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مرگ غم انگیز 5 نوجوان 
هنگام شنا

پنج ک�ودک و نوجوان هنگام ش�نا در اس�تخر آب کش�اورزی 
در حالی که قص�د کمک ب�ه یکدیگر را داش�تند غرق ش�دند.

دو روز قبل به مأموران پلیس شهرستان خوشاب در استان خراسان 
رضوی خبر رسید پنج نفر هنگام شنا در استخر آب کشاورزی غرق 
شده اند. محل حادثه روس��تای عبدل آباد بود و زمانی که مأموران در 
محل حاضر شدند اجس��اد پنج کودک و نوجوان هفت تا 18 ساله از 

آب خارج شده بود. 
بررسی ها نشان داد کودکان در حال شنا در استخر آب کشاورزی بودند 
که به علت عدم آشنایی با فن ش��نا دچار حادثه شدند. آنها در حالی 
که تالش می کردند یکدیگر را از غرق شدند نجات دهند جانشان را 
از دست دادند. سرهنگ یداهلل نوروزی، فرمانده انتظامی شهرستان 
خوشاب گفت، اجساد به پزشکی قانونی منتقل شدند و تحقیقات در 

این باره جریان دارد.

کالهبرداری 100 میلیارد تومانی
 از مشتریان بورس

مردی که متهم است 300 نفر را با وعده سرمایه گذاری در بورس 
فریب داده و 100 میلیارد تومان از این راه به جیب زده، بازداشت شد.

به گزارش جوان، س��ردار علی محمدی، جانش��ین فرمانده انتظامی 
استان آذربایجان ش��رقی گفت: چندی قبل ش��کایت های مشابهی 
درباره کالهبرداری با وعده سرمایه گذاری در بورس به پلیس مراغه 

گزارش شد.
 بررس��ی ها نش��ان داد، مردی با معرفی خود ب��ه عناوین مختلف 
شهروندان را با وعده سرمایه گذاری در بورس و پرداخت سود کالن 
به آنها فریب داده و بعد از گرفتن پول دیگر به تماس هایشان جواب 

نداده است. 
در حالی که ش��مار ش��کایت ها به 300 فقره و میزان کالهبرداری به 
100 میلیارد تومان رسیده بود، مأموران موفق شدند مرد فریبکار را 
شناسایی و او را بازداش��ت کنند. تحقیقات برای کشف جرائم بیشتر 

متهم جریان دارد.

کشف 41  اسلحه کمری
 در شهرستان پاوه

فرمان�ده مرزبان�ی انتظام�ی جمهوری اس�امی ایران از کش�ف 
41 قبض�ه کلت جنگ�ی در مرزه�ای شهرس�تان پاوه خب�ر داد.

به گزارش جوان، سردار احمدعلی گودرزی گفت: مرزبانان هنگ مرزی 
پاوه هنگام کنترل نوار مرزی با قاچاقچیان سالح که قصد قاچاق اسلحه 
به داخل کشور را داش��تند درگیر و همزمان با زمینگیر کردن آنها 41 
قبضه سالح کلت جنگی، 2 هزار عدد فشنگ جنگی و 82 تیغه خشاب 
مربوطه کشف کردند.  وی عنوان کرد: متهمان در جریان درگیری موفق 

به فرار شدند که تالش برای بازداشت آنها جریان دارد.

شیوع مفسده 
در اجاره ساعتی خانه ها

اجاره کردن س��اعتی خانه ها رویدادی اس��ت که در شهرهای بزرگ، 
خصوصاً تهران شایع شده است. این اتفاق همواره در شهرهای شمال 
کشور که پذیرای گردشگران است رواج داشته، اما تردیدی وجود ندارد 
در پیوست این اتفاق در تهران، مفس��ده هایی جریان دارد و هر روز بر 
دامنه آن اضافه می شود. پیدا کردن این خانه ها به راحتی آب خوردن 
است و عمده مش��تریان آن یک زن و مرد یا یک دختر و پسر هستند. 
آگهی های این خانه ها در سایت های پرطرفداری مثل دیوار در دسترس 
است و همه چیز با یک تماس ش��روع می شود. در تماسی که با شماره 
چند آگهی برقرار کردیم، اعالم شد خانه ها از ساعت 12 ظهر تا 13 ظهر 
روز بعد با همه امکانات اجاره داده می ش��ود. هویت افرادی که همراه 
شما به این خانه ها وارد می شوند برای صاحبان آگهی مهم نیست. هیچ 
قراردادی برای این مدت بین طرفین منعقد نمی شود و در نهایت با گرو 
گذاش��تن یک کارت ملی، خانه در اختیار اجاره کننده قرار می گیرد. 
قیمت اجاره چنین آپارتمان هایی بین 500 هزار تا یک میلیون تومان و 
گاه بیشتر از آن در همان مدت چند ساعت در نوسان است. گردانندگان 
این خانه ها در ذیل آگهی ه��ای خود آپارتمان ه��ای دیگری در نقاط 
مختلف شهر هم پیشنهاد می دهند و تأکید دارند رسیدن به هر کدام از 

