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حوادث

اعتراف قاتل بعد از  60روز

قرض یک میلیون تومانی با گلوله صاف شد
مرد جوانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت
قرض یک میلیون تومانی خود به دوستش
منجر به قتل او شده بود ،سرانجام با تالش
پلیس آگاهی شناســایی و دســتگیر شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران؛ در ســاعت
 ۲۳:۳۰مورخه  96/7/29مأموران کالنتری
 ۱۳۰نازیآباد در حین گشتزنی در خیابان
بهمنیار ،خیابان آموزگار به یک دســتگاه
خــودرو  ۲۰۶نوک مدادی کــه راننده آن
ظاهرا در پشــت فرمان در حالت استراحت
بــود نزدیک شــده؛ در مراجعه بــه راننده
خودرو متوجه شــدند که این شخص بر اثر
اصابت گلوله به ناحیه ســر به قتل رسیده
است.
پرونده در اداره دهم ویژه قتل پلیس
آگاهی تهران بزرگ :با تشــکیل پرونده
مقدماتی با موضوع قتل عمـد و به دستور
بازپرس شــعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۷
تهران ،پرونده جهت رســیدگی در اختیار
اداره دهم ویژه قتــل پلیس آگاهی تهران
بزرگ قرار گرفت.
شناسایی هویت مقتول :کارآگاهان اداره
دهم بــا حضور در صحنــه جنایت ،ضمن
بررسی اســناد و مدارک به دست آمده از
مقتول موفق به شناسایی هویت وی به نام
جواد ( – ۱۳۶۰متاهل و دارای یک فرزند)
شدند که در بازار پارچهفروشان دارای مغازه
بوده و محل کشــف جسد وی نیز دقیقا در
ابتدای کوچه منتهی به محل ســکونتش
برادرش قرار داشت.
تحقیقات پلیســی :با شناسایی هویت
مقتول ،تحقیقات جهت شناســایی عامل
جنایــت وارد مرحلــهی جدیــدی شــد؛
کارآگاهــان با انجام اقدامات ویژه پلیســی
موفق به شناســایی یکی از دوستان مقتول
به نام مرتضی(متولد  )۱۳۶۴شدند که بنا بر
اظهارات خانــواده مقتول قرار بوده تا جواد
جهت پیگیری طلب مالیاش به وی مراجعه
کند ،با شناسایی محل سکونت مرتضی در
منطقه نازی آبــاد ،کارآگاهان اداره دهم با
مراجعه به محل ســکونت وی اطالع پیدا

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از زلزلهزدگان
ایــن شهرســتان خواســت بــه پیامکهای
مشــکوک افراد ســودجو و کالهبردار پاسخ
ندهند .به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سردار
«منوچهر اماناللهی» افزود :مشــاهده شــده
که افراد ســودجو از طریق ارسال پیامکهای
مشــکوک با مضامیــن اعالم شــماره کارت
بانکی و درخواســت واریز کمک بالعوض به
زلزلهزدگان ،اقــدام میکنند .وی عنوان کرد:
در این روش شــیادان با توجه به عدم آگاهی
و کنترل اطالعات دریافتی از سوی گیرندگان
پیامک ،نســبت بــه فریب مــردم زلزلهزده
اقدام و از مشــتریان کالهبــرداری میکنند.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه اظهار کرد:
شــهروندان زلزلهزده باید برای جلوگیری از

فرمانده انتظامی شهرســتان شهریار جزئیات
سرقت اتوبوس سازمان اتوبوسرانی شهرداری

کردند که محل سکونت مرتضی در فاصله
نزدیکی از محل کشف خودرو  ۲۰۶مقتول
قــرار دارد .در ادامه رســیدگی به پرونده،
تحقیقات پلیسی از مرتضی در دستور کار
کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت؛ مرتضی در
تحقیقات اولیــه منکر هرگونه بدهکاری به
مقتول و حتی مالقات با وی در شب جنایت
شد ،اما در ادام ه تحقیقات و با ارائه مدارک
از سوی کارآگاهان اعتراف کرد که در شب
جنایت با مقتول مالقات داشته ،اما کماکان
منکر هر گونه اطالع از جنایت شد.
دســتگیری مرتضی :با توجه به شواهد
و دالیل به دســت آمده و همچنین وجود
برخــی تناقضــات در اظهــارات مرتضی،
هماهنگیهای الزم با بازپرس پرونده انجام
و ســرانجام مرتضی در مــوره 96/08/10
دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران
بزرگ منتقل شــد ،امــا وی کماکان منکر
هرگونه ارتکاب جنایت و یا اطالع از آن بود.
اعتراف به جنایت پس از گذشت ۶۰روز:

