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متهم در بازجوییها ادعا کرد

رﺧﺪاد

پایان عملیات آلمانیها
در مناطق زلزلهزده غرب کشور

عروس ،پشتپرده اسیدپاشی به مادرشوهر

پیکنیک جان مردی را گرفت

 هماهنگکننده تیــم دوم امدادگــران انجیاوي
»هوممدیــکا« از پایــان عملیــات امدادرســانی این
انجیاو در ســرپلذهاب کرمانشــاه خبر داد و گفت:
اولیــن تیم ما حــدود  ۷۲ســاعت پــس از زلزله به
کرمانشاه رســیدند ،پیش از اتمام مأموریت آنها ،تیم
دوم و گروه جایگزین آنها به ایران آمدند .درحالحاضر
مأموریــت گــروه درمانی دوم هم به اتمام رســیده و
آنها نیز کرمانشاه را به مقصد فرانکفورت آلمان ترک
کردند .جواد شیخاالســالمی ،هماهنگکننده تیم دوم
انجیاو ،به خبرنگار »شــرق« گفــت :تیم دوم پس
از بررســی و انجام مأموریت به این نتیجه رســید که
ضرورتی برای حضور تیم پزشــکی و امدادی دیگری
در مناطق زلزلــهزده وجود نــدارد .او ادامه داد تیم
قبل و تیم ما در مجموع ،در  ۱۸روســتا کار امدادی و
پزشکی انجام دادیم ،در تیم دوم ما دو پزشک حضور
داشــت و مانند تیم اول سعی داشتیم به راههای دور
و روســتاهایی که خدمات کمتری گرفتهاند ،برویم .ما
هفــت روز در منطقه زلزلهزده حضور داشــتیم و به
پانســمان و بخیه زخمهایي که ناشی از زلزله بودند و
گاهی به درمان سرماخوردگی و موارد دیگر پرداختیم.
او در پایــان گفت تصمیمگیری نهایی با نحوه و ادامه
مأموریــت تیــم بعــدی در دفتر اصلــی انجیاوي
هوممدیــا در آلمان گرفته خواهد شــد ،اما تاجاییکه
من میدانم مأموریت خاتمه یافته اســت و دیگر تیم
پزشکی و تیم فنیاي به ایران نخواهد آمد ،اما مبلغی
از پول باقی مانده اســت که پس از هماهنگی با مرکز
و دانشــگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت قرار شده
است براي تهیه کانکس و مراکز درمانی موقت از آن
استفاده شود ،اما هنوز بودجه آن مشخص نیست و در
نهایت یک نفر برای نظارت بر این کار به ایران خواهد
آمد .شــایان ذکر است در مصاحبه با سیروس غیاثی،
هماهنگکننده تیم اول ،گفته شــده بود پنج ،شــش
روستا که به اشتباه  ۵۶روستا چاپ شده بود.

