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كالهبرداريبافروشبيتكوين
مردي كه با وعده ف�روش ارزهاي ديجيتال بيت كوين در ش�بكه 
اجتماعي اينستاگرام اقدام به كالهبرداري مي كرد، بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، چند روز قبل مردي به مأموران پليس فتا تهران 
خبر داد ك��ه در دام مردي فريبكار گرفتار شده اس��ت. او گفت: هنگام 
بررسي صفحات اينستاگرام متوجه صفحه مردي شدم كه مدعي بود 
ارز ديجيتال را با قيمت مناس��بي عرضه مي كند. بع��د از آن بود كه با 
شماره مدير صفحه تماس گرفتم و بعد از توافق بر سر قيمت، پول را به 
حسابش واريز كردم، اما او هيچ ارزي به حسابم واريز نكرد. بعد از چند 
روز متوجه شدم كه صفحه اينستاگرامش غيرفعال شده است، بنابراين 
با شماره تلفن همراهش تماس گرفتم، اما گوشي او خاموش بود و حاال 

از او شكايت دارم. 
بعد از مطرح شدن شكايت كارآگاهان پليس فتا در جريان تحقيقات 
س��ايبري متوجه ش��دند كه مته��م بع��د از غيرفعال ك��ردن صفحه 
اينستاگرامش پول را به حساب شاكي ريخته و از آنجا كه به اطالعات 
شماره حساب او دسترسي داش��ته براي خودش ارز ديجيتال خريده 
اس��ت.  در ش��اخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان پليس موفق شدند 
مخفيگاه متهم را شناس��ايي و او را بازداش��ت كنند. متهم در جريان 
بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد. او گفت: براي كس��ب ثروت دست 
به كالهبرداري با بيت كوين زدم. ابتدا ب��ا ايجاد صفحه فروش ارز هاي 
ديجيتال در اينستاگرام خريداران و فروشندگان ارزهاي ديجيتال را 
شناسايي مي كردم. بعد از آن به اطالعات حساب خريداران دسترسي 
پيدا مي كردم و به اين شيوه از فروش��ندگان براي خودم ارز ديجيتال 
مي خريدم. سرهنگ تورج كاظمي، رئيس پليس فتا تهران بزرگ گفت: 
تحقيقات براي شناس��ايي جرائم بيش��تر متهم در پليس فتاي تهران 

بزرگ در جريان است. 
 

عموبرقيقالبيبهدامپليسافتاد
مردي كه با معرفي خودش به عن�وان مأمور اداره ب�رق از مالكان 
ساختمان هاي در حال ساخت كالهبرداري مي كرد، بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، اسفند سال قبل مردي به مأموران پليس تهران 
خبر داد كه در دام مردي فريبكار گرفتار شده است. او گفت: من مالك 
ساختماني درحال ساخت در شرق تهران هستم. چند روز قبل مردي 
حدوداً 35 ساله در حالي كه لباس فرم مأموران برق به تن داشت وارد 
ساختمان شد و خودش را آقاي رضايي معرفي كرد. او گفت مي تواند از 
اداره برق منطقه براي دوكنتور موجود در ساختمان افزايش آمپر بگيرد 
و سه كنتور جديد هم در ساختمان نصب كند. او گفت براي انجام اين 
كار بايد همكاران ديگرش را هم راضي كند براي همين 50 ميليون تومان 
در چند مرحله به حسابش ريختم، اما خبري از كنتور نشد. وقتي به اداره 
برق پاسداران رفتم گفتند كه همكاري به اسم رضايي ندارند و آن مرد 

كالهبردار بوده است. 
در شاخه ديگري از تحقيقات پرونده به دستور قاضي شعبه 13 دادياري 
دادسراي ناحيه 4 رس��الت تهران در اختيار تيمي از كارآگاهان پايگاه 
چهارم پليس آگاهي قرار گرفت. كارآگاهان در جريان تحقيقات خود 
مخفيگاه متهم را در كيانشهر شناس��ايي و دهم تيرماه او را بازداشت 
كردند. در جريان تحقيقات بعدي مشخص شد كه شكايت هاي مشابهي 
عليه متهم مطرح شده است. او در بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و 
گفت از پنج نفر به اين شيوه كالهبرداري كرده است. سرهنگ كارآگاه 
مرتضي نث��اري، رئيس پايگاه چه��ارم پليس آگاه��ي پايتخت گفت: 
تحقيقات براي شناسايي جرائم بيش��تر متهم در پايگاه چهارم پليس 

آگاهي تهران جريان دارد. 

