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دخترنوجوان
به 4بیمارزندگیبخشید
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.

غالمرضامتین،رئیسشبکهبهداشت
ودرمانشهرستاننهاوندگفت: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 تالشها ثمری نداشت و تبسم دچار مرگ مغزی
شد .بعد از آن بود که با رضایت خانوادهاش دو کلیه ،قلب و کبد وی به بیماران
نیازمند اهدا شد.

قتلبرایطال

قتل محيطبان كرمانشاهي هنگام خروج از دادگاه

محبوبه قرباني

پرونده برومن�د نجفي ،محيطباني كه از دو س�ال قب�ل به اتهام
قتل يكي از ش�كارچيان غيرمجاز در بازداش�ت به س�ر ميبرد،
روز گذش�ته هنگام خروج از دادگاه بس�ته ش�د .پدر مقتول كه
تهديد كردهبود در صورت اجرا نشدن حكم قصاص برومند را به
قتل خواهد رس�اند ،تهديد خود را عملي كرد و از محل گريخت.

به گزارش «ج��وان» ،برومند نجف��ي يكي از محيطبانان اس��تان
كرمانشاه 14،مرداد سال 99هنگام گشتزني در منطقه استحفاظي
بيستون ،به سرنشينان خودرويسواري پرايد كه براي شكار غيرمجاز
وارد منطقه شدهبودند ،هشدار داد و سپس به سمت خودرو شليك
كرد .در جريان تيراندازي يكي از سرنش��ينان به نام يوسف فالحي
داروندي كه مردي  23س��اله بود ،هدف اصابت گلوله قرار گرفت و
جانش را از دست داد .با مرگ يوسف ،محيطبان 24ساله به اتهام قتل
بازداشت شد .با كامل شدن تحقيقات پرونده با صدور كيفرخواست
به دادگاه كيفري يك استان كرمانشاه فرس��تاده و در شعبه سوم
رسيدگي شد.

امورمشترکینوتوزیع

روزنامه جوان
88498476

ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺑـﺮگ ﺳـﺒﺰ ﺧـﻮﺩﺭﻭﻯ ﭘـﮋﻭ  207i MTﻣـﺪﻝ 1401
ﺭﻧﮓ ﺳـﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﭘـﻼﻙ ﺍﻳـﺮﺍﻥ663-68ﺱ 11ﻭ
ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗـﻮﺭ  167B0158083ﻭ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳـﻰ
 NAAR03FE0NJ275518ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﻴﺪﺭﻯ
ﺍﻟﺒﺮﺯ
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

  محیطبان
چطور حاضر ميشود يك انسان را عمدي به قتل برساند .برادرم كسي
نبود كه ديگران را از خود برنجاند .افرادي هم كه در آن منطقه براي
كوهپيمايي ميرفتند ،او را ميشناختند و از او راضي بودند».
او درباره روزگار سخت خانوادهاش بعد از اين حادثه گفت«:زماني كه
اين حادثه براي برادرم اتفاق افتاد 40 ،روز از ازدواجش ميگذشت.
حاال همسرش و همه ما در شرايط سختي به سر ميبريم».

