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 نمایشگاه دار خودرو
در تله سرقت 600 میلیونی 

شهروند| پلیس پایتخت در تعقیب تبهکاری 
اســت که با یک نقشه ســرقت و کالهبرداری 
600 میلیون تومان از حساب یک نمایشگاه دار 

خودرو  برداشت کرده است.
9مرداد ماه یکی از مشتریان بانکی با مراجعه به 
دادسرای ناحیه 12تهران اعالم کرد که بیش از 
600 میلیون تومان از حساب بانکی وی برداشت 

شده است. 
بــا تشــکیل پرونــده مقدمات بــا موضوع 
»کالهبــرداری« و به دســتور بازپرس شــعبه 
15 دادســرای ناحیه 12 تهران، پرونده جهت 
رسیدگی در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ قرار گرفت. 
مالباخته که نمایشگاه دار بود و در زمینه خرید 
و فروش اتومبیل فعالیت دارد، وقتی پیش روی 
کارآگاهان قرار گرفت، گفــت:  »چند ماه پیش 
از این، مدارک شناســایی  ام به همراه تعدادی از 
اسناد و مدارک شخصی خود را گم کردم که در 
آن زمان نسبت به دریافت مدارک المثنی اقدام 
کردم؛ 9 خردادماه بود که اطالع پیدا کردم بیش 
از 600 میلیون تومان از حساب بانکی ام برداشت 
شده اســت!! بالفاصله به شــعبه وصول چک 
مراجعه و اطالع پیدا کردم که شخصی با استفاده 
از مدارک شناسایی من و معرفی خود به عنوان 
صاحب حساب اقدام به دریافت این مبلغ از بانک 

کرده  است.«
شناسایی تصویر متهم پرونده   

کارآگاهــان با مراجعه به شــعبه بانک محل 
برداشت پول از حساب مالباخته به بررسی تصاویر 
به دست آمده از دوربین های مداربسته پرداخته 
و اطالع پیدا کردند که همزمان با فقدان مدارک 
شناســایی متعلق به مالباخته، مرد ناشناسی با 
استفاده از این مدارک شناسایی اقدام به افتتاح 
حساب در یکی از شعبات بانکی در شمال شهر 
تهران کرده اســت. او پس از گذشت چند ماه، 
پول از حساب مالباخته برداشت کرد و بالفاصله 
با مراجعه به طالفروشــی و صرافی های خیابان 
جمهوری، تمامی پول را سکه و ارز خریده  است. 

با شناسایی شعبه بانکی محل افتتاح حساب 
بانکی جعلی و همچنین شناســایی محل های 
تراکنــش مالــی در تعــدادی از صرافی هــا و 
طالفروشی های خیابان جمهوری، کارآگاهان 
به بررسی تصاویر به دست آمده از دوربین های 
مداربســته پرداخته و در تمامی تصاویر موفق 
به شناســایی جوانی 35ساله شــدند که اقدام 
به برداشت پول از حســاب مالباخته و در ادامه 
خرید سکه و ارز کرده  است. در ادامه رسیدگی 
به پرونده و جهت شناسایی و دستگیری متهم، 
بازپرس پرونده با تقاضای انتشار  بدون پوشش 
تصویر به دســت آمده از این مرد کالهبردار از 
کسانی  که موفق به شناسایی تصویر وی  شده 
و یا اطالعاتی درخصوص هویت واقعی، مخفیگاه 
و یا محل های تردد این شخص دارند، خواست 
تا هرگونه اطالعــات خود را از طریق شــماره 
تمــاس 51055514 و 51055415 در اختیار 
کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ قرار دهند. 

