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م�رد جوان�ي ك�ه ب�ه اته�ام قت�ل نگهب�ان س�اختمان 
ش�ده  دس�تگير  بومه�ن  شهرس�تان  در  نيم�ه كاره 
مدع�ي ش�د ك�ه زم�ان حادث�ه در س�فر بوده اس�ت. 
به گزارش جوان، 25 اسفند سال 95، مأموران پليس بومهن از قتل 
نگهبان يك ساختمان نيمه كاره باخبر و راهي محل شدند. آنها 
با جسد مردي 40 ساله به نام يوس��ف مواجه شدند كه با ضربات 
چاقو كشته شده بود. با انتقال جسد به پزشكي قانوني، مأموران در 
تحقيقات ميداني از شاهدان حادثه دريافتند مقتول با مرد جواني 
كه قصد سرقت دوربين مداربسته ساختمان را داشت درگير شده و 

در آن درگيري به قتل رسيده بود. 
با به دست آمدن اين اطالعات سارق تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه 
با بررسي فيلم ضبط شده توسط دوربين ساختمان هاي اطراف وي 
شناسايي و بازداشت ش��د. او در بازجويي ها به قتل اعتراف كرد و 
گفت: »حوالي ساختمان نيمه كاره يك مغازه پرنده فروشي بود. 
مدتي بود آنجا را زير نظر داشتم تا در فرصت مناسب چند پرنده از 
آنجا سرقت كنم تا اينكه روز حادثه موفق به سرقت شدم. بعد از آن 
قصد فرار داشتم كه متوجه شدم ساختمان نيمه كاره دوربين دارد. « 
متهم در خصوص قتل گفت: »از ترس اينكه لحظه سرقت دوربين 
ضبط كرده باشد، وارد ساختمان نيمه كاره شدم تا دوربين را سرقت 
كنم كه نگهبان ساختمان متوجه ش��د و با من درگير شد. در آن 
درگيري با چاقويي كه همراه داشتم چند ضربه زدم و فرار كردم.«

با اقرارهاي متهم، وي بعد از بازسازي صحنه جرم روانه زندان شد 
و پرونده به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. متهم 
بعد از تعيين شعبه در اولين جلسه محاكمه مقابل هيئت قضايي 
شعبه دهم به رياست قاضي متين راسخ قرار گرفت. ابتداي جلسه 
نماينده دادستان متن كيفرخواست را قرائت كرد. در ادامه سه فرزند 
مقتول درخواست قصاص كردند. سپس متهم در جايگاه قرار گرفت 
و خالف اظهاراتش جرمش را انكار كرد و گفت:»باور كنيد بي گناهم 
و از قتل اطالعي ندارم. من مقتول را نمي شناسم و روز حادثه هم 
در تهران نبودم. آن روزها نزديك به تعطيالت عيد بود و من براي 
گذران تعطيالت نوروزي به يكي از شهرهاي شمالي رفته بودم و بعد 

از تعطيالت عيد نوروز بود كه برگشتم و دستگير شدم.«
با اين ادعا هيئت قضايي پرونده را براي تحقيقات بيشتر به دادسرا 
فرستادند. به اين ترتيب با كامل شدن تحقيقات و اثبات ادعاي متهم 

وي بار ديگر محاكمه خواهد شد. 
 

نجات زوج سالخورده
  از ميان دود و آتش 

زوج س�الخورده كه در حادثه حريق خانه ش�ان ميان دود و 
آتش گرفتار شده بودند با تالش امدادگران نجات پيدا كردند. 
به گ��زارش جوان، س��اعت 21 ش��امگاه دوش��نبه 16 تيرماه به 
آتش نش��انان ايس��تگاه 78 خبر   رس��يد، حادثه آتش سوزي در 
خيابان گاز شهرك مشيريه اتفاق افتاده است. اكبر فرهادي، افسر 
آتش نشاني كه در محل حاضر شده بود، گفت: حادثه در طبقه دوم 
س��اختمان دو طبقه مس��كوني اتفاق افتاده بود. در بررسي هاي 
بيشتر معلوم شد كه ساكنان طبقه  دوم در محل حضور ندارند و 
آتش سوزي از قسمت اتاق خواب آپارتمان 70 متري شروع شده و 
در حال سرايت به بخش ها و طبقه ديگر ساختمان است. همچنين 
معلوم شد در طبقه اول زوجي سالخورده زندگي مي كنند كه داخل 
خانه حبس ش��ده اند. وي ادامه داد: آتش نشانان همزمان با ايمن 
كردن محل تالش براي مهار آتش و خارج كردن زوج سالخورده را 
شروع كردند. آنها پس از مهار آتش موفق شدند زوج سالخورده را از 
محل خارج كنند  و در اختيار امدادگران اورژانس قرار دهند. علت 

حادثه در دست بررسي است.

