
14
88498435سرويس  حوادث

سه  ش��نبه 26 ش��هريور 1398 | 17 محرم 1441 || روزنامه جوان |  شماره 5748 

پخش فيلم صحنه قتل
  در جلسه محاكمه 

كور كردن چشم رفيق 
 هنگام شوخي

راكب موتورس�یکلت كه به خاطر چشم 
در چش�م ش�دن مرتکب قت�ل مردي 
رهگذر ش�ده بود، پس از مشاهده فیلم 
حادثه در دادگاه هم جرمش را انکار كرد. 
به گ��زارش ج��وان، 26 خرداد س��ال 97، 
مأموران پليس از قتل مرد جواني در يكي 
از خيابان هاي اسالمش��هر باخب��ر و راهي 
محل شدند. شواهد نش��ان مي داد بهمن 
19 ساله در جريان درگيري با دو موتورسوار 
بر اثر ضربات چاقو كشته شده است. يكي از 
شاهدان حادثه كه در محل حضور داشت به 
مأموران گفت: »بهمن از بچه هاي محل و در 
مرخصي سربازي بود. او سركوچه ايستاده 
بود و با هم صحبت مي كرديم كه ناگهان با 
دو پسرموتورسوار چشم در چشم و سپس 
درگير ش��د. در آن درگيري يكي از آنها با 
چاقو چند ضربه به بهمن زد و سپس هر دو 

با هم گريختند.«
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، تحقيقات 
در اين زمينه آغاز ش��د تا اينك��ه در روند 
تحقيقات، مأموران با رص��د دوربين هاي 
مداربسته توانستند يكي از متهمان به نام 
جواد 25 ساله را شناسايي و دستگير كنند. 
ج��واد ب��ه پليس آگاهي منتقل ش��د و در 
بازجويي ها گفت: »آن روز همراه دوس��تم 
به نام مصطفي مش��روب خ��ورده بوديم و 
در حال طبيعي نبوديم. سوار موتور شديم 
تا درخيابان ها چرخ��ي بزنيم كه مقتول را 
ديديم. او به خاطر چشم در چشم شدن با 

ما درگير شد كه در آن درگيري مصطفي با 
چاقو شش ضربه به مقتول زد كه منجر به 

قتل شد.«
بعد از اين توضيحات مصطفي نيز بازداشت 
شد، اما جرمش را انكار كرد و گفت: »جواد 
دروغ مي گويد. آن روز براي خريد س��يگار 
داخل مغازه رفتم. هنوز داخل مغازه بودم 
كه جواد با مقتول درگير ش��د و با چاقو به 

او ضربه زد.«
با انكارهاي متهم اما بنا به ش��واهد و قرائن 
موجود، مصطفي تبرئه و جواد به اتهام قتل 
عمد روانه زندان ش��د. پرونده بعد از صدور 
كيفرخواست به شعبه هشتم دادگاه كيفري 
يك استان تهران فرستاده شد و صبح ديروز 
روي ميز هيئت قضايي به رياس��ت قاضي 
رحماني قرار گرفت. ابتداي جلس��ه مادر 
مقتول گفت: »پسرم س��رباز بود كه براي 
مرخصي به ديدن ما آمده ب��ود. او بي گناه 
كشته شد. براي او آرزوهاي زيادي داشتم 
اما داغش جگرم را سوزاند. براي قاتل پسرم 

درخواست قصاص دارم.«
در ادامه متهم در جايگاه ايستاد و بار ديگر 
جرمش را انكار كرد. بع��د از انكار متهم به 
دستور رياست دادگاه فيلم صحنه جرم كه 
توسط دوربين هاي مداربسته ضبط شده بود 
پخش ش��د، اما متهم بار ديگ��ر جرمش را 
انكار كرد و گفت:  فيلم خيلي واضح نيست 
و عامل قت��ل من نيس��تم. در پايان هيئت 

قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

پس�ري ك�ه هن�گام ش�وخي ب�ا يکي 
ش�دن  ك�ور  باع�ث  دوس�تانش  از 
ش�ده بود،  چش�م هايش  از  يک�ي 
ك�رد.  گذش�ت  درخواس�ت 
به گ��زارش جوان، رس��يدگي ب��ه پرونده 
از 11 آبان س��ال 97، با تخليه چش��م چپ 
پسر 20 س��اله به نام ماهان در جريان يك 
شوخي دوستانه آغاز ش��د. پسر جوان كه 
به تازگي از بيمارس��تان مرخص شده بود 
در طرح ش��كايت خود به مأم��وران گفت: 
»چند روز قبل با دوستم براي خريد كتاب 
كمك درسي از خانه بيرون رفتم كه هنگام 
برگشت در پارك مرزداران يكي از دوستانم 
به نام آرمان را ديدم. او همراه دوس��تانش 
دور يك آتش نشسته بود و در حال خوردن 
مشروب بود. آرمان وقتي مرا ديد خواست 
برايش س��يگار بخرم. قبول كردم و بعد از 
خريد س��يگار دوباره وارد پارك ش��دم كه 
يكباره شروع به فحاشي كرد. « شاكي ادامه 
داد: »آرمان مست بود. بارها ديده بودم او در 
حالت شوخي سنگ و چوب پرتاب مي كند. 
آن روز وقتي شروع به فحاشي كرد چوب را 
در دس��تش ديدم به همين خاطر از ترس 
پش��ت بوته ها رفتم و پنهان شدم. در يك 
لحظه سرم را باال آوردم تا اعتراض كنم اما 
او چوب را از فاصله 5 متري به سمتم پرتاب 

كرد كه باعث آسيب چشمم شد.«
با ثبت اين شكايت آرمان دستگير شد و در 

بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد. 

با كامل ش��دن تحقيقات پرونده به شعبه 
پنج��م دادگاه كيفري يك اس��تان تهران 
فرستاده شد و صبح ديروز روي ميز هيئت 
قضايي به رياست قاضي بابايي قرار گرفت. 

ابتداي جلسه شاكي در جايگاه قرار گرفت 
و گفت: »با از دست دادن چشمم، پول براي 
گذاش��تن پروتز نداش��تم به همين دليل 
چه��ره ام خيلي بهم خورد. اي��ن حادثه در 
روحيه ام تأثير بدي گذاشت به همين دليل 
سعي كردم با متهم روبه رو نشوم. االن هم 
كه او را مي بينم حالم بد مي شود. « شاكي در 
ادامه گفت: »آن روز به خاطر عمل جراحي 
نتوانستم شكايت كنم به همين دليل چند 
روز بعد از حادثه ش��كايت ك��ردم. قصاص 
مي خواهم و اگر امكان قصاص چشم وجود 

ندارد درخواست پرداخت ديه دارم.«
س��پس متهم در جاي��گاه ق��رار گرفت و 
گفت: »م��ن و ماهان با هم دوس��ت بوديم 
و خصومتي نداش��تيم. اين اتفاق به خاطر 
يك شوخي بود و قصد آسيب رساندن به او 
را نداش��تم. آن روز مست بودم كه چوب را 

پرتاب كردم و اين حادثه رقم خورد.«
متهم ادامه داد: »بعد از اين حادثه بالفاصله 
ب��ا اورژانس تم��اس گرفتم و ماه��ان را به 
بيمارستان رس��اندم. بعد از اينكه شنيدم 
او چشمش را از دست داده خيلي ناراحت 
شدم. پش��يمانم و تقاضاي بخشش دارم و 

حاضرم ديه چشم را بپردازم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 
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كشف 100 كيلو گرم حشيش  درپايتخت 
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پايتخت از كشف 
100  كیلو و 500 گرم حشیش و دستگیري سه سوداگر 

مرگ خبر داد. 
به گ��زارش جوان، س��رهنگ محمد بخش��نده  گفت: 
مأموران پايگاه نهم پليس مبارزه با مواد مخدر پايتخت 
در جريان تحقيق��ات خود متوجه ش��دند اعضاي يك 

باند در حال انتقال محموله حشيش از استاني جنوبي 
به تهران هستند كه خودروي پرش��ياي متهمان را  در 
شرق  تهران  متوقف و   سه متهم را بازداشت و در بازرسي 
از خودرو 100كيلو و 500 گرم حشيش كشف كردند. 
وي گفت: تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهمان 

در جريان است.

