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دوئل خونين در جنوب تهران

قتل هندوانه فروش دوره گرد با شليك گلوله

تيراندازي در عروسي با 10 زخمي

كالهبرداري مجري قالبي راديو از 70 نفر

خارج كردن ميله فلزي از پاي زن خانه دار

مرگ كارآفرين نمونه با  انفجار مخزن ازت

سقوط مرگبار از كوه دشت ارژن

دوئل خونين دو پسر افغان در جنوب تهران با مرگ 
يكي از آنها خاتمه يافت.

به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ امين محمدي، رئيس 
كالنتري 13 آبان در ش��رح ماجرا گفت: ساعت 14 روز 
گذش��ته به مركز فوريت هاي پليس 110 خبر رس��يد 
كه رهگذران پيكر نيمه جان پسري نوجوان را در پارك 
معلم شهرك شهيد بهشتي در جنوب تهران مشاهده 
كرده اند. لحظاتي بعد تيمي از مأموران كالنتري 168 
سيزده آبان خود را به محل رساندند. در اولين بررسي ها 
معلوم شد پسر 15 س��اله تبعه افغان است كه با اصابت 
ضربات چاقو به ناحيه كمر و پا مجروح شده و چاقو كنار 

وي روي زمين است. او با جمالتي بريده گفت يك نفر 
او را با چاقو هدف قرار داد و از محل گريخت. همزمان 
با حضور امدادگ��ران اورژانس در محل، مجروح حادثه 
به بيمارس��تان منتقل ش��د و تحقيقات در اين باره به 

جريان افتاد. 
سرهنگ محمدي ادامه داد: هنوز زمان زيادي از ماجرا 
نگذشته بود كه اين بار به مأموران كالنتري خبر رسيد 
حادثه مشابهي در خيابان نيلوفر 9 در حوالي پارك رقم 
خورده است. با حضور پليس در محل و بررسي هاي اوليه 
مشخص شد كه پسري 19 س��اله كه او هم تبعه افغان 
است با اصابت ضربات متعدد چاقو به كمر،  بازو و گردن 

به شدت مجروح شده است كه به سرعت به بيمارستان 
منتقل شد. بررس��ي ها در جريان بود كه از بيمارستان 
خبر رسيد پسر 19 ساله به علت شدت جراحت فوت شده 
است. همزمان با حضور بازپرس و تيم جنايي در محل 
جسد به پزشكي قانوني منتقل شد. يكي از بستگان پسر 
15 ساله به پليس گفت كه او و پسر 19 ساله از مدتي قبل 
با هم اختالف داشتند. آنها براي امروز وعده كرده بودند تا 
در خيابان نيلوفر با هم دعوا كنند كه حادثه اتفاق افتاد. 
س��رهنگ محمدي گفت: متهم براي ادام��ه درمان در 
بيمارستان بستري است و تحقيقات براي بررسي انگيزه 

حادثه مرگبار در جريان است. 

تحقيقات مأموران پليس آگاهي تهران براي بازداشت 
عامل شليك به هندوانه فروش دوره گرد در جريان 

است. 
حادثه تيراندازي عصر روز گذشته در ميدان چله دوران 
باقرش��هر تهران اتفاق افت��اد. لحظاتي بع��د از حادثه 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران در محل حاضر 
شدند و با جسد مرد جوان در حالي كه با شليك گلوله 
هدف قرار گرفته و جان باخته بود مواجه شدند. شاهدان 
به پليس گفتن��د مرد هندوانه فروش مش��غول فروش 
هندوانه بود كه يك خودروي سمند  خاكس��تري كنار 

خودروی نيس��ان مرد ميوه فروش توقف كرد. همزمان 
راننده س��مند، مرد هندوانه فروش را با ش��ليك گلوله 
اسلحه ش��كاري هدف قرار داد و به سرعت از محل دور 
شد. با انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات پليس 

براي بازداشت عامل حادثه در جريان است. 

معاون اجتماعي فرمانده�ي انتظامي چهارمحال و 
بختياري گفت: ش�ليك گلوله س�اچمه اي از سالح 
شكاري در روس�تاي »گردوي س�فلي« شهرستان 

كوهرنگ 10 نفر را راهي بيمارستان كرد. 

