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شـرطبندی

کارگران معدن با تانکر سوخت

گــروه حوادث  /بیتوجهی راننده اتوبــوس حامل کارگران معدن
چادرملو منجر به برخورد شدید با تانکر سوخت و مصدوم شدن 27
مسافر شد.
علی محمد هاشمی ،مدیرعامل هالل احمر اصفهان در تشریح
ایــن خبــر گفت :ســاعت  2و  10دقیقــه بامداد شــنبه اتوبوس حامل
کارگــران در گردنه مالاحمد به ســمت همت آباد ،از پشــت به تانکر
سوخت برخورد کرد و  27مسافر و راننده این اتوبوس مصدوم شدند.
پس از اطالع از این تصادف تیمهای امدادی هالل احمر و اورژانس
به محل اعزام شــدند که  11نفر از مصدومان توسط هالل احمر و 16
مصدوم توسط اورژانس به بیمارستان نایین منتقل شدند.
وی در ادامه افزود :این تصادف تلفات جانی نداشته و مصدومان
هم که اغلب در خواب بودند بهدلیل شدت ضربه یا دچار شکستگی
یا کوفتگی شدهاند .عملیات در ساعت  5و  20دقیقه خاتمه پیدا کرد.
غفور راستین ،رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان نیز در این باره
گفــت :حال دو نفر از مصدومان بهدلیل شــدت جراحات نامســاعد
اســت .البتــه راننده اتوبوس هــم خودش یکی از مصدومــان بود اما
نسبت به اعزام خود به بیمارستان رضایت نداد.
کارگران معتقدند که ســرعت باالی اتوبوس منجر به این حادثه
شده است .اگرچه کارگران معتقدند آسیبها شدید نبوده اما روابط
عمومی اداره کار یزد از وخامت حال دو کارگر خبر داد.
شــفیعیپور مدیــر روابــط اداره کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی
اســتان یــزد درباره ایــن حادثه گفــت :چون مســافران ایــن اتوبوس
کارگــران بودهاند رســیدگی به این موضــوع در دســتور کار قرارگرفته
است البته طبق پیگیریهای ما حال دو کارگر وخیم است.
گفتنــی اســت ســرهنگ زارع رئیس پلیــس راه اســتان علت این
حادثه را بیتوجهی راننده اتوبوس به جلو اعالم کرده است.

بهقیمتجاندخترجوان

گــروه حــوادث /دختــر جــوان کــه بــازی
قمار بر سر موادمخدر را باخته بود هنگام
فــرار از محل بــا ضربه چاقــوی زن معتاد
مجروح شد و جان باخت.
به گــزارش خبرنگار حــوادث «ایران»،
ســاعت  11:40شــامگاه  21آبــان ،مأموران
کالنتــری  113بــازار در تمــاس بــا بازپرس
حبیــباهلل صادقی از مــرگ دختر جوانی
در یکــی از بیمارســتانهای پایتخــت خبر
دادند.
با مخابــره این خبر به بازپرس شــعبه
چهــارم دادســرای امــور جنایــی پایتخت،
تحقیقات به دستور او آغاز شد.
در بررســیهای اولیــه مشــخص شــد
دختــر جــوان کــه از ناحیــه کتــف مجروح
شده ،ساعاتی بعد از انتقال به بیمارستان،
بــه خاطــر عفونت جان خــود را از دســت
داده است.
خاله این دختر  22ســاله در تحقیقات
گفــت :خواهــرزادهام شــیما بــه تنهایــی
زندگــی میکــرد .امروز کــه برای دیــدن او
به خانــهاش رفتم ،متوجه شــدم بیحال
و نیمههــوش روی زمیــن افتــاده اســت.
بالفاصلــه بــه اورژانــس زنــگ زدم و او را
بــه بیمارســتان منتقــل کردنــد .شــیما از
ناحیه کتف مجروح شــده بــود و وقتی از او
پرسیدم چه اتفاقی برایت رخ داده است.
او گفت که چهار روز قبل زن جوانی بهنام
ســمیرا با چاقــو ضربــهای به کتفــش زده
اســت .اما چــون به نظر او ضربه ســطحی

