
يكي از معلم�ان مدرس�ه دخترانه پونك 
در تهرانس�ر هدف اسيدپاش�ي از سوي 
مردي نقابدار ق�رار گرفت. به گفته قاضي 
محمد ش�هرياري، سرپرس�ت دادسراي 
امور جناي�ي تهران، قرباني اسيدپاش�ي 
يكي از چشمان خود را از دست داده است . 
به گ��زارش خبرنگار ما، يك��ي از حادثه هاي 
هولناك اسيدپاشي است كه معموالً قربانيان 
اين حادثه را بيشتر زنان و دختران تشكيل 
مي دهند. اين جرم كه ريش��ه در انتقام هاي 
كور دارد هم��واره با پيامده��اي ناگوار براي 
قربانيان همراه است. يكي از آخرين قربانيان 
اين حادثه خانم معلم جواني است كه از سوي 

مرد ناشناسي هدف انتقام كور قرار گرفت. 
صب��ح روز چهارش��نبه 22 اس��فندماه بود كه 
رهگذران و ساكنان محله اي در منطقه تهرانسر 
متوجه صداي دلخراش زن جواني داخل خيابان 
سوختم«. زن  شدند كه مدام فرياد مي زد  »آي 

جوان كه فريادهايش به آس��مان بلند شده بود 
صورتش را با دودستش گرفته بود و از رهگذران 
درخواس��ت كمك مي كرد. در چنين شرايطي 
رهگذران به كمك زن جوان شتافتند كه حكايت 
از اين داشت وي از ناحيه صورت هدف اسيدپاشي 
قرار گرفته است. زن جوان در همان لحظات اوليه 
گفت از سوي مرد ناشناسي هدف اسيدپاشي قرار 
گرفته است و بعد از آن به خاطر شدت سوختگي 
ديگر قادر به حرف زدن نبود. همزمان با انتقال 
زن مصدوم براي درمان به بيمارس��تان شهيد 
مطهري، تيمي از مأموران كالنتري 150 تهرانسر 

در محل به تحقيق پرداختند. 
بررسي هاي مأموران نشان داد مصدوم كه زن 
38 ساله اي است لحظاتي قبل هنگام خارج 
شدن از خانه اش براي رفتن به محل كارش از 
سوي مرد نقابدار و ناشناسي هدف اسيدپاشي 
قرار گرفته اس��ت و عامل اسيدپاشي پس از 

حادثه با پاي پياده از محل گريخته است. 

با اعالم اي��ن خبر تيم��ي از كارآگاهان ويژه 
پليس آگاهي به دس��تور قاضي ش��هرياري، 
معاون دادس��تان تهران تحقيق��ات خود را 
براي شناسايي عامل اين حادثه آغاز كردند. 
مأموران دريافتند عامل اسيدپاش��ي كه به 
منطقه آشنايي كامل داشته است و در مكاني 
اقدام به اسيدپاش��ي كرده است كه عالوه بر 
خلوت بودن خيابان هيچ دوربيني براي ثبت 
و شكار متهم وجود ندارد. همچنين مشخص 
شد زن مصدوم خانم معلمي بوده كه در يكي 
از دبيرس��تان هاي دخترانه منطقه پونك به 
عنوان معاون دبيرستان مشغول به كار بوده 
و صبح روز حادثه براي رفتن به مدرس��ه از 
خانه اش بيرون آمده كه هدف اسيدپاش��ي 
قرار گرفته است.  سرپرس��ت دادسراي امور 
جنايي تهران درباره اين حادثه به خبرنگار ما 
گفت: عامل اسيد پاشي براي اينكه شناسايي 
نش��ود صورتش رابه صورت كام��ل با نقاب 

مش��كي پوش��انده بوده به طوريكه فقط دو 
چشمش معلوم بوده اس��ت و در يك لحظه 
مايع اسيدي داخل ظرف پالستيكي را روي 
صورت زن جوان مي پاش��د و ف��رار مي كند. 
قاضي ش��هرياري ادامه داد: مصدوم پس از 
حادثه براي درمان به بيمارس��تان ش��هيد 
مطهري منتقل مي شود كه به گفته پزشكان 
يكي از چشمانش به شدت آسيب ديده است. 
به گفته وي مأموران تحقيقات گس��ترده اي 
را براي شناس��ايي عامل اين حادثه هولناك 

آغاز كرده اند. 
يكي از پزش��كان بيمارستان شهيد مطهري 
هم درباره اين حادثه به خبرن��گار ما گفت: 
درصد س��وختگي اي��ن زن از ناحيه صورت 
5درصد است كه بيشترين صدمه را يكي از 
چشمانش ديده است و به همين خاطر براي 
بررسي وضعيت چشمش و براي ادامه درمان 
به بيمارستان رسول اكرم منتقل شده است. 

