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بازداشت 10 عضو 
شبكه هرمي كيونت

معاون مبارزه با جرائ�م جعل و كالهبرداري 
دس�تگيري  از  ته�ران  پليس آگاه�ي 
10عض�و ش�ركت هرم�ي كيونت خب�ر داد. 
به گزارش ج��وان،  س��رهنگ كارآگاه تقي پور 
گفت: ساعت 10 صبح 18 مهرماه امسال مردي 
وارد اداره چهارده��م پليس آگاهي ش��د و به 
مأموران خبر داد كه برادرش از يكس��ال قبل 
به عضويت يكي از ش��ركت هاي هرمي درآمده 
اس��ت. وي گفت كه  برادرش رامي��ن با وعده 
استخدام در يكي از شركت هاي وزارت نيرو از 
مازندران راهي تهران ش��ده اما در اين شركت 
هرمي گرفتار شده است. با اطالعاتي كه شاكي 
در اختيار پليس گذاش��ت مخفي��گاه اعضاي 
شركت در محدوده مهرآباد جنوبي شناسايي 
شد و كارآگاهان پليس ساعت 14 روز گذشته 
برادر شاكي و 9 عضو شركت كيونت را بازداشت 

كردند. 
 س��رهنگ جهانگي��ر تقي پور گفت: ش��ركت 
كيونت در واقع همان ش��ركت هرمي موسوم 
به گلدكوئيست اس��ت كه اينبار تحت عنوان 
استخدام در شركت هاي دولتي اقدام به جذب 
جوان��ان تحصيل كرده مي كن��د. اعضاي فعال 
ش��ركت به بهانه عدم امكان استخدام، اعضاي 
جديد را به بازاريابي ش��بكه اي تشويق كرده و 
با مبالغي بين 30 تا 40 ميلي��ون تومان آنها را 
به بهانه دريافت س��ود مجبور به عضوگيري از 
ميان دوستان، بستگان يا ساير اعضاي خانواده 

مي كنند. 
س��رهنگ تقي پور به خانواده  ه��ا توصيه كرد: 
به هيچ وجه به درخواس��ت مال��ي فرزندانتان 
كه براي اس��تخدام راهي تهران شده اند پاسخ 
مثبت ندهيد و به بستگان هم بسپاريد به هيچ 
عنوان اين پول را به فرزندتان ندهند. تنها راهي 
كه مي توانيد زمينه بازگشت فرزندتان را فراهم 
كنيد عدم پرداخت پول است، چون تنها در اين 
صورت است كه اين ش��ركت ها دست از اغفال 
سوژه برداشته و وي را رها مي سازند. وي ادامه 
داد: شهروندان نسبت به سكونت تعداد زيادي 
جوان در يك آپارتمان با رف��ت و آمد محدود 
ش��ك كرده و به پليس اطالع دهند. سرهنگ 
تقي پور گفت: استخدام در سازمان هاي دولتي 
از طريق رسانه هاي جمعي اعالم مي شود. پس 
در صورت تماس يك دوست قديمي در مورد 
استخدام در اين سازمان ها و وسوسه و دعوت 
فرزند شما به تهران به نيت فرد در عضوگيري 
براي شركت هاي هرمي شك كنيد و مانع پاسخ 

مثبت فرزندتان به اين دعوت شويد. 

آغاز موج بازگشت زائران اربعين
بازگش�ت  م�وج  ك�ه  ك�رد  اع�الم  انتظام�ي  ني�روي  فرمان�ده 
اس�ت.  افزاي�ش  ح�ال  در  و  ش�ده  آغ�از  كش�ور  ب�ه  زائ�ران 
سردار حسين اشتري در حاشيه حضور در قرارگاه اربعين گفت: از اول ماه صفر تاكنون 
۲ ميليون و 9۶۵ هزار و 3۵3 نفر از كشور خارج شدند و در همين مدت يك ميليون و 

