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ناظران خشونت
قتل دلخراش رومينا، دختر 14 س��اله گيالني به دست پدرش 
ادامه خشونت هاي خانگي است كه هر از گاهي فضاي اجتماعي 
ما را تكان مي ده��د. راه يافتن اين خبر به فضاي رس��انه اي و 
شبكه هاي اجتماعي خشم ش��ديد كاربران عليه پدر رومينا را 
به همراه داشت و به طوري كه خواستار به كار رفتن خشونتي 
بيش��تر عليه پدر رومينا ش��دند. اين پرونده كه در حال حاضر 
مراحل مقدماتي آن در حال انجام اس��ت، از چند سال قبل و 
با ارتباط رومينا و فردي به نام بهمن كه حاال مردي 30 س��اله 
است به جريان افتاده بود. براس��اس گزارش هاي منتشر شده 
مخالفت هاي خان��واده رومينا خصوصاً پدر 37 س��اله او با اين 
ارتباط منجر به تنش هاي بين طرفين و س��رانجام فرار رومينا 
از خانه ش��ده بود كه بازگش��ت رومينا به خان��ه فرجامي جز 
قتل دلخراش او را به همراه نداش��ت. پدر رومينا انگيزه اش از 
ارتكاب قتل را اختالف خانوادگي و فرار دخترش از خانه عنوان 
كرده اس��ت كه البته درباره اختالف ه��اي خانوادگي جزئيات 

بيشتري مطرح نشده است. 
آن چه درباره س��اختار قانوني پرونده مطرح است اين است كه 
مطابق رويه موجود، پرونده به علت حساسيت هايي كه ايجاد 
ش��ده به صورت ويژه بررس��ي و متهم نيز بعد از كامل ش��دن 
تحقيق��ات در دادگاه كيفري يك اس��تان گي��الن محاكمه و 
براساس آن چه در قانون پيش بيني شده به مجازات حبس سه 
تا 10سال محكوم مي شود و تنش هاي ايجاد شده هم تأثيري 

در تغيير رويه موجود نخواهد داشت. 
در بروز چنين پروند ه هايي آن چه مايه تأثر است اين است كه 
مداخله قانوني زماني صورت مي گيرد كه خشونت ايجاد شده 
به ارتكاب جرم منجر شده باش��د. آنگونه كه در اين پرونده هم 
محرز است، رومينا از مدت ها قبل تحت تأثير خشونت خانگي 
قرار داشته و پس از فرار از خانه به دليل نبودن سازمان حمايت 
كننده قانوني، ناگزير به بازگشت به كانون خانواده اي شده كه 
سرنوشتي جز قتل يا خودكشي را نمي شد براي آن متصور بود. 
اگر به جامعه پيرامون خود نگاهي بيندازيم متوجه خواهيم شد 
كه سازمان هاي مداخله گر در پيشگيري و حمايت از قربانيان 
خشونت فقط در حد داش��تن تابلو فعاليت مي كنند و اراده اي 
براي ارائه خدمات مداخله گر كه منجر به نجات زندگي قرباني 

شود در آنها وجود ندارد. 
روزانه پرونده هاي بسياري درباره قتل هاي خانوادگي كه ريشه 
در خشونت هاي اوليه دارد در محاكمه قضايي تشكيل مي شود. 
اضافه كنيد به اين آمار ش��مار تماس هايي كه با پليس درباره 
اين خشونت ها برقرار مي شود يا زندگي هايي كه در دادگاه هاي 
خانواده به همين دليل ب��ه جدايي منجر مي ش��ود. همه اين 
اتفاق هاي ناگوار در س��ايه حاكميت قان��ون روي مي دهد كه 
چشم سازمان هاي مداخله گر آن به س��اختارهاي پيشگيرانه 

بسته است. 
مايه تأثر اس��ت كه پرونده رومينا به سياق پروند ه هاي سياهي 
مثل آتنا، اهورا، ستايش و... بعد از سپري شدن رويه قانوني اش 
بسته خواهد ش��د بدون اينكه بازخواني و بازكاوي هاي ايجاد 
ش��ده تأثيري در كاهش خش��ونت در جامعه داشته باشد. در 
حوزه تصميم گيري، افراد به ج��اي اينكه موضوعات فرهنگی 
و اجتماعي كه بدنه جامعه را تش��كيل مي دهن��د، مورد توجه 
قرار دهند مناصب و مناسبات سياسي را هدف قرار مي دهند، 
از همين روست كه غفلت از موضوعات اجتماعي  و فرهنگی به 

پيامدهاي ناگواري منجر مي شود. 