شليك سارقان طالفروشي 
به مردمي كه فيلم مي گرفتند!

چهار سارق مسلح پس از دستبرد به يك طالفروشي در شهرك 
سلطان آباد شهرستان بهارستان به سمت مردمي كه با گوشي 
تلفن همراهشان در حال فيلم گرفتن بودند شليك كرده و از 

محل فرار كردند. 
به گزارش واحد مركزي خبر   روز گذش��ته   چهار س��ارق مسلح 
پس از دستبرد به يك طالفروش��ي به سمت   افرادي كه مشغول 
تصويربرداري با تلفن همراه بودند، شليك كردند و سرانجام سوار 
خودروي پژو 405 شده و گريختند. در اين حادثه به كسي آسيب 

نرسيد و تحقيقات پليس در اين باره جريان دارد. 

آتش سوزي مرگبار
 در كارخانه اكسيژن

حادثه آتش  سوزي در كارخانه اكسيژن باقر شهر دو كشته و 
سه زخمي برجاي گذاشت. 

روابط عمومي اورژانس كشور اعالم كرد كه ساعت سه بامداد روز 
گذشته حادثه آتش سوزي در كارخانه اكسيژن در باقر شهر اتفاق 
افتاد. بررسي امدادگران بعد از حضور در محل نشان داد كه دو مرد 
32 و 40 ساله در جريان حادثه جان باخته اند و سه مرد ميانسال هم 
كه دچار جراحت شده  بودند به بيمارستان هفت تير منتقل شدند. 

مرگ آتشين سرنشينان پژو
 در تصادف 

دو سرنش�ين خودروي س�واري پژو در تصادف با اتوبوس 
مسافربري در آتش سوختند. 

به گزارش جوان، سرهنگ رضا گودرزي، رئيس پليس راه استان 
البرز گفت: بامداد روز گذشته مأموران پليس راه از حادثه رانندگي 
در آزاد راه ك��رج- قزوين با خبر ش��ده و در محل حاضر ش��دند. 
بررسي ها نشان داد در جريان تصادف بين اتوبوس مسافربري و دو 
سواري پژو پارس يكي از سواري هاي پژو دچار آتش سوزي شده و 

راننده و سرنشين آن جان باخته اند.
 وي گف��ت: چند نفر از سرنش��ينان اتوبوس ه��م دچار جراحت 
شده بودند كه به بيمارستان منتقل شدند. علت حادثه بي توجهي 

راننده اتوبوس به جلو اعالم شد. 
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به جوان 
دوباره نگاه كن

 

زن�ان مس�افر وقت�ي س�وار خ�ودروي 
پرايد مس�افربر مي ش�دند نمي دانستند 
همدس�ت راننده در صندوق عقب پنهان 
شده اس�ت. دو متهم در محل�ي خلوت و 
به ش�يوه اي ك�ه از فيلم ه�اي هاليوودي 
آموخت�ه بودن�د طاله�اي مس�افر خود 
را س�رقت ك�رده و او را ره�ا مي كردن�د. 
به گزارش جوان، شامگاه دوشنبه 12 خرداد ماه 
امسال زن جواني وحشت زده به اداره پليس 
رفت و از دو مرد ناشناس به اتهام آدم ربايي و 

سرقت طالهايش شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: حدود ساعت 6  
عصر از اسالمشهر همراه دختر هفت ساله و 
برادرزاده ام س��وار خودروي پرايد قهوه اي به 
مقصد تهران ش��ديم. دخترم و ب��رادرزاده ام 
حوالي پاس��گاه نعمت آباد در جنوب تهران 
نزديك خانه مان پياده شدند، اما من از آنجايي 
كه قرار بود براي خريد به چهاردانگه بروم از 
راننده كه مرد جواني بود خواستم مرا به يكي از 
خيابان هاي   چهاردانگه برساند. پس از اين در 
صندلي جلو نشستم و راننده هم حركت كرد 

تا اينكه در نزديكي چهاردانگه خودرواش را در 
مكان خلوتي نگه داشت و مدعي شد موتور 
ماشين جوش آورده و بايد داخل رادياتورش 

