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حوادث

قتل دختر  27ساله در تهران به دست مرد آشنا
مرد تعمیرکار اعتراف کرد دختر جوان را بهخاطر
طلب 45میلیون تومانی به قتل رس��انده اس��ت.
ب��ه گزارش میزان 12 ،آب��ان مردی با مراجعه به
دادس��رای جنایی عنوان داش��ت ک��ه دخترش
ساعت ۱۲هشتم آبان از خانه خارج شده و پس
از آن مراجعتی به خانه نداشته است .پدر فقدانی
در اظهارات��ش اضافه کرد :دخترم ویدا ۲۷س��اله
برای انجام ام��ورات کاری از خان��ه بیرون رفت.
تا س��اعت ۱۲همان روز با بنده در تماس تلفنی
بود که به یکباره گوشی تلفن همراهش خاموش
ش��د و دیگر هیچگونه اطالع��ی از وی نداریم .با
تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "فقدان افراد"
و به دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای ناحیه۲۷
تهران ،پرونده ب��رای رس��یدگی در اختیار اداره
یازدهم پلیس آگاهی ته��ران بزرگ قرار گرفت.
با آغ��از تحقیقات،کارآگاهان اداره یازدهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ اطالع پیدا کردند که ویدا با
یکی از دوستان خانوادگیاش برای بردن خودرو
س��واری پرایدش به تعمیرگاه قرار مالقات دارد.
در تحقیقات از خانواده ویدا مشخص شد که او با
یکی از دوستان خانوادگیشان به نام فرزاد۴۴ .ساله
تماس داش��ته و به علت نقص خ��ودرو پرایدش،
با فرزاد برای بردن خودرو به تعمیرگاه قرار مالقات
گذاش��ته است .با شناس��ایی فرزاد .تحقیقات از
وی در دستورکار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت؛ او پس از حضور
در اداره یازده��م پلیس آگاهی ،در اظهارات اولیه
منکر هرگونه اطالع از سرنوش��ت ویدا ش��د ،اما
سرانجام لب به اعتراف گشود و به ارتکاب جنایت
و قت��ل ویدا اعت��راف کرد .مته��م در اعترافاتش
در خص��وص انگی��زه و نحوه ارت��کاب جنایت به
کارآگاهان گفت :ویدا به بهانه س��رمایهگذاری در
یک پروژه اقتصادی ،مبل��غ ۴۵میلیون تومان از
من پ��ول قرض کرده بود؛ قرار ب��ود تا این مبلغ

را در کمترین زم��ان به بنده بازپس بدهد ،اما او
هربار بهان��های میآورد و زمان دیگ��ری را برای
دادن بدهیاش اعالم میکرد تا اینکه این زمان به
یکسال رسید .طی این مدت متوجه شدم که او
از افراد دیگری نیز به همین شیوه و شگرد اقدام به
گرفتن پول کرده است .متهم در ادامه اعترافاتش
به کارآگاهان گفت :صبح هش��تم آبان با ویدا در
فلکه دوم صادقیه قرار مالقات داش��تم .شب قبل
از آن زمانی که با ویدا قرار گذاشته بودم ،تصمیم
گرفته بودم تا به هر شکل ممکن پول خودم را از
وی بگیرم و اگر موفق به این کار نش��دم ،ویدا را
به قتل برس��انم .زمانی که ویدا سوار ماشین شد
به سمت جالل آل احمد حرکت کردم .در میانه
راه درب��اره زمان بازپس گرفتن طلب خود با ویدا
صحبت کردم ،اما او باز هم زمان دیگری را اعالم
کرد؛ در بین صحبتهایش متوجه شدم که قصد
دارد تا مدتی از تهران خارج ش��ود؛ دیگر تصمیم
گرفتم تا تصمیم خودم را عملی کنم؛ پارچهای را
دورگردنش انداخت��ه و او را خفه کردم.متهم در
خصوص محل رها کردن جسد نیز به کارآگاهان
گفت :بیهدف به راه خود ادامه میدادم تا اینکه
به ش��هر جدید اندیشه رس��یدم .پس از مقداری
چرخی��دن در داخل ش��هر ،م��کان خلوتی را در
محدوده بلوار وحدت پیدا کردم؛ جسد را در آنجا
رها کرده و به سرعت دور شدم؛ تا ساعت ۴بامداد
در حال چرخی��دن در خیابانهای تهران بودم و
نهایتا به خانه برگشتم.س��رهنگ کارآگاه حمید
مکرم ،معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی
ته��ران بزرگ ،با اعالم این خبر گفت :با اعترافات
صریح متهم به ارتکاب جنایت و رها کردن جسد
در شهر اندیشه ،بالفاصله هماهنگی الزم انجام و
مشخص ش��د که جسد متعلق به مقتول توسط
عوامل انتظامی در همان محل رهاس��ازی جسد
کش��ف و به عنوان ناش��ناس به پزشکی قانونی
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آخرین آمار در مورد زلزله کرمانشاه

