
خط حادثه

کالهبرداری از مســافران 
عتبات با بلیت جعلی

خط قرمز- کاهانی مقدم: دو شیاد که با جعل 
و فروش بلیت پروازهای مشهد- نجف از 80 نفر 
از شهروندان مشهدی بیش از 800 میلیون ریال 

کالهبرداری کرده بودند، دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی دیروز با اعالم 
این خبر به خبرنگار ما گفت: عملیات دستگیری 
این کالهبرداران از مدتی قبل و در پی شــکایت 
تعدادی از شهروندان توسط تیمی از کارآگاهان 

اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری آغاز شد.
وی افزود: در بررسی اظهارات شاکیان این پرونده 
مشخص شد که این افراد با مراجعه به یک دفتر 
آژانس مسافرتی درهســته مرکزی شهر مشهد 
بلیت پرواز مشــهد- نجف خریداری کرده اما در 
روز مقرر با حضور در ســالن پروازهای خارجی 
فرودگاه بین المللی شــهید هاشمی نژاد مشهد 
متوجه جعلــی بودن بلیت ها شــده و از پرواز و 
سفر برنامه ریزی شده خود بازمانده اند و با مراجعه 
مجدد به دفتر آژانس مســافرتی، با تعطیلی این 

دفتر مواجه شده اند.
سرهنگ حمید رزمخواه اظهار داشت: کارآگاهان 
ســپس با توجه به اظهارات شاکیان که هر روز 
بر تعدادشان افزوده می شد، هماهنگی های الزم 
قضایــی را اخذ کرده و عملیــات ویژه ای را برای 
دستگیری کالهبرداران فراری در دستورکار خود 

قرار دادند.
وی گفت: این کارآگاهان ســرانجام پس از چند 
روز کنترل نامحســوس محــدوده اطراف دفتر 
آژانس مسافرتی مذکور، روز سه شنبه این متهمان 
را هنگامی کــه قصد ورود به دفتر را داشــتند، 

دستگیر کردند.
متهمان که 34 و 39 ساله هستند، پس از انتقال 
به پلیــس آگاهی، در بازجویی هــا به جرم خود 
اعتراف کرده و اظهار داشتند که مدت یک سال 
است این آژانس مسافرتی را اجاره کرده و از طریق 
سامانه ای اینترنتی اقدام به جذب مسافران داخل 

و خارج از کشور می کرده اند.
آنها همچنین گفتند که با توجه به حجم باالی 
تقاضا برای سفر به عتبات عالیات، اقدام به جعل 
و فروش بلیت های مشــهد- نجف به قیمت 10 

میلیون ریال به متقاضیان کرده اند.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی با بیان اینکه 
تاکنون 80 نفر از شــاکیان این پرونده شناسایی 
شده اند، خاطرنشان کرد: با هماهنگی مقام قضایی 
دفتر آژانس مسافرتی پلمب و متهمان براساس 

احکام صادره قضایی روانه زندان شدند.
دستگیری سارق  منازل دالوران

ســرهنگ حمید رزمخــواه در ادامه گفت و گو با 
خبرنگار ما همچنین از دستگیری سارق حرفه ای 
منازل واقع در محدوده بلوار پیروزی، سرافرازان و 
دالوران مشهد خبر داد و گفت: به دنبال دستبرد 
به منزلی در محدوده بلوار دالوران و سرقت 600 
میلیون ریال طال و جواهر و دیگر اشــیایی گران 
قیمت از این منزل، رســیدگی به این موضوع به 
صورت ویژه به تیمی از کارآگاهان پایگاه جنوب 

پلیس آگاهی واگذار شد.
وی افزود: این کارآگاهان ضمن بررســی دقیق 
اظهارات مالباخته و اثربــرداری از صحنه جرم، 
تحقیقات خود را برای شناســایی و دستگیری 
ســارق آغــاز و پس از چند روز تالش مســتمر 
سرانجام این متهم را که فردی سابقه دارد و معتاد 
می باشد  به عنوان مظنون اصلی شناسایی کردند.