چهار سارق مسلح در شهرستان انديمشك بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار حيدر عباس زاده فرمانده انتظامي 
اس��تان خوزس��تان گفت: متهم��ان از مدتي قب��ل در جريان 
تحقيقات پليس شناسايي و بازداشت شدند. متهمان در جريان 
بازجويي ها به 30 فقره انواع سرقت مسلحانه اعتراف كرده اند. 
سردار عباس زاده گفت: از مخفيگاه متهمان اسلحه كمري و دو 
كاله گيس به همراه اقالم سرقتي بسياري كشف شد و تحقيقات 

براي شناسايي جرائم بيشتر متهمان ادامه دارد.

 بازداشت سارقان مسلح
 در انديمشك

فرمانده انتظامي خراسان جنوبي از قصاص سه نفر از عامالن 
شهادت ش�هيدان محمد نايبي و هادي كارديده خبر داد. 
سردار مجيد شجاع گفت: اين افراد در جريان درگيري مسلحانه 
با مأموران نيروي انتظامي در خراس��ان جنوبي دستگير شده 
بودند كه از آنها مقادير زيادي س��الح و مهم��ات و مواد مخدر 
كشف ش��ده بود. شهيد محمد نايبي س��ال گذشته در جريان 
درگيري مسلحانه با اشرار مسلح در مناطق كويري شهرستان 
خوسف و شهيد هادي كارديده در درگيري با اعضاي همين باند 

در مناطق كويري شهرستان نهبندان به شهادت رسيدند.

 قصاص عامالن شهادت
 2 مأمور پليس

م�ردي كه ب�ا وع�ده ف�روش ش�مش هاي ط�ال بي�ش از 
700 ميليون تومان كالهبرداري كرده است، بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ محمدعلي گودرزي، فرمانده 
انتظامي شهرستان آشتيان در استان مركزي گفت: مدتي قبل 
مأموران پليس با بررسي ش��كايت هاي مطرح شده موفق شدند 
مخفيگاه متهم را شناس��ايي و او را بازداش��ت كنند. در جريان 
بررسي ها مشخص شد كه متهم با تبليغ فروش شمش هاي طال در 
فضاي مجازي سه نفر را فريب داده و بيش از 700 ميليون تومان از 
آنها كالهبرداري كرده است. سرهنگ گودرزي گفت: از مخفيگاه 
متهم 14 شمش و هفت قطعه س��كه طال تقلبي و 12 سيم كارت 
كش��ف ش��د. متهم نيز در بازجويي ها به جرمش اعتراف كرده و 

تحقيقات براي شناسايي جرائم بيشتر او در جريان است. 

 كالهبرداري با فروش 
طالهاي تقلبي

مردي كه با هك كردن كامپيوتر زن جوان به عكس هاي خصوصي او دس�ت 
پيدا كرده است و از او اخاذي مي كرد در مخفيگاهش در كرج بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل زني34 ساله به مأموران پليس فتا تهران خبر داد كه 
در دام مردي فريبكار گرفتار شده است. او توضيح داد: در يكي از كانال هاي تلگرامي 
با مردي آشنا ش��دم و براي مدتي با او در تلگرام ارتباط داشتم. مدتي كه گذشت او 
نرم افزاري برايم ارسال كرد و خواست آن را در كامپيوترم نصب كنم. او گفت كه نرم افزار 
كاربردي است و به وسيله آن مي توانم به برنامه هاي زيادي دسترسي آسان پيدا كنم 
كه قبول كردم. ش��اكي ادامه داد: مدتي كه گذش��ت آن مرد تعدادي از عكس هاي 
خصوصي ام را برايم ارسال كرد. من كه تعجب كرده بودم او چطور به عكس هايم دست 
پيدا كرده در اين باره تحقيق كردم و متوجه شدم با نصب آن برنامه، كامپيوترم را هك و 
به عكس هايم دست پيدا كرده است. پس از آن بود كه تهديد هاي آن مرد شروع شد. او 
گفت در صورتي كه به حساب او پول نريزم عكس هايم را در شبكه هاي اجتماعي منتشر 
مي كند. من هم از ترس آبرويم چند بار به حسابش پول واريز كردم، اما او همچنان 
درخواست هايش را تكرار مي كند كه تصميم به شكايت گرفتم.  بعد از مطرح شدن 
شكايت مأموران پليس فتا با اطالعاتي كه شاكي در اختيارشان گذاشت موفق شدند 
مخفيگاه متهم را در كرج شناسايي و او را بازداشت و از كامپيوتر او عكس هاي شاكي را 
كشف كنند.  سرهنگ تورج كاظمي رئيس پليس فتا تهران گفت: متهم در بازجويي ها 

