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سياهي لشكر فيلم هاي سينمايي
 سارق حرفه اي شد 

قاتل: به خاطر فرزندانم مرا ببخشيد

س�ارق حرفه اي كه يك س�اعت پس از آزادي از زندان 
هم�راه يك�ي از دوس�تانش ش�روع ب�ه س�رقت هاي 
س�ريالي از مس�افران اتوبوس هاي بي آرت�ي مي كرد 
پ�س از دس�تگيري مدعي ش�د كه دوس�ت داش�ته 
س�تاره س�ينما ش�ود و در چن�د فيل�م س�ينمايي 
ه�م نقش س�ياهي لش�كر ب�ازي ك�رده ام�ا وقتي به 
آرزويش نرس�يده وارد باند خالفكاران ش�ده اس�ت. 
به گ��زارش جوان، اواخر اسفندماه س��ال گذش��ته بود كه 
مأموران پليس تهران در جريان س��رقت هاي س��ريالي از 

مسافران اتوبوس هاي بي آرتي قرار گرفتند. 
يكي از ش��اكيان كه مرد جواني بود، گفت: خانه ام در يكي 
از خيابان هاي غربي تهران اس��ت و محل كارم در ش��رق 
تهران است و به همين خاطر هر روز از ميدان آزادي سوار 
اتوبوس هاي بي آرتي مي شوم و به محل كارم در تهرانپارس 
مي روم. امروز صبح داخل اتوبوس بودم كه در ميانه راه پسر 
جواني به من تنه زد و بعد هم پايم را به شدت لگد كرد كه 
به او اعتراض كردم. ما با هم شروع به مشاجره لفظي كرديم 
و در حالي كه اتوبوس هم شلوغ بود يقه يكديگر را گرفتيم 
كه پسر جواني ديگري ميانجيگري كرد و در نهايت ما را از 
هم جدا كرد. يك ايس��تگاه بعد پسري كه با او درگير شده 
بودم همراه پسر ميانجي  از اتوبوس پياده شدند كه متوجه 
شدم تلفن همراهم سرقت شده اس��ت. وي ادامه داد: من 
احتمال مي دهم زماني كه با پس��ر جوان درگير شده بودم 

تلفن همراهم سرقت شده است. 
با ش��كايت مرد جوان تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي به 
دس��تور بازپرس دادسراي ويژه س��رقت براي شناسايي و 

دستگيري سارقان وارد عمل شدند. 
   سرقت هاي مشابه 

همزمان ب��ا ادامه تحقيق��ات درباره اين حادث��ه مأموران 
پليس با سرقت هاي سريالي ديگر روبه رو شدند كه همگي 
حكايت از آن داشت سارقان به همان شيوه مشابه پس از 

يك درگيري س��اختگي كيف پول و تلفن همراه مسافران 
اتوبوس هاي داخل شهر را سرقت مي كنند. 

يكي از شاكيان گفت: س��وار اتوبوس بودم كه پسر جواني 
پيش من آمد و شروع به حرف زدن كرد. او درباره فيلم هاي 
سينمايي حرف مي زد و از من نظر مي خواست و اطالعات 
زيادي هم درباره فيلم هاي سينمايي داشت كه پسر ديگري 
به من تنه زد و با من درگير شد. در درگيري او كيف پولم را 
سرقت كرد و بعد هم هر دو در ايستگاه بعدي پياده شدند. 

   آخرين ايستگاه 
در حالي كه هر روز به تعداد ش��اكيان افزوده مي ش��د به 
مأموران پليس خبر رسيد مس��افران اتوبوس بي آرتي دو 
سارق كيف قاپي را دستگير كرده اند. با اعالم اين خبر تيمي 
از مأموران پليس راهي محل ش��دند و در بازرسي بدني از 
دو مظنون به س��رقت، تعدادي موبايل، كيف پول و اموال 
سرقتي ديگر كشف كرده و دو سارق را به نام هاي حميد و 
سعيد بازداشت شده و همراه دو شاكي به اداره پليس منتقل 
كردند.  يكي از شاكي ها كه س��ارقان را شناسايي و به دام 
انداخته بود، گفت: چندي قبل در اتوبوس بي آرتي با پسر 
جواني كه به من تنه زده بود درگير ش��دم كه پسر ديگري 
به عنوان ميانجي  وارد درگيري ما شد و ما را آشتي داد. در 
آن درگيري كيف پولم سرقت شد كه احتمال دادم همان 
فردي كه با من درگير ش��ده بود در شلوغي اتوبوس كيف 
پولم را سرقت كرده است. من شكايت كردم و بعد از آن هم 
هر روز با بي آرتي به مح��ل كارم مي رفتم تا اينكه دقايقي 
قبل داخل اتوبوس نشسته بودم كه ديدم همان پسري كه 
روز حادثه با من درگير شده است با مرد ديگري درگير شده 
و همان فردي ك��ه ميانجيگري مي ك��رد االن هم در حال 
ميانجيگري است. احتمال دادم آن دو سارق هستند و به 
اين شيوه كيف و تلفن همراه مسافران را سرقت مي كنند. 
من ش��روع به داد و فرياد كردم و گفتم آنها سارق هستند. 
آنها ابتدا منكر شدند و گفتند من اشتباه مي كنم، اما وقتي 