کارآگاهــان در ادامــه با کنترل نامحســوس 
محل هــای تردد این متهم در محدوده بلوار حر 
شــهرک شهید رجایی مشــهد، او را در اقدامی 
غافلگیرانه بــه دام انداخته و بخشــی از اموال 

مسروقه را کشف کردند.
به گفته سرهنگ رزمخواه این متهم 34 ساله که 
مجید نام دارد، در بازجویی های علمی کارآگاهان 
ضمن اعتراف به سرقت منزل مذکور، دستبرد به 
سه منزل مســکونی دیگر در محدوده بلوارهای 

سرافرازان و پیروزی را به گردن گرفت.
وی با اشــاره به معرفی این متهم به دادســرا، از 
ساکنان محدوده های مذکور خواست در صورت 
داشتن هر گونه شکایت مشابه با مراجعه به پایگاه 
جنوب پلیس آگاهی واقع دربلوار پیروزی نسبت 

به پیگیری شکایت خود اقدام کنند.

سقوط خلبان نیشابوری
 در ارتفاعات غار

خط قرمز: بر اثر ســقوط یــک پاراگالیدر در 
ارتفاعات روستای »غار« شهرستان نیشابور خلبان 

43 ساله آن جان باخت.
فرمانده انتظامی نیشابور در تشریح این خبر گفت: 
ســاعت 19 روز سه شنبه خبری مبنی بر مفقود 
شــدن خلبان پاراگالیدر در ارتفاعات روســتای 
»غار« از توابع بخش مرکزی این شهرســتان به 
مرکز فوریت های پلیســی 110 اعالم شــد که 
بالفاصله مأموران کالنتری 12 جمهوری به همراه 
تیم هایــی از امدادگران هالل احمر و اورژانس به 

محل اعزام شدند.
وی افزود: در بررســی های مأموران مشخص شد 
فردی 43 ساله به نام عبدالجبار با پاراگالیدر خود 
در ارتفاعات روســتای غار در حال پرواز بوده که 
پس از ســاعتی پرواز به نقطه مبدأ بازنگشته و 

احتماالً در ارتفاعات سقوط کرده است. 
ســرهنگ آقابیگی تصریح کرد: تیم های امدادی 
تالش خود را با توجه به کوهستانی بودن مسیر 
آغاز و پس از 4 ساعت تالش سرانجام در ساعت 

23 جسد این فرد را کشف کردند.
وی خاطرنشــان کرد: در این خصوص پرونده ای 
تشــکیل و جســد این خلبان پس از معاینات 
 اولیه توســط پزشکی قانونی به سردخانه منتقل

 شد. 
فرمانده انتظامی نیشابور اظهار داشت: علت اصلی 
حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است.

خط قرمز: عضو اصلي اتاق بازرگاني کانادا و ایران در 
شــهر باتانگاس فیلیپین در حالي به قتل رسیده که 
هنوز قاتلین و انگیزه آنهــا از قتل این مرد ثروتمند 
مشخص و شناسایي نشده است. تحقیقات در حالي 
براي مشخص شدن واقعیت این ماجرا ادامه دارد که 
همراهان سفر این مرد در کشور هاي خارجي به سر 
مي برند و هیچکدام در مورد این ماجرا واقعیت را به 
خانواده مقتول نمي گویند. ایــن عضو اتاق بازرگاني 
کانادا و ایران به ضرب پنج گلوله کلت کمري 1911 

به قتل رسیده است. 

کشف جسد يك ايراني 
50 دقیقه از ســاعت دو در روز 23 خرداد ماه جاري 
به وقت فیلیپین گذشته بود که کشف جسد یک مرد 
ناشــناس خارجي در سواحل شهر ساحلي تالیساي 
به پلیس حومه شهر باتانگاس اعالم شد. پس از این 
مأموران انتظامي این شــهر باالي سر جنازه رفته و 
در حالیکه هیچ اســناد و مدارکي راجع به هویت او 
وجود نداشت جسد را به پزشکي قانوني شهر باتانگاس 
منتقل کردند. بررسي هاي تخصصي به جریان افتاد تا 
اینکه مشخص شد این مرد به ضرب پنج گلوله که به 
احتمال بســیار زیاد از یک کلت 1911 شلیک شده 
کشته شده است به قتل رسیده. تحقیقات بیشتري 
جریان گرفت تا اینکه هیچ هویتي از این مرد به دست 
نیامد و باالخره تصمیم گرفته شد تا جسد در فیلیپین 
در یک قبرستان دیواري مدفون و به محض پیدا شدن 