صاحبخانه
مظنون اصلی قتل دختر ۲۵ساله
 شــرق :کارآگاهان جنایی در حــال تحقیق درباره
علت مرگ دختر جوان تهرانی هستند که جسدش در
گرمسار پیدا شده است .تاکنون یک مظنون در ارتباط با
این پرونده دســتگیر شده اما ارتکاب قتل را انکار کرده
اســت .تحقیقات دربــاره این پرونــده از روز نهم آذر
آغاز شد .در این روز فردی با مرکز فوریتهای پلیسی
 ۱۱۰تمــاس گرفت و خبر داد جنــازه دختری جوان را
در مسیر لوله گاز در حوالی روستای چندآب مشاهده
کرده اســت .اکیپــی از مأموران بعــد از دریافت این
گزارش به محل حادثه رفتند  .در بررسی اولیه هویت
او را کشــف کردند ،بهاینترتیب به پدر دختر ۲۵ساله
موضوع را اطــالع دادند .ســرهنگ قربانی ،فرمانده
انتظامی شهرستان گرمســار ،دراینباره گفت :پدر این
دختر جوان به گرمســار فراخوانده شد .با حضور پدر
دختر ۲۵ساله و مشخصشــدن وضعیت زندگی وی
در تهران ،تیمــی از کارآگاهان با گرفتن نیابت قضائی
به منزل مجــردی این دختر در تهران مراجعه کردند.
ایــن مقام انتظامــی ادامــه داد :در تحقیقات محلی
پلیس در محل زندگی وی مشــخص شد صاحبخانه
وی که یک مرد جوان اســت و سابقه خوبی در محل
ندارد ،بــا وی در ارتباط بوده و چند روز قبل در محل
دیده شده است .فرمانده انتظامی شهرستان گرمسار
تصریح کرد :با بررســی بیشــتر موضــوع و تحقیقات
درباره این مرد جوان مشخص شد دو روز قبل از کشف
این جســد ،مرد جوان به گرمسار ســفر کرده و سریع
به تهران بازگشــته است .سرهنگ قربانی با توجه به
ســفر این مرد جوان به گرمسار گفت :با تکمیلشدن
ایــن اطالعات و ادله ،با حکــم مرجع قضائی ،در یک
عملیــات غافلگیرانــه مرد جــوان در مخفیگاه خود
دســتگیر شد و در اولین بازجویی خود به ارتباط با این
دختر اعتــراف کرد .وی در ادامه افزود :مرد جوان در
اعترافات خود مدعی شــد روز حادثه با ورود به منزل
مستأجر خود متوجه میشود وی فوت کرده و به دلیل
تــرس از این موضوع ،روز بعد جســد این دختر را در
صندوقعقب خودروی خود جاساز کرده و در روستای
چندآب رها کرده است و از علت اصلی فوت وی خبر
ندارد .سرهنگ قربانی در پایان افزود :تحقیقات درباره
علــت اصلی مرگ دختر جوان تهرانی ادامه دارد و تا
پایان تحقیقات این مرد در بازداشت پلیس است.

معمای قتل  ۲چوپان در محالت
 پلیس تحقیقات برای رازگشــایی از قتل دو چوپان
را در محالت آغاز کرد .جســد نخستین چوپان صبح
دیــروز در منطقه اروج شهرســتان محالت کشــف و
موضوع به مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰اعالم شد .با
حضور تیمهای جنایی در محل ،درحالیکه تحقیقات
اولیــه حکایت از حمله حیوانات وحشــی به چوپان
داشت ،گزارش پزشکی قانونی نشان داد که این چوپان
به قتل رســیده اســت .تحقیقات برای کشف راز قتل
ادامه داشــت که گزارش قتل چوپانی دیگر به پلیس
محالت اعالم شد .سرهنگ خلجی ،معاون اجتماعی
و فرماندهی انتظامی اســتان مرکزی ،در بیان آخرین
جزئیات این خبر گفت :بنابر اعــالم فرمانده انتظامی
شهرســتان محالت ،در ادامه تحقیقات پلیس ،جسد
یکی دیگر از چوپانان گله در کوههای شهرســتان پیدا
شــد .او اضافه کــرد :چوپان دیگر گله نیز بهشــدت
مصدوم شده که هماکنون در بیمارستان بستری است.
اکنون تیمهای تخصصی پلیس در محل حضور دارند
و برنامهریزی عملیاتی برای بررسی علت این دو قتل و
دستگیری قاتل یا قاتالن ادامه دارد.

