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حوادث

قتل وحشتناک زن  ۵۵ساله در باغ فیض

معاون مب��ارزه با جرائم جنایی پلیس
آگاهی تهران بزرگ ،از کشف جنایت
در پرون��ده فقدان خانمی  ۵۵س��اله
خب��ر داد که قاتل پ��س از ارتکاب به
جنایت جس��د وی را در فضای س��بز
داخل مجتمع مسکونی مدفون کرده
بود .به گزارش میزان ،س��رهنگ علی
ولیپور گودرزی گفت :در  ۶شهریورماه
پرون��دهای با موضوع فق��دان افراد در
کالنت��ری  ۱۴۰باغ فیض تش��کیل و
جهت ادامه تحقیقات در اختیار اداره
یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار
گرفت .همسر فقدانی با حضور در اداره
یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در
اظهاراتش به کارآگاهان گفت :همسرم
س��اعت  ۱۵:۰۰روز  ۶ش��هریور م��اه
بهقصد خرید از بازار میوه تره بار از خانه
خارج ش��د ،اما پس از آن مراجعتی به
خانه نداشته و پاسخگوی تماسهای تلفنی من و
فرزندانش نیز نبوده است .کارآگاهان اداره یازدهم
پلیس آگاهی با مراجعه به محل سکونت فقدانی
و بررس��ی تصاویر بدس��ت آمده از دوربینهای
مداربسته محدوده محل زندگی فقدانی در یک
مجتمع مسکونی اطمینان پیدا کردند که فقدانی
جه��ت مراجعت به بازار می��وه و تره بار از داخل
کوچ ه محل سکونتش ترددی نداشته است؛ لذا
تحقیقات بر روی ساکنین مجتمع تمرکز پیدا کرد
و مشخص شد مردی افغانستانی حدودا ۵۰ساله
در این مجتمع به عنوان سرایدار مشغول بهکار

است و اتاقکی نیز به عنوان اتاقک سرایداری برای
استراحت و زندگی در اختیار او قرار گرفته است؛
همچنین کارآگاهان در ادامه تحقیقات پلیسی
اطالع پیدا کردند که س��رایدار ساختمان به نام
عبداهلل فاقد هرگونه مجوز اقامت قانونی در کشور
بوده و به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است.
با توجه به دالیل و مس��تندات به دست آمده که
همگی حکایت از آن داشت که فقدانی از مجتمع
محل زندگی خود خارج نشده و همچنین کسب
اط�لاع کارآگاهان از تالش س��رایدار برای انجام
تسوی ه مالی با مدیریت مجتمع به بهانه بازگشت

ب��ه کش��ورش ،کارآگاهان ضم��ن هماهنگی با
بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه  ۲۷تهران
 ۱۸شهریور اقدام به بازرس��ی اتاقک سرایداری
کرده و در بازرس��ی از این محل موفق به کشف
طالهای فقدانی شامل دس��تبند ،زنجیر ،چهار
انگش��تر و همچنین گوشی تلفن همراه متعلق
به فقدانی شدند که تمامی اموال کشف شده نیز
توسط اعضای خانواده فقدانی مورد شناسایی قرار
گرفت .با وجود تمامی دالیل و مستندات و کشف
اموال متعلق به فقدانی ،عبداهلل که در همان تاریخ
دستگیر و به اداره یازدهم پلیس آگاهی منتقل

شده بود در تحقیقات اولیه منکر هرگونه
اطالع از سرنوشت فقدانی شده ،اما نهایتا
در کمتر از  ۲۴ساعت از زمان دستگیری
لب به اعتراف گشود و به ارتکاب جنایت
با انگیزه س��رقت طالجات همراه فقدانی
اعت��راف ک��رد .وی در اعترافات��ش ب��ه
کارآگاهان گف��ت :زمانیکه مقتول قصد
خ��ارج ش��دن از مجتمع را داش��ت ،در
ی��ک لحظه متوجه طاله��ای همراهش
ش��دم؛ به بهانهای او را به س��مت اتاقک
سرایداری کشانده و به سمت او حمله ور
ش��دم؛ سرش را محکم به زمین کوبیدم؛
پس از سرقت طالها جس��د را به داخل
باغچه انتهای ساختمان برده و دفن کردم.
با اعتراف متهم به ارتکاب جنایت و دفن
کردن جسد در داخل فضای سبز مجتمع،
هماهنگی الزم با تشخیص هویت پلیس
آگاهی ،آتش نش��انی و بازپ��رس پرونده
انجام و کارآگاهان با هدایت متهم پرونده موفق
به کش��ف جسد دفن شده در داخل فضای سبز
داخل مجتمع شدند.سرهنگ کارآگاه علی ولیپور
گودرزی ،معاون مب��ارزه با جرائم جنایی پلیس
آگاه��ی تهران بزرگ ،گفت :در ادامه رس��یدگی
ب ه این پرونده و با توجه به کش��ف جسد متعلق
به فقدانی ،پرونده با موضوع قتل عمد تشکیل و
متهم نیز با قرار بازداش��ت موقت در اختیار اداره
دهم ویژه قتل پلیس آگاه��ی تهران بزرگ قرار
گرفته است و تحقیقات در این پرونده در مراحل
مقدماتی و اولیه قرار دارد.
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دزد پیرمردها دستگیر شد