4۲۷ هزار و ۷4۵ نفر به كشور بازگشته اند. 
فرمانده ناجا ادامه داد: امس��ال بيش از ۶0 درصد زائران از خودروي شخصي استفاده 
كرده اند و با توجه به اين رويكرد الزم اس��ت كه زائران از ش��تاب و عجله در رانندگي 
پرهيز كنند.  سردار اشتري با اشاره به حضور فعال و شبانه روزي نيروهاي پليس در 
مسيرهاي تردد زائران ادامه داد: خستگي و خواب آلودگي، شتاب و عجله در رانندگي 
از عوامل جدي وقوع برخي تصادفات در اين ايام بوده است، بنابراين به زائران توصيه 
مي كنم در موج بازگشت حتماً پيش از رانندگي اس��تراحت كافي داشته باشند و هر 
زمان كه نياز به استراحت داشتند به توقفگاه هايي كه در طول مسير براي زوار در نظر 

گرفته شده، مراجعه كنند. 
وي ادامه داد: ۵۶  درصد زوار از مرز مهران، ۲۵ درصد از مرز شلمچه، 11 درصد از مرز 

چذابه و ۵ درصد از مرز خسروي براي تشرف به عتبات عاليات عازم عراق شده اند.

قتل  با  يك  جعبه  شيريني
ب�ه  رس�يدن  ب�راي  ك�ه  افغ�ان  پس�ر 
دخترعم�ه اش نقش�ه قت�ل ش�وهر او را 
طراح�ي كرده ب�ود، س�رانجام اعت�راف 
كرد ب�ا خري�د ي�ك جعب�ه ش�يريني وارد 
خان�ه ش�ده و جناي�ت را رق�م زده اس�ت. 
به گزارش جوان، شامگاه پنج شنبه 18 مهرماه به 
مأموران كالنتري 103 گاندي خبر رسيد، مردي 
افغان در محل زندگي اش كه اتاقي س��رايداري 
هم��ان حوالي بود ف��وت شده اس��ت. با حضور 
مأموران پليس و تأييد حادث��ه، قاضي غالمي، 
بازپرس شعبه س��وم دادس��راي امور جنايي به 
همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
در محل حاضر ش��د. در اولين گام، كارشناسان 
پزشكي قانوني پس از معاينه جسد تأييد كردند 
كه مرد 4۲ ساله با فشار بر عناصر حياتي گردنش 
فوت شده است. فريبا همسر وي گفت: من روز 
گذشته براي سركشي به مادرم راهي خانه شان 
در ش��هر ري شدم. س��اعتي قبل وقتي به خانه 
برگشتم متوجه شدم ش��وهرم جمال خوابيده 
است. خواستم بيدارش كنم كه فهميدم نفس 
نمي كشد. نگران شدم و با اورژانس تماس گرفتم. 
امدادگران پ��س از اينكه از راه رس��يدند و او را 
معاينه كردند، گفتند كه شوهرم فوت شده است. 
من احتمال مي دهم او در خواب سكته كرده و 

جانش را از دست داده است. 

در جريان بررسي هاي بعدي كارآگاهان با بررسي 
تماس هاي فريبا متوجه شدند كه او از مدت ها 
قبل با پسردايي اش رحيم ارتباط دارد. بنابراين 
فريبا به عنوان مظنون بازداشت شد. او در توضيح 
ارتباط خود با رحيم گفت: يكسال قبل بود كه 
دختردايي ام فوت شد. بعد از آن برادرش رحيم 
كه پسري 19 ساله است دچار افسردگي شد. من 
چندبار با او تماس گرفتم تا دلداري اش بدهم. در 
مدتي كه با او حرف مي زدم از مشكالت زندگي 
خودم حرف زدم. همين موضوع سبب شد تا من 
و رحيم به هم وابسته ش��ويم تا اينكه رحيم به 
من ابراز عالقه كرد و گفت كه دوست دارد با من 
ازدواج كند. او پيشنهاد داد تا از شوهرم جدا شوم 
و با هم ازدواج كنيم اما شوهرم حاضر به طالق 
دادن من نبود. متهم ادامه داد: به هر حال ما در 
اين باره با هم حرف مي زدي��م و دنبال راه حلي 
بوديم كه رحيم پيشنهاد قتل شوهرم را مطرح 
كرد. من با پيشنهادش مخالفت كردم و گفتم كه 
حاضر به مرگ شوهرم نيستم. رحيم هم گفت كه 
حاضر نيست رنج كشيدن من را ببيند. فريبا در 
شرح حادثه گفت: مطابق نقشه من يك شب قبل 
از حادثه به بهانه ديدار ب��ا مادرم راهي خانه اش 
در شهرري ش��دم و صبح روز بعد وقتي به خانه 

