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اعدام در محل حادثه؛ حكم عامل جنايت در پل مديريت
متهم: قصد كشتن در كار نبود بلكه فقط مي خواستم او را زخمي كنم

 قرباني اسيدپاشي
 تسليم مرگ شد

ــاله ايالمي كه قرباني اسيدپاشي از سوي  نوعروس 19 س
ــته در بيمارستان  ــده بود، روز گذش ــابقش ش ــتگار س خواس
ــت قلبي ناشي از جراحات اسيد  مطهري تهران به علت ايس

جان باخت.
ــاله ايالمي و  ــم»، نوعروس 19 س ــزارش «جام ج به گ
مادرش روز 18 تير سال جاري در حالي كه خوابيده بودند، در 
خانه شان در خيابان مفتح شهرستان سرابله مورد اسيدپاشي 

قرار گرفته و روانه بيمارستان شدند.
در پي اين حادثه، عموي خانواده و همسرش به عنوان تنها 
ــي دستگير شدند و در بازجويي هاي  مظنون پرونده اسيدپاش

پليسي هرگونه شركت در حادثه اسيدپاشي را انكار كردند.
ــتان و تحقيق از 2 مصدوم  ــوران با حضور در بيمارس مام
ــاله تا چند روز ديگر به خانه  ــدند دختر 19 س حادثه متوجه ش
ــوي خواستگار سابق خود كه  بخت مي رفته و چندين بار از س

برادرزن عمويش بوده، تهديد شده است.
ــتگار تحت تعقيب قرار گرفت  به اين ترتيب، جوان خواس
ــوم مردادماه در خانه يكي از اقوامش دستگير  تا اين كه روز س

شد.
ــي اعتراف كرد و  ــي به اسيدپاش متهم در بازجويي پليس
معلوم شد وقتي به خواستگاري دختر جوان رفته و از وي پاسخ 
منفي شنيده است، درصدد انتقام گيري از او بوده تا عاقبت روز 
ــه با اطالع از اين كه دختر جوان قصد دارد به خانه بخت  حادث
ــه ديگري نقل مكان كند، ظرفي پر از  ــرود و مادرش به خان ب
ــب به خانه آنها رفته و با پاشيدن اسيد به  ــيد تهيه و نيمه ش اس

آن دو فرار كرده است.
در حالي كه تحقيقات از مرد اسيدپاش و 2 متهم بازداشت 
شده ديگر ادامه داشت، ساعت 11 صبح ديروزـ  چهارشنبهـ  
نوعروس 19 ساله به علت شدت جراحات ناشي از اسيدپاشي 
ــتان مطهري  ــد و كادر درماني بيمارس ــت قلبي ش دچار ايس
ــاز كردند، اما او  ــان وي را آغ ــالش براي نجات ج ــران ت ته

تسليم مرگ شد.
ــزارش خبرنگار ما حاكي  گ
ــمي مادر  ــت، وضعيت جس اس
ــيب ديده اين نوعروس نيز  آس
ــت.  ــده اس ــم گزارش ش وخي
ــي قضايي با  ــي هماهنگ در پ
ــژه قتل  ــيك وي ــرس كش بازپ
ــروس به  ــد نوع ــران، جس ته
ــكي قانوني منتقل و روند  پزش
رسيدگي به پرونده وارد مرحله 

جديدي شد.

ــگاهي اش را  عامل جنايت پل مديريت كه دختر هم دانش
كشته بود، روز گذشته از سوي قضات شبعه 71 دادگاه كيفري 

استان تهران به اعدام در محل حادثه محكوم شد.
عامل جنايت، جواني به نام كوشا است كه بعدازظهر 15تير 
امسال در پي عالقه يكطرفه به دختر هم دانشگاهي اش به نام 
ــخ منفي او،  وي را با 26 ضربه چاقو كشت و دختر  ــا و پاس مهس

همراهش را نيز زخمي كرد.
ــه به اين كه  ــه قتل، پرونده وي با توج ــا اعتراف متهم ب ب
احساسات جامعه را جريحه دار كرده بود، با صدور كيفرخواست 
از سوي قاضي جنايي به شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران 

ارسال و ديروز متهم در وقت فوق العاده محاكمه شد.
ــريح  ــه تش ــتان ب ــده دادس ــه دادگاه نماين ــداي جلس ابت
ــم از نظر  ــه اين كه مته ــه ب ــت و باتوج ــت پرداخ كيفرخواس
ــان پزشكي قانوني دچار جنون نبوده و در روز حادثه  كارشناس
ــح وي به قتل و ديگر  ــواد الكلي مصرف نكرده و اقرار صري م
ــناخت و برايش  ــده،  او را گناهكار ش ــود در پرون ــناد موج اس

