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   قاتل: نمي دانم ضربه من كاري بود 

    يا ضربه همدستم !  
پس�ر نوجواني كه مته�م اس�ت در درگيری  پس�ر ديگ�ري را با 
همدستي يكي از دوستانش به قتل رسانده  است در حالي پاي ميز 
محاكمه حاضر ش�د كه مدتي قبل همدستش در حبس فوت كرد . 
به گزارش جوان، 15 آبان سال  ۹۷ مأموران پليس از درگيري بين چند 
پسر جوان در منطقه خاك سفيد باخبر و راهي محل شدند. بررسي هاي 
مأموران پليس نشان داد پسر 1۹ ساله به نام آرش در نزاع دسته جمعي با 

ضربات چاقوي دو پسر به نام هاي پدرام و كاميار كشته شده است. 
با بدس��ت آمدن اين اطالعات دو پسر جوان تحت تعقيب قرار گرفتند 
تا اينكه دو هفته بعد از حادثه متهمان در خانه ش��ان دستگير شدند. 
دو متهم پس از دستگيري به جرمش��ان اقرار كردند و از آنجائيكه زير 

18 سال سن داشتند روانه كانون اصالح و تربيت شدند. 
پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات به دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده شد و در نوبت رسيدگي قرار داشت تا اينكه از كانون خبر رسيد 
كاميار به خاطر خوردن محلول ضدعفوني براي مقابله با ويروس كرونا 

در كانون اصالح و تربيت فوت كرده است. 
به اين ترتيب اولين جلسه رسيدگي كه در شعبه پنجم دادگاه كيفري 
يك استان تهران تشكيل شد، پدرام به اتهام مباشرت در قتل با ديگر 

اعضاي درگيري در دادگاه حاضر شدند. 
ابتداي جلس��ه اولياي دم درخواس��ت قصاص كردند. سپس متهم در 
جايگاه قرار گرفت و در شرح ماجرا گفت: »كاميار با دختر جواني به نام 
شقايق آشنا ش��ده بود تا اينكه روز حادثه كاميار داخل خيابان شقايق 
را با آرش مي بيند و يك سيلي به شقايق مي زند و در ادامه هم با آرش 
درگير مي ش��ود كه در نهايت درگيري آنها ب��ا ميانجيگري رهگذران 

تمام مي شود.«
متهم ادامه داد: »ساعتي بعد كاميار سراغم آمد و ماجرا را برايم تعريف 
كرد. اين شد كه من و كاميار همراه چند نفر از دوستانمان سراغ آرش 
رفتيم. آرش با دوستانش در خيابان ايستاده بود كه به ما حمله كردند و 
درگيري شروع شد. در آن درگيري كاميار از من چاقو خواست. چاقويي 
را كه همراهم بود به دستش دادم. فكر مي كردم قصد ترساندن مقتول 
را دارد اما وقتي چاقو به دس��ت او افتاد يك ضربه به مقتول زد. بعد از 
آن بود كه مقتول هم با چاقو به كاميار حمله كرد به همين خاطر براي 

طرفداري از كاميار من هم يك ضربه به مقتول زدم.«
متهم درباره مرگ همدستش گفت: »من و كاميار در كانون بوديم كه 
به خاطر شيوع بيماري كرونا محلول ضدعفوني آوردند و در اختيار ما 
گذاشتند. كاميار همراه يك پسر جوان ديگر كه او هم در حبس بود، آن  
را خوردند و حالشان بد شد. وقتي آنها را به بيمارستان رساندند، كاميار 

فوت كرد و پسر جوان ديگر نابينا شد.«
متهم در آخ��ر گفت: »من و كامي��ار هر دو به مقتول ضرب��ه زديم، اما 
نمي دانم ضربه من كاري بوده يا نه. از اولياي دم و دادگاه درخواس��ت 

گذشت دارم و پشيمانم.«
در ادامه ديگر متهمان به اتهام شركت در نزاع دسته جمعي يك به يك 

در جايگاه قرار گرفتند و با اقرار به جرمشان از خودشان دفاع كردند. 
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

 
برق  جان كودك 3 ساله را گرفت

ب�ازي ب�ا پاي�ه كول�ر در حي�اط ي�ك من�زل مس�كوني در 
شهرس�تان اصفه�ان، ج�ان ك�ودك س�ه س�اله را گرف�ت.

