دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

حوادث

پدر و پسر آدمخوار به دام افتادند

پدر و پسری که در تهران آدمخواری کردهاند
هولناکترین پرونده را رقم زدند و بقیه جسد
خورده شده هنوز پیدا نشده است.به گزارش
باشگاه خبرنگاران  ،یازده فروردینماه سال
گذشتهدخترجوانیازرازعجیبناپدیدشدن
مادربزرگش پرده برداشت .این دختر به قاضی
گفت :هر چه با خانه مادربزرگم تماس گرفتم
کسی پاسخگو نبود و همین باعث نگرانیام
شــد تا به خانه وی در غرب تهران بروم و
زمانی که وارد خانه قدیمی شدم پدر و پسر
آشنایی که به خاطر تنها بودن مادربزرگ با هم
زندگی میکردند ادعا کردند که مادربزرگم از
خانه خارج شده و در این مدت فکر میکردند
او به خانه ما آمده است .بدین ترتیب ،پلیس
برای دستگیری دو همخانه مادر بزرگ وارد
عمل شــد .پدر و پسر که داماد و نوه پیرزن
هستند پس از دستگیری هدف تحقیق قرار
گرفتند و پدر میانسال به ماموران گفت :زن
 ۸۵ساله برای خرید از خانه خارج شد و دیگر
بازنگشت و در نبودش فکر میکردیم به خانه
دخترانش رفته باشد که نوه دختریاش به
خانه آمد و پیگیر احوال مادربزرگش شد .این
ادعا در حالی بود که پسر جوان در اعترافاتش
ســناریو عجیبی را پیش روی ماموران قرار

مالخر اموال مسروقه و
شاگردشدستگیرشدند
رئیس کالنتــری  ۱۳۶فرجام ،با اشــاره به
دستگیری یک مالخر اموال مسروقه در طرح
رعد ،گفت :در مغازه این متهم ،بیش از ۱۰۰
قطعه اموال مسروقه کشف شد.به گزارش
مهر ،سرگرد خلیل لطفی ،در این خصوص
گفت :در راســتای اجرای طــرح رعد و بر
اساس تدابیر فرمانده انتظامی تهران بزرگ
در خصوص شناسایی مالخران اموال مسروقه
در محدوده این کالنتری ،ضمن هماهنگی
با مقام قضایی ،مالکان صنوف متخلفی که
در امر خرید و فروش لوازم مسروقه خودرو
فعالیت داشتند ،مورد شناسایی قرار گرفتند.
وی افزود :در این طرح یک مغازه که به ظاهر
کارش خرید و فروش لوازم صوتی و تصویری
بود در محدوده میدان رسالت مورد شناسایی
قرار گرفت و پس از چند شبانه روز تحقیقات
مشخص شد که مالک آن اقدام به خرید و
فروش اموال مسروقه خودرو و منزل میکند.
این مقام انتظامی گفت :بر این اساس ضمن
هماهنگی با مرجع قضایی دستور بازرسی از
این فروشگاه صادر و تیمی از ماموران در یک
اقدام ضربتی به فروشگاه مذکور اعزام شدند
که طی آن مالک فروشگاه به اتهام خرید و
فروش لوازم مسروقه بازداشت و در بازرسی از
محل نیز ۱۰۵دستگاه لوازم و اموال مسروقه از
جمله لوازم خودرو و منزل کشف شد .رئیس
کالنتری ۱۳۶بیانداشت:اموالمکشوفهفاقد
کارتن و فاکتور خرید بودند و در هیچ دفتر
ثبت اموال دریافتی از شهروندان ثبت نشده
بود و اصال چنین دفتری از سوی اتحادیه که
در اختیار متصدیان مربوطه قرار می گیرد در
اینمغازهوجودنداشت.سرگردلطفیتصریح
کرد :به این ترتیب متهم به کالنتری منتقل
و تحت بازجویی قــرار گرفت که در نتیجه
به جرم خــود مبنی بر خرید و فروش اموال
مسروقه اعتراف و پس از تکمیل پرونده به
دادسرامنتقلشد.

