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پلیس خادم مردم
 مردم حامی پلیس 

امنیت و آرامش، هم��واره مهم ترین مؤلفه 
زندگی، پیش��رفت، تعالی و ترقی انسان ها 
محسوب می شود که اگر به هر دلیل در آن 
خدشه ای به وجود بیاید ارکان دیگر جامعه با 
مشکل مواجه خواهد شد. امنیت بستر همه 
موفقیت ها محسوب می شود. ایران اسالمی 
امروز به رغم اینکه در منطقه ای پرچالش قرار 
دارد در حقیقت مانند جزیره ای باثبات است که با وجود تمام تالش های 
دشمنان قسم خورده انقالب شاهد امنیتی مطلوب هستیم. نباید فراموش 
کرد دشمنان و بدخواهان انقالب که در حقیقت دشمنان مردم هستند 
در طول 43 سال پس از انقالب همه تالش خود را به کار بسته اند تا بتوانند 
میان مردم و حاکمیت فاصله ایجاد کنند و در این زمینه از طرح ریزی و 
تحمیل جنگی هشت س��اله تا کودتاهای مختلف، فتنه های رنگارنگ و 
تحریم های ش��کننده همه و همه نمونه های تالش دشمنان برای ایجاد 
نارضایتی در بین مردم اس��ت. نباید فراموش کرد که مردم در حقیقت 
مهم ترین و بهترین مدافعان انقالب هستند و در حوادث و مناسبت های 
مختلف با قدرت، همبستگی و دلبستگی خود را به انقالب ثابت کرده اند 
که به عنوان نمونه می توان به راهپیمایی های  روز قدس و 22 بهمن اشاره 
کرد. در هفته فراجای امس��ال پلیس با شعار »پلیس خادم مردم و مردم 
حامی پلیس است«، بار دیگر بر خدمتگزاری خود تأکید دارد. امروز پلیس 
در همه عرصه ها با اقتدار مقابل مجرمان ایستاده و تا پای جان از امنیت، 
آرامش و آسایش خاطر شهروندان دفاع می کند و خدمتگزاری به مردم را 
برای خود بزرگ ترین شأن و افتخار می داند. از سوی دیگر نباید فراموش 
کرد که حمایت ها، همکاری ها و هم افزایی مردم نقش بسیار مهمی را در 
انجام هرچه بهتر مأموریت های پلیس ایفا می کند. امروز ش��هروندان با 
اعالم فوریت های پلیسی به سامانه 110 و همچنین با ارائه پیشنهادها، 
تقدیر یا انتقادهای خود به سامانه 197 از عملکرد پلیس، بیش از پیش در 
انجام هرچه بهتر مأموریت ها تأثیرگذار هستند. شعار هفته فراجای امسال 
در حقیقت منشور همیشگی پلیس است، چراکه پلیس همواره خود را 
خدمتگزار و خادم مردم و مردم را بهترین حامی و پشتیبان خود می داند. 
امروز با تالش و مجاهدت های بی وقفه نیروهای انتظامی و نظامی، کشور 
ما از امنیت باثباتی برخوردار است، هرچند دشمنان هرگز این امنیت و 
آرامش و ثبات را برنمی تابند و تحمل نمی کنند و همه تالش خود را به کار 
بسته اند تا به هر شکل ممکن این آرامش و امنیت را به مخاطره بیندازند. 
چتر امنیت و آرامش  پلیس با مجاهدت های ش��بانه روزی همکارانم در 
پهنه ای به گستره ایران اسالمی گسترده است که همه مردمان این مرز و 
بوم را محفوظ می دارد. همه باید تالش خود را بکنیم تا با همه توان از این 
امنیت، آرامش و آسایش حمایت و پشتیبانی کنیم. حوادث اخیر نشان 
داد کوچک ترین خدشه ای در امنیت و آرامش جامعه می تواند مشکالت 
بزرگی در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  ایجاد کند. 
امروز شاهد هستیم که در سوریه، عراق و افغانستان مردم چگونه تاوان 
ناامنی را پرداخت می کنند. در سایه ناامنی، تهدیداتی که لحظه به لحظه 
شهروندان این کش��ورها را تهدید می کند باعث شده اس��ت مردم این 
سرزمین ها هرگز حالوت و ش��یرینی امنیت و آرامش را درک نکنند و از 
سوی دیگر وقوع هر حادثه در این کشورها متصور و محتمل است، چراکه 
بدون امنیت نمی ت��وان هیچ فرجام و پایان مطلوب��ی را پیش بینی کرد. 
البته همه می دانند که ناامنی موجود در این کشورها سوغات دخالت ها و 
دسیسه های امریکا و ایادی دست نشانده آنان است تا بتوانند با ایجاد ناامنی 

