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 مرد گل فروش
 مظنون به قتل زن جوان 

 6 كشته 
در تصادف 2 پرايد

 مرگ 3 عضو خانواده 
در تصادف

مرد گل فروشي كه به اتهام مرگ مرموز زن جواني بازداشت شده است 
ماجرا را شرح داد. 

به گزارش خبرنگار ما، بهمن سال گذشته بود كه قاضي محسن مدير روستا، 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران پليس 
از كشف جسد زن جواني در حوالي منطقه سر آسياب در جنوب شرقي تهران 
با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه با جسد زن جواني به نام پريسا روبه رو شدند كه 
به طرز مرموزي به كام مرگ رفته بود. مأموران در بررسي صحنه جرم رد پاي 
مردي را روي برف ها پيدا كردند كه نش��ان مي داد وي جسد زن جوان را از 
خانه مجردي در آن نزديكي به كنار خيابان منتقل كرده اس��ت. تحقيقات 
نشان داد دو پس��ر جوان خانه مورد نظر را اجاره كرده اند. بنابراين مأموران 
دو پسر جوان را به عنوان مظنونان حادثه بازداشت كردند. يكي از متهمان 
گفت: يكي از دوستانمان به نام اردشير به خانه ما رفت و آمد دارد. او امروز 
كليد خانه ما را گرفت و گفت مهمان دارد. وقتي به خانه آمديم خبري از او 

و مهمانش نبود. 
پس از اين مأموران اردشير را تحت تعقيب قرار دادند تا اينكه چند روز قبل 

وي را شناسايي و بازداشت كردند. 
متهم گفت: من گل فروشي دارم. مدتي قبل از حادثه پريسا به گل فروشي 
من آمد و براي مراسم ختم پدرش گل سفارش داد. ما با هم دوست شديم و 
ارتباط داشتيم تا اينكه روز حادثه او را به خانه دوستم دعوت كردم. دقايقي 
بعد از اينكه وارد خانه شد حالش بد شد و فوت كرد. من از ترس جسدش را 

به كنار خيابان بردم و رها كردم. 
تحقيقات از متهم به دستور قاضي مدير روستا ادامه دارد. 

تصادف دو خودروي سواري پرايد در محور تبريز به اروميه شش كشته 
برجاي گذاشت. 

مجتبي خالدي، سخنگوي اورژانس كشور گفت: اين حادثه ظهر روز گذشته 
در اين محور اتفاق افتاد و امدادگران بعد از حضور در محل متوجه شدند كه 
شش نفر از سرنشينان دو خودرو به علت شدت جراحت جانشان را از دست 
داده اند. يك نفر هم كه دچار جراحت شده بود به بيمارستان منتقل شد. وي 

گفت: علت حادثه در دست بررسي است. 

تصادف سواري پرايد با كاميون در محور گناوه به بوشهر سه كشته و يك 
زخمي برجاي گذاشت. 

سرهنگ جابر پاپري، رئيس پليس راه استان هرمزگان گفت: اين حادثه ظهر 
روز گذشته در اين محور اتفاق افتاد و زماني كه مأموران پليس و امدادگران 
در محل حاضر شدند مشخص ش��د راننده پرايد كه مردي جوان بود دچار 
جراحت شده، اما همسر وي به همراه دختر هشت ساله و پسر دو ساله اش به 

علت شدت جراحت فوت شده اند. 
طبق نظر كارشناسان پليس راه عدم توجه راننده خودروي پرايد باعث وقوع 

اين حادثه شده است.

طرح: محمود محمدتبریزی

بازگشت 2 قاتل

دو مرد محكوم به قصاص كه در ماجراهاي جداگانه مرتكب قتل شده 
بودند، با جلب رضايت اولياي دم توانستند از چوبه دار فاصله بگيرند. 
به گزارش خبرنگار ما، اولين متهم مرد 30 ساله به نام پرهام بود كه اواخر 
زمستان سال 89 به اتهام قتل دختر 32 ساله  به نام مهتاب بازداشت شد. 
متهم در بازجويي ها با اقرار به جرمش در شرح ماجرا گفت: »معتاد بودم 
و پاتوقم در محله بي سيم تهران بود. آن زمان جاي مناسبي براي خواب 
نداشتم به همين خاطر مقابل خانه همسرم كه مدتي قبل او را صيغه 
كرده بودم، رفتم تا ش��ب را آنجا بمانم. وقتي وارد خانه شدم به اتاقي 
رفتم كه ديدم دو دختر جوان مشغول مصرف مواد هستند. خواستم 
دراز بكشم كه آنها با ديدن من عصباني شدند و يكي از آنها با من درگير 
شد. در آن درگيري او با چوب به سرم كوبيد. من كه كنترل اعصابم را 
از دست داده بودم دست به چاقو شدم. همان موقع دوستش مهتاب به 

