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براساس قانون، غير از وكالي مجاز، هيچ كس 
نمي تواند در جلسات دادگاه در سمت وكيل، 
وكالت كند، مگر به ط��ور اتفاقي و آن هم به 
صورت محدود و اين در حالتي اس��ت كه ش��خص 
داراي معلومات كافي براي وكالت باشد، ولي شغل 
او وكالت در دادگستري نيست اين شخص مي تواند 
براي بستگان نسبي مثل برادر، عمو و غيره يا بستگان 
سببي خود مثل همس��ر، پدر و مادر همسر و غيره 
وكالت كند ولي درسال بيش��تر از سه مرتبه چنين 

اجازه اي به او داده نمي شود. 
انجام وكالت اتفاقي نياز به صدور مجوز دارد. بنابراين 
متقاضي اين كار بايد با درخواس��ت كتبي كه موارد 
زير درآن گنجانده شده است را در دفتر كانون وكال 
ثبت كند: 1-معرفي كامل خود. 2-ميزان تحصيالت 
و تجربيات مؤث��ر در قضيه.3-مش��خصات كامل و 
نشاني موكل مورد نظر و درجه قرابت و خويشاوندي 
با او. 4-موضوعي ك��ه مي خواهد مط��رح كند يا از 
آن دفاع كند. 5-كپي شناس��نامه و آخرين مدرك 
تحصيلي و دو قطعه عكس. 6-كپي شناسنامه موكل 
و مداركي كه رابطه خويش��اوندي بين او و موكل را 
ثابت كند. 7-امضاي در خواس��ت كه اي��ن امضا يا 
توس��ط كانون يا يكي از دفاتر اسناد رسمي گواهي 
مي شود. 8-اخطاريه يا گواهي مرجع قضايي در مورد 
مشخصات پرونده و وقت رسيدگي نسبت به دعوي 
طرح ش��ده. 9-كپي كارت پايان خدمت يا معافيت 
دائم براي مردان. البته براي هر مورد وكالت اتفاقي، 
بايد در خواس��ت جداگانه با ضمائم كامل تهيه و به 
كانون تحويل داده ش��ود. پس از دادن دادخواست، 
كانون حق دارد براي سنجش توان علمي و تجربي 
متقاضي از او مصاحب��ه به عم��ل آورد. در هر حال 

پذيرش يا رد درخواست با كانون است.
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بازداشت مرد صاحبخانه 
به اتهام قتل دختر تنها

مردي كه متهم است پس از قتل دختر جوان جسد وي 
را به شهرستان گرمسار منتقل كرده بود، بازداشت شد. 
روز پنج شنبه، نهم آذرماه بود كه به مأموران پليس شهرستان 
گرمسار خبر رسيد جسد دختري جوان حوالي روستاي 
چنداب در مجاورت لوله هاي گاز كشف شده است. با حضور 
مأموران پليس مشخص شد كه دختر جوان در محلي ديگر 
به قتل رس��يده و س��پس به اين مكان منتقل شده است. 
كارآگاهان پليس در بررسي جس��د،  اوراق هويتي وي را 
كش��ف و خانواده اش را از ماجرا با خب��ر كردند. پدر دختر 
25 س��اله به پليس گفت: دخترم از مدتي قبل خانه اي در 

تهران اجاره كرده و در آن جا زندگي مي كرد. 
كارآگاهان در بررسي تماس هاي دختر جوان متوجه شدند 
كه مرد صاحبخانه ب��ا او در ارتباط بوده اس��ت. همچنين 
مشخص ش��د كه مرد مظنون دو روز قبل از كشف جسد،  
از تهران به گرمسار سفر كرده است، بنابراين وي به عنوان 

مظنون بازداشت شد. 
س��رهنگ علي قرباني، فرمانده انتظامي گرمس��ار گفت: 
متهم در بازجويي ه��ا به ارتباط با مقتول و انتقال جس��د 
وي به گرمس��ار اعتراف كرده است و تحقيقات در اين باره 

ادامه دارد. 

