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گشت هاي پليس 
بايد هدفمند باشد

فرمان�ده انتظامي 
ب�زرگ  ته�ران 
گفت: امروز نيروي 
انتظام�ي ك�ه ب�ا 
عناي�ت ب�ه كالم 
نوراني مقام معظم 
رهب�ري مص�داق 
واقع�ي مجاهدان 

في س�بيل اهلل هس�تند، از اث�ر  گذارتري�ن 
اس�ت.  كش�ور  امنيت�ي  مجموعه ه�اي 
سردار حسين رحيمي در مراسم صبحگاه كه در 
يگان امداد اين فرماندهي برگزار ش��د، با اشاره به 
اهميت و جايگاه ويژه، يگان امداد در مأموريت هاي 
پليس بيان داشت: خوشحال هستم كه امروز در 
جمع يكي از مهم ترين واحدهاي مؤثر در برقراري 
نظ��م و امنيت پايتخت جمهوري اس��امي ايران 

هستم. 
وي افزود: با توجه به حساس��يت كار شما و اينكه 
حضور گس��ترده ش��ما مي تواند اثر زي��ادي را در 
انضباط، نظم و آرامش ش��هروندان داشته باشد و 
وظايف و مأموريت هاي ش��ما بسيار حائز اهميت 
است ترجيح دادم اولين نوبت در جمع شما برادران 
عزيزم باشم. س��ردار رحيمي عنوان داشت: وجود 
يك پليس بايد مظهر آرامش، نظم و انضباط و اقتدار 
باشد و اگر اينگونه باشد، بدانيد كه مفيد و مؤثر واقع 
خواهد شد و در غير اين صورت است كه مسير را 
اشتباه رفته ايد. وي با اشاره به اينكه پليس معرف 
اخاق اجتماعي جامعه است و بايد با رفتارهايش، 
رفتار جامعه را تغيير ده��د و با هنجارهايي كه در 
مأموريت هايش انجام مي دهد نا هنجاري ها را از بين 
ببرد و نبايد عامل پلشتي ها و رفتارهاي ناشايست 
باشد، گفت: با مردم بايد لطيف ترين، مؤدبانه ترين 
و بهترين برخورد را داشته باشيم؛ چراكه ما خادم 
مردم هس��تيم. فرمانده انتظامي تهران بزرگ در 
پايان با تأكيد بر لزوم داشتن گشت هاي هدفمند، 
بيان داشت: بايد گشت ها هدفمند و اثر گذار باشند 
و با احترام به مردم با چش��ماني ب��از و تيز بين با 
كوچك ترين مورد نا امني و بي نظمي برخورد شود.  

كشف كتيبه ايلخاني 
در تويسركان

يك كتيبه متعلق ب�ه دوره ايلخاني�ان از خانه 
يك قاچاقچي عتيقه در تويسركان كشف شد. 
س��رهنگ محمد معصوم��ي، فرمان��ده انتظامي 
تويسركان گفت: مأموران پليس به دنبال بررسي 
فعاليت يك قاچاقچي عتيقه اين كتيبه  را از خانه اش 
كشف و او را بازداش��ت كردند. متهم گفت: قصد 
انتقال عتيقه به خارج از كش��ور را داشته است كه 
بازداشت شد. سرهنگ معصومي ادامه داد: طبق نظر 
كارشناسان اداره ميراث فرهنگي كتيبه كشف شده 

متعلق به دوره ايلخانيان است. 

كشف افيون از تانكر سوخت
ي�ك محمول�ه تري�اك از داخ�ل تانك�ر 
كش�ف  طب�س  شهرس�تان  در  نفتك�ش 
ش�د و دو س�وداگر م�رگ بازداش�ت ش�دند. 
 س��ردار مجيد ش��جاع، فرمانده انتظامي استان 
خراسان جنوبي گفت: دو روز قبل مأموران پليس 
در ايست و بازرسي ديهوك طبس هنگام كنترل 
خودروهاي عبوري به يك تانكر نفتكش كه عازم 
ش��هرهاي مركزي كشور بود، مش��كوك شدند و 
خودرو را متوقف كردند. وي ادام��ه داد: مأموران 
در بازرسي از خودرو مقدار 518 كيلوگرم ترياك 
را كه به طرز بس��يار ماهران��ه اي در تانكر خودرو 
جاساز شده بود،كشف و راننده و سرنشين خودرو 

را دستگير كردند. 

