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خونی که به خاطر یک فیلم ریخته شد

مرگ راننده در آتش سوزی مرموز پراید

گــروه حــوادث /تحقیقــات بــرای رازگشــایی از علــت آتشســوزی مرموز
خودروی پراید و مرگ مرد میانسال به دستور بازپرس جنایی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار حوادث« ایران» ،ساعت  ۱۱صبح شنبه  ۲۸فروردین،
مأمــوران کالنتری  ۱۶۴قائم در تماس با بازپرس شــعبه دهم دادســرای
امــور جنایی پایتخت از مرگ مشــکوک مردی در میان شــعلههای آتش
خبر دادند.
بدنبال اعالم این خبر ،تحقیقات به دســتور بازپرس رحیم دشــتبان آغاز
شد .در بررســیهای صورت گرفته و طبق اظهارات شاهدان که رانندگان
عبوری در جاده لواسان بودند ،آنها خودروی پراید را مشاهده کرده بودند
که در حال حرکت بوده اما از داخل آن شعلههای آتش زبانه میکشد.
راننده که شــعله ور شده بود با حرکات مارپیچ جاده را طی کرده و پساز
مسافتی خودرو متوقف میشود بالفاصله شاهدان با آتشنشانی تماس
میگیرند و با حضور امدادگران خودرو خاموش میشود.
با اطفای حریق آتشنشانان با جسد راننده در حالی مواجه میشوند که
حتی کمربند ایمنی خودرواش نیز بســته بود و راننده به خاطر سوختگی
شــدید فوت کرده بود.متخصصان تشــخیص هویت اعالم کردند جســد
متعلق به مردی حدوداً  ۵۲ســاله اســت .در ادامه خانواده مرد میانسال
شناســایی شــد و آنها عنــوان کردند متوفی بــرای انجام کاری به لواســان
آمده بود و حتی با آنها تماس گرفته و گفته بود که ساعاتی بعد به خانه
برمی گردد .اما بعد از آن دیگر از مرد میانسال خبر نداشتند.
این درحالی است که کارشناسان آتشنشانی عنوان کردند حریق از باک
یا موتور خودرو نبوده است .این آتشسوزی مرموز معمای پیچیدهای را
در مقابل تیم جنایی قرار داده است .بازپرس جنایی دستور انتقال جسد
به پزشــکی قانونی برای معلوم شــدن علت اصلی مرگ مرد میانسال و
بررسی خودرو را صادر کرد.

