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پسر 17 ساله که به خاطر حسادت، 
بود،  کشته  را  خود  خواهرخوانده 

ساعتی بعد از جنایت دستگیر شد.
غروب  جم،  جام  گزارش  به 
چهارشنبه پلیس اصفهان در جریان 
هفتون  خیابان  در  هولناک  جنایتی 
قرار گرفتند. مأموران کالنتری 17 
با حضور در محل، با جسد دختری 
با  که  شدند  روبه رو  شش ساله 

ضربه های چاقو به قتل رسیده بود.
دختر خردسال  داد،  نشان  تحقیقات 
قتل  به  خانواده اش  اعضای  نبود  در 
آثار  دیگر  سوی  از  است.  رسیده 
خانه  در  سرقت  یا  به زور  ورود 
دیده نشد که این موضوع نشان داد، 
باانگیزه  که  بوده  آشنا  فردی  قاتل 
شده قتل  مرتکب   انتقام جویی 

بود.
خانواده  از  تحقیق  در  کارآگاهان 
قتل  با  هم زمان  دریافتند،  دختربچه 
امیر  نام  به  خانواده  ساله   17 پسر 
دختر  و  امیر  است.  ناپدیدشده 
شش ساله خواهر و برادر ناتنی بودند 
و پسر نوجوان به خواهرخوانده اش و 
رفتار خانواده با او حسادت می کرد.
قتل  احتمال  موضوع،  این  افشای  با 
و  شد  مطرح  نوجوان  پسر  توسط 
اختیار گشت های  در  او  مشخصات 

ساعت  چند  گرفت.  قرار  پلیس 
پلیس  مأموران  جنایت،  پس ازاین 
اصفهان،  کاوه  پایانه  در  مستقر 
مشکوک  نوجوان  پسری  رفتار  به 
او را زیر نظر گرفتند. پسر  شده و 
و  داشت  بلیت  خرید  قصد  نوجوان 

مدارکی همراه نداشت.
نوجوان،  پسر  دریافتند  ادامه  در 
تعقیب  تحت  قتل  به  متهم  همان 
و  شد  دستگیر  امیر  است.  پلیس 
به  آگاهی  پلیس  به  انتقال  از  پس 
و  کرد  اعتراف  جنایت  ارتکاب 
توجهی  من  به  خانواده ام  گفت: 
نمی کردند و همه محبت آن ها برای 
رفتار  همین  بود.  خواهرخوانده ام 
انتقام  به  تصمیم  شد  باعث  آن ها 
درگیر  او  با  چهارشنبه  روز  بگیرم. 
شده و گلویش را فشار دادم. وقتی 
چاقویی  افتاد،  زمین  روی  بی حال 
برداشته و به او ضربه زدم. وقتی به 
خودم آمدم او را کشته بودم. از خانه 
فرار کردم و به پایانه کاوه رفتم که 

در آنجا دستگیر شدم.
سرهنگ حسین حسین زاده، جانشین 
اصفهان  استان  انتظامی  فرمانده 
متهم  از  تحقیقات  دراین باره گفت: 
در پلیس آگاهی ادامه دارد تا انگیزه 

او از قتل بررسی شود.

با  گفت:  شیراز  انتظامی  فرمانده 
دستگیری 2 سارق در این شهرستان 
اماکن  فقره سرقت  از راز 21  پرده 
برداشته  خودرو  درون  و  خصوصی 

شد.
در  القاصی مهر  دالور  سرهنگ 
گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 
چندین  وقوع  پی  در  گفت:  پلیس، 
فقره سرقت درون خودرو و اماکن 
دستگیری  و  شناسایی  خصوصی، 
کار  دستور  در  سارقان  یا  سارق 

پلیس قرار گرفت.
اطالعاتی  کار  انجام  با  افزود:  وی 
گسترده و با تالش مأموران انتظامی 
شهرستان شیراز، 2 نفر از سارقان که 

و  شناسایی  بودند  باند  یک  اعضای 
مستندات  و  اطالعات  جمع آوری  با 
غافلگیرانه  اقدام  یک  در  الزم 
دستگیر شدند. فرمانده انتظامی شیراز 
و  تحقیقات  انجام  با  کرد:  تصریح 
در  گرفته  صورت  بازجویی های 
کالنتری، سارقان به 21 فقره سرقت 
درون خودرو و اماکن خصوصی در 

سطح شهرستان اعتراف کردند.
به  مردم  کرد:  تأکید  القاصی مهر 
توصیه ها و هشدارهای پلیسی توجه 
کرده و در صورت اطالع از هرگونه 
مشکوک  افراد  تردد  یا  سرقت 
 مراتب را سریعًا به پلیس 110 اطالع 

دهند.