شــرق :مرد سبزیفروشــی که متهم به اسیدپاشــی به زن سالمندی است،
ســرانجام پس از چند ماه به این جرم اعتراف و دلیل آن را ارتباط با عروس
خانــواده اعالم کرد .اواخر مرداد ســالجاری ،زن ۷۳ســالهای زمانی که از
درمانگاه به خانه برمیگشــت ،مورد اسیدپاشــی قرار گرفت و در تحقیقات
اولیه پلیس ،مشــخص شــد مهاجمان دو مرد موتورســوار بودهاند .پس از
آنکه زن ســالمند که فرنگیس نام دارد ،به بیمارستان انتقال یافت ،پزشکان
میــزان ســوختگی او را  ۱۲درصد تشــخیص دادند .همچنین با شــکایت
فرنگیس ،پروندهای در دادســرای امور جنایی تهران تشــکیل شد و بازپرس
محسن مدیرروستا دســتور تحقیقات دراینباره را صادر کرد .در بررسیهای
صورتگرفته ،مشــخص شــد فرنگیــس و فرزندانش مدتها قبــل از این
اسیدپاشــی نیز دچار حوادث عمدی شــدهاند .دختر فرنگیس در تحقیقات
گفت :یکبار میخواســتند خانــه مادرم را آتش بزنند که متوجه شــدیم و
اگــر دیر فهمیده بودیم ،چیزی از خانه باقــی نمانده بود .یکبار هم از خانه
مادرم ســرقت کردند و حدود پنج میلیــون تومان و کلی مدارک را دزدیدند.
به گفته اعضای خانواده این زن ،این تمام ماجرا نبود؛ پسر فرنگیس که امیر
نام دارد ،در ادامه گفتههای خواهرش گفت :در ماجرایی که برایم درســت
کردند ،به زندان افتادم .حدود یک ســال قبل از این اتفاقات فردی ناشــناس
مقدار زیادی مواد مخدر داخل مغازه کفشفروشی من جاسازی کرد و بعد
از آن موضوع را به پلیس گزارش داد .به همین خاطر بازداشــت شدم و به
زندان رفتم که پس از مدتی با ســند و به صورت موقت آزاد شدم .فرنگیس
و فرزندانش در تحقیقات اولیه ،یکی از همســایهها را بهخاطر اختالف ســر
پارک خودرو عامل اسیدپاشــی و دردســرهای ســریالی معرفی کردند؛ اما
بررسیها نشان داد همسایه در این ماجراها نقشی ندارد .در بخش دیگری
از تحقیقات ،مشخص شد عروس خانواده که ماهرخ نام دارد ،از مدتها قبل
با مادرشــوهرش اختالف دارد و پیامکهای تهدیدآمیز هم برایش فرستاده
اســت .این یافته جدید باعث بازداشت ماهرخ شــد .زن میانسال در تمام

مراحل تحقیق منکر ماجرا بود؛ اما اختالفش با مادرشــوهرش را قبول کرد.
در ادامه بررســیها ،مشخص شد ماهرخ رابطه پنهانی با مرد سبزیفروشی
دارد کــه در نزدیکــی خانهشــان مغــازه دارد .بنابراین مرد ســبزیفروش
نیز بازداشت شــد و در بازرســی از مغازهاش ،تلفن همراه و سیم کارتی به
دســت آمد که از طریق آن پیامهای تهدید زیادی به فرنگیس و خانوادهاش
ارســال شده بود .مرد ســبزیفروش در تحقیقات اولیه منکر اسیدپاشی بود
و در رابطه با ماهرخ گفت :حدود دو ســال قبل ،ماهرخ برای خرید ســبزی
و میوه به مغازهام آمد .بعد از مدتی ارتباطمان باهم بیشــتر شــد و او گفت
وضع مالی خوبی ندارد و من هم برای اینکه او منبع درآمدی داشــته باشد،
ســفارش سبزی برایش میگرفتم .او از مشکالتش با همسر و مادرشوهرش
گفت .ولی اسیدپاشــی را من انجام ندادهام .درحالیکه مرد ســبزیفروش
و عروس میانســال منکر اسیدپاشــی بودند ،ســرنخهایی بهدست آمد که
احتمال دستداشــتن آنها در این اسیدپاشــی را تقویت کرد .در نهایت مرد