پرونده قت�ل رومينا دختر 14 س�اله به 
دس�ت پ�درش واكنش هاي بس�ياري 
را ب�ه همراه داش�ته اس�ت. خش�ونت 
ب�ه كار رفت�ه در اي�ن حادث�ه س�بب 
ط�رح موضوع�ات بس�ياري در جامعه 
شده اس�ت كه رويك�رد قضاي�ي آن را 
در گفت و گو ب�ا محمد زمان�ي علويجه 
كارش�ناس قضايي ب�ازكاوي كرده ايم. 
متأسفانه ش�اهد اين هس�تيم كه پرونده هاي بسياري با 
موضوع قتل هاي خانوادگي تشكيل مي شود. در بسياري از 
اين پرونده ها پدر خانواده دست به قتل فرزند خود مي زند 
كه پرونده رومينا هم يكي از مصاديق اين پرونده ها است. 
نگاه و نظر قانونگذار نس�بت به مجازات چنين پدري كه 

مرتكب قتل فرزندش مي شود، چيست؟
بله، همانطور كه اش��اره فرموديد، متأسفانه قتل هاي خانوادگي در 
كشور ما بعضاً مشاهده مي ش��وند كه مي توان آنها را در شاخه هاي 
گوناگون مانند قتل هاي ناموس��ي، قتل هاي حيثيتي، قتل هايي با 
موضوع اموال و ارث، قتل هاي ناش��ي از حس��ادت و رقابت ناسالم 
بين اعضاي خانواده، قتل هاي ناش��ي از تبعيض بي��ن فرزندان و... 
دسته بندي كرد. قتل بسيار فجيع رومينا، اين دختر مظلوم 14ساله 
هم كه اين چنين سنگدالنه قرباني خش��م و جهل و ناآگاهي شد، 

اولين قتل از اين نوع قتل ها نبوده و آخرين آن نيز نخواهد بود. 
قانونگذار ما به تبع حكم شرع مقدس اسالم در مورد مجازات پدري 
كه مرتكب قتل عمدي فرزندش مي ش��ود، قائل ب��ه عدم قصاص 

است. 
ماده 301 قانون مجازات اس��المي مقرر م��ي دارد قاتل در صورتي 
كه پدر مقتول باشد، قصاص نخواهد شد ولي به موجب ماده ۶1۲ 
قانون مذكور، به حبس از سه تا 10سال محكوم خواهد شد و البته 
در صورت مطالبه ديه توسط ورثه،  قاتل به پرداخت ديه نيز محكوم 
خواهد شد، عالوه بر اين ممكن است دادگاه مجازات تكميلي مانند 

تبعيد هم براي مرتكب در نظر بگيرد. 
قانونگذار براي خواس�ته مادر مقتول در اين پرونده ها  

چه مواردي را پيش بيني كرده است؟
مادر مقت��ول در چني��ن پرونده هاي��ي مانند هر ش��اكي ديگر در 
پرونده هاي قتل، دو راه در پيش رو دارد ي��ا از قاتل فرزندش اعالم 
گذشت و رضايت  كند يا اعالم شكايت و تقاضاي مجازات نمايد. در 
صورتي كه مادر رومينا اعالم رضايت كن��د، قاتل فقط به مجازات 
حبس به شرحي كه بيان شد، محكوم خواهد شد و در صورتي كه 
اعالم شكايت كند، چون قصاص منتفي است، بنابراين قاتل عالوه 
بر مجازات حبس به پرداخت ديه در حق م��ادر رومينا نيز محكوم 

خواهد شد. 
در حال حاضر تحقيقات مقدماتي اين پرونده در حال 
انجام اس�ت. متهم در اولين بازجويي ها گفته است كه 
دخترش را به خاطر فرار با پسر مورد عالقه اش از خانه، 
به قتل رس�انده است. پس�ري هم كه با رومينا از خانه 
گريخته ب�ود در تحقيقات اوليه اين موض�وع را تأييد 
كرده است. پرس�ش اين است كه آيا تس�هيل در فرار 
دختري از خانه و همراهي چن�د روزه با وي جرم تلقي 
مي شود يا خير؟ در صورت تأييد، ميزان مجازات تعيين 

