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انبار لوازم خودرو  در آتش سوخت
انباربزرگ لوازم خودرو در جاده مخصوص كرج در آتش سوخت. 
اين آتش سوزي ساعت 19:26 پنج شنبه توسط شاهدان به سامانه 
125 اطالع داده شد. لحظاتي بعد آتش نش��انان هشت ايستگاه و 
دوگروه امداد و نجات آتش نش��اني تهران همراه تجهيزات الزم به 

محل حادثه اعزام شدند.
 با حضور امدادگران در محل كه سوله اي به وسعت 5 هزار متر در دو 
يا سه طبقه مملو از لوازم متعلق به يكي از توليدكنندگان قطعات 
خودرو دچار آتش س��وزي شده بود كه آتش نش��انان موفق شدند 
چند نفر را سالم از داخل س��وله خارج كنند، اما با توجه به وسعت 

آتش عمليات مهار آتش همچنان ادامه داش��ت. در ادامه فعاليت 
مأموران آتش نش��اني دو مصدوم كه دو زن 23 و 27 ساله بودند، 
پس از مداواي اوليه توس��ط عوامل اورژانس به بيمارستان شهيد 

فياض بخش منتقل شدند. 
جالل ملكي، س��خنگوي سازمان آتش نش��اني اعالم كرد: به دليل 
شدت آتش سوزي و حرارت، سقف شيرواني ضلع غربي كارگاه انبار 
دچار تخريب شده بود و در حالي كه اين تخريب عمليات مهار حريق 
را براي آتش نشانان بس��يار دش��وار كرده بود، اما با تالش چندين 
ساعته آتش نشانان آتش سوزي انبار كاال به طور كامل مهار شد. علت 

حادثه در دست بررسي است. 
 

مهار آتش سوزي در بزرگ ترين هتل اهواز 
آتش سوزي در هتل پارس اهواز با حضور آتش نشانان مهار شد. 
اين حادثه ساعت 22 و 14 دقيقه ش��امگاه پنج شنبه اتفاق افتاد و 
لحظاتي بعد مأموران آتش نش��اني همراه چندي��ن خودروي اطفا 
و امداد و نجات به محل اعزام ش��دند. آنها بالفاصل��ه مهمانان را از 
هتل خارج كردند و اين حادثه تلفات جاني نداش��ت، اما تعدادي از 

آتش نشان ها دچار دودگرفتگي شدند. 
منب��ع اين حريق كه در طبقه س��وم هت��ل بود با ت��الش مأموران 
آتش نشاني خاموش شد. حق شناس، مدير روابط عمومي آتش نشاني 
تأكيد كرد: علت حريق هنوز مشخص نيس��ت و بعد از كارشناسي 

اعالم مي شود. 

پليس قالب�ي بع�د از س�رقت ام�وال زنی ك�ه با او 
رابطه داش�ت، ب�ا فريب فروش�نده خ�ودرو كه در 
س�ايت ديوار آگه�ي داده بود، س�ناريوي س�رقت 
از او را رق�م زد، اما خيل�ي زود به دام پلي�س افتاد. 
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه نهم اسفند ماه سال قبل بود 
كه مردي به مأموران كالنتري 163 ولنجك خبر داد كه 
يك پليس قالبي ماشين او را سرقت كرده است. او توضيح 
داد: براي فروش ماشينم كه خودروي پژو 206 است در 
سايت ديوار آگهي فروش دادم. ساعتي قبل مردي تماس 
گرفت و پيشنهادي داد كه قبول كردم. گفت يك سواري 
پرايد دارد كه حاضر اس��ت آن را با ماشينم عوض كند و 
مابه التفاوت آن را بدهد كه قبول كردم. بعد براي ساعت 
8 شب در محله فرحزادي قرار گذاشتيم. وقتي سر قرار 
حاضر شدم، آن مرد در حالي كه لباس پليس به تن داشت 
با سواري پرايد در محل حاضر شد. بعد از بازديد ماشينم 
اجازه خواست با آن دور بزند. او سواري پرايدش را نزد من 
امانت گذاشت و سوار ماشين من شد و از محل دور شد. 