مردي كه با آنها درگير شده بود، فهميد گوشي اش سرقت 
شده به يقين رسيديم و آنها را دستگير كرديم. 

ش��اكي ديگر هم در تحقيق��ات حرف هاي ش��اكي اول را 
تأييد كرد. 

  يك ساعت پس از آزادي 
پس از اين بررسي هاي فني مأموران نش��ان داد دو متهم 
سارق حرفه اي هستند كه اسفند س��ال قبل از زندان آزاد 
شده و دست به سرقت هاي س��ريالي   زده اند. دو متهم در 
بازجويي ها اعتراف كردند كه يك س��اعت بع��د از آزادي 
از زندان سرقت هاي س��ريالي خود را به همين شيوه آغاز 

كرده بودند. 
 يكي از متهمان در گفت وگو با خبرنگار ما مدعي ش��د كه 
آرزو داشته ستاره سينمايي شود و به همين خاطر دوره ها 
و آموزش هاي زيادي براي بازيگري ديده اس��ت، اما فقط 
توانس��ته به عنوان سياهي لش��كر در چند فيلم بازي كند 
كه س��رخورده و معتاد مي ش��ود و پس از اين س��ر از باند 

خالفكاران در مي آورد. 

ب�ا درج آگه�ي اس�تخدام در  ب�رادر فريب�كار ك�ه  دو 
فري�ب  را  كار  جوي�اي  دخت�ران  مج�ازي  ش�بكه هاي 
بازداش�ت ش�دند.  مي كردن�د  اخ�اذي  آنه�ا  از  و  داده 
س��رهنگ داوود معظمي گودرزي، رئيس پليس فتای تهران بزرگ 
توضيح داد: چندي قبل ش��كايت هاي مش��ابهي درب��اره اخاذي از 
دختران روي ميز كارآگاهان پليس فتا تهران قرار گرفت. بررس��ي 
اوراق پرونده حكايت از اين داشت كه شاكيان همگي دختران جوياي 
كار هستند كه در دام دو مرد فريبكار گرفتار شده اند. يكي از شاكيان 
كه دختري جوان بود توضيح داد: من از مدت ها قبل به دنبال شغل 
مناسبي بودم. هنگام بررس��ي آگهي هاي استخدام متوجه شدم كه 
يك شركت درخواست استخدام منشي با شرايط مناسب داده است. 
بعد از آن بود كه با شماره مورد نظر تماس گرفتم. مردي كه به تماسم 
جواب داد شرايط استخدام و حقوق و مزاياي آن را برايم شرح داد. آن 
مرد از من خواست مدارك الزم را براي تشكيل پرونده برايش ارسال 

كنم كه قبول كردم. 
دختر جوان ادامه داد: من مدارك را از طريق شبكه اجتماعي براي آن 
مرد ارسال كردم و منتظر تماس او شدم. چند روزي كه گذشت آن 
مرد تعدادي از عكس هاي خصوصي ام را برايم ارسال كرد. متوجه شدم 
كه او به صورت غيرمجاز به حساب كاربري ام دسترسي پيدا كرده و 
توانسته به عكس هاي خصوصي ام دسترسي پيدا كند. او من را تهديد 
كرد و درخواس��ت پول و رابطه كرد و گفت اگر به خواسته اش عمل 
نكنم عكس هايم را در ش��بكه هاي اجتماعي منتشر مي كند. شاكي 
همچنين گفت: من متوجه شدم كه آن مرد به شماره تماس هايم هم 
دسترسي پيدا كرده و از طريق واتساپ از آنها درخواست پول كرده 

