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تلفن گروه حوادث88761621:

حـــــــوادث

سال بیست و دوم شماره  6263دوشنبه  28تیر 1395

سحرگاه دیروز در مهرشهر کرج

ربایندگان دختر دانشجو به دار آویخته شدند
این دو جوان ،دختر دانشجو را به باغ متروکی کشانده و به او تعرض کرده بودند

ایران

گــروه حوادث – معصومــه مرادپور/
دو جوان که بــه خاطر ربودن یک دختر
دانشجو و تعرض به او در دادگاه کیفری
به اعدام محکوم شــده بودند ســحرگاه
دیــروز در مهرشــهر کــرج و در حضــور
مردم به دار آویخته شدند.
به گزارش خبرنگار جنايــي «ایران»
دو جــوان متجــاوز غــروب چهاردهــم
اردیبهشــت ســال  90دختر دانشــجوی
بیســت ســالهای را کــه در محــدوده
حصارک کرج منتظر تاکســی بــود تا به
خانهشــان برگــردد ،بــه عنــوان مســافر
ســوار خودروی پراید کردند .اما به جای
رســاندن او بــه مقصــدش در تهــران،
با انحراف از مســیر ،بســرعت به ســوی
کمالشــهر کرج رفتند .دختــر جوان که
با تغییر مسیر متوجه نیت شیطانی آن
دو جوان شــده بود ،بــه فکر افتاد تا خود
را از خــودرو به بیرون پرت کند اما عالوه
بر سرعت سرسامآور خودرو ،دستگیره
درهــا را هم درآورده شــده بود و او راهی
بــرای نجات نداشــت .پس بــه ناچار رو
بــه دو جوان کرد و با التماس گفت« :به
مــن رحــم کنیــد بگذاریــد بــروم ،دختر
دانشجویی هستم که مادرم منتظر من

اســت ،نگذاریــد با دامن آلــوده به خانه
برگردم».
اما افســوس کــه دو شــیطان صفت
هیــچ اعتنایــی بــه گریــه و زاری دختــر
نکردند و پس از طی مسافتی در بیابان
تاریــک و خلــوت وارد بــاغ متروکــهای
شــدند که هیچ فریادرســی برای نجات
دختر دانشجو نبود...
چند ساعت بعد هر دو جوان پس از
جنایت سیاه دختر را در تاریکی شب رها
کردند و سوار بر خودروشان گریختند.
دختــر نیــز در تاریکــی شــب بــا پای
پیــاده نــاالن و گریــان خــودش را بــه
جــادهای رســاند و پــس از انتظــاری
طوالنی در بیابان ،رانندهای از راه رســید
و با دیدن وضع و حالش او را در شهر به
نزدیکترین کالنتری رساند تا ماجرای
وحشــیگری آن دو جوان شیطانصفت
را برای پلیس تشریح کند.
ســرهنگ حســین حقیقی فرمانده
انتظامــی شهرســتان کــرج دیــروز بــه
خبرنگار «ایران» گفت :بــا اعالم ماجرا
توســط دختــر دانشــجو ،بالفاصله تیم
ویژهای برای شناسایی تبهکاران تشکیل
شــد و مأمــوران بــرای کشــف مخفیگاه

آنها تمام باغهای اطراف کمالشــهر را
جستوجو کردند .ســرانجام پس از دو
روز تالش باغ مورد نظر شناســایی شــد
و با تحقیق غیرمحســوس مشــخصات

صاحب باغ روشن شــد .با نشانیهایی
کــه درباره یکــی از آدمربایان در دســت
بــود ،فــرد مورد نظــر در عملیاتــی ویژه
دســتگیر شــد و تحــت بازجویــی قــرار

دختري در چنگ  9گرگ صفت
گــروه حــوادث /رســيدگي بــه پرونــده
دختــر جوانــي كه ســاده دالنــه و در پــي اغفال
صاحبــكارش بــه بيابانهــاي حاشــيه شــهر
ورامين كشــانده شــده و از سوي  9گرگ صفت
مــورد تعرض قــرار گرفته بــود از صبــح ديروز
آغاز شد.
بــ ه گــزارش خبرنــگار جنايــي «ايــران» بــا
گذشــت چنــد مــاه از اين واقعــه تاكنــون فقط
چهــار نفــر از متجــاوزان تحــت تعقيــب قــرار

