
سرخط خبرها

انتشار تصاوير دو سارق

حادثه 14
هيچ جامعه اي مصون از آسيب هاي اجتماعي نيست

رييس كل دادگستري استان زنجان در مجمع عمومي ساالنه انجمن حمايت از زندانيان گفت: هيچ جامعه اي مصون از آسيب هاي اجتماعي نيست. جعفر گل محمدي گفت: يكي از معضالت جامعه ما خانواده زندانيان 
هس�تند. بايد اقدامات و حمايت هاي الزم از اين قشر آس�يب پذير يعني خانواده زندانيان در ابعاد مختلف مادي و فرهنگي انجام شود تا آسيب نبينند. خانواده زندانيان عالوه بر حمايت هاي مادي به حمايت هاي 

معنوي، روانشناسي، روانپزشكي و اجتماعي نياز دارند، چرا كه اگر نتوانيم اين آسيب ديدگي ها را جبران كنيم، هيچ تضميني براي مصون ماندن جامعه از مشكالت فرهنگي و اجتماعي وجود نخواهد داشت. 

  س�خنگوي سازمان آتش نش�اني از سقوط يك 
پسربچه پنج ساله به همراه پدرش در داخل چاهي 

به عمق 35 متر خبر داد. ميزان 
  غفل�ت پ�در موج�ب م�رگ دخت�ر دو س�اله 

مشگين شهري در نهر آب شد. ايرنا 
  با گذش�ت 40 روز از قتل يك جوان 20 س�اله در 
انديمش�ك با رضايت اولياي دم قاتل 28 ساله از 

طناب دار نجات يافت. ايرنا 
  يك فرون�د هواپيم�اي تك موتوره آموزش�ي 
ملخ دار در اس�تان اصفهان س�قوط ك�رد، در اين 

حادثه دو تن مجروح شدند. ايسنا 
  بر اثر برخورد يك دستگاه اتوبوس با دو خودروي 
س�واري در هند دس�ت كم 17 تن جان خ�ود را از 

دست دادند. مهر
  دو تن هنگام گرفتن عكس س�لفي در رودخانه 

چالوس غرق شدند. ايسنا 

قتل مرد افغان به دست 
همسرش با اسيد

نشست زمين به علت 
عدم رعايت اصول فني

اعتم�اد| دو س��ارقي كه با 
س��رقت كيف دستي يك زن 
مبل��غ 9 ميليون از حس��اب 
كارت بانكي اش را برداش��ت 
كردند، شناس��ايي كنيد. در 
تاريخ يازده��م خردادماه زن 
جواني ب��ه كالنت��ري 107 
فلس��طين رفت و به ماموران 
اع��الم ك��رد ك��ه محتويات 
كيف دس��تي اش هم��راه با 
مقداري وجه نق��د به همراه 
كارت عابربانك همراه با رمز ورود به حس��اب كه در آن 
قرار داشته به س��رقت رفته و طي چند تراكنش مالي 
مجموعا مبلغ 9 ميليون تومان موجودي داخل حسابش 
برداشت شده اس��ت. مالباخته به كارآگاهان گفت: در 
س��اعت 17:00 تاريخ يازدهم خردادم��اه از خانه ام در 
خيابان اس��تاد معين خارج شدم و با اتوبوس BRT به 
سمت ميدان فلسطين حركت كردم. پس از رسيدن به 
مقصد يك پيامك از بانك برايم ارسال شد كه طي آن 
مبلغ 200 هزار تومان از حسابم برداشت شده بود. بعد از 
آن متوجه شدم كه از حساب من مجموعا مبلغ 9 ميليون 
تومان كه تمام موجودي داخل كارتم بود برداشت شده 
است. پليس با بررسي تراكنش مالي حساب مالباخته 
موفق به شناسايي يك طالفروشي در محدوده ميدان 
امام حسين)ع( شد. با مراجعه كارآگاهان به طالفروشي 
و بررسي تصاوير دوربين هاي مداربسته تصاوير يك زن و 
مرد جوان توسط صاحب طالفروشي مورد شناسايي قرار 
گرفت. صاحب طالفروشي در اظهاراتش به كارآگاهان 
گفت: آقا و خانم جواني به بهانه خريد سرويس عروسي 
به مغازه من آمدند و اقدام به خريد سرويس طال  كردند 
و من نيز ب��ا توجه به اظهارات آنه��ا دقتي در خصوص 
بررسي مشخصات مالك حقيقي عابربانك با هويت اين 
افراد نكردم.  از شهرونداني كه موفق به شناسايي تصاوير 
متهمان شدند، درخواست مي شود تا هرگونه اطالعات 
خود در خص��وص هويت و محل س��كونت متهمان از 
طريق شماره تماس هاي 51055390 و 51055389 
در اختيار كارآگاهان اداره هفدهم پليس آگاهي تهران 

