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قتل برادر
 بر سر آشپزي

؟؟؟

اعتراض  اولیای دم به حکم قاتل مادر 
پرونده دختر نوجوان كه متهم اس�ت مادرش را با س�يم 
شارژر به قتل رسانده اس�ت، در ديوانعالي كشور بررسي 
مي ش�ود. اين دختر وقتي با اعتراض مادرش براي حضور 
م�دام در ش�بكه هاي اجتماع�ي مواجه ش�د دس�ت به 
اين حادثه هولن�اك زد. هر چن�د قض�ات دادگاه او را به 
زندان و پرداخت ديه محكوم كرده ان�د، اما رأي دادگاه با 
اعتراض اولياي دم در ديوانعالي كش�ور بررسي مي شود. 
ب��ه گ��زارش ج��وان ۱۴ شهريور س��ال ۹۹، مأم��وران 
كالنتري ۱۲۱ س��ليمانيه از مرگ مش��كوك زن ۴۰ ساله در 
خانه اش حوالي خيابان پيروزي باخبر و راهي محل ش��دند. 
دخت��ر آن زن ك��ه در محل حاضر ب��ود و مأم��وران را باخبر 
كرده بود، گفت: »ساعتي قبل در اتاقم استراحت مي كردم كه 
يكباره متوجه شدم مادرم روي زمين افتاد. بالفاصله از اتاقم 
بيرون آمدم و باالي س��رش رفتم، اما هر چه صدايش كردم 
جوابي نش��نيدم. او بي هوش روي زمين افتاده بود كه همان 
موقع با اورژانس تماس گرفتم ولي بي فايده بود و مادرم نفس 

نمي كشيد.«
    سناريوي دروغين

با انتقال جسد به پزش��كي قانوني و كارشناسان در گزارشي 
اعالم كردند كه زن جوان بر اثر فش��ار برعناصر حياتي گردن 
فوت كرده اس��ت. به اين ترتيب پرونده ب��ا موضوع قتل عمد 
تشكيل شد و دختر آن زن به نام تينا بار ديگر مورد تحقيق قرار 
گرفت. او در توضيح به مأموران گفت: »ش��ب حادثه با مادرم 
درگيري لفظي پيدا كردم و كار به درگيري كش��يد اما هر دو 
آرام شديم. مادرم لحظاتي بعد يك عدد قرص خورد و خوابيد. 
فرداي آن روز كه از خواب بيدار شدم مادرم هنوز خواب بود. 
او را صدا نكردم تا استراحت كند. نزديك ظهر بيدار شد و به 
آش��پزخانه رفت تا آب بخورد اما يكباره روي زمين افتاد و از 

هوش رفت.«
با ثبت اي��ن اظه��ارات در روند تحقيقات مش��خص ش��د 
مقتول با ش��وهرش اختالف داش��ته و از هم ج��دا زندگي 
مي كرده اند. بنابراين ش��وهر او نيز مورد تحقيق قرار گرفت 

و آن مرد در توضيح گفت: »من و همس��رم ۲۰ س��ال قبل 
ازدواج كرده بوديم، اما سال ها با هم اختالف داشتيم. ما فقط 
به خاطر دخترمان كنار هم زندگي مي  كرديم تا اينكه حدود 
دو هفته قبل بارديگر با هم درگير شديم. اين بار من خانه را 
ترك كردم و به خانه مادرم رفتم. تينا هم به خواست خودش 

همراهم آمد.«
آن مرد در ادامه گفت: »چند روزي گذشت و تينا بهانه مادرش 
را گرفت. او گفت دلش تنگ ش��ده و از من خواس��ت او را به 
خانه مان ببرم. قبول كردم و خودم روز قبل حادثه او را به خانه 
بردم و برگشتم. از آنها خبري نداشتم تا اينكه فرداي آن روز 
تينا زنگ زد و گفت حال مادرش بد شده و زمين خورده است. 
بعد از آن بود كه فهميدم همسرم كشته شده است. آنها در خانه 

