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 كودكان دستفروش
 سارق سابقه دار بودند

چهار كودك كه در پوش�ش دستفروشی  از مسافران مترو سرقت 
مي كردند، بازداشت شدند. 

به گزارش جوان، اواسط آبان  س��ال جاري، زن جواني مأموران پليس 
متروي خط يك تهران را از سرقت 4 ميليون تومان باخبر كرد و گفت: 
»قبل از ورود به مترو اين مبلغ همراه من بود تا اينكه قطار رسيد و وارد 
يكي از واگن هاي آن شدم. زماني كه به مقصد رسيدم، ديدم در كيفم 
باز است كه بعد از گشتن آن متوجه شدم مبلغ 4 ميليون تومان وجه نقد 
همراه كيف پولم سرقت شده است. « او در ادامه گفت: »در طول مسير 
خيلي مراقب كيفم بودم اما زماني كه روي صندلي نشسته بودم چهار 
نوجوان دستفروش به قصد فروش اجناسشان نزديك شدند. احتمال 

مي دهم آنها مرتكب سرقت شده اند.«
با اعالم اين شكايت، تحقيقات در اين زمينه آغاز شد تا اينكه مأموران 
پليس يكي از ايس��تگاه هاي مترو در گش��ت زني هاي خود دريافتند، 
چهار نوجوان دستفروش قصد سرقت از يك مسافر را دارند كه با تالش 

مأموران هر چهار نفر دستگير شدند. 
سرهنگ سعيد عطاءاللهي، رئيس پليس مترو پايتخت درباره اين خبر 
گفت: »سارقان نوجوانان 9 تا 12 ساله با سابقه بازپروري بودند كه در 
بازجويي ها به سرقت 4 ميليون تومان وجه نقد از كيف زن جوان اعتراف 
كردند. متهمان براي تحقيقات تكميلي در اختيار پليس پيش��گيري 

قرار گرفتند. «

دستگيري قاچاقچي با 93 كيلو حشيش
93 كيلوگ�رم  داش�ت  قص�د  ك�ه  حرف�ه اي  قاچاقچ�ي 
حش�يش را از مخفيگاه�ش در ش�هر ي�زد وارد پايتخ�ت 
كن�د، در ي�ك عمليات غافلگيرانه شناس�ايي و دس�تگير ش�د. 
به گزارش جوان، چندي قبل  مأموران پلي��س پايتخت از انتقال چند 
كيلو مواد مخدر افيوني از شهرهاي جنوبي به شهر يزد باخبر و تحقيقات 
خود را در اين زمينه آغاز كردند. در اولين بررسي ها مشخص شد يك 
قاچاقچي حرفه اي قصد دارد، اين محمول��ه را در مخفيگاهش در يزد 
پنهان كند و سپس در فرصتي مناسب آن را به شهر تهران منتقل كند. 
با بدست آمدن اين اطالعات اين فرد شناسايي شد و دستگيري متهم 
در دستور كار قرار گرفت تا اينكه مأموران س��تاد مبارزه با مواد مخدر 
پايتخت با اخذ نيابت قضايي به اس��تان يزد اعزام و موفق ش��دند فرد 

قاچاقچي را در مخفيگاهش شناسايي كنند. 
سرهنگ محمد بخش��نده، رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر پايتخت 
درباره اين خبر گفت: »با شناسايي متهم، س��رانجام ظهر روز چهارم 
آذرم��اه وي در يك عملي��ات غافلگيرانه در مخفيگاهش دس��تگير و 
در بازرسي از محل 93 كيلوگرم حشيش كش��ف شد. تحقيقات براي 

شناسايي همدستان احتمالي متهم ادامه دارد.«

زورگيران مأمور نما دستگير شدند
ك�ه  وي  همدس�ت  و  س�مند  خ�ودروي  ي�ك  رانن�ده 
از  زورگي�ري  مرتك�ب  پلي�س  مأم�ور  پوش�ش  در 
ش�هروندان ش�رق پايتخ�ت ش�ده بودن�د دس�تگير ش�دند. 
به گزارش جوان، چندي قبل مأموران گش��ت انتظامي شرق تهران با 
مشاهده رفتارهاي مشكوك راننده و سرنشين يك دستگاه خودروي 
س��واري س��مند، اين خودرو را تحت نظر قرار دادند ت��ا اينكه تالش 
سرنشين خودرو براي جلب توجه بيشتر رهگذران و استفاده او و راننده 
از بي سيم موجب شد تا مأموران، خودرو را متوقف و سرنشينان آن را 