زن دعانويس
 اسيدپاش اجيركرده بود 

اعضاي يك ش�بکه كه به اتهام  اسیدپاشي 
دادگس�تري  وكالي  از  يک�ي  روي 
بازداش�ت ش�ده اند مدع�ي هس�تند از 
س�وي زن�ی دعانوي�س اجی�ر ش�ده اند. 
به گزارش جوان، س��اعت 4 بعد از ظهر دوشنبه 
سوم تيرماه امسال بود كه مأموران كالنتري 125 
يوسف آباد حادثه اسيدپاشي را به قاضي ساسان 
غالمي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران اطالع دادند. مأموران اعالم كردند مرد 51 
ساله در دفتر كارش در ساختمان تجاري حوالي 
خيابان اسدآباد از سوي چند مرد و زن ناشناس 
مورد اسيدپاش��ي قرار گرفته و ب��راي درمان به 

بيمارستان فيروزگر منتقل شده است. 
 بررسي هاي تيم جنايي در محل حادثه  نشان داد 
قرباني اسيدپاشي كه ابراهيم نام دارد وكيل پايه 
يك دادگستري است كه در دفتر وكالتش از سوي 
چهار مرد و يك زن ناشناس پس از ضرب و جرح 
هدف اسيدپاشي قرار گرفته است.  مرد زخمي در 
حالي كه قادر به حرف زدن نبود با كلمات بريده به 
مأموران گفت: در حال خارج شدن از دفترم بودم 
كه مرد و زني براي انجام كار وكالت وارد دفترم 
شدند. هنوز ثانيه هايي نگذشته بود كه از پشت 
مورد ضرب و جرح قرار گرفت��م و بعد بي هوش 
شدم.   در حالي كه عامالن اين حادثه هيچ ردپايي 
از خود باقي نگذاشته بودند مأموران در تحقيقات 

تخصصي به رد پاي مرد 47 ساله اي به نام فرشاد 
در اين حادثه رسيدند. 

بدين ترتيب همزمان با ادامه تحقيقات مأموران 
فرش��اد را به عنوان مظنون اصلي حادثه تحت 
تعقيب قرار دادند تا اينكه چند روز پيش وي را 
در حوالي ميدان ابوذر در جنوب تهران بازداشت 
كردند.   متهم در نخستين بازجويي ها به جرم خود 
با همدستي پنج نفر ديگر اعتراف كرد و مدعي شد 
كه از سوي زن دعانويسي اجير شده است.  پس از 
اعتراف متهم، مأموران دو نفر از همدستان او را به 
نام هاي كمال و صابر دستگير كردند. صبح ديروز 
سه متهم همراه با شاكي براي تحقيق به دادسراي 

امور جنايی  منتقل شدند. 
وكيل دادگستري در توضيح ماجرا به خبرنگار ما 
گفت:  چند ماه قبل از حادثه يكي از موكل هاي 
قبلي ام كه زن پزشكي است به سراغم آمد و از من 
خواست وكالت پرونده خواهرش كه از سوي زن 
دعانويسي مورد كالهبرداري قرار گرفته است به 
عهده بگيرم.  موكلم گفت: » مدتي بود شوهرم 
كه مهندس است پروژه كاري نگرفته بود كه فكر 
مي كردم طلسم ش��ده ايم تا اينكه در آرايشگاه 
زنانه اي با زن دعانويسي آشنا شدم كه مدعي بود 
با دعا مشكالت افراد زيادي را برطرف كرده است. 
120 ميليون تومان به او دادم و چند دعا گرفتم. 
مدتي گذشت و شوهرم در چند پروژه شروع به 

كار كرد و من هم خوشحال بودم كه ناگهان سر و 
كله زن دعانويس پيدا شد و گفت بابت دعا ها بايد 
700 ميليون تومان به آنها پرداخت كنم . او هر روز 
همراه تعدادي ديگري كه با او كار مي كردند مرا 
تهديد مي كرد و حتي زن دعانويس مي گفت اين 
بار دعايي مي نويسم كه زندگي ات از هم بپاشد.« 
مرد وكيل ادامه داد:  پس از اين من وكالت پرونده 
كالهبرداري را به عهده گرفتم تا اينكه روز حادثه 
قرار بود همراه يكي از همكارانم براي انجام كاري 
به داخل خيابان بروم. در دفترم منتظر دوستم 
بودم كه زن��گ دفتر به صدا در آم��د. فكر كردم 
همكارم اس��ت و در را باز كردم ك��ه زني همراه 