است كه من به شدت ترسيدم و تصميم به شكايت گرفتم. 
بررسي شكايت هاي مطرح شده حكايت از اين داشت كه همه شاكيان 
از سوي دو مرد فريبكار هدف اخاذي و كالهبرداري قرار گرفته اند. 
بعد از به دست آمدن اين اطالعات بود كه مخفيگاه دو متهم در شمال 

تهران شناسايي شد و هردو بازداشت شدند. 
دو متهم كه هر دو برادر بودند ابتدا گفتند كه در جريان ماجرا نقش 
ندارند، اما وقتي با مستندات پليس مواجه شدند چاره اي جز اعتراف 

نداشتند. 
سرهنگ داوود معظمي گودرزي، رئيس پليس فتا تهران با اشاره به 
لزوم فعالسازي تأييد هويت دومرحله اي براي حساب هاي كاربري 
شبكه هاي اجتماعي گفت: در هنگام فعاليت در شبكه هاي اجتماعي 
تنظيمات امنيتي و حريم خصوصي را رعايت و از در اختيار گذاشتن 
اطالعات حساب كاربري و مدارك هويتي خود به ديگران خودداري 

كنند. 

مرد جواني كه ب�ه خاطر اختالف مالي ش�ريكش 
را ب�ه قتل رسانده اس�ت از اولياي دم درخواس�ت 
كرد به خاطر فرزندانش از او اعالم گذش�ت كنند. 
 به گ��زارش جوان، نه��م تيرماه س��ال 1399، مردي 
مأموران پليس تهران را از ناپديد شدن پسرش طاها 
باخبر كرد و گفت: »پسرم طاها تاجر و صاحب شركت 
تهيه و توزيع مواد غذايي و شوينده است. او روز گذشته 
به باغ گيالس دوس��تش در منطقه كن رفت و ديگر 
بازنگشت. تلفن همراهش هم خاموش است و نگرانم 

كه اتفاق بدي برايش افتاده باشد.«
شاكي ادامه داد: »پسرم يك شريك به نام ساسان دارد. 
ساسان از پسرم چند ميليون تومان پول گرفته بود، اما 
بدهي اش را پرداخت نمي كرد. آن روز هم قرار بود طاها 
با ساسان به كن برود. احتمال مي دهم او از سرنوشت 

پسرم اطالع داشته باشد.«
با ثبت اين توضيح��ات، مأموران از ساس��ان تحقيق 
كردن��د. آن م��رد در حالي ك��ه آثار س��وختگي روي 
دستانش نمايان بود مدعي شد از طاها خبري ندارد و 
دستانش به خاطر انفجار گاز پيك نيك دچار سوختگي 

شده است. 
تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت تا اينكه جسد طاها 
در حاشيه روستايي حوالي كن پيدا شد كه با ضربات 
چاقو كشته ش��ده بود. بعد از انتقال جسد به پزشكي 
قانوني، مأموران پليس در رون��د تحقيقات خودروي 
مقتول را هم در حاشيه اسالمشهر پيدا كردند كه بر اثر 

آتش سوزي سوخته بود. 
با تش��كيل پرونده قتل، ساس��ان به عن��وان مظنون 
بازداش��ت ش��د و تحت بازجويي قرار گرفت. او سعي 
داشت پليس را گمراه كند تا اينكه با اقرار به قتل گفت: 
»طاها تاجر و صاحب ش��ركت مواد غذايي و شوينده 
بود. من و او سال 83 با هم آش��نا شديم. مدتي قبل با 
هم صحبت كرديم و قرار شد مبلغ يك ميليارد تومان 
به من بدهد تا براي انجام كاري با هم شراكت كنيم، 
اما يكباره از ش��راكت منصرف شد و قرار شد پولش را 
برگردانم. به سختي پولش را تهيه كردم و آنرا پرداخت 
كردم، اما او گفت س��ود پولش را هم مي خواهد. من 

تازه خانه خريده بودم و بده��كار بودم. از طرفي تمام 
دارايي ام يك خودروي سانتافه بود كه مي خواستم آن 
را بفروش��م و وام خانه ام را تسويه كنم. در اين شرايط 
با اصرارهاي او براي گرفتن سود پول تحت فشار بودم 
به همين خاطر نقشه قتل به سرم زد و تصميم گرفتم 