تاالب خوران انزلي را 
به آتش كشيدند

از  هكت�ار   ۷۰ از  بي�ش  زمين خ�واران 
اراض�ي ت�االب انزل�ي را ب�ه آتش كش�يدند. 
  به گزارش »ايس��نا «، احس��ان هادي پور، رئيس 
اداره حفاظ��ت محيط زيس��ت بندرانزلي گفت: 
آتش سوزي ش��ديدي كه در ضلع غربي رودخانه 
پسيخان در حوزه انزلي شروع شده بود، مهار شد. 
وي ادامه داد: متخلفان شناسايي شده اند و پرونده 
تخلفشان جهت س��ير مراحل قانوني به دادسرا 
ارجاع ش��د. هادي پور علت آتش سوزي را اهداف 
س��ودجويانه جهت تصرف زمين و تاالب  خواري 

عنوان كرد. 

11كشتهدرسيالبهاي
5استانشمالي

اس�تان    پن�ج  در  سيل آس�ا  بارش باران ه�اي   
ش�مالي كش�ور تاكن�ون 11 كش�ته و ش�ش مفق�ود و 
خس�ارت هاي مال�ي بس�ياري برج�اي گذاش�ته اس�ت. 
مرتضي سليمي، رئيس س��ازمان امداد و نجات كشور با اشاره 
به س��ياب در پنج استان گلس��تان، گيان، خراسان رضوي، 
خراسان ش��مالي و س��منان گفت: تاكنون 11كشته برجاي 
گذاش��ته اس��ت. وي ادامه داد: به 2 ه��زار نفر در 21 ش��هر و 
روس��تاي اين پنج اس��تان امدادرساني شده اس��ت و 96 نفر 
اس��كان اضطراري يافتن��د. وي افزود: 11 نفر در اس��تان هاي 
خراسان رضوي، خراسان ش��مالي و گلس��تان جان خود را از 
دست داده و دو نفر در روستاي شيرين آباد و شهرستان علي آباد 

مفقود شده اند. 
 صادقعلي مقدم، مديركل مديريت بحران استانداري گلستان 
گفت: در زرين گل علي آباد نيروهاي ارتش و سپاه به امدادگران 
ملحق شدند و تاش براي يافتن دو مفقود حادثه كه پدر و پسر 
هستند، در جريان است. اين پدر و پسر، همراه مادر خانواده روز 
جمعه س��وار بر خودروي پرايد گرفتار سياب شدند كه پيكر 
مادر 35 ساله از آب خارج شد و تاش براي يافتن دو نفر ديگر 
ادامه دارد. اين حادثه همچنين خساراتي به چندين دستگاه 
خودرو و تراكتور، مناطق شهري و روستايي، منازل مسكوني، 
زمين هاي كش��اورزي و محصوالت زراعي و زيرس��اخت هاي 
مناطق شهري و روس��تايي و جاده هاي گلس��تان به ويژه در 
شهرستان هاي كاله، آزادشهر، مينودشت، راميان و علي آباد 

وارد كرده است. 
   8 كشته و 4 مفقود در سيالب خراسان رضوي

در جريان بارش باران شديد و جاري شدن سياب روز جمعه در 
استان خراسان رضوي، هشت نفر كشته شدند. تاش امدادگران 

براي يافتن مفقودان حادثه در جريان است. 
محمد مقدوري، مع��اون هماهنگي امور عمراني اس��تانداري 
خراسان رضوي گفت: در جريان بارش هاي رگباري عصر جمعه 
در شهرستان هاي درگز، قوچان، نيش��ابور و كات در شمال 
استان خراسان رضوي و جاري ش��دن سيل تاكنون هشت نفر 

جان باخته اند. 
 وي گفت: هيچ ك��دام از افراد بومي در جري��ان حادثه ناپديد 
نشده اند، اما احتمال دارد كه مس��افران و گردشگران غافلگير 
و گرفتار سياب شده باش��ند كه تاش هاي امدادگران در اين 
باره جريان دارد. او گفت: شامگاه جمعه 450 نفر از گرفتاران در 

سياب اسكان يافتند. 
مقدوري ميزان خسارت در بخش كشاورزي را باال عنوان كرد 
و گفت: ميزان خس��ارت بعد از فروكش كردن س��ياب انجام 
مي شود. سيداصغر موس��وي تبار، فرماندار كات اما گفت كه 
چهار نفر در اين شهرس��تان ناپديد ش��ده اند ك��ه تاش هاي 