آنها با یک تماس برقرار می شود.
گردانندگان این خانه ها با وجود اینکه فعالیت اقتصادی انجام می دهند، 
ذیل هیچ س��اختار قانونی فعالیت نمی کنند. براساس اظهارات رئیس 
اتحادی��ه مش��اوران امالک، مش��اوران ام��الک حق ورود ب��ه چنین 
فعالیت هایی را ندارند و در صورت احراز فعالیت در چنین کاری، بنگاه 
آنها پلمب خواهد شد. او تأکید دارد که مالک یک  خانه مختار است خانه 

خود را به هر صورت که می خواهد اجاره دهد. 
با وجود اینکه منع قانونی برای چنین کاری حس نمی شود، که لزوماً 
به معنای عدم بروز و شیوع مفس��ده از مجرای چنین فعالیتی نیست. 
از همین رو چنین فعالیت هایی یا بای��د ذیل اتحادیه امالک یا اتحادیه 
هتلداران انجام شود که پلیس اماکن، امکان نظارت بر مراودات انجام 
شده را داشته باشد یا سازوکار قانونی برای آن تبیین شود، هرچند اگر 
بروز مفسده از چنین فعالیتی خارج شود کسب و کار خانه های اجاره 

ساعتی هم کساد می شود. 

   آرمین بینا 
چه�ار م�رد آدم رب�ا ک�ه پ�س از تص�ادف 
س�اختگی پس�ر 17 س�اله را ب�رای اخاذی 
30 میلی�ارد تومان�ی از خان�واده اش ربوده 
بودن�د، وقت�ی پلی�س را در ی�ک قدم�ی 
خ�ود دیدن�د، گ�روگان را ره�ا کردن�د. 
به گزارش ج��وان، چند روز قب��ل زن و مردی 
در تهران ب��ه اداره پلیس رفتند و از گم ش��دن 
ناگهانی پسر 17 ساله ش��ان به نام کامران خبر 

دادند.
مادر پسر گمشده در توضیح ماجرا گفت: »پسرم 
دانش آموز است و س��اعتی قبل برای رفتن به 
کالس های تقویتی با خودروی پدرش از خانه 
خارج ش��د که در میانه راه با من تماس گرفت 
و گفت ب��ا خودرویی در بزرگ��راه امام علی)ع( 
تصادف کرده است. من صدای درگیری پسرم 
را شنیدم، اما ناگهان تلفن همراهش خاموش و 
بعد از آن دیگر ارتباطم با پسرم قطع شد. پس 
از این حادثه بالفاصله با همسرم تماس گرفتم 
و ماجرا را برایش شرح دادم، او به خانه آمد و به 
دنبال پسرم گشتیم، اما ردی از او پیدا نکردیم. 
ما احتمال می دهیم برای پسرم اتفاق بدی رخ 

داده باشد و درخواست کمک داریم.« 
    اخاذی 30 میلیارد تومانی 

با طرح این ش��کایت، پرونده به دستور قاضی 
عظیم سهرابی، بازپرس ش��عبه نهم دادسرای 
امور جنایی تهران در اختیار تیمی از کارآگاهان 

پلیس آگاهی قرار گرفت. 
در حالی که مأم��وران پلیس با اعالم ش��ماره 
پالک خودروی پس��ر گمش��ده به گشت های 
پلیس موفق ش��ده بودند خ��ودرو را در یکی از 
خیابان های تهران کش��ف کنند، شاکی دوباره 
به اداره پلیس رفت و گفت پسرش از سوی چند 
مرد ربوده شده و آدم ربایان برای آزادی پسرش 

درخواست 30 میلیارد تومان پول کرده اند. 
وی گفت: »من و همسرم هر دو در جست وجو 
پسرمان بودیم که مرد ناشناسی با تلفن همراه 
من تماس گرفت و گفت پسرم را گروگان گرفته 
است و باید برای آزادی ا ش 30 میلیارد تومان به 
او و همدستانش بدهم. من ابتدا حرف های آنها 