بازداشت كنند. 
سرهنگ افشين منافي، فرمانده گش��ت انتظامي يگان امداد پايتخت 
درباره اين خبر گفت: »در بازرس��ي از خودروي متهمان يك دستگاه 
بي سيم، يك عدد چراغ گردان پليسي و مقداري كارت عابر بانك به نام 

افراد مختلف و مقداري وجه نقد كشف شد.«
وي در ادام��ه گفت: »دو متهم ب��ا اعتراف به زورگيري از ش��هروندان 
پايتخت در پوشش مأمور پليس، براي سير مراحل قانوني و تحقيقات 

تكميلي در اختيار پليس پيشگيري قرار گرفتند. «

ممنوعيت ورود انواع كاميون
 به پايتخت

از  ته�ران  رانندگ�ي  و  راهنماي�ي  پلي�س  رئي�س 
ته�ران  س�طح  ب�ه  كامي�ون  ان�واع  ورود  ممنوعي�ت 
ب�ه عل�ت وضعي�ت آلودگ�ي ه�واي ش�هر خب�ر داد. 
به گزارش جوان، سردار محمدرضا مهماندار توضيح داد: با توجه 
به استمرار آلودگي هوا و بنا به تصميم كميته اضطرار آلودگي هوا 
ممنوعيت تردد و ورود كاميون ها به سطح ش��هر تا اطالع ثانوي 
تمديد شده است. وي ادامه داد: مأموران پليس راهور در مبادي 
ورودي و خروجي شهر مستقر هستند و از ورود انواع كاميون ها به 

داخل شهر جلوگيري مي كنند.

كارگران نانوايي  
در  اوقات فراغت  دزدي مي كردند!

س�رقت  فراغ�ت  اوق�ات  در  ك�ه  نانواي�ي  كارگ�ران 
می كردن�د و ل�وازم س�رقتي را در س�ايت هاي اينترنت�ي به 
ش�د.  دس�تگير  و  شناس�ايي  مي رس�اندند،  ف�روش 
به گزارش جوان، عصر روز چهارش��نبه هفته گذش��ت، مردي با 
مراجعه به كالنتري 140 باغ فيض گفت: »دو روز قبل مقداري از 
لوازم خودرو  ام سرقت شده بود كه امروز آنها را در سايت هاي خريد 
و فروش اينترنتي ديدم. تصميم گرفتم با فروشنده آن لوازم قرار 
مالقات بگذارم اما قبل از رفتن به آن محل به كالنتري آمده ام تا 

مأموران را در جريان قرار دهم.«
بعد از طرح اين شكايت، تيمي از مأموران كالنتري به نشاني مورد 
نظر اعزام شدند و با كمين در محل و كنترل آنجا، مشاهده كردند 
راننده و دو سرنشين يك دس��تگاه خودروي پرايد بعد از رسيدن 
به محل قرار با شاكي وارد معامله شدند. به اين ترتيب مأموران در 
يك عمليات ضربتي توانستند سه متهم را بازداشت و همراه اموال 

سرقتي به كالنتري منتقل كنند. 
سرهنگ س��يف اهلل نوايي، رئيس كالنتري 140 باغ فيض گفت: 
»متهمان مورد تحقيق ق��رار گرفتند و بعد از اقرار به جرمش��ان 
مشخص شد هر سه نفر داراي سابقه و از شاگردان نانوايي هستند 
كه در اوقات فراغت لوازم خودرو و منزل را سرقت مي كنند. « وي در 
ادامه گفت: »با شناسايي مخفيگاه متهمان و اعزام مأموران به آنجا، 
در بازرسي از محل تعداد 16 فقره اموال سرقتي از قبيل ضبط، باند، 
مواد غذايي و غيره...كشف شد كه بعد از كشف اين اموال سارقان 
براي تحقيقات بيشتر و شناسايي احتمالي ديگر مالباختگان در 