امدادگران در اين باره جريان دارد. 
   يك كشته در خراسان شمالي

 مصطف��ي صالح پ��ور، مع��اون ام��داد و نجات ه��ال احمر 
خراسان شمالي هم گفت: س��ياب جمعه به شش شهرستان 
اين استان خسارت زد كه در جريان آن يك نفر كشته شد و سه 
نفر مجروح شدند. وي گفت: بيشترين خسارت به شهرستان 
مرزي راز و جرگان واقع در شمال غرب استان وارد شده است 
كه آس��يب ديدگان در 11چادر جمعيت هال احمر اس��كان 

اضطراري يافتند.
 

پرونده بنيتا روي ميز قضات شعبه نهم دادگاه 
عامالن قت�ل بنيتا، دختربچه هش�ت ماهه در ش�عبه نهم 
دادگاه كيفري شماره يك استان تهران محاكمه مي شوند. 
به گزارش خبرنگار ما، چند روز بعد از صدور كيفرخواست عليه 
محمد به اتهام قتل عمد و مهدي به اتهام معاونت در س��رقت، 
پرونده به دادگاه كيفري يك استان تهران ارجاع داده شد و روي 
ميز هيئت قضايي به رياس��ت قاضي محمدي كش��كولي قرار 
گرفت. دو متهم بعد از تعيين وقت، پ��اي ميز محاكمه حاضر 

خواهند شد. 

اميد 4 بيمار به ادامه زندگي
اعضاي بدن مردي ميانس�ال در شهرستان شيروان كه به 
مرگ مغزي مبتال شده بود، به چهار بيمار نيازمند اهدا شد. 
بهمن رحيمي، 56 ساله اهل روستاي خانلق شهرستان شيروان 
بود كه دچار مرگ مغزي و اعضاي بدن وي به بيماران نيازمند 

اهدا شد. 

آگهی مزایده اموال غیر منقول رونوشت آگهی حصر وراثت رونوشت آگهی حصر وراثت 

قتلهموطنبهخاطريكونيمميليونتومان
م�ردي افغ�ان ك�ه يك س�ال قب�ل هموطنش 
را ب�ه خاط�ر طل�ب ي�ك و ني�م ميلي�ون 
تومان�ي ب�ه قت�ل رس�انده بود، س�رانجام 
بازداش�ت ش�د و ب�ه جرم�ش اعت�راف كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، 22 شهريورماه سال گذشته 
يك خودروي تريلر كه در حال عبور از جاده قديم 
قم به حسن آباد بود، كنار جاده توقف كرد و راننده 
 براي كنترل الستيك ها پياده شد. او لحظاتي بعد 
با ديدن جسد مردي ميانسال با مركز فوريت  هاي 
110 تماس گرفت. خيلي زود تيم��ي از مأموران 
كانت��ري 176 حس��ن آباد خودش��ان را به محل 
رس��اندند و متوجه شدند جس��د متعلق به مردي 
حدوداً 50 ساله اس��ت كه با اصاب��ت ضربات چاقو 
كشته شده است. در تن پيمايي از جسد هم معلوم 
شد كه هيچ اوراق هويتي همراه مقتول وجود ندارد. 
در ادامه، جسد به دستور قاضي دادگاه فشافويه به 
پزشكي قانوني منتقل شد و كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاه��ي تهران، مأمور رس��يدگي به پرونده 
ش��دند. چند روز بعد از كش��ف جس��د و در حالي 
كه تحقيق��ات در اين باره در جري��ان بود، اعضاي 
خانواده اي افغان به يكي از كانتري هاي ش��هريار 
رفته و گم شدن مردي 45 س��اله به نام اسماعيل 
را گزارش دادند. همس��ر وي گفت: چند روز قبل 
ش��وهرم براي انجام كاري از خانه خارج شد تا به 
حس��ن آباد برود و از آن روز ديگر خبري از او نشد. 
مشخصاتي كه اين زن از شوهرش در اختيار پليس 
گذاشته بود با مشخصات جسد كشف شده مطابقت 
داشت به خاطر همين خانواده وي به پزشكي قانوني 
دعوت ش��دند. آنها بعد از ديدن جسد، هويت او را 