مردي وارد دفترم ش��دند. زن جوان در حاليكه 
برگه اي در دست داش��ت گفت مرد امالكي از او 
كالهبرداري كرده است و از من خواست وكالت 
پرونده اش را به عهده بگي��رم. هنوز ثانيه هايي 
نگذشته بود كه ناگهان از پشت سر به من حمله 
شد. آنقدر مرا كتك زدند كه بي هوش شدم و وقتي 
به هوش آمدم ديدم روي بدنم اسيدپاشيدند . مرد 
اسيدپاش و دو متهم ديگر پس از اعتراف به جرم 
خود به دستور قاضي غالمي براي تحقيقات بيشتر 
در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفتند. 
مأموران در تالشند تا متهمان ديگر اين حادثه 

را دستگير كنند. 

خودت را معرفي كن ؟ 
فرشاد هستم 54 ساله و پيك موتوری هستم.

با وكیل چه اختالفي داشتي ؟ 
اصالً او را نمي شناختم كه اختالفي داشته باشم. 

پس چرا روي او اسیدپاشیدي ؟ 
از سوي زن دعانويسي به نام شراره اجير شدم. 

با زن دعانويس چطور آشنا شدي ؟ 
چهار سال قبل همراه خواهرم براي گرفتن دعا پيش 
او رفتيم. پس از اينكه خواهرم دعا گرفت از من خواس��ت به 
عنوان پيك موتور در دفتركارش مشغول شوم. حقوق خوبي 
پيش��نهاد داد و من هم قبول كردم. من معم��والً روزي دو تا 
20 دعا را به آدرس��ي كه مي داد، مي بردم و تحويل مش��تري 

مي دادم. 

دفتر كار داشت ؟ 
بله، آن زمان دفترش در كرج بود، اما مدتي بعد دفتر را به مكان 

ديگري منتقل كرد كه من آدرس آن را نمي دانم. 
پس چطور دعا ها را تحويل مي گرفتي و به مشتري 

مي دادي ؟ 
معموالً تلفني با من قرار مي گذاشت و يكي از كارمندانش در يكي از 

خيابان هاي جنوب غربي تهران دعا را تحويل من مي داد. 
اختالفش با وكیل چه بود ؟ 

خيلي از او كينه داشت و مي گفت روي او اسيد بپاشيم و كورش 
كنيم. قرار بود پس از اسيدپاشي و ضرب و جرح يكي از كاركنانش 

پرونده اي را از دفتر وكيل سرقت كند. 
اسید را خودش در اختیار شما قرار داد ؟ 

زن جواني به نام ژينوس رابط ما با ش��راره بود. ژينوس نقش��ه را 

طراحي كرد و به گفته خودش آب باطري در اختيار من قرار داد. 
درباره روز حادثه توضیح بده ؟ 

آن روز ابتدا ژينوس و يكي از كاركنان ش��راره وارد دفتر شدند و 
بعد من و كمال و صابر وارد ش��ديم. كمال و صابر او را به ش��دت 
كتك زدند و من هم روي بدن وكيل مايع اسيدي پاشيدم. در آخر 
ژينوس و همكارش پرونده را سرقت كردند و ما هم با تاكسي كه 

قبالً كرايه كرده بوديم، فرار كرديم. 
چرا قبول كردي اس�ید بپاش�ي ؟  به خاطر مشكالت 

مالي.
زن دعا نويس چقدر پیشنهاد داد ؟  20 ميليون تومان.

پول راپرداخت كرد ؟ 
بله، يك روز بعد از حادثه 20 ميليون تومان به حسابم واريز كرد، اما 

از اين 20 ميليون تومان، 3 ميليون تومان سهم من شد. 

