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سوگند مرد خياط
 براي اثبات بي گناهي

 سارقان باربري هاي جنوب 
تهران  به دام افتادند 

مرد خياط كه به اتهام قتل دوست افغانش بازداشت شده بود، با 
اجراي مراسم قسامه در دادگاه 50 بار سوگند خورد كه بي گناه است. 
به گزارش جوان، تابستان سال 9۷، به مأموران كالنتري 169 مشيريه 
خبر رسيد جسد مرد جواني در يكي از خيابان هاي اطراف پيدا شده 
است. با اعالم اين خبر مأموران به آدرس محل كشف جسد رفتند و 
با جسد مرد جواني روبه رو شدند كه با ضربات چاقو كشته شده بود. با 
انتقال جسد به پزشكي قانوني و تشخيص هويت مشخص شد جسد 
متعلق به مردي افغان به نام بركت 32 ساله است كه   در يك ساختمان 

نيمه كاره مشغول كار بوده است. 
تحقيقات براي يافتن عامل يا عامالن قتل آغاز شد تا اينكه در بررسي 
فهرست مكالمات مقتول مأموران به رد پاي يكي از دوستان او به نام 

يحيي رسيدند و وي را به عنوان مظنون بازداشت كردند. 
 يحيي بعد از دستگيري تحت بازجويي قرار گرفت. او ابتدا جرمش را 
انكار كرد اما در مراحل بعدي بازجويي با اقرار به قتل دوستش با انگيزه 

اختالف مالي راهي زندان شد. 
با اقرارهاي متهم، كيفرخواس��ت عليه وي صادر و پرونده به دادگاه 

كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
به اين ترتيب متهم در وقت رسيدگي مقابل هيئت قضايي شعبه دوم 
دادگاه كيفري يك اس��تان تهران قرار گرفت و بعد از اعالم رسميت 
جلسه، اولياي دم كه پدر و مادر مقتول بودند يك به يك در جايگاه قرار 

گرفتند و درخواست قصاص كردند. 
در ادامه متهم در جايگاه ايستاد اما خالف اظهاراتش جرمش را انكار 
كرد و در دفاع از خود گفت: »در اداره پليس تحت فشارهاي بازجويي 
به قتل اعت��راف كردم، اما حاال حقيقت را مي گوي��م. باور كنيد قاتل 

نيستم.«
او ادام��ه داد: »من و بركت هر دو اهل افغانس��تان بوديم. من در يك 
كارگاه خياطي كار مي كردم، اما بركت شغل ثابتي نداشت و هر جا نياز 
به كارگر بود مشغول كار مي شد. مدتي قبل با هم تصميم گرفتيم به 
تركيه برويم و در آنجا مشغول كار شويم. بركت چند بار در اين باره در 
واتساپ برايم پيام فرستاد، اما من خيلي به ارسال پيام در واتساپ وارد 
نبودم براي همين هر بار كه مي خواستم پيام هاي بركت را بخوانم از 
دوستانم كمك مي گرفتم. همين بهانه اي شد كه دوستانم از اوضاع ما 

خبر داشته و شماره بركت را داشته باشند.«
او در خصوص آخرين تماس با مقتول نيز گفت: »آخرين بار با دوستم 
تماس گرفتم تا همديگر را ببين��م و در مورد رفتن به تركيه صحبت 
كنيم، اما وقتي سر قرار رفتم او س��ر قرار نيامد. فرداي آن روز بود كه 
فهميدم كشته شده است. باور كنيد از اينكه چه كسي يا كساني و با 

چه انگيزه اي او را به قتل رسانده اند اطالعي ندارم.«
متهم در آخ��ر گفت: »من فقط ب��ه خاطر آخرين تم��اس با مقتول 
بازداشت شده ام. حاال بايد روز و شب را در زندان بگذرانم و اين برايم 
خيلي سخت است. از دادگاه تقاضا دارم كمكم كنند تا هر چه زودتر 

آزاد شوم.«
با دفاعيات متهم س��رانجام هيئت قضايي رأي به برگزاري مراس��م 
قسامه داد تا اولياي دم 50 نفر از بستگان نسبي خود را به دادگاه احضار 