پليسهايدرستكاركيف4هزاردالري
رابهصاحبشرساندند

دو مأمور پلي�س امني�ت پايتخت كيف ح�اوي 4 ه�زار دالر را به 
صاحبش رساندند. 

به گزارش خبرنگار ما، س��ردار علي ذوالق��دري، رئيس پليس امنيت 
عمومي پايتخ��ت گفت: دو روز قب��ل دو مأمور پلي��س امنيت هنگام 
گشت زني در ميدان س��پاه كيف مشكي رنگي را كش��ف و در بررسي 
محتويات آن 4 هزار دالر به همراه اوراق هويتي كشف كردند. آنها بعد 
از بررسي اوراق با شماره تماس��ی كه متعلق به مديرعامل يك شركت 
تجاري بود تماس گرفتند و سپس راهي ش��ركت شدند. مديرعامل با 
ابراز خوش��حالي گفت كه كيف خود را گم كرده بود. وي بعد از دادن 
مشخصات كامل كيف 4 هزار دالري را تحويل گرفت و از اقدام مأموران 

پليس قدرداني كرد.

قتلدردرهفرحزاد
پس�ر افغ�ان ك�ه پ�س از شكس�ت عش�قي راه�ي اي�ران 
ش�ده بود ب�ه ط�رز مرم�وزي در دره فرح�زاد به قتل رس�يد. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 18 بعد از ظهر پنج شنبه 13 تيرماه بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران پليس از 
قتل مرد جواني در حوالي دره فرحزاد با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه با جسد پسر 36 ساله اي به نام بشير روبه رو 
شدند كه با اصابت بيش از 30 ضربه چاقو به قتل رسيده بود. بررسي هاي 
مأموران نشان داد بشير پسر افغاني است كه چند ماه قبل از افغانستان 
براي كار به ايران آمده است. از سوي ديگر مأموران دريافتند سه برادر 
مقتول نيز در ايران زندگي و كار مي كنند. يكي از برادران مقتول پس 
از شناسايي گفت: چند سال قبل ما سه برادر براي كار به ايران آمديم اما 
بشير همراه مادرم در افغانستان زندگي مي كرد. او عاشق دختر جواني 
شده بود و قصد داشت به خواستگاري  اش برود، اما مادرم مخالف ازدواج 
آنها بود كه به همين خاطر بشير ش��ش ماه قبل از خانه قهر كرد و به 
ايران آمد. در اين مدت ما خيلي جست وجو كرديم پيدايش كنيم اما 
نتوانستيم از او خبر بيابيم تا اينكه امروز فهميديم به قتل رسيده است. 
جسد مقتول در ادامه براي انجام آزمايش هاي الزم به پزشكي قانوني 
فرستاده ش��د و مأموران در تالش��ند تا عامل يا عامالن اين حادثه را 

شناسايي و دستگير كنند.

