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قتل برای طال
مس�تخدم خانگی که زن جوان 
را ب�رای س�رقت طالهای�ش به 
قت�ل رس�انده ب�ود در جری�ان 
ته�ران  پلی�س  تحقیق�ات 
شناس�ایی و بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، اوایل مرداد، قاضی 
محمدحسین زارعی، بازپرس ویژه 
قتل دادس��رای امور جنایی تهران 
با تماس تلفنی مأم��وران پلیس از 
قتل زن جوانی در خانه ای در یکی 
از خیابان های شمالی تهران باخبر و 
همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی راهی محل شد. تیم 
جنایی در محل حادثه روی صندلی 
با جس��د زن جوانی روبه رو شد که 
روسری دور گردنش پیچیده و خفه 

شده بود. 
در یکی از اتاق ها هم مأموران پلیس 
با مرد سالخورده ای مواجه شدند که 

از بیماری آلزایمر رنج می برد.
نخستین بررسی ها نشان داد مقتول 
از مدتی قبل همراه پدرش زندگی و 

از پدر بیمارش نگهداری می کرد. 
قتل با انگیزه سرقت     

از سوی دیگر به هم ریختگی وسایل 
خانه و نبود طالهای مقتول حکایت از آن داشت عامل قتل با انگیزه سرقت، زن 
جوان را به قتل رس��انده و از محل گریخته است. همچنین مشخص شد یکی 
از همسایه ها وقتی متوجه می ش��ود چند روزی از پدر و دختر همسایه  خبری 
نیست، مشکوک می شود و موضوع را به پلیس خبر می دهد.  زن همسایه به تیم 
جنایی گفت: »مقتول همراه پدرش زندگی می کرد و همیشه ما، او را می دیدیم و 
احوالپرسی می کردیم تا اینکه از دو، سه روز قبل خبری از او نداشتم. زنگ خانه شان 
را زدم تا حالش را بپرسم، اما کسی در خانه را باز نکرد، به همین خاطر مشکوک 
ش��دم و احتمال دادم برای او و پدرش اتفاقی افتاده باشد و موضوع را به پلیس 
خبر دادم. مأموران پلیس وقتی به محل آمدند و در را باز کردند با جس��د دختر 
همسایه روبه رو ش��دیم. او مقدار زیادی طال داشت، اما االن که جسدش کشف 

شده طالهایش نیست.« 
    شناسایی قاتل 

همزمان با انتقال جسد به پزشکی قانونی، مأموران تحقیقات گسترده ای را برای 
شناسایی قاتل آغاز کردند.  بررسی های میدانی و تحقیق از همسایه ها و بستگان 
مقتول نشان داد از چندی قبل مرد 47 ساله ای به نام شاپور به عنوان خدمتکار به 
خانه مقتول رفت و آمد داشته است. همچنین مأموران دریافتند شاپور روز حادثه 
به محل حادثه آمده و مرد بیمار را به حمام برده و پس از نظافت از آنجا خارج شده 
است.  بدین ترتیب مأموران، شاپور را به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار دادند، اما 

متوجه شدند وی پس از حادثه به مکان نامعلومی گریخته است. 
تحقیقات برای دستگیری متهم ادامه داشت تا اینکه مأموران چند روز قبل وی را 

در خانه یکی از دوستانش که مخفی شده بود شناسایی و دستگیر کردند. 
   اعتراف به قتل 

متهم پس از دستگیری به قتل زن جوان با انگیزه سرقت اعتراف کرد. وی صبح 
دیروز برای تحقیق به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد و در ادعایی گفت: 
»من به عنوان مستخدم به خانه های افراد زیادی رفت و آمد دارم و کارهای نظافتی 
آنها را انجام می دهم. مدتی قبل از سوی شرکتی برای نظافت به خانه مقتول رفتم 
و متوجه شدم او و پدرش در آنجا تنها زندگی می کنند. پس از آن هر هفته یک بار 
به خانه آنها می رفتم  و پدرش را به حمام می بردم. در این مدت متوجه شدم زن 
جوان مقدار زیادی طال دارد و همیشه هم در خانه شان پول نگهداری می کند. از 
آنجایی که وضع مالی خوبی نداشتم، تصمیم گرفتم طالهای زن جوان را سرقت 
کنم. روز حادثه تصمیم به سرقت گرفتم، به  همین خاطر در فرصتی مناسب وقتی 
زن جوان روی صندلی نشسته بود از پشت روسری دور گردنش انداختم و آنقدر 
کشیدم که خفه شد. سپس طالها، پول ها و اموال قیمتی آنها را سرقت کردم و 

از محل گریختم.« 
متهم در ادامه برای تحقیقات بیشتر به دستور قاضی پرونده در اختیار کارآگاهان 

اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت. 