كشف جسد يك زن 
در مشكين دشت فرديس 

از  فردي�س  شهرس�تان  انتظام�ي  فرمان�ده 
كش�ف ي�ك جس�د در اي�ن شهرس�تان خب�ر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ ايوب احمدي گفت: در روز 
دوازدهم آذر ماه س��ال جاري دو نفر از شهروندان با جسد 
اين زن روبه رو شده و مراتب را به سرعت به مأموران نيروي 
انتظامي اطالع دادند.  وي با اشاره به اينكه جسد اين فرد 
براي تشخيص علت مرگ به پزشكي قانوني ارجاع داده 
شده، افزود: تاكنون هيچگونه مداركي كه نشان دهد فرد 
مورد نظر به قتل رسيده، مشاهده نشده است و بررسي ها 

توسط پليس ادامه دارد. 
 

مرگ غم انگيز پسر 11 ساله 
پسر 11 ساله كه پس از س�قوط از روي باربند خودروی 
وانت پدرش به كما رفته بود در بيمارس�تان فوت كرد.

به گزارش خبرنگار ما، ساعت 9:52 پنج شنبه نهم آذر ماه 
امسال قاضي محس��ن مدير روس��تا، بازپرس ويژه قتل 
دادس��راي امور جنايي تهران با تم��اس تلفني مأموران 
كالنتري 137 نصر از مرگ مشكوك پسر نوجواني با خبر 
و همراه تيم��ي از كارآگاهان پلي��س آگاهي راهي محل 
شد. تيم جنايي در بيمارس��تان با جسد پسر 11 ساله اي 
روبه رو ش��دند كه بررس��ي ها حكايت از اين داشت وي 
ارديبهش��ت ماه امس��ال در حالي كه بي ه��وش بوده به 
بيمارستان منتقل شده است.  تحقيقات مأموران نشان داد 
پسر فوت شده روز حادثه روي باربند خودروي وانت پدرش 
كه كنار خيابان پارك  و  در حال بازي بوده است كه ناگهان به 

پايين سقوط مي كند و به بيمارستان منتقل مي شود. 
پسر 11 ساله در نهايت پس از هفت ماه كما در بيمارستان 
به خاطر شدت ضربه به سر فوت مي كند.  همزمان با ادامه 
تحقيقات درباره اين حادثه جسد پسر فوت شده به دستور 
قاضي مدير روستا براي مشخص شدن علت اصلي مرگ به 

پزشكي قانوني فرستاده شد.

مرگ عروس و داماد در تصادف
واژگون�ي خ�ودروي س�واري پ�ژو در شهرس�تان 
س�يرجان م�رگ ع�روس و دام�اد را رق�م زد. 
اين حادثه صبح روز گذشته در محور سيرجان به شهربابك 
اتفاق افتاد و بررسي هاي پليس بعد از حضور در محل نشان 
داد كه س��واري پژو پارس پس از انحراف از مسير اصلي با 
درخت برخورد كرده و متوقف شده است. همچنين معلوم 
شد كه سرنشينان خودرو عروس و داماد جوانی هستند كه 

به علت شدت جراحت كشته شده بودند. 
اسماعيل جهانشاهي، فرمانده پليس راه سيرجان علت حادثه 

را خستگي و خواب آلودگي راننده اعالم كرد. 
 