تصمیم  اساس  بر  گفت:  فارس  استان  ورزشی  پزشکی  هیئت  رئیس 
و  نمی یابد  افزایشی  ورزشکاران  بیمه ی  تعرفه ی  جدید  سال  فدراسیون، 

همان 15 هزار تومان به ازای هر نفر خواهد بود.
و  خبری  پایگاه  و  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
اطالع رسانی اداره کل ورزش و جوانان فارس، کاوه باشتی که صبح روز 
شنبه 26 اسفند در یک کنفرانس خبری سخن می گفت: از برنامه ریزی 
این هیئت برای ارائه خدمات کیفی و کمی بیشتر و بهتر به ورزشکاران 

خبر داد.
وی با اشاره به تجربه اش در درمان آسیب دیدگی های ورزشی، یکی از 
دالیل ورودش به عرصه ی مدیریت هیئت پزشکی ورزشی استان، فرصت 
فدراسیون های  و  هیئت  افزود:  و  دانست  اجرایی  اقدامات  برای  بیشتر 
پزشکی ورزشی در سراسر جهان و در ایران یک برند محسوب می شود و 
قطعًا خدمات درمانی که این فدراسیون ارائه می دهد، مطمئن ترین خدمات 

برای ورزشکاران محسوب می شود.
وی بابیان اینکه سال آینده و بر اساس تصمیم فدراسیون، عالوه بر اینکه 
هزینه ی حق بیمه ی ورزشکاران افزایش نمی یابد و شکل بیمه از ساالنه 
بالغ بر  افزود: سال 96 در استان فارس  به 365 روز تغییر خواهد کرد، 
180 هزار بیمه  شده داشتیم و تعداد زیادی از ورزشکاران تحت پوشش 
بیمه نیز خدمات درمانی دریافت کرده اند، البته بخش اندکی از این تعداد 

نیازمند خدمات جراحی بوده اند.
باشتی در ادامه بر لزوم تالش برای ارتقای جایگاه هیئت پزشکی فارس 
در حوزه ی درمان ورزشکاران را تأکید کرد و افزود: در نشست مسئوالن 
خدمات  ارائه  موضوع  تهران،  در  کشور  ورزشی  پزشکی  هیئت های 

درمانی به ورزشکاران استان های همجوار توسط فارس، مطرح شد.

تبدیل  فارس،  استان  در  متخصص  پزشکان  حضور  به  اشاره  با  باشتی 
فارس به قطب درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی در جنوب کشور را 
خیرین  و  ذی ربط  مسئوالن  داریم  انتظار  گفت:  و  دانست  امکان پذیر 
عرصه سالمت برای رسیدن به این جایگاه، هیئت پزشکی ورزشی فارس 

را یاری دهند.
به  درمانی  خدمات  ارائه  امکان  و  سازوکار  اگر  قطعًا  کرد:  تصریح  او 
ورزشکاران به شکل سازمان یافته باشد، فارس توانایی تبدیل شدن به قطب 

درمان پزشکی ورزشی جنوب کشور را دارد.
رئیس هیئت پزشکی ورزشی فارس همچنین تشکیل کمیته ی دوپینگ 
گفت:  و  دانست  جدید  سال  در  هیئت  این  جدید  اقدامات  از  یکی  را 
موضوع مکمل های ورزشی به عنوان یکی از مسائل مهم مطرح است و 
نظارت مستمر  ارتقای آگاهی ها و  برای  مناسب  باید اطالع رسانی  قطعًا 

برای کاهش آسیب ها مدنظر باشد.
باشتی تأکید کرد که آموزش مربیان در رشته های مختلف ورزشی از 
اهداف و برنامه های هیئت پزشکی ورزشی فارس در سال آینده است که 

باهدف کاهش میزان آسیب دیدگی های ورزشکاران انجام خواهد شد.
رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان فارس در بخش پایانی صحبت هایش 
ورزشی  پزشکی  هیئت  در  خوبی  اقدامات  درگذشته  اینکه  به  اشاره  با 
و  برنامه ریزی  با  کرد  خواهیم  تالش  گفت:  است،  انجام  شده  فارس 
از نیروهایی که هم اینک در  از نیروهای توانمند و بهره گیری  استفاده 

ساختار هیئت هستند، تکمیل کننده ی فعالیت های این هیئت باشیم.