سرهنگ خس��رو نجفي گفت: جوان 25 ساله اي بامداد 
پنج شنبه هنگام تيراندازي در جشن عروسي در روستاي 
گردوي س��فلي كوهرنگ 10 نفر را زخم��ي كرد. وي با 
تأكيد بر اينك��ه اين حادثه عمدي نبوده اس��ت، اظهار 

داشت: بيشتر مصدومان اين حادثه كودك بودند كه از 
ناحيه پا زخمي و به بيمارستان منتقل شدند. تيراندازي 
در محافل عروسي و عزا به عنوان يك سنت رواج دارد كه 

هر ساله تعدادي كشته يا زخمي مي شوند. 

مردي كه با معرفي خود به عنوان مجري راديو موفق 
شده است از 70 نفر در اصفهان كالهبرداري كند در 

شهرستان كرج دستگير شد. 
چندي قبل شكايت هاي مش��ابهي عليه مجري قالبي 
به مأموران پليس آگاهي شهرس��تان اصفهان گزارش 
شد. براساس شكايت هاي مطرح ش��ده همه شاكيان 
به پليس گفتن��د مردي با آنها تماس گرفته اس��ت و با 
ادعاي اينكه شما در مسابقه راديويي برنده شده ايد آنها 

را به پاي دستگاه هاي عابربانك كشانده و با چرب زباني 
موجودي حسابش��ان را خالي كرده است. در حالي كه 
تعداد ش��اكيان به 70 نفر و مبلغ كالهبرداري به 500 
ميليون تومان رسيده بود مأموران پليس موفق شدند 
مخفيگاه متهم را در شهرس��تان كرج شناسايي و او را 

بازداشت كنند. 
سرهنگ سعيد سليميان، رئيس پليس آگاهي استان 
اصفهان گفت: متهم ب��ه كالهبرداري اعت��راف كرد و 

تالش ها براي شناسايي جرائم احتمالي وي در جريان 
اس��ت. وي گفت: اين هش��دار همواره به ش��هروندان 
داده شده اس��ت كه براي دريافت جايزه در قرعه كشي 
برنامه ه��اي راديوي��ي و تلويزيوني نياز ب��ه رفتن پاي 
عابربانك نيست، به شهروندان توصيه مي كنيم از توجه 
كردن به چنين تماس هايي خودداري كنند و هرگز به 
درخواس��ت تماس گيرندگان عمل نكنن��د و پاي عابر 

بانك ها نروند.

ميله فلزي ن�ازك كه هن�گام كار منزل ب�ه پاي زن 
خانه دار فرو رفته بود خارج شد. 

ساعت 13 روز گذشته آتش نش��انان ايستگاه 86 از وقوع 
حادثه ای در شهرري، س��ه راه تقي آباد با خبر و در محل 

حاضر ش��دند. در بررس��ي هاي اوليه معلوم ش��د بانوي 
36 ساله مشغول انجام كارهاي خانه بود كه ناگهان ميله 
نازكي به پاي چپش فرو رفت و باعث جراحت پاي وي شد. 
آتش نشانان با استفاده از دستگاه مخصوص، ميله آهني را 

برش داده و سپس وي را جهت انجام درمان هاي الزم در 
اختيار كادر پزشكي اورژانس قرار دادند كه توسط عوامل 
اورژانس به بيمارستان انتقال يافت. گفتني است علت اين 
حادثه توسط كارشناسان سازمان در دست بررسي است.

بازداشت آدم ربايان 350 ميليون توماني

اعضاي يك شبكه آدم ربايي كه با گروگان گرفتن راننده 
كاميون قصد اخاذي 350 ميليون توماني داشتند بازداشت 

شدند و گروگان در سالمت كامل آزاد شد. 
چند روز قبل اعضاي خان��واده اي مأموران پليس آگاهي 
شهرستان كرج را از ماجراي آدم ربايي با خبر كردند. يكي 
از اعضاي اين خانواده به پليس گفت: ما ساكن شهري در 
جنوب كشور هستيم. برادرم كه مردي 40 ساله و راننده 
كاميون است و چند روز قبل مثل هميشه سوار كاميونش 
شد تا محموله اي را جابه جا كند. بعد از آن ديگر خبري از 
او نشد. هر چه با گوش��ي تلفن همراهش تماس گرفتيم 
خاموش بود و دوستانش هم از او خبري نداشتند. نگران 
شديم و احتمال داديم كه دچار سانحه رانندگي شده باشد، 
اما پليس هم گفت گزارشي درباره س��انحه خودروي او 
دريافت نكرده اس��ت. به هر حال در جست وجوي يافتن 
برادرم بوديم كه يك نفر با گوش��ي تلفن همراهم تماس 

