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۰۲/۰۳/۱۳۸۷ در ساعت 22 : 9 ارسال گردیده این خبر توسط: در تاریخ: 

35 ساله، تبعه افغانستان كه در سال 85 منشي يك مطب دكتر به نام منيره . ت 52 ساله را با ضربات چاقو به قتل صبح روز سه شنبه رضا. الف 

رسانده بود به دار مجازات  آويخته شد. به گزارش روابط عمومي دادگستري كل استان اصفهان: گزارش اوليه ك_نتري 14 اصفهان در تاريخ 27

ارديبهشت سال 1385 حكايت از آن داشت كه ساعت 16 روز حادثه منشي مطب دكتري واقع در خيابان آمادگاه اصفهان به قتل رسيده است.

مامورين انتظامي پس از عزيمت به محل و بازرسي مطب با جسد خون آلود منشي كه ظاهرا با ضربات چاقو به قتل رسيده بود و متهم كه سرايدار

ساختمان و فردي افغاني بود  و توسط اهالي ساختمان دستگير شده بود مواجه شدند.

در تحقيقات اوليه از شاهدان عيني مشخص شد قاتل در ساعات اوليه شروع كار مطب  و زماني كه منشي تنها بوده وارد مطب  شده و پس از يك

مشاجره لفظي و درگيري با ضربات متعدد چاقو وي را به قتل  رسانده است، ساكنان ساختمان كه با شنيدن صداي داد و فرياد و جيغ منشي  به محل

حادثه آمده بودند ابتدا متهم را كه سراسيمه و مضطرب قصد فرار داشته دستگير نموده و سپس منشي مطب را نيز در حالي كه خون آلود و بي جان در

داخل مطب بر زم} افتاده بود مي يابند.

 بنابر اين گزارش متهم در تحقيقات اوليه انجام شده هم در دايره آگاهي و هم نزد بازپرس پرونده صراحتاً به قتل عمدي اعتراف نموده و اظهار مي دارد:

2 سال قبل براي انجام كار نظافت به منزلش رفت و آمد داشتم و در اين رابطه با يكديگر بر سر مسايل مدت 14 سال بود كه با مقتوله آشنا بودم و از 

مالي اخت_ف پيدا كرديم و به هم} دليل با طراحي نقشه قتل، روز حادثه با به همراه داش� يك چاقو ساعت 3 بعد از ظهر به محل كارش رفتم و پس از

جر و بحث و دعوا با وارد آوردن 47 ضربه چاقو وي را به قتل رساندم.

17 دادگاه تجديدنظر (كيفري استان اصفهان) نيز با بررسي جميع محتويات پرونده و با عنايت به تقاضاي قصاص از سوي  بر هم} اساس شعبه 

اولياي دم مقتوله و به استناد مواد مربوطه در قانون مجازات اس_مي حكم به قصاص نفس اين قاتل صادر، كه اين حكم  پس ازتائيد ديوان عالي كشور و

استيذان از رئيس قوه قضائيه و پرداخت نصف ديه كامل به متهم توسط اولياي دم، صبح روز سه شنبه  هفته جاري در محوطه زندان مركزي اصفهان به

اجرا در آمد.
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