
سرخط خبرها

متهم به قتل بعد از 7 سال 
از قصاص بخشيده شد

متهم به قصد سرقت 
پيرمرد را با چاقو كشت

حادثه 14
اختالف دو خانواده منجر به قتل شد 

فرمانده انتظامي شهرستان شوشتر گفت: اختالف بين دو خانواده در شهرك انديشه اين شهرستان، به كشته شدن يك شهروند منجر شد. سرهنگ بهروز حسنوند افزود: پيش از اين نيز ميان خانواده مقتول و 
قاتل اختالفاتي وجود داش�ت اما در ش�امگاه دوشنبه اين اختالفات به اوج رسيد. به اين ترتيب مقتول كه مرد جواني بود در ساعت هشت شب دوشنبه با اسلحه شكاري هدف اصابت گلوله قرار گرفت و متهم نيز 

بعد از قتل متواري شد. مقتول به بيمارستان گلستان اهواز منتقل شد اما در ساعت 5 بامداد سه شنبه جان باخت. تالش براي دستگيري قاتل ادامه دارد. 

  در اثر انفجار كپسول گاز در يك نانوايي در نجف 
هشت نفر از زايران ايراني دچار مصدوميت جزيي 

شدند. ايسنا
  يكي از سارقان حرفه اي خودرو در منطقه غرب 
پايتخت در حالي دس�تگير ش�د كه ب�ه 20 فقره 

سرقت اعتراف كرد. ايرنا
  فرمان�ده انتظامي ته�ران ب�زرگ از راه اندازي 
س�امانه هوش�مند تصويربرداري عنبيه چش�م 

متهمان مواد مخدر خبر داد. مهر
  برخورد پژو 405 با موتوسيكلت در كهنوج هفت 

كشته بر جاي گذاشت. ايسنا
  چهار گردش�گر سوييس�ي با تالش امدادگران 
اورژانس از مرگ نجات يافتند. باشگاه خبرنگاران
  ك�ودك دو س�اله پ�س از 24 س�اعت مفقودي 
توس�ط س�گ هاي زنده ياب در اين استان نجات 

پيدا كرد. ايرنا

درخواست سهيال جوركش 
براي ديدار رييس جمهور

اعدام سه نفر در شيراز

اعتماد| پسر ضاربي كه به قصد سرقت، 
يك مرد 45 ساله را در خيابان مجيديه 
تهران با چاقو به قتل رس��انده بود بعد از هفت سال از 
قصاص بخشيده شد. در س��اعت يازده و نيم روز دهم 
اس��فند س��ال 88 به ماموران كالنتري مجيديه خبر 
رسيد كه مرد 45 ساله اي به وسيله چند ضارب از ناحيه 
قفسه سينه و دست راس��ت مورد حمله قرار گرفته و 
كشته شده است. ضاربان به قصد سرقت كيف مقتول 
با او درگير شده و پس از قتل، با موتوسيكلت فرار كرده 
بودند. در پرس و جوي محلي پليس از س��اكنان محل 
مشخص ش��د س��اعاتي قبل از اين قتل، دو زورگيري 
مش��ابه نيز در همان منطقه اتفاق افتاده است. يكي از 
شاكيان زورگيري به ماموران گفت: من در حال عبور 
از روي پل عابر پياده بودم كه دو زورگير از پشت به من 
حمله كردن��د و گردنبندم را كش��يدند و در حالي كه 
چاقوي ش��ان روي زمين افتاده بود، فرار كردند. چند 
روز بعد مرد ميانسالي به پليس آگاهي مراجعه كرد و از 
پسرش فريد به خاطر عضويت در باند سرقت و كيف قاپي 
شكايت كرد. فريد بعد از بازداشت در بازجويي ها اعتراف 
كرد كه در همان باند سرقتي عضويت دارد كه منجر به 
قتل مرد ميانسال ش��ده است. فريد دو عضو ديگر اين 
باند به نام هاي محمدرض��ا و ميالد را به پليس معرفي 
كرد و آنها هم خيلي زود بازداشت شدند. آنها در جلسه 
بازجويي گفتند كه هيچ اطالعي از كشته شدن پيرمرد 
ندارند تا اينكه سرانجام ميالد خود را به عنوان ضارب 
مرد ميانسال معرفي كرد. با تمام شدن جلسات بازپرسي 
از متهمان پرونده آنها در تاريخ20 آذرماه سال 89 در 
شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران محاكمه شدند 
و ميالد جزييات ش��ب حادثه را اينگونه شرح داد: »آن  
ش��ب به اتفاق محمدرض��ا و فريد مقداري مش��روب 
خورده بوديم و به قصد كيف قاپي در خيابان ها شروع 
به گش��ت زدن كرديم، وقتي مقتول را ديديم كه قصد 
باالرفتن از پل عابر را دارد به س��مت او هجوم برديم تا 
كيفش را بگيريم، اما او مقاومت كرد من هم با چاقويي 
كه از محمدرضا گرفته بودم ضربه اي به او زدم كه باعث 
مرگ او شد. اما قصد من فقط قاپيدن كيف بود. سرانجام 
ميالد متهم رديف اول پرون��ده به جرم قتل عمد مرد 
ميانسال به قصاص نفس و همچنين به اتهام مشاركت 
در س��رقت همراه با آزار به پنج سال حبس و 74 ضربه 
شالق محكوم شد. محمدرضا متهم رديف دوم پرونده 
نيز به اتهام مشاركت در سرقت همراه با آزار به پنج سال 
حبس و 74 ضربه ش��الق و فريد آخرين متهم پرونده 
نيز به اتهام معاونت در چهار فقره س��رقت به پرداخت 
13 ميلي��ون ريال جريمه نقدي محكوم ش��د. احكام 
صادره براي متهمان اين پرونده در شعبه هفتم ديوان 
عالي كشور به تاييد رسيد و پرونده متهم اول به شعبه 
اول اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران فرستاده 
ش��د. اين در حالي بود كه اولياي دم مقتول براي قاتل 
پرونده درخواست قصاص مطرح كرده بودند و چندي 
بعد پدر مقتول از قصاص متهم گذش��ت اما فرزندان 
مقتول همچنان بر اجراي حكم قصاص اصرار داشتند. 
سرانجام 15 شهريورماه سال جاري فرزندان مقتول در 
دادسراي امور جنايي تهران حاضر شدند و درخواست 
خود مبني بر رهايي از قصاص مته��م پرونده را بدون 
هيچ قيد و شرطي به قاضي نقدي نژاد؛ داديار شعبه اول 
اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران ارايه دادند و 