و اغتشاش به اهداف و مطامع خود دست پیدا کنند.
 *جانشین رئیس پلیس تهران

كشف محموله شیشه
 از اعضاي يك خانواده

مس�افرت  بهان�ه  ب�ه  ك�ه  خان�واده  ي�ك  عض�و  چه�ار 
خانوادگ�ي، 134 كیل�و و 270 گ�رم حش�یش را در خ�ودروي 
ش�دند.  دس�تگیر  كرده بودن�د،  جاس�از  پراي�د  س�واري 
به گزارش »ج��وان«، چندي قبل مأموران پلیس مب��ارزه با مواد مخدر 
پایتخت هنگام گشت زني در بزرگراه آزادگان، به یک دستگاه خودروي 
سواري پراید مشکوک ش��دند و به راننده آن دستور ایست دادند. بعد از 
اعالم دس��تور پلیس، راننده بدون توجه به تذکرات از سوي مأموران، با 
فشار روي پدال گاز قصد فرار داشت که خودرو متوقف شد و مأموران در 
بازرس��ي از آن، 134 کیلو و 270 گرم حشیش کشف کردند. همچنین 
در ادامه بازرسي ها مشخص شد، سرنشینان خودرو چهار نفر از اعضاي 
یک خانواده هستند که به بهانه مسافرت این مقدار از مواد مخدر را حمل 
مي کردند. سرهنگ ضرغام آذین، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران 

گفت: »پرونده جهت سیر مراحل قانوني تحویل مراجع قضایي شد.«

مدعی ارتکاب  5 قتل 
جنون دارد 

س�ازمان پزش�كي قانون�ي اع�ام ك�رد م�ردي ك�ه در ادع�اي 
عجی�ب مدع�ي ش�ده بود پن�ج نف�ر از اعض�اي خان�واده اي 
دارد.  جن�ون  رسانده اس�ت،  قت�ل  ب�ه  ته�ران  در  را 
به گزارش »جوان«، روز یک شنبه سوم مهرماه مرد میانسالي در تهران 
به یکي از کالنتري هاي شرق پایتخت رفت و ادعا کرد پنج نفر از اعضاي 
خانواده اي را به قتل رسانده و اجساد آنها را در کانال آبي انداخته است. 
بدین ترتیب با طرح این ادعاي عجیب،  موضوع به قاضي ساسان غالمي، 
بازپرس ویژه قتل دادسراي امور جنایي تهران خبر داده شد و وي هم 

دستور داد متهم را براي بازجویي به دادسرا منتقل کنند. 
وي وقتي پیش روي بازپرس قرار گرفت، گفت: » مدتي قبل با اعضاي 
خانواده اي که از بستگان دورم هستند، اختالف پیدا کردم. آنها همیشه 
پشت سرم بدگویي مي کردند،  به طوري که هر روز به من خبر مي دادند 
آن خانواده به من فحاشي مي کنند و حرف هاي نامربوط مي زنند. چند 
باري به آنها پیام دادم که دست از بدگویي و فحاشي بردارند، اما فایده اي 
نداشت. حرف هاي آنها مرا خیلي عصباني کرده بود و همین باعث شد 
از آنها کینه به دل بگیرم و به فکر انتقام باش��م و در نهایت هم تصمیم 
گرفتم پنج عضو آن خانواده را به قتل برس��انم. چندي قبل نقشه ام را 
عملي کردم و همه اعضاي آن خانواده را کشتم و جسد هایشان را هم 
داخل کانال آبي در اطراف تهران انداختم تا هیچ ردي از خودم به جاي 
نگذارم، اما االن چند روزي اس��ت عذاب وجدان دارم و تصمیم گرفتم 