تنها بودند كه اين حادثه رقم خورد.«
   اعتراف به قتل 

بعد از اين توضيحات مأموران دختر نوجوان را بار ديگر مورد 
بازجويي قرار دادند و تينا اين بار به قتل مادرش اعتراف كرد 
و در شرح ماجرا گفت: »وقتي گوش��ي تلفن همراه را دست 
مي گرفتم مدت زيادي با آن س��رگم بودم و با دوستانم چت 
مي كردم. من زمان زيادي را در فضاي مجازي بودم به همين 
خاطر مادرم هميش��ه اعتراض مي ك��رد و مي گفت به فضاي 
مجازي معتاد شده ام. او با حرف هايش مرا آزار مي داد و ديگر 

تحمل غرزدن هاي او را نداشتم.«
متهم ادامه داد: »پدرم وقتي مي خواس��ت خانه را ترك كند 
همراهش رفتم، اما چند روز بعد دلم براي مادرم تنگ ش��د و 
به خانه برگش��تم. ما بعد از اينكه همديگر را ديديم تنها چند 
ساعت با هم خوب بوديم. بعد از ساعتي مادرم دوباره شروع به 
اعتراض كرد و و همين رفتار او باعث شد با هم درگير شويم و 
كار به كتك كاري كشيد. بعد از آن هر دو با ناراحتي و عصبانيت 

خوابيديم.«
   شرح ماجرا

متهم در خصوص قتل گفت: »حدود ساعت 5 صبح با رسيدن 
پيامكي بيدار ش��دم. تلفن همراهم را برداشتم و دوباره با آن 

سرگرم شدم. همان لحظه مادرم وارد اتاق شد و وقتي گوشي 
تلفن همراه را در دستم ديد دوباره شروع به داد و فرياد كرد. 
خيلي عصباني شدم و با هم درگير شديم. در آن درگيري بود 
كه سيم ش��ارژر تلفن همراه را برداش��تم و دور گردن مادرم 
انداختم. همانطور كه س��يم را مي كش��يدم او تالش مي كرد 
تا خودش را نج��ات دهد اما انگار روح ش��يطاني در من نفوذ 
كرده بود و دستور مي  داد س��يم را با تمام قدرت دور گردن او 
بكشم. يك لحظه به خودم آمدم كه ديدم مادرم بي هوش روي 
زمين افتاده است. همان موقع پشيمان شدم و شروع به گريه 
كردم. بعد تصميم گرفتم با دروغ گويي پليس را گمراه كنم.« 
بعد از اقرارهاي دختر نوجوان وي راهي كانون ش��د و پرونده 
بعد از كامل شدن تحقيقات و صدور كيفرخواست به دادگاه 

كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
پرونده بعد از تعيين شعبه در وقت رسيدگي روي ميز هيئت 
قضايي شعبه چهارم دادگاه قرار گرفت. بعد از اعالم رسميت 
جلس��ه مادر مقتول در جايگاه ايس��تاد و در حالي كه اشك 

مي ريخت براي نوه اش درخواست قصاص كرد. 
در ادامه متهم نوجوان كه از كانون به دادگاه منتقل شده بود در 
جايگاه قرار گرفت و با قبول اتهامش در دفاع از خود گفت: »پدر 
و مادرم هر دو شاغل بودند. آنها هميشه با هم درگير بودند به 
همين خاطر به تنهايي عادت كرده بودم و همين باعث مي شد 
بيشتر وقتم را در فضاي مجازي باشم، اما مادرم فقط اعتراض 
مي كرد و مرا درك نمي كرد. روز حادثه هم سر همين موضوع 

با هم درگير شديم و ناخواسته اين حادثه رقم خورد.«
    آخرين دفاع

متهم در حالي كه خيلي خونسرد از خودش دفاع مي كرد، ادامه 
داد و گفت: »بيشتر وقت ها در خانه تنها بودم و تمايلي نداشتم 
با پدر و مادرم صحبت كن��م. نصيحت هاي تكراري مادرم نيز 
خيلي مرا كالفه كرده بود به همين خاطر آن روز وقتي او دوباره 
شروع به نصيحت و صحبت كرد عصباني شدم و در آن درگيري 

سيم شارژر را دور گردنش انداختم و... .«
در پايان هيئت قضايي بع��د از دفاعيات مته��م و با توجه به 