برگشتم با جسد شوهرم مواجه شدم. 
بعد از به دس��ت آم��دن اين اطالع��ات بود كه 

رحيم هم بازداشت شد. متهم 19 ساله در اولين 
بازجويي ها جرمش را انكار ك��رد. او گفت: من 
نقشي در قتل شوهر فريبا نداشتم. متهم اما در 
تحقيقات فني به قتل اعتراف كرد. او گفت: در 
مدتي كه با فريبا حرف مي زدم به او عالقه  پيدا 
كردم. فريبا مدام از مشكالت زندگي اش حرف 
مي زد و من به خاطر دلس��وزي تصميم به قتل 
شوهرش گرفتم. شب حادثه وقتي فريبا به خانه 
مادرش رفت، من يك جعبه شيريني خريدم و 

به خانه شان رفتم. جمال از من استقبال كرد و 
شروع به حرف زدن كرديم. در فرصتي مناسب 
روس��ري را كه كنار مبل افتاده بود، برداشتم و 
به دور گردن��ش انداختم و آن قدر فش��ار دادم 

كه خفه شد. 
س��رهنگ كارآگاه علي گودرزي، معاون مبارزه 
با جرائم جنايي پليس آگاه��ي پايتخت گفت: 
تحقيقات بيشتر از دو متهم در اداره دهم پليس 

آگاهي تهران جريان دارد. 

آگهى تغییرات شرکت یادمان گوشت خراسان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 15158 و شناسه ملى 10380307871 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (635394)

آگهى تغییرات شرکت آسیا پردازان فیدار شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 45958 و شناسه ملى 10380619254 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (635395)

آگهى تغییرات شرکت آرین گاز خطوط نیشابور شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 3942 و شناسه ملى 10380530814

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نیشابور (635397)

آگهى تغییرات شرکت آرین گاز خطوط نیشابور شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 3942 و شناسه ملى 10380530814 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نیشابور (635396)

آگهى مفقودي 

علت مرگ زن سالخورده  بررسي مي شود
مش�كوك  م�رگ  درب�اره  تحقيق�ات 
و  پس�ر  دس�تگيري  ب�ا  س�الخورده  زن 
ش�د.  ت�ازه  مرحل�ه اي  وارد  عروس�ش 
به گزارش جوان، چند روز قبل اعضاي خانواده اي 
وارد ش��عبه س��وم دادس��راي امور جنايي تهران 
ش��دند و از برادر و عروسش��ان به اتهام قتل مادر 
سالخورده ش��ان ش��كايت كردند. دختر خانواده 
گفت: مادرم به تنهاي��ي در آپارتمانش كه طبقه 
چه��ارم س��اختماني مس��كوني در چهاردانگ��ه 
اس��ت زندگي مي كرد و من گاهي به او سركشي 
مي ك��ردم. ۲8 خردادم��اه بود كه ب��ا خانه مادرم 
تماس گرفتم اما به تماس هايم جواب نداد. نگران 

شدم و خودم را به خانه اش رساندم. با كليد يدك 
كه داشتم وارد ش��دم و ديدم كه در اتاق پذيرايي 
روي زمين افتاده است، براي همين به امدادگران 
اورژانس خبر دادم. آنها بع��د از معاينه گفتند كه 

مادرم فوت شده است. 
زن ميانس��ال ادامه داد: مادرم قبل از فوت تعداد 
زيادي سكه داشت كه از س��كه ها خبري نيست. 
من به برادرم و همسر او مظنون هستم و احتمال 

مي دهم كه آنها سكه ها را برداشته اند. 
بعد از طرح اين ادعا بود كه بررسي ها در اين باره 
به جري��ان افتاد. اوراق جواز دف��ن حكايت از اين 
داشت كه پيرزن به علت ايست قلبي جان باخته 