کودک گمشده 
به آغوش خانواده بازگشت

دختربچه خردس�ال با تالش مأموران پلیس شهرستان 
آس�تانه اش�رفیه ب�ه آغ�وش خان�واده اش بازگش�ت.

به گزارش جوان، س��رهنگ س��یدمهدی نجفی پور، فرمانده 
انتظامي آستانه اش��رفیه گفت: روز گذش��ته مأموران پلیس 
هنگام گشت زنی در خیابان امام خمینی با دیدن دختربچه ای 
پنج س��اله که در خیابان س��رگردان بود به او نزدیک شدند. 
بررسی های پلیس خیلی زود نشان داد که کودک خردسال 
راه خانه را گم کرده و در خیابان سرگردان است. بعد از آن بود 
که تالش پلیس برای یافتن خانواده کودک به جریان افتاد و 
مأموران موفق شدند خانواده او را شناسایی کنند و کودک را 

به آغوش خانواده اش بازگردانند.

مرگ راننده پژو
 در تصادف با کامیونت

پ�ارس  پ�ژو  س�واری  خ�ودروی  بام�دادی  تص�ادف 
ش�د. منج�ر  پ�ژو  رانن�ده  م�رگ  ب�ه  کامیون�ت  ب�ا 

به گزارش جوان، ساعت چهار بامداد روز گذشته مأموران پلیس و 
امدادگران از حادثه رانندگی در بزرگراه خرازی به سمت کرج، زیر پل 
ایرانمال باخبر و در محل حاضر شدند. بررسی ها نشان داد خودروی 
س��واری پژو پارس به علت نامعلومی از مسیر اصلی خارج شده و با 
کامیونت باری تصادف کرده است. در بررسی های بعدی مشخص شد 
راننده که مردی 32 ساله بود میان کابین مچاله شده پژو گرفتار شده 
است که بعد از خارج کردن وی مشخص شد  به علت شدت جراحات 

فوت شده است. علت حادثه در دست بررسی است.

   آرمین بینا 
کارآگاه�ان پلی�س آگاه�ي پایتخ�ت ب�ا دنب�ال ک�ردن 
س�رنخي که رانن�ده ی�ك تاکس�ي اینترنتي از س�ارق مس�لح 
به دست ش�ان داده بود، موفق ش�دند مته�م را قبل از دس�تبرد 
مس�لحانه ب�ه ی�ك طالفروش�ي شناس�ایي و بازداش�ت کنند. 
به گزارش »جوان«، عصر روز چهارش��نبه 19 مرداد راننده تاکس��ي 
اینترنتي در تهران سراس��یمه به اداره پلیس رف��ت و اطالعاتي درباره 
مرد مسلح مشکوکي که دقایقي قبل او را به عنوان مسافر به مقصدي 

رسانده بود، به مأموران داد. 
وي در توضیح ماجرا گفت: » س��اعتي قبل مردي ب��ه صورت اینترنتي 
خودرو مرا به مقصد یکي از خیابان هاي اطراف جنت آباد جنوبي کرایه 
کرد. مسافر که مرد جواني بود با ساک دستي س��وار خودروام شد و به 
طرف مقصد به راه افتادیم. در جنت آباد جنوبي از من خواس��ت توقف 
کنم و قرار شد دوباره او را به یکي از خیابان هاي جنوبي تهران برسانم. او 
ساک دستي اش را داخل خودروام گذاشت و گفت که کارش زیاد طول 

نمي کشد و به زودي بر مي گردد.«
    عكاسي مشكوك

راننده تاکس��ی ادامه داد: » رفتار و کارهاي او مش��کوک بود، اما خیلي 
توجهي نکردم تا اینکه متوجه ش��دم از داخل خیاب��ان و از مغازه ها و 
ویتری��ن مغازه هاي طالفروش��ي با تلفن همراهش عک��س مي گیرد. 
وقتي این صحنه ها را دیدم، شکم بیش��تر شد و به صورت پنهاني زیپ 
ساک دستي اش را که روي صندلي گذاشته بود، به آرامي باز کردم و دیدم 
اسلحه کلت کمري داخل آن است. از ترس جانم سکوت کردم، البته او 
فکر نمي کرد که من متوجه عکاسي او ش��ده ام و به همین دلیل به من 
توجهي نداشت تا اینکه سوار شد و دوباره به راه افتادیم. پس از اینکه او را 