دعواي دو برادر بر سر آشپزي در يكي از محله هاي پايتخت به قتل يكي از آنها منجر شد. 
به گزارش جوان، ساعت ۱3 يكشنبه هفتم شهريور ماه قاضي مصطفي واحدي، بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران كالنتري ۱5۹ بي سيم از 
قتل مرد جواني با خبر و به همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس  آگاهي راهي محل 
شد. تيم جنايي در محل حادثه كه داخل حياط خانه قديمي دو طبقه در نزديكي ميدان 
ً ۴۰ ساله به نام آرش روبه رو شدند كه با ضربات چاقو به  خراسان بود با جسد مردي حدودا
قتل رسيده بود. نخستين بررسي ها حكايت از آن داشت كه مقتول در درگيري با برادر 
كوچكترش به قتل رسيده است. همچنين مشخص شد خانه قديمي دو اتاق در طبقه اول 
دارد كه در يكي از اتاق ها قاتل و در اتاق ديگر آن خواهرش زندگي مي كرده و در طبقه دوم 
نيز مقتول همراه دوبرادر و مادر ۷۰ ساله اش زندگي مي كرده است. تحقيقات اوليه مأموران 
نشان داد  مقتول قصد داشته در آشپزخانه داخل حياط غذا درست كند كه با اعتراض برادر 
كوچكترش كيومرث روبه رو مي شود و اين درگيري مرگبار رخ مي دهد و قاتل هم پس از 

حادثه از خانه فرار مي كند. 
    حرف هاي خواهر مقتول 

خواهر مقتول كه شاهد حادثه خونين بود در توضيح ماجرا گفت: برادرم كيومرث در يكي 
از اتاق هاي طبقه اول زندگي مي كرد و من هم در اتاق ديگري زندگي مي كردم و سه برادر 
ديگرم و مادرم در طبقه دوم زندگي مي كردند، اما ما داخل حياط اتاقكي داشتيم كه داخل 
آن آشپزي مي كرديم.  وي ادامه داد: برادرم آرش گاهي براي آشپزي به اتاق داخل حياط 
مي آمد كه كيومرث هميشه اعتراض مي كرد و مي گفت شما بايد در همان طبقه خودتان 
آشپزي كنيد. آنها هميشه سر اين موضوع با هم مشاجره لفظي داشتند و گاهي هم با هم 
درگير مي شدند، اما ما هرگز فكر نمي كرديم كه برادرم روزي دست به چاقو ببرد و برادر 
بزرگتر خودش را به خاطر آشپزي به قتل برساند.  لحظه حادثه آرش براي آشپزي به طبقه 
پايين آمد و به داخل اتاق داخل حياط رفت كه متوجه سر و صداي برادرم از داخل اتاق شدم 
كه به او اعتراض مي كرد. هنوز لحظاتي نگذشته بود كه ناگهان كيومرث از پنجره خودش 
را به داخل حياط انداخت و با آرش درگير شد به سرعت خودم را داخل حياط رساندم كه 
ديدم كيومرث با چاقو ضربه ای به  آرش   زد و بعد هم فرار كرد. برادر بزرگترم خونين نقش 
بر زمين شد كه با داد و فرياد درخواست كمك كردم، اما قبل از اينكه اورژانس برسد برادرم 

به خاطر شدت خونريزي فوت كرد. 
    اظهارات برادر مقتول 

برادر مقتول هم در ادامه تحقيقات ادعاي ديگري را درباره حادثه مرگبار مطرح كرد.  وي 
گفت: وقتي پدرم فوت كرد و اين خانه را براي ما به ارث گذاشت اختالفات برادر بزرگترم با 

كيومرث كه برادر كوچكم است، شروع شد. 
كيومرث دوست داشت خانه ارثي را بفروشيم و هر كس سهم خود را بردارد و از يكديگر 
جدا زندگي كنيم، اما برادر بزرگترم قبول نمي كرد و مي گفت بهتر است خانه را نگه داريم 

و همگي در يك جا زندگي كنيم. 
او معتقد بود كه بهتر است فعاًل خانه را نفروشيم و همه با هم زندگي كنيم چون مادرمان 
تنها مي شد. به هر حال آنها هميشه با هم به خاطر خانه ارثي مشاجره لفظي داشتند و گاهي   

با  هم درگير مي شدند. 
وي ادامه داد: در گيري آنها سر ارث و ميراث بود و آشپزي در آشپزخانه داخل حياط هم 
بهانه اي شد كه با هم درگير شوند و اين حادثه تلخ اتفاق بيفتد. همزمان با انتقال جسد به 

پزشكي قانوني مأموران تحقيقات گسترده اي را براي دستگير قاتل فراري آغاز كردند.