وضعيت امنيتي تهران  
مطلوب است

فرمانده ني�روي انتظامي 
وضعيت امنيتي تهران را 
مطلوب و مناسب ارزيابي 

كرد. 
 سردار حسين اشتري پس از 
جلسه معاونان، فرماندهان و 
رؤس��اي پليس تهران بزرگ در جمع خبرنگاران 
گفت: اين جلس��ه با هدف توجه و اهتمام بيشتر و 
امنيت شهر تهران و همچنين پيگيري برخورد با 
جرائم رخ داده، برگزار شد گفت: آمارها و گزارش ها 
حاكي از اقدام��ات خوب پلي��س در اين خصوص 
است.  وي با اشاره به موفقيت هاي به دست آمده در 
شناسايي و برخورد با مجرمان و جرائم خشن افزود: 
در بحث راهنماي��ي و رانندگي آماره��ا از كاهش 

11درصدي تصادفات شهري حكايت دارد. 
اش��تري توجه به رضاي��ت مردم، افزايش س��طح 
امنيت��ي و حضور ب��ه موقع پليس ب��راي برقراري 
نظ��م و آرام��ش را از اصلي تري��ن مأموريت هاي 
پليس بر ش��مرد و گفت: وظيفه پليس برخورد با 
حركت ه��اي غيرقانوني اس��ت و در اين خصوص 
توجه به گزارش ه��اي مردمي از جاي��گاه بزرگي 

برخوردار است. 
فرمانده نيروي انتظام��ي همچنين وظيفه پليس 
را برخورد با تجمع هاي غيرقانون��ي و بدون مجوز 
دانس��ت و افزود: در بخش برخ��ورد با تجمع هايي 
كه اخيراً در خصوص مؤسسه هاي مالي و اعتباري 
شكل گرفته است همواره سعي كرده ايم با بهترين 
روش و آرامش برخورد كنيم تا موجب رضايتمندي 

باشد. 
سردار اشتري با بيان اينكه وضعيت امنيتي تهران 
بسيار خوب و مناسب است، گفت: همواره در بخش 
محله ها آماده دريافت گزارش هاي مردمي هستيم 
و پليس با قدرت تمام و قانوني با افرادي كه به نوعي 

برهم زننده نظم و قانون هستند برخورد مي كند. 

روحانيون و بسيجيان
 » فرهنگ يار پليس« مي شوند

فرمان�ده انتظام�ي تهران 
بزرگ از ج�ذب »فرهنگ 
مي�ان  از  پلي�س«  ي�ار 
روحاني�ون، بس�يجيان، 
هنرمندان و ورزشكاران در 
راستاي پيشگيري از جرم 
خبر داد و گفت: تمام تالش اين پليس پاسخگويي 

سريع و دقيق به مطالبات مردمي است. 
به گزارش خبرنگار ما، س��ردار حس��ين رحيمي 
در هماي��ش عمومي فرماندهان، رؤس��ا و مديران 
فرماندهي انتظامي تهران ب��زرگ گفت: با اجراي 
طرح هاي هدفمند، مستمر و با رويكرد »آفندي« 
در تالشيم تا با مجرمان، سارقان، مالخران، اراذل و 
اوباش، توزيع كنندگان مواد مخدر، ناامن كنندگان 
محيط هاي اجتماعي برخوردهاي عملياتي بي امان 
و شبانه روزي داشته باشيم. وي افزود: همواره تالش 
مجموعه پليس پايتخت تحقق فرامين مقام معظم 
رهبري و دستورات فرمانده محترم نيروي انتظامي 
است، بر همين مبنا محصول عملكرد اين پليس در 
چهار ماهه پذيرش مس��ئوليت اينجانب به عنوان 
فرمانده انتظامي پايتخت، كاهش 3 درصدي وقوع 
جرم در تهران، افزايش 14 درصدي كش��ف جرم و 
دستگيري مجرمان و افزايش 20 درصدي انهدام 

باندهاي قاچاق كاال و مواد مخدر بوده است. 
س��ردار رحيمي با اش��اره به جاي��گاه و نقش مؤثر 
كالنتري ها در خط مقدم پيشبرد اهداف پليس و 
ارتباط با مردم، خاطر نشان كرد: براساس فرمايش 
و تأكيدات مقام معظ��م رهبري در خصوص توجه 
به كالنتري ه��ا، طرح تحول كالنتري ه��ا را به جد 
دنبال مي كنيم و مطاب��ق برنامه ريزي ه��ا بالغ بر 
80 درصد از توان كالنتري ها  در حوزه كشف جرم 