آفت�اب یزد – گروه حوادث :بیش از دو روز
از زلزله ۷.۳ریش�تری کرمانشاه میگذرد؛
زلزل�های که ط�ی آن و براس�اس آخرین
آمارها۴۳۲ ،تن از هموطن�ان جان خود را
از دس�ت دادهان�د و  ۷817تن نیز مجروح
شدهاند .همچنان نیروهای امدادی در این
منطقه حضور دارند و به زلزله زدگان کمک
میکنند .متاس�فانه علیرغ�م کمکهای
بس�یار هنوز مردم زلزله زده قصر شیرین
و س�رپل ذهاب کمکی را دریافت نکرده و
ش�ب را در فضای باز و پارکها بدون چادر
و اقالم امدادی به پایان رساندند .بنا به گفته
شهردارشهرستانازگله،روندکمکرسانی
متاسفانه ضعیف است و در حال حاضر نیاز
ضروری به چادر ،خشکبار ،نان ،خرما و شیر
و لوازم بهداشتی احساس میشود.
حدود  ۳۰نفر از جانباختگان
بدون جواز دفن شدند

در ای�ن راس�تا مدیرکل پزش�کی قانونی
اس�تان کرمانش�اه گفت :حدود  ۳۰نفر از
قربانی�ان بدون مجوز فوت دفن ش�دهاند

منتقل شده است .سرهنگ کارآگاه حمید مکرم،
در پای��ان این خب��ر گفت :با اعت��راف صریح به
ارت��کاب جنایت ،پرونده مقدماتی با موضوع قتل

عمـد تش��کیل و متهم با قرار بازداشت موقت و
برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم
پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

کشف جسد سوخته شده در فضای سبز

جس��دی کام ً
ال سوخته ش��ده در قسمت فضای
سبز بزرگراه صیاد شیرازی کشف شد .به گزارش
ن ماه جاری
تسنیم ،س��اعت  8صبح روز  22آبا 
مأموران کالنتری  106نامجو با بازپرس کشیک
قتل پایتخت تماس گرفته و اعالم کردند جسد
یک مرد در قس��مت فضای سبز خیابان پلیس
ورودی بزرگراه صیاد ش��یرازی (مسیر شمال به

جنوب) کش��ف شده اس��ت.دقایقی بعد از اعالم
خبر ،س��جاد منافیآذر به همراه اکیپ تشخیص
هوی��ت آگاهی و کارشناس��ان پزش��کی قانونی
در محل کش��ف جس��د حاضر ش��ده و مشغول
تحقیق��ات درب��اره ای��ن پرونده شدند.ش��واهد
نشان میداد که جس��د متعلق به مردی حدودا ً
س��ی و پنج ساله اس��ت ،وی ظاهرا ً کارتنخواب

انهدام باند سرقت خودرو در قلهک

رئیس کالنتری ۱۲۴قلهک از دستگیری دو سارق
حرفهای خودرو در این محدوده خبر داد و گفت:
این متهمان هنگام فرار با خودرو مسروقه شناسایی
و دستگیر ش��دند .به گزارش باشگاه خبرنگاران
،سرگرد ضرغام آذین رئیس کالنتری ۱۲۴قلهک
اظهار کرد :با اعالم خبری مبنی بر س��رقت یک
دستگاه خودرو در محدوده قلهک ،تیمی از ماموران
این کالنتری برای بررسی موضوع وارد عمل شدند
و طی بررسی های انجام شده مشخصات خودرو
مسروقه را به دس��ت آوردند .وی افزود :اطالعات
به دست آمده در اختیار ماموران گشت انتظامی
قرار گرفت و در نهایت ماموران یکی از گشت های
انتظامی کالنتری ،این خودرو را با دو سرنش��ین
مشاهده و برای توقف آن به راننده دستور ایست

