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تعيين سهم تقصير كارخانه ها و سازمان ها 
در سوانح رانندگي

رئيس پليس راهور گف�ت در صورتي كه بروز س�انحه رانندگي براي 
سرويس سازمان ها، شركت ها و كارخانه ها خسارت جرحي و جاني به 
همراه داشته باشد، براي آن سازمان سهم تقصير مشخص خواهد شد. 
سردار كمال هاديانفر، به ايلنا گفت: شركت ها و كارخانه ها براي اينكه پول 
كمتري بابت سرويس اياب و ذهاب بدهند با صاحبان خودروهاي فرسوده 
قرارداد مي بندند كه اين موضوع خطرات جدي براي ما به همراه دارد. وي با 
بيان اينكه در اين وسايل بيشتر از قطعات نامرغوب استفاده مي شود، گفت: در 
حادثه اتوبوس سربازان يا در ميني بوس حامل كارگران و اتوبوس خبرنگاران 
از وسايل نامرغوب استفاده شده بود كه براي آنها سهم تقصير در نظر گرفته 
شد. هاديانفر ادامه داد: وقتي ما به اتوبوس هاي فرسوده اجازه نمي دهيم در 
جابه جايي مسافر خدمت كنند در قالب سرويس مدارس روستايي و سرويس 
كارخانجات فعالي��ت مي كنند كه ما در تصادفات س��هم اين كارخانجات و 
ش��ركت ها را به آنها اعالم مي كنيم.  وي با بيان اين ك��ه ۵هزارو200 نقطه 
حادثه خيز داريم كه ۳ هزار نقطه آن در راه هاي كشور است، درباره اصالح آن 
اعالم كرد كه  برخي نقاط حادثه خيز با نصب يك عالمت اصالح مي شود به 
طور مثال در محور سمنان دو حادثه داشتيم كه به وزارت راه اعالم كرديم و با 
نصب دو تابلو توانستيم جلوي حادثه را بگيريم. اصالح همه نقاط حادثه خيز 
نيازمند پول هنگفت نيست، بلكه براي رفع برخي از نقاط حادثه خيز نيازمند 
يك درايت هستيم و با هزينه هاي بسيار كم و صرفاً نصب تابلو و اطالع رساني 

مي توانيم از وقوع حادثه جلوگيري كنيم.

كالهبرداري 8 ميليارد تومانی
 با ارز ديجيتال

م�رد كالهب�ردار ك�ه ب�ا فري�ب خري�داران ارز ديجيت�ال 
8ميلي�ارد توم�ان ب�ه جي�ب زده اس�ت بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان،  سرهنگ اكبر درويشي فرمانده انتظامي نوشهر گفت: 
چندي قبل شكايت هاي مشابه درباره كالهبرداري با وعده تجارت ارز 
ديجيتال به پليس نوشهر گزارش شد. بررسي ها نشان داد كه مردي با 
معرفي خودش به عنوان استاد فروش ارز ديجيتال متقاضيان را فريب 
داده و پول آنها را سرقت كرده است. در حالي كه ارزش كالهبرداري به 
8ميليارد تومان رسيده بود مأموران پليس موفق شدند متهم را بازداشت 
كنند. پليس اعالم كرد با توجه به گسترش فناوري هاي نوين ارتباطي، 
شاهد استفاده روزافزون از اين ابزارها در امور تجاري هستيم كه به نوبه 
خود بسياري از امور زندگي را تسهيل كرده اند، اما يك سري زمينه هاي 
سوءاستفاده ايجاد شده و شاهد كالهبرداري هاي مختلفي در اين حوزه 
هستيم از همين رو شهروندان بدون مراجعه به مراكز رسمي و قانوني 

نظير بانك ها و صرافي ها در دام كالهبرداران گرفتار مي شوند.

دنده عقب سوزوكي
 جان رهگذر را گرفت

حركت با دنده عقب خودروي س�واري س�وزوكي ب�ه قيمت جان 
رهگذر ميانسال تمام شد. 