هر چه منتظرش ماندم ديگر از او خبر نشد. 
بعد از مطرح شدن شكايت، پرونده براي انجام تحقيقات 
بيشتر به پايگاه يكم پليس آگاهي فرستاده شد. در اولين 
گام دستور توقيف خودرو در س��امانه پليس ثبت شد. 
كارآگاهان همچنين با بررس��ي سوابق س��واري پرايد 
متوجه شدند كه خودرو از شهري در شمال كشور سرقت 

شده است. صاحب پرايد كه زني 32 ساله بود به پليس 
گفته بود كه ماشينش از داخل پاركينگ خانه سرقت شده 
است. گزارش پليس بعد از بررسي محل سرقت هم نشان 
مي داد كه سرقت از سوي فردي آشنا رقم خورده است. 
اين زن بعد از حضور در پايگاه پليس آگاهي تهران جزئيات 
بيشتري از ماجرا را شرح داد. او گفت: من زني تنها هستم. 

مدتي قبل بود كه دزد به خانه ام زد و مقداري از وسايل 
خانه ام سرقت شد. وقتي مأموران پليس براي تحقيق در 
محل حاضر شدند، گفتند كه دزد فردي آشنا بوده كه با 
كليد وارد شده است. چند روز از آن ماجرا نگذشته بود كه 
اين بار خودروي سواري پرايدم از پاركينگ خانه ام سرقت 
ش��د. دوباره با پليس تماس گرفتم. مأموران اين بار هم 

خودشان را رساندند و بعد از بررسي گفتند كه اين سرقت 
هم از سوي همان فرد آشنا رقم خورده است. به هر حال 
منتظر پيدا شدن دزد بودم تا اينكه خبر دادند 

ماشينم در تهران پيدا شده است. 
اين زن وقتي مورد تحقيق بيش��تر قرار 
گرفت، جزئيات بيشتري از زندگي اش 
را ش��رح داد. او گف��ت: مدت��ي قبل از 
سرقت با مرد 27 ساله اي به نام جواد. ج 
آشنا شدم. مدتي كه گذشت او پيشنهاد 
ازدواج داد. به هر حال رابطه ما ادامه داشت 
تا اينكه ديگر از او خبري نشد و به تماس هايم 
هم جواب نداد. يك ماه از اين ماجرا گذشته بود تا 

اينكه ماجراي سرقت اتفاق افتاد. 
با نش��اني هايي كه زن جوان در اختيار پليس گذاشت 
سوابق جواد بررسي و معلوم شد كه او از مجرمان سابقه دار 
است كه 10 بار به اتهام جرائم سرقت دستگير و به زندان 

افتاده بود. 
بعد از شناسايي سارق، مردي كه خودروي 206 او سرقت 
ش��ده بود هم با ديدن تصوير جواد، او را به عنوان سارق 
ماشينش شناسايي كرد. با به دست آمدن اين اطالعات 
بود كه كارآگاهان اطمينان پيدا كردند كه مأمور قالبي 
همان فردي است كه به خانه زن جوان دستبرد زده است 
بنابراين تحقيقات براي بازداشت او به جريان افتاد. خيلي 

زود محل تردد متهم در محدوده نظام آباد شناسايي شد.
 كارآگاهان با تحقيقات ميداني خودروي 206 سرقتي 
را كه در يكي از كوچه هاي محل پارك شده بود، كشف 
كردند و تحت نظر گرفتند. سرانجام ساعت 17:00 روز 
ش��نبه 11 فروردين ماه جواد در حالي كه مي خواست 
سوار ماشين شود، دستگير شد. كارآگاهان از مخفيگاه 
جواد لباس كامل پليس، اسلحه كمري با فشنگ جنگي و 

تجهيزات هشدار دهنده پليس كشف كردند. 
جواد كه چاره اي جز اعتراف نداش��ت به سرقت از خانه 
زن جوان و س��رقت خودروي او اعتراف ك��رد. او گفت 
در مدتي كه با ش��اكي ارتباط داش��تم توانستم از روي 
كليدهاي او يدك بسازم و در فرصت مناسب سناريوي 
سرقت را طراحي و اجرا كنم. بعد از آن به تهران گريختم 
و با بررسي آگهي فروش خودرو در سايت ديوار صاحب 
خ��ودروي 206 را فريب دادم و خودروي او را س��رقت 