بودم که پدرم سر رسید و او بدون این که از
ماجرا خبر داشته باشد همراه من شروع به
خوردن غذا کرد.بر اســاس این گزارش ،پدر
این پسر که با شنیدن ادعای پسرش شوکه
شــده بود در ادامه به ماموران گفت :پسرم
شیشهای است و این ادعاهایش دروغ است
و هیچ کدام از ما اطالعی از سرنوشت پیرزن
تنها نداریم .بازپرس سهرابی در این مرحله با

داد و گفت :سالهاست که شیشهای هستم و
بیشتر اوقات در حالت عادی نیستم .وی گفت:
به خاطر اعتیادم به شیشه صدایی درگوشم
زمزمه میکرد که پیرزن تنها را به قتل برسانم.
روز حادثه در خانه تنها بودم که آن صدا مرا
از خواب بیدار کرد و به کشتن پیرزن اقدام
کردم و پس از مثله کردنش با گوشــت او
غذا درست کردم و سفره غذا را آماده کرده

توجهبهوضعیتخاصجوانشیشهایدستور
داد تا وی برای مدتی در بیمارستان روحی و
روانی تحت نظر قرار گیرد تا راز ناپدید شدن
مادربزرگ فاش شود .تحقیقات پلیسی ادامه
داشت تا این که پس از گذشت سه ماه پدر
میانسال که در این مدت در بازداشت پلیس
بود سکوتش را شکســت و افشاگری کرد.
وی به ماموران گفت :آخرین روزهای ســال
گذشــته بود که پیرزن تنها تصادف کرد و
لگنش شکست و پس از درمان به خانه آمد،
اما به خاطر سن زیادش همیشه در خانه بود
تا این که یک روز وقتی به خانه رفتم دیدم
او دیگر زنده نیست .شرایط بدی داشتیم و
بیپولیآزارمانمیداد،بههمیندلیلچونپولی
برای برگزاری مراسم کفن و دفن او نداشتیم
با کمک پسرم جسد پیرزن را داخل نایلون
بزرگی بسته بندی کردیم و سپس او را داخل
ســطل زبالهای رها کردیم و دیگر نمیدانیم
جسدش را به کجا انتقال دادند و در این مدت
به خاطر ترس از این که مرگ او را به گردن ما
بیندازند سکوت کرده بودم .بنا بر این گزارش،
با توجه به عجیب بودن این پرونده تحقیقات
ویژهای صورت گرفت و به زودی قرار مجرمیت
صادر خواهد شد.

یککشتهو۱۴مصدومدرتصادفزنجیرهای

ســاعت  ۲۳:۴۵یکشــنبه  ۲۶فروردین تصادف
زنجیرهای در الین شــمالی اتوبــان کرج قزوین،
حوالی کارخانه ماموت ،بین یک دســتگاه تریلر،
ســه دســتگاه اتوبوس و یک دســتگاه سواری
پراید به اورژانس  115البرز اعالم شــد.به گزارش
روابط عمومی ســازمان اورژانس؛ پس از رسیدن
تکنسينهای اعزامی بر بالین مصدومین و ارزیابی

صحنه و وضعیت  ،مشــخص شــد که عالوه بر
جراحــت  14تن که هفت زن و هفت مرد بودند،
راننده یکی از اتوبوسها که مردی حدودا  50ساله
بود ،در اثر شــدت آسیب وارده ،در دم جان باخته
بود.مصدومین شامل مردی  48ساله و راننده پراید
و بقیه سرنشینان اتوبوس ،ضمن دریافت خدمات
درمانی پیش بيمارستاني توسط آمبوالنسهای

اعزامی اورژانس به بیمارســتانهای شهید مدنی
کرج و امام جعفر صادق علیه السالم منتقل شدند.
حال هیچیک از مصدومین وخیم نبوده است.

برخورداتوبوس
مسافربری با کوه
در گردنه حیران

لغزندگــی جاده باعــث انحراف
اتوبــوس از مســیر و برخــورد
با کــوه در گردنه حیران شــد.
خوشــبختانه در این حادثه به
مسافران آسیبی نرسید.