دادند .رئیس کالنتری 124قلهک گفت :متهمان
بدون توجه به دستور پلیس سعی کردند از محل
متواری شوند ،اما سرعت عمل ماموران این امکان
را از آنها گرفت و در همان لحظات اولیه خودرو
متوقف و متهمان بازداشت و به کالنتری منتقل
ش��دند و تحت بازجوییهای انجام شده به جرم
خود مبنی بر سرقت خودرو اعتراف کردند .سرگرد
آذین عنوان داشت :مالک خودرو شناسایی شده و
پس از حضور در کالنتری خودرو خود را تحویل
گرفت و متهمان نیز برای سیر تحقیقات قضایی
به دادسرا منتقل شدند .وی افزود :در پرونده این
متهمان تاکنون ده ها فقره س��رقت لوازم داخلی
خودرو و همچنین س��ه فقره سرقت خودرو نیز
دیده می شود.

بوده ،هنگام حادثه روی یک تش��ک در قسمت
فضای سبز خوابیده و انفجار یک کپسول گاز که
کنار وی قرار داش��ته ،منجر به سوختگی کامل
این ش��خص و لباسهایش شده بود  ،این شخص
پس از س��وختگی تقال کرده اما موفق نشده و به
کام مرگ فرو رفته بود.سرانجام با دستور سجاد
منافیآذر؛ بازپرس امور جنایی تهران جسد برای

قتل مرد  45ساله
در پاسداران
به دست دو زن
دوجنسیتی

دوقاتل زن که دچار اختالل هویتی هستند به
قتل مرد میانسال در پاسداران اعتراف کردند.
به گزارش میزان ،روز گذشته ماموران پلیس
آگاهی تهران در جریان قتل مرد 45سالهای
در خیابان پاس��داران قرار گرفتند .با حضور
ماموران مشخص ش��د مرد 45ساله در نزاع
ب��ا دو زن با ضرب��ات چاقو به قتل رس��یده
اس��ت .در ادامه با شناسایی دو زن مشخص
ش��د آنها دارای اختالل جنس��یت هستند.
با شناسایی هویت دو مظنون به جنایت ،آنها
ساعاتی بعد در خیابان شناسایی و دستگیر
شدند .با انتقال دو متهم به اداره دهم پلیس
آگاه��ی آنها در بازجوی��ی های اولیه به قتل
اعتراف کردند.

بررس��ی بیشتر به پزش��کی قانونی منتقل شد و
تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.
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و آم�ار  ۱۵۰نفر تکذیب میش�ود.کمالی
در گفتگو با میزان اظهار کرد :بازماندگان
بهلحاظ حقوقی و قانونی به مشکل برخورد
میکنند و بای�د برای دفن عزیزانش�ان
حتما جواز دفن بگیرند.
انتقال  231نفر از مصدومان
با سه هواپیما به تهران

بهنام س�عیدی؛ سخنگوی ستاد مدیریت
بحران کشور نیز گفت :از میان مجروحان،
چه�ار ه�زار و 362نف�ر درمان س�رپایی
ش�دهاند .وی با اش�اره به اینک�ه 207نفر
از مصدوم�ان زلزل�ه زده از طریق بالگرد
ب�ه کرمانش�اه منتق�ل ش�دهاند ،افزود:
231نفر از مصدومان توس�ط سه هواپیما
ب�ه ته�ران منتقل ش�دهاند .س�خنگوی
س�تاد مدیریت بحران با تاکی�د بر اینکه
هنوز به صورت قطعی اعلام نکردیم که
عملیات جستوجو به پایان رسیده است،
خاطرنش�ان ک�رد :امدادرس�انان در حال
بررس�ی مجدد هس�تند تا اطمینان پیدا
کنند که کسی زیر آوار نمانده باشد.