كردم. 
در تحقيقات بعدي همچنين معلوم شد كه متهم خودروي 
پرايد ديگري هم در شهرستان سبزوار سرقت و خودرو را 
در همان شهر مخفي كرده است. با  نشاني هايي كه متهم 

در اختيار پليس گذاشت، آن خودرو هم كشف شد. 
سرهنگ كارآگاه كرم يوسف وند، رئيس پايگاه يكم پليس 
آگاهي گفت: تحقيقات بيشتر از متهم در پايگاه يكم پليس 

آگاهي در جريان است. 

دو خواهر دو قلو برادر ناخلفش�ان را كه در 
جريان حادثه اي سال قبل پدرشان را به قتل 
رسانده بود، در دادسراي جنايي بخشيدند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 14 روز شنبه 
14 آذر ماه بود كه پس��ر جواني با اداره پليس 
تماس گرف��ت و با كلماتي بري��ده گفت، مرد 
ناشناس��ي پدرش را به قتل رساند و فرار كرد. 
لحظاتي بعد تيمي از مأموران كالنتري 103 
گاندي در محل حادثه كه طبقه دوم آپارتمان 
مسكوني حوالي خيابان ظفر بود، حاضر شدند. 
مأموران در نخستين گام با جسد خونين مرد 
55 ساله اي به نام رامين داخل پذيرايي روبه رو 
شدند كه با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده 
بود. سپس قاضي منافي آذر، بازپرس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران همراه كارآگاهان 
اداره دهم در محل حادثه به تحقيق پرداختند. 
بررسي ها نشان داد مقتول با 27 ضربه چاقو در 
خانه مجردي دو دختر دوقلو و پسر مجردش 
به قتل رسيده است. همچنين مشخص شد 
حادثه را پسر 24 س��اله مقتول كه پيمان نام 
دارد، به مأموران پليس خبر داده است. بدين 
ترتيب پيمان از سوي تيم جنايي مورد تحقيق 
قرار گرف��ت. وي در بازجويي ها گفت: مدتي 
قبل مادرم فوت كرد و پس از آن من همراه دو 
خواهر دوقلويم اين آپارتمان را اجاره كرديم و 
پدر نيز در خانه پ��دري اش زندگي مي كرد. او 
گاهي به ديدن ما مي آمد به همين دليل كليد 

را از خانه ما داشت. پدرم به من وكالت داده بود 
پيگير ارثيه اش باشم به همين دليل امروز براي 
پيگيري ارثيه از خانه خارج شدم. لحظاتي قبل 
پس از انجام كارهاي بانكي مرب��وط به ارثيه 
به خانه برگش��تم. وقتي كليد به در انداختم، 
ناگهان مرد ناشناسي كه چاقوي خونيني در 
دست داشت از خانه ما بيرون آمد. من چاقوي 
او را گرفتم كه دستم به شدت زخمي شد و مرد 
ناشناس كه چهره اش را به ياد ندارم، از محل 
گريخت. پس از اين با داد و فرياد از همسايه ها 
درخواست كمك كردم و به پليس خبر داديم. 
بررسي هاي تخصصي تيم جنايي نشان داد، روز 
حادثه فرد ناشناسي به خانه دختران مقتول 
رفت و آمد نداشته، اما پيمان چند بار از خانه 
به بيرون رفته و دوباره به خانه برگشته است. 
در چنين شرايطي مأموران به پيمان مشكوك 
شدند و وي را به عنوان مظنون قتل بازداشت 

كردند. 
مته��م ابت��دا منك��ر قتل پ��درش ش��د و با 
تناقض گويي قصد فريب مأموران را داش��ت، 
اما در نهايت 17 روز پس از حادثه لب به اعتراف 
گشود و به قتل پدرش اعتراف كرد. متهم در 
بازجويي ها گفت: در اين مدت عذاب وجدان 
رهايم نكرد تا اينكه تصمي��م گرفتم راز قتل 
پدرم را بر مال كنم. وي درباره حادثه گفت: من 
ليسانس مهندسي معدن دارم و در رشته شنا 
حرفه اي هستم و مدتي هم عضو تيم ملي شنا 

بودم، اما بيكار بودم و گاهي هم با خودروي 206 
ام مسافركشي مي كرد. 