است، اما وقتي گزارش پزش��كي قانوني ضميمه 
پرونده شد نشان داد كه علت فوت وي مشكوك 
است، بنابراين پسر و عروس وي به دستور بازپرس 
بازداشت ش��دند. آنها در بازجويي ها اتهام را انكار 
كردند و گفتند از ماجراي سكه ها هم خبر ندارند. 
عروس ۵0 ساله گفت: من 1۷ سال قبل از شوهرم 
جدا شدم همراه سه فرزندم زندگي مي كردم. دو 
س��ال قبل بود كه براي خريد داروهاي گياهي به 
مغازه اي در نزديكي خان��ه ام مي رفتم. در جريان 
همين رفت و آمد بود كه صاحب مغازه كه مردي 
ميانسال بود به من عالقه  مند ش��د. او مادرش را 
واسطه كرد تا از من خواس��تگاري كند كه قبول 

كردم. شوهرم قباًل دو بار ازدوا ج كرده بود. همسر 
اولش هنگام وض��ع حمل فوت ش��ده بود و با زن 
ديگري ازدواج كرده ب��ود، اما دو س��ال قبل او را 
طالق داده بود. زن ميانس��ال گفت: من و شوهرم 
مدام به مادرش سركشي و از او مراقبت مي كرديم. 
يك روز قبل از حادثه همراه ش��وهرم به خانه اش 
رفتيم. من برايش غذا درست كردم و شوهرم هم 
داروهايش را تهيه كرد و بعد به خانه مان رفتيم تا 
اينكه روز بعد از فوتش با خبر شديم و از ماجراي 

سكه ها هم خبر نداريم. 
به دستور بازپرس تحقيقات از زن و مرد ميانسال 

در اين باره جريان دارد.

شكار عقاب در ساختمان مسكوني
پرنده ش�كاري كه با ورود به س�اختمان مس�كوني، موجب ترس ساكنان 

شده بود به دام افتاد. 
به گزارش جوان، آتش نشانان ايستگاه 131 عصر روز گذشته بعد از اطالع از ورود 
اين پرنده به يكي از ساختمان هاي ش��هرك الله در بلوار ارتش در محل حاضر 
شدند. امير گنجي يكي از آتش نش��انان گفت: يك بهله عقاب وارد حياط يك 
ساختمان مسكوني شده و ترس و  وحشت و نگراني ساكنان را در پي داشت. وي 
افزود: آتش نشانان با به كارگيري تجهيزات مخصوص، عقاب را به دام انداختند 
و به نگراني اهالي س��اختمان پايان دادند.  پرنده ش��كاری پس از هماهنگي با 

مسئوالن قسمت حيات وحش دارآباد،   تحويل اين مجموعه شد. 

 م�رد جنايتكار كه پ�س از قت�ل طالفروش 
جس�د او را مثله و پول و طالهايش را سرقت 
كرده ب�ود محاكم�ه و ب�ه قص�اص، زن�دان، 
تحمل ش�الق و پرداخت ديه محكوم ش�د. 
به گزارش جوان، اول مهر س��ال گذش��ته زني 
به مأموران پليس ته��ران خبر داد كه ش��وهر 
3۷ ساله اش نيما گم شده است. او گفت: شوهرم 
صاحب يك مغازه طالفروش��ي در خيابان ابوذر 
است. او امروز مثل هميشه به محل كارش رفت 
و ديگر به خانه برنگشت. هر چه با گوشي تلفن 
همراهش تم��اس گرفتم، خام��وش بود. تلفن 
مغازه اش را هم جواب نمي داد و كس��ي هم از او 
خبري نداشت. نگران شدم و راهي محل كارش 
شدم اما همس��ايه ها گفتند كه از صبح به مغازه 
نيامده اس��ت. من كه چاره اي نداشتم تصميم 

گرفتم پليس را از ماجرا با خبر كنم. 
بع��د از ط��رح ش��كايت تيم��ي از كارآگاهان 
اداره يازدهم پليس آگاهي تهران به دستور بازپرس 
در اين باره تحقيق كردند. آنها در اولين گام وارد 
مغازه نيما شده و متوجه شدند كه دزد به محل 
دستبرد زده و پول و طالهاي داخل گاوصندوق 
را سرقت كرده اس��ت. بررسي هاي پليس نشان 
داد كه س��ارق فردي آش��نا بوده كه با در دست 
داشتن كليد وارد ش��ده و بعد از ارتكاب سرقت 
از محل گريخته اس��ت. همچنين مشخص شد 
كه دوربين هاي مداربسته مغازه هم سرقت شده 
است.  در حالي كه بررسي هاي پليس در جريان 
بود مأموران پليس خودروي نيما را در خياباني 
همان حوالي كش��ف كردند. مأموران پليس با 
بررس��ي دوربين هاي مداربسته ساختمان هاي 