كنند تا قسم بخورند كه متهم قاتل است. 
به اين ترتيب پرونده بار ديگر روي ميز هيئت قضايي همان ش��عبه 
به رياس��ت قاضي زالي قرار گرفت. بعد از اعالم رس��ميت جلس��ه از 
آنجايي كه اولياي دم نتوانستند 50 نفر از بستگان نسبي خود را براي 
اداي سوگند به دادگاه معرفي كنند، متهم به دستور رياست دادگاه 
در جايگاه حاضر شد و مقابل هيئت قضايي 50 بار سوگند خورد كه 

بي گناه است و قاتل نيست. 
بعد از س��وگند قاتل بر بي گناهي خود، هيئت قضايي با اعالم ختم 

جلسه جهت صدور رأي وارد شور شد. 

شش عضو باند سارقان باربري  هاي جنوب تهران پس 
از چند سرقت سريالي شناس�ايي و دستگير شدند . 
به گزارش جوان، رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ با اعالم 
اين خبر گفت: شانزدهم تيرماه امس��ال مأموران پليس 
تهران با تماس تلفني از دستبرد سارقاني به يك باربري در 
ميدان شوش با خبر و راهي محل شدند. صاحب باربري 
در توضيح ماجرا گفت: باربري من نگهبان دارد، اما امروز 
وقتي به باربري آمدم ديدم دست و پاي نگهبان ميانسالم 
بسته شده كه متوجه شدم  ساعت 3 نيمه شب چند مرد 
جوان ناش��ناس از در بنگاه باربري ب��اال مي آيند و پس از 
بستن دست و پاي نگهبان چندين تخته فرش، جاروبرقي 
و وسايل موتورس��يكلت راكه بيش از يك ميليارد تومان 

ارزش داشت، سرقت مي كنند. 
س��ردار عليرضا لطفي ادامه داد: كارآگاه��ان اداره پنجم 
پليس آگاه��ي پايتخت در حي��ن تحقيقات پليس��ي با 
شكايت هاي مشابه ديگري مواجه شدند كه در تمامي آنها، 
سارقان از ديوار يا در باربري وارد شده و پس از بستن دست 

و پاي نگهبان اقدام به سرقت كرده اند. 
در ادام��ه تحقيقات مأموران ش��ش عضو اي��ن باند را كه 
تعدادي از آنها سابقه سرقت از اماكن را داشتند شناسايي و 
در شش عمليات جداگانه شش متهم اين پرونده بازداشت 

كردند. 
اين مقام ارشد انتظامي افزود: متهمان در ادامه تحقيقات 
به سرقت هاي س��ريالي اعتراف كرد و اظهار داشتند: ما 
همش��هري هس��تيم و به خاطر بدهي تصمي��م گرفتيم 
سرقت كنيم. با گشت زني در محله هاي شوش و اطراف 
آن، باربري هايي راكه فاقد دوربين هاي مداربسته بودند 
شناسايي كرده و سرقت هاي ش��بانه را انجام مي داديم. 
وسايل س��رقتي را هم در گاوداري يكي از دوستانمان يا 
خانه اي در تهران تخليه مي كرديم تا در فرصت مناس��ب 

به فروش برسانيم . 
س��ردار لطفي در پاي��ان با اظه��ار اينكه متهم��ان براي 
شناس��ايي س��رقت هاي احتمالي و تحقيقات بيشتر در 
اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفتند از شهروندان 
خواست: شاكياني كه به اين شيوه و شگرد مورد سرقت قرار 
گرفته اند براي اعالم شكايت به اداره پنجم پليس آگاهي 

پايتخت مراجعه كنند.