شناسايي كردند. 
بعد از شناسايي هويت مقتول، پرونده با موضوع قتل 
عمد تشكيل شد و تحقيقات براي شناسايي عامل 
يا عامل قتل به جريان افتاد. همس��ر اسماعيل هم 
جزئيات بيشتري از زندگي شوهرش را در اختيار 
پليس گذاشت. او گفت: شوهرم پيمانكار ساختمان 
بود و وضع مالي خوبي داشتيم تا اينكه به مصرف 
مواد مخ��در اعتياد پي��دا كرد. از آن زمان بيش��تر 
پول هايش را صرف خريد مواد مي كرد و طلبكارها 
مدام زنگ در خانه مان را مي زدند و دنبال پولشان 
بودند تا اينكه آخرين بار گفت با يكي از دوستانش 

قرار ماقات دارد. 
 مأموران پليس با بررس��ي تماس هاي اس��ماعيل 
متوجه شدند كه آخرين بار همراه مردي افغان به 
نام عبداهلل36 ساله ديده شده است. عبداهلل، مالك 
مغازه مصالح فروشی ساختماني در وحيديه شهريار 
بود. وقتي مأموران پليس راهي محل كار او شدند، 
فهميدند كه او همزمان با ناپديد ش��دن اسماعيل 
به افغانستان گريخته اس��ت. بررسي ها در اين باره 
ادامه داش��ت تا اينكه اوايل مردادم��اه به مأموران 
پليس خبر رسيد كه عبداهلل به صورت غيرقانوني 
وارد كشور ش��ده و به محل كارش برگشته است. 
كارآگاهان 22 مردادماه متهم را بازداشت كردند. 
او در اولي��ن بازجويي ها به قتل اعت��راف كرد و در 
شرح ماجرا گفت: من نيسان وانت داشتم و مصالح 
ساختماني اس��ماعيل را برايش جابه جا مي كردم. 
مدتي بود ك��ه او يك و نيم ميلي��ون تومان به من 
بدهكار ش��ده بود. وقتي پولم را طل��ب مي  كردم، 
مدام وعده مي داد. چندبار در خان��ه اش رفتم و با 

او دعوا كردم، اما فايده نداشت و حاضر به پرداخت 
بدهي نمي شد. مي دانستم كه به مصرف مواد اعتياد 
پيدا كرده و پول هايش را صرف خريد مواد مي كند، 
با اين حال حاضر نبودم كه از طلبم صرف نظر كنم. 
متهم در شرح حادثه هم گفت: يك روز قبل از حادثه 
يكي از دوستانم به من خبر داد كه اسماعيل پول 
زيادي گرفته به خاط��ر همين با او تماس گرفتم و 
خواستم پولم را بدهد. او قرار ماقات گذاشت. وقتي 
سر قرار رفتم دوباره مدعي شد كه پول ندارد. گفت 
كه مقداري پول از دوستش كه در حسن آباد است، 
طلب دارد و خواست او را به آنجا ببرم تا طلبش را 
وصول و بدهي اش را پرداخت كند. من كه چاره اي 
نداشتم، قبول كردم. او را سوار نيسان كردم و راهي 
حسن آباد ش��ديم. در راه اما حرفش را تغيير داد و 
مدعي شد كه اصًا به من بدهكار نيست. از شنيدن 
اين حرفش خيلي عصباني ش��دم. او ناگهان چاقو 
كشيد و به سر و كتف من ضربه زد. من هم دست به 
زير صندلي بردم و چاقويي كه آنجا گذاشته بودم 
را برداشتم و چند ضربه به سينه او ضربه زدم. كنار 
جاده توقف كردم. اسماعيل پياده شد و به سختي 
خودش را به كنار جاده رساند. من هم پياده شدم و 

دنبالش رفتم. ناگهان برگشت. 
احتمال دادم كه دوباره قصد ضرب��ه زدن دارد، به 
خاطر همي��ن او را هل دادم ك��ه روي زمين افتاد. 
با چاقو چن��د ضربه ديگر ب��ه او زدم و از محل فرار 
كردم. سرهنگ كارآگاه حميد مكرم، معاون مبارزه 
با جرائم جنايي پلي��س آگاهي تهران بزرگ گفت: 
تحقيقات بيشتر از متهم در اداره دهم پليس آگاهي 

تهران در جريان است. 