درخواست اشد مجازات كرد.
ــپس وكالي اولياي دم در جايگاه قرار گرفتند و از جانب  س
ــتار قصاص متهم در محل حادثه شدند.  خانواده مقتول خواس
ــاهد حادثه در  ــت مقتول و 3 ش ــه دادگاه، دوس در ادامه جلس
جايگاه قرار گرفتند و جزئيات حادثه را براي حاضران در دادگاه 

تشريح كردند.
ــرار گرفت و به  ــم در جايگاه ق ــه، مته ــه اين جلس در ادام

پرسش هاي قاضي عزيز محمدي پاسخ گفت.
شما به دختر جوانـ  مقتولـ  عالقه مند بوديد؟

ــتر  ــتم و اين عالقه هر روز بيش ــا عالقه داش من به مهس
ــد  ــد، حتي بي توجهي آن دختر هم يك لحظه باعث نش مي ش

اين عشق يكطرفه را فراموش كنم.
مهسا نسبت به رفتار شما چه واكنشي داشت؟

ــت و مي خواست مزاحم وي  او اصال عالقه اي به من نداش
نشوم و مسخره ام مي كرد.

چرا تصميم به قتل مهسا گرفتي؟
ــن و حرف هايي كه موجب  ــبت به م بي تفاوتي هاي او نس
شده بود تا همه مرا مسخره كنند، باعث شد از دختر جوان انتقام 
ــتم او را زخمي  ــتن در كار نبود فقط مي خواس بگيرم. قصد كش
ــمانم بود و لحظه اي  ــال مقابل چش كنم. اتفاقات اين چند س

انتقام گرفتن از او از ذهنم دور نمي شد.
از روز حادثه بگو.

ــت، اما  ــاس مي كردم يك اتفاق بد در راه اس آن روز احس
ــه دختر جوان گرفته  ــتم از تصميمي كه براي تنبي نمي توانس
بودم، صرف نظر كنم. يك عطر و 3 عدد چاقو را درون نايلوني 
ــران آمدم تا به  ــي ام در كرج به ته ــل زندگ ــتم و از مح گذاش

دانشگاهمان بروم.
مي دانسـتي آن روز مهسـا و دوسـتش بـه دانشـگاه 

مي آيند؟
ــتادها نمره ها را  ــجويان با توجه اين كه اس خب، اكثر دانش
اعالم كرده بودند، به يقين آنجا مي آمدند، مطمئن بودم مهسا 

نيز خواهد آمد.
قبل از جنايت مهسا را ديدي؟

ــگاه پرسه مي زدم تا اين كه ديدم مهسا و  در نزديكي دانش
دوستش به سمت پل مديريت مي آيند. بالفاصله آنها را تعقيب 
ــا پارچه اي چهره ام را  ــدن به آ نها ب ــردم و پيش از نزديك ش ك
ــاندم. اصال ذهن كار نمي كرد و فقط درصدد انتقام بودم.  پوش
ــا حمله كردم و اولين ضربه چاقو را زدم، او  ــوي مهس ابتدا به س
زمين افتاد. بعد ضربه هاي بعدي را زدم. ناله مي كرد. دوستش 
به سمت مان آمد تا نجاتش دهد كه او را نيز به كناري هل دادم 

كه چاقويم به دستش اصابت كرد و زخمي شد.
بعد چه شد؟

ــت و  ــمانش را بس ــي كه به او زدم، چش ــي ضربه هاي در پ

ــردي به من زد. ــت و ميله آهني، ف ــاس كردم با راك ــط احس  فق
 چاقو به دست فرار كردم و مردم مرا دستگير كردند.

پس از دسـتگيري و اطالع از مرگ مهسـا چه واكنشـي 
داشتي؟

ــده بودم، فكر نمي كردم با 26 ضربه چاقو او را  ــوكه ش ش
كشته ام.

اگـر بـه مهسـا عالقه منـد بودي و قصـد ازدواج بـا او را 
داشـتي، چرا به خواسـتگاري اش نرفتي تا بـا خانواده اش 

صحبت كني؟
ــرد، به يقين  ــن بي توجهي مي ك ــا به م ــي خود مهس وقت
ــون ابتدا قصد  ــواده اش هم بي نتيجه بود،چ ــو با خان گفت وگ

دوستي و بعد تصميم به ازدواج داشتم.