آتشنشانان با سرعت عمل خود ،شعلههای آتشی را که از موتور یک دستگاه
خودروی ســواری در پارکینگ ساختمان مســکونی در بر گرفته بود ،مهار
و کامــا خاموش کردند .به گزارش میزان،همزمــان با رخداد این حادثه و

ســرانجام با تحقیقات شــبانهروزی و ارائه
مدارک از ســوی کارآگاهــان ،مرتضی در
مورخه  96/10/18لب به اعتراف گشــود و
صراحتا به ارتکاب جنایت اعتراف کرد؛ وی
در اعترافاتش عنوان داشت :چندی پیش به
واسطه ورشکستگی مالی ،مبلغی در حدود
یک میلیون تومان را از مقتول قرض کردم
تا بتوانم خودرو ســواریام را تعمیر اساسی
کرده و با آن مسافرکشــی کنم؛ با این پول
توانستم خودرو شخصیام را تعمیر اساسی
کنــم ،امــا در فاصله کوتاهی پــس از آن
تصادف شدیدی کردم ،به گونهای که دیگر
امکان مسافرکشی با ماشین را نیز نداشتم.
در چنین شــرایطی هر بار جواد به شکلی
پیگیــری طلب پول خــودش را میکرد و
شرایط بسیار سختی را جهت گرفتن پولش
ایجاد کرده بــود ،به گونــهای که اعضای
خانوادهام را نیز درگیر این موضوع میکرد.
شب جنایت در حالی که جواد جهت گرفتن
پولش به درب خان ه ما آمده بود ،با اسلحهای

تماس شهروندان با سامانه  ،۱۲۵ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی تهران
بیدرنگ نیروهای عملیاتی ایســتگاه  ۶۷و  ۱را به خیابان وحدت اسالمی،
خیابان فروزش رهسپار کرد .علی عباسزاده افسر آماده منطقه پنج عملیات
آتشنشانی ،در این باره گفت :یک دستگاه خودرو سواری پراید که در طبقه
همکف (قسمت پارکینگ) یک ساختمان مسکونی چهار طبقه پارک شده
بود از قسمت موتور آتش گرفته و شعلههای آتش در حال سرایت به داخل
کابین این وسیله نقلیه بود .وی ادامه داد :آتشنشانان به سرعت با استفاده از
تجهیزات خاموشکننده ،شعلههای سرکش آتش را پیش از سرایت به کابین
خودرو سواری مهار و کامال خاموش کردند .افسر آماده منطقه پنج عملیات
آتشنشــانی ،افزود :دود ناشی از آتشســوزی به راهروها و طبقات باالیی
ســاختمان مسکونی سرایت کرده بود ،اما خوشبختانه پس از جستوجوی
نیروهای عملیاتی در داخل ساختمان ،مشخص شد هیچ یک از ساکنان در
میان غلیظ دود ناشی از آتشسوزی محبوس نشده اند.

آتش سوزی در انبار فرش ستارخان

یک افسر آتش نشانی از آتش سوزی انبار فرش در یک
ســاختمان اداری و تجاری به علت نامعلومی خبر داد.
به گزارش جوان؛ مهدی آشــوری افسر آماده منطقه دو
عملیات آتش نشــانی اظهار کرد:با اعالم آتش ســوزی
انبار فرش در یک ســاختمان اداری و تجاری به سامانه
،125بالفاصله آتش نشــانان ایســتگاههای  77و 112
به همراه گــروه امداد و نجات  18با هماهنگی ســتاد
فرماندهی ســازمان آتش نشانی تهران ،ســاعت  16:53به سمت خیابان
ســتارخان حرکت کردند .آشوری گفت :در محل حادثه یک ساختمان دو
طبقه با کاربری اداری و تجاری مشاهده شد که در طبقه دوم این ساختمان،
یک واحد  150مترمربعی مملو از تختههای فرش ،آتش گرفته و شعلههای
آتش به ســرعت در حال ســرایت به نقاط دیگر این واحد بود.وی در ادامه

گفت :نیروهای آتش نشانی به سرعت پس از قطع جریان
برق و گاز ساختمان ،با استفاده از دستگاههای تنفسی
و لولههای آبرسانی به کانون آتش سوزی نزدیک شدند
و عملیات مهار شــعلههای آتش را آغاز کردند.آشوری
افزود :همزمان گروه دیگری از آتش نشــانان به منظور
جســتجو و نجات محبوس شــدگان احتمالی در میان
دود غلیظ ،به تجهیزات انفرادی مجهز شــدند که پس
از ورود به ساختمان و بررسی قسمتهای مختلف ساختمان ،خوشبختانه
مشــخص شد هیچ شخصی در راهروها و طبقات محبوس نشده است.وی
خاطرنشان کرد :نیروهای آتش نشانی با تالش همه جانبه و در مدت زمان
کوتاهی ،آتش ســوزی را مهار و کامال خاموش کردند و از ایجاد خســارت
بیشتر جلوگیری کردند.