اخبار

گروه حوادث /مرد جوان وقتی فهمید زن مورد عالقهاش از ســوی راننده
یــک خــودرو مورد تعرض قــرار گرفته در یــک قرار خونیــن وی را به قتل
رساند.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،حدود یک سال قبل گزارش ناپدید
شدن جوانی بهنام بهنام از سوی خانوادهاش به پلیس اعالم شد.
با شــروع تحقیقات مشخص شــد مأموران پلیس مردی را که نیمه جان
کنار اتوبان افتاده بود پیدا کرده و به بیمارســتان رســاندهاند اما وی بر اثر
شــدت جراحــات وارده جان باخته اســت .با توجه به اینکه وی شــباهت
زیــادی بــا بهنــام داشــت از خانــواده وی خواســتند بــرای شناســایی بــه
بیمارستان بروند که آنها به محض دیدن پسرشان او را شناختند .در ادامه
مأموران به ســراغ تلفن همراه بهنام رفتند و مشــخص شــد وی آخرین
بــار با زنــی بهنام نازنین در ارتباط بوده اســت .پس از آن نازنین از ســوی
مأموران شناسایی و احضار شد و در بازجوییهای اولیه گفت :من بهنام را
نکشتم یکی از همسایههای ما بهنام حمید او را کشت.
او در توضیــح ماجرا گفت :با حمید که در همســایگی مــا زندگی میکرد
آشــنا شــدم و ارتباط صمیمی پیدا کردیم او من را بخوبی درک میکرد.
هــر روز با هم حرف میزدیم و رابطه عاطفــی خوبی برقرار کرده بودیم.
تا اینکه یک روز قبل از حادثه برای رفتن به جایی ســوار یک خودروی به
ظاهر مسافرکش شــدم .راننده که بهنام نام داشت مرا به محل خلوتی
بــرد و بــا زور به مــن تعرض کرد و بعد هــم تهدیدم کرد که اگــر راجع به
این ماجرا به کســی چیزی بگویم فیلمی که از رابطهمان گرفته را پخش
میکند بعد هم شــماره اش را به من داد تا با او در ارتباط باشــم .خیلی
ترسیده بودم .بالفاصله با حمید تماس گرفتم و جریان را تعریف کردم
او هم از من خواســت تا با بهنام تماس بگیرم و قرار بگذارم تا فیلم را از
او بگیرد .چند ســاعت بعد به همراه حمید و صاحبکارش رضا ســر قرار
رفتیم.
در محل قرار حمید و رضا ســر پس گرفتن فیلم با بهنام درگیر شــدند و
از او خواستند فیلم را پاک کند که بهنام قسم خورد فیلمی در کار نیست
و دروغ گفته است .با این حال حمید خیلی عصبانی شد و چاقو کشید و
بهنام التماس میکرد که با او کاری نداشته باشد اما حمید چند ضربه به
بهنام زد و او بر زمین افتاد .برای اینکه بتوانیم کمکش کنیم او را در جایی
قرار دادیم که عابران او را ببینند و کمکش کنند.
پــس از اظهــارات نازنیــن ،حمیــد و رضــا شناســایی و بازداشــت شــدند.
حمیــد پس از دســتگیری اظهــارات نازنیــن را تأیید کرد و گفــت :من در
یــک تعمیرگاه موبایــل کار میکردم و با رضا که صاحبکارم بود دوســت
صمیمی هســتیم .من همه مســائل خصوصی زندگیام را به او گفتهام.
وقتــی ماجــرای تعرض نازنین را به رضا گفتم ،قبــول کرد که همراهیام
کنــد .مــا آن روز بــرای گرفتن یا پاک کــردن فیلم با بهنام قرار گذاشــتیم
امــا وقتی بهنام گفــت ماجرای فیلــم دروغ بوده و به نازنیــن دروغ گفته
اســت خیلی عصبانی شــدم و با چاقو او را زدم .من قصدی برای کشــتن
وی نداشــتم و فکر نمیکردم ضرباتم باعث مرگ او شــود .در آن لحظه
خواستم به او بگویم حق نداشت با نازنین چنین رفتاری کند .من بهنام
را کشتم و رضا و نازنین دخالتی ندارند.
بــا پایــان جلســه بازجویــی و شــکایت اولیــای دم مبنــی بــر قصــاص،
کیفرخواســت علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری
استان تهران فرستاده شد.
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گروه حوادث /وقوع زلزل ه  ۵.۹ریشتری
صبح دیروز کــه در حوالی بندر گناوه در
استان بوشهر رخ داد و چندین پسلرزه
با شــدت  4.5و  3.9ریشتر نیز به همراه
داشــت به  10روستا خســارت وارد کرد و
 5مصــدوم بر جا گذاشــت .شــدت این
زمینلرزه به حدی بود که در استانهای
فارس و خوزستان نیز احساس شد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایران»،
ایــن زمینلــرزه ســاعت  11و  11دقیقــه
صبــح یکشــنبه در عمــق  10کیلومتــری
زمیــن رخ داد .این زلزلــه باعث قطعی
بــرق ،تلفــن ثابــت و اینترنــت در شــهر
گنــاوه و وحشــت مردم شــد که ســاعتی
بعــد با وصل شــدن آب و برق و گاز این
مشــکل در شهرســتان گنــاوه برطــرف
شــد .براســاس گزارشهــای دریافتــی
از شــهر گنــاوه ،مــردم تــا ســاعتها از
تــرس پسلرزههــا در خیابانهــا بهســر
میبردند.
محمدحسین قوسیان مقدم ،سخنگوی

رئیــس جمهــوری نیز ظهر روز یکشــنبه
در تماســی تلفنــی بــا اســتاندار بوشــهر
در جریــان آخریــن وضعیــت مناطــق
زلزلهزده بویژه بنــدر گناوه قرار گرفت و
دستورات الزم برای رسیدگیهای اولیه
و فــوری به آســیبدیدگان این حادثه را