سرکالنتر هشتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ
از دستگیری س��ارق پیرمردها در جنوب تهران
خبر داد .س��رهنگ مهدی کرمی در گفتوگو با
ایسنا؛ در اینباره گفت :چندی پیش به دنبال اعالم
وقوع سرقت کیف پیرمردی در مقابل عابربانکی
در خیابان مختاری تهران ماموران کالنتری 115
رازی در محل حاضر شده و رسیدگی به موضوع
در دس��تور کار آنان قرار گرفت .وی با بیان اینکه
در تحقیقات اولیه ماموران ،مشخص شد که این
پیرمرد هنگام اس��تفاده از عابربانک از جوانی که
در کنارش ایس��تاده بود درخواست کمک کرده
ام��ا این ف��رد به جای کمک ب��ه او کیفش را به
سرقت برده و متواری شده است ،گفت :در همین
راس��تا طرح مهار در محدوده به اج��را درآمده و
مشخصات س��ارق به تیمهای گشتی کالنتری
اعالمشد.سرکالنترهشتمپلیسپیشگیریتهران
بزرگ با اشاره به شناسایی متهم گفت :دقایقی بعد
ماموران موفق به شناسایی و دستگیری این سارق
شده و او را به مقر انتظامی منتقل کردند .وی با
اشاره به انجام بازجویی از متهم اظهار کرد :متهم
دستگیر شده که  20سال سن و اعتیاد شدیدی
به مصرف موادمخدر داش��ت ،در اعترافات خود
اعالم کرد که همدستش با صحبت با این پیرمرد
او را مشغول کرده و او در فرصتی مناسب به بهانه
کمک کردن در استفاده ازدستگاه عابربانک کیف
او را به سرقت برده و متواری شده است .کرمی با
بیاناینکهتحقیقاتبرایدستگیریهمدستاین
جوان ادامه دارد ،گفت :بررسی سوابق متهم نشان
داد که وی عالوه بر س��ن کمی که دارد تا کنون
چندین بار دستگیر شده و سابقه حضور در زندان
و کانون اصالح و تربیت را نیز دارد و آخرین مورد
دس��تگیری وی نیز مربوط به چند ماه قبل بوده

است .به گفته سرکالنتر هشتم پلیس پیشگیری
تهران بزرگ ،متهم عالوه بر ارتکاب سرقتهای
مشابه از پیرمردها ،به سرقت لوازم داخل خودرو،
تلفن همراه و ...نیز اعتراف کرد که در همین راستا
پروندهای برایش تشکیل شده و برای ادامه روند
رسیدگی به جرم ،روانه دادسرا شده است.
> ورزشکار بودم ،اعتیاد الغرم کرد

جوان دستگیر شده هم در پاسخ به سوال خبرنگار
ایسنا خود را ورزشکاری حرفهای معرفی کرد که
اعتیاد س��بب الغری و ضعف جسمانیاش شده
اس��ت .اظهارات این جوان 20ساله در ادامه آمده
است:
اعتیاد داری؟
بله .و االن هم تمام بدنم درد میکند ،البته قبال
ورزشکار بودم و به این روز نیفتاده بودم.
ب��رای تأمی��ن هزین��ه م��واد س��رقت
میکردی؟
تقریبا هرچه در میآوردم خرج موادم میکردم.
مگر کار دیگری نداشتی ؟
آشپزی بلدم اما کار نبود و درآمدش هم مناسب
نبود ،خرج مواد باالس��ت و وقتی نیاز به مصرف
دارم ب��رای تامین هزینهاش مجبور به س��رقت
هستم.
تحصیالتت چقدر است؟
دیپلم را نتوانستم بگیرم.
سابقه هم داری ؟
قبال هم برای سرقت دستگیر شده بودم.
چرا از پیرمردها سرقت میکردی؟
از چندنفر اینطور سرقت کردم ،چون میدانستم
که نمیتوانند مرا تعقیب کنن��د و قدرت بدنی
باالیی هم ندارند.

بچهها یک روستا را به آتش کشیدند!