گرفت و گفت برادرم را به گروگان گرفته است. او در قبال 
آزادي برادرم 350 ميليون تومان پول نقد درخواست كرد و 
گفت كه بايد پول را نقداً به كرج بياورم و به او تحويل دهم. 
آن مرد مدعي شد كه برادرم را در جنوب كشور به گروگان 
گرفته اند و او را در همان جا حبس كرده اند اما تأكيد كرد 

كه بايد پول را به كرج بياورم. 
با اطالعاتي كه ش��اكي در اختيار پليس گذاش��ت وي از 
سوي كارآگاهان مورد آموزش هاي الزم قرار گرفت و در 
تماس هاي بعدي آدم ربايان در يكي از خيابان هاي كرج با 

آنها قرار مالقات گذاشت. 
در شاخه ديگري از بررسي ها مأموران پليس به صورت 
نامحسوس محل را تحت نظر گرفتند. بعد از آن بود كه 
يك خودروي وانت با دو سرنش��ين در محل قرار حاضر 
ش��د و برادر گروگان به آنها محلق ش��د. بعد از حركت 
كردن خودروي وانت، مأموران پليس خودرو را تعقيب 

و در محلي خلوت خ��ودرو را متوقف كردن��د و راننده و 
سرنشين را در حالي كه قصد فرار داشتند با شليك گلوله 
بازداشت كردند. دو متهم در اولين بازجويي ها به آدم ربايي 
اعتراف كردند و گفتند كه راننده كاميون را در خانه اي در 
شهرستان فرديس حبس كرده اند و دو همدستشان از 
متهم مراقبت مي كنند. با اطالعاتي كه دو متهم در اختيار 
پليس گذاش��تند كارآگاهان در محل حاضر شدند و در 
جريان عمليات ضربتي دو آدم ربا را بازداشت و گروگان را 

در سالمت كامل آزاد كردند. 
سرهنگ جواد صفايي، رئيس پليس آگاهي استان البرز 
گفت: هر چهار عضو باند، پ��س از انتقال به پليس آگاهي 
به جرم اعتراف كردند. آنها گفتند كه نقش��ه آدم ربايي را 
دو عضو ديگر باند طراحي كرده بودن��د كه دو متهم هم 
بازداشت شدند. وي گفت: تحقيقات براي شناسايي جرائم 

بيشتر متهمان در جريان است. 

يكي از كارآفرينان نمونه كش�وري در شهرس�تان 
آزاد شهر براثر انفجار مخزن ازت در كارخانه  جانش 

را از دست داد. 
اين حادثه دو روز قبل در كارخانه مهراصل اتفاق افتاد 

و زماني كه مأموران پليس و امدادگران در محل حاضر 
شدند مشخص ش��د كه رضا مقيمي اصل، مديرعامل 
كارخانه كه از كارآفرينان نمونه كشوري بود در جريان 
حادثه جان باخته است و يكي از كارگران هم كه مجروح 

شده بود به بيمارس��تان منتقل شد. س��رهنگ يداهلل 
رستمي، فرمانده انتظامي آزاد شهر گفت: حادثه به علت 
تركيدگي س��يلندر مخزن ازت اتفاق افتاد و تحقيقات 

بيشتر در اين باره جريان دارد. 

مردي كه ب�راي چيدن گياه داروي�ي به كوه هاي 
دشت ارژن شيراز رفته بود به علت سقوط از كوه 

جان باخت. 

اين حادثه شامگاه پنج شنبه اتفاق افتاد و زماني كه مأموران 
پليس شيراز به كوه هاي روس��تاي زنگنه در دشت ارژن 
حاضر و متوجه ش��دند كه مرد 58 س��اله به علت شدت 

جراحت فوت ش��ده است. س��رهنگ دالور القاصي مهر، 
فرمانده انتظامي شيراز گفت: جس��د به پزشكي قانوني 

منتقل شد و تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد. 