اختيار مأموران كالنتري 140 باغ فيض قرار گرفتند. «

زمين خواري  50 ميليارد توماني
  در غرب تهران

فرمانده انتظامي غرب اس�تان تهران از رف�ع تصرف ۵۰ هزار 
متر از اراضي ملي به ارزش ۵۰ميليارد تومان در شهرس�تان 

شهريار خبر داد. 
به گزارش جوان، س��ردار محس��ن خانچرلي گفت: در پي كسب 
خبري مبني بر تصرف اراضي ملي در يكي از مناطق شهرس��تان 

شهريار، بررسي موضوع در دستور كار پليس آگاهي قرار گرفت.
 در جريان رس��يدگي به اين پرونده، مأموران ب��ا انجام تحقيقات 
پليسي، يك متهم را كه با محصور كردن ۵0 هزار متر از زمين هاي 
ملي شهرستان شهريار را در تصرف خود در آورده بود، شناسايي 
و دس��تگير كردند. با هماهنگي مراجع قضاي��ي و حضور عوامل 
يگان حفاظت از منابع طبيعي، حصار ايجاد شده در اطراف زمين 

تخريب شد. 
فرمان��ده انتظامي غرب اس��تان تهران ب��ا بيان اينك��ه متهم در 
بازجويي هاي تخصصي پليس به جرم خ��ود اعتراف كرد، گفت: 
كارشناسان ارزش زمين رهاسازي شده از چنگ اين زمين خوار را 
۵0 ميليارد تومان برآورد كردند كه متهم پس از تشكيل پرونده به 

مرجع قضايي معرفي شد. 

مرگ خاموش پدر و پسر
مرد سالخورده و پسر ميانس�الش در شهرستان سرخس در 

حادثه گاز گرفتگي جان باختند. 
به گزارش جوان، سرهنگ احمدعلي دماوندي، فرمانده انتظامي 
شهرستان س��رخس گفت: اين حادثه در يكي از روستاهاي اين 
شهرس��تان اتفاق افتاد و بررس��ي هاي پليس نش��ان داد كه مرد 
80 ساله و پسر ۵۵ س��اله اش بر اثر استنشاق گاز مونوكسيدكربن 

فوت شده اند كه اجساد به پزشكي قانوني منتقل شد. 

نجات سرايدار 
از آتش سوزي كانكس

س�رايدار س�اختمان ك�ه در حادث�ه آتش س�وزي كانك�س 
گرفت�ار ش�ده بود ب�ا كم�ك آتش نش�انان نج�ات ياف�ت. 
به گزارش جوان، اين حادثه بامداد ديروز در پشت بام يك ساختمان 
تجاري نبش خيابان امامزاده داوود در منطقه فرحزاد اتفاق افتاد و 
آتش نشانان ايستگاه ۵8 پس از اطالع از وقوع حادثه در محل حاضر 
شدند. محسن صدفي، فرمانده آتش نشانان گفت: آتش سوزي در 
كانكس محل اقامت سرايدار كه در پشت بام اين مجتمع تجاري واقع 
بود، به وقوع پيوست.  نيروهاي آتش نشاني جريان برق و گاز محل 
حادثه را قطع كردند و با استفاده از تجهيزات و لوله هاي آبدهي، خود 
را به كانون آتش سوزي رساندند و همزمان با نجات سرايدار از ميان 
آتش، آتش س��وزي را مهار كرده و از بروز خسارت به قسمت هاي 

ديگر مجتمع تجاري جلوگيري به عمل آوردند. 

