 
سرنخ رحيم را 29 مهرماه امسال شناسايي و دستگير 
كردند.  متهم پس از انتقال به اداره پليس جرم خود 
را انكار و ادع��ا كرد كه اصاًل گوهر را نمي شناس��د و 
از سرنوش��ت او بي خبراس��ت، اما تحقيقات پليسي 
حكايت از اين داش��ت رحيم مدت زيادي اس��ت به 
عنوان نظافتچي به خانه گوهر رفت و آمد داشته است. 
در چنين شرايطي كارآگاهان متهم را مورد تحقيق 
فني قرار دادند تا اينكه در نهايت رحيم 14 بهمن ماه 
به آشنايي با زن گم شده اعتراف كرد اما مدعي شد كه 

دوستش مسعود او را به قتل رسانده است. 
زن گمشده را دوستم به قتل رساند 

متهم در ادعايي گفت: من و مسعود هر دو هموطن و 
همشهري هستيم. چند سال قبل به ايران آمديم و در 
ساختمان در حال ساختي شروع به كارگري كرديم. 
مدتي بود به عنوان نظافتچ��ي به خانه گوهر رفت و 
آمد داش��تيم. گاهي من مي رفتم و گاهي مسعود تا 
اينكه متوجه شدم مسعود با گوهر اختالف پيدا كرده 
است. مسعود مدعي بود از گوهر طلب دارد و دستمزد 
او را نداده است و مي گفت از او انتقام مي گيرد. اوايل 
تيرماه بود كه مسعود به س��راغم آمد و گفت گوهر 
را به بهان��ه اي به محل كارش در خياب��ان ميرداماد 
كش��انده تا طلبش را بگيرد، اما گوه��ر بدهي اش را 
نداده و او را به قتل رسانده است. پس از اين مسعود 
از ترس به افغانس��تان فرار كرد تا اينكه مأموران مرا 

بازداشت كردند.  
مأموران در ادامه به س��اختمان محل كار مس��عود 
رفتند كه مشخص ش��د اين ساختمان تجاري چند 
ماهي است تكميل شده اس��ت. در ادامه مأموران با 
استفاده از سگ هاي تربيت ش��ده به جست وجوي 
جس��د گوهر پرداختند اما در حالي كه بررس��ي و 
جست وجوي س��گ ها حكايت از اين داشت گوهر 
روز حادثه به س��اختمان آمده است، مأموران موفق 
به كشف جسد زن كارمند نشدند.  تحقيقات از متهم 
از سوي كارآگاهان براي روشن شدن زوايايي پنهان 
اين حادثه ادامه دارد. مأموران در تالشند تا از طريق 
پليس اينترپل مسعود را شناسايي و پس از بازداشت 

براي بازجويي به ايران منتقل كنند. 

 بازداشت مرد

  كارگرخارجی

  به اتهام قتل

 زن كارمند