او را بكشم.«
متهم ادامه داد: »يكبار تصميم گرفتم او را با س��يانور 
بكشم، اما نتوانس��تم تا اينكه قرار ش��د او را به بهانه 
چيدن گيالس و شاتوت به كن ببرم. طاها قبول كرد و 
با هم در اتوبان همت قرار گذاشتيم. طاها با خودرو اش 
آمد و من به بهانه ويروس كرون��ا روي صندلي عقب 
نشس��تم و طاها پشت فرمان نشس��ت. وقتي نزديك 
كن رسيديم با هم از ماش��ين پياده شديم تا اينكه در 
فرصتي مناسب او را داخل گودالي هل دادم و سپس با 
سنگ به سرش زدم. وقتي او از حال رفت با چاقو او را 
كشتم و گوشي اش را كه عكس هاي سلفي مان در آن 

بود، شكستم و فرار كردم.«
متهم در خصوص س��وزاندن خودروي مقتول گفت: 
»در راه برگش��ت با همس��رم تماس گرفتم و گفتم با 
موتور تصادف كردم س��پس چند مرد ناشناس به من 
و طاها حمله كردند و طاها را كش��تند و جسدش را با 
خودشان بردند. همسرم از شنيدن حرفم ترسيده بود 
به همين خاطر اصرار كرد ب��ه اداره پليس برويم، اما 
قبول نكردم. براي اينكه ردي نماند ماش��ين مقتول 
را حوالي اسالمشهر بردم و آتش زدم كه در آن حادثه 

دستان خودم هم سوخت.«
ب��ا اقرارهاي مته��م وي راهي زندان ش��د و پرونده با 
درخواس��ت قصاص از س��وي اولياي دم كامل شد و 
قرار بود، متهم در اولين جلس��ه رس��يدگي در شعبه 
دوم دادگاه كيفري يك اس��تان تهران حاضر ش��ود، 
اما او ش��ب قبل از محاكمه با خوردن قرص در زندان 
خودكشي كرده بود كه بعد از انتقال به بهداري زندان 
به طور معجزه آسا زنده ماند. بنابراين جلسه دادگاه به 
روزهاي بعدي موكول شد تا اينكه پرونده صبح ديروز 
روي ميز هيئت قضايي ش��عبه دوم به رياست قاضي 

زالي قرار گرفت. 

ابتداي جلسه وكيل اولياي دم در غياب آنها درخواست 
قصاص كرد. در ادامه متهم در جايگاه ايستاد و جرمش 
را گردن گرفت، اما خالف اظهاراتش گفت: »قبول دارم 
مرتكب قتل شدم اما از قبل نقشه كشتن او را نداشتم. 
در دادسرا تحت فش��ارهاي بازجويي آن اظهارات را 
گفتم. باور كنيد قتل اتفاقي ب��ود. « او در ادامه درباره 
جزئيات قتل گفت: »وقتي طاها از ش��راكت منصرف 
ش��د من مبلغ يك ميليارد توماني كه از او گرفته بودم 
را پس دادم و فقط مبلغ ۲۰ ميليون تومان از آن باقي 
مانده بود، اما او اصرار داشت از من يك چك بابت سود 
پولش بگيرد. به او گفتم چك ندارم ولي طاها دس��ت 
بردار نبود و اصرار داشت با هم قرار بگذاريم تا حضوري 
در اين مورد حرف بزنيم. قب��ول كردم و آن روز وقتي 
سوار خودروي او شدم، طاها دوباره حرف چك را زد. 
س��پس وقتي فهميد چك همراهم نيس��ت عصباني 
ش��د و با كارد ميوه خوري كه در ماش��ين داشت به 
من حمله كرد. در حالي كه دس��تانم زخمي شده بود 
كنترل اعصابم را از دست دادم و كارد ميوه خوري را از 
او گرفتم و چند ضربه به او زدم. در يك لحظه به خودم 

آمدم كه فهميدم نفس نمي كشد.«
او در پاسخ به اين سؤال كه چرا هنگام قتل دستكش 
در دس��تانت بود؟ گفت: »به خاطر كرونا از ماسك و 
دستكش استفاده كرده بودم و باور كنيد براي از بين 

بردن اثر انگشتان آنها را نپوشيده بودم.«
مته��م درحالي كه س��رش را پايي��ن انداخت��ه بود با 
درخواست بخشش از اولياي دم گفت: »من سرپرست 
س��ه فرزند هس��تم و به خاطر فرزندانم درخواس��ت 