بزرگ قرار دهند. 

دادگاه  سرقت 

اعتماد| م�ردي ك�ه در هنگام خواب توس�ط  
همسرش مورد اسيدپاش�ي قرار گرفت بعد از 
هفت روز جان س�پرد. در اي�ن حادثه يك زن 
افغان هنگامي كه ش�وهرش در بستر بود روي 
او اس�يد پاشيد. به گفته همس�ايه ها اين زن و 
ش�وهر افغان مدت هاي بس�يار زي�اد با هم در 
كش�مكش و دع�وا بودند. گويا ص�داي دعوا و 
درگيري آنها در شب قبل از حادثه نيز به گوش 
مي رس�يده. زن از مدتي قبل اسيد را در خانه 
آماده كرده تا در فرصتي مناس�ب همس�رش 
را مورد حمله اسيدپاش�ي ق�رار دهد. او ظرف 
اسيد را روي شكم و صورت همسرش ريخته و 
بعد از حادثه پا به فرار گذاشته است. همسايه ها 
صداي داد و فرياد مرد را شنيدند و براي مداوا 
او را ب�ه بيمارس�تان مطهري بردند اما ش�دت 
جراحت هاي ناشي از اسيد روي بدن مرد آنقدر 
زي�اد بود كه او بعد از هفت روز در بيمارس�تان 
جان سپرد. تحقيقات تكميلي براي شناسايي 
و دستگيري همسر اين مرد به وسيله بازپرس 
شعبه شش�م دادس�راي جنايي تهران قاضي 

ايلخاني در حال پيگيري است. 
اعدام 

زورگيري

 اعتراف هاي قاتل
در بازپرسي

آن روز س�تايش ب�راي 
بازي با خواه�رزاده ام به 
خانه ما آم�ده بود. وقتي 
خواهر و خواه�رزاده ام 
رفتند، ستايش در خانه 
تنها ماند. من مش�روب 
خ�ورده ب�ودم و مس�ت 
بودم. سراغش رفتم و او 
را مورد آزار و اذيت قرار 
دادم. پ�س از آن با چاقو 
او را كش�تم و جس�دش 
را در يك جعبه موسيقي 
گذاش�تم و رويش اسيد 
پاشيدم تا از بين برود اما 

اين اتفاق نيفتاد.

اعتماد| پس��ري نوجوان كه متهم اس��ت 
س��تايش، دختر شش س��اله افغان را پس 
از تعرض به قتل رس��انده است، در دومين 
جلس��ه تحقيق در دادگاه كيفري استان 
ته��ران كه غيرعلن��ي برگزار ش��د، منكر 
ارتكاب به تعرض شد. او در حالي اين اتهام 
را رد كرده است كه پيش از اين در جلسات 
بازپرسي به آن اعتراف و جزيياتش را بيان 

كرده بود. 
عس��گر قاس��مي آقباش، يكي از دو وكيل 
اولي��اي دم )خانواده س��تايش( با تاكيد بر 
غيرعلني بودن جلسه صبح ديروز در شعبه 
هفتم دادگاه كيفري استان تهران به رياست 
قاضي خازني، به »اعتماد« گفت: »قضات 