 دستگیري سارقي كه
براي سرقت طال تونل  حفر كرد

مردي که در ســاعات پایاني شب به قصد 
ســرقت از یک طالفروشــي در بازار کاشان 
اســتان اصفهان اقدام به حفر تونل کرده بود 
با اقدام به موقع و سریع واحد گشت انتظامي 
این شهرستان دستگیر شــد. ماموران واحد 
گشــت انتظامي پلیس شهرســتان کاشان 
در ساعات پایاني شــب هنگام گشت زني در 
بازار زرگرهاي شهرســتان، متوجه صداهاي 
ناموزون از داخل یک طالفروشــي شدند و با 
دقت به آن متوجه شدند که صدا از زیرزمین 

است.
 ماموران بالفاصله وارد عمل شــدند و پس 
از اقدامات کارشناسانه و جست وجو در محل 
متوجه خانه اي مخروبه در پشت مغازه شدند 
و با مشــاهده تونلي در آن حوالي که 12متر 
طول و 70متر عرض داشــت مشــخص شد 
فردي به منظور ســرقت از طالفروشي اقدام 
به حفر تونل کرده و همچنان مشــغول ادامه 

حفر است.
با اقــدام غافلگیرانه ماموران، ســارق که 
مردي غیر بومي و معتاد به موادمخدر اســت 
قبل از اینکه بتواند وارد مغازه طالفروشــي 
شــود در حالي که از حضور ماموران متعجب 
شده بود دســتگیر و از وي ابزاري چون بیل، 
بیلچه و چکش براي حفر تونل کشــف شد.     
در این زمینه پرونده تشــکیل و متهم براي 
ســیر مراحل قانوني تحویــل مراجع قضائي 

شد.

یک افسر نیروی انتظامی در این حادثه به 
شهادت رسید

واژگونی مرگبار  پژو ۲06 در اتوبان 
قزوین - قزوین

در پی واژگونــی خودروی پــژو 206 در آزادراه 
قزوین- تهران، یک افسر نیروی انتظامی بر اثر شدت 
جراحات وارده به شــهادت رسید و سرباز دیگر به 

همراه مجرم به شدت مصدوم شدند.
یک پژو 206 که گفته می شود متعلق به نیروی 
انتظامی استان زنجان بوده در اتوبان قزوین-  تهران 
واژگون شد و سرنشینان آن به شدت مصدوم شدند. 
تیم های اورژانس کاسپین، آتش نشانی و هالل احمر 
شــهر محمدیه به ســرعت اقدام به آزادسازی و 
امدادرسانی مصدومان کردند. در این سانحه یک 
افسر نیروی انتظامی بر اثر شــدت جراحات وارده 
به شهادت رســید و ســرباز دیگر به همراه مجرم 
به شدت مصدوم شدند که توسط عوامل اورژانس به 

بیمارستان رجایی قزوین منتقل شدند.

کارآگاه

ردپا

روی خط حادثه
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مکث

شــهروند| واردکننــدگان مواد اولیــه پالســتیکی طعمه 
کالهبرداری های مرد انباردار قرار گرفتند. 

21مــرداد ماه چند تــن از تجار کــه در زمینــه واردات مواد 
اولیه پالســتیکی به کشــور فعالیت دارند، با حضور در کالنتری 
170کهریزک به مأموران اعالم داشتند که اموال آنها شامل دهها 
تن مواد اولیه مورد اســتفاده در تولید انواع پالستیک به سرقت 

رفته است. 
با تشــکیل پرونــده مقدماتی با موضــوع »کالهبــرداری« و 
به دســتور رئیس شــعبه 101 دادگاه کهریــزک، پرونده جهت 
رســیدگی در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهــی تهران بزرگ قرار 

گرفت. 
مالباختگان پس از حضور در پایگاه نهــم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ، در اظهارات خود عنوان داشــتند: »از حدود دو یا سه سال 
پیش مواد پالســتیکی خریداری شــده  خود را  در انباری واقع 
در منطقه شورآباد به مدیریت شــخصی به نام مهرداد نگهداری  
می کردیــم. در  این مدت ما به این شــخص اعتمــاد کامل پیدا 
کرده بودیم تــا این که چندی پیش و در زمــان مراجعه تعدادی 
از مشــتریان به انبار جهت ارایه حواله و تحویل بار، متوجه شدیم 
که او انبار را تخلیه کرده و خود وی نیز از این محل متواری شــده 

