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داستان خیالی یک بیمار روانیآخرین شانس برای نجات از قصاص
مرد میانسالی که مدعی شده بود 5نفر از اعضای یک خانواده را 
به قتل رسانده، مجنون است و باید در بیمارستان اعصاب و روان 

تحت درمان قرار بگیرد.
به گزارش همشهری، چند روز پیش مرد میانسالی به دادسرای 
جنایی تهران رفت و وقتی پیش روی قاضی ساســان غالمی 
بازپرس شعبه سوم دادســرا قرار گرفت، گفت: از مدتی قبل با 
چند نفر از آشنایان خود دچار اختالفات شدیدی شدم و چون 
آنها پشــت ســرم حرف های نامربوطی زده بودند خشمگین 
شــدم و از همان روزها آتش کینه در دلم روشن شد و تا انتقام 
نمی گرفتم آرام نمی شــدم.بنابراین تصمیم گرفتم نقشه ای 
بکشم برای انتقامجویی. وی ادامه داد: در نهایت تصمیم گرفتم 
جان هر 5 نفر که از اعضای یک خانواده بودند را بگیرم.سرانجام 
هر 5 نفر را کشتم و اجسادشان را در کانال آبی حوالی خیابان 

رازی رها کردم.
وقتی مرد میانسال چنین ادعای هولناکی مطرح کرد،  با توجه 
به تناقض گویی هایش احتمال اینکه دچار اختالل روحی باشد 
مطرح شد. به این ترتیب با دســتور قاضی به پزشکی قانونی 
معرفی شد تا ســالمت روانی وی مورد بررســی قرار بگیرد. از 
سوی دیگر با انجام تحقیقات مشخص شد که چنین حادثه ای 
رخ نداده و داستانی که مرد میانسال تعریف کرده بود، واقعیت 
ندارد. حتی مأموران به سراغ اعضای خانواده و بستگان او رفتند 
و متوجه شدند که همه در سالمت کامل هستند و خانواده ای 
که ادعا می کرد آنها را کشته،  سالم و زنده هستند. از سوی دیگر 
خانواده وی مدعی شــدند که وی دچار اختالالت روحی است 
و وقتی پزشــکی قانونی اعالم کرد که مرد میانســال جنون و 
اختالالت روحی و روانی دارد، بازپرس جنایی تهران دستور داد 
تا وی از بازداشتگاه به بیمارستان اعصاب و روان منتقل شود و 

تحت درمان قرار بگیرد.

مرگ عجیب محکوم مالی پس از 
دستگیری

مردی که به اتهام محکومیت مالی بازداشــت شده بود، پس از 
دستگیری با استفاده از اسلحه کمری خودزنی کرد و جانش را 

از دست داد.
به گزارش همشهری، مأموران پلیس ایالم با در دست داشتن 
حکم جلب مردی به مخفیگاه او رفتند. این مرد به دلیل پرونده 
مالی که داشت محکوم و حکم جلبش صادر شده بود. مأموران 
پس از بازداشت این مرد قصد انتقال او به بازداشتگاه را داشتند 
اما او به طــور ناگهانی یک کلت کمری را کــه در لباس هایش 
مخفی کرده بود بیرون آورد و به سوی خودش شلیک کرد. بر اثر 
این تیراندازی به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد اما 

تالش ها برای نجات او به جایی نرسید و جانش را از دست داد.
سرهنگ فرزاد یاسمی، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی 
انتظامی اســتان ایالم با اعالم این خبر گفت: این متهم دارای 
محکومیت مالی بود که متأســفانه پس از دستگیری وهنگام 
انتقال با استفاده از اســلحه کمری غیرمجاز که در لباس خود 
مخفی کرده بود خودزنی کرد و جان خود را از دست داد و جسد 

با دستور مقام قضایی به پزشکی قانونی انتقال داده شد.