و  کشاورز  محمدجواد  از  فارس  استان  ورزشی  پزشکی  هیئت  رئیس 
امیرحسین شادمانی دو کاراته کا و پژوهشگر جوان شیرازی تقدیر کرد.

خبری  پایگاه  و  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
باشتی  کاوه  دکتر  فارس،  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  اطالع رسانی  و 
کاراته کا  دو  این  مقاله  شدن  پذیرفته  دلیل  به  تقدیر  این  اینکه  بابیان 
در  حقوقی  اصول  آگاهی های  و  ورزش  در  حقوق  نقش  موضوع  با 
این  افزود:  انجام  شده،  حرفه ای  ورزش  عملیات  از  ناشی  آسیب های 

مطالعات  عدالت،  بین المللی  کنفرانس  پنجمین  در  جوان  پژوهشگران 
حقوقی و قضایی که باهدف تبادل و به اشتراک گذاری تجارب و نتایج 
تحقیقات دانشمندان برجسته دانشگاهی، پژوهشگران و محققان، قضات، 
مقاطع  دانشجویان  و  دادگستری  وکالی  حقوقی  مشاوران  و  مدیران 
تحصیالت تکمیلی در مورد تمام جنبه های علم حقوق در دانشگاه شهید 
 بهشتی تهران برگزار شد، در مورد نقش حقوق در ورزش به سخنرانی 

پرداختند.
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روزنامه

قتل خواهرخوانده 6 ساله به خاطر حسادت

برداشته شدن راز 21 فقره سرقت
با دستگیری 2 سارق در شیراز

تعرفه ی بیمه ورزشکاران 
افزایش نمی یابد

فارس قطب درمان پزشکی ورزشی 
خواهد شد

تقدیر رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان فارس از دو کاراته کا

استقالل لطیفی الرستان نائب قهرمان لیگ برتر فوتبال 
فارس شد

ورزشکاران بانوی فارسی در رقابت های دوگانه 
کشور خوش درخشیدند

پس از انجام 22 بازی، تیم های گلستان 
لطیفی  استقالل  و  مرودشت  فاروق 
نائب  و  قهرمان  ترتیب  به  الرستان 
فارس  بزرگ ساالن  فوتبال  قهرمان 

شدند.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
پایانی  هفته  بازی های  فارس،  جوانان 
استان  بزرگ ساالن  فوتبال  برتر  لیگ 
فارس، در شهرهای مختلف برگزار و 
پس از 22 هفته، تکلیف تیم های برتر 

و سقوط کننده مشخص شد.
گلستان  تیم  هفته  بازی  مهم ترین  در 
صفر  بر   5 نتیجه  با  مرودشت  فاروق 
هم  در  را  جهرم  المهدی  فدائیان  تیم 
کوبید و بااقتدار توانست قهرمانی این 

دوره از مسابقات را از آن خود کند.
تیم  هفته  این  بازی حساس  دیگر  در 
امید  به  که  الرستان  لطیفی  استقالل 
رویارویی  برای  مرودشتی  تیم  لغزش 
شهر  این  به  شیراز  خلیج فارس  تیم  با 
 2 برد  کسب  باوجود  بود،  سفرکرده 

بر یک برابر حریف شیرازی خود با 
اختالف 2 امتیاز توانست به مقام نائب 

قهرمانی نائل آید.
بازی بین تیم های پادنا میمند و پارسه 
رسید  پایان  به  گل  بدون  مرودشت 
امیرکبیر  گل  یک  با  شیراز  پارسه  و 

نورآباد را با شکست بدرقه کرد.
بدین ترتیب، گلستان فاروق مرودشت 
قهرمانی  توانست  امتیاز   48 کسب  با 
کند،  خود  آن  از  را  مسابقات  این 
استقالل لطیفی الرستان با 46 امتیاز به 
مقام دوم رسید و امیرکبیر نورآباد با 
برتر  لیگ  سوم  جایگاه  در  امتیاز   37

بزرگ ساالن فوتبال فارس ایستاد.
پاس  و  میمند  پادنا  تیم های  همچنین 
نی ریز به ترتیب با 18 و 14 امتیاز به 
لیگ دسته اول بزرگ ساالن فارس در 

سال 97 سقوط کردند.
تیم   12 حضور  با  مسابقات  این 
استان  مختلف  شهرستان های  از 
برگزار  دوره ای  شکل  به  و   فارس 

شد.