شـما چاقوها را از 2 سـال قبل طبق گفتـه خودتان تهيه 
كرديد. آيا از همان موقع تصميم به قتل مهسا داشتيد؟

ــتم يادگاري داده بود. از  نه، 2 چاقو را خريده و يكي را دوس
ــا را فقط چاقو بزنم،  چند ماه پيش به ذهنم خطور كرد كه مهس

باور كنيد هنوز از مرگ او شوكه هستم.
 وضعيـت خانوادگـي شـما به لحـاظ عاطفـي و رفتاري 

چگونه است؟
ــه والدينم با هم  ــدم كه هميش من در خانواده اي بزرگ ش
ــتند و از همان دوران نوجواني فردي  ــاجره داش اختالف و مش
ــمگين بودم. حتي چند بار هم به مشاوره مراجعه  عصبي و خش
كرده بودم. تنش هاي  خانوادگي باعث شده بود كمي با والدين، 
خواهر و برادرم اختالف پيدا كنم و مشاجره داشته باشم. آدمي 

بي حوصله بودم و كمتر در جمع حاضر مي شدم.
آخرين حرف شما؟

ــا  ــفم، به خانواده مهس من از كاري كه كرده ام خيلي متاس
ــليت مي گويم و از آنها و خانواده خودم عذرخواهي مي كنم  تس
ــان بود،  ــرمايه يك خانواده را كه فرزندش ــه بزرگ ترين س ك

گرفتم.مجازات مرگ حق من است و به آن راضي ام.
بنابراين گزارش، كوشاـ  متهم  به قتل ـ با تجديد قرارقانوني 
روانه زندان شد. قاضي عزيز محمدي، رئيس شعبه 71 دادگاه 
ــه دادگاه همراه ــان يافتن جلس ــتان تهران با پاي ــري اس  كيف

ــور شد و عامل جنايت را به اعدام در  ــار وارد ش  4 قاضي مستش
محل حادثه محكوم كرد.با ارسال پرونده به ديوان عالي كشور 
در چند روز آينده حكم نهايي به شعبه اجراي احكام دادسراي 

جنايي تهران ارسال خواهد شد .

ــود؛ اما به دليل انتقال  ــتان تهران برگزار ش ــعبه 71 دادگاه كيفري اس ــا در ش ــاعت 8 صبح محاكمه كوش قرار بود س
ديرهنگام متهم از زندان به دادگاه، جلسه ساعت 11 صبح برگزار شد.

ــه دادگاه بشدت از وقوع حادثه ناراحت بودند و مي گفتند متهم بي رحمانه دختر جوان را كشته است،  ــاهدان در جلس ش
حتي يكي از آنها در جريان بازگو كردن حادثه گريست.

والدين مقتول به دليل غم از دست دادن فرزندشان قادر به حضور در دادگاه و مواجهه با متهم نبودند.
ــالن دادگاه نشسته بودند و فقط  ــمت راست س ــه س ــتاني بودند، در صندلي گوش والدين متهم به قتل كه زوج شهرس

گريه مي كردند.
ــرد بود و فقط  ــاعت 12/50 به طول انجاميد، كامال خونس ــيدگي كه تا س ــه رس ــا از ابتداي دادگاه تا ختم جلس كوش

به حرف هاي شاهدان گوش مي داد.
ــت بودند، نگاهش را  ــال خود كه در ميان جمعي ــم در يك لحظه با ديدن والدين ميانس ــه دادگاه، مته ــان جلس در پاي

به سنگفرش هاي سالن دادگاه دوخت و حرفي نزد، سپس تحت تدابير امنيتي از محل خارج شد.

حاشيه هاي دادگاه

ــده انتظامي تهران بزرگ از عمليات ويژه ماموران  فرمان
پليس پايتخت براي برخورد و پلمب آتليه ها و آرايشگاه هاي 

متخلف خبر داد. 
ــس اماكن تهران بزرگ  ــنا، ماموران پلي به گزارش ايس
ــه آتليه ها و  ــس از ورود ب ــي هماهنگ پ ــروز در عمليات دي
آرايشگاه هاي مردانه پايتخت با لباس شخصي، با متخلفان 
برخورد و نسبت به پلمب و معرفي مراكز غيرمجاز به مراجع 

ذي ربط اقدام كردند. 
ــري، ماموران پليس تعداد زيادي  در اين عمليات سراس
ــتهجن و لوازم  ــاز و عكس هاي مس ــاي غيرمج كاتالوگ ه

آرايش زنانه از اين مراكز را جمع آوري كردند. 
سردار حسين ساجدي نيا، فرمانده انتظامي تهران بزرگ 
ــاره به اين كه تعدادي از اين آتليه ها با تشكيل باندهايي  با اش
نسبت به گرفتن عكس هاي مستهجن و ارسال آن به خارج 
ــور يا توزيع آن در داخل كشور اقدام مي كردند، افزود:  از كش