رئيس پليس فتا ب�ا ابراز نگران�ي از عضويت كارب�ران فضاي 
مجازي در كانال هاي قمار گفت: يك پرونده با حساب كاربري 
50 ميليارد تومان، 31 هزار عضو داش�ته اس�ت. س�ردار كمال 
هاديانف�ر از برخي مس�ئوالن كه فض�اي مجازي را ب�ه بهانه 

دسترسي آزاد مردم به اطالعات رها كرده اند، انتقاد كرد. 
سردار هاديانفر به فارس گفت: در حال حاضر 34 درصد جرائم 
ما جرائم اقتصادي است آن هم از نوع برداشت غيرمجاز. وي با 
اشاره به پيچيدگي جرائم گفت: هر چه جلوتر مي رويم تفاوت 
و پيچيدگي جرم رو به افزايش اس�ت؛ در سال 91 تا 93 حداقل 
كشف پرونده ها س�ه تا پنج روز بود، اما هرچه جلوتر مي رويم 
پرونده ها پيچيده تر شده اس�ت و تعداد قرباني ها نيز بيش�تر 
مي شود به طوري كه در يك پرونده 2 هزار نفر قرباني داشتيم 

كه مال  شان سرقت شده بود. 
رئيس پليس فتای ناج�ا در ادامه گفت: ام�روز 32 بانك براي 
جذب مناب�ع از مردم رقاب�ت دارند، ولي اين پ�ول را در حوزه 
تأمين امنيت مردم خرج نمي كنند، يعني در خصوص بانكداري 
الكترونيك و اينكه چگونه يك امنيت فوق العاده درآن داشته 
باش�يم كاري انجام  نمي دهن�د بلكه پول خ�ود را براي جذب 
مش�تري و تبليغات انجام مي دهند، وي به انسداد 143 درگاه 
بانكي با همكاري شاپرك و دستور قضايي اشاره و اعالم كرد: 
چند سرشبكه كه در تركيه وجود دارند تحت تعقيب قضايي اند 
و در حال رايزني با پليس اينترپل هستيم تا آنها را دستگير  و 

به كشور استرداد كنند. 
سردار هاديانفر به موضوع قمار و شرط بندي پرداخت و گفت: 
متأسفانه اين موضوع باعث نگراني ما است؛ چراكه شرط بندي 
در كش�ور مباح و ساده ش�ده اس�ت. پرونده اي در مازندران 
داش�تيم كه حس�اب كاربري آنها 50 ميليارد تومان س�رمايه 
داشت؛ وقتي از دوستان خواس�تم كه افراد عضو اين شبكه را 
احضار كنند تا با  آنها برخورد كنيم اعالم كردند 31 هزار نفر در 
آن كانال عضو هستند؛ از خانواده هاي مختلف با گرايش هاي 

گوناگون و اين چيزي است كه ما را نگران مي كند. 
س�ردار هاديانفر با انتقاد از اين مطلب كه اينترنت كشور حد 
ابتدا و انتها ندارد، گفت: فضاي مجازي و شبكه اجتماعي را رها 
كرده ايم و تحت عنوان اينكه برخي مي گويند مردم آزاد باشند 

و به اطالعات دسترسي آزاد داشته باشند. 

رئيس پلي�س راهور ناج�ا با اع�الم افزايش 
15 درصدي س�فرها در نيمه اول ش�هريوماه 
گف�ت: 3۸ درص�د تصادف�ات رانندگ�ي 
ب�ه دلي�ل خس�تگي و خواب آلودگ�ي و 
ع�دم توج�ه ب�ه جلو رق�م خ�ورده اس�ت. 
س��ردار تقي مهري با بيان اينكه تجربه ساليان 
گذشته نشان مي دهد كه شهريورماه پرترددترين 
و پرتصادف ترين ماه س��ال است، گفت: در نيمه 
نخست شهريورماه امسال سفرها حدود 15 درصد 
رشد داشته است، اما در عين افزايش سفر، تعداد 
جانباختگان س��رصحنه تصادفات در مقايسه با 
مدت مشابه س��ال قبل كاهش داشته است كه 
اميدواريم اي��ن روند تا پايان ش��هريورماه حفظ 
ش��ود. س��ردار مهري ادامه داد: بر اساس آمارها 
38 درصد تصادفات رانندگي به دليل خستگي و 
خواب آلودگي و عدم توجه به جلو رخ داده است 
كه نشان مي دهد به راحتي مي توان از 38 درصد از 