آب بريزد. 
راننده از خودرو پياده شد و به طرف صندوق 
عقب رفت كه پس از باز ك��ردن در صندوق 
عق��ب ناگهان مردج��وان ديگ��ري از داخل 
صندوق بيرون آمد و دو نفري مرا داخل خودرو 
خفت كردند. آنها با تهدي��د چاقو مرا وادار به 
س��كوت كردند و با قيچي فلز بري كه همراه 
داشتند تمامي النگوهاي طاليم را بريدند و 
بعد هم گردنبند و انگش��ترهايم را كه حدود 
200 ميليون تومان قيمت داشت به زور از من 
گرفتند و در حالي كه دستانم را با طنابي بسته 

بودند به راه افتادند. 
دو مرد سارق يك ساعت و نيم مرا داخل خودرو 
حبس كردند و در اين م��دت در خيابان ها و 
جاده ها دور دور مي كردند تا اينكه من با ديدن 
رهگذران شروع به داد و فرياد كردم و از آنها 
درخواست كمك كردم كه س��ارقان آدم ربا 
مجبور شدند مرا رها كردند. وي در پايان گفت: 

وقتي آنها فرار كردند رهگذران شماره پالك 
خودروي آنها را يادداشت كرده بودند. 

پس از طرح اين ش��كايت پرونده به دستور 
بازپرس جنايي در اختيار تيمي از كارآگاهان 
مبارزه با آدم ربايي پليس آگاهي قرار گرفت. 
مأموران پلي��س در نخس��تين گام صاحب 
خ��ودرو را كه مرد ميانس��الي به ن��ام احمد 
بود شناس��ايي كردند. احمد در بازجويي ها 
گفت كه خ��ودرواش را مدتي قب��ل به مرد 
29 س��اله اي به نام كيومرث فروخته اس��ت. 
بنابراين مأموران پليس در گام بعدي كيومرث 
را شناسايي و بازداشت كردند.  متهم ابتدا در 
بازجويي ها منكر جرم خود ش��د اما وقتي با 
شاكي روبه رو شد،  به جرم خود با همدستي 
يكي از دوستانش به نام كيوان اعتراف كرد و 
مأموران هم كيوان را بازداشت كردند. دو متهم 
صبح ديروز براي تحقيق به دادس��راي امور 
جنايي منتقل شدند و به سرقت و آدم ربايي 
اعتراف كردند. در ادامه دو متهم براي تحقيقات 
بيشتر و شناسايي شاكيان احتمالي در اختيار 

كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفتند. 

گفت وگو با يكي از متهمان 
كيومرث سابقه داري ؟ 

نه، تا االن حتي به كالنتري هم نرفته ام. 
معتادي ؟ 

نه، اعتياد هم ندارم. 
پس چرا همراه دوس�تت باند س�رقت 

تشكيل دادي ؟ 
طمع كردم و مي خواس��تم زود پولدار شوم. فكر 
مي كرديم ح��اال كه طال و جواهرات گران ش��ده 
است با چند سرقت مي توانيم پولدار شويم و گليم 
خودمان را از آب بيرون بكشيم و بعد هم يك كار 

پر سود براي خودمان دست و پا كنيم. 

قباًل چه كار مي كردي ؟ 
من دستفروش��ي مي كردم. البته به خاطر اينكه 
عيالوار هستم و دو پسر دو و هفت ساله هم دارم و 
از همه مهمتر به خاطر هزينه هاي باالي زندگي 
با خودروام مسافركشي هم مي كردم كه دوستم 
پيش��نهاد داد مس��افراني كه طال و جواهر همراه 

دارند، شناسايي و طالهاي آنها را سرقت كنيم. 
دوستت چه كاره بود ؟ 

دوستم مغازه لباس فروش��ي داشت كه به خاطر 
بيماري كرونا فروش��ش كم شد و به قول خودش 
ورشكس��ت ش��د كه مدتي قبل پيش من آمد و 

پيشنهاد سرقت طالهاي زنان مسافر را داد. 