 تصادف مرگبار تريلي
 با پيكان وانت

برخورد يك دستگاه تريلي با خودروي پيكان وانت در 
استان لرستان چهار كشته و دو زخمي بر جاي گذاشت. 
به گزارش ج��وان، روز گذش��ته مأموران پليس اس��تان 
لرستان از تصادف منجر به فوت در محور بروجرد – اراك 
در استان لرس��تان باخبر و راهي محل شدند. بررسي ها 
نشان داد اين حادثه كه بر اثر برخورد يك خودروي تريلي 
با يك دستگاه پيكان وانت اتفاق افتاده است در جريان آن 
چهار نفر از سرنشينان دو خودرو كشته شده و دو نفر ديگر 

نيز زخمي شده اند. 
صارم رضاي��ي، مديرعامل جمعيت هالل احمر اس��تان 
لرس��تان گفت: »مجروحان با كمك عوام��ل اورژانس به 
بيمارستان هاي دكتر چمران شهرستان بروجرد منتقل 

شده و تحت درمان قرار گرفتند.«
علت حادثه سرعت زياد و س��بقت خودروي پيكان وانت 

اعالم شده است. 

م�رد ميانس�ال پ�س از خ�وردن مش�روبات 
الكلی در ب�زم ش�بانه ای به ص�ورت زجرآوری 
ب�ه كام م�رگ رف�ت . همس�ر وی از عام�ان 
م�رگ ش�وهرش ك�ه ب�ه او مش�روبات تقلبی 
خوران�ده بودن�د در دادس�را ش�كايت ك�رد .

به گزارش جوان ، چندي قبل كاركنان بيمارستاني 
در جنوب تهران مرگ مش��كوك مرد ميانس��الي 
را به مأموران پليس خبر دادن��د. يكي از كاركنان 
بيمارستان اعالم كرد دو روز قبل زن جواني شوهر 
ميانس��الش را در حالي كه به شدت حالش بد بود 
به بيمارستان منتقل كرد، اما تالش پزشكان براي 
نجات جان بيمار  فايده اي نداشت تا اينكه ساعتي 

قبل به كام مرگ رفت. 
بدين ترتيب مأموران پليس براي بررسي موضوع 
راهي بيمارستان شدند كه دريافتند مرد فوت شده 
كه 56 سال سن دارد بر اثر مسموميت شديد ناشي 
از مصرف مش��روبات الكلي جان خود را از دس��ت 

داده است. 
از سوي ديگر تحقيقات ميداني و گفته هاي همسر 
وي حكايت از آن داشت مرد ميانسال كه سامان نام 
دارد دو شب قبل از حادثه در مهماني همراه تعدادي 
از بستگان نزديكش مش��روب مصرف مي كند كه 
حالش بد و يك روز بعد به بيمارستان منتقل مي شود 
و در نهايت هم پس از دو روز بستري فوت مي كند و 
اعضاي بدنش هم با رضايت خانواده اش به بيماران 

نيازمند اهدا مي شود. 
    الكل صنعتي 

همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني ، تحقيقات 
درباره اين حادثه ادامه داشت تا اينكه چند روز قبل 
همسر وي به دادسراي امور جنايي آمد و از قاضي 
حبيب اهلل صادقي، بازپرس شعبه چهارم   درخواست 
كرد علت اصلي مرگ ش��وهرش مشخص شود تا 
چنانچه افرادي در مرگ او دخالت داشته اند بر اساس 
قانون مجازات شوند.  با شكايت زن جوان پزشكي 
قانوني به صورت كتبي به بازپرس جنايي اعالم كرد 
كه سامان بر اثر مس��موميت ناشي از مصرف الكل 

صنعتي فوت كرده است. 
صبح ديروز پ��س از اعالم نظريه پزش��كي قانوني 
همسر سامان همراه يكي از خواهران مرد فوت شده 

به دادسراي امور جنايي آمد. 
    مهماني مرگ 

زن جوان در جلسه بازجويي ابتدا از شوهر خواهر 
شوهرش و فرزند او به اتهام خوراندن الكل صنعتي 
به سامان كه باعث مرگ او شده بود، شكايت كرد. 
وي در توضيح ماجرا گفت: چندين س��ال قبل با 
سامان ازدواج كردم و االن هم س��ه فرزند دارم. او 
راننده كاميون بود و معموالً پس از چند روز كار در 
جاده ها به خانه بر مي گشت و چند روزي هم در خانه 
استراحت مي كرد و پيش من و فرزندانم بود. شب 
حادثه همه مهمان خانه يك��ي از خواهرهاي او در 
تهران بوديم. ش��وهرم همراه فرزند بزرگم زودتر از 
من و دو فرزند ديگرم به خانه خواهرش رفت. وقتي 