منقل زغالی 3 قربانی گرفت
3نفر که برای گرم کردن فضای داخل چــادر از منقل زغالی 
اســتفاده کرده بودند بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست 

دادند.
به گزارش همشهری، این حادثه در یکی از باغ های شهر سرکان 
واقع در استان همدان اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که 3عضو 
یک خانواده شامل مرد 53ساله و 2زن ۴۰ و ۷۸ساله که مادر، 
دختر و پسر خانواده بودند تصمیم گرفتند شب را در باغ شان 
بگذرانند و برای گرم کردن چادر مســافرتی که در آن حضور 
داشتند به اشتباه از منقل زغالی استفاده کردند. همین اشتباه 
کافی بود تا هر 3نفر دچار گازگرفتگی شــوند و جان خود را از 

دست دهند.
سرهنگ رضا نوری، فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان در 
این باره گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیســی مبنی بر 
فوت مشکوک 3نفر در یکی از باغ های شهر سرکان، بالفاصله 
تیمی از عوامل انتظامی کالنتری۱2 ســرکان به همراه دیگر 
نیروهای امدادی به منظور رسیدگی به اتفاق رخ داده به محل 
حادثه اعزام شــدند. وی ادامه داد: براساس گزارش مأموران و 
طبق اعالم نظر کارشناسان اورژانس شهرستان این افراد به علت 
روشن کردن وسایل گرمازای غیراستاندارد )منقل زغالی( در 
چادر و استنشاق گاز مونواکسید کربن، دچار مسمومیت شده 
و جان خود را از دست داده بودند. وی با اشاره به اینکه اجساد 
متوفیان برای ادامه تحقیقات به پزشــکی قانونی منتقل شد، 
گفت: پس از هماهنگی با دادســتان و کسب دستور با حضور 
عوامل پلیس آگاهی شهرســتان در محل حادثه اقدامات الزم 

برای تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی انجام شد.

کوتاه از حادثه

مسیر ویژه اتوبوس بین تهران و کرج ایجاد شود
اگر یک مســیر مخصوص جهت حرکت اتوبوس در مسیر 
اتوبان تهران به کــرج و برعکس تعبیه شــود و اتوبوس به 
تعداد کافی برای جابه جایی مســافران این مسیر که اکثرا 
کارمندانی هستند که محل سکونت شان یکی از این دو شهر 
و محل کارشان شهر دیگر اســت، به کار گرفته شود حداقل 
۸۰درصد از بار ترافیکی این مسیر کم می شود و به طور حتم 
افرادی هم که با خودروی شخصی به طور مرتب از این مسیر 
تردد می کنند از این طرح اســتقبال خواهند کرد. از طرفی 
میزان حوادث و تصادفات این مســیر هم به حداقل خواهد 
رسید. اجرایی شدن این طرح به کاهش آلودگی هوا و حفظ 

محیط زیست هم کمک شایانی می کند.
نوری از کرج

مشکل کارکنان شرکت آبفای زنجان  
مدت ۱2سال اســت که مشــغول به کار در شرکت آبفای 
زنجان هستم. متأسفانه بارها و بارها حق و حقوق کارکنان 
این شرکت توسط گردانندگان و روسای این شرکت کامل 
پرداخت نشده است. بارها اعتراض کرده ایم و بی نتیجه بوده 

است. مانده ایم شکایت مان را به کجا ببریم!
ایروانی از زنجان 

افزایش هزینه خوابگاه های همدان در توان دانشــجویان 
نیست

اغلب خوابگاه های دانشــجویی همدان هزینه خوابگاه ها را 
افزایش داده اند. نکته اول اینکه چرا دانشــجویی که تالش 
کرده و با کســب رتبه مناســب در دانشــگاه روزانه قبول 
شده است باید شــهریه خوابگاه بدهد؟ دوم اینکه به عنوان 
دانشجویان دانشــگاه علوم پزشــکی به رقم درنظر گرفته 
شــده برای خوابگاه اعتراض داریم. بماند که این رقم برای 
دانشجویان نوبت دوم و پردیس بسیار بیشتر است. آیا عادالنه 
است که دانشجوی دانشگاه دولتی هزینه خوابگاه بدهد تا چه 

رسد به افزایش شهریه آن؟
کاظمی از همدان 

شرکت های دانش بنیان نیاز به حمایت دارند
در راستای اجرایی کردن شعار تولید داخلی و خودکفایی در 
حوزه های مختلف علمی، حمایت از شرکت های دانش بنیان و 
رفع موانع بر سر راه تولیدات شان باید از اولویت های مسئوالن 
باشد. در این شرایط سخت باید از کارآفرینان و دلسوزان این 
حوزه حمایت همه جانبه  صورت بگیرد تا نیاز ما به کشورهای 

