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دستبند پلیس بر دستان سارق با 70 فقره 
سرقت در شیراز

خداوند  به  باید  باشد  مردم  ترین  قوی  دارد  دوست  که  کسی 
توّکل کند

حـــــــــوادث

آتش نشانان جسد مرد 55 ساله را 
که در پشت بام منزلش سکته قلبی 
به  و  انتقال  را  بود  کرده  فوت  و 

عوامل اورژانس تحویل دادند.
گزارش کشف جسد مرد 55 ساله 
مسکونی  منزل  طبقه  بام  پشت  در 
مرکز  طریق  از  پرواز  در شهرک 
هفت  ایستگاه  به   125 فرماندهی 
آتش  رسیدن  از  پس  شد.  اعالم 

معاینات  طبق  و  محل  به  نشانان 
بام  پشت  در  شخص  شده،  انجام 
وی  فوت  و  کرده  قبلی  سکته 
امدادی تیم های  بود،  شده   تأیید 
شخص  کردن  فیکس  از  پس   
مخصوص  برانکارد  برروی 
کوهستان، وی را به وسیله نردبان 
عوامل  تحویل  و  انتقال  پایین  به 

اورژانس دادند.

مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه 
»طاهره  که  گفت  بویراحمد  و 
این  کار  رزمی  بانوی  آذرپیوند« 
جودوی  رقابت های  عازم  استان 
قهرمانی بانوان آسیا در کشور هنگ 

کنگ شد.
و  گفت  در  علوی،  محمدتقی  سید   
داشت:  اظهار  ایرنا  خبرنگار  با  گو 
بانوان  قهرمانی  جودوی  رقابت های 
سال  خرداد  نهم  تا  یکم  از  آسیا 
از  ورزشکارانی  حضور  با  و  جاری 

هنگ  میزبانی  به  مختلف  کشورهای 
کنگ برگزار خواهد شد.

وی افـزود کـه »طاهـره آذرپیوند« 
عضـو تیم ملـی جـودوی بانـوان از 
کهگیلویـه و بویراحمـد بـه همـراه 
جـودوکار  دیگـر  آقایـی«  »دنیـا 
عضـو تیم ملی از سـمنان عـازم این 

شـدند. رقابت هـا 
حدود  دارای  بویراحمد  و  کهگیلویه 
50 هزار ورزشکار ساماندهی شده آقا 

و خانم در رشته های مختلف است.

سازمان لیگ فوتبال ایران اعالم کرد: 
برتر  لیگ  مسابقات  دوره  هفدهمین 

از 30 تیر ماه آغاز می شود.
 ایـن تصمیم  در نشسـت سـرمربیان 
تیم هـای لیـگ برتری فوتبـال ایران 
در آکادمـی فوتبـال اتخـاذ شـد. بر 
مسـئوالن  دیگـر  تصمیـم  اسـاس 
سـازمان لیگ، مسـابقات لیگ برتر 
فوتبـال بـا حضـور 16 تیـم آغـاز 
خواهد شـد، همچنین مسـابقه سـوپر 

لیـگ نیز میـان تیم های پرسـپولیس 
قهرمـان لیـگ برتـر و نفـت تهران 
قهرمـان جـام حذفـی 14 تیـر مـاه 
در ورزشـگاه آزادی تهـران برگزار 

شـد. خواهد 
برخـی از سـرمربیان حاضـر در این 
مسـابقات  برگـزاری  بـه  نشسـت 
لیـگ در تاریخ 30 تیرمـاه اعتراض 
برگـزاری  خواهـان  و  داشـتند 
مسـابقات لیگ در مرداد مـاه بودند.

نابینایان  هیئت  رئیس 
دونده  گفت:  فارس 
شیرازی در چهارمین دوره 
میدانی  و  دو  رقابت های 
بینایان  کم  و  نابینایان 
که  اسالمی  کشورهای 
جمهوری  مرکز  باکو  در 
به  شد  برگزار  آذربایجان 

مدال طال دست یافت.
هاشمی  محمدرضا  سید   
گو  و  گفت  در  نژاد، 
امیر  کرد:  بیان  ایرنا  با 
فارس  استان  از  خسروانی 
در ماده دو چهار در 100 
با  شد  موفق  امدادی  متر 

زمان 45 ثانیه و 26 صدم 
طالی  مدال  نخستین  ثانیه 
را  ایران  ورزشی  کاروان 

کسب کند. 
این  در  کرد:  اضافه  وی 
ماده، دوندگان کشورهای 
به  آذربایجان  و  ترکیه 
ترتیب دوم و سوم شدند. 