را باور نکردم تا اینکه صدای پس��رم را از پشت 
گوش��ی ش��نیدم که التماس می کرد او را آزاد 
کنیم. از صدای پسرم معلوم بود که آدم ربایان او 
را کتک زده و ترسانده بودند. آنها من و همسرم 
را تهدی��د کردند اگر موض��وع را به پلیس خبر 
بدهیم، پسرم را می کش��ند. من از آنها فرصت 
خواس��تم تا برای آنها پول  فراه��م کنم و قرار 
شد دوباره گروگانگیر با من تماس بگیرد. االن 

نگرانم آدم ربایان بالیی سر پسرم بیاورند.« 
    رهایی گروگان 

با به دست آمدن این اطالعات، مأموران تحقیقات 
گسترده ای را برای شناسایی آدم ربایان و رهایی 
گروگان آغاز کردند. بررس��ی های تیم مبارزه با 
آدم ربایی نشان داد متهمان پس از یک تصادف 
ساختگی، پسر 17 س��اله را ربوده و به خانه ای 
در جنوب ته��ران منتقل کرده ان��د. در حالی که 
مأموران در یک قدمی متهمان بودند باخبر شدند 
آدم ربایان پسر ربوده شده را پس از چند ساعت 
در یکی از خیابان های جنوب شهر رها کرده و از 

محل گریخته اند. 
پسر جوان پس از آزاد شدن از دام آدم ربایان گفت: 

»مثل هر روز از خانه با خودروی پدرم خارج شدم 
تا به کالس تقویتی ام بروم. در بزرگراه امام علی در 
حال رانندگی بودم که یک خودروی پژو برای من 
مزاحمت ایجاد کرد و دقایقی بعد هم با هم تصادف 
جزئی کردیم. خودرو را به کنار بزرگراه بردم و توقف 
کردم و خودروی پژو هم جلو من توقف کرد. وقتی 
از خودرو پیاده ش��دم تا ببینم چقدر به خودرو ام 
خسارت وارد شده تا با پلیس تماس بگیرم، چهار 
مرد از خودروی پژو پیاده شدند و خودشان را مأمور 
مخفی پلیس معرفی کردن��د. آنها به من گفتند 
که خالفکارم و جزو افراد شرور منطقه زندگی ام 
هس��تم. آنها ادعا کردند گزارش ه��ای زیادی از 
خالف های من به پلیس رسیده و باید همراه آنها 
ب��ه اداره پلیس بروم. وقتی به آنها گفتم اش��تباه 
می کنید و من دانش آموز هستم و اجازه بدهید با 
پدرم تماس بگیرم، ناگهان مرا گرفتند و به زور به 
داخل خودروی خودشان کشاندند. چشمانم را با 

پارچه بستند و خودرو به راه افتاد.« 
وی ادام��ه داد: »آنه��ا تهدید کردن��د که هیچ 
حرکتی نکنم و من هم ابت��دا فکر کردم مأمور 
پلیس هستند و منتظر بودم مرا به اداره پلیس 

ببرند، اما وقتی داخل اتاقی حبسم کردند تازه 
متوجه ش��دم در دام آدم ربایان گرفتار شده ام. 
آنها تلفن همراه پدر و م��ادرم را از من گرفتند 
و با آنه��ا تلفنی صحبت و تهدی��د کردند برای 
آزادی من 30 میلیارد تومان پول فراهم کنند. 
چند س��اعتی گذش��ت تا اینکه یکی از آنها به 
همدس��تانش گفت پدر و مادرم به اداره پلیس 
رفته و شکایت کرده اند. آدم ربایان وقتی متوجه 
شدند پلیس در تعقیب آنهاست، ترسیدند و مرا 
دوباره سوار خودرو کردند و در یکی از خیابان ها 
در حالی که چشمانم را با پارچه ای بسته بودند، 
رها کردند و به س��رعت از مح��ل گریختند.«  
بدین ترتیب مأموران پ��س از رهایی گروگان 
تحقیقات خود را برای شناس��ایی و دستگیری 
آدم ربایان آغاز کردند. مأموران در بررسی های 
تخصصی چهار مظنون را بازداش��ت و به اداره 

پلیس منتقل کردند. 
از سوی دیگر بررسی ها نش��ان داد تعدادی از 
اعضای اصلی باند  هنوز فراری هستند. همزمان 
با تحقیق از متهمان، مأموران در تالشند اعضای 

باند آدم ربایان را بازداشت کنند. 