مدتي بود، عاشق دختري بودم تا اينكه فهميدم 
براي ازدواج با من مناسب نيست. پس از اين 
هميشه عصباني بودم. شب قبل از حادثه براي 
اينكه راحت بخوابم چند ع��دد قرص خوردم 
و صبح زود خواهرم م��را از خواب بيدار كرد تا 
پيگيري ارثيه پدري ام شوم. از خانه بيرون رفتم 
و بعد از انجام كارها دوباره به خانه برگشتم تا 
بخوابم كه ديدم پدرم داخل آشپزخانه در حال 
شس��تن ظرف اس��ت. او وقتي مرا ديد شروع 
به غر زدن كرد. گفت كه م��ن بيكارم و به درد 
هي��چ كاري نمي خورم. ب��ه او گفتم بي خيال 
شود، اما فايده اي نداشت. پدرم كوهنورد بود 
و سنگ هاي تزئيني از كوه با خودش مي آورد 
كه يكي از همان سنگ ها را برداشت و به صورتم 
كوبيد. سنگ را از او گرفتم و دو ضربه به سرش 
زدم. خونين به زمين افتاد و دوباره برخاست و با 
چاقويي كه در حال شستن آن بود به طرف من 
آمد و گفت با اين چاقو مرا بكش. وقتي به طرفم 
آمد، چاقو را از او گرفتم كه دس��تم به ش��دت 
زخمي ش��د و ديگر چيزي نفهميدم و پدرم 

خونين نقش بر زمين شد. 
در حالي كه متهم پ��س از تحقيقات تكميلي 
قرار بود ب��ه زودي در دادگاه كيفري محاكمه 
شود، چند روز قبل دو خواهر دوقلو به دادسراي 
جنايي آمدند و برادر خطاكارشان را بخشيدند. 

دو قلوها از قاتل پدرشان اعالم گذشت كردند 

شهادت 3 مأمور پليس در كرمانشاهمجرمسابقهداربالباسفرمپليسسرقتميكرد
س�ه مأمور نيروي انتظامي در شهرس�تان ثالث باباجان�ي در غرب 
استان كرمانشاه در تعقيب خودروي قاچاقچيان به شهادت رسيدند. 
روز پنج شنبه خودروي مأموران نيروي انتظامي نزديك روستاي وانيسر 
كه در عمليات تعقيب و گريز خودروي قاچاقچيان با انحراف از جاده به دره 
سقوط كرد، در جريان حادثه سه نفر از چهار سرنشين خودرو به شهادت 
رسيدند. فرمانده انتظامي شهرستان نيز كه يكي از سرنشينان خودرو بوده 
زخمي شده كه بعد از انجام خدمات پزشكي به بيمارستان جوانرود و سپس 

مركز استان انتقال داده شد. 
سرهنگ محمدرضا آمويي، معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي كرمانشاه 

گفت: تحقيقات بيشتر در اين باره ادامه دارد. 

كشف بيش از يك تن مواد مخدر در شرق كرمان
يك ت�ن و 97 كيلوگ�رم تري�اك از يك دس�تگاه كاميون كش�ف 
ش�د و در يك عمليات پليس�ي س�ه قاچاقچي دس�تگير ش�دند. 
صبح روز گذشته مأموران پليس در جاده بم - كرمان به يك دستگاه كاميون 

مشكوك شدند و آن را متوقف كردند. 
اين كاميون توسط خودروي پژو همراهي مي شد، در حالي كه از سمت 
زاهدان به نقاط مركزي كشور در حركت بود به همراه كاميون به توقفگاه 
منتقل شد. سرهنگ محمدرضا فداء اظهار كرد: در بازرسي از اين كاميون 
يك تن و 97 كيلوگرم ترياك كشف شد و عالوه بر راننده دو نفر راه پاك كن 
نيز توسط مأموران پاسگاه دهبكري دستگير و با تشكيل پرونده به مقامات 

قضايي معرفي شدند. 

