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 3ساعت وحشت در میان آتش و دود
اخبار
گروه حوادث /آتشســوزی شــبانه در ســاختمان  8طبقه که منجر به وحشت
ســاکنان و گرفتــار شــدن بیش از  40نفر در میان آتش و دود شــده بــود با اقدام
بهموقع امدادگران آتشنشــانی مهار شــد .جالل ملکی ،ســخنگوی ســازمان
آتشنشــانی تهــران در تشــریح این حادثــه گفت :ســاعت  ۵۹دقیقــه بامداد
چهارشنبه 6بهمن یک مورد آتشسوزی گسترده در مجتمع مسکونی 8طبقه
بــا  39واحد واقع در منطقه پیروزی خیابان پاســدار گمنــام ،خیابان مالپور به
سامانه  ۱۲۵سازمان آتشنشانی شهرداری تهران اطالع داده شد که بالفاصله
چهار ایستگاه آتشنشانی به همراه نردبان هیدرولیکی ،تشک نجات و خودرو
حامل تجهیزات تنفسی به محل اعزام میشوند.
وی ادامه داد :در چهار دقیقه نیروها به محل رسیدند اما مشاهده شد در طبقه
همکف که چندین دســتگاه و خودروهای سواری مختلف وجود داشت حریق
رخ داده است .در آنجا  ۹دستگاه خودرو وجود داشت که حدود  7دستگاه کامالً
شعلهور شده بود و بقیه خودروها هم در آستانه آتش گرفتن بودند.
ملکــی گفت :دود بســیار زیــادی تمام طبقات را در برگرفته بــود اما با توجه به
اینکه پارکینگ به فضای آزاد راه داشت بخش زیادی از حرارت و دود به بیرون
منتقل شده بود اما بخش زیادی از دودها از طریق راه پله به طبقات باال رسیده
بــود از اینرو تعدادی از ســاکنان در بالکن و تراسهــا و لب پنجره قرار گرفته و
تقاضــای کمک میکردند .آتشنشــانان همزمــان با خاموش کــردن آتش با
امکانات کامل به طبقات باالیی رفتند و همزمان با بلندگوهای دســتی مردم
را بــه آرامش دعوت کردند .ســپس امدادگران خودشــان را بــه طبقات باالیی
رساندند و حدود  ۴۰نفر را با احتیاط کامل به سطح پشت بام و فضای باز انتقال
دادند و اعالم شد که بقیه نفرات پشت درهای بسته در داخل واحدها بمانند.
چند نفر هم وضعیت وخیمتری داشتند که با دستگاه تنفسی که در اختیارشان
قرار گرفت از داخل ســاختمان خارج کردند.وی افزود :ســه نوزاد هم در میان
افراد گرفتار در دود و آتش وجود داشــت که آتشنشــانان با احتیاط کامل آنها
را بــه بیرون ســاختمان منتقل کرده و تحویــل خانواده هایشــان دادند .پس از
ســاعتها تالش ســرانجام آتش خاموش شد و در ســاعت  ۳:۴۴عملیات به
پایان رسید .بعد از تخلیه دود و ایمنسازی کامل آتشنشانان محل را تحویل
کارشناسان دادند تا علت این حادثه را بررسی و اعالم کنند.

مرگ تصویر بردار باشگاه خبرنگاران
در سانحه رانندگی

گروه حوادث /تصویربردار باشــگاه خبرنگاران
جوان در یک سانحه رانندگی هولناک در جاده
صدرای شیراز جان باخت.
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما ،مرکــز
فــارس ،محمدهــادی قانــع رئیــس ســازمان
آتشنشــانی شــیراز در ایــن باره گفــت :در پی
تمــاس بــا ســامانه  ۱۲۵آتشنشــانی شــیراز
و اعــام وقــوع تصــادف دو دســتگاه خــودرو
بالفاصلــه گــروه امداد و نجات به محــل حادثه در جاده صدرا ،اعزام شــدند.
در این حادثه یک دستگاه خودروی سواری پراید به علت نامعلومی به مسیر
مخالف جاده وارد شده و بهشدت با یک دستگاه خودروی ساینا برخورد کرده
بــود کــه در پی آن راننده خودروی ســاینا ب ه نام حجتاله موســوی  29ســاله،
تصویر بردار باشگاه خبرنگاران جوان داخل خودرو گرفتار شده بود.
قانع گفت :آتشنشانان و نجاتگران بالفاصله با قطع برق خودروها ،از نشت
بنزین خودرو جلوگیری و راننده را از داخل اتاقک مچاله شده خودروی سواری
خــارج کردند اما مصدوم پس از تحویل به عوامــل اورژانس حاضر در محل،
مورد معاینه قرار گرفت که مرگ وی تأیید شد.راننده خودروی پراید بر اثر این
حادثه بهشدت مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شد.