ــان داد اين  ــي هاي پليس نش بررس
ــبت به معرفي  ــا همچنين نس بانده
ــور با  ــي دختران به خارج از كش برخ
ــه» اقدام و پس  عنوان «دختر نمون
ــتفاده هاي  از آن از اين افراد سوءاس

مختلف مي كردند. 
ــه اجراي  ــاره به اين ك وي با اش
ــرح امنيت  ــتاي ط اين طرح در راس
ــت محله محور در  ــي و امني اجتماع
ــت، گفت:  ــده اس ــت آغاز ش پايتخ
ــس در عمليات ديروز  ــوران پلي مام
ــه و 70 آتليه  ــگاه مردان با 62 آرايش

غيرمجاز برخورد كردند. 
ــي تهران بزرگ  فرمانده انتظام
ــروز از 122  ــد كرد: در طرح دي تاكي
آتليه بازديد به عمل آمد كه 49 آتليه 

تذكر دريافت كرده و 13 آتليه نيز پلمب شدند. از سوي ديگر 
ــوران پليس اماكن  ــگاه هاي مردانه نيز مام در بحث آرايش
ضمن بازديد از 127 واحد صنفي به 44 واحد تذكر داده و 26 

واحد را پلمب كردند. 
وي با اشاره به اين كه آرايشگاه هاي مردانه مورد برخورد 
ــه و اجراي  ــاي غربي مبتذل و زنان ــه رواج مدل ه ــبت ب نس
ــدام مي كردند، افزود:  ــوي مردان اق ــا روي صورت و م آنه
ــگر مرد  ــگاه ها از آرايش ــن حال تعدادي از اين آرايش در عي
ــرده و برخي ديگر نيز با نصب  ــتفاده ك براي آرايش زنان اس
ــه هاي خارجي كه با آرايش ها و لباس هاي  ــتر هنرپيش پوس
مبتذل بودند، مشتريان خود را به آرايش هاي مبتذل ترغيب 

مي كردند. 
ــح كرد: از محل  ــي تهران بزرگ تصري ــده انتظام فرمان
ــوازم زنانه مانند ــه برخي ل ــگاه هاي غيرمجاز مردان  آرايش

 روژ لب نيز كشف شده است. 

ــوص آتليه ها نيز گفت: تمامي آتليه ها بايد از  وي در خص
اتحاديه مربوط مجوز داشته و پليس اماكن صالحيت فردي 
آن آتليه را تاييد كند، چرا كه تعدادي از اين آتليه ها نسبت به 
ــتفاده از عكس هاي خانوادگي و عكس هنرپيشه ها  سوءاس
ــتند اقدام و آنها را در  ــب داش و افرادي كه چهره و اندام مناس

سايت هاي مختلف منتشر كرده  بودند. 
ــده انتظامي تهران بزرگ با تاكيد بر اين كه آتليه ها  فرمان
حق ندارند از مجالس پارتي و... فيلمبرداري كنند، خاطرنشان 
ــبت به  ــرد: در عين حال تعدادي از آتليه هاي متخلف نس ك
ــبرداري از  ــتخدام برخي بانوان زيبا اقدام و پس از عكس اس
چهره و اندام آنها، نسبت به انتشار آلبومشان براي ارائه نمونه 

كار به مشتريان خود اقدام كرده بودند. 
ــن آتليه هاي متخلف  ــدادي از اي ــه كرد: از تع وي اضاف
عكس هاي بدحجاب و بي حجاب افراد نيز كشف شده است 
ــتند اين عكس ها را در سايت هاي  كه اين آتليه ها قصد داش

مختلف منتشر كنند. 
فرمانده انتظامي تهران بزرگ 
ــه گفت:  ــدار در اين زمين ــا هش ب
ــه يافته و  ــن طرح ادام اجراي اي
ــس در قالب لباس  ــوران پلي مام
ــه اين  ــس از ورود ب ــخصي پ ش
ــت خود در  مراكز و اعالم درخواس
ــاهده تخلف از سوي  صورت مش
ــبت به  اين واحدهاي صنفي، نس

برخورد با آنها اقدام مي كنند. 
ــهروندان  ــي ش وي از تمام
ــت حتما در زمان مراجعه به  خواس
ــا، مجوز آنها را رويت كنند  آتليه ه
و هرگونه تخلف در اين زمينه را از 
طريق شماره تلفن 110 به پليس 

اطالع دهند. 