پايان فرار 
دزدان خوشگذران

زوج ج�وان ك�ه ب�ا همدس�تي يك�ي از دوستانش�ان ب�ا 
پرس�ه در ش�هرهاي مختل�ف اق�دام ب�ه س�رقت منازل 
را ص�رف خوش�گذراني  ميلي�اردي  پ�ول  و  ك�رده 
بازداش�ت ش�دند.  از س�ه س�ال  پ�س  مي كردن�د 
به گزارش جوان، تحقيقات كارآگاهان اداره هفدهم پليس آگاهي 
تهران براي بازداشت اين سه متهم از سال 9۵ و همزمان با طرح 
شكايت هاي مشابه س��رقت منازل در نقاط مختلف تهران به 
جريان افتاد. تحقيقات پليس با بررسي دوربين هاي مداربسته 
حكايت از اين داشت كه سارقان دو مرد و يك زن هستند كه در 
جريان س��رقت از خانه ها اقدام به دزديدن پول و طال و اشياي 
گرانقيمت كرده و متواري مي شوند. يكي از شاكيان كه شامگاه 
13 دي  س��ال 9۵ خانه اش هدف س��رقت قرار گرفته بود وارد 
كالنتري 133 زيبا شهر شد و گزارش س��رقت را اعالم كرد. او 
گفت: س��اعت 12 ظهر بود كه همراه خان��واده ام خانه را ترك 
كردم. ساعت 9 شب وقتي به خانه برگشتم متوجه شدم كه قفل 
در ورودي تخريب شده اس��ت. وارد كه شدم ديدم خانه به هم 
ريخته است. فهميدم كه دزد به خانه زده است. در بررسي بيشتر 
فهميدم كه سرويس هاي طال، تعدادي سكه طال و مقداري پول 

نقد كه داخل خانه داشتيم سرقت شده است. 
تالش كارآگاهان پليس براي بازداشت س��ارق يا سارقان اما 
با بن بست مواجه ش��ده بود تا اينكه به كارآگاهان پليس خبر 
رسيد يكي از س��ارقان در شهرستان رش��ت بازداشت شده و 
به سرقت هاي س��ريالي از منازلي در تهران و چند شهر ديگر 
هم اعتراف كرده اس��ت. علي 23 س��اله وقتي به اداره هفدهم 
پليس آگاهي تهران منتقل ش��د به س��رقت هاي س��ريالي با 
همدستي دوستش شاهين 2۵ ساله و همسر او مريم30 ساله 
اعتراف كرد. علي گفت: من بيكار و به مصرف شيشه و هروئين 
اعتياد داش��تم تا اينكه به پيشنهاد ش��اهين و همسرش كه 
از بچه محل هايم بودند، باند سرقت را تش��كيل داديم. بعد از 
شناس��ايي خانه هايي كه كس��ي داخل آن نبود من و شاهين 
با تخريب در وارد مي ش��ديم و مريم هم داخل ماشين منتظر 
ما مي ماند. بعد از ارتكاب س��رقت هم از محل فرار مي كرديم. 
پول هاي س��رقتي را هم بين خودمان تقس��يم   و با آن تفريح 
مي كرديم. متهم ادامه داد: براي اينكه به دست پليس تهران 
گرفتار نشويم به شهرهاي مختلف مي رفتيم و به همين شيوه 
از خانه هاي مردم آن شهرها س��رقت مي كرديم. متهم گفت: 
من با پول هاي س��رقتي براي خودم يك پ��ژو 206 خريدم و 

خانه اي مجردي هم اجاره كرده بودم تا اينكه بازداشت شدم. 
ب��ا اطالعاتي كه عل��ي در اختيار كارآگاهان پليس گذاش��ت 
سوابق ش��اهين و مريم هم بررسي ش��د. تحقيقات نشان داد 
كه زوج جوان هر دو از مجرمان سابقه دار هستند. شاهين هم 
به مصرف مواد مخدر اعتياد داشت و قباًل به اتهام آدم ربايي و 
سرقت بازداشت ش��ده و به زندان افتاده بود. همسرش مريم 
هم قباًل به اتهام س��رقت و حمل مواد مخدر بازداش��ت شده 
بود. در شاخه ديگري از تحقيقات مخفيگاه شاهين و مريم در 
اسالمشهر شناسايي شده و هر دو بازداشت شدند. زوج جوان 
هم در بازجويي ها حرف هاي علي را تأييد و اعتراف كردند كه با 
همدستي هم از خانه هاي زيادي در مناطق نارمك، نازي آباد، 
يافت آباد، عبدل آباد، دولت آباد و مش��يريه س��رقت كرده اند. 
ش��اهين همچنين گفت: عالوه بر اين مناط��ق از منازلي در 
شهرهاي رشت، اردبيل، اسالمشهر، شهرزيبا سرقت كرده اند. 
س��رهنگ كارآگاه احمد نجفي، معاون مبارزه با سرقت هاي 
خاص پليس آگاه��ي پايتخت از بازداش��ت مالخر پرونده هم 
خبر داد و گفت: ارزش ريالي پرونده در حال حاضر يك ميليارد 
تومان است. وي ادامه داد: به دستور بازپرس شعبه 8دادسراي 
ناحيه 34تهران تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهمان در 