كالهبرداري 2 ميلياردي تاجر قالبي برنج 
تاج�ر قالب�ي برن�ج ك�ه بي�ش از 2 ميلي�ارد توم�ان از بازاري�ان 
ش�د.  بازداش�ت  ب�ود،  ك�رده  كالهب�رداري  اصفه�ان 
اين پرونده چندي قبل با طرح شكايت هاي مشابه از سوي چند نفر از بازاريان 
اصفهان تشكيل شد. بررسي ها حكايت از اين داشت كه مردي 40 ساله با 
جلب اعتماد بازاريان و كشيدن چك از آنها خريد كرده است، اما بعداً معلوم 
شده است كه چك ها با اوراق سرقتي صادر شده است. بعد از طرح شكايت ها، 
هويت متهم شناسايي و معلوم شد كه از مجرمان سابقه دار است كه در چند 
استان كالهبرداري كرده است. مأموران پليس اصفهان مخفيگاه متهم را در 
يكي از استان ها شناسايي و او را بازداشت كردند. سرهنگ »ستار خسروي« 
رئيس پليس آگاهي استان اصفهان گفت: متهم كه داراي مدرك سوم ابتدايي 

است به كالهبرداري 2 ميليارد توماني اعتراف كرد. 

حمله سگ هاي ولگرد به كودك دبستاني
كودكي خردسال در جريان حمله سگ هاي ولگرد در محله اميرآباد 

نجف آباد زخمي شد. 
اين حادثه چند روز قبل در محله آبشار در غرب اميرآباد شهرستان نجف 
آباد اصفهان اتفاق افتاد. در جريان اين حادثه گله اي سگ ولگرد به يك پسر 
دبستاني حمله كردند و باعث كنده شدن پوست سر او شدند. پدر كودك 
به » ايرنا « گفت: فرزندم را ابتدا به بيمارستان فاطمه الزهرا)س( نجف آباد 
برديم، ولي پس از صحبت با مسئول شبكه بهداشت شهرستان و هماهنگي 
با بيمارستان الزهرا)س( اصفهان، براي درمان به مركز استان انتقال يافت. 
مدير شبكه بهداشت و درمان نجف آباد نيز گفت: پس از اطالع از حادثه، 
مصدوم توسط اورژانس به بيمارستان فاطمه الزهرا)س( نجف آباد انتقال 
يافت و بعد از انجام اقدام هاي اورژانسي از جمله شست وشوي زخم و تزريق 
واكسن، با هماهنگي ستاد هدايت، بيمار همراه با پوست جدا شده سر به 
بيمارستان الزهرا)س( اصفهان اعزام شد و تحت عمل جراحي پالستيك 
قرار گرفت.  حميد گله داري با اشاره به وضعيت خوب جسماني فرد مصدوم 
و مرخص شدنش از بيمارستان افزود: پوست سر مصدوم پيوند زده شده 

است و تا چهار روز ديگر هم نتيجه آن مشخص مي شود. 
وي با بيان اينكه خانواده مصدوم توانايي پرداخت كامل هزينه عمل او را 
ندارند، اظهار كرد: با اين حال درصدديم تا با همكاري شهرداري و ديگر 

مسئوالن، هزينه هاي درمان اين كودك را به حداقل برسانيم. 
وي با اشاره به وحشت مردم از حادثه رخ داده در نجف آباد گفت: چند هفته 
پيش نيز سگ ولگردي به يكي از كارگران شهرداري نجف آباد حمله كرد 

كه نتيجه آزمايش ها ي فرد مصدوم مثبت بود. 
  