پلمب ده ها آرايشگاه زنانه و مردانه از سوي پليس پايتخت
سردار ساجدي نيا: برخي از آتليه ها با گرفتن عكس هاي غيراخالقي، آن را به خارج از كشور ارسال مي كردند

ــلح بانك ملي بم معلوم شد وي  ــارق مس در تحقيق از س
پيش از اين دزدي، يك خودرو را سرقت كرده و با جعل عنوان 
پليس، مسلحانه وارد يك خانه شده و با زنداني كردن اعضاي 

خانواده، طالهايشان را سرقت كرده است.
ــرهنگ پوررضاقلي، رئيس  ــزارش «جام جم»، س به گ
ــه پرونده اين دزد  ــاره ب ــتان كرمان با اش پليس آگاهي اس
مسلح به خبرنگار ما گفت: روز 22 تير سال جاري مردي با 
ــي 110 بم تماس گرفت و از وقوع  مركز فوريت هاي پليس
ــعبه مطهري اين شهر خبر  ــرقت مسلحانه بانك ملي ش س

داد.
 وي  افزود: ماموران با حضور در محل و تحقيق از كاركنان 
ــتريان بانك متوجه شدند كاركنان هنگام ارائه خدمات  و مش

به مشتريان بوده اند كه يك مرد به عنوان مشتري وارد بانك 
شده است. بعد با نزديك شدن به يكي از كاركنان سالح خود 
را به سمت او گرفته و خواسته است تا پول هاي موجود درون 

صندوق را تحويلش دهد.
سرقت 136 ميليون ريال از بانك

ــتان كرمان اظهار كرد: در همين  رئيس پليس آگاهي اس
ــتريان كه متوجه ماجرا شده بودند  موقع ديگر كاركنان و مش
ــد، آنها را به  ــتند كه وي با تهدي ــه با متهم را داش ــد مقابل قص
ــرقت 136 ميليون ريال با خودرو  انباري بانك منتقل و با س

مسروقه از محل متواري مي شود.
ــت آمده از شاهدان حادثه،  وي افزود: با اطالعات به دس
ــلح و خودروي او در اختيار گشت هاي  ــخصات دزد مس مش

ــروع  ــتجوها براي يافتن وي ش ــي قرار گرفت و جس انتظام
شد.

ــاي احتمالي متهم  ــدي تحقيقات پاتوق ه در مرحله بع
تحت نظر گرفته شد تا اين كه او در يك خانه در جنوب شهر 
ــايي و روز سه شنبهـ  4 مرداد امسالـ  دستگير و نيمي  شناس

از پول هاي دزدي از خانه اش به دست آمد.
ــا تحقيق از متهم  ــح كرد: ب ــرهنگ پوررضاقلي تصري س
ــت. چند روز پيش از حادثه  ــد وي متاهل و معتاد اس معلوم ش
رفت و آمدهاي كاركنان و مسووالن بانك را تحت نظر قرار 
ــت و انگيزه اش  ــه آن را عملي كرده اس داده و روز حادثه نقش
ــه اعتياد و  ــلحانه بانك تامين هزين ــرقت مس ــكاب س از ارت

مشكالت مالي اش بوده است.

سرقت خودرو و طالي يك خانواده
ــخص  وي افزود: در مرحله بعدي تحقيقات از متهم مش
ــرقت بانك، يك خودروي پژو را  ــد، وي چندي پيش از س ش
ــرقت كرده  است و با همان پژو  كه در خيابان متوقف بوده، س
ــواده ، با جعل عنوان  ــايي  يك خان ــس از چند هفته با شناس پ
مامور انتظامي وارد خانه آنها شده و با تهديد اعضاي خانواده 
ــي از اتاق هاي خانه،  ــرگ و محبوس كردن آنها در يك ــه م ب

طالهاي زن صاحبخانه را سرقت كرده است.
ــلح با قرارقانوني در بازداشتگاه  بنابر اين گزارش، دزد مس

پليس به سر مي برد.
تحقيقات تكميلي براي مشخص شدن ديگر جرايم وي 

ادامه دارد.