به گزارش جوان، روز جمعه مأموران پليس شهرستان اصفهان از مرگ 
مشكوك يك كودك خردسال در يك منزل مس��كوني باخبر و راهي 
محل شدند. با حضور مأموران در محل، اولين شواهد نشان داد كودك 
سه ساله حين بازي در حياط منزل به دليل تماس با پايه كولر دچار برق 

گرفتگي شده است. 
سرهنگ محمدرضا خدادوست، فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان 
گفت: بر اثر اين حادثه كودك بالفاصله راهي بيمارستان شد، اما به رغم 

تالش پزشكان، كودك خردسال جان خود را از دست داد. 

كاربري درمانی ساختمان سينا اطهر بررسي مي شود 

 سرنخ قتل نانوا در دست دخترجوياي كار

تحقيقات تيم جنايي درباره چرايي وقوع حادثه 
كلينيك س�ينا اطهر با بررس�ي احتمال تغيير 
كارب�ري س�اختمان وارد مرحله تازه اي ش�د. 
به گزارش جوان، پس از حادثه مرگبار آتش سوزي 
ساختمان كلينيك سينا اطهر در خيابان شريعتي 
كه در جريان آن 1۷ پزشك، پرس��نل و دوبيمار به 
طرز دلخراش��ي به كام مرگ رفتند، تيم جنايي به 
سرپرستي قاضي شهرياري  معاون دادستان تهران و 
قاضي واحدي بازپرس ويژه قتل تحقيقات تخصصي 
خود را به صورت شبانه روزي براي مشخص شدن 
علت حادثه و شناسايي مقصران حادثه آغاز كردند.  
در همان ابت��داي تحقيقات پس از تش��كيل تيم 

كارشناس��ي 11 نفره تيم جنايي ۹ نف��ر از اعضاي 
هيئت مديره و مديران آنجا را بازداشت كردند.  صبح 
ديروز متهمان در دادسراي امور جنايي تهران مورد 
بازجويي قرار گرفتند و متهم��ان درباره چگونگي 
فعاليت كلينيك و تش��كيل آن توضيحاتي دادند. 
۹ متهم با صدور قرار قانوني از سوي بازپرس پرونده 
براي تحقيقات در اختيار تيم جنايي قرار گرفتند و 
قرار شد كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تحقيقات 

خود را پيگيري كنند. 
همچنين مسئول تأسيسات ساختمان سينا اطهر 
هم در بازجويي ها گفت: م��ن مدتي قبل به عنوان 
پيمانكار تأسيسات با ساختمان سينا اطهر قرار داد 

بستم و طبق قرارداد هم چنانچه خرابي و مشكلي 
در تأسيسات به وجود مي آمد، من رفع مي كردم. وي   
مدعي ش��د: حيطه كاري من تعميرات بود و اينكه 
محل نگهداري كپسول هاي اكسيژن از نظر ايمني 
مناسب بوده يا نه به حيطه كاري من مربوط نمي شد 

و من طبق قرار دادم به وظايفم عمل مي كردم. 
   استعالم از مراجع 12 گانه 

در حالي كه قرار است به دستور تيم جنايي چند مدير 
ديگر هم به زودي بازداشت شوند  و مورد بازجويي 
قرار بگيرند قاض��ي پرون��ده از 12 مرجع ) معاونت 
درمان وزارت بهداش��ت، معاونت بهداشت و درمان 
دانشگاه علوم پزشكي ش��هيد بهشتي، شهرداري، 

اداره برق، گاز، س��ازمان اس��تاندارد ايران و...( براي 
بررسي تخلفات احتمالي س��اختمان، نوع كاربري 
ساختمان، داشتن يا نداشتن مجوزهاي الزم براي 
بهره برداري از ساختمان، ايمن بودن و رعايت نكات 
و اصول ايمني و غيره استعالم گرفت.  از سوي ديگر 
تيم جنايي به مأموران پليس دستور داد پس از ثبت 
شكايت اولياي دم افراد كشته ش��ده در اين حادثه 
پرونده را تجميع و براي بررس��ي به دادسراي امور 
جنايي ارس��ال كنند.  بدين ترتيب تحقيقات تيم 
جنايي و هيئت كارشناسي 11 نفره دادگستري براي 
مشخص شدن علت اصلي حادثه و شناسايي مقصران 

احتمالي ديگر ادامه دارد.