س��رهنگ احس��ان مؤمني، رئيس اداره تصادفات ته��ران به خبرنگار 
»جوان« گفت: ساعت 0۵:۵0 صبح روز گذشته مأموران پليس راهور از 
حادثه رانندگي در محدوده فرودگاه مهرآباد بين ترمينال  4 و 6 با خبر و 
در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه مردي ۵۵ ساله در جريان 
تصادف با خودروي سواري سوزوكي جان باخته است. در بررسي هاي 
بيشتر مشخص شد كه خودروي سواري در حال حركت با دنده عقب 
بودكه با رهگ��ذر برخورد كرده و حادثه رقم خورده اس��ت. همزمان با 

انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات بيشتر جريان دارد.

كشف 2 انبار ترقه چهارشنبه سوري
رئيس پليس امنيت پايتخت از كشف محموله مواد محترقه از دو انبار به 

ارزش 2ميليارد تومان خبر داد. 
به گزارش جوان، سرهنگ پيام كاوياني توضيح داد: مأموران پليس امنيت در 
جريان تحقيقات ميداني از دپو و توزيع مقدار زيادي مواد محترقه در يك انبار 
حوالي خيابان آذربايجان با خبر شده و در اين باره تحقيق كردند. وي ادامه 
داد: بررسي هاي بيشتر نش��ان داد مقدار زيادي مواد محترقه هم در انباري 
حوالي ميدان  تره بار براي توزيع در چهارشنبه پايان سال نگهداري مي شود 
كه هويت مالك دو انبار شناس��ايي و مأموران پليس همزمان با دستگيري 
متهمان 600كيلو مواد اوليه محترقه و 12 هزار عدد انواع مواد محترقه ساخته 
شده را كشف و ضبط  كردند. وي ارزش اموال كشف شده را 2ميليارد تومان 

اعالم كرد. 

تصادف خونين پرايد با تراكتور 
تصادف خودروي سواري پرايد با تراكتور در شهرستان نكا به قيمت 

جان راننده سواري تمام شد. 
سرهنگ سيد جعفر ساداتي، معاون اجتماعي پليس مازندران گفت: روز 
گذشته حادثه رانندگي در روس��تاي خيرآباد شهرستان نكا اتفاق افتاد و 
بررسي هاي پليس نشان داد كه سواري پرايد كه از نكا به سمت روستاي 
چلمردي در حال حركت بود. بعد از انحراف از مسير اصلي با تراكتور تصادف 
كرده است. همچنين مشخص شد كه راننده 70 ساله پرايد به علت شدت 
جراحت فوت شده و چهار سرنشين خودرو كه اعضاي خانواده اش بودند 

مجروح شده  كه به بيمارستان منتقل شدند. 

حرف زدن داماد جوان در خواب راز س�رقت 
ميلي�اردي او از خانه پدرزن�ش را برمال كرد. 
به گزارش »ج��وان«، دي ماه س��ال قبل بود كه 
به مأموران پليس تهران خبر رس��يد س��ارق يا 
سارقاني از خانه اي در يكي از خيابان هاي شرقي 
تهران بيش از 2ميليارد تومان طال و دالر سرقت 

كرده اند. 
با اعالم اين خبر تيم��ي از مأموران پليس راهي 
محل حادثه ش��دند كه در بررسي دوربين هاي 
مداربسته مشخص شد سارقان دو مرد ناشناس 
هستند كه نيمه هاي شب زماني كه خانه خالي 
بوده با نقاب وارد آنجا ش��ده و پس از تخريب در 

ورودي اموال قيمتي خانه را سرقت كرده اند. 
صاحبخان��ه در تحقيقات پليس��ي گفت: وضع 
مالي ام خوب اس��ت و دو دستگاه خودرو داشتم 
كه مدتي قبل از طريق دوس��تانم متوجه شدم 
احتمال دارد دالر گران ش��ود و به همين خاطر 
يكي از خودروهاي��م را فروختم و با پول آن دالر 
خريدم. از قبل هم مقداري دالر و طال داشتم كه 
با دالرهاي جديد بيش از 2 ميليارد تومان مي شد. 
من همه دالرها و طالها را در قسمتي از تختخوابم 
جاسازي كرده بودم و خاطر جمع بودم كه سارقان 
اگر به خانه ام دس��تبرد بزنند جاسازي دالرها را 
پيدا نمي كنند. دو روز قبل همراه خانواده ام به 
مسافرت رفتم تا اينكه دقايقي قبل وقتي برگشتم 
ديدم در خانه ام تخريب ش��ده و تمامي وسايل 
زندگي ام بهم ريخته است كه حكايت از آن داشت 
سارقاني به خانه ام دستبرد زده اند. بالفاصله به 
محل جاس��ازي دالرها و طالها رفتم كه ديدم 