متمركز است. 
وي ادامه داد: اطالعات، انضباط و عمليات محوري، 
س��ه اولويت اساس��ي و بنيادين در كالنتري هاي 

پايتخت است. 
وي اجراي طرح هاي امنيت اخالقي را نيز از اقدامات 
پليس پايتخت معرفي و اضافه كرد: برگزاري دوره 
آموزش��ي براي كس��اني كه هنجارهاي قانوني و 
اجتماعي را رعايت نمي كنند از برنامه هاي پيش رو 

است. 
اين مقام عال��ي انتظام��ي اضافه كرد: ب��ه دنبال 
بكارگيري دهها نف��ر »فرهنگ يار پليس« از ميان 
علما، روحانيون، بسيجيان، ورزشكاران، هنرمندان 
هس��تيم؛ چراكه معتقدي��م اين اف��راد، از عناصر 
تأثيرگذار در جامعه هستند و در راستاي پيشبرد 
اهداف پليس مي توانيم از ظرفيت و تأثيرگذاري اين 
عزيزان براي پيشگيري از جرم و... بهره مند شويم. 

 انفجار مين
 جان 3 سرنشين پرايد را گرفت

انفج�ار مي�ن در ي�ك مس�ير بيراه�ه در مرز 
مهران مرگ س�ه سرنش�ين پراي�د را رقم زد. 
اين حادثه چند روز قبل در م��رز مهران، محدوده 
منطقه ايثار اتف��اق افتاد و زماني ك��ه امدادگران 
در محل حاضر شدند مشخص ش��د كه راننده كه 
مردي 32 س��اله بود به همراه دو سرنشين آن كه 
دو زن 54 و 55 ساله بودند به علت شدت جراحت 

جان باخته اند. 
مجتبي خالدي، س��خنگوي اورژانس كشور گفت: 
اين خودرو به دليل حركت در يك مس��ير بي راهه 
دچار اين حادثه ش��ده و سرنش��ينان نيز به علت 
شدت جراحت پيش از رسيدن اورژانس جان خود 

را از دست دادند.

 
مرد جوان و عموي همسرش كه به اتهام قتل 
مرد خيانتكار در بازداش�ت به س�ر مي برند 
براي دومين بار در دادگاه كيفري يك استان 
ته�ران محاكمه و ب�ه مرگ محكوم ش�دند. 
به گ��زارش خبرنگار م��ا، دوازده��م مردادماه 
س��ال 90، مردي مأموران پليس ش��هريار را از 
كشف جس��دي داخل يك خودروي پرايد در 
محله اصيل آباد باخبر كرد. ب��ا حضور مأموران 
پليس درمحل، جس��د مردي كه دست و پاي 
او با طناب بسته شده بود كش��ف شد. با انتقال 
جسد به پزش��كي قانوني و تش��خيص هويت، 
مشخص شد جسد متعلق به صاحب رستوراني 
به نام حميد 30 س��اله اس��ت كه بر اثر فشار بر 
عناصر حياتي گردنش كشته شده است. به اين 
ترتيب پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل شد و 
كارآگاهان در اولين گام از تحقيقات، با بررسي 
فهرست مكالمات مقتول به رابطه پنهاني او با زن 
36 ساله اي به نام سميرا پي بردند. بنابراين زن 
جوان تحت تعقيب مأموران قرار گرفت و دو سال 
بعد شناسايي و بازداشت شد. او در بازجويي ها 
گفت: » شوهرم وقتي به رابطه من و حميد پي 
برد، ما را تحويل پليس داد، اما هر دو تبرئه و آزاد 
شديم، اما شوهرم دست بردار نبود و در اين باره 
با عمويم صحبت كرد. مدتي گذشت و با اصرار 
آنها در باغ عمويم با مقتول قرار مالقات گذاشتم. 
حميد قبول كرد و به باغ آمد. آنجا بود كه آنها، او 