سرقت از خانه ها 
در پوشش كارگر خدماتي

ــش كارگر  ــابقه دار كه در پوش ــه اي و س ــارق حرف 2 س
ــاله را سرقت كرده بودند  خدماتي، طال و جواهرات زن 70 س

دستگير شدند.
ــم»، 2 متهم پرونده پس از حضور در  ــه گزارش «جام ج ب
خانه ها و به بهانه نظافت اگر متوجه حضور بيش از يك نفر در 
خانه مي شدند، به بهانه اي محل را ترك كرده و سراغ آدرس 

بعدي مي رفتند.
ــيدگي به اين پرونده هنگامي در دستور كار ماموران  رس
ــاله اي با حضور  پليس آگاهي تهران قرار گرفت كه زن 70 س
ــنايي با ارائه شكايتي عنوان كرد، چندي  در كالنتري 105 س
ــاهده كارت تبليغاتي يك شركت خدماتي كه به  پيش با مش
ــده بود، اين كارت را نزد خود نگهداري  حياط خانه انداخته ش

مي كردم تا اين كه خانه ام نياز به نظافت پيدا كرد.
ــده در كارت  ــاكي افزود: پس از تماس با تلفن ثبت ش ش
ــد و خود را كارگر  ــي بعد جواني وارد خانه ش ــي، دقايق تبليغات
ــرد. او از من  ــروع به نظافت ك ــركت خدماتي معرفي و ش ش
ــرادرش را نيز به محل  ــريع كارها، ب ــت براي انجام س خواس
دعوت كند كه با موافقت من جوان ديگري به او ملحق شد.

ــپزخانه  ــه اضافه كرد: دقايقي بعد وقتي وارد آش مالباخت
ــم به بهانه اي هر دو از خانه  ــدم تا براي آنها چاي آماده كن ش
ــد، وارد اتاق  ــدند و زماني كه غيبت آنها طوالني ش خارج ش
ــرقت  ــدم آنها پول، طال و جواهرات مرا س ــده و متوجه ش ش
ــده اند.با تشكيل پرونده اي در اين ارتباط،  كرده و متواري ش
 بازپرس شعبه 9 دادسراي ناحيه 6 دستور تحقيق و دستگيري

 سارقان را در اداره 17 پليس آگاهي صادر كرد.
با شروع تحقيقات مشخص شد شركت خدماتي، شركتي 
ــيده؛ لذا ماموران در تحقيقات  ــت كه به ثبت نرس قالبي اس
ــارق را كه به  ــركت خدماتي، ردپاي 2 س ــي از چند ش ميدان
ــده بودند، شناسايي و با حضور در محل  دليل اعتياد اخراج ش
ــان معلوم شد آنها به يكي از شهرهاي شمال غرب  سكونتش

كشور رفته اند.
با جمع بندي اطالعات و دستور نيابت قضايي، ماموران با 
ــتگير و به تهران  عزيمت به مخفيگاه هر دو متهم، آنها را دس
ــراف كردند، پس از  ــان در تحقيقات اعت ــال دادند.متهم انتق
اخراج از محل كار در شركت  خدماتي با چاپ كارت تبليغاتي، 
مردم با ما تماس مي گرفتند كه هنگام حضور در خانه ها، اگر 
تعداد نفرات آن بيش از يك نفر بود به بهانه اي محل را ترك 
ــده مي رفتيم و اگر فرد  ــراغ ديگر فرد تماس گيرن ــرده و  س ك
تماس گيرنده تنها بود در فرصت به دست آمده اموال باارزش 
را سرقت كرده و متواري مي شديم.سرهنگ قزلباش، معاون 
مبارزه با جرايم خاص پليس آگاهي با اشاره به ادامه تحقيقات 
از 2 متهم دستگير شده از مردم خواست چنانچه اموال آنها به 
ــان سرقت شده است براي شناسايي  بهانه نظافت از منازلش

متهمان به پليس آگاهي مراجعه كنند.

 دستگيري زنداني فراري
 پس از 4 سال

ــال، تغيير چهره داده بود و با  زنداني فراري كه پس از 4 س
هويت جعلي در كرج زندگي مي كرد، دستگير شد.

ــاي خرداد 76  ــم» در يكي از روزه ــزارش «جام ج به گ
ــاق مواد مخدر دوران  ــوم زنداني كه به اتهام قاچ يك محك
ــاري قلبي با  ــرد به دليل بيم ــپري مي ك ــش را س محكوميت
ــخيص پزشك بيمارستان براي مداوا به بيمارستان قلب  تش
ــدن مرد زنداني در  ــتري ش ــال يافت.چند روز پس از بس انتق

بيمارستان وي در فرصتي كه به دست آورد متواري شد.
با اطالع ماموران از فرار مرد زنداني به نام اصغر، پرونده اي 
ــد و موضوع در دستور كار ماموران  ــكيل ش در اين ارتباط تش
قرار گرفت. با شروع تحقيقات هيچ سرنخي از محكوم فراري 