تیم  افزود:  نژاد  هاشمی 
نابینایان  ومیدانی  دو  ملی 
کشورمان بینایان  کم   و 
 در این رقابت ها با کسب 
 2 و  نقره   2 طال،  مدال   2
پایان  خود  کار  به  برنز 

داد.

از  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
اماکن  سارق  نفر  یک  دستگیری 
خصوصی و درون خودرو و کشف 
شیراز  در  وی  از  سرقت  فقره   70

خبر داد.
در  حیدری«  »سیروس  سرهنگ 
پایگاه  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
مأموران  گفت:  پلیس  خبری 
کالنتری » 12 فخرآباد« شهرستان 
در  زنی  گشت  طریق  از  شیراز 
که  نفر  یک  استحفاظی  حوزه 
درحال سرقت از یک خودرو بود، 

دستگیر کردند.
شده  دستگیر  متهم  داد:  ادامه  وی 
کالنتری  از  تحقیقات  ادامه  برای 
12 فخرآباد به پلیس آگاهی استان 

انتقال داده شد.
در  افزود:  حیدری  سرهنگ 
سارق  این  از  شده  انجام  تحقیقات 
خودرو  درون  سرقت  فقره   70 به 
در  خصوصی  اماکن  از  سرقت  و 
که  کردند  اقرار  شیراز  شهرستان 

و  بازسازی  سرقت  صحنه های 
تاکنون 37 نفر از شکات شناسایی 

شده اند.
در  کرد:  اظهار  انتظامی  مقام  این 
از  اموالی  متهم  منزل  از  بازرسی 
موتور کولر  ویلچر،  دو عدد  قبیل 
مانیتور  فیلمبرداری،  دوربین  آبی 
و کیبورد، کیس، دو عدد کپسول 
هوا، یک عدد رادیاتور و سه عدد 

باطری کشف شد.
اسـتان  آگاهـی  پلیـس  رئیـس 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  پایـان  در 
انجـام کارهـای اطالعاتـی و  بـا 
نیـز  مالخـر  نفـر  یـک  پلیسـی 
شناسـایی و دسـتگیر شـد، افزود: 
طرح هـای مبـارزه بـا سـرقت در 
اسـتان فـارس بـا جدیـت ادامـه 
خواهـد داشـت و شـهروندان بـا 
جـدی گرفتـن هشـدارهای پلیس 
در رابطـه بـا پیشـگیری از انـواع 
در  را  پلیـس  می تواننـد  سـرقت، 
راه مبارزه با سـرقت یـاری کنند.

شیراز  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
از کشف 47 کیلوگرم حشیش در 

این شهرستان خبر داد.
در  زاده«  ملک  »یوسف  سرهنگ 
پایگاه  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
مأموران  کرد:  بیان  پلیس،  خبری 
انجام  با  مدرس«   14« کالنتری 
شدند  مطلع  اطالعاتی  اقدامات 
قصد  م-ج  هویت  به  شخصی 
از  مخدر  مواد  محموله  یک  انتقال 
شهرستان داراب به شهرستان شیراز 

را دارد.
دستور  در  موضوع  داد:  ادامه  وی 
 14« کالنتری  مأموران  کار 
از  پس  و  گرفته  قرار  مدرس« 

روا  تاکسی  دستگاه  شناسایی یک 
در ورودی شهرستان شیراز آن را 
توقیف و به کالنتری داللت که در 
بازرسی از آن تعداد 47 بسته معادل 

47 کیلوگرم حشیش کشف شد.
شیراز  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
افزود: در این رابطه پنج نفر متهم 
به  پرونده  تشکیل  با  و  دستگیر 

مرجع قضائی تحویل داده شدند.
شهرستان  داد:  هشدار  زاده  ملک 
شیراز محل ناامنی برای قاچاقچیان 
مرگ  سوداگران  و  مخدر  مواد 
خواهد بود و مأموران جان بر کف 
به  قانون  حکم  به  انتظامی  نیروی 

شدت با آن ها برخورد می کنند.