44 كشته در تصادف
  2  قطار در مصر

تصادف دو قطار مسافربري در اسكندريه مصر 44 كشته و 1۷۰ زخمي 
برجاي گذاش�ت.   مش�اور وزير راه و ترابري مصر پس از مش�اهده 

قربانيان حادثه   فوت كرد. 
اين حادثه عصر روز جمعه اتفاق افتاد كه در جريان آن دو قطار در منطقه 
»خورشيد« اسكندريه به شدت با هم برخورد كردند. امدادگران به سرعت 
خود را به محل رسانده و مجروحان حادثه را به بيمارستان ها منتقل كردند. 
براساس اين گزارش مصطفي السيد، مشاور وزير راه و ترابري مصر بعد از 
حضور در صحنه و مشاهد حادثه دچار سكته شده و جان خود را از دست 

داد. علت حادثه تصادف دو قطار  در دست بررسي است. 
 

قطع اكسيژن در هند 
جان 60 كودك را گرفت

قط�ع اكس�يژن در بيمارس�تان دولتي باب�ا رغوا 
در ايال�ت اوتارپ�رادش هن�د در چن�د روز 
گذش�ته م�رگ 6۰ ك�ودك را رق�م زده اس�ت. 
به دنب��ال وقوع اي��ن حادث��ه، دولت محل��ي ايالت 

اوتارپرادش در حال تحقيق در اين باره است. 
براس��اس گزارش ها فقط در شامگاه جمعه30 نفر 
از اين كودكان به دنبال اختال در دس��تگاه هاي 
اكسيژن و افزايش عفونت هاي تنفسي جان خود را 

از دست دادند. بررسي ها در اين باره ادامه دارد. 
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اتهام قتل زن كارتن خواب  به گردن همدست
مردي كه با فريب دو زن درمان�ده آنها را به خانه اش 
كشانده  و با همدستي يكي از آنها ديگري را به قتل 
رس�انده بود، در جلس�ه دادگاه ماجرا را ش�رح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، بيس��ت و چهارم آبان ماه س��ال 
93، مأموران پليس از مرگ مش��كوك زن 25 ساله اي 
به نام مريم در يكي از بيمارس��تان ش��هر باخبر و راهي 
محل شدند. شواهد نشان مي داد اين زن كه آثار جراحت 
روي نقاط مختلف بدنش وجود داش��ت، به كمك زن و 
مردي جوان به بيمارستان منتقل شده است. آنها بعد از 
انتقال زن جوان به بيمارس��تان به سرعت محل را ترك 
كرده بودند. پزشكان در اولين بررسي متوجه شدند كه او 
به علت ضربه مغزي فوت شده است. بعد از انتقال جسد 
به پزشكي قانوني و در حالي كه تحقيقات ادامه داشت، 
مرد جوان كه نويد نام داش��ت در مراجعه دوباره اش به 
بيمارستان شناسايي و بازداشت ش��د. نويد در جريان 
تحقيقات اعتراف كرد كه با همدس��تي زني 28 س��اله 
به نام سحر مرتكب قتل شده اس��ت. با نشاني هايي كه 
متهم در اختيار پليس گذاشت، سحر بازداشت شد و به 
جرمش اعتراف كرد. س��حر گفت: 11ماه قبل از حادثه 
در باجه تلفني حوالي ايستگاه راه آهن با نويد آشنا شدم. 
ش��وهرم معتاد بود و پدرش خرج من و پسر 5ساله ام را 
مي داد. از اين زندگي خسته شده بودم و مي خواستم هر 
طور شده فرار كنم. وقتي براي نويد داستان زندگي ام را 
تعريف كردم، قول داد به من كمك كند. به همين خاطر 
به او اعتماد ك��ردم و به خانه اش رفت��م. در آنجا با مريم 
آشنا شدم و نويد گفت: مريم دخترخاله ام است. او را به 
خاطر اعتياد به اينجا آورده ام تا ترك كند. در مدتي كه 
با مريم در خانه نويد بودم، بارها با هم درگير شديم. او در 
خصوص روز قتل گفت: آن روز وقتي مريم فحاشي كرد، 
عصباني شدم و همراه نويد او را كتك زديم كه بي هوش 