اداره هفدهم پليس آگاهي پايتخت ادامه دارد. 

زن و مردي ك�ه در جري�ان دو پرونده جداگانه 
به اتهام قتل همسرانشان بازداشت شده اند در 
حالي پاي ميز محاكمه حاضر شدند كه فرزندان 
آنها برايش�ان درخواس�ت قص�اص كرده اند. 
اولين پرونده از 28 دي سال 96 با قتل زن ۵0 ساله  به 
نام نادره در جريان درگيري با شوهرش در خانه شان 

در بزرگراه محالتي تهران به جريان افتاد. 
عامل قتل شوهر ۵8 ساله مقتول بود كه پرويز نام 
داشت. او كه همس��رش را با ضربات چاقو به قتل 
رسانده بود بعد از بازسازي صحنه جرم روانه زندان 
ش��د و پرونده بعد از صدور كيفرخواست به شعبه 
يازدهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 
شد.  متهم از زندان اعزام شد و مقابل هيئت قضايي 
در همان شعبه به رياس��ت قاضي حشمتيان قرار 
گرفت. بعد از اعالم رسميت جلسه، پسران مقتول 
درخواست قصاص كردند اما با تالش هيئت قضايي 
آنها اعالم كردند راضي به دريافت ديه هستند، ولي 
در صورتيكه پدرشان حاضر به پرداخت ديه نباشد 
براي او درخواس��ت قصاص دارند با اين حال فعاًل 

خواسته شان قصاص است.«
در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و در شرح ماجرا 
گفت: »در طول زندگي بارها با همس��رم به خاطر 
اختالفاتي كه داش��تيم درگير ش��ده بودم اما اين 
درگيري ها از چند ماه قب��ل به خاطر اختالف من 
با داماد باجناقم شدت گرفته بود. « متهم ادامه داد: 
»چند ماه پيش عروس��ي خواهرزاده همسرم بود. 
او مي خواست به جشن عروسي برود اما من قبول 
نكردم در آن مراسم شركت كنم. اين شد كه با هم 
درگيري لفظي پيدا كرديم اما همسرم بدون من به 
جشن عروسي رفت. اين گذشت تا اينكه آخرين بار 
همس��رم دوباره تصميم گرفت به خانه خواهرش 
برود  كه مخالفت كردم به همين خاطر با هم درگير 

شديم و در آن درگيري همسرم به من فحاشي كرد. 
چند بار از او خواستم آرام باشد، اما بي فايده بود و او 
همچنان داد و فرياد مي كرد. « متهم در خصوص 
قتل گفت: »به اتاق خواب رفتم تا همسرم آرام شود، 
اما او دوباره فحاشي كرد و آبرويم را جلوي همسايه 
برد. اين شد كه كنترل اعصابم را از دست دادم و با 

كارد ميوه خوري يك ضربه به گردنش زدم.«
او در خصوص درخواست فرزندانش گفت: »قبل از 
حادثه زمين كشاورزي داشتم كه آنرا فروختم و به 
پسرانم دادم. پولي براي پرداخت ديه ندارم اگر آنها 
قبول مي كنند همان پول زمين را به جاي ديه قبول 

كنند. « در پايان هيئت قضايي وارد شور شد با توجه 
به مخالفت اولياي دم با پيشنهاد پدرشان، متهم به 

قصاص محكوم شد. 
   درخواست قصاص براي نامادري

دومي��ن پرون��ده در 4 دي  س��ال 97 ب��ا قتل مرد 
ميانسالي در يك منزل مس��كوني حوالي خيابان 
كوهسار تشكيل شد. عامل قتل سارا 36 ساله بود 
كه در جريان درگيري شوهر ۵4 ساله اش، يحيي را 
خفه كرده بود. سارا در توضيح به مأموران گفت: »با 
شوهرم 18 سال اختالف سني داشتم. او يك دختر 
داشت كه بعد از طالق از همسرش با من ازدواج كرد. 