متهم اين پرونده از قصاص رهايي يافت. 

پرونده روز  دادسرا 

دادگاه 

ايس�نا| س�هيال جورك�ش، يك�ي از قربانيان 
اسيدپاش�ي مهرماه سال 93 در اصفهان، پس 
از گذران�دن بخش�ي از دوره درم�ان خود در 
اسپانيا، به تهران بازگشت و مجددا به دستور 
وزي�ر بهداش�ت، در ش�ب عيد قرب�ان تحت 
عمل جراح�ي قرار گرف�ت. او اكنون خواهان 
مالقات با رييس جمهور اس�ت. چش�م راست 
س�هيال بينايي اش را ب�ه طور كامل از دس�ت 
داده و درحال حاضر پزش�كان تالش مي كنند 
چش�م چپ او را حفظ كنن�د. ناصرجوركش، 
پدر س�هيال جوركش گفت: بعد از بازگشت از 
اس�پانيا وزير بهداشت تشخيص داد كه چشم 
چپ كمي عفونت كرده اس�ت. به همين دليل 
بالفاصله توس�ط آقايان دكتر جوادي، رييس 
بيمارس�تان لبافي ن�ژاد، دكتر طاه�ر رجبي، 
دكتر غفاري و يكي ديگر از پزشكان، جلسه اي 
تشكيل دادند، سهيال را معاينه كردند و سپس 
دستور دادند عمل جراحي انجام شود. سهيال 
به دس�تور وزير بهداش�ت در بيمارستان نور 
بس�تري و عمل ش�د. دوشنبه ش�ب نيز دكتر 
هاش�مي ش�خصا از او عيادت و اظهار رضايت 
كرد. س�هيال تا چند روز آينده در بيمارستان 

نور بستري خواهد بود.

