
انکار  قتل برادر ی که 7 بار ازدواج کرد 

14
88498435سرويس  حوادث

پنج ش��نبه 17 م��رداد 1398 | 6 ذی الحجه 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5720 

الستيك جداشده از کاميون 
جان رهگذر را گرفت

ج�دا ش�دن الس�تيك كامي�ون عب�وري در جاده 
امام رض�ا)ع( ج�ان م�ردي رهگ�ذر را گرف�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ احسان مؤمني رئيس 
اداره تصادفات پلي��س راهور تهران گف��ت: اين حادثه 
ساعت ۲۲:۴5 شامگاه سه شنبه 15 مرداد ماه اتفاق افتاد. 
وقتي مأموران پليس در محل حادثه در مسير شرق به 
غرب بزرگراه امام رضا)ع( روبه روي بازار گل حاضر شدند 
مشخص شد چرخ محور سمت راست كاميون به علت 
نقص فني از وسيله نقليه جدا شده و با رهگذري كه در 
حاشيه جاده ايستاده بود برخورد كرد و مرگ وي را كه 

مردي 55 ساله بود، رقم زده است. 

زن مسلح
 در قفس طاليي گرفتار شد

زن مس�لح كه قص�د داش�ت از مغازه طالفروش�ي 
در پاس�اژ ارگ س�رقت كن�د بازداش�ت ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ علي قاس��مي رئيس 
كالنتري 1۲۲ دربن��د گفت: اين حادث��ه دو روز قبل از 
طريق مركز هشدار الكترونيك به كالنتري اعالم شد. با 
حضور مأموران در محل كه مغازه اي طالفروشي در پاساژ 
ارگ بود، سارق را كه زني 3۴ ساله بود، بازداشت كردند. 
مرد طالفروش در توضيح ماجرا گفت: لحظاتي قبل اين 
زن به بهانه خريد طال وارد شد، اما اسلحه كشيد و گفت 
بايد هزار سكه طال به او بدهم. من هم به سرعت سيستم 
هشدار را فعال كردم كه در مغازه قفل شد و مأموران در 
محل حاضر ش��دند و متهم را بازداشت كردند. مأموران 
پليس در بازرسي از متهم يك قبضه كلت كمري ساچمه 
زني و يك عدد شوكر الكتريكي كشف كردند. سرهنگ 

قاسمي گفت: تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد.
 

 کشف جسد مرد آرايشگر 
 در باغ    پرديس همدان 

مأم�وران پلي�س هم�دان جس�د م�رد جوان�ي 
را داخ�ل يک�ی از باغ ه�اي پرديس   كش�ف كردند. 
سرهنگ رضا زارعي، رئيس پليس آگاهي استان همدان 
به ايسنا گفت: صبح ديروز مأموران پليس جسد جوان 
30 س��اله اي را در باغ هاي پرديس ش��هر همدان كشف 
كردند كه بررسي ها نش��ان داد، وي از آرايشگران شهر 
همدان است. وي با بيان اينكه علت فوت اين جوان هنوز 
مشخص نيست، عنوان كرد: جسد كشف شده براي انجام 
آزمايش هاي الزم و مشخص شدن علت اصلي مرگ به 

پزشكي قانوني منتقل شد.

 اعضاي باند تايسون
 بازداشت شدند

اعض�اي يك ش�بکه س�رقت مع�روف ب�ه گ�روه 
تايس�ون در جن�وب ته�ران بازداش�ت ش�دند. 
به گ��زارش خبرنگار ما، تالش مأم��وران كالنتري 171 
مصطفي خميني از مدتي قبل و همزمان با شكايت هاي 
مشابه درباره سرقت خودرو و لوازم آن در آن محدوده، 
خصوصاً حوالي دانشگاه شاهد به جريان افتاد. مأموران 
پليس در جريان بررسي هاي بيشتر موفق شدند اعضاي 
باند چهارنفره را شناسايي كردند و آنها را در شهرستان 
رباط كريم بازداشت كنند. در تحقيقات از اعضاي گروه 
مشخص شد كه سردسته باند مردي به نام علي ، معروف 
به علي تايسون اس��ت. همچنين مشخص شد كه يكي 
از اعض��اي گروه كه داني��ال نام دارد پس از چهارس��ال 
تحمل حبس از زندان آزاد ش��ده و باند را به سركردگي 

علي تايسون تشكيل داده است. 
س��رهنگ محمد كالوس��ي، س��ركالنتر ده��م پليس 
پيش��گيري پايتخت گفت: تحقيقات براي شناس��ايي 

جرائم بيشتر متهمان در جريان است. 