دبیر هیئت ورزش های سه گانه استان 
از درخشش بانوان دوگانه کار فارسی 

در رقابت های کشوری خبر داد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
خبری  پایگاه  و  عمومی  روابط  از 
ورزش  کل  اداره  اطالع رسانی  و 
هیئت  از  نقل  به  فارس،  جوانان  و 
کاظم  استان  سه گانه  ورزش های 
داشت:  اظهار  دراین باره  جوانمردی 
قهرمانی  بانوان  دوگانه  مسابقات 
درمجموعه   96 اسفند   24 کشور 
و  شد  برگزار  تهران  آزادی  ورزشی 
ورزشکاران فارس خوش درخشیدند.

وی افزود: مسابقات دوگانه قهرمانی 
با  ملی  تیم  اعضای  انتخابی  و  کشور 
حضور خانم ماریسول کاسادو ریاست 
 )ITu( اتحادیه جهانی ورزش سه گانه
وزارت  فرهنگی  معاون  احمدی 
سردار  و  موسوی  جوانان،  و  ورزش 
ورزش های  فدراسیون  ریاست  صبور 

سه گانه برگزار شد.
مسابقات  این  گفت:  جوانمردی 
چهار  در  کشور  قهرمانی  بخش  در 
امید  جوانان،  نوجوان،  سنی  رده 
و  تیمی  به صورت  بزرگ ساالن  و 
انفرادی با حضور 131 نفر ورزشکار 
از 19 استان کشور درمجموعه ورزشی 
آزادی تهران برگزار شد و در پایان 
این مسابقات در بخش انفرادی ساناز 

کشور  قهرمان  فارس  از  پرهیزی 
گردید  بزرگ ساالن  سنی  رده  در 
پرهیزی موفق شد در هر سه مرحله 
نخست  مقام  به  نیز  لیگ  مسابقات 
دست یابد و عنوان قهرمان، بالمنازع 

بانوان کشور باشد.
دبیر هیئت ورزش های سه گانه استان 
استان  بانوان  دوگانه  تیم  کرد:  بیان 
فارس درمجموع تیمی موفق به کسب 

مقام سوم بزرگ ساالن کشور شد.
این  عنوان کرد:  جوانمردی همچنین 
مسابقات از دو منظر بسیار متفاوت با 
برگزار شد. نخست  پیشین  دوره های 
اتحادیه  رئیس  کاسادو  خانم  حضور 
جهانی در این رقابت ها بود که اعتبار 
بخشیده  مسابقات  این  به  دوچندانی 
امکانات  و  تدارکات  هم چنین  و  بود 
تالش  و  زحمات  با  که  گسترده ای 
فدراسیون برای این رویداد فراهم شده 

بود.
زهرا  پرهیزی،  ساناز  افزود:  وی 
هاجر  صفری،  فاطمه  بهرامیان، 
نیکنام  فاطمه  خرد،  مریم  رضانژاد، 
حقیقی  باقری پور  فاطمه  و  شیری 
مسابقات  این  در  فارس  تیم  اعضای 
و  سه گانه  تیم های  سرمربی  و  بودند 
که  اژدها کش  هادی  فارس  دوگانه 
از بهترین مربیان کشور است تیم را 

همراهی می کرد.

مردی که متهم است باهمدستی زن صیغه ای 
خرده فروش  یک  دوستانش،  از  نفر  دو  و 
مواد مخدر را کشته و جنازه او را سوزانده 
بار  دادرسی اش،  اعاده  درخواست  قبول  با 

دیگر از خود دفاع کرد.
این  به  رسیدگی  جم،  جام  گزارش  به 
ماجرا از نیمه شب 28 اسفند 90 و به دنبال 
پارچه  ضایعات  انبار  یک  در  آتش سوزی 
تهران  قدیم  جاده   7 کیلومتر  در  گونی  و 
به  آتش نشانان  وقتی  شد.  آغاز  کرج  ـ 
شعله ها  مهار  به  و  رفتند  آتش سوزی  محل 
پرداختند در طبقه دوم انبار، با پیکر سوخته 
صاحب مغازه ای در گوشه انبار، به نام مهدی 
هماهنگی  با  جنازه  روبه رو شدند.  ساله   45
و  شد  فرستاده  قانونی  پزشکی  به  قضایی 
شبانه در  رازگشایی جنایت و آتش سوزی 
دستور کار پلیس قرار گرفت. شواهد نشان 
جنایت  از  پس  عمدی  آتش سوزی  می داد 