 آگهى موضوع ماده 3 وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف
 وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــماره 140060306271001088 هيات موضوع قانون تعيين تكليف  برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على اكبراحمدى 
فرزند محمد ابراهيم درششدانگ يك باب خانه مشتمل برمغازه به مساحت 162/5 
ــمتى از پالك 188 فرعى از2 اصلى بخش 9 واقع درابوطالب 25 پالك  مترمربع قس
93/2 خريدارى ازمالك رسمى آقاى محمدرضا جهانى (توضيحاتى درسوابق ثبتى 
ــتعالم از ثبت احوال محمدرضا صحيح است)  حميدرضا قيد شده است ولى برابر اس
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراض داشته 
باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/9   تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/6/24- م الف 836

 رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد

شـوراى حل اختـالف در خصـوص پرونده شـماره 
ح/94/92/1 خواهان خانم زهرا لطفى. براى خوانده 
على اصغر على صفايى فرزنـد محمود. تقاضاى راى 
اصال حى نمـوده كه بدينوسـيله به اطـالع عمومى 

ميرسد.
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ح/94/92/1 خواهان خانم زهرا لطفى. براى خوانده 
على اصغر على صفايى فرزنـد محمود. تقاضاى راى 
اصال حى نمـوده كه بدينوسـيله به اطـالع عمومى 

ميرسد.

آگهى ابالغ راى
ــيدگى به تخلفات قاچاق كاال و ارز تعزيرات  حكومتى شهرستان اهواز به شماره  با توجه به دادنامه صادره از سوى شعبه سوم ويژه رس
دادنامه 140000217090000139مورخه 30\02\1400 اتهامى آقاى شمس اله قندى پور فرزند فتح اله به آدرس رودهن خيابان 
امامت امامت 12 مبنى بر محكوميت تعداد يكصد عدد مغزى قفل درب معمولى ، بيست و چهار عدد مهتابى شارژى يكصد عدد فيوز 
بوش نود  و پنج عدد قفل شيشه سيكوريت و غيره دائر بر حمل كاالى قاچاق با توجه به اينكه شعبه اقدام ضبط  خودرو و كاال مكشوفه 
نموده است لذا به مالك يا مالكين كاال احضار مى گردد در اجراى ماده 174  قانون آيين دادرسى در امور كيفرى ظرف يك ماه از تاريخ 
نشر آگهى جهت رسيدگى و واخواهى و  اعتراض يا اجراى راى غيابى به شعبه سوم ويژه رسيدگى به تخلفات قاچاق كاال و ارز تعزيرات  
ــت در صورت عدم حضور در موعد قانونى و انقضا مدت مذكور شعبه وفق مقررات  حكومتى شهرستان اهواز مراجعه نمايند بديهى اس

اقدام خواهد نمود . 

حاجى زاده 
شعبه سوم ويژه رسيدگى به تخلفات قاچاق كاال و ارز 
تعزيرات حكومتى شهرستان اهواز

 برگ سبز و كارت خودرو پژو 405 بنزينى مدل 1399
موتـور  ش  و    lk534547 شاسـى  ش 
93_581ب24 پـالك  و   124k1434551 

به نام خانم درسـا شـكوه  كدملـى 2283094526 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

 شيراز

برگه كمپانى موتور سيكلت تيپ 125ccCDI مدل 
 0124NE1151433 1394 رنگ آبى  به شماره موتور
و شماره شاسى 125A9434637 با مالكيت مرتضى 
على كرمى به شـماره ملى 4510030071 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است