هواخواهي جلو آمد كه با چاقو به او زدم.«
با اقرارها متهم، پرونده كامل و به شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده شد. متهم در اولين جلس��ه رسيدگي به پرونده بنا به 
درخواست اولياي دم به قصاص محكوم شد. اين حكم به ديوان عالي 
كشور فرستاده شد و با تأييد حكم، متهم در آستانه مرگ قرار گرفت. 
هفت سال از حادثه گذشت تا اينكه متهم توانست بدون قيد و شرط 
رضايت اولياي دم را جلب كند. به اين ترتيب متهم روز گذشته در همان 
شعبه به رياست قاضي عبداللهي از جنبه عمومي جرم محاكمه شد و در 
آخرين دفاعش گفت: »از قتل دختر جوان پشيمان هستم و با بخشش 
اولياي دم از خدا و از آنها مي خواهم مرا حالل كنند. حاال از هيئت قضايي 

تقاضاي بخشش دارم.«
در پايان متهم بنا به رضايت اولياي دم، با احتساب روزهاي بازداشت با 

صدور حكم هيئت قضايي به زودي آزاد خواهد شد. 
قتل به خاطر هيچ

دومين پرونده اوايل تابستان سال90 با مرگ مشكوك پسر 30 ساله 
به نام آرمان در يكي بيمارستان هاي شهر تشكيل شد. شواهد نشان 
مي داد، آرمان در جريان درگيري با يكي از دوس��تانش با ضربه چاقو 
مجروح و به بيمارستان منتقل شده است اما بر اثر شدت جراحات فوت 

مي كند. با انتقال جسد به پزش��كي قانوني، عامل قتل جوان 28 ساله  
به نام سعيد بازداش��ت ش��د. او در بازجويي ها با قبول جرمش گفت: 
»من و آرمان سال ها با هم دوست بوديم. آن روز آرمان تماس گرفت 
و خواست به ديدنش بروم. قبول كردم و با موتور دنبالش رفتم. او سوار 
موتور شد و با هم راه افتاديم تا در خيابان گشتي بزنيم. آرمان عصباني 
به نظر مي آمد وقتي علتش را پرسيدم ناگهان شروع به فحاشي كرد و 
از جيبش چاقويي درآورد و روي پهلويم گذاشت. من كه علت رفتارش 
را نمي دانستم غافلگير شدم و بالفاصله موتور را متوقف كردم. خواستم 
صحبت كنم، اما او دوباره با چاقو حمله كرد. به همين خاطر مجبور شدم 
از خودم دفاع كنم و با چاقويي كه در جيبم داشتم يك ضربه به گردنش 
بزنم. « متهم در آخر گفت: »وقتي مقتول روي زمين افتاد بالفاصله او را 
به بيمارستان رساندم و خيالم راحت بود كه زنده مي ماند، اما متأسفانه 

چند روز بعد فوت كرد و من كاري از دستم برنمي آمد.«
پرونده بعد از صدور كيفرخواست به ش��عبه دهم دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده ش��د و در اولين جلس��ه محاكمه متهم بنا به 
درخواست اولياي دم به قصاص محكوم شد. با تأييد اين حكم در ديوان 
عالي كشور وي در آستانه مرگ قرار گرفت و در حاليكه اين حكم در 
آستانه اجرا قرار داشت متهم توانست با پرداخت ديه رضايت اولياي دم 