خودم را به پلیس معرفي و به قتل ها اعتراف کنم.«
متهم پس از این اعتراف عجیب بازداشت شد، اما بررسي ها حکایت از آن 
داشت در گفته وي تناقض گویي وجود دارد و این احتمال براي مأموران 

پلیس قوت گرفت که وي دچار مشکل روحي و رواني است. 
بدین ترتیب همزمان با ادامه تحقیقات درباره ای��ن حادثه، وي براي 
مشخص شدن صحت سالمتي روحي و رواني اش به دستور بازپرس در 

اختیار تیم روانپزشکي پزشکي قانوني قرار گرفت. 
در حالي که بررس��ي ها و تحقیقات میداني نش��ان مي داد ادعاي مرد 
میانسال دروغ است و چنین حادثه اي به پلیس از سوي هیچ خانواده اي 
گزارش نشده است، پزش��کي قانوني اعالم کرد وي به بیماري روحي و 
رواني مبتال اس��ت . با اعالم نظریه پزش��کي قانوني مرد میانسال براي 

بستری به بیمارستان رواني منتقل شد. 

مفقودى
برگ سـبز خودروى پژو 206 مدل 1400 رنگ سفيد روغنى به 
 182A0158578 شماره پالك ايران511/39ل98 و شماره موتور
و شـماره شاسـى NAAP03EE2MJ475193 متعلـق به 
سيداصغر باقرى گورانسراب با كد ملى 1639808973 مفقود 
البرز شده و از درجه اعتبار ساقط است.   

مفقودى
برگ سبز خودروى هاچ بك پژو 206 مدل 1396 رنگ خاكسترى 
متاليك به شـماره پالك ايران68-589م65 و شماره موتور 
 NAAP13FE1HJ132893 174 و شماره شاسىB0020853
متعلق به غالم ديده خانى با شماره ملى 0321116399 مفقود 
البرز شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابـر رأى شـماره 140160306271001393 هيأت موضوع قانـون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و سـاختمان هاى فاقد سـند رسمى مسـتقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك مشـهد منطقه پنج تصرفـات مالكانه بالمعـارض متقاضى آقاى 
محمدمهدى اربابى فرزند كاظم در شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 
13210/39 مترمربع قسمتى از پالك 104 اصلى بخش 9 واقع در جاده كالت اراضى 
لك لك خريدارى از مالك رسمى آقاى كاظم اربابى بهار محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اسـت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/11   تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/27  

رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد م الف 340 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شـماره 140160306271001729 هيـأت موضوع قانـون تعيين تكليف 
وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشـهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم صفيه تيمورى 
براكوهى فرزند درويش محمد در شش دانگ اعيان يك باب خانه به مساحت 149/61 
مترمربع قسمتى از پالك 68 اصلى بخش 9 واقع در نبش طبرسى شمالى 56 سمت 
چپ پالك 2 اعيـان متعلق به خود متقاضـى و عرصه موقوفـه ظهيرالدواله محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود، در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سـند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/11   تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/27  

رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد م الف 338 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 140160306271001384 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى رجب اله دادى محمدآباد 
فرزند على اصغر در شـش دانگ يك باب خانه به مسـاحت 200 مترمربع قسمتى از 
پالك 9 فرعـى از 83 اصلى بخش 9 واقع در جاده كالت كيلومتر 3 روسـتاى عوض 
ارشاد 1/3 پالك 73 خريدارى از مالك رسـمى آقاى اصغر سبحانى محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود، در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشـار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتـراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/11   تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/27  
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 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر
آگهى موضوع ماده 3قانون و ماده13آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 