عامالن سربريدن قاري قرآن  همچنان متواري هستند

 

ناكام ماندن تالش هاي پليس براي بازداش�ت 
عامالن ربودن و اقدام به قتل يكي از قاريان قرآن 
سبب ش�د تا وي براي وارد شدن جراحت هاي 
شديد درخواست ديه از بيت المال را مطرح كند. 
به گ��زارش خبرنگار ما، رس��يدگي ب��ه پرونده از 
پاييز سال 95 با ش��كايت مردي كه در دام اعضاي 
يك باند افغان گرفتار شده بود به جريان افتاد. وي 
در حالي كه به شدت مجروح شده بود، بعد از انتقال 
به بيمارستان به پليس گفت: »من نظامي هستم 
و براي كمك هزينه زندگي گاهي مسافركش��ي 
مي كردم. روز حادثه در ميدان آرياش��هر سه مرد 
افغان را به مقصد آذري س��وار كردم. بين راه آنها 
شروع كردند به گريه و زاري و گفتند برادرشان در 
شهرك صنعتي در يك چاپخانه كار مي كند و به 
خاطر يك س��انحه مجروح شده است. آنها گفتند 
پولي ندارند كه برادرش��ان را به درمانگاه برسانند 
به همين خاطر دلم س��وخت و قول دادم آنها را تا 
ش��هرك صنعتي ببرم و برادرش��ان را به درمانگاه 
برسانم. « شاكي ادامه داد: »وقتي به شهرك رسيديم 
متوجه شدم در طول مسير دو خودروي ديگر كه 
آنها هم چند مرد افغان بودند مرا تعقيب مي كردند 
و چند مرد افغان ديگر نيز در مقصد منتظر ما بودند، 
تازه متوجه شدم كه اين ماجرا يك نقشه بوده است 
ولي راه نجاتي نداشتم. مردان افغان دست و پايم را 
بستند و به شدت كتكم زدند. سپس با چاقو چند 
ضربه زدند تا اينكه كارت مشخصاتم از جيبم افتاد. 
ناگهان يكي از آنها گفت او نظامي است به همين 
خاطر آنها تصميم گرفتند مرا به قتل برسانند. چند 
نفر از آنها دست و پايم را گرفتند و يكي از آنها با چاقو 

گلويم را بريد. چشمانم تار شد و زير لب شهادتين 
را گفتم و در حاليكه صورت پسر 16 ساله ام جلوي 
نظرم آمد بيهوش شدم. نزديك اذان صبح به هوش 
آمدم و چشمم به سوي نوري در چند متري خودم 
افتاد. سينه خيز به هر سختي بود خودم را تا آن سوي 
نور كشاندم تا اينكه سگي در آنجا مرا ديد. آن حيوان 
شروع به پارس كردن كرد و با صداي حيوان مردي 

از راه رسيد و اورژانس و پليس را خبر كرد.«
ش��اكي از مردان افغان به اتهام س��رقت خودرو و 
آدم ربايي و اقدام به قتل شكايت كرد. بعد از طرح 
شكايت تحقيقات در اين باره به جريان افتاد تا اينكه 
خودروي شاكي كشف ش��د. در بررسي  از خودرو 
مأم��وران دريافتند مردان افغان ي��ك باند قاچاق 
مواد مخدر هستند كه بعد از انتقال مواد خودرو را رها 
كرده اند. در حالي كه تحقيقات پليس براي بازداشت 

اعضاي باند ناكام مانده بود شاكي درخواست كرد 
ديه جراحت هاي شديد وي از بيت المال پرداخت 
شود، بنابراين پرونده به شعبه دهم دادگاه كيفري 

يك استان تهران فرستاده شد. 
صبح ديروز شاكي در همان شعبه حاضر شد و گفت: 
»روحيه ام بعد از حادثه به شدت آسيب ديد و باعث 
شد در بيمارستان رواني بستري شوم و همچنان 
داروي اعصاب مصرف مي كن��م. از طرفي تارهاي 
صوتي ام قطع ش��د و حدود يكماه صدا نداشتم تا 
اينكه پزشكان با پيوند تارهاي صوتي كمي صدايم 
برگشت. قبل از اين حادثه از قاريان قرآن در نيروهاي 
مس��لح بودم. همچنين مربي تيم ملي نوجوانان 
نيروهاي مس��لح بودم. بارها از طرف ش��هرداري 
براي برنامه ها به عنوان قاري قرآن و مجري دعوت 
مي شدم و خودش برايم منبع درآمد بود. اين حادثه 