تقالی زن میانسال برای فرار از چنگ شوهرش بینتیجه ماند

س��اعت  12:40شش��م ش��هریورماه ج��اری
مأم��وران کالنت��ری  144جوادی��ه تهرانپارس
اعالم کردند زن پنجاه سالهای به طرز مشکوک
در منزل��ش ب��ه کام م��رگ فرو رفته اس��ت.
بهگزارش تسنیم ،ش��وهر متوفی در تحقیقات
اولیه مدعی ش��د هنگام بازگش��ت ب��ه خانه با
جسد بیجان همس��رش روبهرو شده و پلیس
را در جری��ان ق��رار داده بود .با اع�لام مراتب
این اتفاق به بازپرس ام��ور جنایی تهران ،تیم
اکیپ تش��خیص هویت آگاهی در محل حادثه
حاضر و با جس��د متوف��ی در حالیکه خون از

دهانش خارج ش��ده بود ،مواجه شدند .با توجه
به مش��کوک بودن مرگ این زن ،بازپرس امور
جنایی تهران دس��تور داد تا جسد متوفی برای
بررس��ی علت دقیق مرگ به پزش��کی قانونی
منتقل ش��ود همچنین دستور بازداشت شوهر
متوفی و تحقیقات از وی صادر ش��د .در ادامه
بررس��یها و بررسی جسد متوفی ،آثار کبودی
و خفگی روی گلوی وی مش��اهده و مش��خص
ش��د که به قتل رسیده است .با مشخص شدن
قتل این زن ،کارآگاهان همسر مقتول را مورد
بازجوی��ی قرار دادند ام��ا وی منکر قتل بود و

اعضای باند سرقت منزل که مقادیری
طال ،دالر و ...به سرقت برده بودند،
دس��تگیر شدند .به گزارش تسنیم،
از مدت��ی قبل ش��کایاتی مبنی بر
س��رقت من��زل در نق��اط مختلف
تهران مخصوص��اً در غرب پایتخت
در پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران
به ثبت رس��ید که با دستور سعید
احمدبیگی؛ بازپرس شعبه پانزدهم
دادس��رای ناحیه پنج تهران تیمی
از کارآگاه��ان اداره آگاه��ی برای
بازداش��ت س��ارقان دس��ت به کار
ش��دند .بررس��یهای اولیه حاکی
از آن ب��ود که باندی س��ه نفره به
ص��ورت حرفهای از منازل س��رقت
میکنند؛ اعض��ای این باند معموال
ب��ا موتورس��یکلت فاقد پ�لاک به
محل س��رقت رفته ،پس از شناسایی آپارتمانهایی که صاحبخانه در آن
حضور نداشت ،با خرد کردن قفل در وارد منزل شده و مقادیر زیادی طال،

اظهارات ضد و نقیضی عنوان کرد اما در ادامه
تحقیقات چارهای جز بیان حقیقت نداشت و به
قتل همس��رش اعتراف کرد .وی در اظهاراتش
به بازپ��رس گف��ت :اعتیاد دارم و با همس��رم
اختالف��ات زیادی داش��تم ،روز حادثه از خانه
خارج ش��ده و به پارک رفتم ،در پارک نشسته
بودم که متوجه شدم تلفنهمراهم داخل خانه
جامانده است به همین دلیل به منزل بازگشتم
و پس از ورود به خانه متوجه شدم همسرم در
اتاق مشغول استراحت است .قاتل درباره نحوه
قتل همس��رش به بازپرس گفت :به سمت وی

پول ،دالر ،س��اعت و ...را س��رقت
میکردن��د .تحقیق��ات کارآگاهان
برای بازداشت س��ارقان نتیجه داد
و اکیپ��ی از مأموران پلیس با حکم
ورود ب��ه مخفیگاه س��ارقان در دو
عملیات جداگانه در یکی از مناطق
مرکزی تهران موفق به بازداش��ت
هر سه س��ارق ش��دند .کارآگاهان
موفق به کش��ف چهار قبضه کلت
کم��ری ،تعدادی فش��نگ جنگی،
مقادیری طال ،دالر ،چند دس��تگاه
موتورس��یکلت ،خ��ودرو س��واری
 B.M.Vو دیگ��ر اموال مس��روقه
از محل اختفای س��ارقان ش��دند.
متهم��ان ضم��ن اقرار ب��ه چندین
فقره سرقت ،تفهیم اتهام شده و با
دستور س��عید احمدبیگی؛ بازپرس
ش��عبه پانزدهم دادس��رای ناحیه پن��ج تهران برای تکمی��ل تحقیقات و
شناسایی مالباختگان تحویل آگاهی شدند.