و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شـماره 140160324009001786-1401/06/22 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و سـاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم زهرا ضباطى 
بوشهرى فرزند حسين به شماره شناسـنامه 10906صادره از بوشهر به شماره 
ملى 3501566166 در قسمتى شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت 78/07 
مترمربع پالك 96 فرعى از 3398 اصلى مفروزى و مجزا شده از اصلى واقع در 
بخش دو بوشـهر خريدارى از مالك رسمى گرديده اسـت. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
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   محبوبه قربانی
دو زن ج�وان ك�ه در پرونده ه�ای جداگانه 
مرتك�ب قت�ل ش�ده بودن�د، محاكم�ه 
ش�دند و يك�ی از آنه�ا ب�ه قص�اص و 
ديگ�ری ب�ه پرداخ�ت دي�ه محكوم ش�د. 
دی ماه 1400 با اعالم مفقودی پس��ر 22 ساله 
به نام فرشاد، مأموران در روند تحقیقات خود از 
کشف جسد مثله شده مردی باخبر شدند که 
مشخص شد متعلق به فرشاد است. از آنجایی 
که هنگام کش��ف جس��د رد خون به خانه سه 
طبقه ای پدر فرشاد می رس��ید، پدر و نامادری 
او به عنوان مظنون بازداشت شدند. پدر فرشاد 
در رون��د بازجویی ه��ا گفت: »بع��د از جدایی 
از مادر فرش��اد دو بار ازدواج کردم و س��یمین 
همسر سومم اس��ت.«  س��یمین 40 ساله در 
بازجویی های فنی به قتل اعتراف کرد و گفت: 
»فرشاد رابطه خوبی با من نداشت و مدتی قبل 
متوجه شدم حرف های نامربوطی می زند و نگاه 
بد دارد. یک روز متوجه ش��دم فرشاد مخفیانه 
از من فیلم گرفته اس��ت. همان شب به طبقه 
سوم رفته بودم که فرشاد را در حال نگاه کردن 
آن فیلم دیدم. از عصبانیت با میله آهنی به سر 
فرشاد زدم و گوشی موبایلش را شکستم. سپس 
جس��د را مثله کردم و بعد از چند روز آن را در 
چند کیسه و گونی قرار دادم و به کمک یک مرد 

کارتن خواب به سر خیابان بردم.«
متهم در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 
تهران محاکمه ش��د. پدر مقتول اعالم گذشت 

کرد، اما مادرش درخواس��ت قص��اص کرد. در 
ادامه متهم ب��ا انکار جرمش ادع��ای جدیدی 
مطرح کرد و گفت: »روز حادثه گونی مشکوکی 
را زیر موتور پسرم پیدا کردم که در کنار آن رد 
خون قرار داش��ت. من گونی را کشان کشان به 
سر خیابان بردم و رها کردم.« نامادری با حکم 
هیئت قضایی ب��ه اتهام قتل عم��د به قصاص 
و به خاطر جنایت ب��ر میت ب��ه پرداخت دیه 

محکوم شد. 
   ديه و زندان مجازات پرستار معتاد

دومین پرونده، تیر ماه 99 با شکایت مرد جوانی 
از پرستار برادرش به اتهام قتل به جریان افتاد. 
او به مأموران گفت: »برادرم فش��ار خون و قند 
باالیی داش��ت. او چند بار س��کته کرده بود و 

همسر و فرزندانش نمی توانستند از او نگهداری 
کنند، به همین خاطر برایش پرس��تاری به نام 
ناهید گرفتیم. روزی ناهید تماس گرفت و گفت 
حال برادرم بد شده است، وقتی به خانه برادرم 
رفتم، او فوت کرده بود. جسد برادرم به پزشکی 
قانونی نرفت و حاال بعد از چند ماه وقتی به اتاق 
برادرم رفتم چند بسته قرص خواب آور دیدم. با 
ناهید تماس گرفتم که گفت آن روز به برادرم 
قرص های خواب آور خورانده بود. از او شکایت 

داریم.« 
بعد از این شکایت، پرستار جوان بازداشت شد. 
او به جرمش اعتراف کرد و گفت: »از شهرستان 
برای کار به ته��ران آمده ب��ودم و بعد از مدتی 
گرفتار اعتیاد ش��دم. در کمپ بستری شدم و 