شده چيست؟
بنظر مي رس��د عمل ارتكابي متهم مذكور در حدي كه در رسانه ها 
منعكس ش��ده، اگر آدم ربايي نباش��د )كه ظاهراً چنين نيست(، از 
مصاديق رابطه نامشروع باش��د. البته براي اظهارنظر دقيق در اين 
موارد، نياز به مطالعه پرونده است و اينگونه نمي شود قضاوت كرد. 
اگر عمل وي آدم ربايي باشد )با توجه به كم سن و سال بودن رومينا 
و احتمال اغفال وي توس��ط متهمي كه ظاهراً حدود ۲0س��ال از 
رومينا بزرگتر بوده(، در اين صورت مجازات 15سال حبس در انتظار 
فرد مذكور خواهد بود و در صورتي كه عم��ل ارتكابي وي مصداق 
رابطه نامشروع نيز باشد، به شالق تعزيري تا ۹۹ ضربه نيز محكوم 
خواهد شد. البته همانگونه كه بيان شد براي اعالم اين موارد، نياز به 

مطالعه دقيق پرونده وجود دارد. 
اختالف رومينا با پدرش بر سر ازدواج وي با پسري كه 
حدود 16سال )و بعضًا گفته شده 20سال( از او بزرگتر 
بوده، از مدتي قبل جريان داشته و به خشونت خانگي 
در مورد رومينا هم منتهي به قتل ش�ده بود. آنچه در 
پرونده هاي مشابه هم مش�اهده مي شود اين است كه 
تا زماني كه اين خشونت ها منجر به بروز جرائم مهمي 
مانند قتل نشود، دس�تگاه هاي قانوني يا سازمان هاي 
مسئول در آن مداخله نمي كنند. در صورت مداخله هم 
تالش آنها بيشتر براي س�ازش است كه خيلي وقت ها 
اين سازش به جرم سنگين تري منجر مي شود. به باور 
شما اين عدم مداخله كافي )كه ممكن است در صورت 
انجام، به پيش�گيري از وقوع جرم منجر ش�ود(، نقص 

قانوني تلقي نمي شود؟
متأس��فانه در اين پرونده ها فقط آنگاه كه فاجعه رخ مي دهد، همه 
به تكاپو مي افتند ولي متأسفانه بعد از مدتي همه چيز به فراموشي 
سپرده مي ش��ود. قطعاً اگر قوانين س��ختگيرانه تري در مورد لزوم 
مداخله سازمان هاي حمايتي مانند سازمان بهزيستي در مواردي 
كه كودك آزاري و بخصوص فرزند آزاري وجود دارد، تصويب شود، 
شايد كمتر با چنين فجايعي روبه رو ش��ويم. البته در مورد پرونده 
حاضر هم، اگر رومينا كه ظاهراً احس��اس خطر ش��ديدي از ناحيه 
پدرش داشته، به سازمان بهزيستي مراجعه و با بيان خطر بزرگي كه 
او را تهديد مي كرده است، به آنها پناه مي برد، مددكاران آن سازمان 
به حمايت وي برمي خواستند اما متأسفانه همه چيز دست به دست 

هم داده تا اين فاجعه غم انگيز و اين تراژدي غمبار رخ دهد.
شما در پرونده هاي بسياري در مقام بازپرس، قاضي و 
وكيل جنايي حضور داشته ايد و به پرونده هاي زيادي 
هم با اين موضوعات رس�يدگي كرده ايد. به بارو ش�ما 
براي پيش�گيري از اي�ن جرائم ض�رورت توجه به چه 

موضوعاتي بايد در دستور كار قرار گيرد؟
اولين و مهمترين عامل پيشگيري از چنين جرائمي، آموزش است. 
آموزش چگونه زيس��تن، آموزش اصول تربيتي، آموزش به والدين 
در مورد نحوه رفتار و تعامل با نوجوانان، آموزش حقايق زندگي به 

جوانان و نوجوانان، آشنايي بيشتر با تعاليم عاليه اسالم است.

زن محك�وم ب�ه م�رگ ك�ه از چهار س�ال قب�ل ب�ه اته�ام 
قتل ش�وهرش بازداش�ت شده اس�ت، روز گذش�ته با اجراي 
مراس�م قس�امه س�وگند خورد كه قاتل ش�وهرش نيس�ت.