در مقصد دوم پیاده کردم، تصمیم گرفتم به پلیس خبر دهم .«
    چهره مظنون در دوربین مداربسته 

با اعالم این خبر پرونده به دستور قاضي مرتضي رسولي، بازپرس شعبه 
هشتم دادسراي ویژه سرقت براي رسیدگي در اختیار تیمي از کارآگاهان 

اداره یکم پلیس آگاهي قرار گرفت. 
مأموران پلیس در نخستین گام شماره تلفن همراه مرد مظنون را بررسي 
کردند که مشخص شد تلفن همراه سرقتي است. سپس مأموران پلیس 

به بررسي دوربین هاي مداربسته مغازه هاي مورد نظر در خیابان جنت آباد 
جنوبي پرداختند و چهره مرد ناشناسي را در حالي به دست آوردند که در 

حال عکاسي از مغازه ها بوده است. 
در حالي که فرضیه سرقت مسلحانه از مغازه هاي طالفروشي آن منطقه 
قوت گرفته بود، مأموران عکس متهم را براي شناسایي و دستگیري در 

اختیار مأموران گشت قرار دادند. 
   دقایقي قبل از سرقت

بدین ترتیب تحقیقات براي شناس��ایي مرد مظنون ادامه داش��ت و از 
سوي دیگر مأموران کالنتري جنت آباد با انجام گشت هاي ویژه منطقه 
را تحت نظر داشتند تا اینکه عصر روز پنج شنبه در بررسي دوربین هاي 
مغازه طالفروشي متوجه شدند مردي شبیه همان مظنون دو بار به داخل 
مغازه طالفروشي رفته و هر بار پس از سؤالي از مغازه بیرون آمده است. 
همچنین مأموران در بررسي دوربین مداربسته متوجه حرکات مشکوک 
مرد ناشناس ش��دند و احتمال دادند وي همان مرد مسلحي است که 
نقشه سرقت را یک روز قبل پس از عکاسي از مغازه طالفروشي طراحي 

کرده است. 
   درگیري مسلحانه 

در چنین ش��رایطي مأموران پلیس به صورت محسوس و نامحسوس 
محدوده را مهار و تحت کنترل قرار دادند تا اینکه دقایقي بعد متهم را 
در نزدیکي مغازه طالفروشي شناسایي کردند و براي دستگیری به او 
نزدیک شدند و وي را بازداشت کردند. مأموران زماني که مي خواستند 
کیف دستي متهم را بازرسي کنند وي در برابر آنها مقاومت و با بیرون 
آوردن اسلحه شروع به تیراندازي و فرار کرد. سپس سارق مسلح پشت 
خودروي پژویي کمین کرد و براي فرار از دس��ت مأموران و تهدید آنها 
دوباره اقدام به تیراندازي کرد، به طوري که چند تیر به خودروهاي پارک 
شده اصابت کرد. در این لحظه مأموران پلیس وي را محاصره کردند و 
پس از ش��لیک چند تیر وي را قبل از فرار ب��ه دام انداختند. مأموران از 
متهم عالوه بر کلت کمري و 10 فش��نگ جنگي یک شوکر برقي هم 

کشف کردند. 
متهم 34 ساله که فرزین نام دارد، صبح دیروز به دادسراي ویژه سرقت 
منتقل شد و به جرم خود اعتراف کرد. وي در ادامه براي تحقیقات بیشتر 

در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهي قرار گرفت. 

مفقودى
سـند مالكيـت و بـرگ سـبز خـودروى سـمند بـه 
34 و شـماره  133ن / 21 شـماره انتظامـى ايـران
شاسـى  شـماره  و   147H0226739 موتـور 
NAACR1HWOGF3442841  مفقـود شـده و از 
تبريز درجه اعتبار ساقط است.  

مفقودى
برگ سبز خودروى پژو پارس  مدل 1383 رنگ نقره اى 
متاليك به شـماره پالك ايران38-847ب76 و شماره 
موتور 12483063173 و شـماره شاسى 83807847 
متعلق به حوا جعفرى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 
البرز مى باشد.   