مرا از اين توانمندي ها ساقط كرد و همين امروز تيم 
ملي كشتي نوجوانان به كشور قزاقستان رفت، اما از 
آنجائيكه به خاطر صدايم توانايي اداره تيم را نداشتم 
از اين مأموريت جا ماندم. « ش��اكي در آخر گفت: 
»همزمان با اين حادثه متوجه شديم همسرم باردار 
است. او همان روز حادثه خواب ديده بود كه دو بره 
سفيد در خانه هست اما يكي از آنها شكمش سوراخ 
است. بعد از زايمان بود كه دكترها گفتند قلب يكي 
از نوزادان سوراخ است و در اين دو سال با هزينه هاي 
بسيار وزنش به 6 كيلو رسيده است. تقاضا دارم حاال 
كه متهمان شناسايي نشده اند با درخواستم موافقت 
شود، زيرا چندين ميليون هزينه هاي درمانم شد و از 
طرفي به خاطر تحريم ها هزينه هاي درمان فرزندم 

نيز خيلي زياد است.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

آگهى تغییرات شرکت آریا قطعه اراك با مسئولیت محدود به شماره ثبت 11746 و شناسه ملى 10780153570 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى دلیجان (523213)

آگهى مفقودي 
ســند خــودروي ســواري ســایپا تیــپ 132SE مــدل 1395 بــه 
رنــگ ســفید و شــماره پــالك ایــران 69- 984 س 71 و شــماره 
 NAs421100G1208115 و شــماره شاســی M135769354 موتور
بــه نــام خانــم فاطمــه ســادات عراقــی  به مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

آگهى راى هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهى تغییرات شرکت بهسازان پویا آب پارسا 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1648 

و شناسه ملى 14005167210

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى دلیجان (523212)

 آگهى تغییرات شرکت تعاونى آبزى پرور
 به شماره ثبت 336 و شناسه ملى 10780021641 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى محالت (523215)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى آبزى پرور به شماره
آگهى تغییرات شرکت تابان اقلیم کهن  ثبت 336 و شناسه ملى 10780021641

با مسئولیت محدود به شماره ثبت 11316 
و شناسه ملى 10780148852

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اراك (523224)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى کشاورزى دامداران آشتیان به 
شماره ثبت 28 و شناسه ملى 10780003488 

آگهى تغییرات شرکت تعاونى آبزى پرور به شماره ثبت 336 
و شناسه ملى 10780021641 

آگهى حصروراثت

م الف: 185/ الوندي- رئیس شعبه سوم شوراي حل اختالف گنگان

آگهى تغییرات شرکت آریا قطعه اراك با مسئولیت محدود به شماره ثبت 11746 و شناسه ملى 10780153570 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى دلیجان (523213)

آگهى مفقودي 
ســند خــودروي ســواري ســایپا تیــپ 132SE مــدل 1395 بــه 
رنــگ ســفید و شــماره پــالك ایــران 69- 984 س 71 و شــماره 
 NAs421100G1208115 و شــماره شاســی M135769354 موتور
بــه نــام خانــم فاطمــه ســادات عراقــی  به مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

آگهى راى هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهى تغییرات شرکت بهسازان پویا آب پارسا 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1648 

و شناسه ملى 14005167210

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى دلیجان (523212)

 آگهى تغییرات شرکت تعاونى آبزى پرور
 به شماره ثبت 336 و شناسه ملى 10780021641 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى محالت (523215)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى آبزى پرور به شماره
آگهى تغییرات شرکت تابان اقلیم کهن  ثبت 336 و شناسه ملى 10780021641

با مسئولیت محدود به شماره ثبت 11316 
و شناسه ملى 10780148852

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اراك (523224)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى کشاورزى دامداران آشتیان به 
شماره ثبت 28 و شناسه ملى 10780003488 