از سوی اداره ورزش و جوانان کازرون، تیم  تیم 
قرار  وتقدیر  تجلیل  مورد  شهرستان  این  والیبال 
گرفت. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و 
در  که  مراسمی  طی  کازرون،  شهرستان  جوانان 
تیم  از  برگزار گردید  اداره  این  اجتماعات  سالن 
والیبال کازرون که هفته گذشته موفق به کسب 
مقام نایب قهرمانی لیگ برتر والیبال استان شده 
بود با اهدا جوایز نفیسی از طرف اداره ورزش و 
جوانان تقدیر  شد. در این مراسم ابتدا سید اسداله 
زهرایی، رئیس هیئت والیبال، گزارشی از عملکرد 
بازی  تا  مسابقات  شروع  از  والیبال  هیئت  و  تیم 
پیشکسوتان  تیم  اعضا   از  و  کردند  ارائه  پایانی 
و محمدی رئیس اداره که پشتیبان تیم بوده و از 
آنها حمایت کرده بودند تشکر کردند و کمبودها 
و مشکالت هیئت را بیان کردند. در ادامه حامد 

محمدی، رئیس اداره، ضمن عرض تبریک برای 
مقام بدست آمده در والیبال استان بیان داشتند که 

رشته والیبال مورد حمایت 
ویژه این اداره  است و به 
خاصی  نگاه  دلیل  همین 
جهت  که  داریم  آن  به 
نهایی  مسابقه  تماشای 
یافتیم  حضور  شیراز  در 
قباًل  که  طور  همان  و 
قهرمان  داشته ام  بیان  نیز 
قهرمان  شدن آسان  ولی 
که  است  مشکل  ماندن 
ما  والیبال  امیدواریم 

 قهرمان بماند، زیرا شایستگی آن را دارد و اینکه
 از مربیان - بازیکنان – سرپرستان و بویژه  از 

زهرایی، رئیس هیئت تشکر می کنم. در پایان با 
و  ورزش  اداره  طرف  از  که  نفیسی  جوایز  اهدا 

آنان  زحمات  از  بود  شده  تهیه  شهرستان  جوانان 
تقدیر و تشکر به عمل آمد.

محکومیت  پایان  از  بعد  که  حرفه ای  متهم 
پنج ساله اش در زندان ترکیه به تهران برگشته و 
با تشکیل باندی از افراد خارجی سرقت می کرد، 

همراه دو همدستش بازداشت شد.
مرد  امسال  فروردین   23 جام جم،  گزارش  به   
بازپرسی  هشتم  شعبه  در  حضور  با  پاکستانی 
به  از مأمورهای قالبی  ناحیه 34 تهران  دادسرای 

اتهام سرقت پول هایش شکایت کرد.
مالباخته به بازپرس رسولی گفت: من مدیرعامل 
یک شرکت هستم. چند روز پیش به تهران آمده 
بودم تا با یک شرکت دیگر همکاری داشته باشم. 
اتوبان  حوالی  هتلی  در  همکارانم  از  یکی  و  من 
هتل  این  مسیر  در  دیروز  بودیم.  ساکن  چمران 

یک راننده خودروی پژو 405 سد راهمان شد.
بی سیم و سالح  نفرشان که  داد: دو  ادامه  شاکی 
داشتند، ما و خودرویمان را بازرسی کردند. یکی 
مدعی  و  می زد  انگلیسی حرف  زبان  به  از آن ها 
افراد  جست وجوی  در  و  هستند  مأمور  که  شد 
داعشی اند. ما گفتیم برای کار آمده ایم که توجهی 
نکردند. آن ها با سرقت صد اسکناس صد دالری، 
ما را رها کردند. زمانی که گشت پلیس آمد و 
موضوع را گفتیم، معلوم شد آن ها مأموران قالبی 

بودند.
مأموران اداره پنجم پلیس آگاهی در جست وجوی 
متهمان بودند که اتباع خارجی دیگری نیز که در 
با  بودند  شده  قالبی گرفتار  پلیس های  همان  دام 
حضور در اداره پلیس شکایت کردند. بررسی ها 
هتل های  یا  سفارتخانه ها  در  آن ها  می داد  نشان 

بین المللی در دام دزدها گرفتار شده اند.
با جمع بندی این اطالعات، مأموران متوجه شدند 
تصاویر سارقان فراری با چهار مرد سابقه دار که 
پلیس  مجرمان  بانک  در  آنها  مشخصات  و  نام 
تحت  آن ها  دارد.  مطابقت  شده،  ثبت  آگاهی 
تعقیب قرار گرفتند و چند روز پیش سه نفرشان 

بازداشت شدند.