هالکت  2سرکرده اشرار مسلح

گــروه حوادث /عملیات ویــژه مأموران نیروی انتظامــی برای انهدام
باند اشرار مسلح در شهرستان جاسک با هالکت دو سرکرده اصلی باند
و کشف بیش از یک تن مواد مخدر پایان یافت.
علــی صالحــی ،رئیس کل دادگســتری هرمزگان در تشــریح این خبر
گفت :تیمهای عملیاتی پلیس با کســب دســتور قضایی برای پاکســازی
منطقــه و مقابله با اشــرار مســلح بــه منطقه برکــوه در محور جاســک-
لیــردف اعــزام شــدند و در جریــان یــک درگیــری شــدید موفق شــدند،
یــک تــن و  ۴۵۰کیلوگــرم موادمخدر از نــوع تریاک کشــف و ضبط کنند.
در نتیجــه تبــادل آتــش پرحجم میان مأموران و اشــرار مســلح ۲ ،نفر از
سوداگران مرگ نیز به هالکت رسیدند.
وی تصریح کرد :طی بررســیهای صورت گرفته مشــخص شــد؛ این
دو شــرور از مهمتریــن ســران قاچاقچیان و اشــرار مســلح جنوب کشــور
بودنــد کــه ســابقه چندین مــورد درگیری مســلحانه با مأمــوران و حمل
محمولههــای بزرگ مــواد مخدر را در پرونده خــود دارند .در نتیجه این
عملیات ،سه قبضه سالح جنگی ،به همراه  ۱۹۴فشنگ کالشنیکف۷۹ ،
تیر سیمینوف و تجهیزات مخابراتی و ارتباط ماهوارهای کشف شد.

لقمه نان زن کرجی را به کام مرگ برد

گــروه حــوادث /زن میانســال کرجی هنگام صــرف غذا بهدلیــل پریدن
ناگهانی لقمه نان به گلویش دچار خفگی شــده و جان خودش را از دست
داد.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث «ایــران» ،روز جمعــه در تمــاس با مرکز
فوریتهای پلیسی  110خبر مرگ مشکوک زنی  61ساله در منطقه گلشهر
کــرج بــه مأمــوران کالنتــری  39اعالم شــد و بالفاصلــه مأمــوران به محل
حادثه اعزام شدند.
ســرهنگ «علی قاسمپور» فرمانده انتظامی شهرستان کرج در اینباره
گفــت :با حضور مأموران در محل حادثه و بررســی جوانب امور مشــخص
شد این خانم در حین خوردن غذا ،بهدلیل پریدن ناگهانی نان به گلویش
دچار خفگی شده و جان خودش را از دست داده است.

بــوده بــه دکتــر نرفتــه و خــودش زخــم را
پانســمان کرده بود .با گذشــت چهــار روز،
زخم عفونت کرده و باعث میشــود که او
بیحــال و نیمهجان داخــل خانه بیفتد تا
من او را پیدا کنم.
بــه دنبــال اطالعاتی که خاله شــیما به
تیم جنایی داد ،به دستور بازپرس پرونده،
تحقیقــات بــرای شناســایی و بازداشــت
ســمیرا ادامه یافــت .در حالی که مأموران
کالنتــری  113بــازار مقابــل بیمارســتان
بودنــد ،به خودرویی مشــکوک شــدند که
چنــد بــار بیهــدف از مقابــل بیمارســتان
عبــور کــرده و یکــی از سرنشــینانش زن
جوانی بود.
طبــق اعــام پرســنل بیمارســتان زن
جوان لحظاتی قبل به بیمارســتان رفته و
اطالعاتــی درخصوص شــیما گرفتــه بود.
بــا توجه بــه مشــخصاتی کــه خاله شــیما
درخصــوص ســمیرا داده بــود و از ســویی
حضور او در بیمارستان و گرفتن اطالعاتی
در رابطه با دختر جوان ،این احتمال برای
مأموران پررنگ شــد که وی همان سمیرا
است.
با گزارش موضــوع به بازپرس جنایی؛
مأمــوران بــرای دســتگیری سرنشــینان
خــودروی پرایــد وارد عمــل شــدند و بــا
تعقیب خــودرو ،زمانی که زن جوان قصد
ورود بــه مخفیگاهــش را داشــت ،او را
بازداشت کردند.
ســمیرا کــه بــه خاطــر مصــرف

مــن نمیخواســتم او را بــا چاقــو بزنــم،
این اتفــاق کامالً ناخواســته بــود .بعد از
آن نگران شــیما شــدم و وقتــی فهمیدم
که حالش بد شــده و او را به بیمارســتان
رســاندهاند ،به آنجــا رفتم تا از وضعیت
دختر جوان اطالعاتی بهدست بیاورم.
با اعتراف ســمیرا به قتل ناخواسته ،به
دســتور بازپرس شــعبه چهارم دادســرای
امــور جنایــی پایتخــت ،او در اختیــار
کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهی قرار
داده شــد و تحقیقــات در ایــن خصــوص
ادامه دارد.