هویتش به خانواده تحویل داده شود. 
تحقیقات در حالي براي حل این پرونده در فیلیپین 
جریان داشــت تا اینکه فردي با هویت ناشــناس به 
خواهرزاده رضا نامه اي ارسال کرد و از او خواست که 
پس از دیدن محتویات نامه، آن را بسوزاند. رضا عضو 
اصلي اتاق بازرگاني کانادا و ایران بود که گمشده و از 
مدتي پیش براي تفریح با دوستانش به فیلیپین سفر 
کرده بود. تحقیقاتي در زمینه کشــته شدن این مرد 

صورت گرفت و بزودي خانواده این مرد به دادسراي 
جنایــي تهران مراجعه و اعالم کردند که پسرشــان 
کشــته شده اســت چرا که در نامه اطالعاتي مبني 
بر وقوع این حادثه داده شــده بود و با پیگیري هاي 
بعدي باالخره جسد رضا در گورستاني واقع در شهر 
ساحلي تالیساي به اثبات رسید. رضا روز 23 خرداد 
ماه به ضرب پنج گلوله به کالیبر 45 به قتل رســیده 
و جسدش در کنار ســاحل کشف شده بود. با تایید 
این موضوع، باالخره هماهنگي هاي قضایي انجام شد 
و جســد رضا در روز 20 شهریور ماه به فرودگاه امام 
خمیني تحویل و در روز 22 شهریور به خاک سپرده 
شد. پس از این بود که تحقیقات قضایي براي مشخص 
شدن حقیقت ماجرا به جریان افتاد و باالخره خانواده 

این مرد به دادسرا احضار شدند.

اظهارات مادر مقتول
مــادر مقتــول زمانیکــه در برابر بازپرس محســن 
مدیرروســتا قرار گرفت گفت: پســر من از زمانیکه 
خودش را شناخت سعي مي کرد روي پاهاي خودش 
بایســتد. پدرش با او خوب نبود و او به هر طریقه اي 
بود سعي کرد تا از پدرش جدا زندگي کند. او تا جایي 
پیش رفت که سیتیزن کانادا شد و بعد از آن توانست 
عضو اصلي اتاق بازرگاني کانادا و ایران باشد. او یکي 
از بازرگانان بنام محصوالت خارجي به ایران اســت و 
خیلي ها به زندگي او غبطه مي خوردند. ما در زمینه 
رفتن او به فیلیپین با سه تن از دوستانش در تماس 
بودیم. یکي از آنها که این نامه ناشناس را نیز خودش 
به ما نوشته است از دوستان صمیمي رضا بود و فکر 
نمي کردیم که براي او چنین نقشه اي کشیده باشد. 
خیلي با او صحبت کردیم تا شاید از او خبري داشته 
باشد اما هیچ چیزي از جریان کشته شدن پسرم به ما 
نگفته بود. یکي از افرادي که با او به فیلیپین رفته است 
مقیم آنجاست و صاحب صرافي معروفي در میرداماد 
تهران اســت. ما هنوز هم نمي دانیم دلیل اینکه او را 

کشــته اند چیست اما دو روز قبل از قتلش بود که با 
ما تماس گرفت و گفت همه چیز خوب است و براي 
درمان دندانش رفته است. خیلي خوشحال شدم که 
سرحال است. او ورزشــکار بود و از نظر بدني خیلي 
قوي بود که در یکي از رشته هاي اصلي بدنسازي نیز 
مقام دارد. وقتي با او تماس مي گرفتم و جواب نمي داد 
فکر مي کردم که باید براي درست کردن دندانش به 
دندانپزشک رفته باشد و فکر مي کردم یکي از دالیل 
اصلي که جواب ما را نمي دهد بي حس بودن دهانش 
اســت. مدتي گذشت و به نوه دختري ام گفتم که با 
دوســت رضا تماس برقرار کند چرا که من بلد نبودم 
با تلگرام کار کنم و دوست رضا براي برقراري تماس 
با ما شــماره تلگرامي اش را در اختیارمان قرار داده 
بــود. با او تماس برقرار کردیم و او هم به نحوي ما را 
پیچاند تــا اینکه بعد از یک هفته به ما مي گفت من 
نمي خواهم در اینگونه مســائل دخالت کنم و دیگر 
جواب ســر باال به ما مي داد. او خیلي سعي کرد که 
همه چیــز را از ما پنهان نگــه دارد و در آخر با این 
نامه ناشناس به ما همه حقیقت را گفت. احتمال دارد 
هرکسي او را کشته باشد اما اینکه یک خارجي او را 
کشته باشد احتمالش ضعیف است، چرا که یک دزد 
با تفنگ 1911 در شهر نمي گردد و به احتمال زیاد 
دوســتان ایراني او با نقشه اي از پیش طراحي شده او 
را به فیلیپین کشــانده اند و بعد از آن او را به کشتن 
داده اند. ما عکس هایي از دوربین مداربسته آن حوالي 
نیز پیدا کرده ایم که نشان مي دهند او در ساعت هفت 
و 49 دقیقه صبح از خانه اش خارج شــده و دیگر به 
خانه بازنگشته است تا اینکه در ساعت دو و 50 دقیقه 