مرخص�ی  در  ک�ه  س�ابقه دار  مج�رم 
زن�دان، م�ادر همس�ر دوم�ش را ب�ه قت�ل 
رس�انده ب�ود ب�ه قص�اص محک�وم ش�د. 
به گزارش جوان، 2۹ خرداد ۹۹، مأموران پلیس 
تهران جسد سوخته زنی را در یکی از خیابان های 
شرق تهران کشف کردند که شواهد اولیه نشان 
می داد این زن در محل دیگری کش��ته و در این 

مکان به آتش کشیده شده است. 
جسد به دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل 
شد و بعد از تشخیص هویت، مشخص شد متعلق 
به فهیمه ۶1 ساله اس��ت که چند روز قبل مرد 
جوانی خبر ناپدید ش��دن او را به مأموران پلیس 

گزارش داده بود.
آن مرد که پس��ر مقتول بود، م��ورد تحقیق قرار 
گرفت. او در توضیح به مأم��وران گفت: »مادرم 
مغازه ای را در میدان امام حس��ین داشت که آن 
را سال ۹0 به مبلغ یک میلیارد تومان به یک زن 
فروخت. خری��دار که فریبا نام داش��ت به مادرم 
چک بالمحل داده بود، به همی��ن خاطر مادرم 
با او و دو پسرش درگیری داشت، حتی شکایت 

هم کرده بود.«
او در ادامه گفت: »داماد فریبا یکی از خواننده های 
معروف پاپ کشور و پس��رش به نام رضا نیز مرد 
خالفکاری است که به اتهام قاچاق مواد مخدر در 
زندان ساری دوران محکومیتش را می گذراند. رضا 
متأهل بود و دو فرزند داش��ت، اما در این مدت به 

خواهرم عالقه مند شده بود و آنها نامزد بودند.«

مرد ج��وان ادام��ه داد: »چند روز قب��ل رضا در 
مرخصی از زندان با مادرم تماس گرفت و گفت 
می خواهد او را پیش طلب��کارش ببرد تا پس از 
گرفتن طلب��ش، مبلغ 300 میلی��ون تومان هم 
ب��ه او بدهد. رضا از مادرم خواس��ته ب��ود درباره 
این قرار مالقات با کسی حرفی نزند، ولی مادرم 
از ترس موضوع ق��رار را با ما در میان گذاش��ت 
و از خانه بی��رون رفت، اما دیگ��ر او را ندیدیم تا 
جسدش کشف شد. حاال به رضا مشکوک هستیم 

و احتماالً قتل کار او باشد.«
با ثبت این اظهارات، رضا تحت تعقیب مأموران 
قرار گرفت و در رون��د تحقیقات معلوم ش��د او 
از مهرماه ۹1 به اتهام مش��ارکت در س��اخت و 
نگهداری یک کیلو و 40 گرم شیشه به 25سال 
حبس محکوم ش��ده اس��ت، اما بعد از مرخصی 
یک هفته ای از زندان و برگش��ت به آنجا، این بار 
به بهانه بیماری به بهداری زندان منتقل ش��ده 
و پزشک زندان هم بعد از معاینه به او 48ساعت 
مرخصی استعالجی داده  است، ولی رضا این بار 
در مهلت مرخصی استعالجی به زندان برنگشت 

و متواری بود.
با به دس��ت آمدن این اطالعات و با قوت گرفتن 
فرضیه قتل از سوی رضا، او همچنان تحت تعقیب 
قرار داشت تا اینکه سه ماه بعد از حادثه به پلیس 

آگاهی رفت و خودش را تسلیم کرد. 
متهم با انکار قتل در اظهاراتش گفت: »با مادرزنم 
اختالف داشتم، اما در حدی نبود که بخواهم او 

را بکش��م. آن روز بعد از قرار با فهیمه، او س��وار 
ماشینم شد و بعد از کمی صحبت از ماشین پیاده 
شد و رفت. باور کنید نمی دانم چه کسی او را به 