اطراف موفق ش��دند چهره مردي را كه خودرو 
را رها كرده بود به دست آورند. همسر نيما بعد از 
ديدن چهره آن مرد، وي را شناسايي كرد. ماني از 
دوستان نيما و صاحب مغازه مصالح فروشي بود 
كه تحت تعقيب پليس قرار گرفت و بازداشت شد. 
او در بازجويي ها اتهامش را انكار كرد و گفت كه 

اصالً از نيما خبر ندارد. 
در ش��اخه ديگ��ري از بررس��ي ها كارآگاه��ان 
پليس راهي مغ��ازه ماني ش��ده و دروبين هاي 
مداربس��ته آنجا را هم بررس��ي كردند. تصاوير 
دوربين ام��ا حكاي��ت هولناكي را ب��ه نمايش 
مي گذاشت كه براساس آن ماني، نيما را به محل 
كارش كشانده و پس از قتل او، جسدش را تكه تكه 

و سپس از محل خارج كرده است. 
مأموران پلي��س وقتي اين تصاوي��ر را به ماني 
نشان دادند او ش��روع به حرف زدن كرد. متهم 
گفت: مدتي بود كه به مصرف شيش��ه اعتياد 
پيدا كرده بودم براي همين درآمدم به شدت كم 
شده بود و به افراد زيادي هم بدهكار بودم براي 
همين نيما را به قتل رساندم و اموالش را سرقت 
كردم تا اوضاع مالي ام را بهت��ر كنم كه گرفتار 
شدم.  با كامل شدن تحقيقات در اين باره ماني 
به اتهام قتل عمد مجرم شناخته   و كيفرخواست 
عليه وي صادر ش��د و پرونده روي ميز قضات 
شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران 
قرار گرفت.  روز گذش��ته بع��د از اينكه قاضي 
رسميت جلسه را اعالم كرد، اولياي دم گفتند 
كه خواسته شان قصاص قاتل است. سپس ماني 
در جايگاه قرار گرفت و گفت: من با نيما دوست 
بودم و با هم رفاقت داشتيم. مدتي قبل از حادثه 

بود كه به مصرف مواد اعتياد پيدا كردم. همين 
موضوع سبب شد تا وضع مالي ام خراب شود. به 
دنبال راهي بودم تا وضع مالي را خوب كنم كه 
تصميم گرفتم از مغازه نيما سرقت كنم. براي 
همين نقشه اي طراحي كردم. مطابق نقشه روز 
حادثه به عمد با ماشين او تصادف كردم. نيما از 
ماشينش پياده شد و گفت كه بايد خسارتش را 
بدهم كه قبول كردم. گفتم كه مدارك ماشين 
داخل مغازه ام است. خواس��تم به آنجا برويم تا 
مدارك را به او بدهم تا به بيمه برود و خسارت 
بگيرد كه قبول كرد. وقتي وارد مغازه ام شد به 
اوحمله كردم. دست و پا و دهانش را بستم. بعد 
كليد مغ��ازه و گاوصندوق��ش را گرفتم. تالش 
مي كرد تا هر طور ش��ده خودش را رها كند كه 

مانع شدم و او را خفه كردم. 
متهم ادام��ه داد: بعد از حادث��ه راهي مغازه اش 
شدم و دوربين هاي مداربسته را از كار انداختم. 
در گاو صندوق را باز كردم و دو و نيم كيلو طال و 
پول هايش را سرقت كردم. سپس سوار ماشينش 
شدم و خودروي او را در محلي خلوت رها كردم.  
متهم در توضيح خارج كردن جس��د هم گفت: 
همان شب به مغازه ام برگشتم. خواستم جسد را 
از آنجا خارج كنم كه به تنهايي نتوانستم اين كار 
را بكنم براي همين جسد را مثله   و در محل ها ي 

اطراف شهر رها كردم. 
هيئت قضايي بعد از شنيدن آخري دفاع متهم 
وارد شور شد و متهم را به خاطر قتل به قصاص، 
براي سرقت به 13 سال زندان و ۷4 ضربه شالق و 
به خاطر جنايت بر ميت به پرداخت ديه محكوم 

كرد. 