جسدش در سواحل تالیساي پیدا شده است. 
در انتها با دستور بازپرس محسن مدیر روستا رسیدگي 
به این پرونده در اختیار مأموران اداره دهم آگاهي قرار 
گرفت و به زودي تحقیقات در زمینه این موضوع کلید 
مي خورد. همچنین تمامي شواهد و همراهان سفر رضا 

به فیلیپین نیز به دادسرا احضار خواهند شد.

قتل جوان ایرانی عضواتاق بازرگاني در فیلیپین

 ايرنا:  دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه گفت: 
کالهبرداری که در قالب فعالیت در حوزه صنعت 
فــرش و گلیم از مردم اخــاذی می کرد، در مدت 
فعالیت خود حدود 2 هزار و 180 میلیارد ریال از 

مردم پول گرفته است.
مجتبی ملکی اظهار کرد: کالهبردار دستگیر شده 
در ابتدای فعالیتش قرار بود تنها در زمینه فرش، 
گلیم و گبه فعالیت کند و سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان کرمانشاه نیز در همین زمینه به وی 

مجوز فعالیت داده بود.
وی افزود: پس از اینکه مدتی از فعالیت شــرکت 
موردنظر می گــذرد مدیر آن که هــم اکنون در 
بازداشــت به سر می برد از مســیر اصلی فعالیت 
خود منحرف و با تبلیغات گسترده در رسانه ملی 
و همچنین نشــریات اســتان و به بهانه پرداخت 
ســودهای هنگفت اقدام به دریافت وجه از مردم 

می کند.
ملکی ادامه داد: پرداخت به موقع سود تا 72 درصد 
باعث فریب بسیاری از مردم شده بود تا جایی که 
بیــش از 22 هزار نفر مبالــغ مختلفی را به مدیر 
شرکت تولیدی فرش و گلیم و گبه داده بودند تا 

سود هنگفتی را تصاحب کنند.
دادســتان کرمانشاه با تأکید بر اینکه مجرم بودن 
مدیر شرکت تولید فرش و گلیم و گبه برای دستگاه 
قضایی محرز است، افزود: این فرد سپرده سرمایه 
گذاران جدید شــرکت خود را به سرمایه گذاران 
قدیمی می داد تا بتواند اعتمــاد عموم را بیش از 
پیش جلب و در زمان الزم برنامه و نقشــه خود را 
عملیاتی کند. وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی 
از چهار ماه پیش هشــدارهای الزم را به مردم در 
خصوص ســرمایه گذاری نکردن در این شرکت 
داده بود و زمانی هم که دیدیم مدیر این شــرکت 
همچنان در ســطح وسیعی در حال عضوگیری و 
دریافت وجه از مردم اســت موضوع را در شورای 
تأمین استان مطرح و در زمان مقرر اقدام الزم برای 

دستگیری این فرد انجام شد.
ملکی گفت: مدیر شــرکت تولیدی فرش، گلیم و 
گبه به جرم اختالل در نظام اقتصادی کشــور که 
مربــوط به اخذ غیرقانونی وجــه از مردم به بهانه 
پرداخت ســودهای کالن می شود، بازداشت شده 
است.مدعی العموم کرمانشــاه همچنین با بیان 
اینکه دستگاه قضایی چندی پیش از این کالهبردار 
دعوت کرده بود تا دست از اقدام های خود برداشته 
و به فعالیت اصلی خود در زمینه تولید فرش، گلیم 
و گبه بپردازد، اما وی نپذیرفته بود، یادآور شد: این 
فرد در بازجویی حتی به خاطر نداشت چه مقدار 