گرفتهانــد كــه پروندهشــان بــراي محاكمــه در
شــعبه پنجم دادگاه كيفري يك اســتان تهران
در حال رسيدگي است.
براســاس گزارش پليس ،دختر  25سالهاي
بهنــام مريــم اواســط مهــر ســال گذشــته بــا
مراجعــه بــه اداره آگاهي وراميــن گفت« :من
در يــك كارگاه توليــدي مشــغول كار هســتم،
صاحبــكارم «فريد» كه مردي  40ســاله اســت
بهمن وعده داده بود با مشاركت هم مغازهاي

درخواست برای برخورد با پیمانکار

نشتشدید
آب تونل توحید را بست

گــروه حــوادث -نشــت آب بــه داخل تونــل توحید در مســیر شــمال به
جنــوب ،تــا ســاعاتی باعــث بســته شــدن مســیر تــردد خودروهــا و ترافیک
سنگین دراین محدوده شد.به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،از ساعت
11صبــح دیــروز ،مســئوالن تونل با مشــاهده ریــزش آب از الیههــای باالیی
تونل درمســیرحرکت خودروها بالفاصله برای بررسیهای الزم وارد عمل
شــدند امــا دقایقــی بعد حجــم آب داخل تونــل به حدی رســید که رفت و
آمــد خودروها را با مشــکل روبهرو کرد .به این ترتیب مســئوالن شــهرداری
بــا همــکاری پلیس راهور مســیر را مســدود کردند و خودروهــای عبوری به
بزرگراه چمران ،خیابان توحید و بزرگراه نواب هدایت شدند.
علیرضــا جاوید ،معاون فنی و عمران شــهردار تهران در این باره گفت:
نشــت آب به تونل توحید از گذشــته وجود داشــته اســت و در حال برطرف
کــردن آن هســتیم.علت انســداد تونــل نیــز نفــوذ آب از الیههــای فوقانــی
بــه الیههــای تحتانی بــود که با نفوذ آب بــه داخل تونل بــا همکاری پلیس
راهور ،بخشــی از مســیر برای ســاعاتی مسدود شــد.وی افزود :نشت آب در
دقایق اول زیاد بود اما بتدریج از شــدت آن کاســته شــد .البته مشکل سازه
وجــود نــدارد و این اتفاق در گذشــته نیز وجود داشــته و موضوع در دســت
پیگیری قرار دارد .ســرهنگ مــراد مرادی رئیس مرکزاطالعرســانی پلیس
راهورتهران نیز گفت :نشــت شــدید آب به تونل توحید به اندازهای بود که
خودروهــا دیگــر قادر بــه ورود به این تونــل نبودند به همیــن خاطر بخش
شــمال به جنوب تونل را مســدود کردیم و در ادامه با حضور عوامل پلیس
مســتقر در محــل ،بار ترافیکــی این بخش به کنارگذر تونــل و میدان توحید
هدایت شد.
پیمانکار تونل توحید در فهرست سیاه
اقبال شــاکری ،رئیس کمیته عمران شــورای شــهر تهران نیز با اشاره به
نشــت آب آبنمای میدان جمهوری به داخل تونل توحید گفت :متأســفانه
در گذشــته نیــز آب ایــن آبنمــا بــه داخل تونــل توحید نشــت کرده اســت.
نداشــتن آببندی مناســب و نصب نشدن عایق سبب شــده که مهمترین
تونــل پایتخــت در برابــر نفوذ آب ضعیف باشــد و هر گونه شکســتگی لوله
آب و ...سبب آسیبپذیری این تونل میشود.رئیس کمیته عمران شورای
شهر تهران افزود :بزودی نامهای به شهرداری و سازمان مدیریت خواهیم
نوشت تا پیمانکار بزرگ این تونل در فهرست سیاه قرار گیرد تا از این پس
نتواند با انجام ندادن درست کارهای عمرانی جان و مال مردم را به خطر
بیندازد.