 بازداشت اصغرهندي
 براي سي و يکمين بار

مج�رم س�ابقه دار مع�روف ب�ه اصغ�ر هن�دي 
ك�ه پ�س از رهاي�ي از زن�دان اق�دام ب�ه س�رقت 
مي ك�رد، ب�راي س�ي و يکمين بار بازداش�ت ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، اين پرونده از مدتي قبل و همزمان 
با طرح شكايت هاي مشابه عليه مردي كه اقدام به سرقت 
گوش��ي تلفن همراه از مغازه هاي حوالي كالنتري 171 
ش��هيدمصطفي خميني مي ك��رد به جري��ان افتاد. در 
بررسي ها مشخص شد متهم و همسرش به بهانه خريد 
گوشي وارد مي ش��دند و در فرصتي مناسب گوشي را از 
روي پيشخوان سرقت كرده و فرار مي كنند. تحقيقات 
براي بازداشت متهمان در جريان بود تا اينكه مخفيگاه 
آنها شناس��ايي شد و زوج س��ارق بازداش��ت شدند. در 
بررسي سوابق مرد جوان مشخص شد كه متهم معروف 
به اصغر هندي از مجرمان سابقه دار است كه قباًل 30بار 
به اتهام جرائم مختلف بازداشت ش��ده و هشت سال از 
عمرش را هم در زندان س��پري كرده بود.  سرگرد رضا 
اسالم نژاد، رئيس كالنتري 171 شهيد مصطفي خميني 
گفت: مأموران كالنتري در بازرسي از مخفيگاه متهمان 
300 گوشي سرقتي كشف كردند. وي گفت: تحقيقات 

براي شناسايي جرائم دو متهم در جريان است.

مج�رم س�ابقه داري ك�ه ب�ه اته�ام قت�ل پ�درش و مثل�ه ك�ردن جس�د وي 
بازداش�ت شده اس�ت روز گذش�ته با اعالم گذش�ت اوليای دم محاكمه ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، 1۶ بهمن سال ۹۶، مأموران پليس از قتل مرد ميانسالي در شمال 
تهران باخبر و راهي محل شدند. جسد متعلق به همايون 70 ساله بود كه پس از قتل 
جسدش مثله شده بود. مأموران پليس در اولين گام از يكي از پسران مقتول تحقيق 
كردند. وي گفت: »برادرم بهروز سالهاست كه گرفتار اعتياد است و در زيرزمين خانه 
پدرم زندگي مي كند. چهار روز قبل مادرم بيمار بود كه خواهرم او را به دكتر برد. آن 
روز بهروز و پدرم در خانه تنها بودند. شب كه به خانه آمدم ديدم از پدر خبري نيست. 
سراغش را كه از بهروز گرفتم گفت به سفر رفته است. من حرفش را باور نكردم. به او 
گفتم اگر حقيقت را نگويي پليس را باخبر مي كنم كه به قتل اعتراف كرد. بعد كه به 

زير زمين رفتم با جسد مثله شده پدرم مواجه شدم.«
همزمان با انتقال جسد به پزش��كي قانوني، بهروز ۴5 ساله بازداشت شد و به جرمش 
اعتراف كرد. او مجرم س��ابقه داري بود كه 1۴ س��ابقه در پرونده اش ثبت شده است و 
۲0 سال از عمرش را در زندان س��پري كرده بود. در حالي كه تحقيقات در جريان بود 
اولياي دم از بهروز اعالم گذش��ت كردند، بنابراين صدور كيفرخواست عليه بهروز از 
جنبه عمومي جرم صادر و پرونده به شعبه هش��تم دادگاه كيفري يك استان تهران 

فرستاده شد. 
صبح ديروز پرونده روي ميز هيئت قضايي همان شعبه به رياست قاضي رحماني قرار 
گرفت. پس از اينكه نماينده دادستان كيفرخواست را قرائت كرد پسر بزرگ مقتول 
گفت: »برادرم براي زندگي راه اشتباهي انتخاب كرد. من چاره اي نداشتم جز اينكه 
رضايت بدهم. «سپس برادر و خواهر كوچك متهم از دادگاه خواستند متهم در زندان 

بماند. 
در ادامه متهم در شرح ماجرا گفت: »پدرم مرد خوشگذران و بداخالقي بود. او حتي 