بعد از ترک اعتیاد از طرف یک شرکت خدماتی 
به عنوان پرستار پیرمرد استخدام شدم. آن روز 
دختر و همسر فریبرز به میهمانی رفته بودند و 
من و فریبرز تنها بودیم. به یک باره متوجه شدم 
نیت ش��ومی دارد. او قباًل از من خواسته بود از 
شوهرم طالق بگیرم و به عقدش دربیایم. این 
ش��د که قرص های خواب آوری را که به خاطر 
ترک اعتیاد مصرف می ک��ردم پودر کردم و در 
غذای او ریختم. او فقط یک قاش��ق از غذایش 
را خورد، ولی به خواب عمیقی رفت. صبح روز 
بعد وقتی از خواب بیدار شد حالش به هم خورد 
و بیهوش شد.« بعد از ختم جلسه، متهم با تبرئه 
از قتل عمد، به خاطر قتل شبه عمد به پرداخت 

دیه و زندان محکوم شد.
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قتل داماد  با آچار  فرانسه 
    آرمین بینا 

م�ردی ك�ه مته�م اس�ت در جري�ان درگی�ری ب�ر س�ر 
ارثی�ه خانوادگ�ی، دامادش�ان را ب�ا ضرب�ه آچ�ار 
فرانس�ه ب�ه قت�ل رس�انده اس�ت، بازداش�ت ش�د. 
س��اعت 17 عصر روز ش��نبه نهم مهر، مأموران کالنتری 140 
باغ فیض به قاضی محمدرضا صاحب جمعی، بازپرس ویژه قتل 
دادسرای امور جنایی تهران خبر دادند مرد زخمی که پنج روز 
قبل برای درمان به بیمارستان سالمت فردا منتقل شده بود بر 
اثر شدت جراحات فوت کرده است. با اعالم این خبر، بازپرس 
جنایی همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی 
بیمارستان شد. مأموران پلیس روی تخت بیمارستان با جسد 
مرد 45 ساله ای به نام پیمان روبه رو شدند که بر اثر ضربه جسم 

سختی به سرش به قتل رسیده بود. 
بررسی های مأموران پلیس نشان داد مقتول صبح روز دوشنبه 
چهارم مهر در خانه اش حوالی خیابان پیامبر شرقی با برادرزنش 
به نام فرزاد درگیر می شود که در جریان آن فرزاد با آچار فرانسه 
ضربه ای به س��رش می زن��د و او بیهوش می ش��ود. پس از این 
حادثه، زن و فرزند پیمان با ضارب درگیر می شوند و او را زخمی 
می کنند، بدین ترتیب داماد و برادرزن هر دو به بیمارس��تان 
منتقل می شوند. فرزاد دو روز پس از حادثه و بهبودی حالش از 
بیمارستان مرخص و با گذاشتن وثیقه در دادسرای محل راهی 
خانه اش می شود، اما پیمان پس از پنج روز بستری بر اثر شدت 

ضربه به کام مرگ می رود. 
    اظهارات همسر مقتول 

همس��ر مقتول به مأموران درباره حادثه گفت: »از مدتی قبل 
برادرم با ما به خاطر ملک ارثیه ای  اختالف دارد، به همین خاطر 
چند باری با من و شوهرم درگیری و مشاجره لفظی داشت. او 
شب قبل از حادثه میهمان ما بود و در خانه مان خوابید تا اینکه 

صبح به خاطر همان اختالف قبلی با شوهرم درگیر شد.
 لحظه حادثه آنه��ا ابتدا با هم مش��اجره لفظ��ی کردند و بعد 
درگیری شان باال گرفت و برادرم، شوهرم را کتک زد و در ادامه 
هم با آچار فرانسه به سر شوهرم ضربه وارد کرد. شوهرم غرق در 