شب به خانه آنها رفتم شوهرم مست بود و كارهاي 
غير ارادي انجام مي داد. به هرحال سعي كردم او را 
آرام كنم كه فهميدم ش��وهر خواهرش به نام ايرج 
مقدار زيادي مش��روب آورده و با ه��م خورده اند. 
فرزندم به من گفت كه پدرش و شوهر عمه اش زياد 

مشروب خورده اند. 
به هرحال چند ساعتي آنجا بوديم و حال شوهرم بهتر 
شد كه از او خواستم به خانه برگرديم و شوهرم قبول 
كرد، اما دقايقي بعد ايرج و فرزندش گفتند كه يك 
شيشه شراب هم دارند و از شوهرم خواستند بماند 
و شراب هم بخورد. آنها ابتدا مدعي شدند كه شيشه 
شراب را پيدا نمي كنند، اما لحظاتي بعد يك بطري 
شيشه نوشابه خانواده كه داخل آن مايع قرمز رنگي 

بود آوردند و به شوهرم دادند . 
من از شوهرم خواستم آن شراب را نخورد و به او گفتم 
كه حالش بد مي شود و نمي تواند رانندگي كند، اما 
او گفت كه دست شوهر خواهر و خواهرزاده اش را 
پس نمي زند. هر چقدر اصرار كردم فايده اي نداشت 
و گفت كه او جنبه اش باال اس��ت و مشكلي پيش 
نمي آيد. وقتي مايع داخل آن نوشابه خانواده را خورد 
به ايرج گفت كه شراب مزه خيلي بدي مي دهد و 
دقايقي بعد هم گفت سرش درد گرفته است  و از من 

خواست به خانه برگرديم. 
    كوري چشم 

وي ادامه داد: من همراه شوهر و  فرزندانم  به خانه 
برگشتيم كه ساعتي بعد سردرد هاي شديد سامان 
شروع شد . او مي گفت كه سر درد دارد و از دخترم 
خواست المپ هاي اتاق را روشن كند در صورتي كه 

المپ ها روشن بود كه فهميديم او جايي را نمي بيند. 
شوهرم مي گفت كه چيزي نمي بيند اما پس از چند 

دقيقه ديگر مي گفت بينايي اش بازگشته است. 
مي خواستم براي درمان به بيمارستان ببرمش اما 
قبول نمي كرد و مي گفت ت��ا صبح حالش خوب 
مي شود. او مدام باال مي آورد و همه فكر مي كرديم 
مشروبات الكلي را باال مي آورد در صورتي كه او خون 
باال مي آورد و ما متوجه نبوديم. صبح خواهرش كه 
از شهرس��تان به تهران آمده بود به خانه ما آمد و از 
برادرش خواست به بيمارستان برود اما باز هم قبول 
نكرد. در نهايت بعد از ظهر گفت حالش بدتر شده و 
جايي را نمي بيند كه او را به درمانگاه محل منتقل 
كردم. سامان از من خواست علت آن را نگويم اما من 
به پزشك گفتم كه او مش��روب خورده و باال آورده 
است. پزشك هم ابتدا به او س��رم زد اما وقتي ديد 
شوهرم بي تابي مي كند آمپول آرامبخش تزريق كرد 
و بعد هم مرخص شد و به خانه برگشتيم. شوهرم از 
من خواست براي او سيگار بخرم و گفت اگر سيگار 
بكشد سرش و چشمانش بهتر مي شوند كه به مغازه 
محل رفتم، اما ثانيه هايي بعد دخترم دوان دوان به 

سراغم آمد و گفت حال پدرش بد شده است. 
به سرعت به خانه برگشتم و ديدم شوهرم دور خانه 
مي دود و سرش را گرفته است و گاهي هم گلويش 
را مي گيرد و فرياد مي زند »آي س��رم«. آنقدر زجر 
كش��يد كه از  حال رفت و من و همسايه ها هم او را 
به بيمارستان منتقل كرديم. پزشكان اول معده او 
را شست وشو دادند و بعد هم گفتند كليه هايش از 
كار افتاده و ساعتي بعد هم اعالم كردند كه به كما 

رفته است و در نهايت هم دو روز بعد شوهرم فوت 
كرد و اعضاي بدنش را اهدا كرديم. 