کالهبرداری از رانندگان اینترنتی در کرج

گــروهحوادث /فردی که با شــیوه متقلبانــه اقدام به دریافــت رمز کارت بانکی
رانندگان تاکسیهای اینترنتی کرده و متواری میشد ،شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ «محمد نادربیگی» رئیس پلیس آگاهی البرز در این باره گفت :پس از
شکایت چند راننده تاکسی اینترنتی مبنی بر کالهبرداری و سرقت کارت بانکی
آنها بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی البرز قرار
گرفت .کارآگاهان در بررســیهای اولیه خود متوجه شــدند که متهم به عنوان
مسافر سوار تاکسیهای اینترنتی شده و به بهانه اینکه کارت بانکی و مدارکش
را به ســرقت بردهاند ،برای واریز پول از راننده میخواســت کارت بانکیاش را
دراختیــار او قــرار دهد اما وقتی با ترفندی خاص رمز کارت را نیز میگرفت ،به
بهانه برداشــت پول از عابربانک از خودرو پیاده شــده و در خیابانهای شــلوغ
متواری میشد.در ادامه کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی
متهم شده و وی را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
ایــن مقــام انتظامــی اظهار داشــت :متهم در تحقیقــات تکمیلی بــه  10فقره
کالهبرداری و سرقت کارتهای بانکی با این شیوه اعتراف کرده و تحقیقات در
این زمینه ادامه دارد.سرهنگ نادربیگی با اشاره به شناسایی همه مالباختگان
این پرونده خاطرنشــان کرد :شــهروندان از در اختیار گذاشتن رمز کارت بانکی
خود به افراد ناشناس خودداری کنند.

سرقت میلیاردی زوج سرایدار

گروهحوادث/زوج سرایدار که با تهدید سالح سرد از خانه زن میانسالی بیش از
یک میلیارد و  500میلیون تومان پول و طال سرقت کرده بودند ،دستگیر شدند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایران» ،حــدود یک مــاه قبل زن میانســالی با
مراجعه به پلیس مدعی شد از سوی یک زن و شوهر که سرایدار هستند مورد
زورگیری قرار گرفته اســت .با شــروع تحقیقات پلیسی مشخص شد زوجی که
به عنوان سرایدار در ساختمان شاکی کار میکردند ،پس از بستن دست و پای
مالباخته و با تهدید سالح سرد محتویات گاو صندوق ،مقدار زیادی طال و یک
دســتگاه تلفن و وجوه کارت عابربانک وی را ســرقت کردهاند.ســردار علیرضا
لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در این باره گفت :پس از آن مأموران
با رصدهای اطالعاتی پی بردند که متهمان پس از زورگیری و سرقت به شهر
اصفهان گریختهاند که با استعالم از حساب بانکی که وجوه عابربانک مالباخته
به آن واریز شــده بود ،هویت یکی از متهمان شناســایی و مشخص شد متهم
پس از ســفر به اصفهان یک دســتگاه موتورسیکلت خریده بود .به این ترتیب
تیمی از کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی با کســب مجوز قضایی به اســتان
اصفهان اعزام شدند و در  2عملیات پلیسی ،زوج سرایدار و همدستانشان را
بازداشتکردند.
متهمان در بازجوییهای مقدماتی به جرم خود اعتراف کردند و تمامی اموال
مســروقه کشف شد و متهمان با دســتور مقام قضایی برای کشف سایر جرایم
احتمالی در اختیار مأموران پایگاه یکم پلیس آگاهی قرار گرفتند.
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تعمیر دستگاه