راز قتل مرد پول�داري كه چن�د مغازه  
نانواي�ي در ته�ران دارد ب�ا بررس�ي 
تماس هاي دخترجوياي كا ر  بر مال شد. 
به گزارش جوان، روز شنبه 1۷ خرداد امسال 
دختر جواني سراس��يمه ب��ه اداره پليس 
رفت و از گم شدن ناگهاني پدر ۷6 ساله اش 
شكايت كرد.  شاكي گفت: همراه پدرم در 
خانه ويالي��ي دو طبقه مان حوالي خيابان 
شريعتي زندگي مي كنم. پدرم مرد پولداري 
اس��ت و چند خانه و چند مغازه نانوايي در 
تهران دارد، اما چند سالي است كه تمامي 
مغازه هاي نانوايي اش را اجاره داده و خودش 
بر كار آنها نظارت مي كند. امروز صبح مرد 
ناشناس��ي با پدرم تماس گرفت و گفت از 
سوي صنف نانوايي احضار شده است و بايد 
براي پاسخ به سؤاالتي به آنجا برود. سپس 
پدرم موضوع را به من گفت و ازخانه خارج 
ش��د اما االن پس از چند س��اعت از پدرم 
خبري ن��دارم و احتمال مي ده��م براي او 

اتفاقي رخ داده باشد. 
با ط��رح اين ش��كايت پرونده به دس��تور 
قاضي احسان زماني، بازپرس شعبه ششم 
دادسراي امور جنايي تهران براي بررسي 
در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي 

قرار گرفت. 
 بررسي هاي پليسي نشان داد مرد نانوا آن 
روز پس از خارج شدن از صنف نانواها سوار 
بر خودروي عبوري شده و از آنجا دور شده 
است. از سوي ديگر مشخص شد در تاريخ 
1۹ ارديبهشت امسال س��ارقاني به خانه 
مرد گمشده دستبرد زده و عالوه بر سرقت 
وسايل گرانقيمت كارت عابر او را كه داخل 
آن 6۷ ميلي��ون تومان پول داشته  اس��ت، 
س��رقت كرده اند. در حال��ي كه تحقيقات 
درباره اين حادثه ادامه داشت، شاكي دوباره 

به اداره پليس رفت و گفت مدتي قبل دختر 
جواني به نام تينا براي پي��دا كردن كار به 
محل كار پدرش رفته و در اين مدت گاهي 
با پدرش تماس داشته اس��ت و االن به او 

مشكوك است. 
    كشف نخستين سرنخ 

س��پس مأموران پلي��س تماس هاي مرد 
گمشده را بررس��ي كردند، دريافتند روز 
1۹ ارديبهشت تينا با مرد گمشده تماس 
داش��ته و او را به بهانه مالقات از خانه اش 
بيرون كشيده و پس از آن سارقان وارد خانه 

او شده و دست به سرقت زده اند. 
بدي��ن ترتي��ب تينا ب��ه عن��وان مظنون 
حادثه تحت تعقيب ق��رار گرفت تا اينكه 
مأموران پليس متوجه شدند دختر جوان 
خانه مج��ردي در حوالي ته��ران دارد كه 
افراد خالفكار زيادي به آنج��ا رفت و آمد 
دارند. مأموران در نهايت تين��ا را در خانه 
مجردي اش بازداشت كردند و در بازرسي 
از محل س��اعت و تعدادي از مدارك مرد 

گمشده را كشف كردند. 
تينا در بازجويي ها گفت: چند سالي است با 
پسر جواني به نام بابك رابطه دوستي دارم و 
قرار است با هم ازدواج كنيم. مدتي قبل يكي 
از دوستان بابك به نام ايرج از من خواست 
به بهانه پيدا كردن كار با مراد ارتباط بر قرار 
كنم و من هم قبول ك��ردم. ايرج گفت: از 
مراد كينه ب��ه دل دارد و مي خواهد اموال 
او را س��رقت كند. روز سرقت من آمار مرد 
گمشده را به آنها دادم و بابك هم همراه ايرج 
و چند نفر از دوستانش به خانه مراد رفتند 
و س��رقت كردند اما بعد از آن ديگر از مراد 