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

شماره  970104تاریخ 97/01/26

شركت آب و فاضالب استان یزد در نظر دارد تعداد 26350قطعه شیرآالت برنزی شامل
وزارت نیرو
شیرمحفظه،شیرشبکه،شیرخودکارومغزیبرنزیازمحلمنابعداخلیوتحتنظارت
كمیسیون فنی خرید خود ،از تولیدكنندگان واجد شرایط و از طریق برگزاری مناقصه
عمومی یک مرحلهای با ارزیابی کیفی خریداری نماید.
از كلیه شركتهای تولیدكننده دعوت میشود از تاریخ 97/01/30تا تاریخ 97/02/06پس از ثبت نام در پایگاه
این شركت به نشانی  www.abfayazd.irو واریز وجه به صورت اینترنتی نسبت به دریافت اسناد مناقصه
اقدام فرمایند .همچنین متقاضیان میتوانند با ارائه معرفی نامه كتبی و فیش واریزی به مبلغ  100.000ریال به
حساب  2046528/64بانك ملت شعبه كاشانی یزد بابت خرید اسناد مناقصه به صورت حضوری از ساعت
 8:00تا 14:00به نشانی مناقصه گزار واقع در شهر یزد ،خیابان آیت ا ...كاشانی ،دفتر قراردادها ،اتاق شماره 7
مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
مبلغ تضمین شركت در مناقصه 327.000.000ریال میباشد كه متقاضی میتواند مبلغ مذكور را به یكی از صور
پیش بینی شده در آییننامه تضمین برای معامالت دولتی كه در اسناد مناقصه درج شده است،ارائه نماید.
مهلت ارائه پیشنهاد تا ساعت  14:00مورخ 97/02/17می باشد .پاکتهای ارزیابی درساعت  8صبح روز سه
شنبه مورخ97/02/18و پاکتهای قیمت درساعت 12ظهر همان روز بازگشایی خواهد شد.
هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه و شماره تلفن تماس 035-3164136میباشد.

نوبت اول97/1/28 :
نوبت دوم97/1/29 :

مفقودی

پالک  973 - 54ق  ، 26شــماره موتور  NAALSRALDGA257518و شماره

شاسی  ،100019606RR155857به نام نجمه زارع با شماره ملی 4420403799
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی
کارت ملی ،کارت پایان خدمت و گواهینامه رانندگی پایه دوم متعلق به آقای داوود زند
لشنی به شماره شناسنامه 24و کد ملی 4219616381صادره از دورود مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

قتل مرد  ۵۰ساله با گلوله
افراد ناشناس با شــلیک گلوله جان یک مرد
حــدودا ً  ۵۰ســاله را در بخــش کوچصفهان
شهرســتان رشــت گرفتند .به گزارش ایسنا،
مردی حدودا ً  ۵۰ســاله بــه هویت «ح.الف»
در یکی از محلههای بخش کوچصفهان رشت
به ضرب گلوله از ناحیه ســینه ،توسط افراد
ناشــناس مورد هدف قرار گرفــت و به قتل
رســید .گفتنی اســت از همــان دقایق اولیه

فرمانده انتظامی شهرســتان اسالم آبادغرب
گفــت :صبــح روز یکشــنبه دانــش آمــوز
 ۱۱ســالهای در اســام آبادغــرب از جانب
دو نفر مورد اسیدپاشی قرار گرفت.به گزارش
میزان،سرهنگ بهروز ســرتیپ اظهار داشت:
ساعت  ۸صبح روز یکشنبه در محله شهرستانی
اسالم آبادغرب پســر بچه  ۱۱سالهای هنگام
رفتن به مدرســه از جانــب دو نوجوان  ۱۵و
 ۲۰ساله مورد اسیدپاشــی قرار گرفت .وی با

بیــان اینکه این دانش آمــوز از ناحیه صورت
و ســینه دچار سوختگی شده اســت ،افزود:
به علت شدت آسیب وارده ،این دانش آموز به
بیمارستانهای مرکز استان انتقال یافته است.
فرمانده انتظامی اســامآبادغرب از دستگیری
یکی از مرتکبــان این حادثه خبر داد و گفت:
دستگیری مجرم دیگر نیز به صورت جدی در
دستورکار پلیس قرار دارد و انگیزه ارتکاب جرم
در دست بررسی است.

مصدومیت دو نفر در آتشسوزی شرکت نفت

مجموعه  ۱۶۷شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز
گچســاران یک دچــار حریق و آتشســوزی
شد.فرماندار شهرستان گچســاران از مصدوم
شدن دو نفر در پی آتش سوزی مجموعه 167
شــرکت نفت گچســاران خبرداد .عبدالرحیم
رحیمــی در گفت وگو با ایســنا ،با بیان اینکه

دونفــر مصــدوم و دچار ســوختگی  65و 15
درصدی شــدند ،افزود :خوشبختانه این آتش
سوزی با تالش نیروهای آتش نشان مهار شده
اســت .وی اظهارکرد :علت این آتش ســوزی
در حال بررســی اســت و هنوز علت دقیق آن
مشخص نیست.

