
 تماس صاحبخانه از خارج كشور 
براي حضور سارقان در خانه اش

مردي ك�ه با نصب دوربين هاي مداربس�ته 
خانه اش را از خارج كش�ور كنترل مي كرد 
متوجه حضور پنج س�ارق در خانه اش شد 
و پليس را با خب�ر كرد. مأم�وران كالنتري 
گان�دي بع�د از حض�ور در مح�ل، يكي از 
سارقان را با شليك گلوله بازداشت كردند 
اما چه�ار نفر ديگ�ر موفق به فرار ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، چند ش��ب قبل مردي با 

مأموران كالنتري گان��دي تماس گرفت و گفت 
سارقان مشغول سرقت  از خانه وياليي اش حوالي 
كالنتري هس��تند. بعد از اعالم س��رقت بود كه 
تيمي از مأموران كالنتري خود را به خانه وياليي 
رساندند، اما بعد از بررسي متوجه حضور سارقان 
نشدند بنابراين با مرد صاحبخانه تماس گرفتند. 
او گفت كه در خارج از كش��ور است و خانه اش را 
مجهز به دوربين مداربسته كرده و آن را از طريق 

تلفن همراهش كنترل مي كند. صاحبخانه گفت: 
در حال حاضر پنج سارق داخل خانه ا ش مشغول 
سرقت وسايل هستند. بعد از قطع تماس بود كه 
مأموران متوجه شدند سه نفر از سارقان در حياط 
خانه در حال كشيك دادن و دو نفر ديگر هم داخل 
خانه مشغول جمع آوري وسايل هستند. همزمان 
سه سارقي كه داخل حياط بودند از حضور مأموران 
با خبر شدند و پا به فرار گذاشتند. بعد از آن بود كه 

مأموران خود را به داخل خانه رساندند. آن جا بود 
كه چهارمين سارق هم موفق به فرار شد و مأموران 
با شليك گلوله آخرين سارق را مجروح و بازداشت 
كردند.  سرهنگ فرهاد حيدري، رئيس كالنتري 
گاندي گفت: سارق زخمي به بيمارستان منتقل 
و مشخص شد كه او از سارقان تحت تعقيب پايگاه 
سوم پليس آگاهي اس��ت. وي گفت: تحقيقات 

بيشتر در اين باره جريان دارد.

خلب�ان و دانش�جوي خلبان�ي در س�قوط هواپيم�اي 
باختن�د.  ج�ان  كاش�مر  شهرس�تان  در  آموزش�ي 
اين حادثه س��اعت 11 روز گذش��ته در منطق��ه بهارينه اين 
شهرس��تان اتفاق افتاد و زماني كه امدادگران در محل حاضر 
شدند مشخص شد كه خلبان و دانشجوي خلباني به علت شدت 

جراحت جان باخته اند.

 2 كشته در سقوط
 هواپيماي آموزشي

آتش س�وزي  حادث�ه  جري�ان  در  مغ�ازه دار  م�رد 
باخ�ت.  ج�ان  باب�ل  شهرس�تان  در  كارش  مح�ل 
سرهنگ مسعود تقديسي الريجاني، معاون اجتماعي فرماندهي 
انتظامي اس��تان مازندران گفت: حادثه آتش س��وزي در يكي 
از مغازه هاي روس��تاي متي كال شهرس��تان بابل اتفاق افتاد و 
مأموران پليس بعد از حضور در محل متوجه شدند كه حادثه 
آتش س��وزي مهار ش��ده اس��ت و امدادگران در بررسي محل 
جسدي سوخته كشف كرده اند.  س��رهنگ تقديسي گفت: در 
بررسي هاي انجام شده مشخص شد، جسد متعلق به جوان 26 
ساله اي بوده كه شب را در اين محل به استراحت مي پرداخت. 

وي ادامه داد: تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد.