خبري ندارم. 
     همدستم به من رو دست زد 

مأموران پلي��س در ادامه باب��ك و ايرج را 

بازداشت كردند. ايرج ابتدا منكر اطالع از 
سرنوشت مراد ش��د اما وقتي با مدارك و 
داليل روبه رو ش��د اعتراف كرد كه سه نفر 
از دوستانش را براي ربودن مرد نانوا اجير 
كرده و آن سه دوس��تش هم مرد نانوا را به 

قتل رسانده اند. 
وي گفت: من يكي از نانوايي هاي مراد را 
اجاره كرده بودم، اما او امس��ال اجاره نامه 
مرا تمديد نكرد كه از او كينه به دل گرفتم 
و نقشه سرقت از خانه او را طراحي كردم. 
آن روز تينا با ما تماس گرفت و گفت كسي 
در خانه مراد نيست و من هم همراه بابك و 
دو نفر ديگر از دوستانم به خانه مراد رفتيم 
اما اموال زيادي نتوانستيم سرقت كنيم 
به همين خاطر دوباره نقشه آدم ربايي را 
طراحي كردم كه از او اخاذي كنيم اما اين 
بار دوستانم به نام هاي بهادر، سيروس و 
بهرام او را به قتل رس��اندند. وي در پايان 
گفت: روزي كه براي سرقت به خانه مراد 
رفتيم فكر مي كردي��م او طال و جواهرات 
زيادي در خانه اش دارد ام��ا چيزي پيدا 
نكرديم ام��ا بعد فهميدم ك��ه بابك به ما 
رو دس��ت زده و كارت عابر بانك او را كه 
6۷ ميليون تومان داخلش پول بوده سرقت 

كرده و به ما نگفته است. 
مأموران پليس در ادامه سه مرد اجير شده را 
بازداشت كردند. سه متهم در بازجويي ها به 

جرم خود اقرار كردند. 
صبح ديروز يكي از متهمان به نام بهادر به 
دادس��راي امور جنايي منتقل شد و مورد 
بازجويي قرار گرف��ت . متهم در ادامه براي 
تحقيقات بيشتر و مشخص شدن صحت 
و سقم اظهاراتش به دستور قاضي احسان 
زماني در اختي��ار كارآگاه��ان اداره دهم 

پليس آگاهي قرار گرفت. 

 آگهى درخواست گواهى حصر وراثت
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آگهى وقت اجراي قرار تحریر ترکه
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آگهى مفقودي 

آگهى راى هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

 م  الف: 13907/ رئیس ثبت منطقه یک سنندج  بهنام قباد

آگهى مفقودي 

به جوان 
دوباره نگاه كن

خودت را معرفي كن ؟ 
بهادر 20 ساله هستم.

معتادي ؟ 
نه 

سابقه داري ؟ 
نه، هيچ سابقه اي ندارم. 

چه كاره  هستي؟ 
پس از اينكه ديپلم گرفتم به سربازي رفتم و چند 
هفته ديگر سربازي هم تمام مي شد كه اين اتفاق 

افتاد و دستگير شدم. 
شما كه نه معتادي و نه سابقه دار چه 

شد كه دست به قتل زدي ؟ 
قصد قتل نداشتيم و فقط مي خواستيم اموالش 

را سرقت كنيم. 
چرا ايرج شما و دو نفر از دوستانت را 

براي ربودن مرد نانوا اجير كرد ؟ 

س��يروس هم خدمتي ام و از دوستان صميمي 
ايرج اس��ت كه مرا   در يكي از مهماني ها با ايرج 
آشنا كرد. پس از اين ما دو نفر دوست صميمي 
ش��ديم كه ايرج به من گفت از مراد كينه به دل 
دارد. او گفت تمامي طالهاي مادرش را فروخته 
و با پول آن يكي از مغازه هاي نانوايي مراد را اجاره 
كرده است، اما مراد امسال اجاره نامه او را تمديد 
نكرده و االن هم با آن پول ديگر نمي تواند مغازه 

اجاره كند. 
ايرج به من گفت كه مراد پولدار اس��ت و مقدار 
زيادي پول و طال در خانه اش نگهداري مي كند و 
به همين خاطر از من خواست همراه سيروس و 
بهرام او را برباييم و بعد از اينكه كليد خانه اش را 
گرفتيم از آنجا سرقت و اموال او را تقسيم كنيم. 