وقتي بيمار مي شديم براي درمان به ما پولي نمي داد.«
متهم ادامه داد: »روز حادثه براي گرفتن پول با پدرم بحثم شد و درگير شديم. او ناگهان 
شمشيرش را برداشت و حمله كرد و مي خواست مرا از خانه بيرون كند. از آنجائيكه قرص 
متادون مصرف كرده بودم و در حال خودم نبودم با قمه اي كه داشتم يك ضربه به پدرم 
زدم كه كشته شد. به سختي جسدش را به زيرزمين بردم و در مدت چهار شب جسد 
را قطعه قطعه كردم. « متهم در حاليكه به گريه هاي خواهرش نگاه مي كرد، ادامه داد: 
»وقتي شب ها خانواده ام مي خوابيدند به زيرزمين مي رفتم و با اره اعضاي بدن را مثله 
مي كردم و بين اسباب خانه پنهان مي كردم تا در فرصت مناسب آن را از خانه خارج كنم. 
از وضعيت هولناكي كه پيش آمده بود خسته شده بود. به هر حال يك روز كه برادرم 
اصرار كرد من هم ماجرا را شرح دادم.« متهم در آخرين دفاعش گفت: »از اين سال هاي 
عمرم ۲0 سال به اتهام سرقت و مواد در زندان بودم و بقيه عمرم را در كوچه و خيابان 
بودم. حاال هم كه در زندانم نمي توانم بدون متادون زنده بمانم. از خانواده  طلب بخشش 

و از دادگاه درخواست كمك دارم.« در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 
   حاشيه  دادگاه

پس از ختم جلسه برادر متهم مقابل قاضي قرار گرفت و گفت: »اين زندگي به انتخاب 
خود بهروز بود. در اين سالها هم خيلي سعي كرديم بهروز را كمك كنيم، اما بيدار كردن 
او كار سختي بود. قبول دارم پدرم مرد سخت گير و بداخالقي بود اما ما هم بچه هاي 
او بوديم و راهمان را درست انتخاب كرديم و حاال هم آبرومند زندگي مي كنيم. دليلي 
نداشت او پدرمان را به قتل برساند. كارش قابل توجيه نيست. او با اين كار غرور خانواده 
را شكست. « او درباره رضايتش هم گفت: »به لحاظ منطقي او بايد قصاص مي شد اما 
وقتي به قلبم مراجعه كردم ديدم برادرم است و نمي توانستم برايش درخواست مرگ 
كنم. اميدوارم به او حبس طوالني بدهيد چون حضورش در جامعه خطرناك است!«

خواهر متهم هم كه در طول جلسه مدام گريه مي كرد، گفت: »از خدا مي خواهم هيچ 
وقت خواهري برادرش را در لباس زندان نبيند. روزهاي س��ختي است. مادرم در اين 
سالها آنقدر گريه كرده كه چشمهايش در حال كور شدن است. « خواهر متهم ادامه داد: 
»شايد هم اشتباه كرديم. بهروز از همه ما بريده بود و چون ازدواج نكرده بود در زيرزمين 
خانه پدرم تنها زندگي مي كرد. ما از دست او خسته شده بوديم به همين دليل او را به 
حال خودش رها كرده بوديم. شايد اگر بيشتر مراقبش بوديم تنهايش نمي گذاشتيم 
اين حادثه اتفاق نمي افتاد.« او هم درباره رضايتش گف��ت: »كدام خواهر مي تواند به 
درخواست خودش برادرش را باالي دار ببيند. او همچنان كه اشك هايش را پاك مي كرد 

به زنجيرهاي دست برادرش نگاهي كرد و گفت خدا كمكت كند و بعد رفت... .«

مرگ 2 زن  در انفجار گاز پيك نيك
انفجار گاز پيك نيك در يکي از باغ هاي شهرستان اراك دو كشته برجاي گذاشت. 
اين حادثه شامگاه سه شنبه در يكي از خانه باغ هاي كنار گذر شمالي اراك اتفاق افتاد. 
آتش نشانان پس از حضور در محل متوجه شدند يك دستگاه پيك نيك كه براي طبخ 
غذا از آن استفاده مي شد به يكباره منفجر شده و همزمانش با ايجاد آتش باعث تخريب 
و ريزش سقف خانه باغ شده است. همچنين مشخص شد دو زن كه در محل حضور 

داشتند ميان آوار گرفتار شده و جان باخته اند كه اجساد از ميان آوار خارج شد.