است«.
با آغاز رســیدگی به پرونده، کارآگاهان اطــالع پیدا کردند که 
انبار موردنظر در منطقه شــورآباد مکانی استیجاری است که در 
این چند ســال در اختیار »مهرداد« قرار داشته و او به این شیوه و 
شــگرد از تعداد دیگری از تجار و کسبه تهران کالهبرداری کرده 

است. 
در ادامــه تحقیقات، کارآگاهان با شناســایی محل ســکونت 
»مهرداد« در محــدوده میدان قزوین به این محــل مراجعه و در 
تحقیقات پلیســی اطالع پیدا کردند که مهرداد همزمان با تخلیه 

انبار، از محل سکونتش متواری شده است. 
با انجــام اقدامات پلیســی، کارآگاهــان اطالع پیــدا کردند 
که بیش از 20تن از اموال ســرقت شده توســط متهم به استان 

آذربایجان شــرقی منتقل و در آن جا به فروش رســیده که برابر 
هماهنگی های الزم به دســتگاه قضائی و اخذ نیابت، کارآگاهان 
پایگاه نهم آگاهی به این اســتان مراجعه و نســبت به شناسایی 
و توقیف اموال اقــدام کردند.  همزمان با انجام اقدامات پلیســی 
جهت شناسایی مخفیگاه و دســتگیری متهم پرونده، دهها چک 
بالمحل صادره از سوی متهم توسط تعداد دیگری از مالباختگان 
به کارآگاهان ارایه شــد؛ این تعــداد از مالباختگان درخصوص 
چک های بالمحل تحویلی از آقای »مهرداد« به کارآگاهان عنوان 
داشــتند: در زمان مراجعه به انبار متوجه شدیم که بار ما در انبار 
نیســت، که در ادامه مدیریت انبار اقدام به ارایه چک کرد  تا مانع 
از شکایت ما شــود  اما زمانی که به شعبات بانکی مراجعه کردیم، 

متوجه شدیم که چک ها بالمحل هستند. 
در ادامه رســیدگی به پرونده و به جهت شناسایی و دستگیری 
متهم، تیم تحقیق با تقاضای  انتشــار بدون پوشــش تصاویر به 
دست آمده از متهم، از کسانی که موفق به شناسایی تصویر متهم 
شــده و اطالعاتی درخصوص مخفیگاه و یــا محل های تردد این 
شــخص دراختیار دارند خواســت تا هرگونه اطالعات خود را از 
طریق شماره تماس های  73948275 و 73948265 در اختیار 

کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند. 

کالهبرداری میلیاردی از واردکنندگان مواد اولیه پالستیکی

شــهروند| 3 مرد مرموز با انگیزه ای کور به 
دفتــر کاریابی یک زن و شــوهر حمله کردند و 
با ضربات مرگبار ســناریوی هولناک را به اجرا 
گذاشــتند. این جنایت که با به قتل رســیدن 
مرد و بــه کما رفتن زن رقم خــورده بود پلیس 
جنایی پایتخت را با معمــای پیچیده ای روبه رو 

کرده است.
ســاعت 6 عصر روز یکشنبه  5 مهر ماه صدای 
درگیری و دعوا در یــک آپارتمان 3 واحدی در 
خیابان  هاشــمی تهران، سکوت ســاختمان را 
شکست. ســاکنان مجتمع سراســیمه از خانه 
خارج شــده و متوجه شــدند 3 مــرد مرموز به 
ســرعت ســوار بر یک موتورســیکلت شده و 

گریختند.
همســایه ها که به ســر و صداهای مرموزی 
کــه چنــد دقیقــه قبــل از واحد طبقــه اول 
ساختمان شان که یک دفتر کاریابی بود مظنون 
شــده بودند چند بار مدیرعامل شرکت را صدا 
زدند، اما کســی پاســخ نداد. آنها کــه احتمال 
می دادند جنایتی در خانــه رخ داده، موضوع را 
به مامــوران کالنتری 108 نــواب اطالع دادند.