سرقت كرديد ؟ 
نه. موفق نشديم. 

چرا ؟ 
آن روز م��ا او را از نزديك صن��ف نانوايي ها به 
عنوان مسافر س��وار خودرو مان كرديم و بعد 
چشمانش را بس��تيم و به زور او را به باغي در 
شهريار برديم. آنجا كليد خانه اش را گرفتيم اما 
هر چقدر اصرار كردي��م محل نگهداري طالها 
و پول هاي��ش رابه ما نش��ان دهد قب��ول نكرد 
و مي گفت ك��ه پول و طاليي ن��دارد. بهر حال 
بهرام در باغ پيش او ماند، من و س��يروس هم 
براي سرقت راهي خانه اش شديم. همان ابتدا 
كه وارد شديم صداي دخترش را شنيديم كه 
مي گفت »بابا بابا« و بعد از ترس اينكه گرفتار 

شويم از آنجا فراركرديم. 
چرا او را به قتل رسانديد ؟ 

ترسيديم كه او ما را شناسايي كرده باشد، چون 
ما چشمان او را بسته بوديم اما دستانش باز بود 

كه چند باري پارچه جلوی چش��مانش را كنار 
زد و ما را ديد. 

درباره قتل توضيح بده ؟ 
ما آن شب مراد را در باغ نگه داشتيم و صبح او را 
سوار خودرو كرديم و به طرف تهران آمديم در 
نزديكي مشيريه با كابل شارژر موبايلي او را خفه 
كرديم و جسدش رابه داخل كانال آبي انداختيم 

و به خانه هاي مان برگشتيم. 
عذاب وجدان نداشتي ؟ 

خيلي زياد، هر شب كابوس مي ديدم و حتي قادر 
به غذا خوردن نبودم. 

اگر عذاب وجدان داشتي چرا خودت 
را معرفي نكردي ؟ 

من نامزد داشتم و مي خواستم به زودي ازدواج 
كنم و به همين دليل خودم را به پليس معرفي 

نكردم. 
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برخ�ورد چه�ار خ�ودروي س�واري در ج�اده ش�يراز – 
خرام�ه در اس�تان ف�ارس س�ه كش�ته ب�ر جاي گذاش�ت.
به گزارش جوان، روز گذش��ته مأموران پليس راه استان فارس از 
حادثه تصادف زنجيره اي در جاده شيراز – خرامه باخبر و در محل 
حاضر شدند. بررسي هاي اوليه نش��ان داد يك دستگاه خودروي 
تندر با دوسرنشين با سه دستگاه خودروي سواري پرايد، پژو 20۷ 
و سمند برخورد كرده  است كه در اثر اين حادثه دو سرنشين تندر 

و راننده پرايد به دليل شدت جراحات در دم فوت كرده اند. 
س��رهنگ عبدالهاش��م دهقاني، رئيس پليس راه شمالي استان 
فارس درباره علت اين حادثه گفت: »كارشناس��ان پليس بعد از 
بررس��ي محل، علت حادثه را تجاوز به چپ راننده سواري پرايد 