چرا همدستت در صندوق عقب مخفي 
مي شد ؟ 

كي��وان اين نقش��ه را طراحي ك��رد. او گفت اين 
ش��يوه را در يك فيلم خارجي هاليوودي ديده و 
وقتي براي من توضيح داد قبول كردم. چون فكر 
مي كرديم كه اگر دو نفري س��وار خودرو باشيم، 
مس��افران زن اعتماد نمي كنند و س��وار ماشين 

نمي شوند. 
پول دار شدي ؟

نه، فقط گرفتار شدم. چون كيوان به من رو دست 
زد و بعد از اينكه طالهاي مسافر را سرقت كرديم 
او طالها را با خودش برد و بعد هم مدعي شد كه 

مأموران پلي��س تعقيبش كردن��د و طالها را در 
مكاني از جيبش بيرون انداخت��ه و بعد هم كه از 
دام مأموران فرار كرده به آنجا برگشته و طالها را 
پيدا نكرده است. البته مي دانستم دروغ مي گويد 
و االن هم كه دستگير شده اعتراف كرده طالها را 

در خانه اش مخفي كرده است. 
در اي�ن م�دت چن�د م�ورد س�رقت 

داشتيد؟
اولين مورد بود كه دستگير شديم. 

اما تحقيقات نش�ان مي دهد كه ش�ما 
سرقت هاي ديگري هم داشته ايد ؟ 

]سكوت مي كند.[ 

 مرگ مشكوك مرد جوان  در خانه زن تنها بررسي مي شود 
تحقيق�ات درب�اره م�رگ مش�كوك م�رد جوان�ي 
ك�ه پ�س از خ�وردن ي�ك لي�وان آب در خان�ه زن 
م�ورد عالقه اش ب�ه كام م�رگ رفته در جريان اس�ت. 
به گزارش جوان، س��اعت 23:39 ش��امگاه دوشنبه 16 تير 
قاضي مصطفي واحدي، بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور 
جنايي تهران با تماس تلفني مأموران كالنتري 129 جامي از 
مرگ مشكوك مرد جواني با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان 
اداره  دهم پليس آگاهي راهي محل شد. تيم جنايي در خانه 
قديمي حوالي خيابان آذربايجان با جسد مرد 30 ساله اي به 
نام فريبرز روبه رو شدند كه بررسي ها نشان مي داد اين مرد 
ساعتي قبل به خانه زن مورد عالقه اش آمده و پس از خوردن 

يك ليوان آب فوت كرده است. 
زن تنها گفت: مدتي قبل در جشن دورهمي با فريبرز آشنا 
شدم. ما به هم عالقه پيدا كرديم و به همين سبب او به خانه 
من رفت و آمد داشت. امروز او به خانه ام تا اينكه عصر بيرون 
رفت اما كليد خان��ه اش را در خانه من جا گذاش��ته بود كه 
س��اعتي قبل دوباره به خانه ام برگشت. فريبرز گفت تشنه 
اس��ت و من هم يك ليوان آب به او دادم كه حالش بد شد 
و بعد از نيم س��اعت از هوش رفت و وقتي عوامل اورژانس 
آمدند اعالم كردند او فوت كرده اس��ت. همزمان با انتقال 
جسد فريبرز به پزشكي قانوني تحقيقات درباره اين حادثه 

ادامه دارد. 

آتش افروزي در بوستان نهج البالغه 
براي خودنمايي

س�ه م�رد ج�وان ك�ه ب�ا ايج�اد آتش س�وزي عم�دي در بوس�تان نهج البالغ�ه 
ش�دند.  بازداش�ت  كش�يده بودند،  آت�ش  ب�ه  را  آن  مرات�ع  از  مت�ر   800
به گزارش جوان، سرهنگ علي محمدي رئيس پايگاه دوم پليس امنيت پايتخت توضيح داد: ساعت 7 
صبح روز دوشنبه مأموران پليس از حادثه آتش سوزي در بوستان نهج البالغه با خبر شدند. لحظاتي بعد 
تيمي از مأموران كالنتري 140 باغ فيض به همراه آتش نشانان در محل حاضر شده و بعد از مهار آتش 
در اين باره تحقيق كردند. بررسي اوليه مأموران كالنتري نشان داد كه در جريان حادثه آتش سوزي كه 
به صورت عمدي ايجاد شده بود 800 متر از مراتع و فضاي سبز بوستان دچار حريق شده است. بعد از به 
دست آمدن اين اطالعات بود كه عامالن حادثه كه سه مرد جوان بودند تحت تعقيب قرار گرفته و بازداشت 
شدند. سه متهم گفتند كه براي خودنمايي دست به آتش افروزي زده  بودند كه بعد از تشكيل پرونده به 

مرجع قضايي تحويل داده شدند.

زورگيري از مسافران زن با مخفي شدن
  در صندوق عقب خودرو

قاتل: هنگام حادثه 
در سفر بودم!