به جرمش اعتراف كرده و تحقيقات بيشتر از او در جريان است.

اخاذي با تهديد عكس هاي خصوصي

تحريم ها مانع همكاري بين المللي ايران 
در مبارزه  با مواد مخدر است

دبيركل س�تاد مبارزه با م�واد مخدر در مقر اروپايي س�ازمان مل�ل متحد در 
وي�ن گف�ت: امري�كا و برخ�ي كش�ورهاي مش�خص ب�ا اعم�ال تحريم ه�ا 
عليه ايران مان�ع همكاري بين الملل�ي در مب�ارزه با مواد مخ�در و طرح هاي 
مش�ترك با دفت�ر مقابله ب�ا م�واد مخ�در و ج�رم س�ازمان ملل ش�ده اند. 
اسكندر مؤمني روز گذشته در نشست وزراي شصت و دومين اجالس كميسيون مواد 
مخدر سازمان ملل متحد گفت: ايران در سه دهه گذشته موفق به كشف 11 هزار تن 
انواع مواد مخدر و روان گردان ها شده است. وي ادامه داد: اهميت فعاليت ها و اقدامات 
ايران زماني روشن تر مي ش��ود كه بدانيم ايران به تنهايي از ورود بيش از 30 درصد 
هروئين غيرقانوني از منشا افغانستان به بازار غيرقانوني بين المللي ممانعت مي كند.  
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تأثير تحريم هاي امريكا در مبارزه با مواد 
مخدر گفت: امريكا و برخي كشورهاي مشخص با اعمال اين گونه تحريم ها عليه ايران 
مانع همكاري بين المللي در مبارزه با مواد مخدر و اجراي ابتكار عمل هاي منطقه اي و 
دوجانبه و همچنين طرح هاي مشترك با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل 
متحد شده اند. وي ادامه داد: بر اساس اسناد و شواهد علمي، تحريم ها حتي سبب تغيير 
الگوي مصرف در ميان معتادان، به سمت الگوهاي پرخطرتر شده است كه در نتيجه 

آن، ضريب مرگ ومير در ميان معتادان بشدت افزايش يافته است.
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 سقوط مرگبار كارگر 
به چاهك آسانسور

كارگر جواني هنگام كار در طبقه هشتم ساختمان در 
حال ساخت به چاهك آسانسور سقوط كرد و جان باخت. 
به گزارش خبرن��گار ما، اي��ن حادثه س��اعت 8:50 صبح 
پنج  شنبه در دولت آباد، ابتداي بلوار قدس، كوچه سنگبري ها 
اتفاق افتاد و آتش نشانان ايس��تگاه در محل حاضر شدند. 
توكل قاسم پور، رئيس ايستگاه 14 گفت: كارگر 22 ساله اي 
هنگام كار به علت نامش��خصي به داخل چاهك آسانسور 
سقوط كرده بود كه آتش نشانان با رعايت اصول ايمني وارد 
چاهك آسانسور شده و با اس��تفاده از برانكارد مخصوص، 
كارگر مصدوم را به بيرون از چاهك منتقل كردند. قاسم پور 

گفت: امدادگران بعد از معاينه مرگ كارگر را تأييد كردند.