را با دستمالي خفه كردند و سپس جسدش را در 
صندوق عقب خودرو گذاشتند و در بيابان هاي 

اطراف شهريار رها كردند. « 
با اين توضيحات ش��وهر زن جوان - سلمان37 
س��اله - و عموي س��ميرا - قربان 49 س��اله – 
بازداشت شدند. متهمان با اقرار به جرمشان روانه 
زندان شدند و پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات 
به شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده ش��د. هر دو متهم در آن جلسه بنا به 
درخواس��ت اولياي دم به قصاص محكوم شدند 
و سميرا به 15 س��ال حبس محكوم شد.  حكم 
صادره به ديوان عالي كشور فرستاده شد. رأي 
دادگاه در مورد سميرا از سوي قضات شعبه 16 
ديوان تأييد شد، اما حكم قصاص دو متهم نقض و 
براي رسيدگي دوباره به شعبه همعرض فرستاده 
شد. به اين ترتيب پرونده روي ميز  هيئت قضايي 
شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران قرار 
گرفت، اما با اظهارات تازه از سوي زن جوان كه 
گفته بود، برادر شوهرش نيز در قتل نقش داشته 
است، به دادس��را ارجاع داده شد. به اين ترتيب 
مأموران با احضار مرد ج��وان و بازجويي از او از 
آنجايي كه مدركي عليه وي به دس��ت نياوردند 
او را تبرئه كردند. سپس سميرا در اين خصوص 
گفت: »بعد از حكم قصاص، عمويم مرا تهديد به 
مرگ كرده بود، به همين دليل مجبور شدم پاي 
برادر شوهرم را به اين پرونده باز كنم. چون هيچ 

سرپناهي نداشتم و مجبور شدم دروغ بگويم. « 
پس از بررسي دوباره پرونده، متهمان بار ديگر در 
همان شعبه به رياست قاضي قربان زاده پاي ميز 
محاكمه قرار گرفتند و سلمان با انكار جرمش 
گفت: »روز حادثه قربان مرا به باغ دعوت كرد. 
وقتي به آنجا رسيدم او حميد را بعد از شكنجه 
خفه كرده بود و جسدش را در خودروي مقتول 
گذاش��ته بود. او از من براي حمل جسد كمك 
خواس��ت كه قبول ك��ردم و با هم جس��د را در 

خياباني رها كرديم و به باغ برگشتيم. «
در ادامه قربان نيز با انكار جرمش گفت: »سلمان 
دروغ مي گويد. آن روز س��لمان و برادرزاده ام به 
باغ آمده بودند تا اختالفاتشان را حل كنند. وقتي 
به باغ رفتم، تالش كردم تا آنها را آشتي دهم، اما 
خواستند تا مقتول به باغ بيايد. سپس خواستند 
تنها باش��ند كه قبول كردم، اما وقتي برگشتم 
سميرا گفت س��لمان همراه برادرش مقتول را 
خفه كرده است. آنها خواس��تند قتل را گردن 
بگيرم و وعده دادند رضايت اولياي دم را خواهند 
گرفت. حاال مي گويم در قتل نقشي نداشته  ام. « 
سپس سميرا با قبول اتهامش بار ديگر اقرار كرد 
هر دو متهم در قتل حميد نقش داشته اند و روز 

حادثه هر دو در باغ بودند.
در پايان  هيئت قضايي بعد از ش��ور س��لمان و 
قربان را با توجه به مدارك در پرونده به قصاص 

محكوم كرد. 