خون روی زمین افتاد که من و فرزندم با برادرم درگیر شدیم. 
در این درگیری او ما را هم کتک زد و ما ه��م او را کتک زدیم 
که زخمی شد و بعد هر دو را برای درمان به بیمارستان منتقل 
کردیم. او خیلی زود خوب و از بیمارس��تان مرخص ش��د، اما 

شوهرم در این مدت در کما بود و در نهایت هم فوت کرد.« 
   بازداشت قاتل 

همزمان با انتقال جس��د به پزش��کی قانونی، مأموران پلیس 
فرزاد را به اتهام قتل عمد در خانه اش بازداشت و به اداره پلیس 

منتقل کردند. 
وی در بازجویی ها با اظهار پشیمانی به قتل دامادشان اعتراف 
کرد و در ادعایی گفت: »اختالف من و دامادمان بر س��ر ارثیه 
پدری من بود. ش��ب قبل از حادث��ه به خانه خواه��رم رفتم و 
میهمان آنها بودم. ش��ب ش��ام خوردم و همانج��ا خوابیدم تا 
اینکه صبح از خواب بیدار شدم. شوهرخواهرم روی زمین دراز 
کشیده بود و سیگار می کشید و جاس��یگاری اش هم کنارش 
بود. او حرف های نامرب��وط می زد، اما من توجه��ی نکردم، به 
سرویس بهداشتی رفتم و صورتم را شستم. وقتی بیرون آمدم 
او دوباره شروع به فحاشی کرد که عصبانی شدم و با هم درگیر 
شدیم. دامادمان جاسیگاری اش را به سوی من پرت کرد و من 
هم جاس��یگاری را به طرف خودش پرت ک��ردم و درگیری ما 

باال گرفت.« 
وی ادامه داد: »یکدیگر را به ش��دت کتک زدیم که چشمم به 
آچار فرانسه افتاد، آن را برداشتم و ضربه ای به سرش زدم. پس 
از این خواهرم و پسرش مرا کتک زدند و من هم بیهوش شدم. 
وقتی به هوش آمدم دیدم روی تخت بیمارس��تانم و فهمیدم 
پیمان هم تحت درمان اس��ت. من دو روز بعد حالم خوب شد 
و از بیمارستان مرخص ش��دم، اما به خاطر درگیری بازداشت 
و با گذاش��تن وثیقه به صورت موقت آزاد شدم. فکر نمی کردم 
دامادمان فوت کند، اما وقتی مأموران مرا بازداشت کردند تازه 

متوجه شدم پیمان به خاطر ضربه من فوت کرده است.« 
متهم در ادامه به دستور بازپرس جنایی برای تحقیقات بیشتر 

در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت. 

كاركنان يك كلینیك زيبايی جس�د دختر بیم�ار را كه در جريان 
عمل ف�وت ش�ده ب�ود در بیابان ه�ای اطراف ك�رج آت�ش زدند.

سرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: چندی 
قبل به مأموران پلیس شهرس��تان نظرآباد کرج خبر رس��ید جسدی 
سوخته اطراف شهر پیدا شده است. بررسی ها در این باره نشان داد جسد 
متعلق به دختر جوانی است که برای تشخیص هویت به پزشکی قانونی 

منتقل شد. 
در شاخه دیگری از بررس��ی ها، مأموران پلیس موفق شدند در جریان 
تحقیقات بیشتر هویت او را شناس��ایی کنند. خانواده این دختر جوان 
به پلیس گفتند روز حادثه دخترش��ان برای انجام عمل زیبایی از خانه 
خارج شده و دیگر برنگشته است. در شاخه دیگری از تحقیقات، مأموران 
پلیس در جریان بررسی های خود از کارکنان کلینیک تحقیق کردند. 
بررسی های فنی پلیس نشان داد دختر جوان روز حادثه در جریان عمل 
زیبایی دچار ایست قلبی شده و جانش را از دست داده است. همزمان با 
وقوع این حادثه، کارکنان کلینیک هم جسد را به حاشیه شهر منتقل 
کرده و آتش زده بودند. بررسی های بیشتر پلیس در این باره جریان دارد.

   جنايت 
در كلینیك زيبايی