ما صاحب دو دختر 14 و 8 ساله شديم اما هميشه 
با هم درگير بوديم. آخري��ن بار وقتي درگيري باال 
گرفت او نفسش گرفت و روي مبل افتاد. من كه به 

شدت عصباني بودم با روسري او را خفه كردم.«
با اقرارهاي متهم وي روانه زندان ش��د و پرونده با 
كامل شدن تحقيقات به شعبه چهارم دادگاه كيفري 
يك استان تهران فرستاده شد و هفته گذشته روي 
ميز هيئت قضايي قرار گرفت. بعد از اعالم رسميت 
جلس��ه دو دختر مقتول اعالم گذشت كردند، اما 
دختر بزرگ مقتول براي نامادري اش درخواست 

قصاص كرد. 
در ادامه مته��م در جايگاه قرار گرف��ت و با اقرار به 
جرمش ماج��را را ش��رح داد. او در توضيح گفت: 
»شوهرم بازنشسته بود به همين دليل بيشتر اوقات 
در خانه بود. او اخالق خوبي نداشت و عصبي بود به 
همين خاطر از او خواستم براي خودش كاري دست 
و پا كند تا خيلي در خانه نباشد اما قبول نمي كرد 
و همين باعث ش��ده بود بدخلقي هايش بيش��تر 
شود. « متهم ادامه داد: »روز حادثه دختر كوچكم 
از او خواس��ت تا با هم درس كار كنند اما ش��وهرم 
حوصله اين كار را هم نداشت و شروع به فحاشي و 
كتك زدن دخترم كرد. اين رفتارش باعث شد به او 
اعتراض كنم اما او مرا هم كتك زد. همين باعث شد 
درگيري باال بگيرد و از آنجائيكه مقتول تنگي نفس 
داشت روي مبل افتاد. من كه طاقتم تمام شده بود 
و به شدت عصباني بودم روسري را برداشتم و دور 
گردنش پيچاندم كه يك لحظه متوجه شدم نفس 

نمي كشد.«
متهم در آخر گفت: »باور كنيد قصد قتل نداشتم 
اما رفتارهاي شوهرم باعث شده بود كنترلي روي 

اعصابم نداشته باشم و تصميم اشتباه بگيرم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

آتش افروزي با تاكسي اينترنتي
رد ياب�ي ش�ماره پ�اك تاكس�ي اينترنت�ي س�بب ش�د 
ت�ا راز آت�ش اف�روزي م�ردي كين�ه ج�و ب�ر م�ا ش�ود. 
به گزارش جوان، بامداد 1۵ ش��هريور ماه امس��ال بود كه مأموران 
كالنتري 101 تجريش از حادثه آتش سوزي در يكي از خيابان هاي 
اطراف با خبر و در محل حاضر شدند. در اولين بررسي ها مشخص 
شد كه يك دس��تگاه خودروي ام وي ام دچار حريق شده و در حال 
سوختن است. كنار خودرو هم يك گالن 4 ليتري بنزين رها شده و 
در حال سوختن بود كه با حضور آتش نشانان حريق مهار شد. وقتي 
پرونده به اداره 16 پليس آگاهي تهران فرستاده شد صاحب خودرو 
كه زني جوان بود در توضيح ماجرا گفت: س��اعت 9 صبح بود كه با 
صداي يك انفجار از خواب پريدم و متوجه شدم كه خودرو ام در حال 
سوختن است. بعد با پليس 110 و آتش نشاني تماس گرفتم. حاال هم 