مامــوران پــس از حضــور در محــل  حادثه با 
شکســتن قفل در شــرکت این زوج وارد آن جا 

شده و با جنایتی هولناک روبه رو شدند.
با کشف جســد یک مرد و پیکر خونین همسر 
او،  موضوع به محســن مدیر روســتا،  بازپرس 
کشــیک ویژه قتل گزارش شــد و دقایقی بعد 
او همــراه گروهــی از کارآگاهــان جنایی اداره 
دهم پلیــس آگاهــی وارد محل جنایت شــد. 
بررســی های اولیه بازپرس قتــل و کارآگاهان 
جنایی نشــان می داد مرد 45 ساله با ضربه های 
شدید جسمی ســخت به قتل رسیده است، در 
کنار جســد او نیز یک کلنگ به چشم می خورد. 
در ادامه بررسی ها جســد نیمه جان همسر این 
مرد که تا ســرحد مرگ، هدف ضربات هولناک 
عامل یا عامالن جنایت قرار گفته بود در یکی از 

اتاق ها کشف شد.  
تحقیقــات از محــل جنایت نشــان می داد، 
سرقتی از خانه صورت نگرفته و عامالن جنایت 
ابتدا شوهر این زن را به قتل رسانده و  سپس به 
همسر او حمله کرده اند. این درحالی بود که زن 
جوان به علت شــدت جراحات درحال دست و 

پنجه نرم کردن با مرگ بود و به دستور بازپرس 
پرونده بالفاصله با اورژانس به بیمارستان منتقل 

شد.
بررســی های بیشــتر در صحنه جرم نشــان 
می داد زن جوان مدیرعامل این شرکت بوده که 
به عنوان یک دفتر کاریابی به همراه همســرش 
فعالیــت کرده بودنــد. روی یکــی از میزها نیز 
دفترچه تلفنی وجود داشــت که شــماره تلفن 
مشتریان شان در آن ثبت شده بود، اما موضوعی 
که سرنخی طالیی را به دســت کارآگاهان داد 
وجود کاغذی بود که روی آن نوشــته شده بود 
»خدایا ما را از شــر مشــتریان شــرور در امان 
بدار«. درحالی که بازپــرس پرونده و کارآگاهان 
درحال بررســی صحنه جرم بودند، همسایه ها 
نیز پشــت در این خانه که با نوار زرد بسته شده 
بود ایستاده بودند. آنها با مشاهده اجساد شوکه 
شده و باورشان نمی شد جنایتی هولناک از بیخ 
گوششان رقم خورده باشــد. یکی از همسایه ها 
در ایــن رابطه به قاضی کشــیک قتــل گفت: 
»قبل از ســاعت 6 عصر بود که صــدای دعوا و 
درگیری از این خانه به گوشــم رسید. به دلیل 

این که ایــن واحد آپارتمانی یــک دفتر کاریابی 
بود و مشتریان زیادی داشت این مسأله به نظرم 
غیرطبیعی نرسید اما وقتی صدای درگیری قطع 
شد پشــت پنجره رفته بودم که متوجه شدم 3 
مرد جوان سراســیمه از خانه ما بیرون رفتند و 
با یک موتور ســیکلت متواری شــدند. چون به 
این حادثه شــک کرده بودم پشت در واحدشان 
رفتم و زنگ زدم اما کســی جواب نداد به همین 
خاطر موضــوع را به پلیس خبــر دادم، همه ما  
شوکه شده ایم. آنها زیاد با همسایه ها رفت وآمد 
 نداشتند اما این جنایت تأثیر بدی در روحیه ما

گذاشته است.«
با هماهنگی قضائی جســد مقتول به پزشکی 
قانونی منتقل شــد، و همسر او نیز در حالت کما 
در  آی سی یو بیمارستان بســتری شده است. با 
توجه به سرقت نشدن وســیله از خانه قربانیان و 
نبود آثار تخریب در ورودی، کارآگاهان  در برابر 
جنایتی قرار گرفته اند کــه احتمال  دارد قاتلی 
آشــنا آن را طراحی کرده باشد. تحقیقات برای 
روشن شــدن زوایای مبهم پرونده و دستگیری 
عامل یا عامالن این جنایت هولناک ادامه دارد. 