دادگاه در اين جلس��ه، اته��ام عمل منافي 
عفت )تعرض( را به متهم تفهيم كردند اما 
او با امتناع از پذيرش اين جرم، منكر انجام 
آن ش��د. پس از او نيز وكيل��ش دفاعيات 
خود را در اين زمينه بيان كرد.« قاس��مي 
با اش��اره به ادامه قرار بازداشت موقت براي 
مته��م و انتقال دوباره او ب��ه كانون اصالح 
و تربيت از تكمي��ل تحقيقات درباره اتهام 
عمل منافي عفت خب��ر داد و گفت: »من 
و آق��اي عزيزمحمدي به عن��وان وكالي 
اولياي دم در جلسه ديروز دادگاه، مطالبي 
در جهت اثبات ادعاي خود )وقوع تعرض( 
مطرح كرديم كه قضات در آينده درباره آن 
تصميم گيري خواهند كرد.« براساس آنچه 

تاكنون از محتويات پرونده رسانه اي شده، 
در كيفرخواست صادره از سوي دادستاني، 
متهم 17 س��اله به س��ه اتهام تعرض، قتل 
و جنايت ب��ر ميت با ريختن اس��يد متهم 

شده است. 
برگزاري جلس��ه تحقيق از متهم در حالي 
است كه پيش از اين، پدر ستايش، خواسته 
خود را »قصاص« اعالم كرده و به »اعتماد« 
گفت: »مي خواهم بدانم چرا متهم با دختر 
من آن كار را انجام داد. من 25 س��ال است 
در ايران زندگي مي كنم. خواهرهاي متهم 
چند ب��ار براي صحبت با م��ا آمدند اما من 
راه ش��ان ن��دادم. بدتر از قصاص بايد س��ر 

متهم بيايد.«

متهم 22 فروردين امسال ستايش، دختر 
شش ساله افغان را به اتاقش در طبقه دوم 
خانه شان كش��اند، مورد تعرض قرار داد، با 
چاقو به قتل رساند و جس��دش را با اسيد 
تخريب كرد. او پيش از اين در بازپرسي ها با 
اعتراف به تعرض، قتل و سوزاندن جسد با 
اسيد گفته بود: »آن روز ستايش براي بازي 
با خواهرزاده ام ب��ه خانه ما آمده بود. وقتي 
خواهر و خواهرزاده ام رفتند، س��تايش در 
خانه تنها ماند. من مش��روب خورده بودم 
و مس��ت بودم. س��راغش رفتم و او را مورد 
آزار و اذيت قرار دادم. پس از آن با چاقو او را 
كشتم و جسدش را در يك جعبه موسيقي 
گذاشتم و رويش اسيد پاش��يدم تا از بين 

برود اما اين اتفاق نيفتاد.« او پس از ناكامي 
در از بين بردن جسد، با بهانه خراب بودن 
كولر ات��اق، يكي از دوس��تانش را به محل 
كشاند اما او با ديدن جسد، موضوع را براي 
پدرش تعري��ف كرد و س��رانجام، يك روز 
پس از حادثه، پدر متهم با اطالع از ماجرا، 

پسرش را به پليس ورامين تحويل داد. 
هنوز زمان تحقيق و رسيدگي به ساير جرايم 
مته��م )قتل و جنايت بر ميت( مش��خص 
نش��ده اس��ت اما انتظار م��ي رود به دليل 
رسيدگي خارج از نوبت به پرونده، در آينده 
نزديك، جلسه رسيدگي به اين جرايم نيز 
در شعبه هفتم دادگاه كيفري استان تهران 

برگزار شود. 