آگهى تغییرات شرکت تعاونى آبزى پرور به شماره ثبت 336 
و شناسه ملى 10780021641 

آگهى حصروراثت

م الف: 185/ الوندي- رئیس شعبه سوم شوراي حل اختالف گنگان

يكي از آسيب هايي كه همواره كودكان داخل خودرو را تهديد مي كند اين است كه برخي 
رانندگان   از روي سهل انگاري كودكان را در صندلي جلو نشانده يا آنها را در آغوش گرفته 
و اقدام به رانندگي مي كنند، كه در چنين ش��رايطي كوچك ترين ترمز يا برخورد با يك 
وسيله نقليه باعث مي شود  كودك   به جلو پرتاب  شود و آسيب  ببيند   از همين رو الزم است براي 
فرزندان خردسال   از صندلي كودك استفاده شود كه به وس��يله كمربند ايمني به صندلي عقب 

متصل مي شود.  
 اطالع رساني پليس راهور تهران بزرگ

ضرورت استفاده از صندلي و قفل كودك

س
پلی

ار 
د

ش
 ه

منشي شركت كه با تهديد انتشار عكس هاي خصوصي مدير 
عامل ش�ركت بازرگاني دس�ت به اخاذي چند صد ميليون 
تومان�ي زده اس�ت، تح�ت تعقي�ب پلي�س ق�رار گرفت.

به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل مردي به اداره پليس رفت و از 
فرد ناشناسي به اتهام اخاذي ميليوني شكايت كرد. 

شاكي در توضيح ماجرا گفت: شركت بازرگاني بزرگي در تهران 
دارم و تعدادي كارمند زن و مرد براي من كار مي كنند. يك ماه 
قبل پيامكي از طرف فرد ناشناس��ي به گوشي ام ارسال شد كه 
نوشته بود تمامي عكس ها و فيلم خانوادگي مرا در اختيار دارد. 
او تهديد كرد در صورتي كه مبلغ 20 هزار دالر به او پرداخت كنم 
عكس ها و فيلم هاي خانوادگي ام را براي من مي فرستد وگرنه در 
فضاي مجازي منتشر مي كند. ابتدا حرف هاي او را باور نكردم، اما 
او تعدادي از عكس ها و فيلم ها را در تلگرام براي من فرستاد كه 
متوجه شدم تهديد او جدي است. پس از اين مجبور شدم20 هزار 
دالر به آدرس��ي كه داده بود  پيك كنم  و قرار شد، فرد ناشناس 

پس از دريافت دالرها، عكس ها و فيلم هاي خانوادگي مرا به من 
برگرداند، اما او به قولش عمل نكرد تا اينكه چند روز قبل دوباره 
تماس گرفت و اين بار درخواست 20 هزار دالر كرد كه به اداره 

پليس آمدم و از فرد ناشناس به اتهام اخاذي شكايت كنم. 
با طرح اين شكايت پرونده به دستور بازپرس دادسراي امور جنايي 
تهران براي شناسايي متهم در اختيار تيمي از مأموران پليس قرار 
گرفت.  بررسي هاي مأموران نشان داد فرد اخاذ دختر جواني به 
نام رؤيا است كه مدتي در شركت بازرگاني شاكي مشغول به كار 

بوده است. 
همچنين مأموران متوجه شدند رؤيا در اين مدت با مرد جواني به 
نام احسان كه او هم از كارمندان اخراجي شركت بازرگاني است 
ارتباط تلفني داشته است.  پس از اين مأموران احسان را بازداشت 
كردند، اما متوجه ش��دند رؤيا به مكان نامعلومي گريخته است.  
شاكي پس از شناسايي متهم گفت: رؤيا منشي شركت من بود. او 
به عنوان منشي اول من به تمامي اسناد و مدارك من دسترسي 

داش��ت و من هم به او اطمينان داشتم. زماني كه من مشغول به 
كار بودم او به تلفن هاي همراه من هم جواب مي داد كه احتمال 
مي دهم او مدارك و اس��ناد و عكس هاي خانوادگي مرا از داخل 
گوشي ام به گوش��ي خودش انتقال داده اس��ت. او در اين مدت 
صداي خود را تغيير مي داد به طوريكه فكر مي كردم كسي كه از 