صادر کرد.
وی در این تمــاس تلفنی بر بهکارگیری
کلیــه امکانات برای رســیدگیهای الزم
و درمــان مصدومان حادثــه تأکید کرد.
همچنیــن ضــرورت آمادگــی مدیریت
بحــران اســتان را خاطرنشــان کــرد و

گذشت از قصاص به حرمت ماه رمضان
گــروه حــوادث  /پســر جوانــی کــه بــه خاطــر یک
شــوخی بچگانه مرتکب قتل و به قصاص محکوم
شــده بود پس از  ۶ســال به خاطر رضای خدا و ماه
مبارک رمضان از سوی اولیای دم بخشیده شد.
بــه گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رســیدگی
بــه ایــن پرونــده از پنجــم آبان ســال  ۹۴بــا گزارش
درگیــری خونیــن در ســاختمان نیمــه کارهای در
قنــات کوثر بــه مأمــوران کالنتــری  ١٢٦تهرانپارس
آغاز شــد .با حضور مأموران آنها با جســد پســر ۱۸
ســالهای مواجه شــدند کــه با ضربــه چاقو بــه قتل
رســیده بود.عامــل جنایت که پســری  ۲۱ســاله بود
از محــل متــواری شــده بود امــا شــاهدان ماجرا که
کارگران ساختمانی بودند عنوان کردند :روز حادثه
در حال آب دادن به دیوارهای ســیمانی بودیم که
شــوخی شــوخی به روی هم آب پاشــیدیم .یکی از
ما اعتراض کرد و همین اعتراض باعث دعوا شــد.
قاتل اصالً در جمع ما نبود او بهعنوان میانجی وارد
ماجرا شد تا به دعوا خاتمه دهد .اما نمیدانم چه
شــد که او هم وارد دعوا شــد و درنهایت با چاقو به
حکیم ضربهای زد و متواری شد.

دختر  13ساله جیرفتی قربانی اختالف خانوادگی شد

گــروه حــوادث  /دختــر  13ســاله کــه در غیــاب
والدینش در خانه تنها مانده بود قربانی کینه توزی
مرد جنایتکار شد.
بهگــزارش
خبرنــگار
حــوادث
«ایــران» ،ایــن
جنایت هولناک روز شنبه در خانهای روستایی واقع
در سعیدآباد ایلخانی جیرفت رخ داد.
زوج جوان که برای انجام کارهای روزانه از خانه
بیرون رفته بودند نمیدانســتند هنگام برگشــت با
جســد دختر  13ســاله شــان رو به رو میشوند .آنها
پــس از اعالم موضوع به پلیس خواهان شناســایی
و دستگیری قاتل دخترشان مبینا شدند .با گذشت
 24ســاعت از ایــن جنایــت مأمــوران پلیــس موفق
شدند قاتل مبینا را دستگیر کنند.
حســین ســامی ،دادســتان عمومــی و انقــاب
شهرســتان جیرفــت گفــت :ایــن حادثــه روز ۲۸
فروردیــن مــاه ســالجاری در روســتای ســعیدآباد
ایلخانی جیرفت رخ داده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکه قتــل این دختر  ۱۳ســاله
در منزل شــخصی آنهــا و در غیــاب والدین وی رخ
داده اســت ،افزود :بنا به گفته شــاهدان محلی پدر
مقتــول در محل کار و مادر وی نیز برای انجام امور

هاللاحمــر در آخریــن توضیحــات
خــود دربــاره ایــن زلزلــه بــه «ایــران»
گفت :تاکنــون حدود  10روســتا در مرکز
وقــوع زلزلــه دچــار خســاراتی از جملــه
ترکخوردگــی دیوارهــا ،تخریب منازل
و آسیبدیدگی برخی آثار تاریخی شده
و  5نفــر  4 -نفــر در گنــاوه و یــک نفر در
دیلــم  -مصــدوم شــدهاند .البتــه چند
نفری هم مصدوم ســطحی داشــتهایم
کــه در حیــن فــرار آســیب دیــده انــد.
همچنین  ۵۲۰۰تخته چادر آماده است
تا در صورت نیاز توزیع شــود .وی افزود
بیشــترین آسیب به دو روستای گمارون
با  75خانوار ساکن و روستای فخرآوری
بــا  100خانــوار وارد شــده اســت .بعد از
وقوع زلزله اصلی  15پس لرزه رخ داده
که برخی از پس لرزه ها بیش از  4ریشتر
شدت داشته اند.
ëëدســتور معــاون اول رئیــس جمهوری
برای رسیدگی فوری
اســحاق جهانگیــری ،معــاون اول