سارقان همه اموالم را سرقت كرده اند. 
با طرح اين ش��كايت پرونده به دستور بازپرس 
دادسراي ويژه سرقت براي رسيدگي در اختيار 

تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
بررسي هاي پليسي نش��ان داد سارقان هيچ رد 
و اثري از خود به جاي نگذاش��ته اند و به صورت 

حرفه اي دست به سرقت زده اند. 
   يك سال بعد 

چند روز قبل در حالي كه يكسال از حادثه سرقت 
2ميلياردي گذشته بود و مأموران هنوز هم ردي 
از سارقان به دس��ت نياورده بودند، زن جواني به 
اداره پليس رفت و اعالم كرد سارقان 2ميلياردي 

خانه پدرش را مي شناسد. 
وي به مأموران پليس گفت: شوهرم يكسال قبل 
همراه يكي از دوستانش به خانه پدرم دستبرد 
زده بود و اين موضوع را چند ش��ب قبل متوجه 
شدم. شوهرم عادت دارد در خواب حرف بزند و 
اين موضوع براي من عادي است چون او هميشه 
درخواب صحب��ت مي كند، اما چند ش��ب قبل 
متوجه شدم او درخواب درباره دالرهاي سرقتي 
حرف مي زند و مي گويد» سهم من بيشتر است 
چون نقشه را من طراحي كرده ام«. ابتدا توجهي 

نكردم، اما وقتي چند شب اين موضوع تكرار شد 
شك كردم و در خواب از شوهرم موضوع دالرهاي 
سرقتي را سؤال كردم كه دست و پا شكسته گفت 

» دالرهاي پدر زنم را سرقت كرده ام«. 
وقتي از خواب بيدار شد از او دوباره سؤال كردم و 
او هم كه فهميد دستش رو شده به سرقت اعتراف 
كرد و از من خواست راز اين سرقت را بر مال نكنم، 
اما من تصميم گرفتم او را به پليس معرفي كنم. 
چون پدرم پس از اينكه اموالش به سرقت رفت 
دچار مشكل مالي ش��د و حتي در كارش تا مرز 
ورشكس��تگي هم پيش رف��ت و االن هم هنوز 
مش��كل مالي دارد. پدرم به خاط��ر اين حادثه 
بيماري افس��ردگي گرفت و من از اين موضوع 

خيلي ناراحت هستم. 
    بازداشت داماد خطاكار 

بدين ترتيب مأموران پليس با به دست آوردن 

اين اطالعات به دس��تور بازپرس پرونده داماد 
شاكي را به اتهام سرقت بازداشت كردند. متهم 
در بازجويي ه��ا ابتدا منكر جرم خود ش��د، اما 
وقتي با مدارك و داليل روبه رو شد به سرقت از 
خانه پدر زنش با همدس��تي يكي از دوستانش 
اعتراف كرد. وي در ادعايي گفت: چند ماه قبل 
از حادثه من از شركت محل كارم اخراج و بيكار 
شدم. پس از اين مش��كل مالي پيدا كردم، اما 
نمي خواس��تم موضوع بيكاري  ام را به همسرم 
بگويم تا اينكه متوجه ش��دم پ��در زنم يكي از 
خودروهايش را فروخته و دالر خريده اس��ت. 
من وسوسه شدم كه دالرهاي پدر زنم را سرقت 
كنم، چون از محل نگه��داري آن با خبر بودم. 
به همين خاط��ر با يكي از دوس��تانم كه او هم 
به خاطر بيماري كرون��ا از محل كارش تعديل 
ش��ده بود مش��ورت كردم و او هم قب��ول كرد. 
ش��بي كه پدر زن و مادر زنم به مسافرت رفته 
بودند همراه دوس��تم نقاب زديم و به خانه اش 
رفتيم و اموالش را سرقت كرديم. از آنجايي كه 
مي خواس��تيم پليس را فريب دهيم در ورودي 
را تخريب كرديم و تمامي وس��ايل خانه را بهم 
ريختيم كه پليس احتمال دهد س��ارقان افراد 
غريبه اي بوده اند. اموال سرقتي مدتي در اختيار 
من بود تا آب ها از آسياب بيفتد و در اين مدت 
مق��داري را فروختيم و خرج كردي��م تا اينكه 
مدتي قبل اموال س��رقتي را تقس��يم كرديم، 
اما من انتظار داش��تم سهم بيش��تري گير من 
بيايد و همين موضوع باعث اختالف ما شد كه 
شب ها در خواب درباره آن با همدستم مشاجره 
مي كردم كه آخر بعد از يكسال صحبت كردن 