پول و از چند نفر گرفته است.
وی میزان ســپرده ای که مردم نزد این شــرکت 
تولید فرش، گلیم و گبه به ودیعه گذاشــته اند را 
حدود 2 هزار و 180 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: 

البته در چند هفته اخیر مردم حدود 500 میلیارد 
ریال از سپرده های خود را پس گرفته بودند.

ملکی با بیــان اینکه اطالعات مربــوط به میزان 
سپرده گذاری را حسابدار شرکت که هم اکنون در 
بازداشت به سر می برد، عنوان کرد و گفت: زوایای 
مختلف پرونده شــرکت همچنان در حال بررسی 
است و اگر پای افراد دیگری نیز حتی اگر از مدیران 
دولتی در میان باشد آن ها را احضار کرده و مورد 

بازجویی قرار می دهیم.
دادســتان عمومی و انقالب کرمانشاه با اشاره به 
اینکه کالهبردار موردنظر بخشی از پول هایی که 
از مردم دریافت کرده بود را تبدیل به ارز و مقداری 
از آن را بــه خارج منتقل کرده، گفت: بیش از 10 
میلیارد ریال ارز و حدود 2 میلیارد و 800 میلیون 

ریال وجه نقد نیز از محل کارش کشف شد.
وی ادامــه داد: عالوه بر آن مدیر شــرکت تولید 
فرش و گلیم با پول هایــی که از مردم گرفته بود 
در بخش هــای دیگری همچــون خرید نیم تن 
ســنگ های قیمتی، گاوداری و خرید اسب و 70 
دستگاه اتومبیل که برخی از آن ها نیز بسیار گران 

قیمت بودند، سرمایه گذاری کرده بود.
ملکی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اقدام به 
موقع دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی و انتظامی 
از ایجاد یک اتفاق ناگوار برای مردم جلوگیری کرد 
و اگر این جدیت و برخورد قاطع نبود بدون شک 

مردم پول و سرمایه شان را از دست می دادند.
االن  داد: شــاید  ادامــه  دادســتان کرمانشــاه 
اعتراض هایی نسبت به دستگیری کالهبردار مورد 
نظر وجود داشــته باشد اما خوب است تمام مردم 
بدانند این فرد هدفی جز کالهبرداری نداشــته و 
در آینده ای بســیار نزدیک شــاهد بر باد رفتن 
سرمایه اش می شدند.وی همچنین از مردمی که در 
این شرکت سرمایه گذاری کرده اند خواست تا با 
در دســت داشتن مدارک خود مبنی بر اینکه چه 
مقدار پول به فرد بازداشــت شده تحویل داده اند، 
به کالنتری و پاســگاه محل زندگی خود مراجعه 
و فرم مخصوص را پر کنند.ملکی تأکید کرد: فعاًل 
مردم منتظر بازگشت سپرده خود نباشند چرا که 
هنوز در حال بررســی و شناسایی اموال منقول و 

غیرمنقول مدیر شرکت هستیم.

مردم منتظر بازگشت 218 میلیارد تومان سپرده خود نباشند
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8- مطلع و باخبر- درخشــان – موظف و 
ملزم

9- نوعی لنزعکاسی- خیس و نمور- عضو 
پرواز

10- ســازمان و نهاد اجتماعی- فعالً مقیم 
بیمارستان شده است- »من +شما«

11- آب ناشنوا- تر و تازه – کلمه ای که در 
مقام شگفتی استعمال می شود

12- سازمان دهی - ساکنان قدیم گیالن را 
می گفتند- کشوی لباس

13- شــکرپنیر- از وســایل کار جــراح- 
مروارید درشت

14- فوق - مهوش - سرور و مهتر
15- شرکت توزیع نیروی برق - تکیه گاه- 

حیرت و شگفتی

خط قرمز: اعضاي باند سرقت از کیف زنان در مراکز 
شلوغ و پرتردد شهر مشــهد دستگیر و به 11 فقره 