تصادفات جلوگيري كرد. وي با بيان اينكه پليس 
راهور حتي يك كش��ته را در تصادفات رانندگي 
زياد مي داند ادامه داد: پليس راهور به دنبال اين 
است تا با اجراي برنامه هاي مختلف و نيز اقدامات 
فرهنگي منشأ اثر باشد و بتواند اقدامات مؤثري 
را انجام دهد. وي به طرح تابس��تانه اشاره كرد و 
گفت: خوشبختانه طبق آمارهاي پزشكي قانوني، 
در ش��روع اين ط��رح وضعيت و ش��رايط خوبي 
داشتيم و به  رغم آنكه سفرها افزايش داشت، در 
ماه نخست برابر آمار پزش��كي قانوني با كاهش 
جانباخته روبه رو بوديم. وي پيش تر اعالم كرده 
بود:  در سال 96 روزانه 44 نفر جان خود را از دست 
دادند، اما در تابس��تان اين آمار به 53 نفر در روز 
رسيد و روند افزايشي يافت كه اين نشان دهنده 
آن اس��ت كه بايد تمركز بيش��تري بر آن داشته 
باشيم؛ همچنين در تابستان گذشته، 37 درصد 

تصادفات از نوع واژگوني بوده است.

خس�تگي و خواب آلودگ�ي رانن�ده اتوبوس 
مس�افربري منج�ر ب�ه واژگون�ي خ�ودرو و 
زخم�ي ش�دن 13 نف�ر از مس�افران ش�د. 
اين حادثه دو روز قبل در كيلومتر 57 محور سمنان 
به دامغان اتفاق افتاد و مأموران پليس و امدادگران 
لحظاتي بعد حادثه در محل حاضر ش��دند و شروع 
به امدادرس��اني كردند. در اولين بررس��ي ها معلوم 

شد 13 نفر از مسافران دچار جراحت كه راهي مراكز 
درماني شدند. سرهنگ نادر رحماني، رئيس مركز 
اطالعات و كنترل ترافيك پلي��س راهور ناجا علت 
حادثه را خستگي و خواب آلودگي راننده اعالم كرد. 
وي ادامه داد: اتوبوس مسافربري متعلق به تعاوني آريا 
سفر آسيا اراك كه از اراك به سمت مشهد در حركت 

بود كه دچار حادثه شد. 

شش سرنشين خودروي تيبا در آتش سوزي اين 
خودرو در جاده سبزوار به شاهرود جان باختند. 
اين حادثه ساعت 11:30 جمعه در كيلومتر 65 محور 
سبزوار - شاهرود در استان خراسان رضوي اتفاق افتاد 
و بررسي هاي پليس بعد از حادثه نشان داد كه خودرو 
پس از برخورد با شي ثابت واژگون شد و آتش گرفته 

است. در اولين بررسي ها معلوم شد كه شش نفر در 
جريان حادثه آتشين به كام مرگ رفته اند و يك نفر 
هم كه به شدت دچار جراحت شده بود به بيمارستان 
منتقل شد. س��رهنگ نادر رحماني، رئيس مركز 
اطالعات و كنترل ترافي��ك پليس راهور ناجا علت 

حادثه را تخطي از سرعت مطمئنه اعالم كرد. 

 خستگي؛ علت 38 درصد 
 تصادف هاي نيمه اول شهريورماه

مسافر را  راهي بيمارستان كرد راننده خسته 13 

مرگ 6 سرنشين تيبا در آتش

 پليس فتا:  قماربازي 
در كشور ساده شده است!

25سال زندان

4 س�ارق حرفه اي كه با تعقيب مرد طالفروش، وي 
را ربوده و با تهديد و ش�كنجه چهار و نيم كيلو طال 
و 20 هزار دالر از وي سرقت كرده بودند، به 25سال 
زندان، تحمل ضربات شالق و ردمال محكوم شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، خرداد سال 94، مردي طالفروش 
به مأم��وران پليس ته��ران خبر داد كه 4مرد س��ارق 
طالهايش را س��رقت كرده اند. او توضي��ح داد: » من 
اهل شهرستان س��نندج هستم و در ش��هر خودمان 
مغازه طالفروش��ي دارم. هر ماه يكبار چند كيلو طال 
به بازار تهران م��ي آوردم و طاله��ا را در بازار زرگران 
مي فروختم. امروز در حاليكه چه��ار و نيم كيلو طال و 
20 هزار دالر امريكا در كيف داش��تم به تهران آمدم. 
به محض اينكه از ماش��ين پياده شدم 4 سارق به من 
حمله كردند و با تهديد چاقو و قمه و با زور مرا س��وار 
خودروي ش��ان كردند. آنها بين راه با شوكر و قمه مرا 
تهديد به مرگ كردند، سپس بعد از سرقت كيفم مرا 
در جاده مخصوص كرج از ماش��ين بيرون انداختند و 