خارجی و واردات به حداقل برسد.
مقیمی از تهران

قطعی مدام اینترنت در منطقه نارمک برطرف شود
قبل از اغتشاشــاتی که اخیرا رخ داده منطقه نارمک به خصوص  
محدوده میدان هالل احمر و خیابان گلســتان همواره مشکل 
اینترنت داشته اند. مسئوالن آن زمان عنوان می کردند که تعداد 
کاربران اینترنت در این مناطق زیاد است در نتیجه سرعت اینترنت 
چندان کافی نیست، اما مشکل فراتر از این حرف هاست و قطع 
رگوالتوری دکل ها عمده ترین علت قطع اینترنت است زیرا همان 
اینترنت کم سرعت هم مدام دچار قطعی کامل می شود و گوشی ها 
مجبور به جست وجو برای دستیابی مجدد به شبکه هستند. این 
جریان ربطی به قطع سراسری اینترنت در شرایط کنونی با هدف 
تامین امنیت ندارد و از قبل هم بوده اســت. تقاضا می شود این 

موضوع بررسی و رفع اشکال شود.
امینیان از تهران 

مسئوالن اردبیل به کوتاه قامتان سالن ورزشی بدهند
با بازگشایی مدارس، فعالیت های ورزشی کوتاه قامتان در اردبیل 
تعطیل شده است؛ زیرا اولویت واگذاری سالن به این افراد درک 
نمی شود. اکنون چند هفته است که کوتاه قامتان در اردبیل فعالیت 
ورزشی ندارند و آنهایی که برای مسابقات کشوری مختلف آماده 
می شدند از تمرینات ورزشی خود عقب افتاده اند. بهتر است یک 
ســالن اختصاصی برای این افراد در نظر بگیرند تا در طول سال 

بی دغدغه بتوانند از آن استفاده کنند.
 وثوقی از اردبیل

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

جوانی که به قصاص محکوم شده بود،  فقط یک ماه برای پرداخت دیه و نجات از چوبه دار مهلت دارد

 دعوای داماد و برادرزن بر سر ارث و 

دادسرا
میراث پایان خوشی نداشت و با قتل 
داماد و دستگیری برادرزن به اتهام 

قتل پایان یافت.
به گزارش همشــهری، بعدازظهر شنبه، نهم مهرماه 
امســال به قاضی محمدرضا صاحب جمعی، بازپرس 
جنایی تهران خبر رسید مردی که از چند روز پیش 
در درگیری مصدوم و در بیمارستانی در تهران بستری 
بوده به کام مرگ رفته است. با اعالم این گزارش، تیم 
جنایی راهی بیمارستان شــدند و با انجام تحقیقات 
مشخص شد که متوفی مردی ۴5ســاله بوده است. 
وی در جریان درگیری خانوادگی مصدوم شده و در 
بیمارستان تحت درمان قرار گرفته بود اما تالش برای 
نجات او از مرگ بی فایده بود و مرد جوان جانش را از 
دســت داد. درگیری روز چهارم مهرماه رخ داده بود. 
ماجرا از این قرار بود که مقتول روز حادثه با برادرزنش 
بر ســر ارث و میراث درگیر شدند که در جریان دعوا، 
داماد یک جاســیگاری که کنارش بود را برداشت و 
به سمت برادرزنش پرتاب کرد. همین موجب شد تا 
برادرزن مصدوم شود و درحالی که به شدت خشمگین 
شده بود آچار فرانسه را از روی اپن آشپزخانه برداشت 
و به ســمت داماد حمله کرد. او با آچار ضرباتی به سر 
دامادشان زد و همین سبب شــد تا وی از حال برود. 
به دنبال این اتفــاق، برادرزن و داماد کــه در جریان 
درگیری زخمی شده بودند برای درمان به بیمارستان 
انتقال یافتند. برادرزن 2روز در بیمارســتان بستری 
و پس از بهبودی و ترخیص بازداشــت شد اما داماد 
همچنان در بیمارســتان بســتری بود. برادر زن که 
بازداشت شده بود موفق شد با سپردن وثیقه آزاد شود 
اما داماد که به کما رفته بود بعد از گذشت 5روز قلبش 
از تپش ایستاد و جانش را از دست داد که در این شرایط 
پرونده درگیری به دادسرای جنایی تهران ارجاع شده 