به گزارش جوان، صبح ديروز جلسه رس��يدگي به پرونده قتل در 
شعبه چهارم دادگاه كيفري يك اس��تان تهران بررسي شد. بعد از 
اعالم رسميت جلسه، نماينده دادس��تان در جايگاه قرار گرفت و 
گفت: زني كه از زندان به دادگاه منتقل ش��ده س��ودابه نام دارد. او 
۲ فروردين سال ۹4 به اتهام قتل شوهرش بازداشت شد و گفت: »من 
و شوهرم 8 سال قبل در شهرستان ازدواج كرديم و براي زندگي به 
تهران آمديم. ما بچه دار نمي شديم به همين خاطر خانواده سامان 
خيلي مرا اذيت مي كردند. اين گذشت تا اينكه متوجه شدم شوهرم 
معتاد شده و مواد مصرف مي كند به همين خاطر مجبور شدم در 
خانه كار خياطي كنم. از طرفي تالش كردم تا شوهرم مواد را ترك 
كند، اما قرص مصرف مي كرد. « متهم در ادامه گفت: »روز شش��م 
عيد جشن عروسي برادرزاده ام بود به همين خاطر از سامان خواستم 
براي شركت در جشن عروسي به شهرستان برويم، اما او بهانه گيري 
مي كرد  و چندبار نظرش را درباره رفتن به سفر تغيير داد. سر همين 
موضوع تا نيمه شب با هم درگير بوديم. « متهم در خصوص روز حادثه 
نيز توضيح داد: »آن روز صبح زود براي خريد از خانه بيرون رفتم . 
وقتي به خانه برگشتم براي سامان صبحانه آماده  كردم . او وقتي ديد 
كره نخريده ام بار ديگر عصباني شد و با هم درگير شديم كه ناگهان 
به آشپزخانه رفت و يك كارد برداشت. وقتي از آنجا برگشت ديدم 

چاقو را به سينه اش فرو برده و خودكشي كرده است.«
نماينده دادس��تان در ادامه گفت: »با اقرارهاي متهم اما بنا به نظر 

پزش��كي قانوني وي به اتهام قتل عمد روانه زندان شد و در اولين 
جلسه محاكمه به قصاص محكوم شد. با نقض اين حكم از آنجائيكه 
قضات پرونده را لوث تشخيص دادند حكم به برگزاري مراسم قسامه 
دادند تا اينكه با قسم 50 نفر از بستگان اولياي دم متهم بار ديگر به 
قصاص محكوم شد كه اين بار نيز با اعتراض متهم اين رأي نقض و 
پرونده به شعبه رسيدگي كننده ارجاع داده شد تا بار ديگر مراسم 
قسامه از سوي اولياي دم برگزار ش��ود. از دادگاه درخواست صدور 

رأي شايسته را دارم.«
در ادامه متهم در جايگاه قرار گرف��ت و با انكار جرمش گفت: »روز 
حادثه شوهرم فكر مي كرد، قصد لجبازي دارم به همين دليل با من 
درگير شد و از آشپزخانه يك كارد برداشت. او پشتش به من بود تا 
اينكه بعد از لحظاتي وقتي برگشت ديدم چاقو به سينه اش فرو رفته 
و خودكشي كرده است. اگر قصد كشتن او را داشتم همسايه ها را 

خبر نمي كردم و او را به بيمارستان نمي بردم.«
بعد از دفاعيات متهم، از آنجائيكه اولياي دم نتوانس��تند 50 نفر از 
بستگان خود را به دادگاه احضار كنند با درخواست متهم، وي بعد 
از تنفس در وقت اذان قسم خورد كه قاتل شوهرش نيست. سپس 
وكيل وي از دادگاه درخواست آزادي موكلش با قرار وثيقه را مطرح 
كرد. در پايان هيئت قضايي با موافقت اين درخواست قرار بازداشت 
متهم را لغو و حك��م آزادي وي را صادر كردند تا بعد از ش��ور رأي 

مناسب را صادر كنند. 