وكيل خانواده ستايش به »اعتماد« گفت
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قاتل ستايش تعرض را رد كرد

1- بي نظمي و آشفتگي - مشتاق
2- حركت كرم - سبك هاي نقاشي - واحد پول تركيه

3- غذاي ساده - لنگه بار - دور كردن - هنر هفتم
4- جوجه تيغي - شتر بي كوهان

5- پر حرف - قدم يك پا - رشته باريك زير پرچم - چوب 
خوشبو

6- درس كشيدني - كوتاه و ناقص - پرنده آش سرد كن
7- نت اول - صداي غرش ابر - بخش فوالدي اصفهان

8- فرق داشتن - غير ايراني
9- زم - بهره و قسمت - همراه آشغال

10- مخترع ديگ بخار - بيماري كزاز - مقابل
11- پوش��ش س��توران - به هم س��اييده ش��ده - حرف 

تعجب - بصل
12- دندانساز - مدرسه ابتدايي

13- پيامبر خوش صدا - از حبوبات - ضمير وزني - من و تو
14- ترشي آزمايشگاهي - ينگه دنيا - ثار

15- نوآموز - از ابزارهاي ورزش ژيمناستيك

1- خلبان - كائنات
2- متد - آداب - سرخ كمرنگ - پسوند شباهت

3- پوشاك چهار پايان - ناپخته - بام دنيا - كشمش
4- كاله پادشاهان - رفوگر - پيش نويس

5- ريمن - خوشبخت
6- فرمان خودرو - گذر گاه رود - ياران - دويار هم قد

7- بدل - بالكن و مهتابي - مدت زندگي
8- محكم و سخت - مادر عرب - رود آرام - گردش كودكانه

9- خرس تركي - ميوه پخته در شكر - يارانه
10- بي پرده - مدرك كارشناس��ي - ش��الوده - ويتامين 

جدول
11- كتابي از بزرگ علوي - خرما فروش

12- طع��ام عروس - خزنده خاكي - خداي ش��بان يونان 
باستان

13- گل دندان نش��ين - س��تاره بنات النعش - اشاره به 
نزديك - نيمه ديوانه

14- راحت الحلقوم - رمق آخر - عقيم - كند ذهني
15- خميازه - شالق

جدول

افقی

متقاطع

عمودی سودوكو

اعتماد| بعدازظهر روز يكشنبه شانزدهم خردادماه 
لول��ه فاض��الب يك��ي از كوچه هاي فرع��ي خيابان 
ستارخان به علت نشتي تركيد و گودالي عميق را در 
زمين ايجاد كرد. يك��ي از اهالي محل در گفت وگو با 
»اعتماد« مي گويد: در ساعت 4 بعدازظهر هنگامي 
كه مشغول پارك كردن خودرو بودم ناگهان تكه اي 
از آس��فالت نزديك پل مش��رف به خيابان نشس��ت 
كرد. چرخ هاي خودرو يك يا دو قدم با گودال فاصله 
داش��تند تا در آن فرو بروند. ع��رض اين گودال يك 
متر و طول آن يك و نيم متر است. همچنين گودي 
آن دو در س��ه متر است. او علت نشست زمين را لوله 
فاضالبي مي داند كه زير آس��فالت كار گذاشته اند. او 
ادامه مي دهد: در سال گذشته اين لوله ها را در زمين 
كار گذاش��تند معلوم بود كه قطر آن كفاف فاضالب 
اين منطقه را نمي دهد. حاال بعد از گذشت يك سال 
لوله تركيده و زمين نشس��ت كرده اس��ت. اين خبر 
درحالي منتشر مي شود كه عصر روز گذشته و چند 
ساعت پس از نشست زمين گودال از سوي ماموران 

شهرداري پر شد. 