ســبزیفروش زمانی که با مدارک مواجه شــد ،اعتراف کرد :ماهرخ همیشه
از رفتارهای بد همســرش میگفت و از اینکه نمیتواند خساستهای او را
تحمل کند .او از من خواســت برای شــوهرش پاپوش درست کنم تا انتقام
بگیرد .ماهرخ کلید مغازه کفشفروشــی شوهرش را به من داد .شبانه وارد
مغازه امیر شدم و مقداری مواد مخدر داخل مغازه جاسازی کردم .بعد از آن
هم به پلیس زنگ زدم و او را لو دادم .بعد از مدتی ماهرخ از من خواست از
مادرشوهرش انتقام بگیرم ،چون او را اذیت میکند.
این مرد ادامه داد :ابتدا مخالف بودم؛ اما ماهرخ آنقدر خواســتهاش را
تکرار کرد تا راضی به اسیدپاشــی شــدم .آدرس خانه مادرشوهر ماهرخ را
میدانستم؛ یکبار او و پســرش را به آنجا رسانده بودم .ماهرخ میدانست
که مادرشوهرش شب حادثه وقت دکتر دارد و زمان تقریبی رفت و برگشت
او را به من داد .من مقداری ماده پاککننده تهیه کردم و سوار موتورسیکلت
در نزدیکی آدرس مدنظر منتظر شدم .شب پیرزن را دیدم که وارد کوچه شد،
کالهکاسکت را روی سرم گذاشتم تا چهرهام را نبیند و خواسته ماهرخ را اجرا
کردم .درحالیکه مرد سبزیفروش به جاسازی مواد مخدر داخل مغازه امیر
و اسیدپاشی روی پیرزن اعتراف کرد؛ اما عروس میانسال همچنان منکر این
دستورات شد .او گفت :مدتهاست با مادرشوهرم مشکل دارم و دل خوشی
از او و همســرم ندارم .همسرم زمانی که من در خانه کار میکردم ،معترض
بود و میگفت  ۵۰هزار تومان پول آب آمده که بهخاطر شستوشوی سبزی
اســت و باید آن را پرداخت کنی .او مرد خسیسی است و از دستش بهشدت
ناراحتم؛ اما اینها دلیل نمیشــود که دســتور اسیدپاشــی به مادرشوهرم و
جاســازی مواد مخدر داخل مغازه همسرم را بدهم .مرد سبزیفروش دروغ
میگویــد و اگر هم این کارها را انجام داده باشــد ،مــن بیخبرم و خودش
ســرخود این کارها را کرده اســت .درحالحاضر با توجــه به انکار عروس
میانســال ،بازپرس جنایی دســتور ادامه تحقیقات و بررسی اظهارات او را
صادر کرده است.

شــرق :پرونده مردی که در پی رابطــه پنهانی با زنی
متأهل به دست همسر و عموی زن به قتل رسیده بود،
بار دیگر رســیدگی و عامالن قتــل به قصاص محکوم
شــدند .به گــزارش خبرنگار ما ،ایــن پرونده با تماس
تلفنی یکی از شهروندان به جریان افتاد .او با مأموران
تمــاس گرفت و گفت جســد مــردی را کــه الی پتو
پیچیده شــده در باغی دیده است .این تماس  ۱۲مرداد
ســال  ۹۰با مأموران گرفته شــد و دقایقی بعد پلیس
به آدرسی در شــهریار که مرد تماسگیرنده داده بود،
رفتند .تحقیقات پلیســی نشــان داد قربانی آرمین نام
دارد و از مدتها پیش با زنی به نام آرزو رابطه پنهانی
داشته است .پزشــکی قانونی هم نظر داد آثار کبودی
بر گردن مقتول دیده میشــود و بهنظر میرســد او را
خفه کردهاند .آرزو ردیابی شــد و تحت بازجویی قرار
گرفت .او گفت :شــوهرم مازیار در میدان میوه و ترهبار
کار میکند و بیشتر شــبها دیروقت به خانه میآمد.
شــوهرم وقتی به رابطه من و آرمین )مقتول( پی برد،
به پلیس اطالع داد و هر دو بازداشت و پس از مدتی از
زندان آزاد شدیم .از آن پس شوهر و عمویم »شاهین«
من را تحت فشــار قرار دادند و خواستند با آرمین قرار
مالقات بگذارم تا او را بکشند .من هم بهاجبار آرمین را
به باغ عمویم در مالرد کشاندم .در آنجا عمو و شوهرم
او را خفه کردند و سپس جسدش را در صندوق خودرو
گذاشتند و به بیابانهای اطراف شهریار بردند .مأموران
پلیس آگاهی با شنیدن گفتههای این زن ،عمو و شوهر
او را بازداشــت و هر دو نفر به قتــل اعتراف کردند .با
توجه به اعترافات صورتگرفته و شــکایت اولیایدم
و ســایر مدارک موجود در پرونده ،کیفرخواســت علیه
متهمان صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری
استان تهران فرســتاده شد .شاهین و مازیار محاکمه و
با توجه به درخواســت قصاص از ســوی اولیایدم به
قصاص محکوم شدند .زن جوان نیز بهخاطر معاونت
در قتل به  ۱۵ســال زندان محکوم شــد .این آرا مورد