متهم: من قاتل شوهرم نيستم

زلزله اي به قدرت 4 ريشتر ظهر روز گذشته پايتخت را به لرزه درآورد. 
ساعت 13:41 روز گذشته بود كه نقاط مختلف تهران به لرزه درآمد 
كه مركز لرزه نگاري كش��ور كانون آن را حوال��ي دماوند و در عمق 
1۲ كيلومتري زمين اعالم كرد. همزمان با وقوع حادثه تيم هاي امداد 
از استان تهران و مازندران در منطقه حاضر شدند و بيمارستان هاي 
دماوند هم به حالت آماده باش درآمدند. رضا كرمي محمدي، رئيس 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران ش��هر تهران هم گفت كه اين 
زلزله در گسل مشاء رقم خورده است كه نش��ان مي دهد گسل در 
حال حركت است. براس��اس گزارش ها حادثه خس��ارتی به همراه 

نداشته است. 

 زمين لرزه 4ريشتري 
در پايتخت 

درگي�ري دو پس�ر ج�وان پ�س از ك�ورس ش�بانه در يك�ي از 
خيابان ه�اي ته�ران ب�ا قت�ل يك�ي از آنه�ا ب�ه پايان رس�يد. 
به گزارش جوان، چند شب قبل مأموران كالنتري تجريش قتل پسر 
جواني را به قاضي ساس��ان غالمي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران اطالع دادند. مأموران كالنتري گفتند ساعتي قبل پسر 
جواني كه با چاقو زخمي و براي درمان به بيمارستان شهداي تجريش 

منتقل شده بود به خاطر خونريزي شديد به كام مرگ رفت. 
با اعالم اين خب��ر بازپرس هم��راه تيم��ي از كارآگاه��ان اداره دهم 
پليس آگاهي در بيمارستان حاضر شد. بررسي هاي مأموران پليس 
نشان داد مقتول، حامد نام دارد كه ساعتي قبل دختر و پسري ناشناس 
پيكر زخمي او را به بيمارستان منتقل شد و از بيمارستان فرار مي كنند. 
يكي از كاركنان بيمارستان گفت: ساعتي قبل خودروي پژو ۲0۶ كه 
دختر و پسر جواني سرنشين آن بودند به جلو در بيمارستان آمدند. در 
صندلي عقب خودروی پژو ۲0۶ پسر زخمي بود كه راننده مدعي شد 
يكي از دوستانش است كه در حادثه اي زخمي شده و به همين خاطر 
براي درمان او را به بيمارستان منتقل كرده است. پس از اين در را باز 
كرديم و خودرو وارد بيمارستان شد و پسر زخمي هم براي درمان به 
اورژانس منتقل ش��د. در حالي كه دقايقي از ورود خودروي پژو ۲0۶ 

به بيمارستان گذش��ته بود و ما هم موضوع را به مأموران پليس خبر 
داده بوديم، ناگهان متوجه شديم راننده همراه دختر جوان به صورت 

مخفيانه از بيمارستان خارج شده و فرار كرده اند. 
مأموران در تحقيقات بعدي دريافتند دختر و پس��ر فراري خودروي 
پژو ۲0۶ خودشان را از ترس در بيمارستان جا گذاشته و با پاي پياده 
فرار كرده اند. بدين ترتيب كارآگاهان پليس  آگاهي شماره پالك خودرو 
پژو را از سامانه پليس استعالم گرفتند كه مشخص شد خودرو متعلق 
به زن جواني به نام رؤيا است. رؤيا پس از احضار به اداره پليس مدعي 
شد كه خودرواش در اختيار پسر جوانش به نام امير بوده است و شب 
حادثه هم قرار بوده همراه دختر مورد عالقه اش براي تفريح به خيابان 
بروند. رؤيا پس از ديدن عكس هاي دوربين مداربسته تأييد كرد كه پسر 
فراري امير است اما مدعي شد دختر جوان را نمي شناسد و احتمال داد 

او همان دختر مورد عالقه پسرش باشد. 
  كورس مرگبار دو خودرو 

همزمان با انتقال جسد مقتول به پزشكي قانوني مأموران پليس براي 
بر مال كردن راز قتل حامد دس��ت به تحقيقات ميداني زدند. بررسي 
دوربين هاي مداربسته و تحقيق از شاهدان حكايت از اين داشت امير و 
دختر مورد عالقه اش با خودروي مادرش در يكي از خيابان هاي شمالي 