انفجار گاز خانگي با 6 زخمي
ش�ش عضو يك خان�واده در جري�ان انفجار گاز خانگي در ش�هر 

دوگنبدان مجروح شدند. 
اين حادثه صبح ديروز در محله لبنان اين شهر اتفاق افتاد و آتش نشانان 
لحظاتي بعد از حادثه در محل حاضر شدند و شروع به امدادرساني كردند. 
در جريان حادثه يك زن، چهار مرد و يك پس��ر بچه كه دچار سوختگي 
شديد شده بودند، به بيمارستان شهيدرجايي گچساران اعزام شدند. علت 
حادثه در دست بررسي است. دوگنبدان مركز شهرستان 120 هزار نفري 
گچساران در جنوب غربي كهگيلويه و بويراحمد قرار دارد. محله لبنان در 
بافت فرسوده شهر دوگنبدان واقع شده است كه به دليل كوچه هاي تنگ 
و بدون راه و پلكاني بودن در زمان بروز حادثه نيروهاي آتش نش��ان  را با 

مشكل مواجه مي كند. 
 

- در صورت پرداخت نكردن هزينه  هاي  مشترك آپارتمان 
و به اصطالح حق شارژ، مدير ساختمان حق دارد خدمات 
مشترك مانند ش��وفاژ، تهويه، آب گرم، برق، گاز و غيره 
را قطع كند. حال اگر با قطع خدمات مش��ترك ب��از هم مالك يا 
مستأجر هزينه ها را پرداخت نكرد، چه اقدامي بايد از طرف مدير 

انجام شود؟
مدير ساختمان مي تواند به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه 
كن��د و اداره ثبت بر مبناي اظهارنامه ابالغ ش��ده عليه ش��خص 

امتناع كننده، اجرائيه صادر كند. 
- در صورتي كه قطع خدمات مشترك ممكن يا مؤثر نباشد، آيا راه 

ديگري هم براي الزام فرد ممتنع وجود دارد؟
در اين صورت مدير ساختمان مي تواند به دادگاه عمومي حقوقي 
دادخواس��ت بدهد. دادگاه به اينگونه ش��كايت ها خارج از نوبت 
رسيدگي مي كند و واحد بدهكار را از دريافت خدمات دولتي كه 
به مجموعه ارائه مي شود، محروم مي كند و تا دو برابر مبلغ بدهي، 

او را به نفع مجموعه جريمه خواهد كرد.
- اگر مالك يا مستأجر به نظر مدير ساختمان معترض باشد، چه 

بايد كند؟
نظر مدير ساختمان مدت 10 روز پس از ابالغ اظهارنامه به مالك 
در دادگاه عمومي حقوقي محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است 
و دادگاه به اين اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تش��ريفات 
رس��يدگي مي كند و رأي مي ده��د و اين رأي قطعي اس��ت. در 
مواردي نيز كه خدمات مشترك قطع مي شود و رسيدگي سريع 
به اعتراض مالك يا مستأجر ممكن نيست، اگر داليل معترض قوي 
بود، دادگاه دستور متوقف ماندن تصميم قطع خدمات مشترك 

را صادر مي كند. 

پرداخت نكردن شارژ آپارتمان )2(
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كشيدن سيگار قبل از قصاص
عباس صحرايي، قاتل اراكي ك�ه 22 دي ماه 
س�ال گذش�ته ش�ش نف�ر از اعض�اي دو 
خانواده را با ش�ليك گلوله به قتل رس�انده 
ب�ود، لحظاتي قب�ل از اجراي حك�م قصاص 
درخواست كشيدن س�يگار كرد كه موافقت 
شد. او بعد از كشيدن س�يگار مجازات شد. 
ساعت 6:30 صبح روز پنج شنبه 24 فروردين ماه 
اهالي محله فوتبال شهرستان اراك شاهد اجراي 
حكم اعدام عباس صحرايي معروف به قاتل اراك 
در مأل عام بودند.  س��اعتي قبل از اجراي حكم 
تعداد زيادي از افراد ساكن در محله فوتبال براي 
تماشاي صحنه اعدام قاتل شش عضو دو خانواده 
اراكي پش��ت نرده هاي آهني محل اجراي حكم 
اعدام تجمع ك��رده بودند. س��اعت هفت صبح 
در حالي كه تع��دادي از مأم��وران پليس براي 
برقراري نظم در محل حضور داشتند، قاتل اراكي 
با خودروي پليس كه از س��وي تع��دادي مأمور 
اسكورت ش��ده بود،  وارد محوطه اجراي حكم 
مي ش��ود.  با ورود خودروي حامل قاتل، سكوت 
همه جاي محوطه را فرا مي گي��رد. وقتي قاتل 
اراكي با پابند و دستبند با كمك مأموران نقابدار از 
خودروي پليس پياده مي شود چشم های همه به 
سوي قاتل خيره مي شود و ثانيه هايي بعد صداي 
همهمه تماشاچيان و فريادهاي آنها در حمايت از 