قتل رسانده است.«
تحقیقات ادامه داش��ت تا اینکه مرد خالفکار در 
حالی که از خانه و خودروی او آثار خون مطابق 
با گروه خونی مقتول کش��ف ش��ده بود، لب به 
اعتراف گش��ود و به قتل اعتراف کرد. آن مرد در 
توضیح گفت: »شب حادثه با فهیمه قرار داشتم 
تا درباره بدهی اش صحبت کنم. از او خواس��ته 
بودم چک های م��ادرم را همراهش بی��اورد، اما 
وقتی سوار ماشین شد، گفت دسته چک پسرش 
را آورده اس��ت و بعد اصرار داش��ت دست از سر 
دخترش بردارم. او می گفت دخترش به بیماری 
سرطان مبتال و تا حاال 1۶0 میلیون تومان هزینه 

درمانش شده است.« 
متهم ادامه داد: »وقتی با این پیشنهاد مخالفت 
کردم، فهیمه اس��لحه همراهش بود که آن را به 
طرفم گرفت و تهدید به قت��ل کرد. همان موقع 
اسلحه را از دس��تش گرفتم و به گوشه ای پرتاب 
کردم، اما او دس��ت بردار نبود و دوباره به طرفم 
حمله کرد. آنجا بود که او را کشتم و برای گمراه 

کردن پلیس جسد را آتش زدم.«
با ثبت اظهارات متهم، وی این ب��ار به اتهام قتل 
عمد راهی زندان ش��د و پرونده در اولین جلسه 
محاکمه مقابل هیئ��ت قضایی ش��عبه یازدهم 
دادگاه به ریاس��ت قاضی حشمتیان قرار گرفت. 

ابتدای جلسه فرزندان مقتول درخواست قصاص 
کردند. سپس یکی از پسران مقتول گفت: »متهم 
با حرف هایش مادرم را فری��ب داد. او قول داده 
بود طلب مادرم را برگرداند، ول��ی بی رحمانه او 
را کشت و جس��دش را طوری به آتش کشید که 
کارشناسان پزش��کی قانونی نتوانند علت اصلی 
مرگ را تش��خیص دهند. مته��م زمانی هم که 
زندان بود مدام با خواهرم تماس می گرفت و چند 
روزی که مادرم ناپدید ش��ده بود جویای احوال 
مادرم بود، اما به محض اینکه فهمید دوربین های 
مداربس��ته تصویر او را ضبط کرده اند در زندان 
خ��ودش را به بیم��اری زد و از زن��دان گریخت. 
برایش درخواس��ت قص��اص داری��م و راضی به 

گذشت نیستیم.«
در ادام��ه مته��م در جای��گاه ایس��تاد و خالف 
اظهارات��ش قتل را ان��کار کرد و گف��ت: »تحت 
فشارهای بازجویی به قتل اعتراف کردم، اما حاال 
می خواهم حقیقت را بگویم. قبول دارم با فهیمه 
قرار مالقات داش��تم، اما می خواستم طلبش را 
بدهم و در عوض چک های مادرم را بگیرم، ولی او 
چک ها را نیاورده بود. به همین خاطر از پرداخت 
طلبش منصرف شدم و او را از ماشین پیاده کردم. 
باور کنید نمی دانم چه کس��ی یا کسانی او را به 

قتل رسانده اند.« 
در پایان هیئت قضایی جهت صدور رأی وارد شور 
شد و با توجه به مدارک موجود در پرونده، متهم 

را به قصاص و پرداخت دیه محکوم کرد.

 ربودن پسر 17 ساله
  برای اخاذی 30 میلیارد تومانی 

مجرم سابقه دار به قصاص محکوم شد

مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى  سايپا 131SE مدل 1393 
به رنگ سفيد روغنى به شـماره موتور 5153295 
NAS411100E3674054 شاسـى شـماره   و 

و شماره پالك 357س38 ايران59 مفقودگرديده و 
گلستان از درجه اعتبار ساقط است.   

مفقودى
اصل سـند كمپانى و شناسـنامه مالكيت (برگ سبز) 
خودرو سـوارى سـمند تيـپ ال ايكس مـدل 1388 
به شـماره موتور 12488174125 و شـماره شاسـى  
NAAC91CC9AF818707  و شـماره پـالك  
994ج39  ايران59 مفقود گرديـده و از درجه اعتبار 
گلستان ساقط مى باشد.   

مفقودى
بـرگ سـبز خـودروى سـوارى كيـا بـه شـماره 
پـالك منطقـه آزاد ارس 55-14291 و شـماره 
موتـورG4KEDH143022   و شـماره شاسـى 
kNAGN412BE5470781  مفقود شده و از درجه 
تبريز اعتبار ساقط است.    

مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى سـايپا تيپ 131SEمدل 
1393 به شماره موتور  5065988 و شماره شاسى  
NAS411100E1000757 و شماره پالك 156ج59 
ايران69 مفقـود گرديده و از درجه اعتبار سـاقط 
گلستان مى باشد.   

مفقودى
برگ سـبز و بـرگ كمپانى خـودروى پرايـد 132 مدل 
1390 رنگ سـفيد روغنى به شـماره پـالك ايران68-
365س76 و شـماره موتور 4004306 و شماره شاسى 
S1422290249437 متعلق به جـالل بيدخوى مفقود 
البرز شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
برگ سـبز خـودروى تاكسـى سـمند مـدل 1396 رنگ 
خورشـيدى با نوار مشـكى به شـماره پـالك  ايران78-

648ت16 و شماره موتور 147H0269212 و شماره شاسى 
NAACJ1JW2HF270012 متعلق بـه عرفان خالديان 
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

جالل مهرگان

پرون�ده مته�م حب�س اب�دی ک�ه در مرخص�ی زن�دان 
مرتکب 38 فقره س�رقت در ش�هر اراک ش�ده ب�ود برای 
بررس�ی به دادس�رای امور جنایی تهران فرس�تاده ش�د. 
به گزارش جوان، عصر روز 12 تیرماه 88 مأموران گشت پلیس 
استان مرکزی به مرد جوانی در یکی از خیابان ها مشکوک و وی را 
بازداشت کردند. مأموران پلیس در بازرسی بدنی از متهم 4۹ گرم 

مواد مخدر هروئین کشف کردند. 
متهم 38 ساله به نام بهرام پس از اعتراف به جرمش در دادگاه به 
حبس ابد محکوم و راهی زندان شد. وی مدتی بعد توبه نامه ای 
نوشت و درخواس��ت عفو کرد که درخواس��ت او موافقت شد و 

حبس ابدش به 18 سال زندان تقلیل یافت. 
    سرقت های سریالی در مرخصی از زندان 

متهم پس از اینکه مورد عفو قرار گرفت در س��ال ۹2 در زندان 
درخواست مرخصی داد و در همان سال چند باری به مرخصی 
رفت. از س��وی دیگ��ر در همان س��ال مأموران پلی��س اراک با 
سرقت های سریالی از منازلی روبه رو شدند که سارق هیچ ردی 

از خود برجای نگذاشته بود.
 در حالی که تحقیقات برای شناسایی سارق منازل ادامه داشت 
مأموران پلیس س��ارقی را هنگام س��رقت  از س��اختمان بانکی 
بازداش��ت کردند. متهم پس از انتقال به اداره پلیس و بررس��ی 
هویتش مشخص شد بهرام نام دارد و در مرخصی از زندان دست 
به سرقت زده است. بررس��ی های نش��ان داد وی همان سارق 
سریالی منازل است که تمام س��رقت ها را در مرخصی از زندان 

انجام داده است. 
   اعتراف به 38 فقره سرقت 

بهرام در بازجویی ها به 38 فقره س��رقت از منازل اعتراف کرد و 
گفت: »وقتی حبس ابدم به 18 سال زندان تبدیل شد، درخواست 
مرخصی کردم که پس از مدتی رئیس زندان موافقت کرد و من 
هم به مرخصی آمدم. پولی نداشتم برای همین تصمیم گرفتم از 
منازل سرقت کنم. پس از این هرچند وقت یک بار به بهانه های 
مختلف درخواست مرخصی می کردم و اززندان بیرون می آمدم 
و در مدت مرخصی به تعدادی از منازل دستبرد می زدم و دوباره 
خودم را به زندان معرفی می کردم تا اینکه در آخرین سرقت، آژیر 

ساختمان به صدا درآمد و به دام افتادم.« 
متهم پس از اعتراف به سرقت های سریالی در شعبه 107 جزایی 
اراک به ردمال، سه سال حبس و قطع چهار انگشت دست راست 

محکوم شد. 
وی پس از تأیید حکم��ش چند روز قبل هم��راه پرونده اش به 
دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد و پرونده وی در اختیار 
قاضی حسین گودرزی، بازپرس ش��عبه سوم اجرای احکام قرار 
گرفت. همزمان با بررسی پرونده، متهم در دادسرای امور جنایی 

تهران وی به زندان معرفی شد. 

اعتراف به 38 سرقت
 در مرخصی از زندان