قاتل مرد طالفروش به مرگ محكوم شد

 دام�اد ك�ه از سه س�ال قبل ب�ه اته�ام قت�ل تازه عروس�ش در بازداش�ت 
ب�ه س�ر مي ب�رد ب�ا جل�ب رضاي�ت اولي�اي دم از مج�ازات م�رگ فاصله 
گرف�ت و روز گذش�ته محاكم�ه ش�د، او ب�ه س�رطان مبتال  ش�ده اس�ت. 
به گزارش جوان، جلسه رسيدگي به پرونده صبح ديروز در شعبه يكم دادگاه كيفري 
يك استان تهران برگزار شد. پس از اينكه قاضي زالي رسميت جلسه را اعالم كرد 
نماينده دادستان خودش را به جايگاه رساند و كيفرخواست را قرائت كرد. او گفت: 
متهم پرونده كه از زندان به دادگاه منتقل شده بهروز نام دارد و 3۲ ساله است. او از 
خرداد سال 9۵ به اتهام قتل همسرش مولود در خيابان بني هاشم بازداشت شده است. 
متهم در بازجويي ها اعتراف كرده كه همسرش را با ضربات آجر به قتل رسانده است. او 
يك بار به همين اتهام محاكمه و به قصاص محكوم شده بود، اما با پرداخت ديه رضايت 
اولياي دم را جلب كرده است كه اين جلسه از جنبه عمومي جرم برگزار شده است.  
در ادامه بهروز در حالي كه مشخص بود به شدت بيمار است به در خواست قاضي در 
جايگاه قرار گرفت. او در شرح ماجرا گفت: مولود در همسايگي ما زندگي مي كرد و من 
مدتي قبل از حادثه به او عالقه مند شدم و همراه خانواده ام به خواستگاري اش رفتم 
و بعد از آن با هم عقد كرديم. مدتي كه گذشت در تدارك جشن عروسي بوديم كه 
بستگانم شروع كردند پشت سر همسرم حرف زدن. من البته به حرف هايشان توجه 
نمي كردم اما وقتي حرف زدن هايشان زياد شد خودم به ماجرا مظنون و به همسرم 
بدگمان شدم. چندبار با او در اين باره حرف زدم اما همسرم از من خواست كه به حرف 
ديگران توجه نكنم. حرف هاي او من را قانع نكرد و بعد از آن چندبار او را تعقيب كردم 
و چيزي هم دستگيرم نشد.  متهم در شرح حادثه هم گفت: آن روز مولود به خانه ما 
آمده بود و داشتيم با هم حرف مي زديم كه من دوباره همان موضوع را مطرح كردم. 
همسرم ناراحت شد و از من خواست دست از حرف مردم و كنترل كردن او بردارم. 
من اما به حرفش توجه نكردم و عصباني شدم. آجري را كه جلوي در بود، برداشتم و 

چند ضربه به سرش زدم كه روي زمين افتاد و جانش را از دست داد. 
متهم ادامه داد: من از كاري كه كرده ام پشيمان هستم و نبايد به حرف مردم توجه 
مي كردم. بدون هيچ دليلي همسرم را به قتل رساندم و خودم را گرفتار كردم. من از 
سال ها قبل به بيماري خوني مبتال هستم. در اين مدت سه سال و چهار ماهي كه در 
زندان هستم شرايط برايم سخت شده است. چندبار از زندان به بيمارستان منتقل 
شده ام و خونم را عوض كرده اند اما در زندان كسي نيست كه از من مراقبت كند براي 
همين بيماري ام به سرطان تبديل شده است. خانواده ام با سختي توانستند رضايت 
اولياي دم را جلب كنند حاال هم از دادگاه مي خواهم در مجازاتم تخفيف دهند تا 

بتوانم به درمانم برسم. 
هيئت قضايي بعد از ختم جلسه متهم را به سه سال و چهارماه حبس با احتساب ايام 

بازداشت محكوم كردند كه متهم تا چند روز آينده آزاد مي شود.

 قاتل تازه عروس 

 آزاد مي شود