در خواب راز سرقت ما را بر مال كرد. 
س��پس مأموران پليس همدست س��ارق را هم 
بازداشت كردند و وي در بازجويي ها حرف هاي 
داماد شاكي را تأييد كرد. تحقيقات از متهمان 

ادامه دارد. 

حرف زدن در خواب راز سرقت را  برمال كرد! 

تجديد فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه دو مرحله اى 
 اجراى فاز اول ساختمان ادارى،امدادى و درمانى بابلسر 
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اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768

چاپ اول: 1400/10/28  

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88498458

درخواست ديه قسطي براي قتل در نوجواني
پس�ري ك�ه در نوجوان�ي و در ي�ك مراس�م 
عروس�ي مرتك�ب قت�ل ش�ده و ب�ه تحمل 
حب�س و پرداخ�ت دي�ه محك�وم ش�ده 
اس�ت  از قضات رس�يدگي كننده خواس�ت 
دي�ه اش را به ص�ورت اقس�اط پرداخت كند. 
به گزارش ج��وان، 1۹ بهمن س��ال ۹۵، مأموران 
كالنتري 1۵1 يافت آباد از قتل پسر 24ساله به نام 
كامبيز در يكي از تاالر ه��اي پذيرايي بلوار الغدير 
باخبر شدند. وقتي مأموران به محل حادثه رسيدند 
اولين شواهد نشان مي داد مهمانان در حياط تاالر 
بنا به رسم محلي مشغول رقص چوب بودند، اما 
كامبيز با پسر نوجواني به نام حسن درگير و در آن 

درگيري وي بر اثر ضربات چاقو كشته شده است. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، حسن 16 ساله 
كه بعد از ارت��كاب جرم از مح��ل گريخته بود در 
منزلش در شهرك وليعصر شناسايي و بازداشت 
ش��د. او در روند بازجويي ها به قتل اعتراف كرد و 
در ش��رح ماجرا گفت: »آن شب همه مهمانان در 

حياط تاالر به رسم محلي حلقه زده بودند و نوبت 
به نوبت وارد حلقه مي شدند و پايكوبي مي كردند. 
در انجام اين رسم محلي ناگهان كامبيز وارد حلقه 
ش��د، اما پدرم اعتراض كرد و گفت ابتدا بزرگان 
فاميل بايد وارد حلقه شوند. او با شنيدن اين حرف 
عصباني شد و با مشت به صورت پدرم زد. عمويم 
نيز جلو آمد، اما كامبيز ب��ه او هم ضربه زد. همان 
موقع يكي از دوستان او به نام سعيد به هواخواهي 
از كامبيز با چاقو ضربه اي به شانه ام زد. خالصه همه 
مهمانان وارد درگيري شدند و از آنجايي كه كنترل 
اعصابم را از دست داده بودم با چاقويي كه همراهم 
بود يك ضربه به س��ينه مقت��ول زدم. « متهم در 
خصوص حمل چاقو نيز گفت: »به خاطر اختالفات 
خانوادگي و تهديد مرگ از سوي آنها هميشه چاقو 

همراهم بود.«
با ثبت اين اظهارات، متهم 16 س��اله به كانون 
فرستاده شد تا اينكه در اولين جلسه محاكمه 
مقابل هيئت قضايي شعبه پنجم دادگاه كيفري 