    دردسرهاي جديد 
پس از مرگ ش��وهرم دردس��رهاي من با خانواده 
او شروع شد. خواهر ش��وهرم كه در تهران زندگي 
مي كند چون از مدتي قبل با شوهرم درباره قطعه 
زميني دراطراف ته��ران اختالف داش��تند از من 
شكايت كرد كه آن زمين را من و فرزندانم تصاحب 
كرده ايم، اما در دادگاه نتوانس��ت ثابت كند. او كه 
شوهر و فرزندش به شوهرم مشروب خورانده بودند 
از من به بهانه هاي مختلف ش��كايت مي كرد و هر 
روز مرا به دادسرا و اداره پليس مي كشاند. يك روز 
ش��كايت مي كرد كه به آنها توهين كردم يك روز 
مي گفت كه م��ال و اموال آنه��ا را تصاحب كردم و 
در آخر هم كه ش��كايت كرد من شوهرم را به عمد 
كشته ام. او مي گفت: من به پزشك گفته بودم كه 
به شوهرم آمپول آرامبخش تزريق كنند تا او فوت 
كند. پس از اين تصميم گرفتم به دادس��را بيايم و 
درخواست كنم علت اصلي مرگ شوهرم مشخص 
شود. االن كه پزشكي قانوني اعالم كرده شوهرم بر 
اثر مصرف الكل صنعتي فوت كرده اس��ت از شوهر  
خواهر شوهرم و فرزند او كه به شوهرم الكل صنعتي 
خوراندن شكايت دارم. چون آنها با شوهرم اختالف 
داشتند و احتمال مي دهم به صورت عمدي اين كار 

را انجام دادند. 
با ش��كايت زن جوان، بازپرس جنايي به مأموران 
پليس دستور داد درباره اين حادثه و ادعاي شاكي 

تحقيق كنند. 

س�ند كمپانی وس�ند مالكيت )برگه سبز(س�واری  سيس�تم مزدا   
 تيپ 323 اف ال دن�ده اتوماتيكم�دل1385  پاک33-367ق54
موتور7744553 شاسی550661 به نام: مازيار جامبر فرزندعسگر  
، بش�ماره ملی0068827199، مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

تهران

آگهی مفقودی

اينجانب محمد مهدی يوسفی به ش�ماره ملی  2120557721رشته 
مهندسی معماری پايه دو نظام مهندسی به شماره عضويت -37-1 
 02596-0دارای پروانه اشتغال به شماره  00106-100-37-0 پروانه 
اش�تغال دررش�ته نظارت وطراحی مفقود گرديده وازدرجه اعتبار 

ساقط است. گلستان

اگهی اختصاصی موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد آگهی مفقودی

سندرسمی برابرماده 3وماده 13

يين نامه قانون تعيين تكليف

برابر رای ش��ماره 140060312001002240 هي��أت موضوع قانون تعيين تكلي��ف وضعيت ثبتی 
اراضی وساختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقردرواحد ثبتی تصرفات مالكانه بالمعارض كالسه 
139911441200100258۷ تقاضای خانم نوری خانم قربانی دنگالن به ش��ماره شناس��نامه 680 
وكد ملی 2248۷58111 صادره از كردكوی فرزند عيس��ی در شش��دانگ يك قطع��ه زمين كه در ان 
احداث بنا شده است بمس��احت 130 متر مربع واقع در اراضی مازاد سعد اباد از پالك شماره 1 فرعی از 
123 –اصلی بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره جكايت از انتقال ازمالك رسمی به متقاضی 
دارد.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهی ميش��وداز اين رو اش��خاصی 
كه نسبت به صدورس��ند مالكيت متقاضی اعتراض داشته باش��ند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهی 
بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرش��ماره پرونده به اين اداره تس��ليم وپس ازاخذ رس��يد ظرف مدت 
 يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتی،دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايی تقديم نمايد

تاريخ انتشار نوبت اول1400/5/13
تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/5/30