در این حادثه، شوهر به قتل رسید و همسرش به کما رفت

معمای پیچیده جنایت در دفتر کاریابی

ذره بین

این مرد سابقه دار را شناسایی كنید

شهروند| مجرم سابقه دار با ارایه یک چک جعلی 
خودروی لوکسی را به سرقت برد. 29تیرماه پرونده 
کالهبرداری در  کالنتری 136 فرجام گشوده شد. 
بررسی ها نشــان می داد که مرد کالهبردار با ارایه 
یک چک تضمینی )بین بانکی( اقدام به خرید یک 
خودرو سواری از مرد مالباخته  به مبلغ 130 میلیون 
تومان کرده اســت. این درحالی بود که  طعمه این 
کالهبرداری در زمان مراجعه به بانک متوجه شد 

چک، جعلی و فاقد هرگونه اعتبار است. 
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع »جعل« و به 
دستور دادیار ششم دادسرای ناحیه 4 تهران، پرونده 
جهت رســیدگی در اختیار اداره سیزدهم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 
مالباخته پس از حضور در اداره سیزدهم پلیس 
آگاهی، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: »چندی 
پیش، از طریق انتشــار آگهی در یکی از روزنامه ها 
قصد فروش یک خودرو سواری به مبلغ 130 میلیون 
تومان را داشتم تا این که مردی با من  تماس گرفت؛ 
پس از توافق اولیه بر ســر قیمت، مرد  40 ســاله 
25تیرماه به در خانه ام  در قنات کوثر مراجعه و خود 
را خریدار خودرو معرفی کــرد؛ با توجه به توافقی 
که بر سر قیمت خودرو داشــتیم، او  پس از بازدید 
دقیق خودرو یک چک بیــن بانکی به من  تحویل 
داد و من نیــز پس از تنظیم قــرارداد اولیه فروش 
خودرو )قولنامه(، خودرو را به همراه تمامی مدارک 
مالکیت به ایشان تحویل دادم و قرار شد تا در چند 
روز آینده نســبت به انتقال قانونی اسناد مالکیت 
خودرو اقدام کنیم«.  مالباخته در ادامه اظهاراتش 
 به کارآگاهان گفت: »با اطمینان از این که یک چک 
تضمین شده بین بانکی تحویل گرفته ام، چند روز 
پس از فروش خودرو به شعبه بانک مراجعه کردم تا 
چک 130 میلیون تومانی را وصول کنم که در کمال 
تعجب متوجه شدم  که این چک جعلی بوده و فاقد 
هرگونه اعتبار است«. در ادامه رسیدگی به پرونده، 
دســتور توقیف خودرو در سیســتم جامع پلیس 
آگاهی ثبت شد تا نهایتا واحد گشت آشکار پلیس 
آگاهی در جنوب غرب تهران اقدام به شناســایی و 
توقیف خودرو کرد؛ راننده خودروی توقیفی پس از 
انتقال به اداره سیزدهم پلیس آگاهی، در اظهاراتش 
به کارآگاهان گفت: »خودرو را در یک نمایشــگاه 
خودرو در منطقه اسالمشهر و به مبلغ 90 میلیون 