پليس به گوش مي رسد. 
عباس به طرف طن��اب دار حركت مي كند كه 
ناگهان درنگي مي كند. ان��گار از مأموران پليس 
قبل از اجراي حكم درخواس��تي دارد. لحظاتي 
بعد مأمور نقابدار پليس س��يگاري بر لبان مرد 

اعدامي مي گذارد و قاتل هم كه آخرين لحظات 
عمرش را سپري مي كند سيگار را ميان دو لبش 
به شدت مي فشارد و مأمور پليس هم فندك را 
روشن مي كند تا قاتل آخرين كام سيگار را هم 
تجربه كند. چشم ها همه به اين حركت قاتل و 
مأمور پليس دوخته مي ش��ود و همه در تعجب 
هستند كه قاتل در آخرين لحظات عمرش چنين 
درخواستي كرده است. به هر حال مرد اعدامي 
آخرين سيگار عمرش را هم به هوا دود مي كند و 
لحظاتي بعد كنار طناب دار منتظر اجراي حكم 
مي ش��ود. عباس روي صندلي ق��رار مي گيرد و 

طناب زرد رنگ به گردنش آويخته مي شود. شايد 
در اين لحظه قتل شش عضو دو خانواده اراكي جلو 
چشمانش رژه مي روند و پشيمان به گذشته اش 
حسرت مي خورد. در نهايت پس از قرائت حكم از 
سوي دادستاني حكم اعدام قاتل اراكي در مقابل 
چشمان صد ها نفر اجرا مي شود و بدين ترتيب 

پرونده وي براي هميشه به بايگاني مي رود. 
   قتل 6 عضو دو خانواده در يك ساعت 

صبح روز 22 دي ماه سال گذشته بود كه مأموران 
پليس شهرس��تان اراك از تيراندازي مرگباري 
در خيابان طالقاني با خبر و راهي محل ش��دند. 

مأموران در محل حادثه كه خانه مأمور پليسي بود 
با چهار جسد اعضاي اين خانواده روبه رو شدند كه 
با شليك اسلحه كالشنيكف به قتل رسيده بودند. 
درحالي كه هنوز ساعتي از حادثه نگذشته بود 
مأموران پليس از تيران��دازي مرگبار ديگري در 
يكي از محله هاي شهرستان اراك با خبر شدند. 
مأموران در محل حادثه دريافتند عامل حادثه 
مرگبار ساعت قبل اين بار اعضاي خانواده ديگري 
را با كالشنيكف به رگبار بسته است كه در جريان 
آن دو نفر از اعضاي اين خانواده به قتل رسيده و دو 
نفر ديگر هم به شدت زخمي شده اند. بررسي ها 
نشان مي داد عامالن اين حادثه هاي مرگبار پسر 
جواني به نام عباس صحرايي و برادرش است كه 
مدتي قبل به اتهام معاونت در قتل روانه زندان و 
چند روز قبل با گذاشتن وثيقه از زندان آزاد شده 
اس��ت. پس از اين حادثه مأموران پليس خيلي 
زود عباس و برادرش را دس��تگير كردند. عباس 
در بازجويي ها قتل ش��ش عضو دو خانواده را به 
عهده گرفت و گفت خان��واده پليس را به خاطر 
اينكه در حادثه قبلي عليه من شهادت دادند به 
قتل رساندم و پس از آن به سراغ خانواده مقتول 
كه در سال قبل پسرشان به قتل رسيد، رفتم و آنها 

را به قتل رساندم. 
متهم 17 اسفندماه در دادگاه به شش بار قصاص 
در مأل عام، هشت سال حبس و 74 ضربه شالق 
محكوم و برادر وي به 55 سال حبس و دو سال 
تبعيد محكوم شد. حكم اعدام متهم پس از تأييد 
در ديوان عالي كشور صبح روز پنج شنبه در يكي 

از محل هاي حادثه در مأل عام اجرا شد. 