ثبتنــام این دانشآموز در مدرســه تیزهوشــان در
بیــرون از خانه به ســر میبردهاند .مــادر این دختر
پــس از بازگشــت بــه منزل با جســد بیجــان فرزند
خــود روبهرو شــده و بالفاصلــه بــا اورژانس تماس
گرفته است.
دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان
جیرفت گفت :پس از حضــور اورژانس و بهدلیل
مشــکوک بودن ایــن مــرگ ،بالفاصلــه مأموران
پاســگاه انتظامــی رومــرز و پلیــس آگاهــی نیــز
بــا حضــور در محــل و بررســی شــواهد موجــود،
شناســایی عامــل ایــن قتــل را در دســتور کار قرار
دادند و در کمتر از  ۲۴ســاعت موفق به شناسایی
و دستگیری وی شدند.
ســامی بــا اشــاره به ایــن مطلب کــه قاتل در
مراجــع قضایی بــه قتل این دختــر اعتراف کرده
اســت ،تصریح کــرد :قاتل  ۳۱ســاله این جنایت،
در اعترافــات خــود انگیــزه ایــن قتــل را اختالف
بــا والدیــن مقتــول ذکر کــرده اســت .جســد این
دخترنوجــوان بــرای مشــخص شــدن علت قتل
و انجــام بررســیهای تخصصــی مــورد نیــاز بــه
پزشکی قانونی منتقل شده است.

ëëسه ماه فرار
بــا مشــخص شــدن هویــت عامــل جنایــت
تحقیقــات بــرای دســتگیری او ادامــه یافــت .امــا
متهــم بهنام بهــزاد از محل متواری شــده و تهران
را تــرک کــرده بــود .بررســیها بــرای دســتگیری او
ادامــه داشــت تــا اینکــه مأمــوران دریافتنــد متهم
بــه سیســتان و بلوچســتان متــواری شــده و در یک
مغازه ســوپرمارکتی بهعنوان کارگر مشــغول به کار
شــده اســت .بــا شناســایی مخفیــگاه متهــم و پس
از هماهنگیهــای قضایــی ،کارآگاهــان اداره دهــم
پلیس آگاهی با اخذ نیابت قضایی راهی سیســتان
و بلوچستان شده و متهم را دستگیر کردند.
ëëاعتراف به جنایت
وی پس از انتقال به پلیس آگاهی تهران گفت:
حــدود  ۱۰روز قبــل از جنایــت از شهرســتان محــل
زندگیام برای کار به تهران آمدم و در ســاختمانی
مشــغول به کار شــدم .روز حادثه کارگرها مشغول
آب بــازی بودنــد اما یــک دفعه بین آنهــا درگیری
لفظــی پیش آمد و مــن برای وســاطت جلو رفتم.
یــک دفعه یکــی از کارگرهــا به شــوخی آب ریخت

روی گوشــیام کــه مــن اعتــراض کــردم .همیــن
اعتــراض باعــث دعوا شــد و یکــی از آنهــا با چوب
بــه ســرم زد .در این درگیری چاقو را از دســت یکی
از آنهــا گرفتــه و ناخواســته بــه مقتــول زدم .بعد از
جنایت هم فرار کردم.
قضات شــعبه  ۴دادگاه کیفری استان تهران به
درخواســت اولیای دم و باتوجه بــه اعتراف متهم،
پسر جوان را به قصاص محکوم کردند.
با تأیید ایــن حکم در دیوانعالی کشــور ،پرونده
این جنایت برای اجرا به شــعبه دوم اجرای احکام
دادســرای امــور جنایی پایتخــت ارجاع شــد .اما با
تالش محمد شــهریاری ،سرپرست دادسرای امور
جنایی پایتخت و قاضی حمیدرضا کیاستی ،دادیار
شــعبه دوم اجرای احکام دادسرای جنایی ،اولیای
دم بــه خاطــر رضای خــدا و ماه مبــارک رمضان از
قصاص قاتل پسرشان گذشت کردند.
با ادعاهای این پســر ،صبح دیروز کیفرخواست
ایــن پرونــده نیــز صادر شــد و قرار اســت بــهزودی
متهــم از جنبــه عمومــی جــرم در مقابــل قضــات
جنایی بایستد.