گريختند.«
با طرح اين شكايت، مأموران پليس تحقيقات خود را 
براي شناسايي سارقان آغاز كردند تا اينكه با مشخصاتي 
كه ش��اكي در اختيار آنها قرار داده بود، توانستند يكي 
از سارقان حرفه اي را به نام كيوان شناسايي و دستگير 

كنند. متهم به پليس آگاهي منتقل شد و در بازجويي ها 
با اقرار به جرمش، ديگر همدس��تانش را معرفي كرد و 
مدعي شد طراح نقشه يكي از دوستانش به نام باقر اهل 
سنندج است. او به خاطر آش��نايي با شاكي طراح اين 

نقشه بوده است. 
با اقرارهاي متهم، همدس��تان او به نام هاي محس��ن، 
علي و فرامرز همگي باسابقه بودند شناسايي و بازداشت 

شدند، اما پليس ردي از باقر به دست نياورد. 
به اين ترتي��ب در حاليك��ه پنجمين مته��م متواري 
بود پرونده با گذش��ت دو س��ال از حادثه بعد از صدور 
كيفرخواست به شعبه هفتم دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده شد و در اولين جلسه رسيدگي به پرونده 
به رياست قاضي كيخواه، شاكي بار ديگر شكايت خود 

را مطرح كرد. 
در ادامه كي��وان در جايگاه قرار گرف��ت و گفت: »باقر 
شاكي را مي شناخت و با دادن مشخصات وي با وعده 
پول ميليوني از ما خواس��ت تا او را از سنندج تعقيب و 
در تهران نقشه سرقت را اجرا كنيم. وقتي نقشه را اجرا 
كرديم بالفاصله باق��ر با ما قرار گذاش��ت و با پرداخت 

مبلغي پول، همه طالها را از ما گرفت.«
او در آخرين دفاعش گفت: »سرقت طالها را قبول دارم، 
اما قبل از تحويل كيف، چند مشت از طالها را برداشته 

بودم كه به مادر و برادرزن��م هديه دادم و حاال از مابقي 
طالها خبر ندارم. باقر بقيه طالها را با خودش برد و حاال 

از او بي خبريم.«
در ادامه سه متهم ديگر با انكار آدم ربايي و شكنجه مرد 
طالفروش، محسن در آخرين دفاعش گفت: »هنگام 
سرقت همراه دوس��تانم بودم اما باور كنيد آسيبي به 

شاكي نرساندم.«
سپس علي نيز با انكار س��رقت و آدم ربايي در آخرين 
دفاعش گفت: »من با كيوان دوست بودم. روزي به من 
گفت قصد تسويه حساب با يكي از دوستانش را دارد. به 
همين دليل قبول كردم و روز حادثه همراه او رفتم. باور 

كنيد از نقشه سرقت و آدم ربايي اطالعي نداشتم.«
در آخر، فرامرز با ابراز پش��يماني گف��ت: »تحت تأثير 
حرف هاي دوستانم وسوسه ش��دم و براي انجام نقشه 
سرقت با آنها همراه ش��دم. باور كنيد از باقر بي خبرم و 

اطالعي ندارم.«
در پايان هيئت قضايي بعد از شور، هر يك از متهمان 
را به اتهام آدم ربايي به 15سال حبس و به اتهام آزار و 
شكنجه به 10 س��ال حبس و 74 ضربه شالق محكوم 
كرد. همچنين هيئت قضايي هر چهار متهم را به رد مال 
نيز محكوم كرد. اين حكم به ديوان عالي كشور فرستاده 

شد و از سوي قضات شعبه 2 ديوان تأييد شد. 

مجازات سرقت از طالفروش 