 18سارق چینی

در کمین مسافران هواپیما

گــروه حــوادث /ســارقان چینــی
که در اقدامی حرفهای ارز مســافران
پروازهــای خارجــی را در داخــل
هواپیمــا ســرقت میکردنــد و بــه
جایش دستمال کاغذی میگذاشتند
در عملیــات  4ماهه پلیــس فرودگاه
امام(ره) شناسایی و دستگیر شدند.
ســرهنگ محســن عقیلــی،
فرمانده پلیــس فرودگاههای پلیس
پیشــگیری ناجــا در تشــریح این خبر
گفــت :از چنــد مــاه قبــل با شــکایت
تعــدادی از مســافران پروازهــای
ورودی بــه کشــور مبنیبــر ســرقت
ارز در داخــل هواپیمــا ،دســتگیری
ســارق یــا ســارقان در دســتورکار
پلیــس فــرودگاه حضرت امــام(ره)
قــرار گرفت .بــا بررســیهای صورت
گرفته مشــخص شــد همه سرقتها
از وســایل شــخصی همراه مسافران
که داخل «هِــدَرک» (محفظه باالی
ســر مســافران) جانمایی شده بود با
یک شــگرد خــاص انجــام و به جای
ارزهــای ســرقتی دســتمال کاغــذی
یــا تعــداد محــدودی یــک دالری

گریم سارق برای وصول چک از بانک

گروه حوادث  /مردان سابقه دار پس از سرقت
خودروی یک فروشــنده تجهیزات پزشــکی در
اقدامی عجیب با گریم و جعل امضا خودروی
او را فروختند.
بهگــزارش خبرنگار حوادث «ایــران» ،چند روز
قبــل پســر جوانی بهنــام هومن بــه اداره پنجم
پلیس آگاهی رفت و از ســرقت خودروی پراید
و لوازم خانهاش توســط دو مرد جوان شکایت
کرد .او گفت :در یک شرکت تجهیزات پزشکی
کار میکنــم .بهدنبــال شــیوع ویــروس کرونــا و
اســتقبال از فروش ماســک تصمیــم گرفتم به
شــکل اینترنتی و آنالین هم ماســک بفروشــم
بههمیــن خاطــر یــک صفحــه اینســتاگرامی
راهانــدازی و تبلیغاتــم را شــروع کــردم .مدتی
بعــد پســری بهنــام شــاهین تمــاس گرفــت و
ســفارش خریــد ماســک داد .زمــان تحویل ،او

مــواد مخــدر حــال خوبــی نداشــت ،در
تحقیقــات اولیــه گفــت :روز حادثــه در
منطقــه دروازه غــار بــا شــیما قماربازی
میکردیــم .شــرطبندیمان ســر مــواد
بــود ،قمــار را شــیما باخت .امــا به جای
اینکه شــرط خــود را پرداخت کند ،ســوار
موتورســیکلتی شــد کــه راننــده آن پســر
جوانــی بهنــام بردیــا بــود .او بیتوجه به
اعتراضات من میخواســت فرار کند که
عصبانــی شــدم و میخواســتم بــا چاقو
ضربــهای به کتف بردیا بزنم اما به جای
بردیــا چاقو به کتف شــیما برخــورد کرد.

اخبار

تصادف اتوبوس

اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات
پوشش و مخدوشی پالک در پایتخت

بههمراه یکی از دوســتانش بــه مقابل خانهام
آمد و همین خرید باعث دوســتی بین ما شــد.
مــن بــه تنهایــی زندگــی میکنم ،شــب حادثه
شاهین تماس گرفت و گفت میخواهند برای
تفریح به لواســان بروند و از من هم خواســتند
کــه همراهشــان بــروم .وقتــی آنهــا بهدنبالــم
آمدند تعارفشــان کردم به داخــل خانه بیایند
تا من آماده شوم آنها هم قبول کردند ،از آنجا
که من خیلی سکســکه میکنم به همین دلیل
همیشــه یک بطری آب یا شربت کنارم هست.
آن شب هم سکسکهام گرفت و شاهین بطری
آبمیــوهای به مــن داد که وقتی آن را نوشــیدم
بیهوش شــدم و  24ســاعت بعد وقتی چشم
بــاز کــردم تمامــی مدارکــم ،وســایل بــا ارزش
داخل خانه و خودروی پرایدم به ســرقت رفته
بود.