سقوط مرگبار خودرو به دره کوهسار
سقوط يك دستگاه خودروي پرايد به دره اي در محل كوهسار تهران مرگ راننده 

را در پي داشت. 
اين حادثه ساعت 8 صبح ديروز در محله كوهسار بين چشمه اول و دوم رخ داد و در جريان آن 
راننده پرايد كه مردي حدوداً 35 ساله اي بود كشته شد.  سيد جالل ملكي،  سخنگوي سازمان 
آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران گفت: وقتي آتش نشانان در محل حاضر شدند 
شواهد حكايت از اين داشت كه ساعاتي از وقوع اين حادثه گذشته است كه پس از حضور 
آتش نشانان در ته دره مشخص شد، راننده در اين حادثه جان خودش را از دست داده است. 

علت حادثه از سوي مأموران پليس اعالم خواهد شد.

م�رد ش�يطان صفت ك�ه س�وار ب�ر خ�ودروي 
پ�ژوي شيش�ه دودي در پوش�ش مس�افربري 
زن�ان را رب�وده و در حاش�يه ته�ران ب�ه آنه�ا 
تع�رض مي كرد س�رانجام ب�ه دام پلي�س افتاد. 
به گ��زارش خبرنگار ما، بي توجهي مديران ش��هري 
نسبت به ساماندهي كردن مس��افربران شخصي به 
آسيب هاي اجتماعي بس��ياري منجر مي شود. اين 
موضوع سبب ش��ده اس��ت تا تبهكاران در پوشش 
مس��افربري اقدام به تش��كيل بانده��اي زورگيري، 
آدم رباي��ي، قتل يا تج��اوز به نواميس م��ردم كنند. 
يكي از اين پرونده ها شامگاه ۲8 آذرماه سال گذشته 
تشكيل شد. آن ش��ب زن جواني به مأموران پليس 
تهران خبر داد از سوي راننده يك خودروي مسافربر 
شخصي مورد آزار قرار گرفته است. او گفت: ساعت 1۹ 
در ميدان راه آهن منتظر تاكسي بودم تا به خانه ام در 

نازي آباد بروم اما از تاكسي خبري نبود.
 بعد از آن بود كه يك خودروي پ��ژو پارس نقره اي 
توقف كرد و بعد از گفتن مسيرم به راننده كه مردي 
حدوداً 30 ساله بود س��وار ش��دم. راننده اما بعد از 
طي مس��افتي تغيير مس��ير داد كه اعتراض كردم. 
او به اعتراض��م توجهي نكرد و درها و شيش��ه هاي 
ماش��ين را هم قفل ك��رد. خواس��تم از راننده هاي 
عبوري درخواست كمك كنم كه ديدم شيشه هاي 
ماشين هم دودي است. از شدت ترس نمي دانستم 
چه كار كنم كه او در حاش��يه آزاد راه تهران قم در 
محلي خلوت توقف كرد. بعد ه��م با تهديد چاقو به 
من تعرض كرد و در تاريكي ش��ب من را رها كرد و 

گريخت. 
بعد از مط��رح ش��دن ش��كايت پرونده به دس��تور 
بازپرس دادس��راي امور جنايي در اختي��ار تيمي از 
كارآگاهان اداره ش��انزدهم پليس آگاهي تهران قرار 
گرفت. بررس��ي ها در اين باره جريان داشت تا اينكه 
شكايت هاي مشابهي به كالنتري هاي تهران گزارش 
شد. مشخصاتي كه شاكيان از مرد مسافربر در اختيار 
پليس گذاشته بودند با مشخصاتي كه اولين شاكي 
در اختيارشان گذاشته بود، مطابقت داشت بنابراين 
مشخص شد كه مرد ش��يطان صفت به همان شيوه 
زنان را ربوده و در حاشيه شهر به آنها تعرض مي كند. 
همچنين مش��خص ش��د كه متهم همه زنان را بين 
ساعت هاي 1۹ تا ۲۲ در محدوده هاي متروي نواب 
يا ميدان راه آهن شناسايي و آنها را در دام سياه خود 

گرفتار كرده است. 
در حالي ك��ه ش��كايت ها عليه مته��م همچنان در 
جريان بود مأموران پليس با اطالعاتي كه ش��اكيان 
در اختيارشان گذاش��تند موفق شدند شماره پالك 
خودروي متهم را شناسايي و مالك آن را كه مجرمي 
سابقه دار بود شناس��ايي كنند. بعد از به دست آمدن 
اين اطالعات كارآگاهان پلي��س اول مرداد ماه متهم 
را س��وار بر خودروي خود حوالي افس��ريه بازداشت 
كردند. متهم در بازجويي هاي اوليه جرمش را انكار 
كرد، اما وقتي با ش��اكيان مواجه ش��د چ��اره اي جز 

اعتراف نداشت. 
سرهنگ كارآگاه علي گودرزي، معاون مبارزه با 

جرائم جنايي پليس آگاهي پايتخت

 خودت را معرفي كن ؟ 
شهروز هستم 53 ساله. 