از كسي كه خودروي من را آتش زده شكايت دارم. زن جوان نام چند 
نفر را به عنوان مظنون به پليس اعالم كرد، اما تحقيقات بعدي نشان 
داد كه آنها نقشي درحادثه نداشته اند. در شاخه ديگري از تحقيقات 
كارآگاهان پليس با بررسي دوربين هاي مداربسته متوجه شدند كه 
مرد آتش افروز از يك خودروي پرايد پياده شده و بعد از آتش افروزي 
سوار بر همان خودرو از محل دور شده اس��ت. در شاخه ديگري از 
تحقيقات كارآگاهان با بررسي شماره پالك خودروي پرايد كه يك 
تاكس��ي اينترنتي بود، مرد مظنون را شناسايي و پنجم آذرماه او را 
بازداشت كردند. شاكي بعد از ديدن مرد مظنون او را شناسايي كرد 

و گفت كه آن مرد همكار وي در بنگاه امالك بود. 
مرد 43 س��اله در اولين تحقيقات اتهام آتش افروزي را انكار كرد اما 
در تحقيقات بيشتر به جرمش اعتراف كرد و گفت: مدتي است كه 

از همسرم جدا ش��ده ام و حال روحي خوبي هم ندارم براي همين 
داروهاي اعصاب و روان مصرف مي كن��م. وي درباره انگيزه اش هم 
گفت: من و شاكي هر دو در يك بنگاه امالك كار مي كنيم و مدتي 
بود كه متوجه ش��ده بودم او در معامالت من دخالت مي كند براي 
همين كينه اش را به دل گرفتم و تصميم گرفتم از او انتقام بگيرم. 
روز حادثه و مطابق نقشه اي كه طرح كرده بودم، ابتدا يك گالن بنزين 
تهيه كردم و با يك تاكسي اينترنتي مقابل خانه اش رفتم. بنزين را 
روي ماشين او ريختم و كبريت را كش��يدم و به خانه ام برگشتم تا 
اينكه بازداشت شدم. سرهنگ كارآگاه علي گودرزي، معاون مبارزه 
با جرائم جنايي پليس آگاهي پايتخت گفت: به دستور بازپرس شعبه 
سوم دادسراي ناحيه يك تحقيقات بيشتر از متهم در اداره شانزدهم 

پليس آگاهي تهران بزرگ ادامه دارد. 

رهايي گروگان 10 ساله 
از دست 2 آدم ربا

در  آدم رب�ا  دو  س�وي  از  ك�ه  1۰ س�اله  پس�ربچه 
شهرس�تان كرمانش�اه رب�وده ش�ده بود، در س�امت 
ش�د.  داده  تحوي�ل  خان�واده اش  ب�ه  و  آزاد  كام�ل 
به گزارش جوان، س��ردار علي اكبر جاوي��دان، فرمانده انتظامي 
اس��تان كرمانش��اه گفت: چند روز قبل مردي مأموران كالنتري 
الهيه را از ماجراي ناپديد شدن پسربچه 10ساله اش با خبر كرد. 
او گفت: پسرم محمد امروز مثل هميشه راهي مدرسه شد و ديگر 
برنگشت. وقتي راهي مدرسه شديم مدير مدرسه به ما گفت كه 
محمد به مدرسه نرفته است كه نگران شديم و حاال براي پيدا كردن 
او درخواست كمك دارم. بعد از طرح شكايت تيمي از كارآگاهان 
پليس آگاهي مأمور رس��يدگي به پرونده ش��دند. آنها در جريان 
بررسي هاي ميداني و دوربين هاي مداربسته متوجه شدند كه دو 
مرد جوان محمد را حوالي خانه شان سوار يك خودروي برليانس 
كرده و از محل دور ش��ده اند. بعد از به دست آمدن اين سرنخ بود 
كه تحقيقات براي بازداشت متهمان به جريان افتاد و كارآگاهان 
پليس موفق شدند خيلي زود مخفيگاه متهمان را شناسايي و آنها 
را بازداشت و گروگان 10س��اله را در سالمت كامل آزاد كنند. دو 
متهم 39 و 46 ساله به آدم ربايي اعتراف كردند و گفتند به خاطر 
اختالف مالي كه با پدر طفل داشتند او را به گروگان گرفته بودند. 
فرمانده انتظامي استان كرمانش��اه گفت: متهمان با كامل شدن 

تحقيقات به مقام قضايي تحويل داده شدند.