دستگیریاعضایباندسرقت
منازل غرب تهران

سوختن سمند در جاده مخصوص کرج

ی��ک دس��تگاه خ��ودروی س��مند در ج��اده
مخصوص کرج آتش گرفت و راننده آن دچار
مصدومی��ت ش��د.به گزارش تس��نیم ،محمد
علیزادگان ،فرمانده ایس��تگاه  76آتشنشانی
ته��ران درب��اره جزئیات ای��ن حادث��ه اظهار
ک��رد :بنابر اظهارات ش��اهدان ،یک دس��تگاه
خودروی سواری سمند به علت نامعلوم دچار
آتشسوزی ش��ده بود .وی افزود :آتشنشانان
با رعایت اصول ایمنی و با اس��تفاده از چندین

سودوکو

دس��تگاه خاموشکننده دس��تی و یک رشته
لوله آبدهی به س��رعت به مقابله با شعلههای
آتش پرداختند و راننده خودرو را که وضعیت
مس��اعدی نداش��ت ،تحویل عوام��ل اورژانس
دادند .بناب��ر اعالم پایگاه خبری 125؛ در این
حادث��ه به هیچ کس آس��یب جانی نرس��ید و
نیروهای آتشنش��انان پس از مهار شعلههای
آتش و ایمنس��ازی محل حادثه به مأموریت
خود پایان دادند.
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شماره2351 :

رفتم و گلویش را فش��ار دادم که همسرم تقال
کرد و دس��ت مرا گاز گرفت ،م��ن نیز به کارم
ادام��ه دادم و ...وی افزود :پس از قتل ،زبالهها
را از خانه خارج کردم و پس از دقایقی به خانه
بازگشتم و با صحنهسازی شروع به داد و فریاد
کرده و از همس��ایهها کمک خواس��تم ،سپس
اورژانس به خانه آمد و مرگ همس��رم را تایید
کرد .متهم پس از اعتراف به قتل همس��رش با
دستور بازپرس امور جنایی تهران بازداشت شد
و برای ادامه تحقیقات در اختیار ماموران اداره
آگاهی قرار گرفت.

شماره2352 :

مدی��ر عامل س��ازمان آتش
نش��انی و خدم��ات ایمنی
ش��هرداری میاندوآب گفت:
ب��ازی ک��ودکان ب��ا آتش و
وزشب��اد موج��ب ایج��اد
خسارتمیلیاردیآتشسوزی
در روستای گل سلیمان آباد
میاندوآب شد .به گزارش ایسنا ،داریوش لندنیان
گفت :ماموران تالشگر ایستگاه شماره یک و دو
س��ازمان آت��ش نش��انی پس از کس��ب اطالع
از طریق س��امانه  125از وقوع آتش سوزی در
انبار بزرگ علوفه (یونجه و کاه) در روستای گل
سلیمان آباد سریعاً به محل اعزام و با همکاری
ماموران آتش نشانی شهرداری باروق و روستای

 -1طرف�دار و حام�ی  -دریاس�االر
 -2پوس�تین  -گوش�مالی  -گردش
گروه�ی در محیطه�ای طبیع�ی
 -3عنوان محترمان�ه مردانه  -گلزن
پ�اری س�ن ژرم�ن  -مطل�ع و آگاه
 -4برگه صورت اجناس  -آبگیر -لوله
گیاه�ی -5مرکز شهرس�تان فریدن
در اصفه�ان -منقار کوت�اه  -نام زنانه
 -6نمون�ه خ�روار -دس�تور -درخت
انگور  -7وارد شدن یا شرکت داشتن
در کاری  -ماهیت جنس -پیشوند نزد
و نزدیک -8اش�اره  -از ادات تشبیه-
پیش�رو اعداد  -آدمکش�ی سیاسی
 –9میوه آتشین  -اعتقاد قلبی  -یاران
پیامب�ر(ص)  - 10رقیق  -ش�نیدن -
شهر- 11نامدخترانه-نفرین-عواقب
کار  - 12ن�ام " حجازی "  -پس�تاندار
جوندهبادمپشمالو-آشکار- 13واحد
پول ما  -فرش�ته آویخته شده در چاه
بابل-آینهمقعر- 14آمادهسفر-امری
که در باره آن حرفی زده نمیشود  -بله
روس�ی  - 15دیکتاتور روسی از مردم
گرجستان-ادامهداشتن
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گل س��لیمان آباد نسبت به
اطفای حریق اقدام نمودند.
وی ادامه داد :در این حادثه
بیش از پنجهزار بسته یونجه
و 45ت��ن کاه و 5راس گاو
4ب��اب منزل و انب��ار علوفه
دچار حریق ش��ده که طبق
برآورد کارشناس��ان این آتشسوزی دست کم
ی��ک میلیارد ریال خس��ارت وارد کرده اس��ت.
لندنی��ان ،عامل آتش س��وزی را بیاحتیاطی و
روش��نکردن آتش توس��ط بچههای روستا در
کوچه مجاور اعالم کرد و گفت :آتش روشنکردن
کودکان و وزش باد عاملی بوده است تا انبارهای
کاه و یونجه دچار آتشسوزی شوند.