قصاص 2 مرد، فرجام قتل مرد خيانتكار

عامالن قتل  دكتر
 صحنه  جرم را  بازسازي كردند

دو ف�رد دوجنس�ه كه مته�م هس�تند در جري�ان درگيري ب�ا دكتراي 
مديري�ت، وي را به قتل رس�انده اند صحن�ه حادثه را بازس�ازي كردند. 
به گزارش خبرنگار ما، صبح روز دوش��نبه 22 آبان ماه امسال بود كه مأموران 
كالنتري 101 تجريش با تماس تلفني ش��هروندي از كشف جسد مردي در 
خيابان هديه حوالي خيابان ش��ريعتي در ش��مال تهران با خبر و راهي محل 
شدند. مأموران كالنتري در محل حادثه با جسد مرد 45 ساله اي كنار جدول 
خيابان روبه رو شدند كه بررسي ها حكايت از اين داش��ت بر اثر اصابت ضربه 
س��ختي به س��رش از پاي در آمده بود. لحظاتي بعد از اعالم اين خبر قاضي 
مناف��ي آذر، بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي ته��ران همراه تيمي از 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل حادثه به تحقيق پرداخت. 
تيم جنايي در نخستين بررسي ها هويت مقتول را به نام سروش كه دكتراي 
مديريت داشت، شناسايي كردند. همچنين مشخص شد مقتول كه خانه اش 
در يكي از كوچه هاي اطراف محل حادثه است شب قبل همراه دو زن ديده شده 

كه با هم در حال مشاجره لفظي بودند.
 از سوي ديگر مأموران دريافتند آن دو زن پس از درگيري با مقتول ساعتي بعد 
با خودروي پژو خود به محل حادثه بازگشته كه يكي از رهگذران شماره پالك 
خودرو آنها را يادداشت كرده است. بدين ترتيب مأموران با بررسي سامانه پالك 
خودرو موفق به شناسايي عامالن اين حادثه شدند. تحقيقات نشان داد عامالن 
حادثه دو دو جنسه به نام هاي مرجان 28 ساله و ميترا 21 ساله هستند كه شب 
قبل مهمان مقتول بوده اند.  س��پس مأموران خيلي زود دو متهم را بازداشت 
كردند.  متهمان در بازجويي ها قتل را انكار كردن و مدعي شدند سروش هنگام 

درگيري پايش سر خورد و سرش به زمين برخورد كرد. 
مرجان در توضيح ماجرا گفت: من و ميترا هر دو دوجنسه هستيم و مدتي قبل 
در يك مهماني با هم آشنا شديم. از آن روز به بعد هميشه با هم بوديم. ما هر دو 
پسر بدنيا آمده بوديم، اما روحيه زنانه داشتيم به همين دليل  تصميم داشتيم 
در يكي از كشورهاي خارجي عمل كنيم و زن شويم اما به داليلي فعاًل موفق 
نشديم. ش��ب حادثه داخل خيابان با مقتول آشنا ش��ديم. او ما را به خانه اش 
دعوت كرد و توافق كردي��م در قبال گرفتن يك ميلي��ون و 500هزار تومان 

ساعتي در خانه اش بمانيم. 
وقتي خواستيم از خانه اش بيرون بياييم مبلغ توافق را درخواست كرديم كه وي 
مدعي شد به صورت اينترنتي به حساب ما پرداخت كرده است، اما هيچ پولي 
به حساب ما واريز نشده بود. بعد از آن درگيري ما به خارج از خانه كشيده شد. 
من با قفل فرمان چند ضربه به پايش زدم و او هم عقب عقب رفت و به زمين 
افتاد. او آن شب خيلي مشروب خورده بود و تعادل نداشت به همين دليل با سر 
به زمين برخورد كرد. متهمان چند روز قبل پس از تحقيقات، صحنه حادثه 

را بازسازي كردند. 