اعتــراض متهمان قرار گرفت و شــاهین ،عموی آرزو،
ادعا کرد دروغی در کار است و او در قتل نقشی نداشته
و شــخصی دیگر در قتل حضور داشــته است .او ادعا
کــرد آرزو برادرزادهاش هم از ایــن موضوع خبر دارد.
در ادامه آرزو نیز منکر حضور عمویش در صحنه قتل
شد و انگشــت اتهام را به سمت برادرشوهرش به نام
کیان گرفت .بهاینترتیب قضات حکم قصاص این مرد
را نقض کردند و پرونده برای بررســی دوباره دراینباره
بــه شــعبه دهــم دادگاه کیفــری یک اســتان تهران
فرستاده شــد .قضات شــعبه دهم نیز پرونده را برای
تحقیق دوباره به دادســرا ارجاع کردند .در این مرحله
برادرشــوهر آرزو برای بازپرســی احضار شــد و تحت
بازجویی قرار گرفت تا اینکه مشخص شد وی دخالتی
در جنایت نداشــته است .ســپس آرزو در بازجوییها
گفت :من از ترس عمویم گفتم که کیان با همدســتی
شــوهرم قتل را انجام دادهاند چراکه عمویم من را به
مرگ تهدید کرده بود و از طرفی هیچ ســرپناهی برای
زندگی نداشــتم و در خانه عمویم به ســر میبردم .به
همین خاطر مجبور شــدم بهدروغ بگویم برادرشوهرم
در جنایت دخالت داشــته اســت .بهاینترتیب پرونده
بار دیگر برای رسیدگی به شــعبه دهم دادگاه کیفری
یک استان تهران فرستاده شد و شوهر آرزو و عمویش
بهعنوان متهمانی که در قتل دســت داشــتند در برابر
قضات قــرار گرفتنــد .در جریان این محاکمــه مازیار
)شــوهر آرزو( گفت :مــن قتل را قبول ندارم شــاهین
با مــن تماس گرفت و گفت به باغ بیــا .وقتی به آنجا
رفتم و با جســد آرمین داخل صندوق عقب خودروی
قربانی روبهرو شــدم همراه با او به بیابانی در حاشیه
شهریار رفتم و او جسد را در گودالی انداخت .بعد سوار
خودرویم شدیم و به باغ برگشتیم .شاهین نیز ادعاهای
آرمین را تکذیــب کرد و گفت :من مازیار و آرزو را برای
آشــتی به باغ دعوت کردم اما آنهــا به من گفتند کیان
هم میخواهد به اینجا بیاید و خواستند که تنها باشند

ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏﻫﺎى ﻣﺮدﻣﻰ
پسر نوجوانی که میخواســت از گربه شکارچی
اردکهایــش انتقــام بگیرد ،راهی کانــون اصالح و
تربیت شــد .اولین روز تعطیالت تابســتانی بود که
آرمان تصمیم میگیرد با اســلحه ساچمهای پدرش
از گربهای که سه اردک او را دریده بود ،انتقام بگیرد؛
ازهمینرو ،به همراه دوستش پشتبام خانه میرود
و در کمیــن مینشــیند تــا گربه خاطــی در تیررس
قرار گیــرد .انتظار آرمان و دوســتش زمــان زیادی
طول نمیکشــد و لحظه موعود فرا میرسد؛ آرمان
بهمحض دیدن گربه ،ماشه تفنگ ساچمهای پدرش
را میچکاند اما با قدری اشتباه در نشانهگیری ،گلوله
به سنگ مجاور گربه برخورد و گربه فرار میکند .این
پایان کار نبود چون ســاچمه رهاشــده از لوله تفنگ
که به ســنگ برخــورد کرده بود ،کمانــه کرد و روی
سر پسر هشتساله همســایه که در ایوان خانهشان
مشغول خوردن میوه بود ،نشست و جان او را گرفت.
وقتی در روندی طوالنی مشخص میشود که مسبب
این حادثه چه کســی بوده ،کار به شــکایت میکشد
و دادگاه طبق نظریه پزشــکی قانونی و با استناد به
اصل  ۳۷قانون اساســی و مــواد  ۴۸۸ ،۶۴۲ ،۲۹۱و
 ۴۹۰قانــون مجازات اســالمی ،آرمــان را بابت قتل
شــبهعمد به پرداخت یک فقره دیه مرد مسلمان در
حق اولیایدم و از حیث جنبه عمومی جرم مســتند
به مواد  ۶۱۲قانون تعزیــرات و  ۴۴۷قانون مجازات
اسالمی )اخیرالتصویب( با رعایت بند الف ماده ۸۹

قانون یادشــده به تحمل دو سال نگهداری در کانون
اصالح و تربیت محکوم میکند.
به دلیل فقدان مؤلفههای »قصد« و »ســوءنیت«
در وقــوع ماجرای پیشآمده ،پرونــده برای حمایت
از این نوجــوان و خانواده نیازمندش ،به ســتاد دیه
ارجاع میشود که از زمان بازداشت آرمان در خرداد
سال  ۹۴و بعد از دریافت حکم قطعی متهم ،فرایند
آزادی وی در این نهاد مردمی شــروع و تا به امروز،
مبلــغ  ۲۱۰میلیونتومانــی به  ۱۵۰میلیــون تومان
کاهــش یافته اســت .به دلیل عدم ســابقه کیفری
مــدت حبس تعزیــری این مددجو تقلیل و ســپری
شده است اما آنچه امروز مانع آزادی اوست ،میزان
دیهای اســت که پرداخــت آن از توان مالی خانواده
روســتایی او خارج اســت .نیکوکارانی کــه تمایل
دارند یاریگر این مددجوی نیازمند باشــند ،میتوانند
کمکهای نقدی خود را به شماره حسابهای ستاد
دیه کشــور بهقرار  ۷۴/۷۴بانک ملت شعبه مستقل
مرکزی ۷۷۷۷ ،بانک تجارت شــعبه مرکزی۸۸۸۸ ،
بانک صادرات شــعبه مرکزی یا  ۵۵۵۵۵بانک ملی
واریز کــرده و برای اختصاص مبلــغ پرداختی برای
آزادی این فرد یادشــده فیش پرداختــی را با تحریر
موضــوع کمک انجامشــده به شــماره ۸۸۹۱۶۰۱۱
دورنگار کنند .روابطعمومی ستاد دیه با تلفن تماس
 ۸۸۹۱۶۰۱۲- ۱۵پاســخگوی ســؤاالت شــما در این
زمینه خواهد بود.