علی برقی

ارييس اداره ثبت اسناد وامالک گرگان

اگهی اختصاصی موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 

سندرسمی برابرماده 3وماده 13
يين نامه قانون تعيين تكليف

برابر رای ش��ماره 14006031200101015035 و14006031200101015042 هيأت موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی تصرفات 
مالكانه بالمعارض كالسه 139۷1144120010010۷9 و139۷1144120010010۷8 1- اقای ميثم 
مرادی به شماره شناسنامه 9 و كد ملی 2122506490 صادره ازگرگان فرزندنقی در 43 درصد مشاع از 
ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است 2-اقای حميد جالليان به شماره شناسنامه 654 
وكد ملی 21214100۷4 صادره از گرگان فرزند حسينعلی در 5۷ درصد مشاع از ششدانگ يك قطعه 
زمين كه دران احداث بناشده است بمساحت كل عرصه 250/49 مترمربع ازپالك شماره 1 فرعی از 12 
اصلی بخش چهار حوزه ثبت گرگان واقع در اراضی ق��ادر اباد طبق رای صادره حكايت از انتقال ازمالك 
رسمی به متقاضی دارد.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهی ميشوداز اين 
رو اشخاصی كه نسبت به صدورسند مالكيت متقاضی اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين 
اگهی بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت 
 يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتی،دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايی تقديم نمايد

تاريخ انتشار نوبت اول1400/5/13
تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/5/30

علی برقی
ارييس اداره ثبت اسناد وامالک گرگان

اگهی اختصاصی موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 

سندرسمی برابرماده 3وماده 13
يين نامه قانون تعيين تكليف

برابر رای ش��ماره86 1400603120010022 هيأت موض��وع قانون تعيين تكلي��ف وضعيت ثبتی 
اراضی وساختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقردرواحد ثبتی تصرفات مالكانه بالمعارض كالسه 
1399114412001002383 تقاضای اقای محمد رضا بذرافش��ان زر مهری به ش��ماره شناس��نامه 
2 وكد ملی 6519۷85490 ص��ادره از تربت حيدري��ه فرزند غالمرضا در شش��دانگ اعيانی يك باب 
ساختمان كه ششدانگ عرصه ان وقف است بمساحت 244/19 مترمربع از پالك شماره 25۷۷ اصلی 
واقع در اراضی ش��هری بخش يك حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره جكايت از انتقال ازمالك رسمی 
به متقاضی دارد.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهی ميش��وداز اين رو 
اشخاصی كه نسبت به صدورسند مالكيت متقاضی اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين 
اگهی بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت 
 يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتی،دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايی تقديم نمايد

تاريخ انتشار نوبت اول1400/5/13
تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/5/30

علی برقی
ارييس اداره ثبت اسناد وامالک گرگان

مرد فريبكار درخواست گذشت كرد
مرد جواني كه دختر 20 س�اله اي را به بهانه 
ازدواج فري�ب داده و ام�وال او را س�رقت 
كرده است در دادگاه درخواست گذشت كرد. 
به گزارش جوان، رس��يدگي به پرونده متهم 
دو سال قبل با طرح ش��كايت دختر جواني به 
نام رزيتا آغاز شد. اين دختر 20 ساله وقتي به 
اداره پليس رفت از پسر 34 ساله به نام سپهر به 
اتهام آزار و اذيت شكايت كرد و در توضيح به 
مأموران گفت: »مدتي قبل در يكي از خيابان 
تهران با سپهرآش��نا ش��دم. چند بار تلفني با 
هم صحبت كرديم تا اينك��ه ابراز عالقه كرد و 
گفت بهتر است براي ازدواج همديگر را بيشتر 
بشناس��يم. من و او هر بار در خيابان همديگر 
را مي ديديم تا اينكه روزي پيشنهاد داد براي 
مالقات به خانه شان بروم تا درباره ازدواجمان 
با مادرش هم صحبت كنيم. اعتماد كردم اما 
وقتي به آنج��ا رفتم متوجه رفت��ار غيرعادي 

او شدم.«
ش��اكي ادامه داد: »از رفتارهاي سپهر شوكه 
ش��ده بودم به همي��ن خاطر مي خواس��تم از 