درخواستقصاص
برایقطعدست
گروه حوادث /مردی که متهم است در یک
درگیری با قمه دســت جوانــی را قطع کرده
در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث «ایــران»،
رســیدگی بــه ایــن پرونــده از  2ســال قبل با
گزارش یک درگیری خونین آغاز شد .پس از
حضور مأموران در محل مشخص شد که در
این نزاع مرد جوانی به نام سهراب از ناحیه
دست بشــدت مجروح و توسط اورژانس به
بیمارســتان منتقل شــد .ســاعاتی بعد هم
کادر درمانی اعالم کردند که دست سهراب
به علت شــدت جراحات وارده از ناحیه بازو
باید قطع شود.
سهراب پس از بهبودی نسبی شکایتی را
علیه عامل درگیری ثبت کــرد و در توضیح
ماجرا گفت :آن روز در خانه بودم که متوجه
شــدم بیرون از خانــه چند نفر باهــم درگیر
شــدهاند برای اینکه ببینم چه خبر اســت از
خانــه بیرون رفتــم امــا وقتــی وارد درگیری

شــدم یکباره یکی از آنها با قمه ضربهای به
دستم زد که باعث قطعی آن شد.
در ادامــه مأمــوران موفــق شــدند  3نفر
از افــراد حاضــر در این درگیری را شناســایی
و بازداشــت کننــد ،امــا همــه آنهــا مدعــی
شــدند شــهرام ضربه قمــه را زده اســت .به
این ترتیب شــهرام دستگیر شــد و در همان
بازجویی مقدماتی اعتــراف کرد و گفت :آن
شــب آنقدر مســت بودم که متوجــه نبودم
چــه کار میکنــم و ناخواســته بــه ســهراب
ضربــه زدم.بعد از اعتــراف متهم و تکمیل
تحقیقات ،پرونده برای رســیدگی به شعبه
هشــتم دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران
فرستادهشد.
در ابتــدای جلســه دادگاه پــس از قرائت
کیفرخواســت ،شــاکی بــه جایــگاه رفــت و
بــا تکــرار اظهاراتــش گفــت :ضربــهای کــه
متهــم به دســتم زد طــوری به من آســیب
وارد کــرد که اگر دســتم را قطــع نمیکردند

زنــده نمیماندم .بعــد از ایــن حادثه دچار
افسردگی شدم و شغلم را هم از دست دادم
و زندگیام تحت تأثیر قرار گرفت و حاال هم
درخواست قصاص دارم.
بعــد از آن متهــم بــه جایــگاه رفــت و
گفــت :بــه خاطر اتفاقــی که افتاده از شــاکی
طلب بخشش دارم .من آن شب در حالت
طبیعــی نبــودم و از کاری کــه انجــام دادم
بشدتپشیمانم.
در ادامــه ،قاضــی از متهــم پرســید اگــر
عمــدی در کارت نبــوده چــرا پــس از ضربه
زدن متواری شدی؟متهم جواب داد :پس از
اینکه دیدم دست سهراب بشدت خونریزی

جان کارگر هفت تپه

را گـرفت

میکند ترســیدم و فرار کردم اما قصدم این
نبود که منکر جرمم شوم.
در ادامــه وکیل متهم به جایــگاه رفت و
گفــت :مــوکل من در زمــان حادثــه بهدلیل
مصــرف مشــروبات الکلــی ارادهای بــر
رفتارش نداشته و به همین خاطر از قضات
درخواســت میکنم تا در زمان صدور حکم
این موضوع را مدنظر قرار دهند ،البته موکل
من حاضر است تا دیه شاکی را به طور کامل
پرداخــت کند.بــه طور قطع بــا صدور حکم
قصاص مشکلی حل نمیشود.
بــا پایان اظهــارات وکیل متهــم ،قضات
برای صدور رأی وارد شور شدند.

گــروه حــوادث /حادثــه هنــگام تعمیــرات در کارخانــه
شــکر کشت و صنعت نیشکر هفت تپه منجر به مرگ و
مصدوم شدن دو کارگر شد.
غالمرضــا پاکچــی ،مدیر روابط عمومی شــرکت کشــت
و صنعــت نیشــکر هفــت تپه بــا اعــام این خبــر گفت:
در جریــان عملیــات تعمیــرات کارخانه شــکر دو نفر از
کارگــران زحمتکــش کارخانــه شــکر در حین انجــام کار
دچار حادثه شدند.
وی در رابطه با علت وقوع این حادثه گفت :ارزیابیهای
اولیــه حاکی از آن اســت که فرســودگی کابلهای انتقال
برق دســتگاه پن پخت شــکر باعــث ایجاد اتصــال و در
نتیجه استارت ناگهانی دستگاه شده است.
وی همچنیــن افــزود :در جریــان ایــن حادثــه دو نفــر از
کارکنــان مکانیک کارخانه به نامهای جمال ســعدی و
کریــم توکلــیزاده دچار حادثه شــدند که پــس از انتقال
به بیمارســتان و با وجود تالشهــای کادر درمان یکی از
مصدومین بهنام جمال ســعدی فوت شــد و حال دیگر
مصــدوم حادثــه پایــدار و در حــال طی مراحــل تکمیل
درمان است.
پاکچــی در پایــان ضمــن ابــراز تأســف ازحادثــه مذکــور
خاطرنشــان کــرد بــا بررســی کامــل و جامــع علــل بروز
حادثه اطالعات تکمیلی اعالم خواهد شد.