و متهم این بار  به اتهام قتل عمدی بازداشت شد.
 مرد جوان در بازجویی به قتل دامادشان اقرار کرد و 
درحالی که به شدت پشیمان بود می گفت هرگز قصد 
گرفتن جان او را نداشته است. وی گفت:اختالف من 

و دامادمان بر ســر ارثیه پدری من بود. یک شب قبل 
از حادثه بــه خانه خواهرم رفته بــودم. صبح روز بعد 
شوهرخواهرم روی زمین دراز کشــیده بود و سیگار 
می کشید. جاسیگاری هم کنارش بود که بر سر مسائل 
ارثیه بحثمان شــد. او حرف های نامربوط به من زد 
و ناگهان جاسیگاری را به ســمت من پرتاب کرد که 
به شــدت مصدوم شــدم. من که  عصبانی شده بودم 
چشمم به یک آچار فرانسه که روی اپن بود افتاد، آن را 

برداشتم و ضربه ای به سر او زدم.
متهم گفت: من اصال قصد نداشتم به او آسیبی برسانم و 
در دفاع از خودم واکنش تندی نشان دادم که در نهایت 
به مرگ شوهرخواهرم منجر شد و نمی دانید از اینکه 
بچه های خواهرم یتیم شده اند چقدر ناراحت هستم و 
آرزو می کنم  ای کاش من جای دامادم جانم را از دست 
می دادم. این متهم پس از اقــرار به قتل با قرار قانونی 

بازداشت شد و تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

 جوانی که از 9سال قبل به اتهام قتل 

گزارش
جوان دیگری در زندان به سر می برد و 
در این مــدت توانســته در زندان 
تحصیالتش را ادامه دهد برای پرداخت دیه به اولیای 
دم و نجات از چوبه دار از افراد خیر درخواست کمک 

کرد.
به گزارش همشهری، این پسر جوان که مجید نام دارد 
شامگاه ۱5مردادماه سال 92 جوان بنگاهداری را در 
جنوب تهران به قتل رساند. او گمان می کرد که این 
جوان برای همسر برادرش مزاحمت ایجاد می کند و 
پس از آنکه او را به بهانه انجام تزیینات داخلی به محلی 
خلوت کشاند، وی را به قتل رســاند و جسدش را در 

محلی دورافتاده رها کرد.
این قتل تا ۴ماه بعد ســربه مهر باقــی مانده و پلیس 
نتوانســته بود ردی از قاتل پیدا کند. مأموران در این 
مدت ۱3نفر را به عنوان مظنون بازداشت کرده بودند 
اما شــواهد نشــان می داد که هیچ کدام از آنها قاتل 
نیستند. تجسس های پلیس در این باره ادامه یافت تا 
اینکه از طریق ردیابی تلفن همراه مقتول که در اختیار 
قاتل بود، او دستگیر شــد و به قتل اعتراف کرد. او در 
بازجویی های اولیه مدعی شد چون گمان می کرد که 
مقتول برای همسر برادرش مزاحمت ایجاد می کند او 
را به محل حادثه دعوت کرده تا با او صحبت کند اما در 

آنجا با وی درگیر شده و جانش را گرفته است.
به رغم ادعاهای متهم درخصوص مزاحمت های مقتول 
اما او نتوانست ادعاهایش را ثابت کند و در این شرایط 
بود که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 
استان تهران فرستاده شــد. متهم پس از محاکمه در 
شعبه۷۱ با تقاضای اولیای دم مقتول و با رأی قضات 

به قصاص محکوم شد و این حکم مدتی بعد در شعبه 
هفتم دیوان عالی کشور تأیید و به واحد اجرای احکام 

دادسرای امور جنایی فرستاده شد.
مراحل قضایی این پرونده در حالی طی می شــد که 
جوان محکوم به قصاص در زندان شــرایط دشواری 
داشت. مادر ســالخورده و بیمار او که ساکن یکی از 
روســتاهای دورافتاده است به ســختی می توانست 
به مالقات فرزندش بیاید. از ســویی یکی از خواهران 
او پس از مالقــات با برادرش از فــرط ناراحتی دچار 
حمله قلبی شــد و جانش را از دست داد. با وجود این 
او همچنان امیدوار بود که راه چاره ای پیدا شــود و از 
قصاص نجات پیدا کند. او که هنگام دستگیری هنوز 
مدرک دیپلم هم نگرفته بود در زندان شروع به درس 