1- بيمارستان كوچك - بازگشتن
2- از حروف يوناني - محل پيدايش - قوش

3- بسيار بخشنده - از زيور آاللت زنانه - رفيق
4- ماي��ع حي��ات - پايان و انتها - همس��ر م��رد - اختراع 

ماركوني
5- عزيز و محترم - بزرگ داشته شده - راندن مزاحم

6- مراسم و آيين ها - فرومايه - رهرو
7- ديگدان - پرگار - به جا آوردن
8- يقين در ديدار - كابين - آحاد

9- نوعي شيمي - سيارات كوچك - گل به سر جاليز
10- فراگيرنده - سرود و نغمه - سيخ آهني
11- درست و  به اندازه - بلبل - نژاد اروپايي

12- بيماري آفريقايي - برگ برنده - رود عرب - ماه سرد
13- لقب اروپايي - پايتخت آلباني - داخل

14- شتر تندرو - رياضي دان يونان باستان - حادثه
15- مراسم بزرگداشت - عزراييل

1- نگران و مضطرب - الهوت
2- صومعه نشين - بهره مند - عظمت خداوندي

3- محلي در مكه - ظرفيت - از اسماء حسني
4- بخت برگشتگي - ضمير اشاره - شتر - اثر رطوبت

5- بوي ماندگي - تخته بيضي شكل نقاشان - مردگان
6- رهاورد تابس��تان - دگرگون كننده - كودكي كه  از 

پا متولد شود
7- از شهرهاي مازندران - دسي - جرات

8- تاكنون - روزنه و رخنه - تندرست
9- ژاله - خبر گزاري ايران - سالله

10- اسباب خانه - عالمت زير حرف - بخشي از اوستا
11- في سبيل - خواهر مادر - ضمير جمع

12- س��فيد تركي - ش��هر آرزو - ح��رف دهان كجي 
- فراش

13- شاخه نخل - از تنقالت - سنگسار
14- آرا - درمان بيمار - متظاهر و رياكار
15- سالح  جنگ هاي قديم - موجودات

افقی

جدول

متقاطع

سودوكو

عمودی

مستندات مهم 
درباره حادثه

ب�ا وج�ود ان�كار تعرض 
از س�وي متهم، گزارش 
و  نون�ي  قا پزش�كي 
اعترافات خ�ود متهم به 
عنوان مستنداتي مهم، 
ضميمه پرونده ش�ده و 
انتظار مي رود در جلسه 
ام�روز با بررس�ي آنها از 
س�وي قض�ات دادگاه، 
از س�واالت،  بس�ياري 

پاسخ داده شود.
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ايس�نا| دادس��تان عمومي و انقالب ش��يراز گفت: 
دو سارق مسلح به جرم س��رقت مسلحانه جاده اي و 
يك متجاوز به عنف كه به اعدام محكوم ش��ده بودند 
صبح ديروز در زندان عادل آباد شيراز به دار مجازات 

آويخته شدند.  
صالحي گفت: دو سارق مسلح به نام هاي سجاد-ع و 
گودرز-الف در جريان ارتكاب دو فقره سرقت مسلحانه 
و راهزني شبانه در شهرستان رستم در پي تيراندازي 
به س��مت خودرو يكي از طعمه هاي خود، يك تن را 
نيز به قتل رسانده بودند. آنها با همدستي دو تن ديگر 
با طرح نقشه هاي قبلي و شناسايي خودروها در مسير 
نورآباد، راه را بر اتومبيل هاي عبوري بسته و اقدام به 
س��رقت اتومبيل و اموال آن��ان مي كردند كه اين امر 
باعث ايجاد رعب و وحش��ت بسيار در ميان ساكنان 
شهرس��تان نورآباد، رستم و روس��تاهاي اطراف اين 

شهرستان ها شده بود.  
صالحي تصريح كرد: پس از حادث شدن سرقت دوم 
از اتومبيل عبوري پژوپارس و به قتل رسيدن همسر 
راننده خودرو در جلو چش��مان فرزند خردس��الش، 
مته��م گودرز–الف ط��ي يك عمليات پنج س��اعته 
تعقيب و گريز ب��ا پيگيري هاي قضايي شهرس��تان 
رستم توسط نيروي انتظامي دستگير و متعاقب آن 
متهمان ديگر پرونده از جمله سجاد–ع و دو همدست 
ديگر آنان كه معاونت در جرم داشتند؛ دستگير شدند 
و در اختيار مقام��ات قضايي قرار گرفتند. وي گفت: 
همچنين محكوم ديگر به نام خس��رو – ح كه صبح 
ديروز به دار مجازات آويخته شد در يك اقدام مجرمانه 
پس از تجاوز به عنف طعمه خود را به قتل رسانده بود. 
دادستان شيراز تجاوز به عنف و قتل را عناوين اتهامي 
اين فرد دانست و افزود: حكم اعدام و قصاص نفس اين 
مجرم نيز پس از صدور از سوي دادگاه كيفري شيراز، 
در شعبه 13 ديوان عالي كشور تاييد شد و صبح ديروز 

در زندان به اجرا درآمد. 