جنایت بهبهانهمعاملهعتیقهخیالی

گــروه حــوادث  /مــرد تبهکار که با همدســتی
دوستش ســناریوی ســرقت یکصد سکه طالی
مرد جوان را طراحی کرده بود به بهانه معامله
عتیقــه وی را بــه باغــی کشــاند و پــس از قتــل
جسدش را آتش زد.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث «ایــران» ،روز 27
دی امســال نگهبــان یکــی از باغهــای اطــراف
غرب استان تهران با اداره پلیس تماس گرفت
و از کشــف یک جسد ســوخته در وسط باغ خبر
داد .خیلــی زود تیمــی از کارآگاهــان جنایــی
پلیــس آگاهی به همــراه بازپرس کشــیک ویژه
قتــل دادســرای عمومــی وانقــاب شــهریار در
محل کشف جســد حضور یافتند و در نخستین
گام بازپــرس دســتور داد جســد مــرد جــوان به
پزشــکی قانونــی منتقــل شــود .بهدنبــال پیــدا
شــدن کارتهای بانکــی در لباسهــای مقتول
کارآگاهان توانستند هویت او را به نام فرهاد 25
ساله شناسایی کنند همچنین خودرو مقتول نیز

افشایرازقتلمردخواننده
با بررسی لکه های خون

گروه حوادث /پزشــکی قانونی با گذشت  4ماه از قتل یک خواننده
رپ با بررسی «دی ان ای» مقتول و مطابقت با بقایای لکههای خون
پیدا شده در خانهاش ،راز این جنایت خانوادگی را فاش کردند.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،صبح پنجشــنبه هشتم مهر
امســال جســد مردی در یکی از خیابانهای جنوبی پایتخت پیدا شد
و به دســتور بازپرس محمدتقی شــعبانی تحقیقات تیم جنایی برای
افشــای راز ایــن پرونــده آغاز شــد .بررســیهای اولیه حکایــت از آن
داشــت که جســد متعلق به مردی افغانســتانی اســت که با ضربات
متعدد چاقو به قتل رسیده است.
در ادامــه کارشناســان هویــت مقتــول بــه نــام حفیــظ را کــه رپر
و خواننــده بــود شناســایی کردنــد و مشــخص شــد او در مجالــس و
جشنهای همشهریانش خوانندگی میکردهاست.
در ادامه همسر حفیظ گفت :شــب قبل یکی از بستگانم میهمان
خانــه ما بود اما آخر شــب رفت .همــان لحظه تلفن همراه شــوهرم
زنگ خــورد که متوجه شــدم زنی پشــت خط اســت بعــد از تماس
شوهرم از منزل خارج شد و خبری از او ندارم.
در بررســیها ،مدارکــی بهدســت آمــد کــه احتمال داده میشــد
میهمــان حفیظ و همســرش در این جنایت نقش داشــته باشــند به
همین دلیل آنها بازداشت شدند.
ایــن در حالی بود کــه خانواده مقتول نیز از عروسشــان شــکایت
کرده و مدعی شــدند او و مرد آشــنا در قتل پسرشــان نقــش دارند .در
ادامــه تحقیــق از فرزندان مقتول؛ پســر ســه ســاله او ،اطالعاتی را در
اختیار تیم تحقیق قرار داد و گفت :آن شــب بــرای بازی بیرون رفته
بودم وقتی برگشتم پدرم خانه نبود و مادرم هم خونهایی را که روی
زمین آشپزخانه ریخته بود میشست.
گرچه زن جــوان اظهــارات پســرش را تکذیب کرد اما به دســتور
بازپرس شــعبه دهم دادسرای امور جنایی پایتخت ،با گذشت  4ماه
از قتل ،متخصصان پزشکی قانونی وارد عمل شده و به لکهبرداری از
آثار خونهای شسته شده در خانه مقتول پرداختند.
بــا انجــام آزمایشــات «دی ان ای» و تطبیــق آن بــا «دی ان ای»
مقتول؛ کارشناســان اعالم کردنــد ،لکههای خون متعلــق به مقتول
است.
با اعالم این نظریه و باتوجه به تناقضگوییهای زن افغانستانی،
فرضیه قتل حفیظ به دست همسرش و مرد میهمان قوت گرفت.