كاسب پاكدست كيف نيم ميلياردي را
 به مهندس رساند

يكي از كاسبان عشق آباد طبس، نيم ميليارد تومان پول گمشده 
را به صاحبش برگرداند. صاحب اين كيف يك مهندس چيني بود. 
مهدي رفعتي، صاحب يكي از رستوران هاي عشق آباد طبس عصر ديروز، 
كيفي را از شاگرد رستوران تحويل مي گيرد كه شاگرد موقع تميز كردن 
ميزهاي رستوران پيدا مي كند. آقاي رفعتي گفت: اين كيف حاوي چند 
بسته دالر به ارزش 500 ميليون تومان، تعدادي مدارك و يك گوشي 
همراه بود كه با روشن كردن گوشي متوجه شدم زبان گوشي، چيني است 
و اين كيف بايد متعلق به مهندسان خارجي باشد كه ظهر در رستوران 
بودند. او افزود: با متوجه شدن موضوع، با يكي از همشهريان عشق آباد كه 
به همراه اين مهندسان چيني بود، تماس گرفتم و او توانست مهندسان 
خارجي را از پيدا شدن اين كيف مطلع كند. صاحب كيف، مژده پاداش 
100 ميليون توماني به آقاي رفعتي داد كه وي قبول نكرد و هدف خود را 
رضايت خداوند و كسب روزي حالل اعالم كرد. مهندس چيني نيز با ابراز 
رضايت از تحويل تمامي مدارك و پول هاي كيف گفت: در برگشت به 
كشورم از مهمان نوازي و امانت داري مردم ايران به ويژه عشق آباد طبس 

براي هموطنانم سخن خواهم گفت. 

 مرگ 4 سرنشين پژو در سانحه رانندگي
چهار سرنشين سواري پژو در جريان واژگوني اين خودرو در محور هرات به مروست در استان 

يزد كشته شدند. 
اين حادثه صبح روز گذشته در 240 كيلومتري شهر يزد اتفاق افتاد و امدادگران بعد از حضور در 
محل شروع به امدادرساني كردند. دو نفر از سرنشينان به دليل شدت جراحات در محل حادثه فوت 
كرده بودند. امدادگران سه سرنشين ديگر را كه دچار جراحت بودند، به بيمارستان منتقل كردند. 
يكي از مصدومان به دليل شدت جراحات در راه انتقال به بيمارستان فوت كرد و مصدوم ديگر نيز 
در بيمارستان درگذشت.  ذكريا بابري، رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي خاتم يزد 
گفت: آخرين مصدوم اين حادثه كه به بيمارستان هرات منتقل شده بود، به دليل شدت جراحات به 

بيمارستان مركز استان انتقال يافت. او خاطر نشان كرد علت اين حادثه در دست بررسي است. 

 مرگ موتورسوار در بزرگراه
راكب موتورس�وار در تصادف با وانت نيس�ان و كاميونت كه در بزرگراه شهيد آويني اتفاق 

افتاد، جان باخت. 
اين حادثه روز پنج شنبه در بزرگراه آويني قبل از پل رجايي در مسير غرب به شرق اتفاق افتاد. وقتي 
پليس و امدادگران در محل حاضر شدند، معلوم شد كه موتورسوار 25 ساله در حالي كه زن جواني 
ترك نشين آن بود بعد از تصادف با وانت نيسان و كاميونت دچار حادثه شده است. در جريان حادثه 

راكب موتور جان خود را از دست داد و زن جوان هم مجروح و به بيمارستان منتقل شد. 
سرهنگ رازقي، رئيس مركز كنترل ترافيك راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ با بيان اينكه علت 
حادثه در دست بررسي است، گفت: موتورسواران بايد حين رانندگي حتماً از كاله ايمني استفاده 

كنند و با رعايت سرعت مجاز و قوانين راهنمايي و رانندگي به رانندگي بپردازند. 

 حوادث رانندگی