وقوع زلزله  در 5 استان كشور

25 روز پ�س از زلزل�ه 7/3 ريش�تري اس�تان كرمانش�اه ك�ه براس�اس 
آمار رس�مي 569 نفر را به كام مرگ كش�اند مردم اس�تان هاي كرمانش�اه، 
هرم�زگان، گي�الن، لرس�تان و كرم�ان از دو روز گذش�ته ب�ا تكان ه�اي 
گاه و بي گاه زمين ش�ب هاي خ�ود را در اضطراب س�پري مي كنن�د.22 نفر 
در جري�ان دو زلزل�ه اس�تان های بوش�هر و گي�الن مج�روح ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 11:27 روز گذشته زلزله اي به بزرگي 4/2 ريشتر بندر دير در 
جنوب استان بوشهر را لرزاند. موقعيت اين زمين لرزه در عمق 20 كيلومتري زمين اعالم 
شده است. مركز اين زمين لرزه تا بندر دير دو كيلومتر، تا بنك 11 كيلومتر و تا كنگان 
14 كيلومتر فاصله دارد. شدت زمين لرزه دو روز قبل اين منطقه اما بزرگ تر از آن چه بود 
كه روز گذشته اتفاق افتاد. روز سه شنبه زمين لرزه هاي 4/9 ريشتري و 3/8 ريشتري اين 
منطقه را لرزانده بود كه موجب بروز خسارت هاي مالي و مصدوميت 16 نفر شده بود. قاسم 
قائدي، مديركل مديريت بحران بوشهر گفت: زمين لرزه در شهرستان هاي كنگان و دير 
16 مصدوم داشته است كه 15 نفر به صورت سرپايي مداوا شدند و يك نفر بستري شد. 
وي با بيان اينكه 9 نفر در شهرستان كنگان و هفت نفر در شهرستان دير مصدوم شده اند، 

افزود: برق بخشي از شهر دير هنوز قطع است و تالش ها براي وصل آن ادامه دارد. 
روز گذشته همچنين زلزله 4/6 ريشترحوالي قصرش��يرين در استان كرمانشاه را 
لرزاند. اين زمين لرزه س��اعت 11:27ديروز در عمق 8 كيلومت��ري زمين به وقوع 
پيوسته است. زلزله بزرگ تر در استان كرمانشاه ساعت 9:23 صبح ديروز به بزرگي 
4/9 ريشتر حوالي ازگله اتفاق افتاد. اين زمين لرزه در عمق 8 كيلومتري زمين ثبت 
شده است.  ساكنان شهرستان هجدك در اس��تان كرمان هم ساعت 4:59 صبح 
ديروز پس از وقوع زمين لرزه 4ريشتري وحشت زده از خانه هايشان خارج شدند. اين 
زلزله در عمق 16 كيلومتري زمين رخ داده است. از زمين لرزه 6/1 ريشتري صبح 
جمعه هفته گذشته بيش از 400 پس لرزه در اين محل رخ داده است.  زلزله ديگر در 
شهرستان »اشترينان« در استان لرستان اتفاق افتاد. اين حادثه كه بزرگي آن 2/5 
ريشتر اعالم شده است ساعت 10:41 صبح ديروز اتفاق افتاد.  همچنين زمين لرزه اي 
به بزرگي 4/8 ريشتر شامگاه سه شنبه در شهرستان لنگرود استان گيالن اتفاق افتاد 
كه شش نفر در جريان آن زخمي شدند. اين زلزله در برخي شهرستان استان گيالن 

احساس شده است. 