مفقودى
بـرگ سـبز و بـرگ كمپانـى موتورسـيكلت تكسـار 
CDi125 مدل 1390 رنگ قرمزآلبالويى به شماره پالك 
 156FMIN1J752862 ايران28444/321 و شماره موتور
و شـماره شاسـى N1J***125K9037601 متعلـق به 
على اصغر بيگلويى مفقود شـده و از درجه اعتبار ساقط 
البرز مى باشد.  

مفقودى
برگ سـبز، برگ كمپانى و كارت خودروى سـمند سـورن 
مدل 1385رنگ خاكسـترى به شـماره پـالك ايران41-
424د65 و شـماره موتور 12488010401 و شماره شاسى 
NAACC1CF19F416375 متعلـق به ناهيـد اميديان  
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

مفقودى
بـرگ سـبز خـودروى پـژو 207i MT مـدل 1401 
رنگ سـفيد به شـماره پـالك ايـران68-663س11 و 
شـماره موتـور 167B0158083 و شـماره شاسـى 
NAAR03FE0NJ275518  متعلق به حسين حيدرى 
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

     گفت  و گو با سارق طالفروشي 
فرزین! سابقه داري ؟ 

نه من سابقه سرقت ندارم و این اولین باري بود که تصمیم گرفتم به 
صورت مسلحانه از طالفروشي سرقت کنم، اما موفق نشدم و قبل 

از سرقت به دام افتادم. 
در پرونده ات نوشته شده کارمند اخراجي هستي ؟ 

بله، چند سال قبل به خاطر موضوعاتي از محل کارم اخراج شدم، اما 
اخراجم ربطي به سرقت نداشت. 

چرا تصمیم به سرقت مسلحانه گرفتي ؟ 
من زندگي خوبي داشتم و بعد از اینکه از محل کارم اخراج شدم، 
دفتر خدمات مسافرتي و جهانگردي تأسیس و شروع به کار کردم. 
درآمدم خوب بود، اما وقتي بیماري کرونا همه گیر شد، کاسبي ما 
هم کساد شد و دیگر مردم تمایلي به مسافرت و جهانگردي نداشتند 
و مدتي بعد هم ورشکست شدم و حدود 2/5 میلیارد  پول کم آوردم. 
پس از این بود که طلبکاران هر روز به خانه ام هجوم مي آوردند و من 
هم امروز و فردایشان مي کردم؛ البته مقداري هم از بدهي هایم را 
پرداخت کردم، اما کم آوردم و تصمیم گرفتم از طالفروشي سرقت 

کنم و بدهي ام را صاف کنم. 
چرا از خانواده ات کمك نگرفتي ؟ 

وقتي ورشکست شدم، از پدرم کمک خواستم، اما او به من اعتماد 
نداشت و به همین خاطر پول در اختیار برادرم قرار داد تا بدهي مرا 
پرداخت کند، اما او مقداري از بده��ي ام را داد و مابقي پول را براي 
خودش برداشت و من هنوز حدود یک میلیارد و خرده اي بدهکاري 

داشتم و تصمیم گرفتم سرقت کنم. 
اسلحه را از کجا آوردي ؟ 

مدتي قبل به صورت اینترنتي سفارش دادم و وقتي سفارشم آماده 
شد، با اتوبوس به یکي از شهرهاي مرزي رفتم و اسلحه کلت و 34 تیر 

به مبلغ حدود 15 میلیون تومان خریدم و به تهران برگشتم. 
درباره عكاسي روز قبل از سرقت توضیح بده ؟ 

من تصمیم گرفتم از مغازه طالفروشي در جنت آباد سرقت کنم. چون 
از قبل آن منطقه را مي شناختم و مي دانستم داخل مراکز خرید تعداد 
زیادي مغازه طالفروشي است. به همین خاطر یک روز قبل خودروي 
اینترنتي را کرایه کردم و به جنت آباد رفتم و تصمیم گرفتم اطالعاتم 
را کامل کنم تا نقشه ام را بدون خطا عملي کنم. من از محل عکس 

گرفتم و مغازه ها را مورد بررس��ي قرار دادم تا متوجه شوم که کدام 
مغازه تجهیزات ایمني اش کمتر است. 