تهران در حال دور دور بودن كه با مقتول كه او هم با خودرواش رانندگي 
مي كرده روبه رو مي شوند. امير و مقتول تصميم مي گيرند، داخل خيابان 
با هم كورس بگذارند. مسابقه آنها از چند خيابان آن طرفتر از محل حادثه 
آغاز مي شود و دو راننده بدون اينكه بدانند در خط پايان اين مسابقه چه 
در انتظار آنها است روي پدال خودروهاي شان فشار مي دهند تا شايد 
ديگري را جا بگذارند و برنده مسابقه شوند تا اينكه دقايقي بعد دو راننده 
به خاطر همين مسابقه با هم مشاجر لفظي مي كنند. مشاجره لفظي آنها 
در نزديكي بيمارستان شدت پيدا مي كند كه با هم قرار مي گذارند براي 
درگيري به داخل كوچه اي خلوت در آن نزديكي بروند. امير و حامد هر 
دو از خودرو پياده مي شوند و با هم درگيري خونيني را رقم مي زنند كه 
در جريان آن امير با چاقو حامد را زخمي مي كند. وقتي حامد غرق در 
خون نقش بر زمين مي شود، امير براي نجات جانش او را سوار خودروي 
خودش مي كند و به بيمارستان تجريش مي برد و مدعي مي شود كه 
پسر زخمي دوستش است كه در حادثه رانندگي زخمي شده است و 
بعد از دقايقي هم از محل همراه دختر مورد عالقه اش فرار مي كند. بدين 
ترتيب همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه مأموران پليس امير 
و دختر ناشناس را به دستور قاضي ساسان غالمي به عنوان مظنونان 

حادثه تحت تعقيب قرار دادند. 

پايان كورس خياباني با قتل

قت�ل  اته�ام  ب�ه  ك�ه  جوان�ي  پس�ر 
پدرسالخورده اش در بازداشت به سر مي برد 
پس از بررس�ي س�المت رواني اش از سوي 
كارشناس�ان پزش�كي قانون�ي در دادگاه 
كيفري يك استان تهران محاكمه مي شود. 
 به گ��زارش ج��وان، 8 مهر س��ال ۹8 مأموران 
كالنتري 131 ش��هرري از درگي��ري خونين 
در يك منزل مس��كوني باخب��ر و راهي محل 
شدند. مأموران در راه پله با جسد خونين مرد 
س��الخورده اي به نام ناصر روبه رو شدند كه با 
ضربات متعدد چاقو كش��ته شده به كام مرگ 
رفته بود. در بررسي هاي بعد مشخص شد كه 

عامل قتل پسر 31 ساله اش نادر است. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، دختر مقتول 
به مأموران گفت: برادرم در اتاقش اس��تراحت 
مي كرد و با صداي بلن��د آهنگ گوش مي داد. 
پدرم ب��ه او اعتراض كرد به همي��ن دليل نادر 
عصباني شد سپس با چاقو به پدرم حمله كرد. 
پدرم قصد فرار داشت اما نادر او را دنبال كرد. من 
هم  پشت سر آنها دويدم و حتي از همسايه ها 
كمك خواس��تم  اما بي فايده بود. ن��ادر در راه 

پله ها با ضربات متعدد چاقو پدرم را كش��ت و 
بعد از خانه ف��رار كرد.  بع��د از اين توضيحات 
نادر تحت تعقيب قرار گرفت و س��اعتي بعد از 
حادثه دستگير شد. پسر جوان كه در تحقيقات 
مشخص شد، وي سابقه مواد و سرقت نيز دارد 
به پليس آگاهي منتقل شد و تحت بازجويي قرار 
گرفت. او با اقرار به جرمش اما ادعاي عجيبي را 
مطرح كرد و به مأموران گفت: پدرم مدتي قبل 
ناپدري و نامادري ام را كشته بود  به همين خاطر 
به فكر انتقام بودم تا اينكه روز حادثه وقتي با هم 
درگير شديم او مرا تهديد به مرگ  كرد و قصد 
داشت روي صورتم اسيد بپاشد.  اين شد كه به 
آشپزخانه رفتم و كارد ميوه خوري را برداشتم. 
سپس با مشت به سر پدرم كوبيدم و با چاقو به 
او حمله كردم. خانه ما در طبقه پنجم بود.  پدرم  
وقتي چاقو را ديد فرار كرد. بالفاصله دنبالش 
دويدم تا اينك��ه او را در راه پله هاي طبقه دوم  