رخ داده است.
پلیس در نخستین گام از تحقیقات دریافت 
و  بود  مخدر  مواد  خرده فروش  مهدی 
است.  می کرده  مصرف  شیشه  هم  خودش 
در بررسی های بعدی روشن شد هم زمان با 
جلوی  که  مهدی  سمند  خودروی  جنایت، 
انبار قرار داشت دزدیده شده و به احتمال زیاد 
آشنا  یک  سوی  از  عمدی  آتش افروزی 

صورت گرفته است.
در گام بعدی از تحقیقات، پلیس رد یک زن 
معتاد به نام مرجان را که با مهدی در ارتباط 
بود به دست آورد و وی را 12 اردیبهشت 

91 در میدان صادقیه بازداشت کرد.
این زن 32 ساله می خواست با دروغ گویی، 
مسیر رسیدگی به ماجرا را به بی راهه بکشاند 
که در بن بست اطالعاتی قرار گرفت و لب 

به بیان حقیقت گشود.
مرجان گفت: دوستم مینا که 21 ساله است 
خواسته  من  از  می کند  مصرف  شیشه  و 
به  نادرست  اطالعات  مهدی  قتل  درباره 
پلیس بدهم. شوهر صیغه ای مینا به نام رامین 
به من قول داده اگر بتوانم مأموران را گمراه 

کنم 12 میلیون تومان به من می دهد.
رامین  و  مینا  داد  زن،  این  که  اطالعاتی  با 

ردیابی و بازداشت شدند.
صیغه ای ام  شوهر  پیش  مدتی  گفت:  مینا 
دیدن  با  و  کرد  بررسی  را  موبایلم  گوشی 
شماره تلفن مهدی به من مشکوک شد. به 
می خرم  شیشه  مهدی  از  فقط  گفتم  رامین 

صیغه ای ام  شوهر  نکرد.  باور  را  حرفم  اما 
که تصور می کرد من با مهدی رابطه دارم 

مجبورم کرد با او قرار بگذارم.
زن معتاد، اضافه کرد: ساعت 9 شب بیست 
نفر  دو  و  رامین  همراه  به  اسفند  هشتم  و 
از دوستانش به نام های علیرضا و محمد به 
تهرانسر رفتیم. من مقابل انبار، داخل ماشین 
مرد  سراغ  دوستش  دو  و  رامین  و  نشستم 

موادفروش رفتند.
و  علیرضا  زن  این  اعتراف های  دنبال  به 
محمد 25 و 24 ساله دستگیر شدند و جنایت 
 41 رامین  انداختند.  یکدیگر  گردن  بر  را 
برای  گفت:  بعدی  بازجویی های  در  ساله 
سربه نیست کردن مرد موادفروش دوستانم 

را اجیر کرده بودم.
به دنبال اعتراف متهمان کیفرخواست علیه 
دادگاه   71 شعبه  به  پرونده  و  صادر  آن ها 

کیفری سابق استان تهران فرستاده شد.
در جلسه دادگاه محمد گفت: باور کنید من 
دستی در آدم کشی نداشتم. رامین به تنهایی 
مغازه  فقط  من  کشت.  را  موادفروش  مرد 
مرد موادفروش را به آتش کشیدم تا آثار 

جرم بر جا نماند.
به تنهایی  رامین خودش  نیز گفت:  علیرضا 
روی  را  پالستیک  و  کرد  خفه  را  مهدی 
زد.  او  به  برقی  شوکر  با  و  کشید  او  سر 
کپسول  دو  شیرهای  فقط  محمد  و  من 
و  کردیم  باز  مغازه  دوم  طبقه  در  را  گاز 
 مقداری از ضایعات پارچه و گونی را آتش

زدیم.
شد  قتل  در  داشتن  دست  منکر  اما  رامین 
برای  را  علیرضا  و  محمد  من،  گفت:  و 
در  دستی  خودم  و  بودم  کرده  اجیر  قتل 

از آتش زدن  نداشتم. من پس  این جنایت 
مغازه مهدی، سمندش را دزدیدم و به خانه 

خواهرم در خیابان سردار جنگل بردم.
در پایان جلسه هیئت قضایی وارد شور شد 
و رامین را به قصاص محکوم کرد. محمد 
و علیرضا نیز به اتهام معاونت در قتل به ده 
سال و مینا به دو سال زندان محکوم شدند. 
عالی کشور  دیوان   24 شعبه  در  این حکم 
مهر تأیید خورد و قطعی شده بود که رامین 
طی  و  مطرح  را  دادرسی  اعاده  درخواست 
نامه ای به قضات دادگاه خواستار رسیدگی 
در  کرد  ادعا  وی  شد.  پرونده  به  دوباره 
مطرح  را  دروغی  حرف های  دادگاه  جلسه 