گذشت دارم.«
با اين درخواست رياست دادگاه سؤال كرد: » تنها نام 
يك فرزند در شناسنامه ات درج شده است، اما مدعي 
هستي سرپرست سه فرزند هستي؟« متهم در پاسخ 
گفت: »س��ال ها پيش خواهرم در حالي كه دو فرزند 
كوچك داشت فوت كرد. آن زمان مجرد بودم به همين 
خاطر قبول كردم از آنها نگهداري كنم. بعد از ازدواج 
نيز خودم صاحب ي��ك فرزند ش��دم. در اين مدت با 
سختي زياد سعي كردم زندگي خوبي براي آنها فراهم 

كنم اما وقتي به زندان افتادم نگهداري آنها به گردن 
همسرم افتاد. او روزهاي سختي را مي گذراند.«

متهم در آخر گفت: »ب��اور كنيد از قبل نقش��ه قتل 
نداشتم و به خاطر فشارهاي بازجويي آن اظهارات را 
گفتم. مقتول خودش با چاقو حمله كرد و من هم در 
يك لحظه كه كنترل اعصابم را از دست داده بودم چاقو 
را گرفتم و به او ضربه زدم. حاال در زندان شرايط روحي 
خوبي ندارم به همين خاطر يكبار دست به خودكشي 
زدم، ام��ا زنده ماندم. ب��ه همين خاط��ر از اولياي دم 

درخواست گذشت دارم.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شورشد. 

از كلي�ه س�هامداران موسس�ه خدم�ات حفاظت�ی و مراقبت�ی نظ�م 
آفرين�ان دامغ�ان ب�ه ش�ماره ثب�ت ۲1۲دع�وت ميش�ود جهت گ�زارش 
هيت مدي�ره در ام�ور مال�ی و ترازنامه س�اليانه موسس�ه و تصوي�ب ان در 
مورخ�ه 1۵/4/14۰۰درس�اعت 1۷در مح�ل قانون�ی موسس�ه واق�ع در 
 دامغ�ان بلوار پي�روزی پ�الک ۳۷۶تش�كيل ميش�ود حضور بهم رس�انيد 
هيت مديره موسسه نظم آفرينان دامغان

 آگهی مجم�ع عمومی ع�ادی نوبت دوم

برگ س�بز، برگ كمپانی و كارت شناس�ايی موتور س�يكلت 
سيستم تارا تيپ 1۲۵CDIمدل 1۳89 رنگ آبی شماره پالک ) 
ايران119 _  91۲8۲( به شماره موتور 1۵۶FMI۲*۷1۳۷۷9۳1و 
شماره تنه  N۲V**1۲۵T89۰۲۵۳4متعلق به فرامرز مالكی 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.البرز

آگهی اعالم مفقودی

       سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره1۴۰۰۶۰3۰۶۰۲۲۰۰۰۰9۷هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
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بخش13خريداری ازمالك رسمی آقای اكرم افش��ار كهن محرزگرديده است.لذابه منظوراطالع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله1۵روزآگهی می شوددر صورتی كه اش��خاص نسبت به صدورسند مالكيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين 
اداره تسليم وپس ازاخذ  رسيد،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض،داد خواست خود رابه مراجع 
قضايی تقديم نمايند.بديهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادرخواهدشد.                        
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گفت وگو با سياهي لشكر كه سارق شد 

حميد سابقه داري ؟ 
بله، چند سالي است كه سرقت مي كنم. 

چه شد كه سارق شدي ؟ 
من عاشق بازيگري بودم و براي ستاره شدن هم 
خيلي تالش كردم، اما سرخورده شدم و به مواد 
مخدر پناه بردم و بعدهم معتاد به شيشه شدم. 
براي هزينه مواد سرقت مي كردم و هر از گاهي 

هم دستگير مي شدم و به زندان مي افتادم. 
چرا سرخورده شدي ؟ 

از دوران كودك��ي آرزو داش��تم در فيلم ه��اي 
سينمايي بازي كنم و به همين خاطر كالس هاي 

بازيگري زيادي ش��ركت كردم و حتي در چند 
تئاتر هم بازي كردم و پس از آن به سراغ تعدادي 
از كارگردان هاي معروف هم رفتم و خواس��تم 
كه در فيلم هايشان به من نقش بدهند، اما آنها 
بهترين نقشي كه به من دادند نقش سياهي لشكر 
فيلم هايش��ان بود. من در چند فيلم سينمايي 
و تلويزيون نقش سياهي لش��كر بازي كردم، اما 
به آرزويم نرسيدم و سرخورده ش��دم و به مواد 