جایگزین شده است.
ســرهنگ عقیلــی ادامــه داد :بــا
مراقبتهــای چهــار ماهــه و تحقیق
میدانــی انجــام شــده و بررســی
فهرست مسافران پروازهای خارجی
از مبدأ کشــورهای مختلف به ایران،
ســرانجام بــه  ۳۰مســافر چینــی کــه
بارهــا بــه ایــران ســفر کــرده بودنــد
ظنیــن شــده و در تحقیقــات بیشــتر
مشــخص شــد این افراد حیــن پرواز
و مقابل چشــم مســافران اقــدام به
جابهجایی وسایل شخصی و سرقت
ارزها میکردند و بالفاصله با اولین
پرواز نیز از ایران خارج میشــدند.
بنابرایــن بالفاصلــه متهمــان از
ســوی پلیــس فــرودگاه حضــرت
امام(ره) شناسایی شدند.
فرمانــده پلیــس فرودگاههــای
پلیــس پیشــگیری ناجــا گفــت :تــا
کنــون  ۱۸مســافر تبعــه چیــن که به
این شــیوه اقدام به ســرقت ارزهای
مســافران میکردنــد در پروازهــای
خارجی ورودی به ایران شناسایی و
با ارائه گزارش و مستندات به مقام

با شــکایت پســر  23ســاله تحقیقات به دستور
عبدالســعید مدرســی ،دادیــار شــعبه چهــارم
دادســرای ویژه سرقت آغاز شــد .شماره پالک
خودروی پراید به واحدهای گشــت اعالم شد و
در ادامه کارآگاهان دریافتند که خودروی پراید
چنــد روز پــس از ســرقت به مرد جوانــی بهنام
کامران فروخته شده است.
وقتــی مأمــوران بــه ســراغ خریــدار رفتنــد وی
مدعی شــد که خودرو را از مالک اصلی خریده
و حتی چــک  122میلیون تومانی خرید خودرو
را بهنــام مالــک اصلی کــه هومن نام داشــت،
صادر کرده است.
مــرد جــوان حتــی بــرای اثبــات اظهاراتــش،
قولنامــه خریــد خــودرو را بــه قاضــی پرونــده
نشــان داد .قولنامهای که امضای هومن زیر آن
دیده میشــد اما از آنجایی که شــاکی هنگام پر

گروه حــوادث /رانندگانی که پالک خودروی خود را مخدوش یا پنهان
کنند به  6ماه تا یک سال حبس محکوم میشوند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،ســرهنگ ســید ابوالفضــل
موســویپور جانشــین پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای طرح تشدید
برخورد با تخلفات پوشــش و مخدوشــی پالک در ســطح معابر شــهر
تهران از صبح دیروز خبر داد و در این باره گفت :به اســتناد ماده 720
قانــون مجــازات اســامی رانندگانــی که در ارقــام و مشــخصات پالک
وســیله نقلیه موتوری تغییری ایجاد و یا پالک وســیله دیگری را به آن
الصــاق نمایند به حبس از شــش ماه تا یکســال محکوم خواهند شــد.
بر همین اســاس و در طــرح برخورد با تخلفات پوشــش پالک ،ضمن
توقیــف وســیله نقلیــه ،پرونــده قضایی تشــکیل و بــه دادســرا معرفی
میشود.
وی افــزود :پلیــس راهــور تهران بــزرگ مأموریت دارد با اســتقرار در
مبــادی ورودی طــرح کاهــش آلودگی هوا و در هنگام شــب در بحث
ترددهــای شــبانه ضمــن شناســایی متخلفین پوشــش و مخدوشــی
پــاک و رانندگانــی که اقــدام به دســتکاری پالک وســیله نقلیه خود
میکننــد نســبت بــه اعمــال قانــون یــا معرفــی بــه مراجــع قضایی
اقدام کنند.
سرهنگ موســویپور خاطرنشان کرد :همچنین تخلفات ناخوانا بودن
پــاک ،تخلفــات تغییــر محــل نصب پــاک ،تخلفــات تردد بــا پالک
اعزام به تعمیرگاه بعد از مهلت زمانی تعیین شــده ،تخلفات پوشش
پــاک ،تخلفات مخدوشــی دســتکاری ارقــام ،ضمن اعمــال قانون بر
حســب مــورد و تخلف راننــدگان متخلف بــه مراجع قضایــی معرفی
خواهند شد.