  حتماً سطح آب رادياتور را بازرسي كنيد. 
  مخزن شيشه ش��ور را بررس��ي و آب درون آن را تا نقطه 

معين پركنيد. 
  الستيك ها را از نظر فرس��ودگي بررسي كنيد ودر صورت 

فرسوده بودن و نداشتن عاج كافي آنرا تعويض كنيد. 
  تنظيم باد الستيك ها از عوامل مهمي است كه حتماً بايد 
بررسي ش��ود، كم يا زياد بودن باد الستيك ها باعث باال رفتن 
مصرف سوخت و كشيدگي فرمان اتومبيل به طرفين مي شود. 
  درست عمل كردن ترمز و ترمز دستي از موارد بسيار مهمي 
است كه شما حتماً به آن توجه داريد. زيرا در جاده ها و آزاد راه ها 
به دليل اينكه سرعت وسيله نقليه از مناطق داخل شهر بيشتر 
است ايمني و سالمت سيستم ترمز از اهميت خاصي برخوردار 
است. اگر تجهيزات وسيله نقليه به خوبي عمل نكند سعي كنيد 
قبل از س��فرتان آن را تعويض كنيد. ترمز دستي را كنترل و 

درصورت نياز آن را ريگالژ كنيد. 
  بررسي تمام سيستم هاي روشنايي از قبيل چراغ هاي ترمز، 
دنده عقب، دينام، چراغ هاي عقب و جلو، نور پايين و نور باال، 
راهنما، چراغ هاي پشت صفحه كيلومتر بسيار اهميت دارد، 
خرابي هركدام از اين قسمت ها مي تواند در طول مسير شما 

را دچار مشكل كند. 
  لوله هاي روغن ترمز، سيلندرهاي ترمز و اتصاالت ترمز را از 
نظر پوسيدگي يا خراشيدگي و نشتي بررسي كنيد، اگر احساس 
مي كنيد ممكن است يكبار اين قسمت ها در آيند و دچار مشكل 

مي شويد حتماً يدك آن قطعه را همراه داشته باشيد. 
   از پاك بودن سيستم سوخت رساني اطمينان حاصل كنيد. 
هواكش، توري، پمپ بنزين، لوله هاي بنزين را از باك به پمپ 
بنزين به كاربراتور بررسي كنيد. چون كوچكترين انسداد در اين 

لوله ها مي تواند بسيار خطر ساز باشد. 
اداره كل آموزش همگاني معاونت اجتماعي ناجا

 توصيه هاي پليس براي بررسي خودرو 
قبل از سفر عيد

پس�ر نوجوان كه ب�راي خري�د پيتزا با 
همدس�تي دوس�تانش مق�داري از 
طاله�اي مادربزرگش را س�رقت كرده 

بود، بازداشت شد. 
18 اسفندماه زني سالخورده به مأموران 
پليس همدان خبر داد كه دزد به خانه اش 
زده و 100 گرم طال و مقداري ظروف مسي 
را سرقت كرده است. بعد از طرح شكايت 
مأموران پليس در اي��ن باره تحقيق كرده 
و متوجه شدند كه سرقت از سوي فردي 
آشنا رقم خورده است. مأموران در جريان 
بررسي هاي بعدي نوه 15 ساله شاكي را به 
عنوان مظنون مورد تحقيق قرار دادند كه 

او به سرقت به همراه چهار نفر از دوستانش 
اعتراف ك��رد. او گف��ت: من و دوس��تانم 
دانش آموز كالس سوم راهنمايي هستيم. 
دو روز بعد از سرقت، طال و ظروف مسي را 
به دوره گردي در خيابان اكباتان فروختيم 
و با پول آن پيتزا و كي��ك تولد خريديم و 
خوش��گذراني كرديم. سرهنگ جمشيد 
باقري، فرمانده انتظامي شهرستان همدان 
گفت: با اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس 
گذاشت سه همدست او كه همكالسي هاي 
وي هستند بازداشت شدند و تالش براي 
بازداشت چهارمين نفر كه پسري 19 ساله 

است در جريان است.