راننده تاكسي اينترنتي

مس�تخدم خانگی که زن جوان
را ب�رای س�رقت طالهای�ش به
قت�ل رس�انده ب�ود در جری�ان
تحقیق�ات پلی�س ته�ران
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 خانهای در یکی
از خیابانهای 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 روبهرو شد که
روسری دور گردنش پیچیده و خفه
شده بود.
در یکی از اتاقها هم مأموران پلیس
با مرد سالخوردهای مواجه شدند که
از بیماری آلزایمر رنج میبرد.
نخستینبررسیهانشاندادمقتول
از مدتی قبل همراه پدرش زندگی و
از پدر بیمارش نگهداری میکرد.
قتلباانگیزهسرقت
از سوی دیگر بههم 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 همسایهها وقتی متوجه میش��ود چند روزی از پدر و دختر همسای ه خبری
نیست ،مشکوک میشود و موضوع را به پلیس خبر میدهد .زن همسایه به تیم
جنایی گفت« :مقتول همراه پدرش زندگی میکرد و همیشه ما ،او را میدیدیم و
احوالپرسی میکردیم تا اینکه از دو ،سه روز قبل خبری از او نداشتم .زنگ خانهشان
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 روبهرو 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 گستردهای را برای
شناسایی قاتل آغاز کردند .بررسیهای میدانی و تحقیق از همسایهها و بستگان
مقتول نشان داد از چندی قبل مرد 47سالهای 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 خانههای افراد زیادی رفت و آمد دارم و کارهای نظافتی
آنها را انجام میدهم .مدتی قبل از سوی شرکتی برای نظافت به خانه مقتول رفتم
و متوجه شدم او و پدرش در آنجا تنها زندگی میکنند .پس از آن هر هفته یکبار
به خانه آنها میرفتم و پدرش را به حمام میبردم .در این مدت متوجه شدم زن
جوان مقدار زیادی طال دارد و همیشه هم در خانهشان پول نگهداری میکند .از
آنجایی که وضع مالی خوبی نداشتم ،تصمیم گرفتم طالهای زن جوان را سرقت
کنم .روز حادثه تصمیم به سرقت گرفتم ،بههمین 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 ،پولها 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.

حكم قصاص
در جلسه رس��يدگي به پرونده و در حالي كه اوليايدم براي متهم
درخواست قصاص كردهبودند ،وي در جايگاه قرار گرفت و قتل عمد
را انكار كرد .هیئت قضايي اما بعد از شور دفاعيات برومند را نپذيرفت
و او به قصاص محكوم شد.
رأي دادگاه با اعتراض وكالي متهم به ديوان عالي فرس��تاده ش��د،
اما اعتراض صورت گرفت��ه مورد پذيرش قرار نگرف��ت و رأي صادر
شده تأييد شد .با تأييد حكم ،فرمانده يگان حفاظت محيطزيست
درخواس��ت اعاده دادرس��ي را مطرح كرد كه با پذيرفتهشدن اين
درخواست ،حكم قصاص متوقف شد.
جلسه اعاده دادرسي
به اين ترتيب روز گذشته محيطبان برای رسيدگي به اعاده دادرسي،
از زندان به دادگاه اعزام شد .ابتداي جلسه قاضي پرونده تالش كرد پدر
مقتول را از قصاص منصرف كند ،اما او گفت«:حاضر به گذشت نيستم
و تأكيد ميكنم اگر حكم قصاص صادر نشود ،شخصاً اقدام به اجراي
حكم قصاص ميكنم و حق پسرم را ميگيرم ».بعد از صحبتهاي

پدر مقتول ،محيطبان به جايگاه رفت و با گذاش��تن دستش روي
قرآن قسم خورد قتل عمدي نبوده ،سپس درخواست گذشت كرد.
بعد از دفاعيات متهم و اعالم ختم جلس��ه ،پدر مقتول خيلي زود از
دادگاه خارج ش��د .لحظاتي بعد ناگهان صداي تيراندازي به گوش
رسيد كه مشخص شد ،پدر مقتول از فاصله حدود دو متري با اسلحه
كالشنیكف به محيطبان شليك كرده و متواري شدهاست .همچنين
در روند بررسيها مشخص شد قبل از حمله پدر مقتول ،برادر او با تبر
به سرباز بدرقه حمله و بعد از زخمي كردن دست سرباز وي را راهي
بيمارستان كردهاست.
برادرم تازه داماد بود
حبيباهلل ،برادر برومند گفت«:حادثه مرگ شكارچي غيرمجاز كام ً
ال
غيرعمدي بود ،چون برادرم و مقتول از قبل همديگر را نميشناختند
و خصومتي نداشتند .او فقط به خاطر وظيفهاي كه داشت دست به
اسلحه شدهبود .برادرم در زندگي به كسي آسيبي نزدهبود».
وي گفت«:فردي كه شغل محيطباني با اين همه سختي را ميپذيرد
تا جان حيوانات را حفظ كند و مشكلي براي حيات وحش رخ ندهد،