اعتراف به قتل شوهر با همدستی مرد غریبه

گــروه حــوادث /راز قتــل مــرد جــوان در خانــه
پــدریاش با اعترافات همســر وی و مرد غریبه پس از
دو ماه فاش شد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث «ایــران» ،در روزهای
پایانی بهمن ســال گذشــته مردی  ۴۸ســاله با شلیک
گلولــه در خانــه پــدریاش در یکــی از محلههــای
شهرســتان خمین به قتل رسید و رسیدگی موضوع در
دستور کار پلیس قرار گرفت.
مأمــوران بــا بهکارگیــری روشهــای علمــی و در
تحقیقاتی تخصصی به ســرنخهایی از دست داشتن
همســر مقتــول در ایــن قتــل ،دســت یافتنــد و او را با
هماهنگی انجام شــده با مرجــع قضایی برای انجام
بازجویــی بــه پلیــس آگاهــی احضــار کردند.همســر
مقتــول بــا مشــاهده دالیــل و مســتندات موجــود در
پرونده لب به بیان حقایق گشــود و گفت که به دلیل
اختالفات خانوادگی با همدســتی مردی که از مدتی
پیــش بــا او آشــنا شــده همســرش را به قتل رســانده
است.
ســرهنگ بهــزاد فکــوری رئیــس پلیس شهرســتان
خمین در تشــریح این جنایت مرموز گفت :کارآگاهان
بــا توجه به ارائــه دالیل معتبــر مبنی بر انجــام قتل از

سوی همدست همسر مقتول در عملیاتی غافلگیرانه
این فرد را شناسایی و دستگیر کردند.
متهم که مردی  ۴۱ســاله اســت در ابتــدا منکر قتل
بــود ولــی در نهایــت به طــرح نقشــه قتل با مشــارکت

همســر مقتول و ســپس تهیه ســاح و ارتکاب این قتل
اعتــراف کرد.در ادامه تحقیقات پلیســی در بازرســی از
منــزل قاتل یــک قبضه ســاح کلت کمری کــه در این
قتل استفاده شده بود کشف شد.

خواستار اعزام تیمهای ارزیاب ،بررسی
خســارات وارد شــده و ارائــه کمکهای
اولیه به مردم شد.
ëëریزش کوه های منطقه
غالمرضا حاجیانی مدیرعامل جمعیت
هاللاحمر اســتان بوشهر نیز گفت :باید
نتایج ارزیابیهای اولیه مشــخص شــود
و بعد تیمها مســتقر میشوند تا بتوانند
کار رســاندن آذوقــه و ســایر اقدامــات
کمکرســانی و امــدادی را بــه خانــواده
های آسیب دیده انجام دهند.
بــه گفته اهالی شهرســتان ،در روســتای
محمدصالحــی و اطــراف آن،
ترکخوردگــی بعضــی منــازل گزارش
شــده و نیروهای راهــداری و هاللاحمر
در آمادهبــاش هســتند .یکی از ســاکنان
مناطــق زلزلــهزده هــم گــزارش داده
اســت گلهای زیــر آوار ناشــی از زلزله در
کوهستان «شــول» مانده و تالش اهالی
ک به این دامــدار موفق نبوده
بــرای کم 
اســت .بر اثر این زلزله کــوه های اطراف
گناوه از جمله کوه گمارون ریزش کرد.
ëëثبت  15پسلرزه
ســازمان اورژانس کشــور نیــز در گزارش
جدیــدی اعــام کــرد :تاکنــون بیــش از
15پسلرزه در منطقه ثبت شــده است.
اورژانــس هوایــی ،اتوبــوس آمبوالنــس