 مرگ آتشين 
مرد مغازه دار

جانش�ين انتظامي اس�تان سيستان 
و بلوچس�تان از هالكت ش�رور مسلح 
در شهرس�تان ايرانش�هر خب�ر داد. 
س��ردار احمد طاه��ري گفت: ش��امگاه 
پنج ش��نبه مأموران پليس امنيت از تردد 
چند شرور مسلح با يك دستگاه پژو 405 
در محور سرباز - ايرانش��هر، با خبر ش��ده 
و در جري��ان كنت��رل اين مح��ور متوجه 
شدند دو دس��تگاه خودروي پژو ديگر نيز 
به اين خودرو ملحق شدند. سردار طاهري 
گفت: تيم ه��اي عملياتي پلي��س پس از 

طي مس��افتي با آنان درگير شدند كه در 
اين عمليات ضم��ن متوقف كردن يكي از 
خودروها يكي از سرنشينان را به هالكت و 
يك نفر را هم بازداشت كردند. در بررسي 
سوابق فرد به هالكت رسيده و همدستش 
كه دستگير شده، سوابقي از قبيل درگيري 
با مأموران پليس، حمل و نگهداري سالح 
و مهمات غير مجاز، ايجاد وحشت عمومي 
و حم��ل و نگه��داري مواد مخ��در وجود 
دارد.  وي گفت: تحقيقات براي بازداشت 

همدستان فراري آنها در جريان است.

 هالكت شرور مسلح
 در ايرانشهر

دانشجوي رشته پزشكي كه براساس يك فيلم هاليوودي قصد 
سرقت موجودي يك باجه عابربانك را داشت، بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما ساعت 4:30 صبح روز 23 بهمن ماه بود 
كه مأموران كالنتري 126 تهرانپارس هنگام گشت زني در يكي 
از خيابان هاي محدوده كالنتري ب��ه رفتار مردي كه كنار يك 
باجه عابربانك پرسه مي زد مظنون شده و رفتار او را تحت نظر 
گرفتند. مرد مظنون اما وقتي متوجه حضور پليس ش��د خود 
را به يك خودروي سواري رساند و پش��ت فرمان نشست و به 
سرعت از محل دور شد. همزمان مأموران كالنتري خودروي 
او را تعقيب كرده و موفق ش��دند وي را در جريان يك تعقيب 
و گريز بازداشت و از او يك مته كش��ف كنند. وقتي مأموران، 
متهم را به كنار باجه عابربانك منتقل كردند متوجه شدند كه 
سوراخ هاي بس��ياري با مته روي باجه ايجاد شده است. بعد از 
آن بود كه متهم به كالنتري منتقل ش��د و مورد بازجويي قرار 
گرفت. متهم گفت كه دانشجوي رش��ته پزشكي است و قصد 
داشت براساس فيلم هاليوودي كه در جريان آن سارقان موفق 
به سرقت موجودي يك عابربانك شده اند دست به سرقت بزند 
كه در دام مأموران گشت گرفتار شد. سرهنگ مجيد عسگر نيا، 
رئيس كالنتري 126 تهرانپارس گفت: متهم به همراه پرونده 

در اختيار مقام قضايي قرار گرفت.

 دانشجوي پزشكي 
قصد سرقت داشت

 رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ از انهدام بيش از 190 باند 
فعال در زمينه سرقت داخل خودرو از ابتداي امسال خبر داد. 
 به گزارش خبرنگار ما، س��ردار عليرضا لطفي گفت: با توجه به 
افزايش تعداد وقوع سرقت هاي داخل خودرو، كارآگاهان پليس 
آگاهي تهران بزرگ موفق به انه��دام 193 باند فعال در زمينه 
سرقت داخل خودرو شدند كه در مقايسه با سال گذشته شاهد 
رشد 22 درصدي در انهدام باندهاي فعال در اين زمينه بوده ايم.  
رئيس پليس آگاه��ي پايتخت افزود: در بازرس��ي از مخفيگاه 
متهمان هم شاهد رشد 15/6درصدي در ميزان كشفيات اموال 

مسروقه در مقايسه با سال گذشته هستيم.