براي فروش پوشــاك افتتاح ميكنيم .اين مرد
روز گذشــته مرا سوار ماشــينش كرد تا به محل
خريد لباسها برويم ،اما بهجاي مركز خريد و
فروش لباس ،ســر از مزارع ورامين درآورديم.
چنــد لحظه پــس از آنكه فريد ماشــينش را در
محــل خلوتي نگه داشــت ناگهــان چند جوان
شــرور هجــوم آوردند و بــا زور و تهديــد به من
تعرض كردند .پــس از آنكه از اين مهلكه فرار
كردم فقط وحشت داشتم اگر والدينم متوجه

گرفت.
«قربــان» کــه بشــدت از حضــور
پلیــس غافلگیر شــده در بازجوییها به
تجــاوز هولنــاک اعتــراف کرد و ســپس

ماجرا بشوند مرگم حتمي خواهد بود.
از ترس شــب تا صبح خوابم نبــرد تا اينكه
روز بعــد به ناچــار خودم را به آگاهي رســاندم
تا ماجراي وحشتناكي را كه بر سرم آمده است
شــرح بدهــم ».اين دختــر پس از شــرح ماجرا
بــه افســر آگاهــي گفــت« :ايــن راز بيــن مــن و
پليس بماند و اگر خانوادهام بفهمند مرا زنده
نميگذارند».
كارآگاهــان پس از شــنيدن آنچه بر ســر اين

همدســتش مرتضــی را نیــز معرفــی
کــرد .او هم پس از دســتگیری اقرار کرد
که چگونه دختر دانشــجو را مــورد آزار و
اذیت وحشیانه قرار دادهاند.
قاضــی علیاکبــر داوریــان رئیــس
شعبه ششــم اجرای احکام دادگستری
استان البرز نیز درباره رسیدگی به پرونده
این ماجــرا گفت :در این پرونده شــاهد
هســتیم که بالفاصلــه راز شــیطانی هر
دو متجاوز کشــف شد و دستگاه قضایی
نیز با صدور حکم قاطع در اســرع وقت
طبــق قانــون مجــازات اســامی ایفای
نقش کرد .حکم اعــدام این دو متجاوز
 21فروردیــن امســال صــادر شــد و پس
از تأییدهــای نهایــی شــاهد اجــرای آن
بودیم.
به گزارش خبرنگار مــا در پی صدور
حکــم اعــدام بــرای دو متجــاوز آدمربا
به نــام «قربــان جعفــری» و «مرتضی
رئیسی» که مورد تأیید دیوانعالی کشور
قرار گرفته بــود ،هر دو محکوم به مرگ
ســحرگاه دیــروز در مهرشــهر کــرج بــا
حضور شــهروندان و مقامــات قضایی،
انتظامی و دیگر مسئوالن به دار مجازات
آویختهشدند.

دختــر آمــده بود پــي بردنــد تلفــن همراهش
توســط تبهكاران به ســرقت رفته است .آنها با
رديابــي اين تلفن مخفيــگاه  4نفر از متجاوزان
را شناســايي كردنــد و آنها را بــه دام انداختند.
جســتوجو براي دســتگيري بقيه متهمان نيز
ادامه دارد.
صاحبكار مريم نيز كه از ســادگي اين دختر
سوءاســتفاده كــرده قرار اســت تحــت محاكمه
قرار گيرد.

داماد  28ساله جزئیات جنایت شبانه را تشریح کرد

عروس 16سالهقربانیتلگرام

گروهحوادث/تازهدامادکهدرجنایتیهولناک،
جمعــه شــب همســر 16ســاله اش را بــا
ضربــات آجر به قتل رســانده و متواری
شــده بود ،پــس از حضــور در کالنتری و
اعتراف به قتل در گفت و گو با خبرنگار
جنایــی «ایــران» جزئیــات آشــنایی بــا
دختــر نوجــوان و علــت قتل را تشــریح
کرد.
چند ساله هستی؟
اسممسهراباستو 28سالههستم.
با نازنین چطور آشنا شدی؟
ســال  90تــا  92مســتأجر خانــه
مادربــزرگ نازنیــن بــودم .نازنیــن
بــا خانــوادهاش در آن خانــه زندگــی
میکردنــد .از آنجایــی کــه لیســانس
داشــتم ،مادر نازنین از من خواســت تا
بــه دختــرش ریاضــی درس بدهــم .در
جریان تدریــس ریاضی رابطه ما با هم
بیشــتر شــد و به او عالقهمند شدم .این
آغازی برای دوستی ما بود.
چه وقت باهم عقد کردید؟
ســال  94بود که به خواســتگاریاش
رفتــم و باهــم عقــد کردیــم .قــرار بــود
ازدواج کنیــم که متأســفانه این اتفاق –
قتل -افتاد.
روز عروسی تعیین شده بود؟
روز دقیــق نــه ،اما قرار بود شــهریور عروســی
کنیم و به خانه مشترکمان برویم.
مشکالت تو و نازنین از چه زمانی شروع شد؟
چنــد ماه بعــد از عقــد وقتی میدیــدم مدام
ســرش در گوشــی تلفن اســت و دائم در تلگرام
چت میکند ،بشــدت ناراحت و عصبانی شــدم.
بارهــا نیــز بــه او در این بــاره تذکر داده بــودم اما
توجهی نمیکرد.
شب حادثه چه اتفاقی افتاد؟
آن شب اصالً دعوا نکردیم ،مادر بزرگش روز
قبل از این حادثه فوت کرده بود و ما در مراســم
او شــرکت کردیــم و بــه خانه آمدیم.نیمه شــب
بود که نقشــهام را اجرا کردم .نمیخواســتم او را
به قتل برسانم فقط میخواستم او را تنبیه کنم.
چند وقت بود که به فکر تنبیه شــدید همسرت
بودی؟
همــان زمــان یــک لحظه ایــن فکر بــه ذهنم
رســید .نمیخواســتم او کشــته شــود .فقــط
میخواستم او را تنبیه کنم که این اتفاق افتاد.