تومان خریداری کرده ام«. 
با انجام چهره نگاری و بهره گیری از بانک اطالعات 
مجرمان سابقه دار، یکی از مجرمان سابقه دار پلیس 
آگاهی در زمینه جعل به ویژه جعل اسکناس و اوراق 
بهادار به نام »علیرضا« مورد شناسایی قرار گرفت؛ 
بررسی سوابق متهم نشــان داد که وی آخرین بار، 
در اواخر  ســال گذشــته از زندان آزاد و از آن زمان 
تاکنون بالمکان است.  سرهنگ کارآگاه محمدرضا 
ذاکراستقامتی، معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری، 
با اعالم این خبر گفت: »در اطالع رسانی های متعدد 
صورت گرفته بارها از ســوی پلیس به شهروندان 
محترم اعالم شــده که در زمــان انجام معامالت 
خود با اســتفاده از چک حتی چک های تضمین 
شده توسط سیستم بانکی، قبل از هرگونه انتقال 
مالکیت اموال خود به ســایر افراد حتما از اصالت 
 مدارک شناسایی طرف معامله و اصالت چک های 
مــورد مبادله اطمینــان پیدا کنید«.  ســرهنگ 
محمدرضا ذاکراستقامتی با اشاره به تقاضای  انتشار 
بدون پوشــش تصویر متهم پرونده عنوان داشت: 
»در ادامه رسیدگی به پرونده و به جهت دستگیری 
متهم، بازپرس پرونده با درخواســت  انتشار بدون 
پوشــش تصویر متهم تحت تعقیب اداره سیزدهم 
پلیس آگاهی تهران، از کسانی  که موفق به شناسایی 
تصویر متهم شدند خواست تا هرگونه اطالعات خود 
درخصوص مخفیگاه، محل های تــردد و یا دیگر 
اقدامات مجرمانه این مجرم ســابقه دار را از طریق 
شــماره تماس 51055513 در اختیار کارآگاهان 
اداره ســیزدهم پلیس آگاهی تهــران بزرگ قرار 

دهنـد«. 

شــهروند| ســارق  40 »مــزدا 3« پــس از 
دســتگیري، ماجراي کالهبرداري جراح قالبي 
را فاش کرد. این مرد که با شــلیک گلوله پلیس 
به شدت مجروح شده بود، با پرداخت پول به یک 
پزشک قالبي، دست خود را جراحي کرد. پزشک 
قالبي نیز پس از دستگیري اعتراف کرد که جراحي 
را از محل کار سابقش یعني ساختمان پزشکان یاد 
گرفته است. ظهر روز 29مرداد امسال، در یکي از 
خیابان هاي شرق تهران ماموران کالنتري گلبرگ 
درحال گشت زني بودند که به یک خودروي مزدا 
3 مظنون شدند. اســتعالم و پیگیري کارآگاهان 
نشان داد که این خودرو سرقتي است و چند ساعت 
قبل از مقابل یک باشگاه ورزشي دزدیده شده بود. 
همین موضوع کافي بود تا ماموران این خودرو را 
تعقیب کنند. اما راننده اصال به دســتور ایســت 
کارآگاهان توجهي نکرد. او به فرار خود ادامه داد تا 
اینکه در نهایت ماموران مجبور به شلیک تیر هوایي 
شدند. سارق همچنان درحال فرار بود و حتي در 
راه به چند خودرو نیز خســارت وارد کرد. او که به 
هیچ عنوان نمي خواست تسلیم پلیس شود، حتي از 
تیرهاي هوایي ماموران نیز ترسي نداشت. سرعتش 
باال بود و فقط به راهش ادامه مي داد. اصال متوجه 
نبود که به کجا مي رود و مقصد نداشت. فقط فرار 
مي کرد. مرد ســارق که به یک کوچه بن بســت 
رســیده بود، خودرو را رها کرد و ایــن بار با پاي 
پیاده فرار کرد. همین باعث شد تا ماموران وقتي از 
تسلیم شدن این سارق ناامید شدند، گلوله اي را به 
سمت او شلیک کنند. سارق از ناحیه بازوي سمت 
راستش مجروح شد. ولي حتي مجروح شدنش هم 
مانع فرار او نشد و این سارق در نهایت موفق به فرار 
شد. بنابراین تیم تحقیق پایگاه ششم پلیس آگاهي 
تهران، به دســتور محمدعلي انصاري فر، بازپرس 

شعبه ســوم دادیاري دادســراي جنایي تهران، 
ماموریت یافت تا این سارق را دستگیر کند. 36 روز 
از این ماجرا گذشت تا اینکه در نهایت مرد سارق که 
سابقه دار بود و قبال به اتهام حمل شیشه به زندان 
رفته بود، در مخفیگاهش در کرج شناسایي شد. 
در ادامه عملیات دستگیري این مرد آغاز شد و در 