 انهدام 190 باند سرقت 
داخل خودرو در پايتخت

هفت م�رد جوان ك�ه به اته�ام ربودن دانش�جوي بنگالدش�ي و ت�الش براي 
اخ�اذي از خان�واده اش بازداش�ت ش�ده اند، جرمش�ان را ان�كار كردن�د. 
به گزارش خبرنگار م��ا، اين پرونده يك س��ال قبل و همزمان با ناپديد ش��دن يك 
دانشجوي بنگالدشي در دستور كار مأموران پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. 
دوس��تان او به پليس گفتند كه او چند روز قبل از خوابگاهش��ان خارج شده وديگر 
بازنگشته است. بعد از مطرح شدن ش��كايت تحقيقات در اين باره به جريان افتاد و 
مأموران پليس آدم ربايان را كه پنج بنگالدشي و دو ايراني بودند بازداشت و دانشجوي 

جوان را هم آزاد كردند. 
دانشجوي آزاد شده در ش��رح ماجرا گفت: من از چند س��ال قبل در شهرستان قم 
تحصيل مي كنم. چن��د روز قبل بود كه يكي از همش��هريانم از من خواس��ت براي 
گردش به تهران بياييم كه قبول كردم. وقتي به تهران رسيديم او با كمك چهار نفر از 
هموطنانم و دو مرد ايراني من را به گروگان گرفتند. آنها مي خواستند به اين شيوه از 
پدرم كه مردي پولدار است اخاذي كنند كه خوشبختانه بازداشت شدند.  بعد از كامل 
شدن تحقيقات بازپرس هفت مرد جوان را به اتهام آدم ربايي مجرم شناخت و پرونده 
بعد از صدور كيفرخواست براي رسيدگي به شعبه پنجم دادگاه كيفري يك استان 
تهران به رياست قاضي توليت فرستاده ش��د. ابتداي جلسه وكيل شاكي در جايگاه 
قرار گرفت و گفت: موكل من به خاطر وضعيت روحي بدي كه بعد از حادثه داشت 
تحصيل را رها كرد و به كشور خودش بازگشت اما شكايت خودش عليه متهمان باقي 
است و براي آنها درخواست اش��د مجازات دارد.  در ادامه يكي از متهمان كه ايراني 
بود در جايگاه قرار گرفت و اتهام آدم ربايي را انكار كرد. او گفت: ش��اكي دانشجو بود 
اما در كار انتقال غيرقانوني كارگران بنگالدشي به ايران هم فعاليت مي كرد. او براي 
انتقال هر كارگر 20 ميليون تومان از آنها پول مي گرفت. متهم ادامه داد: يك روز يكي 
از هموطنان او كه در نزديكي محل كار پدرم كار مي كرد خودش را به من رس��اند و 
درخواس��ت كمك كرد. او گفت براي انتقال برادرش به اي��ران 20 ميليون تومان به 
شاكي پرداخت كرده است اما حاال از انتقال برادرش به ايران پشيمان شده و زماني كه 
براي پس گرفتن پولش نزد شاكي رفته او هم مدعي شده كه حاضر به پس دادن پول 
نيست، بنابراين از من درخواست كمك كرد كه قبول كردم. بعد هم با كمك چند مرد 
بنگالدشي با شاكي قرار گذاشته و او را به خانه اي در خيابان خاوران منتقل كرديم 
تا پول را پس بدهد كه مأموران ما را بازداشت كردند.  وكيل شاكي اما در جايگاه قرار 
گرفت و حرف هاي متهم را تكذيب كرد. او گفت: موكلش دانشجو است و حرف هايي 
كه عليه وي مطرح شده درست نيست. آنها بعد از دزديدن موكل من از پدرش طلب 
200 ميليون تومان پول كرده بودند و اگر موكل من از بازگشت به ايران نمي ترسيد 
حتماً در دادگاه حاضر مي شد و ماجرا را ش��رح مي داد. هيئت قضات بعد از شنيدن 

حرف هاي متهمان ديگر وارد شور شدند. 

 انكار ربودن
 دانشجوي بنگالدشي
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 جنوب تهران
  براي سوداگران مرگ 