قتل

قتل مادر به داليل اخالقي
اعتماد| مردي كه هش��ت س��ال پيش، مادرش را به بهانه داش��تن 
مشكالت اخالقي به قتل رسانده بود، با رضايت بي قيد و شرط اولياي 
دم در آستانه آزادي قرار گرفت. رسيدگي به اين پرونده از 4 تير 87 با 
كشف جسد زني ميانسال در خانه اش در شرق تهران از سوي پليس 
آغاز ش��د. بررسي جسد نش��ان مي داد كه مقتوله با ضربه هاي چاقو 
از ناحيه گردن و دس��ت كشته شد ه اس��ت. پس از چند روز، پسر21 
س��اله مقتوله به كالنتري مراجعه و با اعتراف به قتل گفت: »وقتي 9 
س��اله بودم، پدر و مادرم از هم جدا شدند و در تمام اين مدت، متوجه 
رفتارهاي غير اخالقي مادرم بودم. چند بار با او حرف زدم و ديگران را 
واسطه كردم تا دست از كارهايش بردارد اما فايده اي نداشت. بنابراين 
تصميم گرفتم از او جدا زندگي كنم. به يكي از شهرهاي شمالي كشور 
رفتم و آنجا مشغول كار ساختماني شدم اما مسائل غير اخالقي مادرم 
باعث ش��د دوباره به تهران بيايم و با او درگير شوم. « متهم درباره روز 
قتل نيز گفت: »آن روز وقتي وارد خانه مادرم شدم، اول مي خواستم 
خفه اش كنم اما با ديدن يك چاقو، تصميم عوض شد و با ضربه هاي 
آن مادرم را كشتم و متواري شدم اما پس از مدتي خودم را به پليس 
معرفي كردم.« با ثبت اعتراف متهم، پرونده براي رسيدگي به دادگاه 
ارسال شد اما از آنجا كه اولياي دم نامشخص بودند، امكان صدور حكم 
وجود نداشت و بالتكليفي متهم، 8 ساله ش��د. سرانجام اما با تالش 
رييس زندان رجايي شهر، پسر دايي هاي مقتوله به عنوان اولياي دم 
شناس��ايي شدند و بدون قيد و ش��رط رضايت دادند تا به اين ترتيب 
پرونده براي رس��يدگي از جنبه عمومي جرم در اختيار ش��عبه دهم 
دادگاه كيفري استان تهران قرار گيرد. صبح ديروز متهم در اين شعبه 
با ابراز پش��يماني از قتل گفت: »االن هشت سال و دو ماه و هشت روز 
است كه در زندانم، كار زشتي كردم و تقاضاي بخشش دارم. « در پايان 

قضات وارد شور شدند تا راي نهايي را صادر كنند.

اعتماد| پرونده تعرض و قتل س��تايش، 
دختر شش س��اله افغان به دست پسري 
ايراني در حالي صبح امروز قرار اس��ت به 
عن��وان جنجالي ترين پرون��ده چند ماه 
اخي��ر در ش��عبه هفت��م دادگاه كيفري 
اس��تان تهران مورد رسيدگي قرار گيرد 
كه ب��ه دلي��ل غيرعلني بودن جلس��ات 
تحقيق از متهم، هنوز سواالت متعددي 

درباره چگونگي وق��وع حادثه بي جواب 
مانده است. 

براساس آنچه تاكنون از محتواي پرونده 
رس��انه اي شده، متهم پس��ري 17 ساله 
است كه 22 فروردين امسال، ستايش را 
به اتاقش در طبقه دوم خانه  شان كشاند، 
مورد تع��رض قرار داد، با چاقو كش��ت و 
جسدش را با اسيد تخريب كرد. او پس از 

ناكامي در از بين بردن جسد، سراغ يكي از 
دوستانش رفت و او را به بهانه خرابي كولر 
به خانه اش كش��اند اما دوستش با ديدن 
جسد سوخته شده كه متهم آن را در يك 
جعبه موسيقي انداخته بود، از همكاري 
سر باز زد و ماجرا را به امام جمعه خيرآباد 
گفت تا به اين ترتيب پدر متهم از حادثه 
باخبر ش��ده و 23 فروردين، پس��رش را 

نخستين جلسه دادگاه ستايش امروز برگزار مي شود

پرونده ستايش و 14 ابهام
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سواالت و شنيده ها درباره حادثه 
1. متهم چگونه ستايش را به اتاقش كشانده؟

با بهانه نشان دادن چند جوجه، ستايش را كه در حياط 
مشغول بازي با تبلت بوده، به اتاقش كشانده است.