سرقت طال براي خريد پيتزا

از  خوزس�تان  انتظام�ي  فرمان�ده 
دس�تگيري عامالن تيراندازي مرگبار 
در شهرس�تان ماهش�هر خب�ر داد. 
سردار حيدر عباس زاده گفت: در پي اعالم 
خبري مبني بر وقوع يك فقره قتل در يكي 
از مناطق شهرستان ماهش��هر، مأموران 
پليس به همراه تيم مجربي از كارآگاهان 
پليس آگاهي بررس��ي و كش��ف جزئيات 
پرونده و كشف حقيقت موضوع را در دستور 
كار خود قرار دادند.  وي افزود: با تحقيقات 
كارآگاهان پليس آگاهي ماهشهر و بررسي 
وقايع مربوط به قتل مشخص شد دو نفر 
با يك دستگاه موتورس��يكلت در يكي از 
مناطق ماهشهر با يك قبضه سالح جنگي 

به سوي مقتول تيراندازي كرده اند كه وي 
به علت ش��دت جراحات وارده فوت كرده 
است.  س��ردار عباس زاده گفت: مأموران 
پليس آگاهي عامالن حادثه را شناس��ايي 
و در مخفيگاهشان دس��تگير كردند. در 
تحقيقات انجام شده متهمان به قتل اين 
فرد اعتراف و انگيزه خود را اختالفات قبلي 
عنوان كردند. فرمانده انتظامي خوزستان 
با بيان اينكه در اين عمليات س��الحي كه 
به وس��يله آن تيران��دازي و منجر به قتل 
شده بود از متهمان كش��ف و ضبط شد، 
خاطرنشان كرد: متهمان پس از تشكيل 
پرونده جهت س��ير مراحل قانوني راهي 

مرجع قضايي شدند.

بازداشت قاتالن موتورسوار

انفج�ار لول�ه انتق�ال گاز در مس�ير 
اه�واز ب�ه ماهش�هر چهار سرنش�ين 
دو خ�ودروي عب�وري را ب�ه كام مرگي 
آتش�ين كش�اند و پنج نف�ر ديگ�ر را 
مج�روح و روان�ه بيمارس�تان ك�رد. 
س��اعت 10:10 صب��ح روز پنج ش��نبه 
سرنش��ينان خودروهايي كه در حال عبور 
از مسير اهواز به سمت ماهشهر در منطقه 
بروم��ي بودند ناگهان در كان��ون انفجاري 
آتشين گرفتار شدند. سه خودروي سمند، 
بونكر آب و اتوبوس كه نزديك تر به كانون 
آتش بودند در حلقه آتش گرفتار ش��ده و 
زماني كه امدادگران در محل حاضر شدند 
مشخص شد كه چهار نفر از سرنشينان دو 
خودروي سمند و بونكر س��يمان به علت 

شدت جراحت جانشان را از دست داده اند. 
شش نفر ديگر هم كه دچار جراحت ناشي 
از سوختگي شده بودند به بيمارستان سوانح 
سوختگي طالقاني اهواز منتقل شدند كه 
وضعيت يكي از آنها وخيم گزارش ش��ده 
است. براساس اين گزارش مجروحان حادثه 
شامل دو سرنشين آمبوالنس شركت نفت، 
يك راننده اتوبوس و دو سرنشين خودروي 
ش��خصي بودند. اتوبوس مسافربري هم از 
اهواز به سمت كرمان در حال حركت بود كه 
گزارش شده به جز راننده سرنشين ديگري 
نداشته است.  كيامرث حاجي زاده، مديركل 
مديريت بحران استانداري خوزستان علت 
وقوع اي��ن حادثه را فرس��ودگي خط لوله 

اعالم كرده است.