با برادرت مشکل داشتي ؟ 
نه، اگر مشكلي داشتم كه همراه زن و 
فرزندم براي نگهداري او از شهرستان 

به تهران نمي آمدم. 
چرا از او نگهداري مي كردي ؟ 

برادرم هفت بار ازدواج كرد و هم��ه آنها را هم 
طالق داد به ج��ز زن هفتمش كه خودش جدا 
شد. البته از زن دومش يك دختر هم دارد، اما 
او در كش��ور آلمان زندگي مي كن��د و مدرس 
زبان انگليسي اس��ت. مدتي قبل برادرم سكته 
كرد و همسر هفتمش به همين خاطر از او جدا 
ش��د كه برادرم از من خواست به تهران بيايم و 
از او نگهداري كنم. پس از اين همراه همس��ر 

و فرزندم به تهران آمديم، ام��ا 10 روز مانده به 
مهرماه به خاطر شروع سال تحصيلي همسرم 
با فرزندم به شهرستان برگشتند و من و برادرم 

تنها شديم. 
االن شما آتش سوزي عمدي را قبول 

نداريد ؟  نه 
روز حادثه كجا بودي ؟ 

ما يك مس��افرخانه در حوالي ميدان راه آهن 
داريم كه ارثيه پدري مان است. من معموالً دو 
روز يك بار به مس��افرخانه مي رفتم و از درآمد 
آنجا س��همم را براي خرجي ام مي گرفتم. آن 
روز با مترو به مسافرخانه رفتم كه همسر هفتم 
برادرم با من تماس گرفت و گفت همسايه ها به 
او زنگ زدند و گفتند خانه برادرم آتش گرفته 
است. بالفاصله با موتور سيكلت به خانه برادرم 

آمدم كه دي��دم آتش خاموش ش��ده و عوامل 
اورژانس در ح��ال دادن تنف��س مصنوعي به 
برادرم هستند و بعد هم او را كه به بيمارستان 

منتقل كردند، فوت كرد. 
فکر مي كني چرا خانه برادرت آتش 

گرفته بود ؟ 
برادرم از 13 س��الگي معت��اد به م��واد مخدر 
بود و اين اواخر هم شيش��ه مص��رف مي كرد، 
اما نمي دان��م كه علت آتش س��وزي مربوط به 

اعتيادش باشد يا نه. 
چ�را وقت�ي ب�رادرت فوت ك�رد از 

حسابش پول برداشت كردي ؟ 
برادرم ۶0 ميليون تومان به من بدهكار بود و به 
چند نفر ديگر هم بدهي داشت به همين خاطر 
وقتي سهامش را فروخت اين پول را به من داد تا 

بدهي اش را بدهم. من هم بدهي اش را پرداخت 
كردم و باقي مانده آن را پس از حادثه خرج كفن 

و  دفنش   كردم. 
اما شما بعد از فوت برداشت كردي ؟ 

)سكوت مي كند( دقيق نمي دانم. 
چرا به دخترش خبر نداديد ؟ 

ما از دخت��رش بي خبر بوديم ت��ا اينكه مدتي 
قبل خواهرم با من تماس گرفت و گفت نشاني 
دختر فريبرز را در آلمان پيدا كرده و با او حرف 
زده اس��ت. خواهرم به دختر ب��رادرم گفته بود 
كه 1۲0 ميليون تومان از حس��اب پدرش من 
برداشت كرده ام. قرار شد وقتي به ايران آمد با 

هم حساب كتاب كنيم. 
حرف آخر ؟ 

من بي گناهم و در آتش سوزي دستي نداشتم. 

بازداشت مرد شيطان صفت
 با ارابه شيشه دودي

اعالم گذشت 
از قاتل پدر

 نجات معجزه آساي راننده
  از ميان پاره هاي آهن

راننده خودرو كه در جريان تصادف شديد ميان پاره هاي آهن گرفتار شده بود از 
مرگ حتمي نجات يافت. 