را جلب كند. 
به اين ترتيب روز گذش��ته متهم در همان ش��عبه به رياست قاضي 
قربان زاده از جنبه عمومي جرم پاي ميز محاكمه قرار گرفت و در آخرين 
دفاعش گفت: »باور كنيد آن روز مقتول خيلي عصباني بود و من علت 
ناراحتي اش را نمي دانستم به همين دليل سؤال كردم كه او چاقو كشيد. 
آن لحظه به شدت ترسيده بودم و مجبور شدم از خودم دفاع كنم، اما 
قصد كشتن او را نداشتم. اولياي دم لطف بزرگي در حق من كردند كه 
زندگي دوباره بخشيدند به همين دليل هميشه مديون آنها هستم. در 
اين هفت سال در زندان عذاب زيادي كشيدم و حاال از قضات دادگاه 

تقاضاي تخفيف در مجازات را دارم.«
 در پايان، متهم با حكم هيئت قضايي با احتساب روزهاي بازداشت به 

زودي آزاد خواهد شد. 

 فرمانده ناجا: روش های سنتی کشف جرم
مؤثر نیست

 توضیح رئیس پلیس آگاهي ناجا 
درباره حادثه ايرانشهر

 دلیل  افزايش  معتادان   متجاهر 
تغییر الگوي  مصرف   است

سرقت هاي طاليي در خواب ساکنان خانه

فرمان�ده ناجا با هش�دار به مجرمان خش�ن 
و س�ارقان و متجاوزان مس�لح گف�ت: وقتي 
مجرمي براي س�رقت يا تجاوز به عنف سالح 
به دست گرفته يا بايد به دست قانون سپرده 
ش�ود يا در همان صحن�ه به هالكت برس�د. 
 به گزارش خبرنگار ما، سردار حسين اشتري در 
گردهمايي رؤساي پليس آگاهي كشور با اشاره به 
رشد 40 درصدي كشفيات كاالي قاچاق درسال 
گذش��ته گفت: ما بايد از همه توان و ظرفيت ها 
و خصوصاً تكنول��وژي روز و فناوري مدرن براي 
مقابله با ورود كاالهاي قاچاق به كشور بهره مند 
ش��ويم؛ چراكه به ازاي ورود هر كاميون كاالي 
قاچاق، تعدادي از كارگ��ران هموطنمان بيكار 

مي شوند. 
رئيس پليس كشور دومين اولويت پليس آگاهي 
را مبارزه با سرقت دانس��ت و با اشاره به افزايش 
نسبت كشف وقوع سرقت در سال گذشته گفت: 
به  رغم اي��ن موفقيت بايد قبول كني��م كه ما در 
اواسط راه هس��تيم و با ايده آل ها فاصله زيادي 
داريم؛ چراكه در اين حوزه مردم انتظارات زيادي 
از ما دارند و ما به عنوان نيروي انتظامي و پليس 

بايد در جهت احقاق حقوق آنها تالش كنيم. 
سردار اشتري با تأكيد بر اينكه روش هاي سنتي 
در اين مقطع زماني براي كشف جرم مؤثر نيست، 
ادامه داد: ما بايد تم��ام ظرفيت ها از جمله تمام 
بانك هاي اطالعاتي موج��ود در نيروي انتظامي 
را با حفظ طبقه بندي مناسب در اختيار افسران 
آگاهي قرار دهيم ت��ا پرونده هاي س��رقت را به 
نتيجه برسانيم و از سوي ديگر نيز بايد از ظرفيت 
بانك هاي اطالعاتي خارج از نيروي انتظامي نيز 
براي پيشگيري از وقوع س��رقت و جرم استفاده 
كنيم. به گفته وي بانك چهره، انگشت نگاري و 
بيومتريك از جمله مواردي است كه هم اكنون 
استفاده مي شود، اما بايد بخشي از آن را تقويت 

كرد. 

فرمانده ناجا با تأكيد بر برخورد بدون اغماض و 
مقتدرانه با جرائم خشن و مسلحانه گفت: در اين 
حوزه ما به هيچ عنوان كوتاه نخواهيم آمد؛ چراكه 
معتقديم حتي يك مورد جرائم خشن و مسلحانه 
نيز نبايد اتفاق بيفتد و حت��ي اجازه ندهيم يك 
نفر از مجرمان چنين جرائمي از دس��ت پليس 
فرار كنند و در صورتي كه مجرمي براي سرقت 
مسلحانه يا تجاوز به عنف سالح بدست بگيرد يا 
بايد به دست قانون سپرده شود يا در همان صحنه 