2. آيا به ستايش تعرض شده؟
متهم در بازجويي ها صراحتا به ارتكاب تعرض اعتراف 

كرده اما در دادگاه، به بهانه مست بودن، منكر شده.
3. آيا گ�زارش پزش�كي قانون�ي تعرض را 

تاييد كرده؟
هنوز از س��وی مقامات رس��می و غيررسمی چيزی 

اعالم نشده است.
4. قتل چگونه اتفاق افتاده؟

مادر ستايش زنگ خانه متهم را زد، او از جيغ ستايش 
ترس��يد و با كارد ميوه خوري 20 سانتي او را از ناحيه 

گردن مجروح كرد و كشت.
5. متهم پس از قتل چه كار كرده؟

جس��د را در جعبه باند اكو گذاشته و با تي، زمين را از 
خون پاك كرده، مقداري عطر در فضا زده تا بو از بين 
برود، روز بعد به مدرسه رفته تا درباره چگونگي از بين 

بردن جسد با دوستانش حرف بزند.
6. فكر تخريب جسد با اسيد چگونه به ذهن 

متهم رسيده؟
متهم پس از رفتن به مدرس��ه از دوستانش پرسيده: 
بدن چطور از بين مي رود؟ و پاسخ شنيده: »با اسيد«

7. اسيد را از كجا تهيه كرده؟
از مصالح س��اختماني سر كوچه، به بهانه تميز كردن 
موزاييك كف اتاقش، بطري چهار ليتري اسيد خريده.

8. وقتي جسد از بين نرفت، چه كار كرد؟
هنوز از س��وی مقامات رس��می و غيررسمی چيزی 

اعالم نشده است.
9. متهم چگونه دستگير شد؟

دوستش را به بهانه خراب بودن كولر به خانه مي كشاند 
كه او با ديدن جسد، موضوع را به امام جمعه خيرآباد 
مي گويد، او هم به پدر متهم مي گويد و او، 23 فروردين 

پسرش را به پليس تحويل مي دهد.
10. سالمت رواني متهم چگونه تاييد شد؟

كميسيون پزشكي قانوني پس از دو جلسه، سالمت 
رواني متهم را تاييد كرده است.

11. نظر مشاوران درباره متهم چيست؟
سابقه دعوا و درگيري داشته، عاليم سايكوتيك را دارد.

12. روانش�ناس عل�ت ارتكاب ج�رم را چه 
چيزي اعالم كرده؟

در وقوع اين جنايت، تنه��ا كانال هاي غيراخالقي 
نقش نداش��ته و زمينه هاي خانوادگ��ي، تربيتي و 
اجتماعي در حادث ش��دن آن نق��ش دارند، متهم 
مشروب مصرف مي كرده و ارتباط جنسي پيش از 

موعد نيز داشته.
13. متهم در جلس�ه تحقي�ق غيرعلني در 

دادگاه چه گفته؟
قتل را پذيرفته اما منكر تعرض شده.

14. واكنش خانواده س�تايش به انكار متهم 
چه بوده؟ 

ما قصاص مي خواهيم. 

تس��ليم پليس كند. ماموران جسد را در 
حالي كشف كردند كه با وجود سوختگي 
قابل شناسايي بود و آثار جراحت عميق 

در گردن نيز به وضوح ديده مي شد. 
مته��م در بازجويي ها به تع��رض و قتل 
اعتراف كرد اما چند ماه بعد، در جلس��ه 
غيرعلني تحقيق در شعبه هفتم دادگاه 
كيفري اس��تان تهران به رياست قاضي 
خازني، منكر تعرض ش��د و ب��ا تاكيد بر 
مست بودن خود گفت: »آن روز مشروب 
خورده بودم و س��ياه مس��ت بودم. يادم 
مي آيد كه ستايش را به اتاقم كشاندم اما 
از لحظه تعرض چيزي خاطرم نيس��ت. 