ساختمان به قتل رساندم . 
 با اقرارهاي پس��ر جوان، مأموران براي تأييد 
اين ادعا خانواده وي را مورد تحقيق قرار دادند. 
خواهر نادر در توضيح به مأموران گفت: برادرم 

مبتال به بيماري اعصاب و روان است حتي چند 
بار در بيمارستان رواني امين آباد بستري شد تا 
اينكه آخرين بار بعد از اينكه حالش بهتر شد او 

را از بيمارستان ترخيص كرديم. 
دختر جوان درباره ادعاي برادرش گفت: برادرم 
مدتي بود حرف هاي عجيبي مي زد. او مي گفت 
پدر و مادرم او را بزرگ نكرده اند و زن و مردي 
ديگري او را بزرگ كرده اند. او همچنين مدعي 
بود پدرم چند ماه قبل نامادري و ناپدري او را 
كشته است! به همين خاطر قصد انتقام دارد. 
اين گذشت تا اينكه روز حادثه اعتراض پدرم 
بهانه اي ش��د تا او پدرم را مقابل چش��مانم به 

قتل برساند. 
با ثبت توضيحات دختر مقتول پرونده به دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد و با تعيين 
شعبه در اختيار هيئت قضايي شعبه دهم دادگاه 
قرار گرفت. هيئت قضاي��ي بعد از مرور پرونده 
دستور دادند متهم  به پزشكي قانوني فرستاده 
شود. به اين ترتيب پسر جوان بعد از اظهار نظر 
كارشناسان پزشكي قانوني درباره سالمت رواني 

وي به زودي محاكمه خواهد شد. 

سالمت رواني پسر خطاكار بررسي مي شود

حسين فصيحي

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز و تمامى اسناد ثبتى خودرو سوارى پژو 206 
مدل 1383 رنگ سفيد روغنى  به شماره پالك ايران 
و   FSS14742857 موتور  شماره  به   94 د   638  -  15
شماره شاسى83627775 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. تبريز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز، برگ كمپانى و وكالت نامه خودروى سوارى 
  -15 ايران  انتظامى  شماره  به  يشمى  رنگ  به  آردى 
525 و 68 به شماره موتور 11785007092 و به شماره 
اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود   23400802 شاسى 

ساقط مى باشد. تبريز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
به   1396 مدل   131 سايپا  سوارى  خودرو  سبز  برگ 
موتور  شماره  به  س 41   963 - ايران 83  پالك  شماره 
M135863806 و شماره شاسى 1110H1023302 متعلق به 
خانم انسيه منفرد با كدملى 2491658410 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. شيراز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
سند و برگ سبز، خودرو سوارى پژو GLXI 405  مدل 1389 به 
شماره انتظامى ايران 93-  439 ج 51 به شماره موتور12489212460 
و به شماره شاسى NAAM11CA4BE055919 متعلق به آقاى 
 2491576279 كدملى  با  محمدرضا  فرزند  كام  خوش  بهرام 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. شيراز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى ليفان 620 مدل 1394 به شماره پالك 
 LFB479G140902170 ايران 73 - 612 د 11 به شماره موتور
و شماره شاسى NAKNF422XFB125354 متعلق به آقاى 
رضا فرحناك فرزند محسن با كدملى 2490090879 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. شيراز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى 
بدينوسيله به اطالع مى رساند اينجانب درسا 
سبحانيان نجف آبادى با كدملى 0024837881 
اقرار مى نمايم كه اعتقادى به بهاييت ندارم. 

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها و 
عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر مى 

باشد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قوچان (720115)

اصـالحيه
پيرو آگهى مندرج در همين روزنامه با موضوع: پروژه عمليات متفرقه عمرانى منطقه شهرك آيت اله طالقانى بندرماهشهر،  

تغييرات زير صورت مى گيرد. 
تاريخ تحويل پاكت ها مورخ: 1399/3/11-  تاريخ بازگشايى پاكت ها مورخ : 1399/3/11 

مجاهد نظارات- شهردار بندرماهشهر

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88341654

 رومينا
 قربانی خشم و جهل شد

 بازكاوی پرونده قتل رومينا 
در گفت و گو با محمدرضا علويجه كارشناس قضايی