کرده بود.
از  سال  شش  درحالی که  و  به این ترتیب 
اعاده  درخواست  بود  گذشته  جنایت  این 
دادرسی رامین پذیرفته و وی در شعبه ششم 
میز  پای  تهران  استان  دادگاه کیفری یک 

محاکمه ایستاد.
بودم  گفته  دروغ  قباًل  من  گفت:  رامین 
سه  هر  ما  نبودم.  علیرضا  و  محمد  همراه 
با  آن ها  اما  رفتیم؛  جنایت  محل  به  هم  با 
کشیدند  مهدی  سر  روی  را  پالستیک  هم 
را  محل  من  وقتی  زدند.  آتش  را  آنجا  و 
ترک کردم مهدی هنوز زنده بود. گزارش 
تأیید می کند آثار دود  قانونی هم  پزشکی 
در گلو و ریه های مهدی وجود داشته و این 
نشان می دهد او در میان آتش نفس کشیده 
است. مهدی به احتمال زیاد به خاطر استنشاق 
دود و منو کسید کربن جان سپرده است و 

من قاتل او نیستم.
قضایی  هیئت  متهم  این  دفاعیات  پایان  با 

وارد شور شد تا رأی صادر کند.

سناریوی مرگبار مرد شکاک

جنایت  عامل  به  که  جوانی  زن 
آزادی  شهرک  در  خانوادگی 
تهران معروف شده بود، پس از 
بیمارستان روانی  از  یافتن  بهبود 

رازی مرخص شد.
 35 فرزانه  جم،  جام  گزارش  به 
در  گذشته  سال  آبان   14 ساله 
که  درگیری  و  اختالف  پی 
در  را  او  داشت،  شوهرش  با 
آزادی  شهرک  در  خانهشان 

تهران از پای درآورد.
پسر  و  دختر  جان  سپس  او 
دختر  و  گرفت  را  خردسالش 
این  کرد.  مجروح  را  ده ساله اش 
که  داشت  خودکشی  قصد  زن 
نجاتش  و  سررسیدند  همسایهها 
تحقیقات  جریان  در  وی  دادند. 
قضایی ـ پلیسی به قتلها اعتراف 
تحقیقات  جریان  در  او  کرد. 
شوهرم  قتل  از  بعد  بود  گفته 
چون میخواستم به زندگی خودم 
آینده  ترسیدم  دهم،  پایان  هم 
مرگ  از  بعد  فرزندانم  وزندگی 
به همین  بد شود  پدرشان  من و 
خاطر جان فرزندانم را گرفتم تا 
تباهی و  به سمت  زندگی آن ها 

بدبختی کشیده نشود.
با  او  جنایت  از  بعد  ماه  شش 
دستور قاضی محسن مدیر روستا، 
دادسرای  ششم  شعبه  بازپرس 

جنایی تهران، برای مشخص شدن 
پزشکی  به  روانی اش  سالمت 
اینکه  تا  شد  معرفی  قانونی 
کمیسیون  در  نفره  سه  هیئت 
او  دادند  نظر  قانونی  پزشکی 
مبتال به اختالل روانپریشی بوده، 
ارتکاب  زمان  در  به نحوی که 
از  اراده  و  تشخیص  قوه  قتل  به 
وی سلب بوده است. وی بالقوه 
تا  است  الزم  و  بوده  خطرناک 
زمان رفع حالت خطر از وی، در 
یک مرکز روان پزشکی بستری 
شود بنابراین او در مرکز درمانی 

رازی بستری شد.
مسئوالن  ماه،  چند  باگذشت 
حال  کردند  اعالم  بیمارستان 
این زن بهبودیافته و می تواند از 
بیمارستان مرخص شود؛ بنابراین 
جنایی  بازپرس  به  موضوع 
هماهنگی  با  و  شد  گزارش 
قضایی، فرزانه دوباره به پزشکی 
بار  این  که  شد  معرفی  قانونی 
کارشناسان پزشکی قانونی اعالم 
میتواند  و  بهبودیافته  او  کردند 
با  شود.  مرخص  بیمارستان  از 
موضوع،  این  شدن  مشخص 
روانی  بیمارستان  از  فرزانه 
مرخص و پرونده این جنایت در 
مختومه  تهران  جنایی  دادسرای 

شد.

فرزانه از تیمارستان مرخص شد