يك اس��تان تهران قرار گرفت. ابتداي جلس��ه 
اولياي دم درخواس��ت قصاص كردند. در ادامه 
متهم خ��الف اظهاراتش قتل را ان��كار كرد. در 
آن جلسه متهم به كميسيون س��ه و پنج نفره 
پزشكي قانوني معرفي شد تا اينكه كارشناسان 
اعالم كردند او هنگام ارتكاب جرم رشد عقلي 
نداشته است. به اين ترتيب متهم طبق ماده ۹1 
قانون مجازات اس��المي از قص��اص معاف و به 
پرداخت ديه و پنج س��ال نگه��داري در كانون 
محكوم ش��د. اين حكم با اعتراض اولياي دم به 
ديوان عالي كشور فرس��تاده شد و با نقض رأي 
صادره، متهم بار ديگر به كميسيون هفت نفره 
پزش��كي قانوني معرفي ش��د كه اي��ن بار هم 
كارشناس��ان اع��الم كردند او هن��گام ارتكاب 
جرم رشد عقلي نداشته است. بنابراين پرونده 
به شعبه همعرض فرس��تاده شد و متهم مقابل 
هيئت قضايي ش��عبه هفتم دادگاه قرار گرفت. 
او در آن جلسه نيز به پرداخت ديه و پنج سال 

حبس محكوم شد و حكم صادره در شعبه ۳1 
ديوان تأييد ش��د. با تأييد اين حك��م متهم به 
دليل ناتواني در پرداخت ديه با نوشتن نامه اي 
گفت كه توانايي پرداخت دي��ه را ندارد. با اين 
درخواس��ت او بار ديگر مقاب��ل هيئت قضايي 
همان شعبه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: 
»من و خان��واده ام دارايي نداريم ت��ا بتوانيم به 
صورت يكج��ا ديه را به اولي��اي دم بپردازيم به 
همين دليل درخواست اقس��اط ديه كرده ام و 
تقاضا دارم با اين درخواس��ت موافقت شود تا 
هرچه زودتر آزاد ش��وم. براي اثبات اين حرف 

دو شاهد نيز به دادگاه آورده ام.«
در ادامه دو شاهداني كه به دادگاه احضار شده بودند 
يك به يك در جايگاه قرار گرفتند و با تأييد ادعاي 
متهم گفتند او ت��وان پرداخت ديه به صورت يك 
جا را ندارد. به اين ترتيب هيئت قضايي با شنيدن 
دفاعيات متهم و گواهي شاهدان او جهت صدور 

رأي وارد شور شد. 

آزاد كردن  زنداني  با  سند جعلي 
هوشياري قاضي دادسراي ويژه سرقت، جاعالن حرفه اي 
را كه با سند جعلي زنداني آزاد مي كردند به دام انداخت. 
به گزارش »جوان«، چندي قبل مرد جواني به شعبه هفتم 
بازپرسي دادسراي ناحيه  ۳4 تهران رفت و درخواست كرد 
براي آزادي برادر زنداني اش قصد دارد وثيقه ملكي بگذارد. 
وي گفت: برادرم عضو باند سارقاني بود كه به روش توپي زني 
اقدام به س��رقت اموال خانه مي كردند. سه  ماه قبل همراه 
اعضاي باندش��ان در حال س��رقت از خان��ه اي در يكي از 
خيابان هاي غربي تهران بودند كه مأموران پليس متوجه 
مي شوند و برادرم و يكي از همدستانش را دستگير مي كنند. 
االن برادرم در زندان پشيمان شده است، البته همدستانش 
همچنان فراري هستند و به همين خاطر ما تصميم گرفتيم 
براي او سند خانه مان در شهرري را به عنوان وثيقه بگذاريم 
و او به مرخصي بيايد تا با كمك هم رد مال كنيم و از شاكيان 

رضايت بگيريم. 
با درخواس��ت مرد جوان، بازپرس پرونده متهم را بررسي 
كرد و در نهايت دستور داد وي براي برادرش وثيقه ملكي 

۵00 ميليون تومان با تأييديه كارشناسي بياورد. 
    هوشياري بازپرس 

در حالي كه تحقيقات درباره اين پرونده ادامه داشت مرد 
جوان براي دومين بار در حالي كه س��ند خانه اي همراه 
با مداركي در دس��ت داشت به شعبه هفتم رفت و تمامي 
مدارك و اسناد را به قاضي پرونده تحويل داد و گفت سند 
كارشناسي شده و مهمور به مهر يكي از شعبه هاي دادسراي 

شهر ري است. 