دختر 20 ساله  سردسته باند سارقان بود
درخواس�ت تلف�ن هم�راه ب�راي تم�اس 
ضروري ش�یوه اي بود كه دختر ج�وان و دو 
همدستش براي س�رقت هاي سريالي خود 
به كار مي بردند كه همگي بازداش�ت شدند. 
به گزارش جوان، اين پرونده از اسفند سال قبل و 
همزمان با طرح شكايت هاي مشابه درباره سرقت 
گوشي تلفن هاي همراه در نقاط مختلف تهران به 
جريان افتاد. يكي از شاكيان در توضيح شكايت 
خود به مأموران كالنتري 127 نارمك گفت: در 
حال عبور از خيابان گلستان دوم بودم كه دختري 
جوان خودش را ب��ه من رس��اند و گفت تلفن 
همراهش را در خانه جا گذاشته است و خواست 
گوشي  ام را به او بدهم تا تماسي ضروري بگيرد. 
من هم به حرفش اعتماد كردم و گوشي ام را به 
او دادم. دختر جوان در حالي كه وانمود مي  كرد 
كه در حال شماره گرفتن است پا به فرار گذاشت. 
من هم او را دنبال كردم كه ناگهان دو مرد جوان 
با چاقو و قفل فرمان سد راهم شدند. آن دو مرد 
كه حدوداً 20 ساله بودند من را به شدت كتك 
زدند و سپس همراه آن دختر سوار يك خودروي 

پرايد شدند و گريختند. كارآگاهان پايگاه چهارم 
پليس آگاهي تهران با بررس��ي ش��كايت هاي 
مطرح شده و بررس��ي دوربين هاي مداربسته 
موفق شدند ش��ماره پالك خودروي پرايد را به 
دس��ت آوردند و مالك آن را كه پسري 21 ساله 
به نام پرويز بود، شناس��ايي و بازداشت كنند. او 
در اولين بازجويي ها جرمش را انكار كرد و گفت: 

من دانشجو هستم و نقشي در ارتكاب سرقت ها 
نداشته ام. وي اما زماني كه از سوي شاكيان به 
عنوان يكي از سارقان شناسايي شد به جرمش 
اعتراف كرد و دو عضو ديگر باند به نام هاي سارا 
20 ساله و عابد 22 ساله را به پليس معرفي كرد. 
پرويز گفت: سارا سردسته باند است و من مدتي 
قبل در خيابان با او آشنا شدم. به خاطر اين كه 

هر دو مشكل مالي داشتيم پيشنهاد سرقت داد 
و نقشه س��رقت را طراحي كرد. بعد من، عابد را 
كه خياط محل مان بود   هم به باند اضافه كردم. 
مطابق نقشه س��ارا به بهانه درخواست تماس 
اضطراري خودش را به سوژه هايي كه انتخاب 
مي كرديم مي رساند و بعد از گرفتن گوشي تلفن 
همراهشان فرار مي كرد. وقتي هم كه شاكيان 
او را دنبال مي كردند ما راهشان را سد كرده و با 
تهديد چاقو و قفل فرمان آنها را كتك می زديم 
و فرار مي كرديم. گوشي هاي سرقت شده را هم 
به مالخران فروخته و پ��ول آن را بين خودمان 
تقسيم مي كرديم. با اطالعاتي كه متهم در اختيار 
پليس گذاشت عابد و سارا در مخفيگاه هايشان 
در خيابان هاي جمهوري و بي سيم شناسايي و 

بازداشت شدند. 
س��رهنگ كارآگاه نثاري، رئيس پايگاه چهارم 
پليس آگاه��ي پايتخت گف��ت: در حال حاضر 
ارزش ريالي پرونده يك ميليارد تومان اس��ت و 
تحقيقات براي شناسايي جرائم بيشتر متهمان 

در جريان است. 

مردي كه پس از بزم ش�بانه يکي از دوس�تانش 
را ب�ا ضرب�ه چاقو ب�ه قت�ل رس�انده  ب�ا اعالم 
گذش�ت اولی�اي دم از م�رگ فاصل�ه گرف�ت. 
به گزارش جوان، 26 بهمن سال 97 مأموران پليس 
از قتل مرد جواني در يكي از خيابان هاي غرب تهران 
باخبر و راهي محل شدند. جس��د متعلق به محمد 
30 ساله بود كه بر اثر اصابت چاقو از سوي دوستش 

فؤاد 25 ساله كشته شده بود. 
با انتقال جسد به پزش��كي قانوني فؤاد  كه در محل 
حادثه حاضر بود، بازداشت شد. او به پليس آگاهي 
منتقل شد و در بازجويي هاي به جرمش اقرار كرد 
و گفت: »قصد كش��تن مقت��ول را نداش��ت و قتل 