آن خانه فرار كنم، اما او مانع ش��د. از ش��دت 
عصبانيت شروع به سر و صدا كردم كه كار به 
درگيري كشيد. با اين رفتار سپهر هم عصباني 
ش��د و تلفن همراهم را به ديوار كوبيد. سپس 
كارت عابرم را همراه رمز آن گرفت. او در را به 
رويم قفل كرد و بعد از رفتن به خيابان از كارتم 
مبلغي پول برداشت كرد و برگش��ت. از او به 
اتهام تجاوز، تخريب تلفن همراهم و س��رقت 

شكايت دارم.«
با طرح اين ش��كايت دختر جوان به پزشكي 
قانوني فرستاده شد و مرد جوان نيز بازداشت 

شد. 
متهم در روند بازجويي ها جرمش را انكار كرد، 
اما در مواجهه حضوري با شاكي به رابطه با آن 
دختر اقرار كرد و مدعي شد دختر جوان با ميل 

خودش به خانه شان رفته است. 
پرونده براي تحقيقات بيشتر به دادگاه كيفري 
يك اس��تان تهران فرستاده ش��د  پرونده در 
اولين جلسه محاكمه روي ميز هيئت قضايي 
شعبه دوازدهم دادگاه قرار گرفت. بعد از اعالم 

رسميت جلسه، دختر جوان بار ديگر شكايتش 
را مطرح كرد و درخواست اشد مجازات كرد. 

در ادامه متهم به اتهام تجاوز به عنف، تخريب 
تلفن همراه و سرقت در جايگاه ايستاد. او طبق 
اظهارات قبلي، تخريب و سرقت را انكار كرد، 
اما رابطه با دختر ج��وان را قبول كرد و گفت: 
»رابطه با شاكي را قبول دارم اما اين رابطه به 
ميل خودش بود و آن روز ه��م او را به زور به 

خانه مان نبردم.«
 پ��س از دفاعي��ات متهم هيئ��ت قضايي  مرد 
جوان را از اتهام تخريب و سرقت تبرئه كرد و 
به خاطر رابطه نامشروع به 100 ضربه شالق و 

تبعيد محكوم كرد. 
اين حكم با اعتراض شاكي به ديوانعالي كشور 
فرستاده شد و قاضي شعبه هم بعد از بررسي 
اوراق پرونده حكم پرونده را درباره اتهام سرقت 
و تخريب نقض ك��رد و پرونده براي بررس��ي 

دوباره به شعبه همعرض ارجاع داده شد. 
به اين ترتيب مرد جوان اين بار مقابل ش��عبه 
يازدهم دادگاه كيفري يك استان تهران قرار 

گرفت. ابتداي جلسه، شاكي در حالي كه اشك 
مي ريخ��ت، گف��ت: »از آن روز زندگي عادي 
ندارم و ب��ا دروغ گويي هاي مته��م در دادگاه 
حالم بدتر هم شده است. او با دروغ گويي هايش 
در دادگاه فقط به ش��الق و تبعيد محكوم شد 
در حالي كه مستحق مجازات هاي بيشتر بود. 
حاال از دادگاه تقاض��ا دارم به اتهامات تخريب 
و س��رقت او رس��يدگي كند تا حق من ضايع 

نشود.«
بعد از اي��ن درخواس��ت متهم ب��راي دفاع از 
خودش به جايگاه رفت و گفت: »آن روز شاكي 
با س��ر و صدا مي خواس��ت آبروي مرا ببرد به 
همين خاطر عصباني شدم و تلفن همراهش را 
به ديوار كوبيدم ولي قصد تخريب آنرا نداشتم. 
بعد با اجازه خودش مبل��غ 200 هزار تومان از 
كارتش برداشت كردم و از آن مبلغ 100 هزار 
تومان ب��ه خ��ودش برگردان��دم. از ش��اكي 
درخواست گذش��ت دارم و حاضرم رضايت او 

را جلب كنم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

 پس از خوردن مشروبات تقلبی
مرگ زجرآور مرد ميانسال 

 طرح: حسین کشتکار/جوان