مخدر پناه بردم. 
با همدستت كجا آشنا شدي ؟ 

من دو سال قبل به اتهام سرقت راهي زندان شدم 
كه در سلولم با مجيد آشنا شدم. او هم عضو باند 

سرقتي بود كه دستگير شده بود. وقتي فهميديم 
هر دو ما در يك روز آزاد مي شويم در زندان نقشه 
كش��يديم كه پس از آزادي با هم به اين ش��يوه 

سرقت كنيم. 
از چ�ه تاريخ�ي ش�روع به س�رقت 

كرديد ؟ 
ما آخر اس��فندماه آزاد ش��ديم كه با اتوبوس به 
تهران آمديم و درس��ت يك ساعت بعد از آزادي 
اولين سرقت را انجام داديم. من دعواي ساختگي 
راه مي انداختم و نقش بازي مي كردم و دوستم 
از فرصت استفاده مي كرد و كيف يا تلفن همراه 

طرف مقابل را سرقت مي كرد. 

شناي مرگ در استخر باغ
در  ب�اغ  اس�تخر  در  ش�نا  هن�گام  ج�وان  پس�ر  دو 
ش�دند.  غ�رق  ف�ارس  اس�تان  خف�ر  شهرس�تان 
به گزارش جوان، سرهنگ يوسف احمدي فرمانده انتظامي شهرستان 
خفر توضيح داد: روز گذشته مأموران پليس از حادثه غرق شدن دو 
جوان در يكي از باغ هاي محل با خبر ش��ده و در محل حاضر شدند. 
بررسي ها نشان داد كه دو پس��ر ۲۰ و ۲3 ساله هنگام شنا در استخر 
باغ به دليل آشنا نبودن با فن شنا غرق شده اند كه اجساد به پزشكي 

قانوني منتقل شد. 

قتل مرد ناشناس
 در بهارستان

تحقيقات پليس تهران براي شناسايي 
عامل ي�ا عامالن قت�ل مرد ناش�ناس 
در خياب�ان بهارس�تان جري�ان دارد. 
به گزارش جوان، ساعت 1۷ روز سه شنبه 
اول تير مأموران كالنتري 1۰9 بهارستان 
قتل مرد جواني را تلفني به قاضي محمد 
وهاب��ي، بازپرس وي��ژه قتل دادس��راي 
امور جنايي تهران خبر دادن��د. مأموران 
اع��الم كردند مرد زخم��ي دو روز قبل به 
بيمارستان سينا منتقل شده كه امروز بر 
اثر شدت جراحات روي تخت بيمارستان 
به كام م��رگ رفته اس��ت. با اع��الم اين 
خبر بازپرس همراه تيم��ي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي و مأموران تشخيص 
هويت راهي بيمارستان شدند. تيم جنايي 
در بيمارس��تان با جس��د مرد ناشناسي 
حدوداً ۴۰ ساله روبه رو شدند كه حكايت 
از آن داشت با ضربات متعدد چاقو به قتل 

رسيده است. 
بررسي هاي مأموران پليس نشان داد روز 
سي ام خردادماه امسال رهگذران در حال 
عبور از خيابان بهارستان با پيكر نيمه جان 
و خونين مرد ناشناس روبه رو مي شوند و 
براي نجات او از اورژانس درخواست كمك 
مي كنند. پس از اين مرد جوان براي درمان 
به بيمارس��تان منتقل شد و تحت درمان 
قرار مي گي��رد، اما در نهاي��ت دو روز بعد 

فوت مي كند. 
همزمان با انتقال جس��د مرد ناش��ناس 
به پزش��كي قانوني براي مش��خص شدن 
هويت وي و انج��ام آزمايش ه��اي الزم، 
مأموران پلي��س تحقيقات گس��ترده اي 
را براي شناس��ايي عامل ي��ا عامالن قتل 

آغاز كردند. 
همچنين قاضي محمد وهابي به مأموران 
دستور داد ضمن تحقيقات ميداني از محل 
حادثه دوربين هاي مداربسته آن محل را 
بررسي و راز قتل مرد جوان را بر مال كنند. 

دختران جوياي كار 
در دام برادران فريبكار