ارقام از  1تا  9را طوری در خانههای سفید قرار دهید
كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهای كوچك  3در  3یكبار دیده شود.

شماره2233 :

پیامکهایمشکوکبهزلزلهزدگان

کالهبرداریهای احتمالی و متضرر شدن ،در
صورت دریافت این گونه پیامکهای مشکوک،
از پاســخ دادن یــا واریز وجه بــدون کنترل
حسابهای مقصد خودداری کنند .سردار امان
اللهی ادامه داد :هشدارهای الزم در خصوص
بیتوجهی زلزلهزدگان به پیامکهای مشکوک
تلفن همراه ،از طریق یک اطالعیه در اختیار
شهروندان قرار گرفته است .وی با بیان اینکه
پلیس همواره آماده برخورد با افراد ســودجو
و کالهبردار اســت ،تصریح کرد :شــهروندان
در صــورت مشــاهده هر یک از شــیوههای
کالهبرداری بدون توجه به این درخواســت،
با مراجعه به پلیس ،شــمارههای تماس این
افراد سودجو را در اختیار پلیس قرار دهند تا
پیگیریهای الزم انجام شود.

تعارف آبمیوه برای سرقت اتوبوس

آتش خفته در موتور خودروی سواری بیدار شد

سودوکو

5

چهارشنبه  20دی 1396شماره5086

شماره2234 :

که از چند ســال پیش تهیه کرده بودم به
سراغش رفتم سوار ماشــین جواد شدم از
او درخواســت مهلت کردم؛ اما او شــرایط
بســیار سختی را برای تســوی ه مالی پیش
پایم گذاشته بود دیگر تصمیم به کشتن او
گرفتم .از او درخواست کردم تا حرکت کند؛
پس از دور شدن از خانه ،ناگهان اسلحه را
از زیر لباس خارج کرده و به ســمت جواد
شلیک کردم؛ به ســرعت از ماشین خارج
شده ،اسلحه را داخل سطل آشغال انداخته
و به ســرعت به خانه برگشــتم .سرهنگ
کارآگاه حمید مکرم ،معاون مبارزه با جرایم
جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم
این خبر گفت :با توجــه به اعتراف صریح
متهم به ارتــکاب جنایت ،قرار بازداشــت
موقت از ســوی بازپرس پرونده صادر شد
و متهم جهت انجــام تحقیقات تکمیلی و
بررســی صحت اظهاراتش در اختیار اداره
دهم ویژه قتــل پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار گرفته است.

فوت پزشك روستای چاهك
در اثر واژگونی خودرو

آفتاب یزد  -مریم مظفری :پزشك عمومی
روســتای چاهك از توابع شهرســتان خاتم،
در اثر لغزندگی جــاده و واژگونی خودرو در
گذشت .سرپرست شــبكه بهداشت و درمان
شهرســتان خاتم گفت :دكتر كریم رستمی
اســتبرق حوالی ســاعت  22:30دقیقه شب
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عمودی
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اصلی -تعجب خانمها  -پول اســترالیا
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شهریار در میدان آزادی تهران را تشریح کرد.
ســرهنگ فریدون مکرمی اصل ،در گفتوگو
با مهر در خصوص ســرقت اتوبوس شــهریار
اظهار داشــت :راننده خط آزادی -شهریار در
میدان آزادی تهران منتظر مسافر بوده است،
که چهار نفر به وی مراجعه کرده و درخواست
سرویس دربست میکنند .وی اضافه کرد :در
مقابل برج «میالد» چهار نفر دیگر هم ســوار
اتوبوس میشــوند و با دادن آبمیوه به راننده
وی را بیهــوش میکنند .فرمانــده انتظامی
شهرستان شــهریار گفت :این راننده زمانی به
هوش میآید ،کــه در محله «امرآباد» ورامین
بوده است .کرمی با بیان این که خروج اتوبوس
خط آزادی-شهریار میبایست با مجوز باشد،
گفت :هماکنون نحوه دقیق ســرقت و جوانب
آن توســط کالنتری مرکزی ورامین در حال
بررسی است.
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گذشــته در حالی كه با خودروی شــخصی
به ســمت چاهــك در حركت بــود در پنج
كیلومتری این روســتا دچار ســانحه شــد.
جامعه بهداشــت و درمان استان این ضایعه
را به خانواده ی این پزشــك خدوم تســلیت
عرض میكند.