اعالم كردند.«

3 كشته در تصادف زنجيره اي

كالهبرداري ميلياردي 
با آگهي پرداخت وام بدون ضامن

سه مرد جوان كه با تأسيس شركت كاغذي در غرب تهران از 
شهروندان كالهبرداري ميلياردي مي كردند، دستگير شدند. 
به گزارش جوان، 23 فروردين  سال جاري مرد جواني به اداره پليس 
رفت و از سه مرد جوان  به اتهام كالهبرداري   شكايت كرد و گفت: 
»به خاطر مشكل مالي نياز به وام داشتم تا اينكه در روزنامه آگهي 
اعطاي وام بدون ضامن در قبال س��ند مالكيت و خودرو را توسط 
شركتي در غرب تهران ديدم. وقتي به شركت مراجعه كردم دو مرد 
به نام هاي مجيد و امير گفتند بابت ضمانت بايد يك سند مالكيت 
در اختيار شخصي كه از سرمايه داران شركت است، بگذارم تا آنها 
به ارزش آن ملك به من وام بدهند. چون نياز مالي داشتم مدارك 
مربوط به ملك مسكوني ام كه حوالي بازار بود، به ارزش 2ميليارد 
تومان را تحويل شركت دادم. س��پس وكالتنامه اي به نام علي كه 
از سوي شركت معرفي ش��ده بود، تنظيم و آن را امضاء كردم. بعد 
از تنظيم وكالتنامه، علي دو فقره چك بانكي به مبلغ 150ميليون 
تومان در وجه من صادر كرد. مدتي گذش��ت كه فهميدم در دام 
كالهبرداران افتاده ام و متهمان ملك را به نام خودش��ان زده اند و 
قصد فروش دارند.« با طرح اين شكايت، پرونده در اختيار پايگاه 
دوم پليس آگاهي قرار گرفت و متهمان تحت تعقيب قرار گرفتند 
تا اينكه كارآگاهان موفق شدند مخفيگاه يكي از آنها را شناسايي و 
در يك عمليات متهم را هنگام فروش ملك شاكي در دفترخانه اي 
واقع در غرب تهران دس��تگير كنن��د.  س��رهنگ كارآگاه بهزاد 
اختياري، رئيس پايگاه دوم پليس آگاهي پايتخت درباره اين خبر 
گفت: »متهم بعد از بازجويي به كالهبرداري با همدستي دو نفر 
از دوستانش به نام هاي مجيد و امير اعتراف كرد. با دستور قضايي 
متهم در اختيار پايگاه دوم پليس آگاهي براي كشف جرائم احتمالي 

او و همدستانش قرار گرفت. « 

انتشار تصاوير
 دكتر دندانپزشك براي اخاذي 

مرد جواني كه با انتشار تصاوير دكتر دندانپزشكي در فضاي 
مجازي  قصد اخاذي داش�ت، از س�وي پليس فتا شناسايي و 

دستگير شد. 
به گزارش جوان، چندي قبل دكتر دندانپزشكي به نام ترانه 55 ساله 
با مراجعه به اداره پليس فتا در پايتخت از مرد جواني به نام رامين 
شكايت كرد و گفت: »دكتر دندانپزشك هستم. مدتي قبل يكي از 
بيمارانم به نام پروين 45ساله مرا با رامين آشنا كرد. بعد از آشنايي 
با آن مرد هر دو با هم در ش��بكه اجتماعي از جمله واتساپ رابطه 
داشتيم تا اينكه قرار شد با هم ازدواج كنيم. به رامين اعتماد كردم 
به همين خاطر اطالعات شخصي ام را در اختيارش گذاشتم سپس 
آدرس مطبم را دادم تا با هم مالقات حضوري داشته باشيم. رامين 
چند بار به ديدنم آمد و اعتمادم به جايي رسيد كه تعدادي از تصاوير 

شخصي ام را برايش فرستادم.«
شاكي ادامه داد: »يكماه گذش��ت تا اينكه پروين به مطبم آمد و 
تصاويري را كه براي رامين فرستاده بودم به من نشان داد. با ديدن 
تصاوير شوكه شدم. بالفاصله با رامين تماس گرفتم كه فهميدم آنها 

با اين كار قصد اخاذي از من دارد.«
با طرح اين ش��كايت متهم رامين 35 س��اله در منزلش در ميدان 
رس��الت شناس��ايي و به پليس فتا احضار ش��د. او ب��ا حضور در 
اداره پليس به جرمش اق��رار كرد و در ادعايي گفت: »ش��اكي را 
نمي شناختم تا اينكه به واسطه پروين با او آشنا شدم. وقتي ترانه را 
ديدم قصد داشتم با او ازدواج كنم اما او در اين مدت به من تهمت 
غير اخالقي زد و گفته بود برايش ايجاد مزاحمت كرده ام. اين شد 
كه براي تالفي و گرفتن انتقام تعدادي از تصاوير شخصي اش را براي 

پروين ارسال كردم كه از من شكايت كرد.«
س��رهنگ داوود معظمي گودرزي، رئيس پليس فتا تهران بزرگ  

گفت: تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.