تبعه   20 از  سرقت  به  بازجویی ها  در  متهمان   
تایلند،  پاکستان، کره، چین،  خارجی کشورهای 
اعتراف  بلغارستان  و  بلژیک  ایتالیا،  هند،  آلمان، 

کردند.
رضا، سرکرده این باند به افسر تحقیق گفت: من 
چند بار به اتهام سرقت، خرید و فروش مشروب 
پنج  افتادم.  زندان  به  )تصادف(  غیرعمد  قتل  و 
با یک جاعل ترکیه ای آشنا شدم  سال پیش هم 
و با گذرنامه و ویزای جعلی به ترکیه رفتم، اما 
پلیس متوجه شد قاچاقی وارد آنجا شده ام و مرا 
بودم  ترکیه  زندان  در  سال  پنج  کرد.  بازداشت 
تمام  محکومیتم  گذشته  سال  زمستان  این که  تا 
شد و به ایران برگشتم. تصمیم گرفتم با تشکیل 
باندی از افراد خارجی که به ایران سفر می کردند، 
سرقت کنم. من سراغ سه دوست سابقه دارم رفتم 
و دزدی هایمان شروع شد. ما با خودروهای پژو، 
در  بین المللی  هتل های  و  سفارتخانه ها  حوالی 
افراد خارجی  با شناسایی  تهران تردد می کردیم. 
داعشی  افراد  در جست وجوی  این که  بهانه  به  و 
هستیم آنها را بازرسی و دالرهایشان ر ا سرقت 
نیز  همدستش  دو  وی،  اعتراف  با  می کردیم. 

گفته های او را تائید کردند.

از سوی اداره ورزش و جوانان کازرون؛

از تیم والیبال کازرون تجلیل شد

مرگ مرد 55 ساله در پشت بام

کشف 47 کیلو حشیش در تاکسی سرقت از گردشگران به بهانه دستگیری عضو داعش

بانوی رزمی کار کهگیلویه و بویراحمد عازم 
رقابت های قهرمانی آسیا شد

دونده شیرازی مدال طالی مسابقات 
 همبستگی کشورهای اسالمی 

را کسب کرد

30 تیر ماه آغاز لیگ برتر فوتبال ایران

 

جنایت برای ازدواج شوم

پیشنهاد سیدکاظم سجادی سفیر ایران در دیدار با 
هراچیا رستمیان، وزیر ورزش و جوانان ارمنستان 
برای برگزاری رقابت های ورزشی از جمله دو و 
میدانی جوانان و نوجوانان و جام حامیان روابط دو 
کشور مورد موافقت اولیه برای بررسی و پیگیری 

قرار گرفت.
وزارت  در  که  دیدار  این  در  ایرنا،  گزارش  به   
ورزش ارمنستان برگزار شد، سجادی و رستمیان 
حوزه های  در  کشور  دو  همکاری های  پیرامون 
رشته های  در  آن  توسعه  راهکارهای  و  ورزشی 

مختلف مذاکره کردند.
سفیرایران با مثبت ارزیابی کردن روابط ورزشی 
دو کشور، تقویت همکاری ها و همچنین گسترش 
ورزشی،  تیم های  متقابل  حضور  پیش  از  بیش 
و  رایزنی  افزایش  مشترک،  مسابقات  برگزاری 

سفرهای مقام های ورزشی را برای رسیدن به هدف 
ارتقای مناسبات در این عرصه مهم بر شمرد. 

سجادی همچنین پیشنهاد کرد که ایران و ارمنستان 
بنیان گذاری  جام مسابقات ورزشی را طراحی و 
دومیدانی  مسابقات  یکدیگر  همکاری  با  و  کنند 
را  ارمنستانی  و  ایرانی  جوانانی  و  نوجوانان  بین 
و  دوستی  تقویت  زمینه های  تا  ببینند  تدارک 
نزدیک شدن هر چه بیشتر دو ملت و نسل جوان 

فراهم شود.
حمایت های  به  توجه  با  اسالمی  جمهوری  سفیر 
و  المللی  بین  مجامع  در  ارامنه  از  ایرانیان 
حمایت  خواهان  جهانی،  فدراسیون های  انتخابات 
 ارمنستان از نامزدی علی مرادی رئیس فدراسیون 
وزنه برداری ایران در رقابت های کسب دبیرکلی 

فدراسیون جهانی این رشته ورزشی شد.