اعتراف به اسيدپاشي با همدستي عروس خانواده 
م�رد ميوه فروش�ي ك�ه متهم اس�ت با همدس�تي 
ماي�ع  وي  ش�وهر  م�ادر  روي  ج�وان  زن 
اس�يدي پاش�يده اس�ت ماج�را را ش�رح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه سه ش��نبه 24 مردادماه 
امسال بود كه مأموران پليس از حادثه اسيدپاشي در يكي 
از خيابان هاي غربي تهران حوالي شهرك راه آهن با خبر 
و راهي محل شدند. بررسي هاي مأموران پليس در محل 
حادثه نشان داد لحظاتي قبل مرد نقابدار موتورسواري 
به صورت زن 72 س��اله اي مايع اس��يدي پاشيده و به 
سرعت از محل گريخته است. همچنين مشخص شد زن 
سالخورده پس از حادثه براي درمان به بيمارستان شهيد 
مطهري منتقل شده است. مأموران پليس در بررسي هاي 
بعدي دريافتند اين زن كه بلقيس نام دارد در اين حادثه 
12 درصد دچار س��وختگي شده اس��ت. زن مصدوم در 
توضيح ماجرا گفت: ساعتي قبل در راه برگشت از مطب 
پزشكم بودم كه ناگهان در تاريكي شب مرد نقابداري از 
پشت سطل زباله اي بيرون آمد و مايع اسيدي به صورت 
و بدنم پاشيد. در حالي كه فريادهايم به آسمان بلند شده 
بود مرد نقابدار سوار موتورسيكلتي شد و از محل گريخت.  
پس از طرح اين شكايت تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي 
به دس��تور قاضي محسن مدير روس��تا، بازپرس شعبه 
ششم دادسراي امور جنايي تهران براي شناسايي عامل 
اسيدپاشي وارد عمل شدند.  در حالي كه خانواده بلقيس 

به مستأجر قبلي مادرش در اين حادثه مشكوك بودند 
مأموران به رد پاي عروس خانواده به نام ش��هين در اين 
حادثه رسيدند. بررسي ها نشان داد زن جوان مدتي است 
با مادر شوهرش اختالف دارد به طوريكه چندين بار به 
صورت ناشناس براي او پيامك هاي تهديد آميز ارسال 
كرده اس��ت. از س��وي ديگر كارآگاهان متوجه ارتباط 
پنهاني عروس جوان با مرد ميوه فروشي شدند. در چنين 

شرايطي مأموران زن جوان و مرد ميوه فروش را به عنوان 
مظنونان حادثه بازداشت كردند. 

مرد ميوه فروش در نخس��تين بازجويي ها ب��ه ارتباط 
پنهاني با زن جوان اعتراف كرد، اما اسيدپاشي به صورت 
زن س��الخورده را انكار كرد. وي گفت: دو سال قبل اين 
زن براي خريد ميوه به مغازه من آمد و با هم آشنا شديم. 
او مدعي بود وضعيت مالي بدي دارد و من به او س��بزي 

مي دادم و او هم خشك مي كرد و مي فروخت. متهم در 
تحقيقات بعدي وقت��ي با داليل و مدارك روبه رو ش��د 
ناچار لب به اعتراف گش��ود. وي گفت: شهين هميشه 
از خساست هاي ش��وهرش به من گله مي كرد تا اينكه 
از من خواس��ت براي او پاپوش درست كنم. مدتي قبل 
در تاريكي ش��ب به مغازه كفش فروشي شوهر شهين 
رفتم و مقداري مواد مخدر آنجا جاسازي كردم و بعد هم 
موضوع را به مأموران پليس خبر دادم كه او را بازداشت و 
به زندان انداختند. پس از اين شهين گفت: قصد دارد از 
مادر شوهرش هم انتقام بگيرد. او از من خواست روي بدن 
مادر شوهرش مايع اسيدي بپاشم اما من قبول نكردم. 
زن جوان آنقدر اصرار كرد كه قبول كردم. آن شب شهين 
به من گفته بود كه مادر شوهرش به مطب پزشك رفته 
است و زمان بازگشت او را به من اطالع داده بود. مقداري 
وايتكس و مايع تميز كننده خريدم و در نزديكي خانه زن 
سالخورده كمين كردم و وقتي بلقيس به من نزديكي شد 
كاله كاسكت را روي سرم گذاشتم و مايع اسيدي را روي 
او پاشيدم و به سرعت با موتور سيكلت از محل گريختم. 
در حالي كه مرد مي��وه فروش به حادثه اسيدپاش��ي با 
همدستي عروس خانواده اعتراف كرد، اما شهين مدعي 
شد اصالً دستوري درباره اسيدپاشي صادر نكرده است . دو 
متهم براي تحقيقات بيشتر به دستور قاضي مدير روستا 

در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفتند. 