ناامن خواهد ماند
رئيس پليس ته�ران با تأكيد بر اينكه مناطق ش�وش، 
مولوي و هرن�دي محلي ام�ن براي قاچاق فروش�ان و 
معتادان نخواهد بود، گفت: در ۲0 روز گذش�ته از زمان 
اجراي طرح مبارزه با س�وداگران مرگ در اين مناطق 
4 هزار و 90 معت�اد پرخط�ر، 1۳1 معت�اد متجاهر زن و 
۶0۵ كارتن خ�واب از اين مناطق جم�ع آوري و پس از 
پااليش و غربالگ�ري تحويل مراكز بازپروري ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار حسين رحيمي گفت: برخورد قاطع 
با تردد معتادان متجاهر و دستگيري خرده فروشان موادمخدر 
در اين مناطق همچنان جريان دارد و اين مناطق ديگر مكان 
امني براي اين افراد نخواهد بود. رئيس پليس تهران ادامه داد: 
از زمان اجراي طرح مبارزه در اين مناطق، پليس مبارزه با مواد 
مخدر تهران بزرگ موفق به دس��تگيري 21 قاچاقچي و ۷93 
خرده فروش موادمخدر در اين محدوده ش��ده و در بازرسي از 
مخفيگاه هاي آنها بيش از 220 كيلوگرم انواع مخدر كشف شده 
اس��ت. همچنين ۸۷ منزل پالك قرمز متعلق به موادفروشان 
پلمب ش��ده اس��ت. وي ادامه داد: با آغاز طرح پاكس��ازي اين 
مناطق، 1۷ مسجد مستقر در اين مناطق اقدامات فرهنگي خود 

را در راستاي سالم سازي اين مناطق آغاز كرده اند.

ريشه بسياري از جرائم شكل گرفته در رفتارهاي 
پرخطر مرتكبان آن نهفته است. كينه ، حسادت 
و رفتارهاي�ي از اين دس�ت در صورت�ي كه با 
مهارت هاي زندگي كنترل نشود خيلي وقت ها به 
بروز جرائم ختم خواهد شد. در جريان پرونده اي 
كه در دادگاه كيفري يك استان تهران بررسي 
شده است، عروس خانواده به خاطر حسادت به 
زندگي خواهر ش�وهرش روي او اسيدپاشيده 
بود كه به دلي�ل فراهم نبودن ش�رايط اجراي 
حكم قص�اص، وي از اين مج�ازات نجات پيدا 
كرد و به زن�دان و پرداخت ديه محكوم ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، اين حادثه تابستان دو 
سال قبل در محله افس��ريه تهران اتفاق افتاد. 
وقتي مأموران پليس آگاه��ي تهران در محل 
حاضر شدند مشخص شد كه زن جواني به نام 
ليال در جريان حادثه اسيدپاشي مجروح و به 
بيمارستان منتقل شده است. عامل اسيدپاشي 
هم كه سميه نام داش��ت و عروس خانواده بود 
از سوي همسايه ها بازداشت و سپس به اداره 
پليس منتقل ش��د. ليال وقتي م��ورد تحقيق 
قرار گرفت در ش��رح ماجرا گفت: شب حادثه 
در خانه ب��رادرم مهمان بودم و ش��ب را در آن 
جا خوابيدم. صبح روز بعد وقتي برادرم سر كار 
رفت من خواب و بيدار بودم كه سميه را باالي 
س��رم ديدم. او لباس عجيبي به تن داشت. در 
حالي كه شوكه شده بودم ناگهان حمله كرد و 
تالش كرد من را خفه كند كه مقاومت كردم. 
او سپس مايع اس��يدي به رويم پاشيد كه دنيا 
پيش چش��مانم تاريك ش��د. وقتي شروع به 
جيغ زدن كردم سميه فرار كرد اما همسايه ها 
از راه رسيدند و او را بازداشت كردند. زن جوان 

ادامه داد: من و برادرم هميشه رابطه خوبي با 
هم داشتيم و عروسمان هميش��ه به رابطه ما 
حسادت مي كرد. او براي انتقام از من دست به 
اسيدپاشي زده است.  سميه اما در بازجويي ها 
جرمش را انكار كرد و گفت نقشي در ماجراي 
اسيدپاش��ي ندارد. بازپرس اما بنا به ش��واهد 
موجود در پرونده او را مجرم شناخت و پرونده 
بعد از صدور كيفرخواست به شعبه دوم دادگاه 
كيفري يك اس��تان تهران فرس��تاده شد. در 
جلس��ه رس��يدگي ليال براي عروس خانواده 
درخواس��ت قصاص كرد و گفت: بعد از حادثه 
ادامه زندگي برايم خيلي سخت شده است. او با 
اين كارش زندگي من را تباه كرد و بايد به اين 
شيوه قصاص شود. سميه اما وقتي در جايگاه 
قرار گرفت بار ديگر جرمش را انكار كرد. شوهر 
او كه به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شده بود، 
گفت: من يك دست لباس س��ربازي در خانه 
داشتم كه يك هفته قبل از حادثه لباس ها را در 
كمد همسرم پيدا كردم. كنار لباس ها هم يك 
بسته پودر اسيد بود اما پيگير نشدم كه همسرم 
آن را براي چه مي خواهد كه حادثه اتفاق افتاد.  
بعد از ختم جلسه دادگاه با استناد به مدارك 
موجود در پرونده سميه را به اتهام اسيدپاشي 
مقصر شناخت اما براي اجراي حكم از پزشكي 
قانون اس��تعالم كرد. پزش��كي قانوني اما در 
گزارش خود به دادگاه اع��الم كرد كه با توجه 
به عمق س��وختگي روي صورت و بدن شاكي 
امكان اجراي حكم قصاص متهم پرونده وجود 
ندارد، بنابراين هيئت قضات عروس اسيدپاش 
را از مجازات قصاص تبرئه و به پرداخت ديه و 