 سخنگوی سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی
شــهر تهران از مرگ یک تن درپی وقوع گازگرفتگی در
ولنجک خبر داد .سیدجالل ملکی دراینباره گفت :این
حادثه ســاعت  ۹:۴۲دیروز به سامانه  ۱۲۵اطالع داده
شد ،درپی آن ستاد فرماندهی آتشنشانان گروه نجات
 ۱۶را به ولنجک اعزام کرد .پس از حضور آتشنشانان
در محل حادثه مشــاهده شــد که حادثه در اتاقکي
پنجمتــری در طبقه پنجم یک ســاختمان پنجطبقه
مسکونی رخ داده است .در این اتاقک مردی  ۶۰ساله
بههمراه پسر  ۳۰ســالهاش شبها استراحت و برای
گرمایش اتاق از گاز پیکنیکی اســتفاده میکردند .او
با بیان اینکه نشــت گاز از پیکنیک ســبب وقوع این
حادثه شــده بود ،گفت :ظاهرا این افراد در نیمههای
شب متوجه نشــت گاز شده و از خواب بیدار شدهاند،
اما فقط گاز یکــی از دو پیکنیکی را خاموش کرده و
برای خارجکردن منوکسیدکربن از فضای اتاق اقدامی
نکرده و دوباره به خواب رفتهاند .سخنگوی سازمان
آتشنشانی و خدمات ایمنی شــهر تهران ادامه داد:
صبح دیروز ،زمانی که پســر ۳۰ســاله از خواب بیدار
شد ،متوجه وقوع حادثه برای پدرش شده و بالفاصله
بــا  ۱۲۵تماس گرفت که پس از حضور آتشنشــانان
در محل و تحویل مرد  ۶۰ســاله به عوامل اورژانس،
مشــخص شد که او عالئم حیاتی ندارد و جان خود را
از دست داده است .ملکی با بیان اینکه شواهد اولیه
حاکی از این اســت که این مرد بهدلیل مسمومیت با
گاز جان خود را از دست داده است ،گفت :البته علت
قطعی مرگ را عوامل پزشــکی قانونی باید بررسی و
اعالم کنند.

 ۱۵مصدوم بر اثر گازگرفتگی
درعروسی

ﻗﺼﺎص؛ ﻓﺮﺟﺎﻣﻰ ﺑﺮاى ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺮگﺑﺎر
و من باغ را ترک کردم .وقتی برگشتم آرزو به من گفت
مازیار و کیان بــا هم آرمین را خفه کردهاند .آنها از من
خواســتند قتل را به گردن بگیرم و وعــده دادند برایم
وکیــل گرفته تا از خانواده قربانی رضایت بگیرند .آرزو
نیــز که در این پرونده اتهامش معاونت در قتل بود ،در
آخرین دفاع ،ادعای عجیبی کرد و گفت :عمویم بیگناه
است چرا که همســرم مازیار و برادرش کیان آرمین را
کشــتهاند .ســرانجام در پایان محاکمــه قضات وارد
شور شــدند و بر اساس اعتراف صریح متهمان به قتل
و مدارک و شــواهد موجود مازیار و شاهین را بهخاطر
قتــل عمد به قصاص نفس محکــوم کردند و آرزو نیز
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بهخاطر معاونت در قتل به  ۱۵ســال زندان و دو سال
کار در آسایشگاه ســالمندان محکوم شد .اما این رأی
یکبار دیگر مورد اعتراض متهمان قرار گرفت و دیوان
عالی کشــور بار دیگر رأی را نقض کرد .متهمان اینبار
در شــعبه دوم دادگاه کیفری اســتان تهــران پای میز
محاکمه رفتند و یکبــار دیگر ادعاهای خود را مطرح
کردند آنها همگی گفتههای خود در مرحله دادسرا را
تکذیب کردند و هریک قتل را بر گردن دیگری انداخت.
با پایان جلســه رسیدگی هیئت قضات وارد شور شدند
و این بار نیز مازیار و شــاهین را به قصاص و آرزو را به
حبس محکوم کردند.

 ســخنگوی اورژانس از وقوع حادثــه گازگرفتگی
در یک مراســم عروســی خبر داد و گفت ۱۵ :نفر در
ایــن حادثه مصدوم شــدند .مجتبی خالــدی درباره
حادثــه گازگرفتــی در یکــی از تاالرهــای پردیــس
گفت :ســاعت  ۲۰:۱۳روز سهشــنبه وقوع حادثه در
تــاالر تشــریفات پردیس بــه اورژانس اعالم شــد .با
حضور عوامل اورژانس مشــخص شــد که نشت گاز
منوکســیدکربن باعث مســمومیت تعــدادی از افراد
حاضر در عروسی شده است .او ادامه داد :بالفاصله
شــش دســتگاه آمبوالنس بــه محل حادثــه اعزام
شده و  ۱۴مســموم را به بیمارســتان شفاي پردیس
منتقل کردند.

