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قاتل بد حسابب به دداارر مجاززااتت آآوويیخته شد

خبرگزاارريي فاررسس: مردديي كه ددرر سالل 82 ززني رراا به خاطر پس ندااددنن اامواالل مقتولل، كشته وو جسدشش رراا سوززااندهه بودد به
دداارر مجاززااتت آآوويیخته شد.

به گزارش فارس، مرد جواني كه در جريان يك اختGف حساب مالي، زن جواني را به قتل رسانده بود براساس حكم دادگاه

صبح روز گذشته به دار مجازات آويخته شد. 

ابتداي سال 82 مأموران پليس شهرستان نطنز از كشف يك جسد سوخته متعلق به يك زن ميانسال در حوالي اين شهر با خبر

شدند و به اين ترتيب تحقيقات براي مشخص شدن نحوه مرگ اين زن آغاز شد. 

پس از تحقيقات انجام شده مشخص شد مرد جواني از سال 80 با اين زن آشنا بوده و با وي مراودات مالي داشته است كه

به اين ترتيب اين فرد به عنوان متهم اصلي پرونده دستگير شد. 

گناه معرفي كند اما پس از گذشت مدتي كوتاه، وي مدعي شد از با دستگيري محمد اين فرد ابتدا قصد داشت تا خود را بي

هاي وي را برايش oسال 80 با مقتول به نام شوكت آشنا بودم و از وي مبلغ 4 ميليون و 700 هزار تومان به اين عنوان كه زم

بفروشم گرفتم. 

گيري اين مبلغ، او را ها ناتوان شدم و با توجه به اصرار مقتوله در بازپس oوي ادامه داد: پس از گذشت چند ماه از فروش زم

اي به نطنز بردم و پس از خفه كردن وي جسدش را سوزاندم.  به بهانه

شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان نطنز متهم را به استناد شهادت شهود، اعترافات خودش و نظريه پزشكي قانوني و ساير

قرائن و امارات منعكس در پرونده به قصاص محكوم كرد. 

با اعتراض متهم، پرونده به شعه 37 ديوانعالي كشور ارسال اما اين اعتراض مردود و رأي صادره تأييد شد. 

شنبه پس از طي علي شايگان، سرپرست روابط عمومي دادگستري كل استان اصفهان گفت: سرانجام اين حكم صبح روز پنج

مراحل و تشريفات قانوني به اجرا درآمد و متهم به كيفر كارش رسيد. 
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