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کوتاه از حوادث

سقوطدلخراشیکجوان

رئیس مرکز اورژانس تهران اعالم کرد :یک
مرد جوان  30س��اله داخل چاله آسانسور
آپارتمانی در خیابان بوستان دوم پاسداران
سقوط کرد و جان باخت.
ب��ه گزارش برن��ا ،پیمان صابری��ان ،رئیس
مرک��ز اورژانس تهران گفت :خبر س��قوط
ی��ک مرد  30س��اله داخل چاله آسانس��ور
س��اختمانی در ح��ال س��اخت در خیابان
بوستان دوم پاسداران گزارش شد .او ادامه
داد :بالفاصل��ه یک دس��تگاه آمبوالنس به
محل حادثه اعزام شد.
صابری��ان اضاف��ه ک��رد :متاس��فانه بعد از
بررس��یهای اولیه تکنس��ینهای اورژانس
مشخص ش��د مرد س��قوط کرده در چاله
آسانس��ور به دلیل ش��دت جراحات وارده
جان خود را از دست دادهاست.

حوادث

سالخیکردن زن تهرانی در شب یلدا

کینهقدیمی
عاملیبراینشراکاذیب

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات
تهران بزرگ از شناس��ایی و کشف پرونده
با موضوع نشر اکاذیب علیه مدیرعامل یک
شرکت تبلیغاتی در کشور خبر داد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران ،س��رهنگ
داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فضای
تولی��د و تبادل اطالعات تهران بزرگ بیان
داشت :در پی مراجعه نماینده حقوقی یک
ش��رکت تبلیغاتی به پلیس فتای پایتخت
مبن��ی بر نش��ر اکاذیب علی��ه فعالیت این
ش��رکت در ش��بکه اجتماعی اینس��تاگرام
توس��ط فرد یا افرادی ناش��ناس ،اقدامات
اولی��ه برای کش��ف پرونده آغاز ش��د .وی
عنوان کرد :پس از ارائه مس��تندات توسط
شاکی و بررس��یهای علمی و فنی توسط
کارشناس��ان پلیس فتا تهران بزرگ متهم
ک��ه م��رد جوانی ب��ود در فض��ای مجازی
شناس��ایی و پس از تش��ریفات قضائی در
یکی از ش��هرهای حومه تهران دستگیر و
به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا
منتقل شد.
رئیس پلیس فتا ابزار داشت :متهم پس از
حضور در پلیس فتا پایتخت در ابتدا منکر
بزه انتس��ابی ش��د؛ اما پس از مواجهشدن
ب��ا دالیل ،مدارک و مس��تندات موجود در
پرونده ،چ��ارهای جز اعت��راف پیش روی
خ��ود ندید و هدف خ��ود را از این موضوع
انتقامجویی و داش��تن کین��های قدیمی از
ش��اکی اعالم کرد و از عمل مجرمانه خود
پشیمان بود.
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مرد جوان به اتهام س�لاخی کردن زن جوانش  17س��ال است
ک��ه در زن��دان روزگار میگذراند .به گزارش رکنا ،ش��ب یلدای
س��ال  82فره��اد که آن زمان  30س��اله بود ب��ا ماموران پلیس
تماس گرفت و ادعا کرد زمانی که با پس��ر خردس��الش از خرید
ب��ه خان��ه برگشتند،همس��رش را دیده که غ��رق در خون روی
زمی��ن افت��اده بود .ماموران پلیس رس��یدگی ب��ه موضوع را در
دس��تور کار خود قرار دادند و بازپرس جنایی در بررس��ی محل
وق��وع جنایت،با توج��ه به آثار به جا مان��ده از جمله اینکه قفل
در خانه س��الم بود به فرهاد مظنون شد و دستور بازداشت او را
صادر کرد.
فرهاد در برخورد اولیه با ماموران پلیس اتهام قتل همسرش را
انکار میکرد اما باالخره لب به اعتراف گشود و پرده از راز جنایت
هولناک خود برداشت.او در اعتراف به قتل همسرش به نام میترا
گفت«:مدتی بود من و همس��رم همیشه با هم اختالف داشتیم.
روز حادثه هم دوباره با هم بحثمان شد.آن شب ،شب یلدا بود و
قرار بود برایمان مهمان بیاید و س��ر موضوع خرید خانه بحثمان
شد .وقتی میترا به من فحاشی کرد خونم به جوش آمد و با کارد
آشپزخانه ضربات متعددی به او زدم و از مهلکه گریختم .با پسرم
حدود یک س��اعت در خیابان قدم زدم و بعد به خانه برگشتم».
با اعتراف فرهاد ،پرونده راهی دادگاه ش��د و با درخواست خواهر
و ب��رادران میترا به عنوان اولی��ای دم،حکم قصاص فرهاد صادر
ش��د.اما با توج��ه به اینکه اولیای دم مکلف ب��ه پرداخت تفاضل
دیه بودند برای اجرای حکم اقدام نکردند .فرزند فرهاد به عنوان
اح��دی از اولیای دم زمانی که به س��ن قانونی رس��ید،از قصاص
فرهاد اعالم گذشت کرد و حاال بقیه اولیای دم باید برای اجرای
حکم عالوه بر تفاضل دیه ،س��هم دیه اولیای دم را هم پرداخت
میکردند.بنابراین پرونده مطابق روال قبل در حالت تعلیق ماند
و حاال  17س��ال اس��ت که فرهاد در زندان رجایی ش��هر کرج
بالتکلیف است.
از خودت بگو.
نامم فرهاد است .االن  17سال است که در زندان سر میکنم و
کم کم نام خودم را هم فراموش میکنم.
چرا باید نامت را فراموش کنی؟
وقتی همه نزدیکان فراموش��م کنند،عجیب نیست که خودم هم
خودم را فراموش کنم.