چند ضربه به او زدی؟
نمیدانــم .نخســتین ضربــه را کــه زدم دیگر
نفهمیدم که چه اتفاقی افتاد.
بعد از قتل چه کردی؟
نیم ســاعتی باالی ســر جنازهاش گریه کردم.
بعــد از آن ســوار پرایــد مشــکی رنگم شــدم و در
خیابانها بیهدف پرسه میزدم.
در این چند ساعت چه کردی؟
اصال یادم نیســت .حالم خیلی بد بود .آنقدر
بــد کــه حتــی نمیدانــم چطــوری از قلهک ســر
درآوردم .یــک دفعه به کالنتری رفتم و خودم را
معرفی کردم.
چه ساعتی خودت را معرفی کردی؟
یادم نمیآید ولی فکر میکنم حدود ساعت
 9صبح بود.
چرا خودت را معرفی کردی؟
فقــط به خاطــر عذاب وجــدان ،چــون در تمام
ساعاتی که در خیابانها پرسه میزدم می خواستم
با یک نفر صحبت کنم .برایم فرقی نمیکرد که
آن یک نفر چه کســی باشد .بهترین راهی که آن
زمان به ذهنم رسید این بود که خودم را معرفی

کنــم .من به قدری عذاب وجدان داشــتم
که اول میخواســتم از تهران خارج شــوم
ولی نتوانستم.
چرا او را طالق ندادی؟
چند باری میخواســتم امــا خانوادهها
باهــم صحبــت کردنــد و فکــر میکردنــد
صلح بین ما برقرار شده است.
چرا به مشاوره نرفتی؟
می خواســتم .خیلــی اصرار کــردم اما
نازنین مدام امروز و فردا میکرد.
از کاری که کردهای پشیمانی؟
خیلی ،آنقدر که دلــم میخواهد یکبار
دیگــراو را ببینم و بعد بمیرم .من عاشــق
نازنین بودم و دوســتش داشــتم.ای کاش
ســال  85کــه مــدرک لیسانســم را گرفتم
و ســوار اتوبوس شــدم تا به تهــران بیایم،
اتوبــوس چپ کرده بود و من مرده بودم و
هرگز چنین اتفاقی رخ نمیداد و...
گفتــی نازنیــن در فضــای مجــازی بود،
مشکل تو با این موضوع چه بود؟
او بــا دیگــران مــدام چــت میکــرد.
مــن از ایــن موضــوع ناراحت بــودم .دلم
نمیخواســت همســرم بــا دیگــران در
تماس باشد.
خانوادهاتباازدواجشماموافقبودند؟
اوایــل نــه ،میگفتنــد فرهنگهــا بــه هــم
نمیخورد .ما شهرســتانی هســتیم و آنها تهران
زندگــی میکنند .میگفتند شــرایطی که خانواده
نازنین برای ازدواج گذاشتند خوب نیست.
چه شرایطی برای ازدواج گذاشتند؟
مهریه باال 314 ،ســکه طال ،یکی از شــرطهای
آنها بود.
گفتی مســتأجر خانه مادربــزرگ نازنین بودی
چرا از آنجا بیرون آمدی؟
عمــوی نازنین ازدواج کــرد و خانه ای که من
در آن زندگی میکردم را به او دادند.
شغل پدرت چیست؟
کشاورز است.
وضعیت مالی خودت چطور است؟
من بازرس جوشــکاری هســتم و چنــد جا کار
میکنم درآمدم بــد نبود ماهی  2میلیون تومان
حدوداً میگرفتم.
و آخرین حرفت...
ای کاش هرگــز بــه تهران نمیآمــدم و خیلی
پشیمانم.