کالهبرداری  500میلیارد تومانی
با جعل اسناد رسمی

گــروه حوادث ۱۹ /عضو یک باند جعل اســناد رســمی کــه  500میلیارد
تومان کالهبرداری کرده بودند از سوی حفاظت و اطالعات دادگستری
استان البرز دستگیر شدند.
بهگزارش روابط عمومی دادگستری البرز ،حسین فاضلی هریکندی،
رئیس کل دادگســتری البرز با بیان اینکه این باند بهصورت گســترده
در زمینه جعل اســناد رســمی در اســتانهای البرز و تهــران فعالیت
میکردنــد ،گفــت :این افــراد پس از شناســایی امــاک بالصاحب یا
امالکــی که مالــکان آنها بــرای مدتهــای طوالنی در خارج از کشــور
به ســر میبردند با همکاری  ۲نفر از ســردفتران اسناد رسمی ،اقدام
بــه تنظیــم اســناد صــوری انتقــال در قالــب صلحنامــه و وکالتنامــه
میکردند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن بانــد در ادامــه ســند رســمی جدیــد دریافت و
بــا اســتفاده از آن ،امــاک را به دیگــران منتقل میکردند ،متذکر شــد:
ایــن اقدامات در  ۱۳پالک ثبتی در اســتانهای البــرز و تهران به ارزش
حــدود  ۵۰۰میلیارد تومان انجام شــده که در برخــی از موارد ،متهمان
با همکاری کارکنان شــاغل و بازنشســته اداره ثبت احوال ،گواهی فوت
صوری برای مالکان پالکهای ثبتی نیز تنظیم کرده بودند.
فاضلی هریکندی با اشــاره به شناســایی و بازداشت  ۱۹عضو این شبکه
با اقدامات اطالعاتی حفاظت و اطالعات دادگســتری کل اســتان البرز
بیــان داشــت :در بیــن افــراد بازداشــتی کارکنــان ادارات ثبت اســناد و
امالک ،ثبت احوال ،سردفتران اسناد رسمی ،تعدادی اشخاص عادی
و جاعالن حرفهای هســتند که با اتهامات ارتشا ،جعل در اسناد رسمی
و انتقال مال متعلق به غیر بازداشت شدند.

مرگ خاموش
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قضایــی دســتور جلــب ایــن افــراد
صادر و پس از دســتگیری از وسایل
همراه آنان مقــدار قابل توجهی ارز

کــردن برگه شــکایت ،زیر آن را امضــا کرده بود
قاضــی با تطبیق دو امضا متوجه جعلی بودن
امضای قولنامه شــد ســپس بــرای اطمینان از
شــاکی خواســته شــد با خریدار رو به رو شود که
در این مواجهه حضوری وی هومن را بهعنوان
فروشنده شناســایی نکرد .همین مسأله نشان
مــیداد که ســارقان بــا ترفندی خاص خــود را
به جــای مالک اصلــی معرفی کــرده و خودرو
را فروختهاند.در ادامه تحقیقات مشخص شد
که مبلغ بیعانه خرید خودروی پراید بهحساب
دختر جوانی بهنام مینا واریز شده است .بدین
ترتیب مینا بازداشت و مدعی شد که برادرش
شــاهین از او خواســته شــماره کارت خــود را
در اختیــار خریــدار خــودرو قرار دهد تــا پول به
حساب وی واریز شود.
در ادامــه کارآگاهــان پــی بردنــد که مــرد جوان

یــک دالری و دســتمال کاغــذی
کشــف شــد که در بازجویــی همه
ســارقان بــه جــرم خــود اعتــراف
کردند.
ســرهنگ عقیلــی خاطرنشــان
کــرد :بــا پیگیریهــای انجــام شــده
توســط ایــن پلیــس ،اکثــر مســافران
ارزهای ســرقتی خــود را پس گرفتند
و حســب هماهنگــی انجــام شــده با
مرجــع قضایی همه این ســارقان به
ایران ممنوع الورود شدهاند.