4 سرنشين خودروي عبوري قرباني فرسودگي لوله گاز

اسيدپاشي مرد نقابدار به صورت خانم معلم

م�رد جوان�ي ك�ه ب�ا همدس�تي همس�رش يك�ي 
از دوس�تانش را ب�ه خاط�ر پرداخ�ت 20 ميلي�ون 
توم�ان ش�يربها به قتل رس�انده اس�ت ب�ا تبرئه از 
قتل عم�د و به پرداخ�ت ديه و حبس محكوم ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، گاهي افراد براي حل مش��كالت 
خود، به جاي درخواس��ت كمك از قانون مرتكب اعمال 
خودسرانه اي مي شوند كه منجر به تشكيل پرونده هاي 
جنايي در دس��تگاه قضايي مي ش��ود. در پرونده اي كه 
خرداد سال 95، با مرگ مش��كوك مرد جواني در يكي از 
بيمارستان هاي شهر تشكيل شد، بعد از حضور مأموران 
در محل مشخص شد فؤاد 30 ساله با عالئم سوختگي به 
بيمارستان منتقل شد اما به خاطر شدت جراحات فوت 
كرده است.  با انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات 
در اين زمينه آغاز ش��د تا اينك��ه مأموران در بررس��ي 
فهرس��ت مكالمات تلفن همراه فؤاد به مرد 25ساله به 
نام بركت مظنون شدند و وي را تحت تعقيب قرار دادند. 
به اين ترتيب مرد جوان مدتي بعد از حادثه شناسايي و 
بازداشت شد. بركت به پليس آگاهي منتقل شد و در روند 
بازجويي ها باالخره به قتل فؤاد با همدس��تي همسرش 
اعتراف كرد و گفت: »چند سال قبل با همسرم به نام آوا 
ازدواج كردم. در مراس��م خواستگاري از آنجائيكه هر دو 
اهل افغانس��تان بوديم پدر آوا 25 ميليون تومان شيربها 
تعيين كرد. قبول كردم اما تنها 5 ميلي��ون تومان از آن 
مبلغ را توانس��تم بپردازم. مدتي از زندگي ما گذشت تا 
اينكه پدرزنم مابقي شيربها را درخواست كرد كه من توان 
پرداخت آن را نداشتم. از آنجائيكه به آوا عالقه مند بودم 
به فكر كالهبرداري افتادم و قرار شد آوا مرا در انجام نقشه 
كمك كند.« متهم ادامه داد: »با فؤاد از قبل دوست بودم. 
او قصد ازدواج داشت به همين خاطر همسرم را به عنوان 
خواهرم به او معرفي كردم. فؤاد به خواستگاري آمد و من 
هم براي او 20 ميليون تومان شيربها تعيين كردم و او بعد 
از چند ماه پول شيربها را به حسابم ريخت. سپس اصرار 
داشت تا آوا را به خانه اش ببرد.« متهم در خصوص قتل 
گفت: »من هر بار بهانه مي گرفتم تا اينكه فؤاد به ماجرا 

مشكوك ش��د و بعد از آن پيگير بود تا با پدر آوا صحبت 
كند. از آنجائيكه نگران بودم آبرويم نرود در كهريزك با 
مقتول قرار گذاش��تم تا با هم صحبت كنيم. آن روز من 
و آوا با موتور رفتيم. وقتي مقتول با خودروي اش آمد يك 
بطري بنزين كه همراهمان بود را روي ماشينش ريختيم. 
قصد داشتيم او را بترسانيم به همين دليل فندك را روشن 
كردم و نزديك ماشين بردم كه ناخواسته آتش به سمت 
ماشين رفت و بعد از آتش گرفتن خودرو من و مقتول هر 
دو به عقب پرت شديم. شعله هاي آتش زياد بود به همين 
دليل فؤاد در آتش سوخت، اما من توانستم از آتش فرار 
كنم.« بعد از اين توضيح��ات، بركت به اتهام قتل عمد و 
كالهبرداري، همس��رش به اتهام معاونت در قتل روانه 
زندان شدند و پرونده بعد از صدور كيفرخواست به شعبه 
دوم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در اولين 
جلسه محاكمه، اولياي دم درخواست قصاص كردند سپس 
دو متهم با انكار جرمشان قتل را انكار كردند و گفتند قصد 
كشتن مقتول را نداشتند. در پايان هيئت قضايي بركت را 
از قتل عمد تبرئه و او را به ديه و هفت سال حبس محكوم 
كرد. همچنين همس��ر بركت نيز از معاونت در قتل نيز 
تبرئه ش��د. اين حكم به ديوان عالي كشور فرستاده شد 
كه با اعتراض اولياي دم رأي صادره نقض و پرونده اين بار 
روي ميز هيئت قضايي شعبه چهارم دادگاه كيفري يك 
استان تهران به رياست قاضي عبداللهي قرار گرفت.  در 
دومين جلسه رسيدگي به پرونده، بركت بار ديگر جرمش 
را انكار كرد و گفت: »باور كنيد قصد كش��تن مقتول را 
نداشتم و فقط مي خواستم با سوزاندن خودروي اش او را 
بترسانم تا از صحبت با پدر آوا منصرف شود.« سپس آوا 
در جايگاه قرار گرفت و با انكار معاونت در قتل گفت: »به 
اصرار شوهرم وارد اين ماجرا شدم و قصد كشتن مقتول 
را نداش��تيم.« در پايان بعد از آخرين دفاع متهم هيئت 
قضايي بار ديگر زوج جوان را از قتل عمد تبرئه و بركت را 
به ديه و هفت سال حبس محكوم كرد. اين حكم به ديوان 
عالي كشور فرستاده شد و اين بار از سوي قضات يكي از 

شعبات آن تأييد شد. 