 AT_ برگ سـبز  خودرو نيسـان تيـپ ماكسـيما
 مدل 1383 رنـگ نقـره اى متاليك شـماره پالك 
موتـور  بـه شـماره   (51 ه   994 ايـران38    )
VQ30589481Bشماره شاسى 307151 متعلق به 
متوچهر مباشرت مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.البرز

آگهى اعالم مفقودى
برگ سبز خودروي سواري پرايد تيپ جي تي ايكس اي   مدل 
1386 به رنگ نقره اي ـ متاليك به شماره موتور 2251916  
به شماره شاسي s1412286421049 و به شماره انتظامي 
به  كهق  راشدي  علي  ذكر  به  متعلق    29 ب   464 ـ   25
شماره ملي 1551518139 مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

آگهى  فراخوان  ارزيابى كيفى مشاوران
در اجراى بند هـ ماده 29 قانون برگزارى مناقصات مصوب سال 88 مجلس شوراى اسالمى به شماره 193542/ت42986ك مورخ 1388/10/1 (آيين 

نامه خريد خدمات مشاور) ، اداره كل ثبت اسناد وامالك استان سمنان در نظر دارد:

انجام عمليات 1- تطبيق و مستند سازى اراضى منابع طبيعى تا مرحله تثبيت شهرستان دامغان به مساحت تقريبى 350 هزار هكتار را از طريق فراخوان عمومى به مهندسين مشاور واجد شرايط 
واگذار نمايد.

شرايط فراخوان: 
نام كارفرماو محل انجام پروژه: اداره كل ثبت اسناد و امالك استان سمنان ،شهرستان دامغان با اولويت بندى به تشخيص كارفرما

موضوع خدمات : انجام عمليات تطبيق و مستند سازى اراضى منابع طبيعى تا مرحله تثبيت  شهرستان دامغان به مساحت تقريبى 350 هزار هكتار
مدت زمان انجام خدمات :  از تاريخ انعقاد قرارداد به مدت 100 روز 

پايه و رشته مورد نياز : شركت هايى كه داراى صالحيت نقشه بردارى زمينى يا فتوگرامترى پايه 1 و 2  از مراجع ذيصالح(سازمان برنامه و بودجه كشور )را دارند مي توانند  شركت نمايند.
www.setadiran.ir : محل دريافت اسناد

مهلت دريافت اسناد : از روز پنجشنبه مورخه 1400/06/04 لغايت روز چهارشنبه  1400/06/10 ساعت 14
مهلت بارگذارى اسناد: از روز پنجشنبه مورخه 1400/06/11 لغايت روز چهارشنبه 1400/06/17 ساعت 14
www.setadiran.ir : محل بارگذارى اسناد تكميل شده: در سامانه تداركات الكترونيكى دولت به نشانى

آدرس كارفرما : سمنان، خيابان طالقانى پايين تر از ميدان ارگ ، اداره كل ثبت اسناد و امالك استان سمنان كد پستى 3513713161
 نوع آگهي: مناقصه عمومي تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/08  تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/06/09