درباره روز حادثه توضیح بده ؟ 
پس از اینکه مغازه م��ورد نظر را انتخاب کردم، دوباره تاکس��ي 
اینترنتي گرفتم و به محل مورد نظر رفتم. تاکسي را یک خیابان 
مانده به محل نگه داشتم و به راننده گفتم مادرم در مرکز درماني 
در این نزدیکي ها بستري است و من مي خواهم به او سر بزنم و به 
زودي بر مي گردم و از او خواستم منتظر من باشد. خودم از خودرو 
پیاده ش��دم و به طرف مرکز تجاري رفتم و وارد مغازه مورد نظر 
شدم. ترس��یده بودم و لحظاتي بعد بیرون آمدم، اما دقایقي بعد 

دوباره تصمیم گرفتم وارد مغازه شوم و نقشه ام را عملي کنم.
 وقتي براي دومین بار وارد مغازه ش��دم چند مشتري داشت که 
دوباره ترس��یدم و پس از پرس��یدن س��ؤالي از آنجا خارج شدم. 
نمي توانس��تم تصمیم بگیرم که مأموران پلیس به من مشکوک 
ش��دند و مي خواستند کیف دس��تي ام را بازرس��ي کنند، اما من 
براي فرار با آنها درگیر ش��دم و ش��روع به تیراندازي کردم و بعد 

هم دستگیر شدم.

دختر نوجوان
 به 4 بیمار زندگی بخشید

اعض�ای ب�دن دخت�ر نوج�وان 
که در جری�ان س�انحه رانندگی 
م�رگ مغ�زی ش�ده ب�ود ب�ه 
چه�ار بیم�ار نیازمند اهدا ش�د.

غالمرضا متین، رئیس شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان نهاوند گفت: دختر 
نوجوان که تبسم عمرانی نام داشت 
در جریان سانحه رانندگی مصدوم و 
به بیمارستان منتقل شد. بعد از آن 
بود که تالش پزش��کان برای نجات 
تبسم به جریان افتاد، اما تالش ها ثمری نداشت و تبسم دچار مرگ مغزی 
شد. بعد از آن بود که با رضایت خانواده اش دو کلیه، قلب و کبد وی به بیماران 

نیازمند اهدا شد.

قتل محيط بان كرمانشاهي هنگام خروج از دادگاه
      محبوبه قرباني 

پرونده برومن�د نجفي، محیط باني که از دو س�ال قب�ل به اتهام 
قتل یكي از ش�كارچیان غیرمجاز در بازداش�ت به س�ر مي برد، 
روز گذش�ته هنگام خروج از دادگاه بس�ته ش�د. پدر مقتول که 
تهدید کرده  بود در صورت اجرا نشدن حكم قصاص برومند را به 
قتل خواهد رس�اند، تهدید خود را عملي کرد و از محل گریخت. 
به گزارش »ج��وان«، برومند نجف��ي یکي از محیط بانان اس��تان 
کرمانشاه، 14 مرداد سال 99 هنگام گشت زني در منطقه استحفاظي 
بیستون، به سرنشینان خودروي سواري پراید که براي شکار غیرمجاز 
وارد منطقه شده بودند، هشدار داد و سپس به سمت خودرو شلیک 
کرد. در جریان تیراندازي یکي از سرنش��ینان به نام یوسف فالحي 
داروندي که مردي 23 س��اله بود، هدف اصابت گلوله قرار گرفت و 
جانش را از دست داد. با مرگ یوسف، محیط بان 24 ساله به اتهام قتل 
بازداشت شد. با کامل شدن تحقیقات پرونده با صدور کیفرخواست 
به دادگاه کیفري یک استان کرمانشاه فرس��تاده   و در شعبه سوم 

رسیدگي شد. 