رستمیان وزیر ورزش ارمنستان نیز در این دیدار 
اینکه روابط و همکاری های ورزشی دو  با اعالم 
از  است،  یافته  شتاب  گذشته  سال  دو  در  کشور 
پیشنهادهای سفیر ایران برای برگزاری مسابقات 
این  در  مناسبات  بیشتر سطح  ارتقای  و  دومیدانی 
عرصه استقبال کرد. وی همچنین بر پشتیبانی این 
وزارت خانه از نامزدی مرادی در کسب ریاست 
و  کرد  تأکید  برداری  وزنه  جهانی  فدراسیون 
ایران  نامزد  از  مطمئنًا  ارمنستان  دولت  گفت که 
حمایت خواهد کرد. رستمیان در پایان نیز با اعالم 
برادر و  ملت  ارمنستان همیشه دو  و  ایران  اینکه 
یاور  و  همراه  زمینه ها  تمامی  در  و  بوده  دوست 
همدیگر بوده اند، افزود که با کمال میل آمادگی 
داریم برای همکاری های دو کشور در حوزه های 

ورزشی هر گونه اقدام الزم را انجام دهیم.

موافقت اولیه ایران و ارمنستان برای برگزاری مشترک مسابقات ورزشی

را  او  شوهر  جوان،  زن  با  ازدواج  برای  شیشه ای  مرد 
خفه کرد. متهم برای افشا نشدن راز جنایت، زن را در 

خانه اش زندانی کرد.
روز  سومین  و  بیست  بعدازظهر  جام جم،  گزارش  به   
با پلیس کرج تماس گرفت و  فروردین امسال مردی 
خبر داد از خانه همسایه شان در طبقه اول یک مجتمع 
در اطراف ماهدشت، بویی نامطبوع به مشام می رسد. از 

زوج همسایه نیز خبری نیست.
امدادگران  و  آتش نشانان  همراه  کالنتری  مأموران 
در  قفل  شکستن  با  و  شده  حاضر  آنجا  در  اورژانس 
آپارتمان با جسد مرد صاحبخانه در اتاق خواب روبه رو 

شدند.
قتل  کشیک  مرادی،  ابراهیم  بازپرس  به  موضوع 
تیمی  همراه  او  و  شد  گزارش  کرج  جنایی  دادسرای 
البرز و تیم  از کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی استان 
بررسی صحنه جرم در آنجا حاضر شدند. به نظر می رسید 
گفته  طبق  می گذرد.  او  مرگ  از  هفته  یک  از  بیش 
همسایه ها مردی معتاد به این خانه در رفت و آمد بوده 
و زن مقتول را آخرین بار همراه همان مرد دیده اندکه 
سوار خودروی پراید مقتول شده و ساختمان را ترک 

کرده اند.
پلیسی، مأموران متوجه شدند غذای  ادامه تحقیقات  در 
استفاده شده در خانه مقتول که در سطل زباله کشف 

شده از یک رستوران خریداری شده و چند روز پیش 
از کشف جسد از طریق پیک رستوران به خانه آن ها 

ارسال شده است.
همچنین متهمان برای این که کسی متوجه بوی تعفن 
نشود، در خانه اسپند دود کرده بودند. همسر مقتول و 
این جنایت تحت تعقیب  به عنوان مظنونان  مرد معتاد 
و  قرار گرفتند  البرز  استان  اداره آگاهی  پلیس جنایی 

دستور توقیف خودروی سرقت شده هم صادر شد.
گذشته  هفته  پایانی  روزهای  که  بود  حالی  در  این 
او  کنند.  بازداشت  را  همسرمقتول  توانستند  مأموران 
بازجویی شد و  پلیس آگاهی  اداره جنایی  به  انتقال  با 
شده  قتل  مرتکب  عالقه اش،  مورد  مرد  کرد  اعتراف 

است.
زن جوان به افسر تحقیق گفت: سعید ـ عامل جنایت ـ 
از دوستان شوهرم بود و از چهار ماه پیش به خانه مان 
می کردند.  مصرف  مواد  هم  با  و  داشت  آمد  و  رفت 
شکل  عالقه ای  ما  میان  آمدها  و  رفت  این  جریان  در 
گرفت. قرار بود از شوهرم جدا شده و با سعید ازدواج 
کنم. شرط کرده بودم باید اعتیادش را ترک کند که 
خواسته ام را پذیرفت. چند بار بحث طالق را با شوهرم 
او  زد.  کتکم  حتی  و  نکرد  توجهی  که  کردم  مطرح 
حاضر به جدایی نبود. مانده بودم برسر دوراهی که چه 
خودش  گفت  او  که  گفتم  سعید  به  را  موضوع  کنم. 