شماره: 119/9093
تاريخ:1400/06/03
شناسه اگهى 1180848

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان

88498476

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88498458

بازداشت سارق اسیدپاش
 با شلیك گلوله

س�ارق مس�لح ك�ه مته�م اس�ت روي دو مأم�ور پلي�س 
ته�ران اسيدپاش�يده ب�ا ش�ليك گلول�ه بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، سرهنگ جليل موقوفه اي، رئيس پليس پيشگيري 
تهران ب��زرگ توضيح داد: س��اعت دو بام��داد روز گذش��ته مأموران 
كالنتري ۱۱3 بازار هنگام گشت زني متوجه ش��دند كه مردي سارق 
در حال زورگيري از شهروندي است كه براي بازداشت متهم وارد عمل 
شدند. مرد سارق در حالي كه مالباخته را با ضربه چاقو زخمي كرده بود 
از محل متواري شد و مأموران پليس او را تعقيب كردند. متهم هنگام 
فرار به داخل كوچه اي فرار كرد كه خيلي زود متوجه شد بن بست است. 
همان لحظه مأموران پليس از راه رسيده و راه فرار سارق را بستند. متهم 
اما تسليم نشد و براي اين كه راه فراري پيدا كند مايع اسيد داخل بطري 
همراهش را به سمت دو مأمور پاشيد كه هر دو از ناحيه دست و پا مصدوم 
شدند. همزمان كه سارق قصد فرار داشت يكي از مأموران او را با شليك 
گلوله از ناحيه پا هدف قرار داده و متهم را مجروح  و سپس بازداشت كرد. 
مأموران پليس در بازرسي از متهم يك اسلحه كمري همراه با ۱5 فشنگ 
كشف كردند. مالباخته هم در شرح ماجرا گفت: در حال عبور بودم كه 
ناگهان مرد سارق راهم را بست. او با چاقو من را تهديد كرد و ضربه اي هم 
به من زد كه دستم زخمي شد. او در حال زورگيري بود كه مأموران گشت 
پليس از راه رسيده و او را بازداشت كردند. سرهنگ جليل موقوفه اي، 
رئيس پليس پيشگيري تهران بزرگ با بيان اين كه دو مأمور پليس به 
صورت جزئي مصدوم شده بودند كه راهي بيمارستان شدند. وي گفت كه 

تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهم بازداشت شده جريان دارد. 

زن جواني كه با امداد هوايي از بيمارس�تاني در 
شهرستان دماوند براي درمان به تهران منتقل 
ش�د يك روز بعد به كام مرگ رفت. ش�وهر اين 
زن مدعي است همسرش قرص مصرف كرده و 
حالش بد شده اما تيم پزشكي اعالم كرده اند زن 
جوان به خاطر كتك كاري شديد فوت كرده است. 
به گزارش جوان، روز يك شنبه هفتم شهريور ماه 
كاركنان بيمارستان امام خميني مرگ مشكوك   
زن ۲3 س��اله اي را به مأموران پليس تهران خبر 
دادن��د. با اعالم اي��ن خبر كه تيم��ي از مأموران 
كالنتري ۱۴۸ انقالب در بيمارستان امام خميني 

تحقيقات خود را آغاز كردند. 
بررس��ي هاي مأموران پليس نشان داد زن فوت 
ش��ده كه مهتاب نام دارد يك روز قبل به صورت 
امداد هوايي از بيمارستاني در شهرستان دماوند 
براي درمان به بيمارستان امام خميني در تهران 
منتقل شده است. پس از اين تيم پزشكي تالش 
زيادي را ب��راي نجات اين زن انج��ام مي دهند، 
ام��ا وي در نهايت ب��ه خاطر ش��دت جراحات و 
آثار كب��ودي زيادي ك��ه روي بدنش ب��وده  كه 
حكايت از آن داش��ته مورد ضرب و شتم شديد 
قرار گرفته اس��ت، روي تخت بيمارستان به كام 

مرگ مي رود. 

     ادعاي عجيب شوهر
در حالي كه علت مرگ زن ج��وان خونريزي مغزي 
ناشي از ضرب و جرح اعالم ش��ده بود ، شوهر وي در 
ادعايي عجيب گفت: ۹ سال قبل با مهتاب ازدواج كردم 
ما زندگي خوب و ش��يرين داشتيم و هميشه عاشق 
يكديگر بوديم. ما هرگز در زندگيمان با هم اختالفي 
نداشتيم. روز حادثه متوجه شدم حال همسرم خوب 
نيست كه بعد فهميدم قرص خورده است. بالفاصله او را 
به بيمارستان شهرمان بردم، اما حالش بدتر شد كه تيم 
پزشكي پيشنهاد دادند براي درمان به تهران منتقلش 
كنيم. در حالي كه هر س��اعت حالش بدتر مي ش��د 
بيمارستان همس��رم را با هلي كوپتر به بيمارستان 
امام خميني منتقل كردند، اما متأسفانه يك روز بعد 

همسرم فوت كرد. 
  وقتي درباره آثار كبودي ه��ا و زخم هاي روي بدن 
همسرش از او سؤال ش��د در ادعايي گفت: همسرم 
و خانواده اش با عموهايشان اختالف داشتند و گاهي 
با هم درگير مي ش��دند. من فكر مي كنم چند روز 
قبل همسرم با عموهايش درگير شد و عموهايش 
هم او را كتك زدند و آثار اين كبودي ها به خاطر آن 