در یکی از خیابانهای اطراف پیدا شد.
در ادامه تحقیقات خانــواده مرد جوان به اداره
آگاهی احضار شــدند و پدر وی گفت :پســرم دو
روز پیش به مــن گفت قصد یک معامله مهم
دارد به همین خاطر با حدود  100ســکه طال که
ســرمایه تمام زندگی ما بود از خانه خارج شــد.
اما بعد از چند ساعت هرچه با تلفن همراهش
تمــاس گرفتم خاموش بود و دیگــر از او خبری
نداشــتیم .به همین خاطر موضوع را به پلیس
خبر دادیم.
همزمان با اعالم نتیجه گزارش پزشکی قانونی
مشــخص شــد که مرد جوان با شلیک گلوله به
قفسه سینه جان باخته و سپس در آتش سوخته
اســت .بنابرایــن بــا کنتــرل تماسهــای تلفنی
مقتول ســرنخ تازهای پیدا شــد که نشان میداد
وی آخریــن بــار با مردی به نــام منصور تماس
داشته است.
منصور که از دوستان نزدیک فرهاد بود به اداره

پلیس دعوت شد اما بهدلیل تناقض گوییهای
فــراوان مورد ظن پلیس قــرار گرفت .همچنین
کنتــرل دوربینهــای مداربســته اطــراف محــل
حادثــه نشــان داد روز حادثــه منصور بــا یکی از
دوســتانش و فرهــاد با هم وارد باغ شــدهاند اما
هنــگام خــروج از باغ فقــط منصور و دوســتش
بــا خودرو فرهــاد از باغ خــارج شــدند .بنابراین
بازجوییها از وی ادامه یافت تا اینکه ســرانجام
منصور لب به اعتراف گشود و راز جنایتی را که با
همدستش مرتکب شده بود ،فاش کرد.
متهــم در اعترافاتش گفت :میدانســتم فرهاد
بیش از یکصد سکه طال دارایی دارد برای همین
نقشهای طراحی کردم و به بهانه اینکه فردی را
میشناسم که یک جام عتیقه گرانبها دارد و آن
را به قیمتی کمتر از ارزش واقعیاش میخواهد
بفروشــد با اصــرار راضــی اش کــردم و او نیز به
تصور اینکه سود خواهد کرد پذیرفت ،به همین
خاطر او را به همراه سکههایش به باغ کشاندم.

در حالی که اصالً عتیقهای وجود نداشت.
قبــل از آمدن فرهاد به همدســتم که یکی از
دوســتانم بود گفتم لباس و دستکش و مواد
آتــش زا آمــاده کنــد و خودم هــم از قبل یک
اســلحه کلت کمری خریدم وقتی فرهاد پای
معاملــه آمد در همان لحظــات اولیه او را با
شــلیک یک گلوله به قفسه ســینهاش کشتم
و بعــد ســکهها و پولهایش را برداشــتم و با
بــردن جســد به منطقــه و باغ دیگری جســد
فرهــاد را بــا مواد آتــش زا به آتش کشــیدیم
خــودرو او را هــم در یکــی از جادههای همان
اطراف رها کردیم.
با اعترافهای منصور ،همدستش نیز بازداشت
شد و با اقرار این دو متهم سکههای مقتول نیز از
مخفیگاه متهمان پیدا شد .این دو متهم پس از
تکمیل پرونده به دادسرا منتقل شدند و بزودی
پــس از صــدور کیفرخواســت از ســوی نماینده
دادستان پای میز محاکمه میایستند.