سپس بازپرس پرونده سند را بررسي كرد كه مشخص شد 
مهره روي سند خانه هم خواني با مهر شعبه دادسراي شهر 
ري ندارد و مشخص شد س��ند به صورت حرفه اي جعل 
شده است و مرد جوان قصد دارد با سند جعلي برادرش را 
آزاد كند.  بدين ترتيب قاضي مرد جوان را بازداشت كرد و 
مورد بازجويي قرار داد كه متهم در تحقيقات با جعل سند 
با همدستي دو نفر از دوستانش اعتراف كرد.  پس از اين 
مأموران دو همدست وي را شناسايي و همراه تعداد زيادي 
اسناد جعلي كشف شده بازداشت كردند.  سه متهم پس از 
انتقال به دادسراي ويژه سرقت به جرم خود اعتراف كردند. 
سر دسته باند گفت: ما سه نفر از جاعالن حرفه اي هستيم 
كه مدتي است با جعل س��ند و جعل مهرهاي شعبه هاي 
دادس��راهاي تهران زنداني آزاد مي كني��م . معموالً براي 
آزادي هر زنداني از 10 ميليون تومان تا 100 ميليون تومان 
مي گيريم. ما آنقدر حرفه اي جع��ل مي كنيم كه معموالً 
كسي متوجه نمي ش��ود و با همين س��ند ها زنداني هاي 
زيادي را هم آزاد كرديم. البته مدتي بعد جعلي بودن آن 
مشخص مي ش��د كه مأموران متهم را دوباره به زندان بر 
مي گرداندند و گاهي هم متهم فراري مي شد. چند هفته 
قبل همدستمان از ما خواست كه براي برادرش سند جعل 
كنيم و ما هم به صورت حرفه اي جعل كرديم و حتي مهر  
يكي از شعبه هاي دادسراي شهر ري را هم جعل كرديم، 
اما هوشياري بازپرس پرونده ما را به دام انداخت. دو متهم 
ديگر هم در بازجويي ها اظهارات رئيس باند را تأييد كردند.  

تحقيقات از متهمان ادامه دارد. 

ب�رگ كمپان�ی خ�ودرو س�واری كار جيل�ی تي�پ امگراند  
X7 اتوماتي�ك 2400 م�دل 2014 رن�گ س�فيد روغن�ی 
ش�ماره پ�الک ) اي�ران77-8۳۶ ج 7۹( ب�ه ش�ماره 
شاس�ی   ش�ماره   JLD4G24D۶JC00185 موت�ور  
L108DBZ5۹E۳07701۹ متعلق به بتول يعقوب فكر گشتی 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.البرز

قتل زوج ميانسال با شليك گلوله
م�رد مس�لح در شهرس�تان زاه�دان زوج ميانس�ال را مقابل 
چشمان اعضاي خانواده شان به قتل رسانده و از محل گريخت. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ ابراهيم مالشاهي رئيس پليس آگاهي 
استان سيستان و بلوچستان گفت: ساعت 22:20 شامگاه يك شنبه 
حادثه تيراندازي در خيابان فرخي سيس��تاني زاه��دان اتفاق افتاد. 
بررسي هاي پليس بعد از حضور در محل نش��ان داد مرد ۵7 ساله و 
همسر ۵1 ساله اش با شليك گلوله هدف قرار گرفته و جان باخته اند. 

همچنين عروس خانواده كه مجروح شده بود به بيمارستان منتقل شد. 
پسر و سه دختر خانواده كه شاهد ماجرا بودند گفتند: لحظاتي قبل در 
حال صرف شام بوديم كه مردي نقابدار در حالي كه اسلحه به دست 
داشت وارد شد و قصد سرقت طالهايمان را داشت كه با فرياد درخواست 
كمك كرديم كه او هم دست به ماشه برد و شروع به تيراندازي كرد. 
بعد هم با سرقت خودروي پژوي ما گريخت. همزمان با انتقال اجساد به 

پزشكي قانوني تحقيقات پليس در اين باره جريان دارد.