یــک ســارق ســابقه دار اســت بنابرایــن بــا
هماهنگیهای قضایی شاهین بازداشت شد.
مــرد جــوان در تحقیقــات راز ســرقت از خانــه
فروشنده ماسک را با همدستی دوستش فاش
کــرد و گفــت :پــس از ســرقت مــدارک خــودرو
تصمیم به فروش گرفتم اما برای وصول چک
به ســراغ یکی از دوستانم که آرایشگر حرفهای
بــود رفتــم تــا او مرا شــبیه هومن گریــم کند ،با
این شگرد توانســتم هم خودرو را بفروشم هم
چکی را که بهنام هومن بود وصول کنم.
بــا اعتــراف متهــم جــوان ،همدســت او نیــز
بازداشــت شــد و در ادامه تحقیقات کارآگاهان
اداره پنجــم پلیــس آگاهــی پایتخــت بــا دو
شــاکی دیگر ایــن دو متهم را شناســایی کردند.
تحقیقــات بــرای شناســایی ســایر شــاکیهای
احتمالی ادامه دارد.

گــروه حوادث /ســه کارگر ســاختمانی در اصفهــان بر اثر مســمومیت گاز
بخاری جان خود را از دست دادند.
ب ه گزارش ایلنا ،ســه کارگر شــاغل در یک واحد مسکونی در حال ساخت
در خیابــان شــریف اصفهــان ،حیــن اســتراحت در اثــر گاز گرفتگــی بــا
منوکسید کربن جان خود را از دست دادند.
غفور راســتین (مدیــر حوادث و فوریتهای پزشــکی اســتان اصفهان) با
تأییــد ایــن خبر گفته اســت :در ایــن حادثه کــه روز جمعه اتفــاق افتاده،
ســه کارگر بین  ۲۰تا  ۲۵ســال تبعــه خارجی در یک ســاختمان نیمهکاره
در خیابــان شــریف واقفی ،ســه راه ملک ،بــر اثر مســمومیت گازی حین
استفاده از بخاری بدون دودکش جان باختند.

شالق ،مجازات ارتباط پنهانی

گــروه حوادث /همســر مرد ســرایدار که با شــکایت شــوهرش متهم به
ارتبــاط پنهانی با یک مرد بود پس از محاکمــه به همراه مرد غریبه به
شالق محکوم شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رسیدگی به این پرونده با شکایت
مرد سرایدار از همسر  37سالهاش به نام سوسن آغاز شد و در توضیح
ماجــرا گفت :پــس از جدایی از همســر اولم با سوســن ازدواج کردم .با
اینکــه وضــع مالی خوبی نــدارم اما همیشــه در تالش بــودم تا زندگی
مناسبی برای همسرم فراهم کنم.
مدتی بود به رابطه همســرم و یک مرد غریبه مشــکوک شــده بودم .تا
اینکه از همســرم خواستم تا واقعیت را بگوید که او هم گفت فردی به
نام سهراب با تهیه عکس و فیلم از من وادارم کرده که به خواستههای
نامشروعش تن بدهم.
پــس از آن زن جــوان مورد بازجویی قرار گرفــت و گفت :چند ماه پیش
بــرای رفتن به خانه مادرم ســوار خودروی این مرد شــدم .بین راه ســر
حرف باز شــد و با او درددل کردم .ســهراب گفت که همسر و فرزندش
در شهرستان زندگی میکنند و او در تهران تنهاست.
در نهایت شمارهام را گرفت و باهم تماس تلفنی داشتیم که همسرم
به من مشــکوک شــد و تصمیم گرفتم رابطهام را با سهراب تمام کنم.
امــا او قبــول نمیکــرد و میگفــت از من عکــس و فیلم گرفتــه و اگر به
خواســتههایش تن ندهم آبرویم را میبرد .حاال هم از ســهراب شاکی
هستم .با اظهارات سوسن ،سهراب دستگیر شد اما منکر رابطه پنهانی
با سوسن شد.
بــا این حــال پرونده آنهــا به شــعبه نهــم دادگاه کیفری اســتان تهران
فرستاده شد و متهمان به صورت غیرعلنی محاکمه شدند.
در ابتــدای این جلســه سوســن بار دیگــر اظهاراتــش را تکــرار کرد ولی
ســهراب گفت که سوســن با میل خودش با او وارد رابطه شده و حاال از
ترس همسرش چنین ادعایی را مطرح کرده است.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرکهای موجود
در پرونــده زن و مــرد جوان را از اتهــام زنای به عنف تبرئه و هر دو را به
 ۹۹ضربه شالق محکوم کردند.