به هالكت برسد. 
وي در ادامه سخنانش با اش��اره به لزوم برخورد 
بدون اغماض با هرگونه جرائم اقتصادي از سوي 
پليس گفت: امروز يكي از مش��كالت جامعه ما 
موضوعات اقتصادي است و در شرايط خاصي قرار 
داريم لذا اگر بخواهي��م اقتصاد مقاومتي محقق 
شود بايد با جرائم اقتصادي مبارزه كنيم كه البته 
پرونده هاي خوبي نيز در پليس آگاهي تشكيل 
شده و تحت رس��يدگي قرار گرفته و به دستگاه 

قضايي ارسال شده است. 
سردار اشتري ادامه داد: بايد توجه داشته باشيم 
كه م��ا نمي توانيم از تخلفات ان��دك افرادي كه 
دستشان به جايي مي رسد و قدرتي دارند و از آن 
سوء استفاده مي كنند، بگذريم لذا بي مالحظه و 
بر اس��اس قانون با آنها برخورد خواهيم كرد و به 
هيچ وجه در برابر چنين تخلفاتي چشم پوش��ي 

نمي كنيم. 

س��ردار محمدرضا مقيمي، رئيس پليس آگاهي 
ناجا در حاشيه اين همايش درباره پرونده تجاوز 
به دختران در شهرس��تان ايرانش��هر گفت: اين 
پرونده بالفاصله بعد از وقوع شكايت يك آدم ربايي 
در دس��ت بررس��ي پليس قرار گرفت و مأموران 
پليس آگاهي اس��تان ب��ه آن ورود كردند و االن 
پرونده تحت رس��يدگي در حوزه قضايي است و 
ما خوشبختانه مسلط به پرونده هستيم، اما بايد 
گفت آنچ��ه درباره اين اتف��اق در فضاي مجازي 
و ش��بكه هاي اجتماعي عنوان مي ش��ود به اين 
شكل نيست و ما تأييد نمي كنيم. وي در همين 
باره ادامه داد: بايد براي همه موضوعات مستند 
قانوني داش��ته باشيم و تا مس��تند قانوني وجود 
نداشته باش��د، نمي توانيم جرمي را به شخصي 

منتسب كنيم. 
رئيس پليس آگاهي ناج��ا افزود: در مجموع بايد 
توجه داش��ت يك س��ري ش��ايعات در برخي از 
پرونده ها منتشر مي ش��ود كه حتي ممكن است 
به متهم دستگير شده انتساب داشته باشد، ولي 
تا مستندات قانوني در دست نباشد نمي توان اين 
اتهامات را به دستگير شدگان منتسب كرد؛ چراكه 
قباًل مواردي را داشته ايم كه فردي به ارتكاب به 
جرم و جنايتي اقرار داش��ته و حتي در بازسازي 
صحنه جرم نيز ريز به ريز صحنه را بازسازي كرده، 
ولي بعد از گذش��ت حدود يك ماه مجرم اصلي با 
مستندات قانوني كامل دستگير شده است حاال 
اينكه چرا شخصي حاضر مي شود به جاي مجرم 
خود را جا بزند دالي��ل مختلفي دارد كه احتمال 

دارد به خاطر كسب شهرت دست به اين اعمال 
بزند. س��ردار مقيمي در ادامه با اش��اره به افزايش 
سرقت از منازل طي س��ه ماه اخير گفت: متأسفانه 
شاهد هستيم برخي از ش��هروندان در منازل خود 
مقدار زي��ادي طال و ارز نگه��داري مي كنند كه به 
خاطر همين موضوع سرقت از منازل افزايش يافته 
اس��ت و وقتي ما به آن منازل مراجعه و مش��اهده 
مي كنيم متأسفانه هيچ گونه سيستم امنيتي در اين 
منازل وجود ندارد و حتي در بعضی موارد در ورودي 

آنها خراب است. 
به گفت��ه وي مالباختگان ط��ال و ارز هاي خود را 
عمدتاً در مكان هاي خاص نگهداري مي كنند كه 
سارقان از آن اطالع دارند، اما شاكي ها مدعي اند 
كه سارقان دس��تگاه طالياب دارند كه اين ادعا 
درست نيست. رئيس پليس آگاهي ناجا با اشاره به 
اينكه سرقت خودرو براي پليس به عنوان سرقت 
مادر محسوب مي شود، گفت: چراكه سارقان پس 
از س��رقت خودرو از آن در جرائم ديگر استفاده 

مي كنند لذا اين موضوع در اولويت ما قرار دارد. 