کشف جسد مرد  40ساله در خودرو هیوندا آزرا

مرکــز اطالع رســانی پلیس آگاهــی تهران
بزرگ از کشــف جســد مردی  ۴۰ســاله در
خودرو هیونــدا آزرا در خیابــان دماوند خبر
داد.بــه گزارش باشــگاه خبرنــگاران ،مرکز
اطالع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف
جسد مردی  ۴۰ساله در پشت فرمان خودرو
ســواری در خیابان دماوند خبر داد .بر اساس
این گزارش ،مامــوران کالنتری  ۱۴۴جوادیه
تهرانپــارس در زمان گشــتزنی در محدوده
خیابــان دماوند  -تقاطع خیابان اتحاد به یک
دستگاه خودرو ســواری هیوندا آزرا مشکوک
شــدند که به صورت موتور روشن در حاشیه
خیابان توقف کرده بود .در بررسیهای بیشتر

افقی

-1سفتیوبینرمشی-تیمشمالیلیگ
برتر فوتبال - 2پرنده ای با پاهای بلند -
مادهاصلیسیبزمینی-سازشستیدار
 - 3کلبه اسکیموها  -رایگان  -خطی
در فیزیک دارای جهت  ،طول و راســتا
 - 4هــدف تیــر  -پادشــاهی از
خوارزمشاهیان  -دوره ای از عمر پس از
میان سالی  - 5مادر عرب  -نیم صدای
گریه  -کمربند طبی  -اشــاره دور -
پوستین - 6همراه " لهو "  -آب مایه ای
خوشبو  -نوعی تومور  - 7مداد نوکی
 ســال اسب  -عدد فوتبالی - 8نامیدخترانه  -فیلمی از داود نژاد  -دست کم
- 9سلیقه-بیهمتاویگانه-پدرشعرنو
- 10کمبها-اسبچاپارخانه-سگبیمار
 - 11زیاد نیست  -پر گویی  -تهیه شده
از برنج یــا آرد برنج  -عالمت مفعولی
-12مبهوت-همراهگداز-فتنه-13مردگان
 ابوالبشــر  -پارچه ابریشمی لطیف- 14لغزنده-نوعیموزیکوموسیقی،
بدون خواننده  -به سرعت تغییر کردن
 - 15شــاعر بلند پایه سبک هندی
-نصفآجر

- 1نویسندهایرانی"مدیرمدرسه"-ناب
 - 2اهل مکه  -مورد اعتماد  -هرچیز
کمیاب  - 3دراز ترین رود اروپا  -آرزو
و امید  -مدرن  - 4مطلبی را با آب و
تاب خواندن  -در کنار  -عالمت جمع
 - 5قرار گرفته در جایی  -استاندارد
اروپایی  -بام دنیا  - 6صحنه نمایش
 در نوردیدن  -مــاه میالدی  -تیرپیکانــدار  - 7موی گوســفند  -از
تقســیمات ارتش  -عصای معلولین
 - 8پیدا کــردن  -الفبای خوراکی -
ترسو بودن  - 9دفتر کوچک  -ماشین
بتون ســازی  -البیرنــت  - 10نصف
صورت !  -مسرت  -علم و فرهنگ -
نت سوم  - 11بخشنده  -درخت خرما
 ازدواج نکرده  - 12موسیقی جوانان پهلوانان  -از مصالح ســاختمانی - 13کشــف مادام کــوری  -جمله
قرآنی  -چــک  - 14فتنه انگیزی -
جمع قمر  -قبیله  - 15بســیار سرد
 -تابلوی معروف "کمال الملک"

مأموران پلیس آگاهی در صحنه حاضر شدند
و با هماهنگی مقام قضایی ،بررسی همه جانبه
برای کشف انگیزه و شناسایی قاتل در دستور
کار پلیس قرار گرفت .با توجه به پیگیریهای
همه جانبه توســط کارآگاههای پلیس آگاهی
برای شناســایی قاتل و علت و انگیزه قتل ،از
شهروندان خواسته میشود از توجه به شایعات
خودداری کنند.

دانش آموز اسالم آبادی قربانی اسیدپاشی شد
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پاسخ جدول شماره 5153

متوجه شــدند راننده  ۴۰ســاله در حالیکه از
ناحیه ســینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته ،
فوت کرده اســت  .با اعالم خبر به دادســرای
امور جنایی و پلیس آگاهی  ،کارآگاهان اداره
دهم ویژه قتل پلیس آگاهی و قاضی کشیک
ویــژه قتل در محل حاضر ،پرونده مقدماتی با
موضوع قتل عمد تشــکیل و تحقیقات برای
شناسایی و دستگیری قاتل در دستور کار اداره
دهم پلیس آگاهی تهران بــزرگ قرار گرفته
است .سرانجام عامل جنایت در مخفیگاه خود
در منطقه تهرانپارس دســتگیر و در بازرسی
از محل نیز اســلحه کمری اســتفاده شده در
جنایت کشف شد.