اعتماد| دو پسر كه با استفاده از سالح سرد از عابران زورگيري 
مي كردند پس از دستگيري از سوي پليس به ده ها فقره سرقت 
اعت��راف كردند.  عصر پانزدهم ارديبهش��ت امس��ال ماموران 
كالنتري 154 چيتگر هنگام گش��ت زني در منطقه وردآورد 
متوجه زورگيري دو سرنش��ين يك دس��تگاه موتوس��يكلت 
هوندا 125 از عابري پياده ش��دند. ماموران به سرعت عمليات 
دس��تگيري دو زورگير را آغاز كردند و س��رانجام موفق شدند 
آنها را كه در حين فرار با يك دس��تگاه پژو 405 تصادف كرده 
بودند، دس��تگير كرده و به كالنتري منتقل كنند. همزمان با 

دس��تگيري متهمان، مردي به كالنتري مراجعه كرد و گفت: 
»لحظاتي قبل اين دو پس��ر سوار بر يك دستگاه موتوسيكلت 
هوندا، با بهانه پرسيدن ساعت، به من نزديك شدند اما ناگهان 
ترك نشين موتور با تهديد چاقو گوشي همراهم را از من گرفت. 
آنها مي خواس��تند پول هاي نقد همراهم را هم به سرقت ببرند 
كه گشت كالنتري رسيد و دستگيرشان كرد.« با ثبت شكايت 
مالباخته، پرونده اي با موضوع »زورگيري« تشكيل شد و براي 
رس��يدگي در اختيار پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ 
قرار گرفت. متهمان حس��ن )20 ساله( و علي اكبر )19 ساله( 

در اين پايگاه مورد بازجويي قرار گرفتند و صراحتا به ده ها فقره 
زورگيري از عابران پياده در مناطق غرب و جنوب غرب تهران به 
ويژه در مناطق صادقيه، جنت آباد، سعادت آباد، وردآورد و جاده 
مخصوص اعتراف كردند.  سرهنگ كارآگاه احمد نجفي، رييس 
پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ با اش��اره به شناسايي 
بيش از 20 مالباخته كه گوش��ي هاي همراه و وجوه نقدشان از 
سوي متهمان، با تهديد سالح سرد زورگيري شده بود، از انتشار 
تصاوير بدون پوشش متهمان در رسانه ها خبر داد و از شهرونداني 
كه از س��وي آنها مورد زورگيري قرار گرفته اند خواست تا براي 

پيگيري شكايت خود به پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ 
در خيابان آزادي، خيابان زنجان شمالي مراجعه كنند. 

اعتم�اد| پسري 22 ساله مشهور به »مرد ژله اي« كه به جرم 
تعرض به 23 زن به اعدام در مألعام محكوم ش��ده بود، صبح 

ديروز در شيراز به دار آويخته شد. 
متهم به اين دليل به مرد ژله اي مش��هور ش��د كه هنگام ورود 
به خانه ش��اكيان، بدن خود را با روغن چرب مي كرد تا بتواند 
در درگيري احتمالي، از دس��ت آنها به راحتي فرار كند. او در 
بازجويي ها گفت كه طي دو سال، با ورود شبانه به 100 خانه در 
منطقه كوشك شيراز به 23 زن تعرض كرده بود: »من بيمارم و 
تاكنون به 100 خانه در جنوب شيراز وارد شده ام و فقط در 23 
مورد توانسته ام نقشه هايم را اجرا كنم. هر سه، چهار روز يك بار، 

نيمه هاي ش��ب و حوالي ساعت دو بامداد از خانه خارج شده و 
هربار به طور اتفاقي وارد خانه اي مي شدم. اينگونه هم نبود كه 
از قبل خانه اي را شناسايي كرده باشم. حوالي ساعت دو به طور 
اتفاقي خانه اي را انتخاب كرده و خودم را به پشت بام مي رساندم. 
پس از اينكه لباس هايم را درمي آوردم وارد حياط مي شدم. براي 
ورود به خانه هايي كه دريچه هاي شان باز بود مشكلي نداشتم 
اما دريچه هايي را كه بسته بود خودم باز كرده و اگر هم موفق 
نمي شدم برمي گشتم و پس از برداشتن لباس هايم آنجا را ترك 
مي كردم. البته هنگام ورود به خانه ها با روغني كه همراه داشتم 
بدنم را چرب مي كردم و اگر روغن نبرده بودم با روغني كه در 