     حكم قصاص
در جلسه رس��یدگي به پرونده و در حالي که اولیاي دم براي متهم 
درخواست قصاص کرده بودند، وي در جایگاه قرار گرفت و قتل عمد 
را انکار کرد. هیئت قضایي اما بعد از شور دفاعیات برومند را نپذیرفت 

و او به قصاص محکوم شد. 
رأي دادگاه با اعتراض وکالي متهم به دیوان عالي فرس��تاده ش��د، 
اما اعتراض صورت گرفت��ه مورد پذیرش قرار نگرف��ت و رأي صادر 
شده تأیید شد. با تأیید حکم، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
درخواس��ت اعاده دادرس��ي را مطرح کرد که با پذیرفته شدن این 

درخواست، حکم قصاص متوقف شد. 
     جلسه اعاده دادرسي 

به این ترتیب روز گذشته محیط بان  برای رسیدگي به اعاده دادرسي، 
از زندان به دادگاه اعزام شد. ابتداي جلسه قاضي پرونده تالش کرد پدر 
مقتول را از قصاص منصرف کند، اما او گفت: »حاضر به گذشت نیستم 
و تأکید مي کنم اگر حکم قصاص صادر نشود، شخصاً اقدام به اجراي 
حکم قصاص مي کنم و حق پسرم را مي گیرم. « بعد از صحبت هاي 

پدر مقتول، محیط بان به جایگاه رفت و با گذاش��تن دستش روي 
قرآن قسم خورد قتل عمدي نبوده، سپس درخواست گذشت کرد.  
بعد از دفاعیات متهم و اعالم ختم جلس��ه، پدر مقتول خیلي زود از 
دادگاه خارج ش��د. لحظاتي بعد ناگهان صداي تیراندازي به گوش 
رسید که مشخص شد، پدر مقتول از فاصله حدود دو متري با اسلحه 
کالشنیکف به محیط بان شلیک کرده و متواري شده است. همچنین 
در روند بررسي ها مشخص شد قبل از حمله پدر مقتول، برادر او با تبر 
به سرباز بدرقه حمله و بعد از زخمي کردن دست سرباز وي را راهي 

بیمارستان کرده است. 
      برادرم تازه داماد بود 

حبیب اهلل، برادر برومند گفت: » حادثه مرگ شکارچي غیرمجاز کاماًل 
غیرعمدي بود، چون برادرم و مقتول از قبل همدیگر را نمي شناختند 
و خصومتي نداشتند. او فقط به خاطر وظیفه اي که داشت دست به 

اسلحه شده بود. برادرم در زندگي به کسي آسیبي نزده بود.«
وي گفت: »فردي که شغل محیط باني با این همه سختي را مي پذیرد 
تا جان حیوانات را حفظ کند و مشکلي براي حیات وحش رخ ندهد، 

چطور حاضر مي شود یک انسان را عمدي به قتل برساند. برادرم کسي 
نبود که دیگران را از خود برنجاند. افرادي هم که در آن منطقه براي 

کوهپیمایي مي رفتند، او را مي شناختند و از او راضي بودند.«
او درباره روزگار سخت خانواده اش بعد از این حادثه گفت: »زماني که 
این حادثه براي برادرم اتفاق افتاد، 40 روز از ازدواجش مي گذشت. 

حاال همسرش و همه ما در شرایط سختي به سر مي بریم.«

مردی که مته�م اس�ت در جریان اختالف ش�خصی 
مرتك�ب قت�ل ش�ده و جس�د را حوالی شهرس�تان 
ی�زد آت�ش زده، شناس�ایی و بازداش�ت ش�د.

به گزارش جوان، چند روز قبل به مأموران پلیس شهرستان 
یزد خبر رسید جسدی سوخته حوالی شهر پیدا شده است. 
با حضور مأموران در محل معلوم شد جسد متعلق به مردی 
است که در محلی دیگر به قتل رسیده و جسد به این مکان 
منتقل و سوزانده شده اس��ت. همزمان با انتقال جسد به 
پزشکی قانونی، مأموران پلیس در جریان بررسی پرونده 
افراد ناپدید شده، موفق شدند هویت مقتول را که مردی 
37 ساله بود، شناسایی کنند. در جریان تحقیقات بعدی 
مأموران با بررسی تماس های مقتول متوجه شدند او آخرین 
بار با یکی از دوستانش قرار مالقات داشته است. از همین رو 
وی را به عنوان مظنون بازداشت کردند. مرد جوان در جریان 
تحقیقات فنی به قتل اعتراف کرد و گفت، به خاطر اختالفات 
شخصی که داشت او را به قتل رساند و جسد را در حاشیه 
شهر آتش زد. سردار عباسعلی بهدانی فرد، فرمانده انتظامی 

استان یزد گفت، تحقیقات بیشتر در این باره جریان دارد.

  راننده تاکسي اينترنتي

محیطبان

عامل قتل جسد سوخته
 بازداشت شد

 پلیس را به سارق مسلح رساند