پليس را به سارق مسلح رساند
آرمين بينا

به بررسي دوربينهاي مداربسته مغازههاي موردنظر در خيابان جنتآباد
جنوبي پرداختند و چهره مرد ناشناسي را در حالي به دست آوردند كه در
حال عكاسي از مغازهها بودهاست.
در حالي كه فرضيه سرقت مسلحانه از مغازههاي طالفروشي آن منطقه
قوت گرفتهبود ،مأموران عكس متهم را براي شناسايي و دستگيري در
اختيار مأموران گشت قرار دادند.
دقايقي قبل از سرقت
بدين ترتيب تحقيقات براي شناس��ايي مرد مظنون ادامه داش��ت و از
سوي ديگر مأموران كالنتري جنتآباد با انجام گشتهاي ويژه منطقه
را تحتنظر داشتند تا اينكه عصر روز پنجشنبه در بررسي دوربينهاي
مغازه طالفروشي متوجه شدند مردي شبيه همان مظنون دو بار به داخل
مغازه طالفروشي رفته و هر بار پس از سؤالي از مغازه بيرون آمدهاست.
همچنين مأموران در بررسي دوربين مداربسته متوجه حركات مشكوك
مرد ناشناس ش��دند و احتمال دادند وي همان مرد مسلحي است كه
نقشه سرقت را يك روز قبل پس از عكاسي از مغازه طالفروشي طراحي
كردهاست.
درگيري مسلحانه
در چنين ش��رايطي مأموران پليس به صورت محسوس و نامحسوس
محدوده را مهار و تحت كنترل قرار دادند تا اينكه دقايقي بعد متهم را
در نزديكي مغازه طالفروشي شناسايي کردند و براي دستگيری به او
نزديك شدند و وي را بازداشت كردند .مأموران زماني كه ميخواستند
كيفدستي متهم را بازرسي كنند وي در برابر آنها مقاومت و با بيرون
آوردن اسلحه شروع به تيراندازي و فرار كرد .سپس سارق مسلح پشت
خودروي پژويي كمين كرد و براي فرار از دس��ت مأموران و تهديد آنها
دوباره اقدام به تيراندازي كرد ،به طوري كه چند تير به خودروهاي پارك
شده اصابت كرد .در اين لحظه مأموران پليس وي را محاصره كردند و
پس از ش��ليك چند تير وي را قبل از فرار ب��ه دام انداختند .مأموران از
متهم عالوه بر كلت كمري و  10فش��نگ جنگي يك شوكر برقي هم
كشف كردند.
متهم  34ساله كه فرزين نام دارد ،صبح ديروز به دادسراي ويژه سرقت
منتقل شد و به جرم خود اعتراف كرد .وي در ادامه براي تحقيقات بيشتر
در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.

كارآگاه�ان پلي�س آگاه�ي پايتخ�ت ب�ا دنب�ال ك�ردن
س�رنخي كه رانن�ده ي�ك تاكس�ي اينترنتي از س�ارق مس�لح
به دستش�ان دادهبود ،موفق ش�دند مته�م را قبل از دس�تبرد
مس�لحانه ب�ه ي�ك طالفروش�ي شناس�ايي و بازداش�ت كنند.