خانه طعمه هايم بود اين كار را انج��ام مي دادم و پس از چرب 
كردن بدنم با تيغ لباس زنان را پاره مي كردم.«

مته��م يك بار در تير 92 با ش��كايت دختري جوان از س��وي 
پليس مبني بر سرقت گوش��ي و تعرض دستگير شده بود اما 
ش��اكي در ادامه ادعاي تعرض متهم به خود را دروغ خواند تا 
به اين ترتيب، متهم پس از حبس كوتاه مدت به جرم سرقت، 
آزاد ش��ود. در حالي كه وقوع ده ها تعرض از سوي متهم براي 
پليس پنهان بود، مرداد 93، 15 زن با شكايت مشابه مبني بر 
تعرض به پليس شيراز مراجعه كردند تا به اين شكل بار ديگر 
كارآگاهان براي دس��تگيري متهم به تكاپو بيفتند. سرانجام 

مهم ترين سرنخ دس��تگيري، پس از ماه ها رسيدگي، با كشف 
ش��لوار خوني متهم در يك خشك شويي به دست آمد. متهم 
نام خود را روي كاغذي نوشته و به آن وصل كرده بود اما هرگز 
براي گرفتنش مراجعه نكرد. مسوول خشك شويي موضوع را 
به پليس گفت و سرنخ دستگيري متهم به دست آمد. با اين همه 
پليس مجبور شد براي شناسايي متهم، 15 هزار اسم هم نام او را 
بررسي كند.  در نهايت متهم دستگير شد و به جرم خود اعتراف 
كرد. 27 مهر 94 دادگاه شيراز او را به جرم تعرض به 23 زن به 
اعدام در مألعام محكوم كرد و اين حكم پس از تاييد در ديوان 

عالي كشور، صبح ديروز در مألعام در شيراز به اجرا درآمد. 

ده ها فقره زورگيري با سالح سرد

»مرد ژله اي« در مألعام اعدام شد
پايان پرونده تعرض به 23 زن

پدر متهم تنها عضو خانواده اس��ت كه صبح ديروز خود را به دادگاه رس��اند 
اما به دليل غيرعلني بودن جلس��ه تحقيق، نتوانست در آن حضور يابد. او در 
تمام طول 90 دقيقه رسيدگي به پرونده، در راهروي دادگاه منتظر ماند و با 
اضطراب به نتيجه رسيدگي فكر كرد. او به »اعتماد« گفت كه پس از حادثه، 
براي صحبت با خانواده س��تايش اقدام كرده است اما آنها به دليل مزاحمت 

از او شكايت كرده اند. 
  پسر شما در كانون اصالح و تربيت نگهداري مي شود. پس از حادثه 

موفق به مالقات با او شده بوديد؟
بله، در اين چند ماه، دو بار همراه همسرم به مالقات پسرمان در كانون اصالح 

و تربيت رفتيم. 
  شرايط پسرتان در كانون چگونه است؟ برخي از نگراني او درباره 

متوجه شدن ساير متهمان از جرمش صحبت مي كردند
در كانون شرايط مناسب است، نگراني از اين بابت نيست. 

  پسرتان در مالقات هاي تان درباره جرمش حرفي زده؟
نه صحبتي نكرده

  پس از حادثه با خانواده ستايش ديدار داشتيد؟
ما چند بار براي صحبت كردن با خانواده ستايش اقدام كرديم اما آنها از ما به 

اتهام مزاحمت به پليس شكايت كردند. 
چه اقدامات ديگري براي پسرتان در پرونده انجام داده ايد؟

ما وكيل گرفته ايم. اميدمان به خدا و وكيل است.