نهایت او به دام افتاد. 
راز کالهبرداري پزشک قالبي

این مرد بالفاصله تحت بازجویي هاي قضائي 
و پلیســي قرار گرفت و در تحقیقات راز 

کالهبرداري یک جــراح قالبي را فاش 
کــرد. وي به ماموران گفــت: »روزي 
که در تعقیب و گریز ماموران پلیس 
با شلیک گلوله مجروح شدم، خودم 
را به یکي از دوستانم رساندم. درحالي 

که به شدت حالم بد بود، دوستم به من 
گفت مردي را مي شناسد که پزشک جراح 

است و مي تواند بدون اینکه مرا به بیمارستان ببرد 
و یا لو بدهد، دســتم را جراحــي کند. من هم 
قبول کردم و از او خواستم هرچه سریع تر مرا 
پیش این مرد ببــرد. وقتي پیش او رفتیم، این 
مرد از من خواست 5 میلیون تومان به او پول 
بدهم تا مرا جراحي کنــد. من هم این پول را 
پرداخت کردم و مرد جوان دســتم را جراحي 

کرد.«
اعتراف به سرقت 40 »مزدا 3«

مرد ســارق در بازجویي ها، راز سرقت هاي 
سریالي اش را هم فاش کرد و به ماموران پلیس 
گفت: »چند وقتي مي شود که با همدستي دو 
نفر از دوســتان، فقط خودروي مزدا 3 سرقت 
مي کنیم. چون در این کار حرفه اي شــده ایم 
و مي توانیم در کمتر از 5 دقیقه یک خودروي 

مــزدا 3 را بدزدیــم. تــا 
االن هم 40خودرو ســرقت 
کرده ایــم. خودروهــا را هم به دو 
مالخر که کارشــان خرید خودروي سرقتی  و 

فروش وسایل آن است، مي فروختیم.«
بازداشت جراح قالبي

با اعترافــات این مرد، دســتور بازداشــت 
مرد جراح از ســوي بازپرس صادر شــد و این 
مرد چند ســاعت بعد دستگیر شــد. وي در 
بازجویي ها با اعتراف به یک جراحي غیرقانوني 
به مامــوران گفت:   »من اصال پزشــک جراح 
نیستم و کارم شیشه بري است. ولي چون چند 
وقتي در ساختمان پزشکان کار مي کردم، در 
آن جا با کار جراحي آشنا شدم و یاد گرفتم که 
چطور یک جراحي ساده انجام مي شود. براي 
همین وقتي یکي از دوســتانم بــه من گفت، 
مردي نیاز به جراحي دارد و بابت آن هرچقدر 

هم که پول بخواهم پرداخت مي کند، وسوسه 
شدم تا دستش را جراحي کنم.«

این مرد در ادامــه صحبت هایش گفت: »من 
نمي دانستم که این مرد سارق است. وقتي او را 
دیدم به من گفت که با دوســتش درگیر شده 
و از ســوي او تیر خورده است. ولي براي اینکه 
شــکایت نکند نمي تواند به بیمارستان برود. او 
گفت اگر به بیمارســتان مراجعه کند، مجبور 
مي شود از دوستش شــکایت کند، درصورتي 
که اصال دلش نمي خواهد از او شــکایت کند. 
من هم براي همین دستش را جراحي کردم و 
اگر مي دانستم سارق است، اصال با او همکاري 

نمي کردم.«
با اعترافات این مرد، او و ســارق جوان راهي 
زندان شــدند و درحال حاضر تحقیقات براي 
دســتگیري دو همدست ســارق مزدا3 و دو 

مالخر از سوي پلیس ادامه دارد. 

كلکسیونر 40  »مزدا 3« ، سارق بود
ار

رد
هب

کال
د 

 مر
 از

ت
فاو

 مت
ره

چه
دو 

یر 
صاو

  ت
شد

ح 
رو

مج
ی  

قت
سر

رو 
ود

ل خ
اخ

ر د
ی د

س
پلی

یز 
 گر

ب و
قی

 تع
در

ق 
سار

    