سرقت تا کنون اعتراف کرده اند.
رئیس پلیس آگاهي استان خراسان رضوي در تشريح 
اين عملیات گســترده گفت: گزارش ســرقت هاي 
سريالي کیف زني و کش روزني در اتوبوس هاي شرکت 
واحد و مراکز شــلوغ و پرتردد تجاري شهر مشهد 
پلیس را برآن داشت تا طرح ويژه اي را براي پیگیري 

موضوع در دستور کار خود قرار دهد. 
ســرهنگ حمید رزمخواه افزود: بررسي هاي اولیه با 
توجه به سرقت از کیف دستي خانم ها در اين مراکز 
حاکي از آن بود که عامالن سرقت زن هستند و پلیس 

بايد با دقت بیشتري اين پرونده را پیگیري کند. 
وي تصريح کــرد: تحقیقات علمي کارآگاهان پلیس 
آگاهي در اين مأموريت ضربتي به سرنخ هايي رسید 
که منجر به چهره زني دو تن از عامالن سرقت ها شده 
و مشخصات ظاهري اين افراد در اختیار کارآگاهان 
پايگاه ثامن و پايگاه جنوب پلیس آگاهي در مشهد که 

بیشترين مسیر تردد سارقان بود قرار گرفت. 
سرهنگ رزمخواه خاطر نشان کرد: پلیس در تحقیقات 
بعدي پرونده دريافت سارقان در آخرين سرقت خود 
، کارت اعتباري مالباخته را به يك طالفروشي برده 
و اقدام به خريد طال کرده اند.  با به دســت آمدن اين 
ســرنخ دقیق متهمان ردزني و مورد شناسايي قرار 

گرفتند. 
ســرهنگ حمید رزمخواه اظهار داشت: کارآگاهان 
پلیس آگاهي مخفیگاه متهمان در منطقه اسماعیل 
آباد مشهد را شناسايي و آنان را در اقدامي غافلگیرانه 
با هماهنگي مقام قضايي دستگیر و دو عدد کیف زنانه 
و يك دســتگاه تلفن همراه مسروقه از محل کشف 

کردند. 
متهمان به نام هاي راحله) 16 ساله(، معصومه) 25 ساله( 
و ام البنین) 28 ساله ( در بازجويي هاي اولیه تاکنون به 
11 فقره سرقت اعتراف کرده اند.  رئیس پلیس آگاهي 
خراسان رضوي در خاتمه با اعالم اينكه تاکنون تعداد 
11 نفر شاکي در اين خصوص شكايات خود را مطرح 
کرده اند از مالباختگاني که به اين شــیوه مورد کیف 
زني قرار گرفته اند خواست براي پیگیري شكايت خود 
هر چه سريع تر با شماره تلفن 2183700) ستاد خبري 
پلیس آگاهي( تماس گرفته و يا به يكي از پايگاه هاي 
جنوب و ثامن پلیس آگاهي مراجعه کنند. سرهنگ 
رزمخواه با اشــاره به اين مطلب که احتمال افزايش 
سرقت هاي انجام شــده توسط اين سه دختر جوان 
وجود دارد از شــهروندان خواست هنگام مراجعه به 
مراکز شلوغ و پرتردد مراقبت بیشتري از کیف دستي 

و وسايل همراه خود داشته باشند. 

دزدي را از خانواده ام ياد گرفتم 
راحله، کوچكترين عضو اين باند که دختري 16 ساله 
است در تحقیقات اولیه پلیسي به کارآگاهان گفت: 
اعضاي خانواده ام همگي سارق هستند و من دزدي 
را از آنها ياد گرفته ام.  ايــن دختر نوجوان افزود: با 
همدستي دوســتانم که با هم قوم و خويش هستیم 
از چند وقت قبل سرقت مي کرديم و وسايل مسروقه 
را در خیابان هاي شــلوغ به صــورت دوره گردي به 
رهگذران مي فروختیــم و پول ها وطالها را هم براي 
خودمان بر مي داشتیم. من از اين کار راضي نیستم و 
همیشه ته دلم نگران بود. اما کار ديگري بلد نبودم و 
از همه مهم تر اين که ترســم هم ريخته بود، اما فقط 

مي توانم بگويم از کرده خودم پشیمان هستم. 

دستگیری سه زن بعد از ده ها کیف زنی در مشهد