editorial@iran-newspaper.com

نگاه

17

دادستان نظام پزشکی کشور در گفتوگوی
اختصاصی با ا«ایران» اعالم کرد

جراح ارتوپد
ممنوع الخروج شد

گــروه حــوادث /جــراح ارتوپد بــه اتهــام دریافت
دســتمزد جراحــی بــرای عملهــای خیالــی و
پروتزهایــی کــه هیچــگاه در بــدن بیمــاران کار
گذاشــته نشــد ،در دادگاه بــدوی ســازمان نظــام
پزشــکی بــه یــک ســال محرومیــت از طبابــت
محکــوم و بــا حکــم تعزیــرات تــا زمــان تکمیــل
پرونده برای یک سال ممنوع الخروج شد.
همزمــان بــا صدورایــن حکم واطالعرســانی
دربــاره تخلفــات پزشــک متخلــف ،دراقدامــی
عجیــب وی بــه تازگی باحضــور در یک برنامــه زنده تلویزیونی به ســؤاالت
مــردم پاســخ داد .بــه گــزارش خبرنگارحــوادث «ایــران» ،چنــدی قبــل با
شــکایت مســئوالن یکی از بیمارســتانهای دولتی تهران به ســازمان نظام
پزشــکی کشــور پرونده کالهبرداری یک جراح ارتوپد مورد بررســی قضایی
قرار گرفت.مســئوالن این بیمارستان که در بازنگری عکسهای رادیولوژی
بیمــاران متوجــه شــده بودنــد پروتزهــای فاکتورشــده این پزشــک در بدن
بیماران تعبیه نشده است ،موضوع را به نظام پزشکی گزارش کردند.
دکتر علی فتاحی دادســتان نظام پزشکی کشــور در این باره به خبرنگار
«ایران» گفت« :پزشــک جراح در یک بیمارســتان دولتی فعالیت داشــت
و از آنجــا که بیماران پرداختی مســتقیم به پزشــک نداشــتند پــس با توجه
به قیمت اعالم شــده ازطرف او با بیمارســتان تســویه حســاب کرده و حتی
متوجه قصور پزشــک و قیمتهای غیرواقعی پروتزها نیزنمی شــدند .این
شــرایط مــدت کوتاهی ادامه داشــت تــا اینکه مســئوالن بیمارســتان محل
کارایــن جــراح متوجــه عملهــای خیالــی شــده وبالفاصله موضــوع مورد
بررســی قــرار گرفت .بــا پیگیریهای نظام پزشــکی کشــور بیمــاران احضار
شدند و محاکمه این پزشک با  10شاکی خصوصی آغاز شد».
معاون انتظامی نظام پزشــکی کشــور ادامه داد« :با توجه به حساسیت
موضــوع ،ایــن پرونــده از طریق دادســرای انتظامی ،دادســرای ویــژه نظام
پزشــکی حوزه دادستانی تهران و کمیســیون ماده تعزیرات حکومتی مورد
بررســی قــرار گرفت و پزشــک متخلــف در دادگاه بدوی با حکم یک ســال
محرومیت از کار تعلیق شد .البته این حکم هنوز قطعی نیست .همچنین
ســازمان تعزیرات حکومتی نیــز با توجه به تخلف این پزشــک در دریافت
هزینــه پروتزهایی که هرگز در بدن بیماران کار گذاشــته نشــد ،با یک ســال
ممنوع الخروج کردن این پزشک ،تحقیقات خود را پیگیری میکند».
دکتــر فتاحــی در ادامه گالیهای هم از صدا و ســیما داشــت و گفت« :در
شــرایطی کــه حکم محرومیــت از طبابــت و ممنوع الخروجی این پزشــک
در دادگاه بدوی صادر شــده اســت و پرونده تخلف ایــن جراح همچنان در
دســتگاه قضایی مفتوح است ،چند روز قبل شاهد بودیم این فرد به عنوان
کارشــناس ارتوپــدی در برنامــهای زنده حضور یافته و پاســخگوی ســؤاالت
مــردم بــود .مــا به این دلیــل از صدا و ســیما گالیهمند هســتیم کــه بارها با
درخواســت مکتــوب از آنها خواســتهایم بــرای دعوت از پزشــکان با وزارت
بهداشــت ،دانشــگاههای علــوم پزشــکی یا نظام پزشــکی مشــورت کنند تا
دســت کم کارشناســی که در مقابل دوربین قرار میگیرد زیر ســؤال نباشد.
امــا متأســفانه در ایــن مورد ایــن قصور اتفــاق افتاد و پزشــکی کــه بهدلیل
کالهبــرداری از بیمارانــش تحــت بازجویــی و محاکمــه اســت ،کارشــناس
رســمی یک برنامه تلویزیونی شــد کــه امیدواریم این روند هرچه ســریعتر
اصالح شود».