ساعت 0۲:33 بامداد روز گذشته آتش نشانان ايس��تگاه 1۴ از واژگوني يك دستگاه 
خودروي سواري در خيابان غيوري، تقاطع بزرگراه كريمي با خبر و در محل حاضر 

شدند.
 بررسي ها نشان داد س��واري پژو ۲07 به علت نامعلوم پس از انحراف از مسير اصلي 
خود با جدول بلوار برخورد كرده و پس از پرواز در مسير عرضي بزرگراه به درختان، 
گاردريل و حف��اظ بين دو مس��ير برخورد كرده و روي س��قف متوقف شده اس��ت. 
امدادگران همزمان با ايمن كردن محل، راننده خودرو را كه تنها سرنشين آن بود و 
با كمك رهگذران از ميان پاره هاي آهن به جای مانده خارج شده بود به امدادگران 

اورژانس تحويل دادند. علت حادثه در دست بررسي است.
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تحقيقات درباره مرگ آتشين مرد هفت زنه با 
دس�تگيری برادرش وارد مرحله ای تازه شد.
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 8 صبح سيزدهم 
مهرماه س��ال قبل بود ك��ه مأم��وران پليس از 
آتش س��وزي س��اختمان مس��كوني در حوالي 

مجيديه شمالي با خبر و راهي محل شدند. 
مأموران در محل حادثه كه طبقه دوم ساختمان 
هفت طبق��ه اي بود دريافتن��د دقايقي قبل اين 
آتش سوزي به عوامل آتش نشاني گزارش شده 
و آتش نش��انان هم پس از خاموش كردن آتش 
پيكر نيمه جان صاحبخانه را كه مرد ۶3 ساله اي 
به نام فريبرز است،  كشف و براي درمان به مركز 

درماني منتقل كرده اند. 
در حالي كه تحقيقات درباره اي��ن حادثه ادامه 
داش��ت به مأموران خبر رس��يد فريب��رز بر اثر 
استنشاق شديد دود ناشي از آتش سوزي خانه اش 
به كام مرگ رفته است. از سوي ديگر آتش نشانان 
علت حادثه را ريختن م��واد آتش زا روي پتويي 
داخل خانه اعالم كردند.  پس از اين مأموران به 
دستور بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران اين حادثه را از زواياي مختلف مورد بررسي 
قرار دادند. بررسي هاي مأموران نشان داد فريبرز 
قبل از فوت هفت بار ازدواج كرده است و هر بار هم 
به داليلي همسرانش را طالق داده است تا اينكه 
چند ماه قبل سكته مي كند و قسمتي از بدنش 
فلج مي شود و به همين سبب يكي از برادرانش 
به نام شهروز نگهداري از وي را برعهد مي گيرد. 

همچنين در تحقيقات بعدي مشخص شد مرد 
فوت ش��ده يك دختر هم دارد ك��ه در خارج از 
كشور زندگي مي كند، اما برادرش پس از حادثه 
جسد فريبرز را بدون هماهنگي دخترش و دعوت 
از او براي مراسم خاكسپاري تحويل گرفته و دفن 
كرده اس��ت و پس از آن ه��م مبلغ 1۲0 ميليون 
تومان به ص��ورت غير قانوني از حس��اب فريبرز 

برداشت كرده و متواري شده است. 

بدين ترتيب مأموران كه احتمال مي دادند فريبرز 
بر اثر آتش سوزي عمد به قتل رسيده است، برادر 
وي را به عنوان مظنون اين حادثه تحت تعقيب 
قرار دادند تا اينكه در نهاي��ت مأموران چند روز 
قبل متهم را دس��تگير كردند. وي پس از انتقال 
به دادس��راي ام��ور جنايي تهران ج��رم خود را 
انكار كرد و مدعي ش��د كه 1۲0 ميليون تومان 
را چند روز قب��ل از حادثه فريبرز اي��ن پول را از 

حس��ابش برداش��ت و به وي تحويل داده است، 
اين در حالي اس��ت كه تحقيقات حكايت از اين 
دارد پول برداشت شده از حساب فريبرز چند روز 
بعد از حادثه بوده است. بنابراين متهم براي ادامه 
تحقيقات و روشن شدن زوايايي پنهان حادثه به 
دستور قاضي غالمي، بازپرس ويژه قتل دادسرا 
در اختي��ار كارآگاهان اداره ده��م پليس آگاهي 

قرار گرفت. 