 زوج آتش افروز
  از قصاص 

فاصله گرفتند

س�ارق مس�لح پس از س�رقت خ�ودروي 
س�ازماني از دام مأم�وران چن�د ش�هر به 
صورت فيلم هاي هالي�وودي موفق به فرار 
ش�د، اما در نهايت ب�ا تيران�دازي مأموران 
شاهين ش�هر اصفهان زخمي و گرفتار شد. 
به گزارش خبرنگار ما، روز يك ش��نبه نوزدهم 
اسفندماه مردي سراسيمه به اداره پليس رفت 
و از سارق مس��لحي به اتهام سرقت خودروي 
شاس��ي بلند خارجي اش شكايت كرد.  شاكي 
در توضيح ماجرا گفت: من كارمند س��ازمان 
بهداشت جهاني هس��تم و دفتر محل كارم در 
تهران است. مدتي است تصميم گرفته بوديم 
براي اداره مبل نو بخريم تا اينكه س��اعتي قبل 
براي بازديد از نمايشگاه مبلي با خودروي شاسي 
بلند كه پالك سازماني دارد به طرف نمايشگاه 
به راه افتادم. در ميانه راه مرد مس��لحي راه مرا 
سد كرد و با تهديد اسلحه كمري مرا از خودرو 
به پايين پرت كرد و خودرو را س��رقت كرد.  با 

طرح اين شكايت تيمي از كارآگاهان اداره يكم 
پليس آگاهي تهران به دستور بازپرس دادسراي 
ناحيه 34 براي شناس��ايي و دستگيري سارق 
مسلح وارد عمل شدند.  در حالي كه تحقيقات 
درباره اين حادثه ادامه داشت مأموران دريافتند 
سارق مسلح در تعقيب و گريز مأموران پليس 
شهرس��تان اصفهان زخمي و دستگير شده و 
خودروي سرقتي هم كشف شده است.  متهم 
در بازجويي هاي اوليه به مأموران گفت: بيكار 
بودم و وضع مالي خوبي نداشتم تا اينكه تصميم 
گرفتم اسلحه اي بخرم و با آن سرقت مسلحانه 
انجام ده��م. روز حادثه وقتي اي��ن خودروی 
خارج��ي را ديدم با تهديد اس��لحه راننده را از 
داخل خودرو بيرون انداختم و خودرو را سرقت 
كردم. انتظار داشتم خودرو را به مبلغ بااليي به 
مالخر بفروشم، اما خودرو پالك سازماني داشت 
و هيچ مالخري آن را نخري��د. به همين دليل 
با خودرو به س��مت غرب ايران حركت كردم 

تا اينكه به شهرس��تان دليجان رس��يدم. آنجا 
مأموران به من مشكوك شدند و دستور ايست 
دادند كه فرار كردم و آنها هم در تعقيب و گريز 
به من نرسيدند. پس از آن به شهر مورچه خورت 
اصفهان رسيدم كه مأموران در ايست و بازرسي 
به من مشكوك ش��دند و دستور ايست دادند، 
اما من دوباره با س��رعت فرار كردم كه آنها به 
تعقيبم پرداختند. مأموران پس از هش��دار به 
سمت من تيراندازي كردند اما آنها هم موفق به 
دستگيري من نشدند تا اينكه به شهر نجف آباد 
رسيدم. در آنجا هم مأموران كمين داشتند و به 
سمت من تيراندازي كردند، اما باز هم از كمين 
آنها فرار كردم و مأموران به من نرسيدند. سپس 
براي فرار به سمت شاهين شهر اصفهان تغيير 
مسير دادم كه دوباره در دام مأموران افتادم و 
آنها در تعقيب و گريز به سمت من تيراندازي 
كردند و زخمي و دس��تگير ش��دم.  تحقيقات 

ازمتهم ادامه دارد.

فرار هاليوودي سارق مسلح  از دام مأموران چند شهر