خواندن کرد و توانست دیپلمش را بگیرد. او در ادامه در 
دانشگاه مستقر در زندان ثبت نام کرد و با وجود شرایط 
سختی که داشت توانست در زندان مدرک کارشناسی 
در رشته حقوق بگیرد. همه این اتفاقات در حالی رقم 
می خورد که اولیای دم تحت هیچ شــرایطی حاضر 
به گذشت نبودند و می گفتند که خواسته شان فقط 
قصاص اســت. با این حال وقتی رایزنی ها با آنها ادامه 
پیدا کرد حاضر به بخشش قاتل در قبال دریافت دیه 
شدند.  پسر جوان حتی در این مدت 2مرتبه به انفرادی 
منتقل شد و قرار بود که قصاص شود. خانواده او برای 
آخرین بار به مالقاتش رفتند و صبح روز بعد پشت در 
زندان منتظر روشن شدن سرنوشت او بودند. با وجود 
این هر دو مرتبه خانواده مقتول در آخرین لحظات به 

او مهلت دادند تا بتواند دیه را فراهم کند.
حاال در شرایطی که 9سال از گشوده شدن این پرونده 
می گذرد اولیای دم اعالم کرده اند فقط تا یک ماه دیگر 
منتظر دریافت دیه باقــی می مانند و پس از آن حکم 
قصاص را اجرا می کنند. برادر جوان محکوم به قصاص 
که در این مدت پیگیر کارهای او است در این خصوص 
به همشــهری می گوید: برادرم جوان سالم و آرامی 
است. او نه سابقه کیفری داشت و نه پیش از این پایش 
به کالنتری و زندان باز شده بود. وقتی به او گفتم جوان 
بنگاه دار مزاحم همسرم شده برادرم با او قرار گذاشت 
و می خواست با گفت وگو این مشکل را برطرف کند. 
اما نمی دانم چطور شد که این حادثه اتفاق افتاد و مرد 
بنگاهدار به قتل رســید. او ادامه می دهد: پس از این 
حادثه زندگی ما زیر و رو شد و آب خوش از گلوی مان 
پایین نرفت. برادرم به خاطر من به زندان افتاد و 2مرتبه 
هم تا یک قدمی چوبه دار رفت و قرار بود قصاص شود 
اما اولیای دم بزرگواری کردند و به او مهلت دادند. در 
این مدت هم ما تالش زیــادی انجام دادیم تا بتوانیم 
دیه ای را که اولیای دم خواسته اند فراهم کنیم اما چون 
آنها مبلغی سنگینی خواسته اند تهیه آن در توان مان 
نیســت. از طرفی اولیای دم فقط یک ماه به ما مهلت 
داده اند و اگر در این مدت نتوانیم پول مورد نیاز را جمع 
کنیم برادرم بعد از 9سال زندان و این همه زجری که 
کشیده قصاص می شود. به همین دلیل از همه افراد 
خیری که توانایی دارند خواهش می کنم به ما کمک 
کنند. نجات برادرم فقط نجات جان او نیســت و یک 
خانواده نجات پیدا می کنند. مادر پیرم در روستای مان 
چشم انتظار است تا شاید خبر خوبی بشنود و بتواند 

بار دیگر برادرم را که در جوانی به زندان افتاد ببیند.

درگیری مرگبار داماد و برادرزن بر سر ارثیه

 وقتــی دختر جوانی کــه برای 

جنایی
جراحی بینی به کلینیک زیبایی 
رفته بود هنگام عمل جان باخت، 
کارکنان کلینیک برای پنهان کردن این راز جسد 
دختر را به بیابان بردنــد و آتش زدند اما درنهایت 