سرنخناپدیدشدنمردمعلول

دراعترافاتزنشیشهای

گــروه حــوادث  /ســرنخهای تیــم جنایــی در
پرونده ناپدید شدن مرد معلول آنها را به یک زن
شیشهای رساند که مدعی است وی در جریان یک
سرقت جان باخته است.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،اواخر آذر
امسال ،زن میانسالی قدم در اداره آگاهی گذاشت
و از ناپدید شــدن پسر معلولش خبر داد .او زمانی
کــه در مقابــل افســر اداره چهــارم پلیــس آگاهــی
پایتخت قرار گرفت ،گفت :پســر  46سالهام به نام
میالد ،معلول اســت و با ویلچر حرکت میکند .او
صبح روز گذشــته برای دستفروشی از خانه خارج
شــد و دیگر برنگشــت .هــر چه با تلفــن همراهش
تماس میگیرم ،خاموش اســت .دوســت و آشــنا
هم خبری از میالد ندارند و احتمال میدهم برای
او حادثهای رخ داده باشد.
بــا شــکایت زن میانســال ،کارآگاهــان پلیــس
بــه دســتور بازپــرس محمدرضا صاحــب جمعی
تحقیقات برای یافتن میالد را آغاز کردند.
ëëنخستین مظنون
در حالی که تحقیقات ادامه داشت ،کارآگاهان
بــا تلفــن همــراه پســر گمشــده تمــاس گرفتنــد و
مشــخص شــد که تلفن در اختیار یــک مرد افغان
است که بالفاصله او بازداشت شد.
اما مرد افغانستانی مدعی شد که گوشی تلفن
همراه را به مبلغ یک میلیون تومان از پسر جوانی
به نام بابک خریده اســت .با مشخصاتی که وی از
بابک داد مأموران هویت وی را به دســت آورده و
به سراغ این مرد معتاد موادفروش رفتند.
بابــک در تحقیقات اظهارات عجیبی را مطرح
کرد و گفت :گوشــی را از فتانــه گرفتم ،او معتاد به

شیشــه اســت و چند روز قبــل که بــرای خرید مواد
بــه پاتــوق مــا در جنوب تهــران آمده بــود به جای
پــول شیشــه این گوشــی را به مــن داد .فتانه برایم
تعریف کرد که گوشــی متعلــق به مرد معلولی به
نام میالد بوده است و مدتی قبل به همراه دو نفر
از دوســتانش میالد را به باغی در ورامین کشــانده
بودنــد تــا از او ســرقت کننــد .طبــق گفتــه فتانــه،
آنهــا گوشــی ،پولها و مــدارک میالد را به ســرقت
بردنــد امــا ناگهــان حــال میالد بــد شــده و فتانه و
همدســتانش با دیــدن این صحنــه ،او را همانجا
رها کرده و رفتهاند.

ëëبازداشت زن معتاد
بــا اطالعاتی که بابــک در اختیار مأمــوران قرار
داد ،تیــم تحقیق به ســراغ فتانه رفتــه و زن جوان
را بازداشت کردند.
امــا زن شیشــهای اظهاراتــی متفــاوت از بابــک
را مطــرح کــرد :چندیــن ســال قبــل معتاد شــدم.
شــوهرم وقتــی متوجــه اعتیادم شــد خیلی تالش
کــرد تا ترک کنم ،اما بی فایده بود و در نهایت مرا
طــاق داد .بعــد از جدایــی ،بی خانمــان و مجبور
شــدم از شــهر محل زندگیام که در شــمال کشــور
بود ،راهی پایتخت شوم.
زن جوان ادامه داد :از زمانی که به تهران آمدم
یا کارتنخوابی میکردم یا شبها را در پاتوقهای
مختلــف میمانــدم تــا اینکــه مدتی قبل بــا میالد
آشنا شدم .مدتی که از دوستیام گذشته بودم ،دو
نفر از دوســتانم پیشــنهاد دادند میــاد را به باغی
در ورامیــن دعــوت کنم .مــن هم با میــاد به باغ
رفتم اما دوســتانم بــدون آنکه به مــن بگویند ،به
ســراغ میالد رفته و گوشی تلفن همراه و مدارکش

را ســرقت کردند .در این میان حال میالد بد شــد
و مــا بــا اورژانــس تمــاس گرفتــه و محــل را ترک
کردیم .میالد حال خوبی نداشت و تصور میکنم
که فوت کرده باشد.
بــه دنبــال اظهــارات فتانــه ،بازپــرس شــعبه
ششــم دادســرای جنایــی پایتخــت دســتور داد
کارآگاهــان جنایــی بــه بــاغ مــورد نظــر برونــد .از
ســویی از مرکز اورژانس تحقیق شــود تــا چنانچه
در آن روز بیمــاری با مشــخصات میــاد پذیرش
کردهانــد اطالعــات آن را بــه پلیــس بدهنــد.
همچنیــن از پلیــس ورامیــن و شــهرهای اطــراف
تهران نیز اســتعالم تا مشخص شــود آیا جسدی
با مشخصات میالد کشف شده است.