شد و روي زمين افتاد. با اورژانس تماس گرفتيم و او را به 
بيمارستان رسانديم، اما بي فايده بود.  با اين توضيحات 
هر دو متهم به اتهام رابطه نامشروع و مباشرت در قتل 
روانه زندان ش��دند و پرونده با كامل شدن تحقيقات به 
شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد.  
صبح ديروز، هر دو متهم از زندان منتقل شدند و مقابل 
هيئت قضايي به رياست قاضي قربان زاده قرار گرفتند. 
بعد از قرائ��ت كيفرخواس��ت به دليل عدم شناس��ايي 
اولياي دم مقتول، معاون اول رئيس قوه قضائيه براي هر 
دو متهم درخواست قصاص كرد.  در ادامه نويد در جايگاه 
قرار گرفت و با انكار جرمش گفت: مريم به خاطر اعتياد، 
كارتن خواب بود. روزي كه او را ديدم، دلم سوخت و او 
را به خانه مان بردم تا كمكش كنم ترك كند. بعد از آن 

چون جايي براي زندگي نداش��ت، قرار شد با ما زندگي 
كند و به مادرم كمك كند، چون م��ادرم فلج بود و به او 
خيلي محبت كرده بود. دوسالي گذشت تا اينكه با سحر 
آشنا شدم. او را حوالي ايس��تگاه راه آهن ديدم. او از من 
پول خواست تا به شهرستان برود كه گفتم پولي همراهم 
نيست. بعد خواست تا يك شب جاي امني بماند و فردا به 
شهرستان برود. پيشنهاد دادم به خانه مان بيايد و قبول 
كرد. نمي دانستم ش��وهر و فرزند دارد. بعد از آن بود كه 
يك سالي با ما زندگي كرد تا اينكه اين حادثه اتفاق افتاد. 
او در شرح حادثه گفت: آن روز خواهرم زنگ زد و گفت 
مريم و سحر با هم درگير شده اند. بافاصله به خانه رفتم 
و ديدم سحر با چاقو به پاي مريم زده است. دو سيلي به 
صورت هر كدامشان زدم. سپس با دسته تي دو ضربه به 

پشت مقتول زدم تا او را آرام كنم. بعد از آن سحر، مقتول 
را به داخل حمام برد و سرش را به ديوار كوبيد. وقتي او 
را بيهوش روي زمين ديدم، با اورژانس تماس گرفتم و 

خودم نيز با او به بيمارستان رفتم. 
او در آخرين دفاعش گفت: همه اظهاراتم به خاطر قول و 
وعده هاي دروغي كه سحر داد و فشارهاي روز بازجويي 
بود. او گفته بود، پدرم در شهرستان باغ و ملك زياد دارد. 
قتل را گردن بگير و قول مي دهم با قرار وثيقه آزادت كنم. 
در ادامه سحر نيز با انكار جرمش در جايگاه قرار گرفت 
و گفت:  پدرشوهرم نظامي بود و مرد زيركي بود. مدتي 
قبل با پسري به صورت پيامكي آشنا شدم. او شهرستان 
زندگي مي كرد. وقتي پدرشوهرم اين موضوع را متوجه 
شد، گوشي ام را گرفت و مرا تهديد كرد. از طرفي شوهرم 
كارتن خواب بود و مي خواست مرا معتاد كند به همين 
خاطر چاره اي جز فرار نداش��تم. متهم ادامه داد: بعد از 
آشنايي وقتي وارد خانه نويد شدم، او مرا خام حرف هايش 
كرد و من كه جايي براي ماندن نداشتم، تصميم گرفتم با 
آنها زندگي كنم. در اين مدت با مريم مشكلي و درگيري 
نداشتم، اما بارها ش��اهد بودم نويد او را به شدت كتك 
زده است. متهم ادامه داد: روز حادثه به خاطر موضوعي 
با هم درگير شديم. نويد وقتي به خانه آمد، شروع كرد به 
كتك زدن مريم و در آن درگيري ضربه اي به سر مقتول 
زد.  متهم در آخرين دفاعش گفت: نويد دروغ مي گويد 
من قول و وعده اي ندادم و او مي دانس��ت شوهر و فرزند 
دارم. اظهاراتم به خاطر تهديده��اي او بود. او گفت: به 
مادرم زنگ زده و آنها را تهديد كرده است. از آنجائيكه به 
مادرم حساس بودم، ترسيدم و قبول كردم قتل را گردن 
بگيرم. از طرفي فكر مي كردم موضوع ساده اي است و بعد 
از مدتي آزاد مي شوم. نمي دانستم تاوان سختي دارد.  در 

پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 