دستشان رو شد.
به گزارش همشهری، چندی قبل نزدیکان دختری 
3۰ساله به دادسرای جنایی تهران رفتند و خبر از 
ناپدیدشدن او دادند. آنها می گفتند که دخترشان 
آخرین بار برای انجام عمــل زیبایی از خانه خارج 
شــد و پس از آن دیگر خبری از او نشد. خانواده 
دختر هیچ نشــانی از کلینیکی که او به آنجا رفته 
بود نداشتند و در این شرایط تحقیقات برای یافتن 
ردی از دختر گمشــده آغاز شــد تا اینکه جسد 
سوخته دختر جوانی در حاشیه بزرگراه غدیر در 
نظرآباد کرج پیدا شد. هر چند جسد سوخته بود اما 
نشانه های باقی مانده از آن ازجمله بقایای لباس ها 
و پابند زینتی که روی مچ پای وی بود نشان می داد 
که او همان دختری است که چند روز قبل تر برای 
انجام عمل زیبایی از خانه خارج و پس از آن ناپدید 
شده بود. با وجود این جسد به پزشکی قانونی منتقل 
شــد و پس از آزمایش دی ان ای مشخص شد که 
حدس پلیس درست بوده و به این ترتیب تحقیقات 
برای کشــف راز مرگ دختر گمشــده آغاز شد. 
مهم ترین سرنخی که می توانست به پلیس کمک 
کند، همان کلینیک زیبایــی بود که دختر جوان 
آخرین بار به آنجا رفته بود اما هیچ نام و نشانی از 
آن نبود. در این شرایط بررسی های تخصصی ادامه 
یافت تا اینکه کارآگاهان موفق شدند خودرویی را 
که با آن جسد مقتول به بیابان های نظرآباد منتقل 
شده بود شناســایی کنند. صاحب این خودرو که 
مردی جوان بود دستگیر شد و وقتی تحت بازجویی 
قرار گرفت ادعا کرد که 2نفر دیگر دختر را به قتل 
رسانده اند و او فقط جسد را به بیابان منتقل کرده 
است. وی گفت: آنها به من گفتند که دختر جوان 
به دلیل عمل زیبایی جانش را از دست داده و از من 
خواستند جســد را به بیابان های نظرآباد منتقل 
کنم و من نیز این کار را انجام دادم و از بقیه ماجرا 
بی اطالعم. با اطالعاتی که مظنون پرونده در اختیار 
پلیس قــرار داد کلینیک مورد نظــر را در تهران 
شناسایی شد. سرهنگ محمد نادربیگی، رئیس 
پلیس آگاهی اســتان البرز گفت: مأموران راهی 

کلینیک شدند و در جریان بررسی های تخصصی 
شواهدی به دست آوردند که ورود مقتول به آنجا را 
اثبات می کرد. از سوی دیگر بررسی ها نشان می داد 
که کلینیک متعلق به پزشــکی است که جراحی 
زیبایی انجام می داد اما مدتی قبل مجوز او باطل 
شــده بود.  وی ادامه داد: کارآگاهان به سراغ این 
فرد رفتند اما او مدعی شــد که هرگز دختری با 
مشخصات مقتول را جراحی نکرده و در آن زمان 
در خارج از کشــور به ســر می برده است. در این 
شرایط تعدادی از کارکنان کلینیک ازجمله فردی 
که خود را دستیار جراح معرفی می کرد بازداشت 
شدند و بازجویی از آنها ادامه یافت تا اینکه اسرار 
مرگ دختر جوان فاش شد. آنها اعتراف کردند که 
صاحب کلینیک دروغ می گوید و روز حادثه وقتی 
دختر جوان بــرای جراحی زیبایی بــه آنجا آمد، 
صاحب کلینیک وی را به اتاق عمل برد و جراحی را 
آغاز کرد اما حین جراحی دختر جوان دچار ایست 
قلبی شد و هرچه تالش کردند موفق نشدند او را 
به زندگی برگردانند. پس از این حادثه نیز با توجه 
به اینکه مجوز فعالیت کلینیک باطل شــده بود، 
تصمیم گرفتند برای اینکه رازشــان فاش نشود، 
جسد دختر را به بیابان های نظرآباد منتقل کرده 
و در آنجا به آتش بکشــند تا هویت وی شناسایی 
نشود. رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز گفت: با 
کشف این حقیقت، صاحب کلینیک بازداشت شد 
و در بازجویی ها به جرم خود اقرار کرد. وی با اشاره 
به دستگیری 5نفر درخصوص این عمل غیرانسانی 
تصریح کرد: برای تمامی متهمان پرونده تشکیل 

شده و در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.