حبس محكوم كرد. 

عروس اسيدپاش از قصاص فاصله گرفت

فرار راننده اسنپ با طالهاي دختران فراري
دخت�ران زي�ادي ب�ه خاط�ر مش�كالت 
خانوادگي از محل زندگي ش�ان به تهران 
فرار مي كنند به اميد اينك�ه در پايتخت 
زندگي شيريني را تجربه كنند اما بررسي 
پرونده هاي تش�كيل شده حكايت از اين 
دارد كه آنها در تهران در دام افراد ش�ياد 
گرفتار مي ش�وند. پرونده دو دختر 1۳ و 
1۵ س�اله فراري ك�ه به تازگ�ي در پليس 
آگاهي تهران تشكيل ش�ده است نشان 
مي ده�د آنه�ا ب�راي خوش�گذراني از 
خانه شان در شهرستان فرار كرده و خود 
را به پايتخت مي رسانند اما در دام راننده 
يك اسنپ و دوس�ت او گرفتار مي شوند. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل دو دختر 
13 و 15 س��اله سراس��يمه به اداره پليس 
رفتند و گفتند دو پسر جوان آنها را گروگان 
گرفته اس��ت و 50 ميليون تومان پول و طال 
آنها را سرقت كرده اند.  يكي از شاكيان گفت: 
من و دوستم بهار هر دو اهل يكي از شهرهاي 
غربي كشور هستيم و در يك مدرسه مشغول 
به تحصيل بوديم. ما هر دو عاشق سفر بوديم 
و خيلي دوست داشتيم به شهر تهران بياييم 
و مكان هاي ديدني و تاريخي آن را از نزديك 
ببيني��م. از طرفي هم يكي از دوس��تانم كه 
بستگانش در تهران زندگي مي كنند خيلي 
از پارك ها، سينماها و مراكز خريد و تفريحي 
تهران تعريف مي كرد به طوريكه ما شيفته 
تهران ش��ده بوديم و تصمي��م گرفتيم هر 
طوري شده به تهران بياييم، اما از آنجايي كه 
خانواده من و بهار مخالف بودند ما نقشه فرار 

از خانه  هايمان را طراحي و اجرا كرديم. 
وي ادام��ه داد: چن��د روز قبل م��ن كارت 
عابربان��ك م��ادرم را ك��ه داخل حس��ابش 
۷0 ميليون تومان پول داش��ت بدون اجازه 
برداشتم و با بهار تماس گرفتم و دو نفري از 
خانه  هايمان فرار كرديم. ابتدا به طالفروشي 
رفتي��م و 50 ميلي��ون تومان ط��ال خريدم 
چ��ون احتم��ال دادم مادرم وقت��ي متوجه 
شود كارتش را برداش��ته ام به بانك مي رود 
و كارت را مس��دود مي كند به همين دليل 
طال خريديم تا طالها را در تهران بفروشيم و 
خرج خوشگذراني كنيم. سپس سوار اتوبوس 
و راهي تهران ش��ديم. وقتي در ترمينال از 
اتوبوس پياده شديم تاكس��ي اسنپي براي 