اتفاقي بود.«
با اقرارهاي متهم و بازس��ازي صحن��ه جرم پرونده 
درحال كامل ش��دن بود كه اولياي دم با مراجعه به 
دادس��را اعالم رضايت كردند. به اين ترتيب پرونده 
براي رسيدگي از جنبه عمومي جرم به شعبه ششم 

دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
صبح ديروز پرونده روي ميز هيئت قضايي همان 
ش��عبه قرار گرفت و بعد از اعالم رسميت جلسه، 
متهم در جايگاه ايس��تاد و در ش��رح ماجرا گفت: 
»اهل افغانس��تان بودم و در هم��ان بچگي همراه 
خانواده ام به فرانسه رفتم. بيشتر اقوام و دوستانم 
در ايران بودند به همين دليل هر بار ويزاي سه ماهه 
مي گرفتم  براي دي��دن آنها به اي��ران مي آمدم.« 
متهم ادامه داد: »ش��ب حادثه دوس��تانم مهماني 
گرفته بودند و مرا هم دعوت ك��رده بودند. دور هم 
نشسته بوديم و مش��روب مي خورديم كه ناگهان 
حالم بد ش��د طوري كه خون باال مي آوردم. وقتي 
حالم بهتر شد دوستانم مرا سوار ماشين كردند تا 
به خانه محمد ببرند اما يكباره تصميمشان عوض 
شد و قرار ش��د به خانه پس��ردايي ام بروم.« متهم 
در خصوص حادثه گفت: »خيل��ي رابطه خوبي با 
پسردايي ام نداشتم به همين دليل مخالفت كردم و 
از ماشين محمد پياده شدم. همان موقع كاپشنم را 
درآوردم و از جيب آن سيگار و چاقويي كه داشتم 
دستم گرفتم. همان لحظه محمد اصرار كرد دوباره 
مرا سوار ماشين كند كه در آن كشمكش نمي دانم 
چطور با چاقو به او ضربه زدم فرداي آن روز بود كه 

متوجه شدم محمد فوت كرده است.«
متهم در آخرين دفاعش گفت: »11 س��اله بودم كه 
پدرم فوت كرد و مادرم را در 16 س��الگي از دس��ت 
دادم. اين شرايط در روحيه من تأثير بدي گذاشت 
به همين دليل گرفتار بيماري رواني و روحي شدم. 
از طرفي محمد از دوستان صميمي ام بود. خانواده 
او مي دانستند مرگ او ناخواسته بود به همين دليل 
رضايت دادند و مرا شرمنده كردند. از دادگاه تقاضا 
دارم در مجازاتم تخفيف دهند ت��ا هر چه زودتر به 

كشور فرانسه برگردم.«
در آخر هيئت قضايي وارد شور شد. 

عامل جنايت شبانه 
از طناب دار فاصله گرفت

  سرقت دوربين هاي مداربسته
 قفس يوزپلنگ آسيايي

دزد س�حرخیز ك�ه اقدام ب�ه س�رقت دوربین هاي 
مداربسته اطراف قفس يوزپلنگ آسیايي كرده بود، 

بازداشت شد. 
به گزارش ج��وان، س��رهنگ علي آقا طيب��ي، رئيس 
كالنتري 139 مرزداران توضيح داد: س��اعت دو بامداد 
17 شهريور كاركنان حراست س��ازمان محيط زيست 
به مأم��وران خبر دادند ك��ه مردي را هنگام س��رقت 
دوربين هاي مداربس��ته بازداش��ت كرده اند. لحظاتي 
بعد مأموران در محل حاضر شدند و متهم را بازداشت 
كردند. مته��م در اولين بازجويي ه��ا گفت كه مرتكب 
سرقت نشده است، اما وقتي مأموران در بازرسي بدني 
از او يك دوربين مداربسته كشف كردند، او به جرمش 
اعتراف كرد. مأم��وران پليس همچنين در بازرس��ي 
از خودروي متهم دو دوربين س��رقت ش��ده ديگر هم 

كشف كردند. 
سرهنگ طيبي گفت: دوربين ها متعلق به اطراف قفس 
يوزپلنگ آس��يايي بود و تحقيقات براي كشف جرائم 

بيشتر متهم در جريان است.

ش 
دپا

سي
د ا

مر
 با 

گو
ت و

گف