به گزارش «جوان» ،عصر روز چهارش��نبه  19مرداد راننده تاكس��ي
اينترنتي در تهران سراس��يمه به اداره پليس رف��ت و اطالعاتي درباره
مرد مسلح مشكوكي كه دقايقي قبل او را به عنوان مسافر به مقصدي
رساندهبود ،به مأموران داد.
وي در توضيح ماجرا گفت«:س��اعتي قبل مردي ب��ه صورت اينترنتي
خودرو مرا به مقصد يكي از خيابانهاي اطراف جنتآباد جنوبي كرايه
كرد .مسافر كه مرد جواني بود با ساكدستي س��وار خودروام شد و به
طرف مقصد به راه افتاديم .در جنتآباد جنوبي از من خواس��ت توقف
كنم و قرار شد دوباره او را به يكي از خيابانهاي جنوبي تهران برسانم .او
ساكدستياش را داخل خودروام گذاشت و گفت كه كارش زياد طول
نميكشد و به زودي بر ميگردد».
عكاسي مشكوك
راننده تاکس��ی ادامه داد«:رفتار و كارهاي او مش��كوك بود ،اما خيلي
توجهي نكردم تا اينكه متوجه ش��دم از داخل خياب��ان و از مغازهها و
ويتري��ن مغازههاي طالفروش��ي با تلفن همراهش عك��س ميگيرد.
وقتي اين صحنهها را ديدم ،شكم بيش��تر شد و به صورت پنهاني زيپ
ساكدستياش را كه روي صندلي گذاشتهبود ،به آرامي باز كردم و ديدم
اسلحه كلت كمري داخل آن است .از ترس جانم سكوت كردم ،البته او
فكر نميكرد كه من متوجه عكاسي او ش��دهام و به همين دليل به من
توجهي نداشت تا اينكه سوار شد و دوباره به راه افتاديم .پس از اينكه او را
در مقصد دوم پياده كردم ،تصميم گرفتم به پليس خبر دهم ».
چهره مظنون در دوربين مداربسته
با اعالم اين خبر پرونده به دستور قاضي مرتضي رسولي ،بازپرس شعبه
هشتم دادسراي ويژه سرقت براي رسيدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان
اداره يكم پليس آگاهي قرار گرفت.
مأموران پليس در نخستين گام شماره تلفن همراه مرد مظنون را بررسي
كردند كه مشخص شد تلفن همراه سرقتي است .سپس مأموران پليس
گفت و گو با سارق طالفروشي
فرزين! سابقه داري؟
نه من سابقه سرقت ندارم و اين اولينباري بود كه تصميم گرفتم به
صورت مسلحانه از طالفروشي سرقت كنم ،اما موفق نشدم و قبل
از سرقت به دام افتادم.
در پروندهات نوشتهشده كارمند اخراجي هستي؟
بله ،چند سال قبل به خاطر موضوعاتي از محل كارم اخراج شدم ،اما
اخراجم ربطي به سرقت نداشت.
چرا تصميم به سرقت مسلحانه گرفتي؟
من زندگي خوبي داشتم و بعد از اينكه از محل كارم اخراج شدم،
دفتر خدمات مسافرتي و جهانگردي تأسيس و شروع به كار كردم.
درآمدم خوب بود ،اما وقتي بيماري كرونا همهگير شد ،كاسبي ما
هم كساد شد و ديگر مردم تمايلي به مسافرت و جهانگردي نداشتند
و مدتي بعد هم ورشكست شدم و حدود  2/5ميليار د پول كم آوردم.
پس از اين بود كه طلبكاران هر روز به خانهام هجوم ميآوردند و من
هم امروز و فردايشان ميكردم؛ البته مقداري هم از بدهيهايم را
پرداخت كردم ،اما كم آوردم و تصميم گرفتم از طالفروشي سرقت