من اخاذي مي كند، يك مرد است.
احسان  هم پس از دس��تگيري در بازجويي ها گفت: من و رؤيا 
همكار بوديم تا اينكه ش��ركت نيروهاي��ش را تعديل كرد و من 
اخراج شدم. مدتي قبل رؤيا با من تماس گرفت و گفت از شركت 
بازرگاني بيرون آمده و در شركت ديگري مشغول به كار است. من 
با رؤيا در ارتباط بودم كه فهميدم او به صورت پنهاني به عكس ها 
و فيلم هاي خانوادگي مدير عامل شركت از طريق تلفن همراهش 
دسترس��ي پيدا كرده و از او اخاذي مي كن��د. وقتي متوجه اين 

موضوع شدم به او هشدار دادم كه ارتباطش را با من قطع كرد. 
تحقيقات براي دستگيري متهم ادامه دارد. 

منشیطمعكار
پسازاخاذی20هزاردالریگريخت

متهم:كمبودمحبتداشتم
واردچتشدم

م�رد و زن جوان�ي ك�ه بع�د از آش�نايي در فض�اي مج�ازي 
ش�دند.  محاكم�ه  داش�تند،  پنهان�ي  رابط�ه  ه�م  ب�ا 
به گزارش خبرنگار ما، در پرونده اي كه اسفند سال 9۷ در شعبه دوازدهم 
دادگاه كيفري يك استان تهران تشكيل شد، مرد جواني از مردي به نام 
مهران به اتهام رابطه پنهاني با همسرش، شقايق شكايت كرد. او بعد از 
ارائه يك فيلم به دادگاه گفت: »مدتي بود به رفتارهاي همسرم مشكوك 
بودم. او مدام به من اعتراض مي كرد و بهانه مي گرفت تا اينكه به رابطه 
پنهاني او با مرد غريبه پي بردم و فهميدم آنها قرار مالقات گذاشته اند. 
اين ش��د كه آن روز كمين كردم و به محض ورود مرد غريبه به خانه ام 

دوربين گوشي ام را آماده كردم و پشت سر او به خانه رفتم.«
با ثبت اين توضيحات مهران و همسر شاكي به دادگاه احضار شدند و 
مورد تحقيق قرار گرفتند، اما آنها ادعا كردند فقط در فضاي مجازي با 

هم رابطه داشته اند.
با اين اقرارها پرونده كامل شد و صبح ديروز بعد از نوبت رسيدگي روي 
ميز هيئت قضايي همان ش��عبه به رياس��ت قاضي توليت قرار گرفت. 
ابتداي جلسه زن جوان به اتهام رابطه نامشروع در جايگاه قرار گرفت 
و با قبول جرمش در شرح ماجرا گفت: »شوهرم مغازه داشت و صبح تا 
شب مشغول كارش بود. او به من و دو فرزندم توجهي نداشت به همين 
خاطر كمبود محبت داش��تم تا اينكه در تلگرام با مهران آش��نا شدم. 
پشيمانم و درخواست گذشت دارم.« سپس مهران در جايگاه ايستاد و 
گفت: »شقايق گفته بود مطلقه است و من هم از همسرم جدا شده بودم. 
قصد داشتم از شهرستان براي كار به تهران بيايم به همين دليل دنبال 

تكيه گاهي بودم كه در فضاي مجازي با شقايق، آشنا شدم.«
بعد از اين توضيحات شاكي با ارائه مستنداتي از جمله پرينت پيامك ها 

و... گفت: مهران دروغ مي گويد او مي دانست كه شقايق شوهر دارد. 
در ادامه وي به رياس��ت دادگاه گفت: »قبول دارم براي زندگي خيلي 
وقت نگذاشته ام به همين دليل همسرم را بخشيدم، اما همسرم از اينكه 
همسايه ها و خانواده هايمان به اين ماجرا پي برده اند بسيار ناراحت است 

و حتي چند بار دست به خودكشي زده است.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 