پسر جواني كه متهم است مرد ساندويچي 
را به خاطر كين�ه قديمي به قتل رس�انده 
ادعا كرد فق�ط مقتول را كتك زده اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده 
از ساعت 2 بامداد دوشنبه 28 خردادماه با اعالم 
قتل مرد 73 س��اله اي به نام فرامرز در منطقه 
تهران نو از س��وي مأموران پليس آگاهي آغاز 
ش��د. پس از اعالم اين خبر قاضي منافي آذر، 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران 
در محل حاضر شد. بررسي ها نشان داد مقتول 
چند هفته قبل با پسر جواني درگير شده است. 
مأموران س��اعتي بعد پس��ر مظنون به قتل را 
بازداش��ت كردند. مته��م در بازجويي ها منكر 

قتل شد. 

صبح ديروز متهم 35 س��اله براي بازجويي به 
دادس��راي امور جنايي منتقل شد. وي با انكار 
قتل گفت: برادرم دوس��ال از من كوچكتر بود 
كه 20 سال قبل، مقتول به او تعرض كرد و بعد 
هم او را به قتل رساند. خانواده ام از ترس مرا به 
هلند فرستادند و من هم در كشور هلند مدرك 
بين المللي آشپزي گرفتم و مشغول به كار شدم 
تا اينكه يك سال قبل به ايران آمدم. از آنجايي 
كه از مقتول كينه به دل داش��تم در اين مدت 
تالش كردم و آدرس او را پيدا كردم و دوباره هم 
با او درگير ش��دم، اما من او را به قتل نرساندم.  
متهم پس از بازجويي براي ادامه تحقيقات به 
دستور قاضي منافي آذر در اختيار كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

دو سارق كه سحرگاه براي سرقت پول و طال وارد 
خانه هاي جنوب شهر مي شدند بازداشت شدند. 
به گ��زارش خبرنگار ما، چندي قبل م��ردي مأموران 
كالنتري 172 حضرت عبدالعظيم را از سرقت مقداري 
طال در خانه اش با خبر كرد. او گفت: من در طبقه اول 
ساختمان مسكوني در خياباني در همين حوالي زندگي 
مي كنم. س��اعتي قبل متوجه شدم كه مقداري پول و 
طال از داخل كشوي كمد خانه ام سرقت شده است. در 
چند روز گذشته كسي خانه را ترك نكرده و نمي دانم 
كه دزد چگونه واردخانه شده است. بعد از مطرح شدن 
ش��كايت و در حالي كه تحقيقات در اين باره جريان 
داشت ش��كايت هاي مش��ابهي به پليس گزارش شد. 

مأموران كالنتري در جريان تحقيق از شاكيان متوجه 
شدند كه همه شاكيان س��اكن طبقه اول ساختمان 
هستند و ش��ب هنگام خواب، پنجره اتاقش��ان را باز 
مي گذارند. مأموران احتمال دادندكه سارقان سحرگاه 

از راه پنجره وارد شده و مرتكب سرقت مي شوند. 
در شاخه ديگري از تحقيقات مأموران پليس متوجه 
ش��دند كه يكي از س��اختمان ها مجهز ب��ه دوربين 
مداربسته است. آنها با بررس��ي تصاوير موفق شدند 
كه چهره يكي از سارقان را شناسايي و او را بازداشت 
كنند. متهم كه مردي 24 ساله بود به جرمش اعتراف 
كرد و گفت: من و دوست 25 ساله ام كه هر دو معتاد به 
مخدر شيشه هستيم از مدتي قبل تصميم به سرقت 

گرفتيم. وي ادامه داد: ما هميشه سحرگاه در كوچه 
و خيابان هاي خلوت پرسه مي زديم. بعد از شناسايي 
ساختمان هايي كه پنجره طبقه اول آن باز بود من از 
راه پنجره وارد مي شدم. در حالي كه ساكنان خانه در 
خواب بودند به آهس��تگي خودم را به كمد و كشوها 
مي رس��انم و بعد از س��رقت پول و ط��ال از همان راه 

خارج مي شدم. 
با اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاشت مأموران 

كالنتري همدست وي را بازداشت كردند. 
سرهنگ رضا بهرامي، رئيس كالنتري 172 عبدالعظيم 
گفت: پرونده دو متهم بعد از تش��كيل به پايگاه نهم 

پليس آگاهي تهران ارجاع شد. 