و تیــم واکنش ســریع ســامت در اولین
دقایــق بــه محــل اعــزام شــده اســت.
مجتبــی خالــدی ،ســخنگوی ســازمان
اورژانــس کشــور بــا اشــاره بــه زمینلرزه
 5/9ریشــتری بوشــهر اظهــار کــرد۵٠ :
آمبوالنس از اســتانهای همجــوار ،پنج
اتوبــوس آمبوالنــس و ســه بیمارســتان
صحرایی از شــهرکرد ،شــیراز و اصفهان
در حالــت آمادهبــاش هســتند .ضمــن
اینکــه دیوارهــای یــک پایــگاه اورژانــس
ترک برداشته است.
ëëبررســی وضعیت آســیبدیدگی آثار
تاریخی
پــس از وقــوع زمینلــرزه بنــدر گنــاوه،
کارشناســان میــراث فرهنگــی بــرای
بررســی وضعیــت آســیبدیدگی آثــار
تاریخــی در کانــون زلزلــه عــازم منطقه
شــدند.نصراهلل ابراهیمــی ،معــاون
میــراث فرهنگــی اســتان بوشــهر در
اینبــاره گفــت :در بررســیهای اولیــه
گزارشــی مبنی بر آســیب و تخریب آثار
بر اثر ایــن زمینلــرزه در نزدیکی کانون
زلزلــه که شهرســتان گنــاوه بــوده اعالم
نشــده و در دیگــر شهرســتانها هــم بــا
اعــزام کارشناســان میــراث فرهنگی در
محل ،جزئیــات خســارات احتمالی در
حال بررسی است.

اعترافبهقتل
مرد برنج فروش

گروه حــوادث /مرد جنایتــکار که به قصد ســرقت از پیرمرد
برنج فروش دوره گرد وارد خانه او شــده و وی را به قتل رســانده
بود با گذشت یک سال و نیم از وقوع این جنایت دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،پاییز ســال  98به دنبال
اعالم مرکز فوریتهای پلیسی  110درباره آتشسوزی یک خانه
در یکــی از محلههــای گــرگان ،بالفاصلــه تیمــی ازکارآگاهان در
محل حادثه حضور یافتند.
مأموران پلیس پس از ورود به خانه جســد مردی حدوداً 70
ســاله را پیدا کردند که دست و پایش را بسته بودند و برابر اعالم
کارشناسان یک ساعت از مرگ وی گذشته بود.
ســرهنگ مجتبــی مروتــی ،رئیــس پلیــس آگاهی گلســتان با
بیان اینکه طی بررســیها مشخص شد مقتول همسر و فرزندی
نداشته و در آن خانه به تنهایی زندگی میکرده گفت :تحقیقات
پلیس برای دســتگیری قاتل آغاز شــد اما هیچ ســرنخی در این
پرونــده وجــود نداشــت که ایــن موضــوع کار را پیچیده و دشــوار
کرده بود؛ با گذشــت نزدیک به دو ســال پس از وقوع این حادثه
ل جاری ،مأموران پلیس آگاهی
ســرانجام اواســط فروردین ســا 
حین گشــت هدفمند در نقاط جرم خیز ،سارقی را حین سرقت
دســتگیر و پــس از هماهنگــی با مرجــع قضایی بــرای تحقیقات
بیشــتر وی را بــه مقر پلیــس منتقل کردنــد و در تحقیقات اولیه
مشــخص شــد متهم بیشــتر ســرقتهایش را در حوالــی همان
منطقــهای کــه دو ســال قبــل جســد پیرمرد کشــف شــده انجام
داده کــه ایــن موضوع شــک مأمــوران را برانگیخت؛با اســتفاده
از یکســری شــگردهای پلیســی و تحقیقــات تخصصــی ،ســارق
ســابقهدار که عرصه را بــر خود تنگ دیده بود ســرانجام به قتل
پیرمرد  70ســاله در ســال  98اعتراف کرد .متهم در اعترافاتش
گفــت« :مقتــول را از قبل میشــناختم و اطالع داشــتم که وی با
یــک گاری دســتی بــرای امرارمعــاش در یکی از میادیــن گرگان
برنــج میفروشــد ؛یــک شــب وی را تعقیــب کــردم و بــه انگیزه
ســرقت برنج وارد منزلش شــدم کــه پیرمرد به محــض دیدنم
شــروع به ســر و صدا کرد و من هم از ترس و برای اینکه ساکتش
کنم او را به قتل رساندم».ســرهنگ مروتی در پایان خاطرنشان
کرد :قاتل پس از تشــکیل پرونده برای انجــام مراحل قانونی به
مراجع قضایی معرفی شد.