فقط يادم مي آيد كه او را كشتم و سپس 
چند نخ سيگار كشيدم.«

با وجود انكار تعرض از سوي متهم، گزارش 
پزش��كي قانوني و اعترافات خود متهم به 
عنوان مس��تنداتي مهم، ضميمه پرونده 
ش��ده و انتظار مي رود در جلس��ه امروز با 
بررسي آنها از سوي قضات دادگاه، بسياري 
از سواالت، پاسخ داده شود. اين در حالي 
اس��ت كه پدر و مادر ستايش پيش از اين 
خواستار قصاص متهم شده اند و خانواده 
متهم نيز كه چند بار براي گرفتن رضايت به 
در خانه اولياي دم رفته اند، با پاسخ منفي و 

سرد آنها، دست خالي بازگشته اند. 

اعتماد| پرونده درگيري 9 سال پيش دو 
سارق مس��لح در زندان رجايي شهر كرج 
كه به قتل يكي از آنها منجر ش��ده بود، با 
رضايت اولي��اي دم از جنبه عمومي جرم 
مورد رس��يدگي قرار گرفت. متهم پرونده 
مردي جوان اس��ت كه پي��ش از ارتكاب 
قت��ل، با مقتول و مجرمي ديگر دس��ت به 
سرقت مسلحانه اي زده بود كه يك كشته 

در پي داشت. 
او كه پس از 9 س��ال زن��دان و با پرداخت 
ديه موفق به جلب رضايت اولياي دم شده 

است، پيش از اين در بازجويي ها، علت قتل 
همدستش را »درگيري لفظي و فحاشي« 
اع��الم كرده و گفت��ه بود: »پ��س از انجام 
سرقت مسلحانه به زندان افتادم اما در سال 
86 به شكل مش��روط بيرون آمدم. مدتي 
بعد هنگامي كه داش��تم بدون گواهينامه 
رانندگي مي كردم، دوباره دستگير شدم و 
به زندان رجايي شهر كرج افتادم. آنجا با دو 
همدستم در سرقت مسلحانه همبند بودم. 
يكي از آنها مدتي بعد خودش را حلق آويز 
كرد و ديگري كه در سرقت مسلحانه، يك 

نفر را كشته بود به قصاص محكوم شد. او در 
روز حادثه با فحاشي، من را عامل بدبختي 
و زنداني شدن خودش معرفي كرد و گفت 
بايد تاوان بدهم. با من درگير شد و تهديد 
كرد. ناگهان چاقويي از زير لباسش درآورد 
كه آن را از دس��تش گرفت��م و ضربه اي به 
پهلويش زدم. ف��رار كرد رفت بند ديگر اما 
من دنبالش رفتم و چهار ضربه ديگر هم با 

چاقو به او زدم كه كشته شد.«
متهم پ��س از اعتراف به قت��ل، در دادگاه 
كيف��ري اس��تان ته��ران محاكم��ه و با 

درخواس��ت اولياي دم ب��ه قصاص نفس 
محكوم ش��د تا س��رانجام برادرش موفق 
ش��د با پرداخت ديه، رضايت آنها را جلب 
و متهم را از طناب دار نجات دهد. او صبح 
ديروز در شعبه دوم دادگاه كيفري استان 
تهران به رياست قاضي اسالمي، تقاضاي 
بخشش كرد و گفت: »آن روز فقط 23 روز 
ب��ه آزادي ام باقي مانده ب��ود كه با مقتول 
درگير شدم. او چاقو درآورد و مي خواست 
مرا بزند كه اين اتف��اق افتاد. در اين مدت 
برادرم دنبال كارهايم بود، نمي دانم چقدر 

بابت ديه به اولي��اي دم داده اما من ديگر 
از تحمل حبس خس��ته شده ام و تقاضاي 
بخش��ش دارم. « در پاي��ان دادگاه قضات 
وارد شور شدند تا راي نهايي را صادر كنند. 

رضايت اولياي دم از قصاص
قتل سارق مسلح در زندان

ميزان| رييس پليس آگاهي استان فارس از دستگيري 
زني سارق با 23 فقره سرقت در شيراز خبر داد. سرهنگ 
س��يروس حيدري گفت: در پي س��رقت هاي متعدد 
كيف زن��ي در اماكن عمومي و خصوص��ا اتوبوس هاي 
ش��هري در سطح شهر شيراز، شناسايي عوامل سرقت 
در دستور كار ماموران قرار گرفت و سارق  را كه يك خانم 
بود دستگير كردند. به گفته سرهنگ حيدري متهم از 
مجرمان س��ابقه دار است كه در بازجويي ها به 23 فقره 
كيف زني در سطح خيابان ها و اتوبوس هاي شهري شيراز 

اعتراف كرده است. 

دستگيري سارق زن 
با 23 فقره سرقت

سرقت 