رفتن به مركز خريدي گرفتيم. راننده پسر 
جواني بود ك��ه با چرب زباني خ��ودش را به 
ما نزديك كرد و فهميد كه من و دوس��تم از 
خانه هايمان فرار كرده ايم . من به او گفتم كه 
پول و طالي زيادي همراه خودم دارم و قصد 
دارم خانه اي در تهران اجاره كنم كه راننده 
اس��نپ گفت خواهرش زن جواني است كه 
به تنهايي زندگي مي كن��د و مي تواند من و 
دوستم را پيش او ببرد تا چند روزي خانه او 
باشيم و بعد براي ما خانه اي اجاره كند. او ما را 
فريب داد و به خانه باغي در حوالي كرج برد. 
وقتي وارد خانه باغ شديم خبري از خواهرش 
نبود ك��ه دقايقي بعد يكي از دوس��تانش به 

جمع ما اضافه شد. آنها ما را گروگان گرفتند و 
به زور همه طالها و كارت عابربانكم را گرفتند 
و بعد از اينكه طالها را فروختند و پول هاي 
كارت عابر مادرم را برداش��ت كردند ما را در 
بيابان هاي اطراف تهران رها كردند. در حالي 
كه هيچ پولي نداشتيم با زحمت زياد خودمان 
را به تهران رسانديم و به اداره پليس آمديم تا 
از راننده اسنپ و دوستش به اتهام آدم ربايي 

و سرقت اموالمان شكايت كنيم. 
با طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي 
بخشوده، بازپرس شعبه هفتم دادسراي امور 
جنايي تهران براي رس��يدگي و شناس��ايي 
متهمان در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس 

آگاهي قرار گرفت. 
نخستين بررسي ها نشان داد چند روز قبل 
خانواده هاي دو دخترنوجوان در شهرستان 
به اداره پليس رفته اند و براي دخترانش��ان 
اعالم مفقودي كرده اند. همچنين مشخص 
شد مادر يكي از آنها نيز اعالم كرده دخترش 
كارت عابربانك او را كه ۷0 ميليون تومان پول 
داشته است سرقت و از خانه فرار كرده است. 
بدي��ن ترتي��ب مأم��وران ضم��ن اط��الع به 
خانواد ه هاي دو دختر ف��راري تحقيقات خود 
را براي شناسايي دو پس��ر جوان آغاز كردند 
تا اينكه چند روز قبل راننده اسنپ را كه مرد 
جواني به نام شايان بود شناسايي و بازداشت 
كردند.  متهم در بازجويي ها با اعتراف به جرم 
خود همدست خود را كه پس��ر جواني به نام 
كامران اس��ت به پليس معرفي كرد . مأموران 
در ادامه كامران را هم بازداشت كردند تا اينكه 
دو متهم هفته قبل براي بازجويي به دادسراي 
امور جنايي تهران منتقل ش��دند.   شايان در 
بازجويي ها گفت: وقتي دو دختر نوجوان را در 
نزديكي ترمينال سوار خودروام كردم متوجه 
شدم آنها فراري هستند. آنها گفتند كه جايي 
را براي خواب و زندگي ندارند كه من پيشنهاد 
دادم به خانه يكي از دوستانم بيايند و آنها هم 
قبول كردند. پس از اين با دوستم كامران تماس 
گرفتم و او هم به جمع ما پيوست و چهار نفري 
به سوي خانه باغ يكي از دوستانم رفتيم. قرار 
بود ما با هم رابطه دوستانه داشته باشيم و ما هم 
قول داديم كه به آنها كمك كنيم. وقتي يكي از 
آنها طالها را در اختيار ما گذاشت تا بفروشيم و 
با پولش براي آنها خانه اي اجاره كنيم وسوسه 
شديم و نقشه سرقت را طراحي كرديم و آنها را 
به بهانه اي به اطراف تهران برديم و رها كرديم 
و پس از اينكه طال ها را فروختيم پول آن را بين 
خودمان تقس��يم كرديم. وي ادامه داد: من با 
سهم خودم ماش��ين پرايدم را عوض كردم و 

خودروی پژو خريدم .
كامران هم گفت: من دانشجوي رشته شيمي 
هستم. وقتي طالها را ديدم وسوسه شدم و با 
دوستم طالها را سرقت كرديم و فروختم. من 
با پول طالها شهريه دانش��گاهم را كه عقب 
افتاده ب��ود پرداخت ك��ردم.  دو متهم براي 
تحقيقات بيشتر به دستور قاضي بخشوده در 
اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفتند. 
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