قتل مرموز یک زن جانباز در خرمشهر

گــروه حوادث/علــی رنجکــش :زن  71ســاله ویلچرنشــین در یــک جنایــت
هولناک در خانهاش به قتل رسید.
پرونــده قتــل این زن کهنســال در حالی در دســت بررســی قــرار دارد که
تاکنون  2مظنون به قتل ازسوی پلیس دستگیر شدهاند.
بــه گــزارش خبرنــگار جنایی «ایــران» ،این زن کــه «بتول» نام داشــت،
در خانــه پــدریاش در خرمشــهر زندگی میکرد .او کــه در جریان جنگ در
خرمشــهر هر دو پایش را از دســت داده بود ،ســالها ویلچرنشــین بود و در
خانــه تنها زندگــی میکرد.گزارش ایــن جنایت ظهر روز جمعــه  25تیر به
پلیس خرمشــهر اعالم شد و بالفاصله مأموران کالنتری  11به محل حادثه
رفتنــد .درنخســتین بررســیها ،مأمــوران بــا توجه بــه آثار خــون روی دیوار
فرضیه قتل را مطرح کردند .بدینترتیب با حضور بازپرس جنایی ،پرونده
برای تحقیقات بیشــتر در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت.هنوز انگیزه قتل
مشخص نشده است .اما پلیس جنایی با توجه به بررسی شواهد و مدارک
تاکنــون  2مظنــون را در این باره دســتگیر کــرده و مورد بازجویــی قرار داده
است.

جنایت200هزارتومانی
گــروه حــوادث/
دو متهــم کــه مــرد
کارتــن خــواب را
بــه قتــل رســانده
بودند ،انگیــزه قتل
را ســرقت گوشــی
تلفن همــراه اعالم
کردند .متهم ردیف
اول ایــن پرونــده
بعــد از جنایــت در
کمــپ تــرک اعتیاد
مخفــی شــده بــود
که بــه دام افتاد .به
گــزارش خبرنــگار جنایی «ایران» ،صبح شــنبه جســدی زیر پــل بهاران در
جنوب پایتخت کشف شد .با اعالم این خبر به قاضی مرادی از شعبه دوم
دادسرای امور جنایی تهران بالفاصله تیم بررسی صحنه جرم راهی محل
شدند.
تحقیق از شــاهدان نشــان میداد یک پســر  17ســاله و دوستش عامالن
این جنایت هســتند .بدیــن ترتیب یکی از متهمان ایــن پرونده درعملیات
ضربتی پلیس در خانه شناسایی و دستگیر شد.
ســعید -متهم  17ســاله -در جریان بازجوییها به بازپرس شــعبه دوم
دادســرای جنایــی گفت :از مدتــی قبل با مقتول ناشــناس هروئین مصرف
میکردم .اما چند روز قبل متوجه شــدم گوشی تلفن  200هزار تومانیام را
سرقت کرده است.من هم این موضوع را برای دوستم تعریف کردم .بعد
باهم ســراغ مرد هروئینی رفتیم .اما او حاضر نشــد گوشــی را پس دهد .به
همین خاطر باهم درگیر شــدیم .دوســتم بهروز با چاقو بــه او حمله کرد و
بعد از درگیری من به خانهمان آمدم و دوســتم به کمپ ترک اعتیاد یکی
از دوستانش رفت تا آبها از آسیاب بیفتد.به دنبال اظهارات متهم نوجوان،
مرد  35ساله در کمپ ترک اعتیاد واقع در جنوب پایتخت دستگیرشد و به
مشارکت در قتل مرد کارتن خواب اعتراف کرد.