به دست نيامد.
4 سال بعد

ــم همچنان در مراجع  ــن در حالي كه پرونده مته بنابراي
ــت، ماموران  ــري قرار داش ــي تحت پيگي ــي و انتظام قضاي
ــي كرج اطالع پيدا كردند مرد محكوم با تغيير چهره و  انتظام
با استفاده از هويت جعلي در يكي از محله هاي كرج سكونت 
دارد.با به دست آمدن اين اطالعات، ماموران با مجوز قضايي 
ــده و او را در حالي دستگير كردند كه  عازم مخفيگاه متهم ش

تغيير چهره داده بود.
ــد متهم در اين مدت مدام محل  با تحقيق از وي معلوم ش
ــكونتش را تغيير مي داده و هر بار با چهره اي گريم شده در  س

شهرهاي مختلف رفت و آمد مي كرده است.
ــكيل پرونده اي در اين ارتباط، دستور قضايي صادر  با تش
ــردن دوران محكوميتش بار ديگر  ــپري ك ــم براي س و مته

روانه زندان شد.
ــرهنگ اصالني رئيس پليس كرج با اشاره به اين خبر  س
ــدان در حال حاضر  ــتگيري متهم فراري از زن ــت : با دس گف
تحقيق در  ارتباط با ديگر اعمال مجرمانه وي پس از فرار در 

دستور كار ماموران قرار گرفته است.

رازگشايي از پرونده سارق مسلح بانك

حادثه در جهان
پسر 14 ساله آمريكايي 4 نفر را گردن زد

ــك متهم به  ــاله آمريكايي در دادگاه مكزي ــر 14 س پس
شكنجه و گردن زدن دست كم 4 نفر شد. 

ــبكه تلويزيوني CNN، اين متهم كه اقدام  به گزارش ش
ــال حبس در مركز  به ربودن 3 نفر ديگر هم كرده بود، به 3 س
ــزار دالر جريمه نقدي  ــت و پرداخت 400 ه ــالح و تربي اص

محكوم شد. 
به هيچ يك از رسانه ها حق ورود به دادگاه را ندادند و فقط 
ــر در جلسه  قاضي، وكيل و خانواده متهم و ناظران حقوق بش

حضور داشتند. 
ــوال  ــخ به س ــه دادگاه، اين نوجوان در پاس ــد از جلس بع
ــته  است، گفت: گردن  خبرنگاران كه چگونه مقتوالن را كش

آنان را از بدن جدا كردم. / ايسنا
انهدام باند قاچاق كودكان در چين

ــتگيري 369  ــات چين از انهدام دو باند قاچاق و دس مقام
مظنون خبر دادند. 

ــن عمليات 89 كودك  ــيتدپرس، در اي به گزارش آسوش
ــن آنان 10 روزه و  ــده نجات يافتند كه كوچك تري قاچاق ش

بزرگ ترين آنان 4 ساله بوده است. 
در عمليات ديگري كه روز 15 جوالي انجام شد، 8 نوزاد 

10 روزه تا 7 ماهه نجات پيدا كردند. 
ــم مجازات هاي  ــن به رغ ــودك در چي ــروش ك ــازار ف ب
ــنگين مانند مرگ پابرجاست و بعضي از والدين به فروش  س

فرزندانشان اقدام مي كنند. / ايسنا

فروشنده سكه هاي تقلبي 
ربوده شد

ــط  ــكه هاي عتيقه تقلبي توس فردي كه  به دليل فروش س
ــده بود در كمتر از 2 ساعت توسط ماموران  خريداران، ربوده ش
ــكه عتيقه  ــتان اصفهان آزاد و از وي 1700 س پليس آگاهي اس
تقلبي كشف و ضبط شد.به گزارش پايگاه اطالع رساني پليس، 
ــين زاده، رئيس پليس آگاهي استان اصفهان در  سرهنگ حس
اين باره گفت: در پي وقوع يك فقره آدم ربايي در يكي از مناطق 
ــتور كار ماموران اداره مبارزه با جرايم  اصفهان، موضوع در دس
ــخص  ــي پليس قرار گرفت. وي افزود: در تحقيقات مش جناي
ــده، تقاضاي  ــان در تماس با خانواده فرد ربوده ش ــد آدم رباي ش
30ميليون تومان پول كرده اند.  اين مقام مسوول تصريح كرد: 
ــاعت 2 نفر آدم ربا را شناسايي كردند و  ماموران در كمتر از 2 س
طي عملياتي آدم ربايان دستگير شدندو فرد گروگان آزاد شد. 