س�خنگوي س�تاد مبارزه با مواد مخدر تغيير الگوي 
مص�رف را يك�ي از داليل اصل�ي افزاي�ش معتادان 
متجاه�ر در كالنش�هرها اع�الم ك�رد و گف�ت: 
با توجه به گران ش�دن شيش�ه، معتادان به س�مت 
الگوي ك�م مصرف�ي مث�ل مص�رف همزم�ان گل، 
تري�اك و قرص ه�اي روانگ�ردان حرك�ت كردن�د. 
پرويز افشار در نشست خبري روز گذشته خود با اشاره به 
كاهش 70 درصدي ورود مواد پيش ساز به داخل كشور 
گفت: س��تاد مبارزه با مواد مخدر سرسختي خاصي در 
قبال ورود اين مواد به كشور دارد و مرزهاي كشور در اين 
زمينه تجهيز شده اند. به همين دليل فضا براي ورود اين 
نوع مواد به كشور ناامن شده و ريسك قاچاقچيان در اين 
زمينه افزايش يافته است. همچنين تغيير الگوي مصرف از 

شيشه به گل و مواد سنتي نيز مزيد بر علت شده است. 
وي ضمن تشريح ميزان مرگ و مير ناشي از مصرف مواد 
مخدر در سال گذش��ته گفت: مجموعاً در طول 12ماه 
سال 9۶ ، 3هزار و 12 نفر بر اساس گزارش پزشكي قانوني 
در 31 استان در اثر عوارض ناشي از مصرف مواد مخدر 

فوت كرده اند. 
او با اشاره به اينكه در حال حاضر 2ميليون و 808 هزار 
مصرف كننده مستمر در كشور وجود دارد، گفت: اعالم 
اين آمار به معني تعداد معتادان نيست. اين مصرف بايد 
منجر به ايجاد وابستگي شود به طوري كه فرد در صورت 

عدم مصرف دچار عالئم جسمي و رواني شود. بنابراين 
اگر با اين ديد بررس��ي كنيم تعداد معتادان 2ميليون و 
808 هزار نفر نيس��ت. مطمئناً تعداد معتادان كمتر از 

مصرف كنندگان مستمر است. 
سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با اشاره به 
داليل افزايش تعداد معتادان متجاهر در سطح كالنشهرها 
تصريح كرد: يكي از داليل اين مسئله تغيير الگوي مصرف 
بوده است؛ چراكه با توجه به گران شدن شيشه، معتادان 
به س��مت الگوي كم مصرفي مثل مصرف همزمان گل، 

ترياك و قرص هاي روانگردان حركت كردند. 
وي با اشاره به تنوع مواد مخدر در كشور اظهار كرد: اين 
مواد در دو گروه مواد مخدر نظير ترياك و مش��تقات آن 
مثل هروئين، كراك و مورفين و دس��ته محرك ها مثل 
آمفتأمين، شيش��ه، مت آمفتأمين، روانگردان ها و مواد 
توهم زا قرار دارند. از س��ال 94 و 95 ترياك و مش��تقات 
آن باالترين ميزان مصرف را ب��ه خود اختصاص داده اند 
به طوري كه ۶5 درصد معت��ادان مصرف كننده هروئين 
بودند. افشار با بيان اينكه در سال 90، شيشه با 2۶ درصد 
در رتبه دوم مصرف مواد مخدر قرار داش��ت، بيان كرد: 
اين مي��زان با كاهش ب��ه 8/2 درصد باعث ش��د تا ماده 
مخدر گل به دومين ماده مخدر مصرفي در كشور تبديل 
شود و بين 10 تا 11 درصد مصرف مواد مخدر را به خود 

اختصاص دهد. 

بازجويي از متهم به قتل مرد  ساندويچي 