كنم و بدهيام را صاف كنم.
چرا از خانوادهات كمك نگرفتي ؟
وقتي ورشكست شدم ،از پدرم كمك خواستم ،اما او به من اعتماد
نداشت و به همينخاطر پول در اختيار برادرم قرار داد تا بدهي مرا
پرداخت كند ،اما او مقداري از بده��يام را داد و مابقي پول را براي
خودش برداشت و من هنوز حدود يك ميليارد و خردهاي بدهكاري
داشتم و تصميم گرفتم سرقت كنم.
اسلحه را از كجا آوردي؟
مدتي قبل به صورت اينترنتي سفارش دادم و وقتي سفارشم آماده
شد ،با اتوبوس به يكي از شهرهاي مرزي رفتم و اسلحه كلت و 34تير
به مبلغ حدود  15ميليون تومان خريدم و به تهران برگشتم.
درباره عكاسي روز قبل از سرقت توضيح بده؟
من تصميم گرفتم از مغازه طالفروشي در جنتآباد سرقت كنم .چون
از قبل آن منطقه را ميشناختم و ميدانستم داخل مراكز خريد تعداد
زيادي مغازه طالفروشي است .به همين خاطر يك روز قبل خودروي
اينترنتي را كرايه كردم و به جنتآباد رفتم و تصميم گرفتم اطالعاتم
را كامل كنم تا نقشهام را بدون خطا عملي كنم .من از محل عكس
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گرفتم و مغازهها را مورد بررس��ي قرار دادم تا متوجه شوم كه كدام
مغازه تجهيزات ايمنياش كمتر است.
درباره روز حادثه توضيح بده؟
پس از اينكه مغازه م��ورد نظر را انتخاب كردم ،دوباره تاكس��ي
اينترنتي گرفتم و به محل مورد نظر رفتم .تاكسي را يك خيابان
مانده به محل نگه داشتم و به راننده گفتم مادرم در مركز درماني
در اين نزديكيها بستري است و من ميخواهم به او سر بزنم و به
زودي بر ميگردم و از او خواستم منتظر من باشد .خودم از خودرو
پياده ش��دم و به طرف مركز تجاري رفتم و وارد مغازه مورد نظر
شدم .ترس��يدهبودم و لحظاتي بعد بيرون آمدم ،اما دقايقي بعد
دوباره تصميم گرفتم وارد مغازه شوم و نقشهام را عملي كنم.
وقتي براي دومينبار وارد مغازه ش��دم چند مشتري داشت كه
دوباره ترس��يدم و پس از پرس��يدن س��ؤالي از آنجا خارج شدم.
نميتوانس��تم تصميم بگيرم كه مأموران پليس به من مشكوك
ش��دند و ميخواستند كيفدس��تيام را بازرس��ي كنند ،اما من
براي فرار با آنها درگير ش��دم و ش��روع به تيراندازي كردم و بعد
هم دستگير شدم.
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کودک گمشده
به آغوش خانواده بازگشت

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

به گزارش جوان ،س��رهنگ س��یدمهدی نجفیپور ،فرمانده
انتظامي آستانهاش��رفیه گفت :روز گذش��ته مأموران پلیس
هنگام گشتزنی در خیابان امام خمینی با دیدن دختربچهای
پنج س��اله که در خیابان س��رگردان بود به او نزدیک شدند.
بررسیهای 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 خانوادهاش بازگردانند.

عاملقتلجسدسوخته
بازداشت شد

مردی که مته�م اس�ت در جریان اختالف ش�خصی
مرتک�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
 37ساله بود ،شناسایی کنند .در جریان تحقیقات بعدی
مأمورانبابررسیتماسهایمقتولمتوجهشدنداوآخرین
بار با یکی از دوستانش قرار مالقات داشته است .از همینرو
وی را به عنوان مظنون بازداشت کردند .مرد جوان در جریان
تحقیقاتفنیبهقتلاعترافکردوگفت،بهخاطراختالفات
شخصی که داشت او را به قتل رساند و جسد را در حاشیه
شهر آتش زد .سردار عباسعلی بهدانیفرد ،فرمانده انتظامی
استان یزد گفت ،تحقیقات بیشتر در این باره جریان دارد.

مرگ راننده پژو
در تصادف با کامیونت

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

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 .بررسیها نشان داد خودروی
س��واری پژو پارس به علت نامعلومی از مسیر اصلی خارج شده و با
کامیونتباریتصادفکردهاست.دربررسیهایبعدیمشخصشد
راننده که مردی 32ساله بود میان کابین مچاله شده پژو گرفتار شده
است که بعد از خارج کردن وی مشخص ش د به علت شدت جراحات
فوت شده است .علت حادثه در دست بررسی است.