مشکل ر ا حل می کند. هیچ وقت فکر نمی کردم بخواهد 
شوهرم را بکشد.

برای  سعید  جسد  کشف  از  پیش  روز   10 افزود:  وی 
مصرف شیشه با شوهرم به خانه مان آمد. هر دو شیشه 
مصرف کردند. ساعاتی بعد شوهرم به سرویس بهداشتی 
رفت. سعید هم پشت سرش حرکت کرد. چند دقیقه 
بعد صدای مشاجره و درگیری آنها را شنیدم و به سمت 
آب  زیر  را  شوهرم  سر  سعید  دیدم  و  رفتم  دستشویی 

گرفته و در حال خفه کردن است.
نمی دانستم  و  بودم  کرده  وحشت  گفت:  زن  متهم 
به  مرا  بعد  کرد.  خفه  را  شوهرم  سعید  کنم.  چه  باید 
انداخت و خواست وسایلم را جمع کنم. خیلی  کناری 
از  را  شوهرم  جسد  او  بیاورد.  سرم  بالیی  می ترسیدم 
و  دست  برد.  خواب  اتاق  سمت  به  بهداشتی  سرویس 
پایش را برای ساعاتی بست و بعد آن را باز کرد. در 
پراید شوهرم  سوار  نفری  دو  بعد  و  قفل کرد  را  اتاق 
شده و رفتیم. وی افزود: او می ترسید ماجرا را به پلیس 
اطالع دهم و او دستگیر شود به همین دلیل مرا در خانه 
بار برای سرکشی  اجاره ای اش زندانی کرد. سعید چند 
به خانه مان رفت. عذاب وجدان گرفته بودم، می خواستم 
او را لو دهم اما نشد، چون مدام مرا تهدید می کرد. یک 
روز که فراموش کرده بود در خانه را قفل کند، توانستم 

از آنجا فرار کنم.

با اعتراف های همسر مقتول، دو روز پیش عامل جنایت 
هم بازداشت شد و در مواجهه حضوری با همسر مقتول 
سکوت خود را شکست و به قتل دوستش اعتراف کرد 
مقتول  همسر  با  می خواستم  گفت:  تحقیق  افسر  به  و 
تصمیم  نمی داد.  طالق  را  او  شوهرش  اما  کنم  ازدواج 
گرفتم او را از سر راه بردارم. آن روز به بهانه مصرف 
شیشه به خانه شان رفتم و با مقتول مواد کشیدم. دوستم 
او  رفتم.  سرش  پشت  رفت  بهداشتی  سرویس  به  که 
را محکم زیر  بود که سرش  در حال شستن صورتش 
آب گرفتم. تقال می کرد خالص شود که نشد. دقایقی 
داخل  را  جسد  شد.  خفه  تا  گرفتم  آب  زیر  را  سرش 
به  همسرش  همراه  کردم.  قفل  را  در  و  گذاشته  اتاق 
از  خود  نجات  برای  او  می ترسیدم  رفتیم.  خودم  خانه 
این مخمصه مرا به پلیس لو دهد که به همین خاطر در 
رفتم.  مقتول  به خانه  بار  زندانی اش کردم. چند  خانه ام 
آنجا بوی تعفن گرفته بود. اسپند دود کردم تا بو برود 
و همسایه ها متوجه جسد نشوند. یک روز که به خانه 
می ترسیدم  بود.  فرار کرده  مورد عالقه ام  بازگشتم زن 
را  وسایلم  شوم.  بازداشت  و  دهد  لو  مرا  زود  یا  دیر 
و  آمد  پلیس  که  کنم  فرار  می خواستم  و  کرده  جمع 
سوی  از  قانونی  قرار  با صدور  متهمان  شدم.  بازداشت 
قاضی ابراهیم مرادی، بازپرس شعبه 22 دادسرای جنایی 

کرج، روانه زندان شدند.