ــي افزود:  ــن آدم رباي ــوص اي ــام انتظامي در خص ــن مق اي
ــد گروگان فردي سابقه دار است كه با  درتحقيقات، مشخص ش
ــخص ديگري 1700 عدد سكه عتيقه تقلبي را به  ــتي ش همدس
ــال فروخته و هنگام تحويل  ــان به مبلغ 300 ميليون ري آدم رباي
ــكه ها، چون خريداران متوجه تقلبي بودن سكه ها مي شوند،  س
فروشنده همراه پول متواري مي شود كه خريداران هم شريك او 
را ربوده و خواهان بازپس گيري پول خود از خانواده وي مي شوند.

وي عنوان كرد: با دستگيري آدم ربايان موضوع سكه هاي تقلبي 
ــده درج و اين بار گروگان به جاي رهايي همراه آدم ربايان  در پرون

براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند. 
ــه كرد: در  ــهروندان توصي ــين زاده به ش ــرهنگ حس س
ــكالتي به جاي اين كه  ــورت مواجهه با چنين موارد و مش ص
ــوند، پليس را در جريان قرار دهند تا  ــا وارد عمل ش خود راس

باعث ايجاد مشكل براي خود و خانواده شان نشوند.

دستگيري 2 دختر نوجوان 
كيف قاپ با 300 فقره سرقت

ــره كيف قاپي و  ــه 300 فق ــوان كه اقدام ب ــر نوج 2 دخت
«كش روزني» در اصفهان كرده بودند، توسط پليس دستگير 

شدند.
ــاني  ــت مركز اطالع رس ــان، سرپرس ــي صادقي مصطف
فرماندهي انتظامي استان اصفهان درباره جزئيات اين پرونده 
ــهروندان اصفهاني  ــنا گفت: در پي شكايت برخي ش به ايس
ــتگاه ها و اتوبوس هاي  ــي در ايس ــوع كيف قاپ ــي بر وق مبن
ــيدگي به اين موضوع در دستور كار پليس قرار  ــهري، رس ش

گرفت.
ــا بيان اين كه ماموران با حضور در محل هاي اعالم  وي ب
ــرقت، 2دختر را در  ــده و تحت نظر قرار دادن محل هاي س ش
زمان كيف قاپي دستگير كردند، افزود: از متهمان دستگيرشده 
ــاله و مريم 19 ساله، 2 دستگاه  ــولماز» 14 س به نام هاي «س
ــف شد. اين در  ــي تلفن همراه و مقاديري وجه نقد كش گوش
ــي به 300 فقره  حالي بود كه متهمان در بازجويي هاي پليس
سرقت «كش روزني» و كيف قاپي در اتوبوس ها، ايستگاه ها 

و معابر سطح شهر اعتراف كردند.
ــده در  ــه گفته صادقيان،  مريم يكي از متهمان دستگيرش ب
ــل اعتياد پدر و  ــت به دلي ــش عنوان كرد كه مدتي اس اعترافات
مادرش از خانه فراري شده و به خانه يكي از اقوامش در اصفهان 
ــت و پس از آشنايي با سولماز كيف قاپي مي كرده  پناه آورده اس
است.وي با بيان اين كه هر دو متهم به منظور سير مراحل قانوني 
به مراجع قضايي معرفي شدند، درخواست كرد مالباختگاني كه 
ــهر قرار گرفته اند براي  ــرقت به اين شيوه در سطح ش مورد س

شناسايي سارقان به پليس اصفهان مراجعه كنند.
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رانندگي بدون گواهينامه، 
مرگ كودك 15ماهه را رقم زد

ــد عابر پياده در  ــد گواهينامه در برخورد با چن ــده فاق رانن
سمنان موجب مرگ كودكي 15 ماهه شد. 

ــنا، در اين حادثه كه در بلوار شهيد اخالقي  به گزارش ايس
ــمند كه جوان ــتگاه خودروي س ــك دس ــمنان رخ داد، ي  س
ــتن  ــاله فاقد گواهينامه اي راننده آن بود با بر جا گذاش  18 س
ــيه  خط ترمزي به طول 38 متر با 3 عابر پياده متوقف در حاش
ــودرو پس از برخورد با اين 3 نفر به  ــوار برخورد كرد. اين خ بل
 يك دستگاه خودروي پيكان وانت نيز برخورد كرد و بر اثر آن

 3 نفر مجروح شدند. 
بنا به گزارش معاونت اجتماعي نيروي انتظامي استان، با 
وجود تالش كادر پزشكي بيمارستان، كودك 15 ماهه اي كه 

در بين مصدومان بود، در بيمارستان جان باخت. 
كارشناسان پليس راه، علت اين سانحه را ناتواني راننده در 
كنترل خودرو ناشي از تخطي از سرعت غير مجاز تشخيص 
دادند. به گفته كارشناسان، راننده به علت نداشتن گواهينامه 

مشمول تشديد مجازات مي شود. 
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