پدر متهم در گفت وگو با »اعتماد«:
دو بار با پسرم در كانون مالقات كردم

اعتماد| سارقي را كه وسايل شخصي دانشجوي يكي 
از دانشگاه هاي تهران را سرقت كرده شناسايي كنيد. 
در تاريخ نوزدهم ارديبهشت ماه يكي از دانشجويان 
دانشگاه هاي تهران با مراجعه به كالنتري 148 انقالب 
به ماموران اعالم كرد كه وسايل شخصي اش توسط 
شخص ناشناسي و در داخل دانشگاه به سرقت رفته 
اس��ت. پرونده مقدمات��ي با موضوع س��رقت اماكن 
به دس��تور بازپرس شعبه چهارم دادس��راي ناحيه 
6 تهران تش��كيل ش��د و براي رس��يدگي در اختيار 
پايگاه س��وم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. 
اين دختر دانش��جو )ش��اكي پرونده( در اظهاراتش 
به كارآگاهان گفت: من غذايم را در س��لف دانشگاه 
خوردم و به همراه دانشجويان ديگر وارد كالس شدم. 
اما با كمال تعجب ديدم كيفم ش��امل يك دس��تگاه 
لپ تاپ، كيف پول و مدارك شناسايي ام سرقت شده 
است. با بررسي تصاوير به دست آمده از دوربين هاي 
مداربسته دانش��گاه، فرد ناشناسي شناسايي شد كه 
با كيف دستي متعلق به شاكي پرونده از در دانشگاه 
خارج ش��ده بود.  مركز اطالع رس��اني پليس آگاهي 
تهران بزرگ، با انتش��ار اين خبر اعالم كرد: با توجه 
به ادامه رس��يدگي به پرونده و به جهت شناسايي و 
دستگيري متهم پرونده، دستور انتشار بدون پوشش 
تصوير به دست آمده از متهم پرونده از سوي بازپرس 

محترم پرونده صادر شده است. 

سرقت اموال دانشجويان 
از داخل دانشگاه

انتشار تصوير با دستور قضايي

انتشار تصوير با دستور قضايي

اعتماد| سارقي كه به بهانه بازديد خودروهاي مدل باال 
براي خريد، آنها را س��رقت مي كرد دستگير شد. يكي 
از مالباختگان كه خودرو بنزش به س��رقت رفته بود به 
كارآگاهان گفت: از طريق انتشار آگهي فروش خودروي 
بنزم قصد فروش آن را داش��تم. پس از انتشار آگهي در 
روزنامه، فرد ناشناس��ي با من تماس گرفت و گفت كه 
مي خواهد ماشينم را بخرد. اين شخص در تماس تلفني 
و پس از توافق بر س��ر قيمت خودرو اصرار داش��ت كه 
مدارك شناسايي خودرو را براي تنظيم قرارداد فروش 
حتما همراه داشته باشم. او به قصد بازديد از خودر پشت 
فرمان خودرو نشست و فرار كرد. تمام مدارك شناسايي 
و مالكيت خودرو بنز داخل آن بود. احتمال فروش اين 
خ��ودرو ازطريق انتش��ار آگهي ف��روش در روزنامه يا 
س��ايت هاي مجازي وجود داشت. كارآگاهان موفق به 
شناس��ايي آگهي فروش خودرو بنز مسروقه در يكي از 
سايت هاي مجازي شدند. با شناسايي محل تردد خودرو 
مسروقه در منطقه نياوران اين محل تحت مراقبت هاي 
پليسي قرار گرفت. سرانجام در تاريخ يازدهم خردادماه 
خودرو بنز مسروقه شناسايي شد. حسين در تحقيقات 
اوليه صراحتا به سرقت خودرو بنز در منطقه سعادت آباد 
و همچنين سرقت دو دستگاه خودرو بنز و بي ام و اعتراف 
كرد. همچنين پليس صاحب دو خودرو مسروقه ديگر را 
شناسايي كرد كه آنها هم شهادت دادند خودروي شان 
به دست اين مرد به سرقت رفته است. رييس پايگاه دوم 
پليس آگاهي تهران گفت: ب��ا هماهنگي هاي به عمل 
آمده با مقام قضايي، هر سه خودرو كشف و به صاحبان 

آنها تحويل داده شد. 

سارق به بهانه بازديد خودرو 
آنها را سرقت مي كرد