درگيري است. 
    خواهرم به قتل رسيده است 

برادر زن فوت شده هم گفت: خواهرم و شوهرش 

پس از ازدواج زندگي خوبي داشتند و تا همين چند 
ماه قبل هم با هم هيچ مشكلي نداشتند، اما مدتي 
قبل خواهرم متوجه شد كه شوهرش ازدواج مجدد 
كرده اس��ت. پس از اين اختالفات و درگيري هاي 
آنها شروع شد و معموالً آنها هر روز با هم مشاجره 
لفظي و درگيري داشتند. خواهرم به من مي گفت 
كه شوهرش او را هميشه به شدت كتك مي زند و 
االن هم من فكر مي كنم آن آثار كبودي هاي روي 
بدن خواهرم به خاطر كتك كاري هاي ش��وهرش 
است و خواهرم به خاطر ضرب و جرح شوهرش به 

قتل رسيده است. 
وي درباره ادعاي دامادشان گفت: ما با عموهايمان 
هيچ اختالفي نداري��م و عموهاي م��ن هيچ وقت 
خواهرم را كت��ك نزده اند و دامادم��ان براي فريب 
مأموران اين دروغ را مي گويد و من االن از او به اتهام 

قتل خواهرم شكايت دارم. 
با ش��كايت برادر زن فوت ش��ده مأموران پليس به 
دستور قاضي مصطفي واحدي، بازپرس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران شوهر زن فوت شده را 

بازداشت كردند. 
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه متهم 
براي بازجويي هاي تخصصي در اختيار كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت.

آثار كبودي قتل را برمال كرد

مرگ كارگر در ريزش آوار
ريزش آوار در يكي از خانه هاي قديمي محله پي�روزي مرگ كارگر را رقم زد. 
جالل ملكي، سخنگوي سازمان آتش نشاني تهران توضيح داد: ساعت ۱5:۴۹ روز 
يك  ش��نبه يك مورد حادثه آوار در يك منزل قديمي در خيابان پيروزي، س��ه راه 
سليمانيه، خيابان درياباري اتفاق افتاد و آتش نش��انان دو ايستگاه در محل حاضر 
شدند. وي ادامه داد: آتش نشانان مشاهده كردند كه در يك منزل دو طبقه و قديمي 
كه در حال تخريب بوده حادثه رخ داده است. طي اين حادثه به يكباره بخش زيادي 
از ديواره ها و سقف ها تخريب ش��ده بود و اطالعات اوليه مبني بر آن بود كه فرد يا 

افرادي زير آوار گرفتار هستند. 
ملكي ادامه داد: آتش نش��انان ايمن س��ازي الزم را انجام دادند و ب��ا حضور عوامل 
شهرداري، انتظامي و همكاران هالل احمر بررسي هاي الزم انجام شد. عمليات ضمن 
ايمن سازي الزم انجام شد و پس از مدتي تالش يك كارگر حدوداً ۲5 ساله با تابعيت 

افغان از زير مقدار زيادي خاك خارج شد. 
سخنگوي آتش نشاني تهران گفت: با تحويل وي به عوامل اورژانس مشخص شد كه 
متأسفانه اين فرد جان خود را از دست داده است. ملكي گفت: جست و جوي هاي 
بيشتر ادامه پيدا كرد و آتش نشانان با اطمينان حاصل كردن از اينكه فرد ديگري 

زير آوار نيست، عمليات را به پايان رساندند. 

مدارك موجود در پرون��ده دختر نوج��وان را با توجه به نظر كارشناس��ان 
پزشكي قانوني كه اعالم كرده بودند در رشد عقلي متهم شبهه وجود دارد، از 
قصاص معاف و به پرداخت ديه و سه سال نگهداري در كانون اصالح و تربيت 

محكوم كرد. 
اين حكم با اعتراض اولياي دم به ديوانعالي كشور فرستاده شد تا پرونده بار 

ديگر در يكي از شعبات آن بررسي شود. 