مه��دی عبادی که در یک نانوایی درخیابان صفدری در خیابان نواب
کار میکرد هدف ضربه چاقو زورگیر جوان قرار گرفت و به قتل رسید.
به گزارش رکنا ،عقربهها س��اعت  9ش��امگاه  12دی ماه سال جاری
را نش��ان میداد 2 .پس��ر جوان از خیابان صفدری در خیابان نواب به
سمت مترو میرفتند که  2جوان سوار بر موتور به سمت آنها میآیند
و در جلوی آنها توقف میکنند 2 .جوان موتور سوار در کنار  2جوان
توقف کردند و یکی از آنها ابتدا به سراغ مهدی عبادی  19ساله رفت
و س��عی داشت با تهدید گوشی موبایل مهدی را از او بگیرد که میثم
در این صحنه به کمک مهدی رفت تا او را از دس��ت پس��ر جوان رها
کند که ناگهان همدس��ت زورگیر جوان به سراغ میثم رفت 2 .جوان
موتور س��وار بدون هیچ دلیلی با مهدی و میثم درگیر ش��دند و جوان
نانوا و برادرزادهاش با داد و فریاد از مردم کمک میخواستند که ناگهان
پس��ر جوان با چاقو ضربهای به مه��دی زد و او را روی زمین انداخت
و جوان دیگر نیز با مش��ت ضرباتی به میثم زد 2.جوان خشن پس از
کتک کاری و زخمی کردن مهدی س��وار بر موتور پا به فرار گذاشتند
و در ادامه مهدی و میثم برای درمان به بیمارس��تان منتقل شدند اما
مه��دی عبادی  19س��اله که هدف ضربه چاقو ق��رار گرفته بود روی
تخت بیمارس��تان به کام مرگ فرو رفت .با جنایی ش��دن این پرونده
تیم��ی از مام��وران اداره  10پلیس آگاهی تهران به دس��تور بازپرس
محمد جواد شفیعی از شعبه  5دادسرای امور جنایی تهران برای دستگیری
عامالن این درگیری مرگبار وارد عمل ش��دند .میثم در بیمارستان به
ماموران گفت :با مهدی تولد بودیم و بعد از آن به نانوایی برگش��تیم
و قصد داش��تم به خانه مان به کرج بروم که مهدی خواس��ت تا مترو
مرا همراهی کن��د .وی افزود :پایینتر از خیابان صفدری بودیم که 2
جوان به سمت ما آمدند و مهدی احتمال میداد  2جوان موتور سوار
سارق باشند به من گفت تا گوشی هایمان را داخل جیب بگذاریم که
 2جوان جلوی ما توقف کردند و در مورد محل کارمان و زندگی مان
س��وال کردند که یکی از آنها به س��راغ مهدی رفت که از او خواستم
کاری به ما نداش��ته باش��د که جوان دیگر به س��راغ من آمد و آنها ما
را ب��ه باد کتک گرفتن��د و یکی از آنها با چاقو ضربهای به مهدی زد و
بدون اینکه گوشی هایمان را سرقت کنند از ترس پا به فرار گذاشتند.

جاعل حرفهای دستگیر شد

فرمانده انتظام��ي نظرآباد گفت :کالهبردار حرفهای که با جعل س��ند
اقدام به فروش ملک  15میلیاردی یکی از شهروندان کرده بود ،توسط
کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرس��تان دستگیر شد.به گزارش پایگاه
خبری پلیس ،س��رهنگ فرج اله اسدالهی در تشریح جزئیات این خبر
بیان داش��ت :در پی ارج��اع پروندهای به پلیس آگاهی نظرآباد مبنی بر
فروش ملک یکی از ش��هروندان با س��ند جعلی توسط فردی ناشناس،
موض��وع به صورت وی��ژه در دس��تور کار کارآگاهان ق��رار گرفت .این
مق��ام انتظامی اف��زود :از آنجایی که متهم به ص��ورت حرفهای و بدون
به جا گذاشتن هر گونه ردی از خود از محل متواری شده بود ،کارآگاهان
اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی نظرآباد ،اقدامات پلیسی
را برای شناسایی و دستگیری وی آغاز کردند .فرمانده انتظامي شهرستان
نظرآباد تصریح کرد :ماموران پس از انجام تحقیقات گسترده ،با بررسی
همه س��رنخهای به دس��ت آمده و به کارگیری اقدامات پلیس��ی متهم
را در شهرس��تان ساوجبالغ شناس��ایی و پس از هماهنگیهای قضائی
در مخفیگاهش دس��تگیر کردند .سرهنگ اس��دالهی در ادامه از کشف
مقادیر قابل توجهی مهر جعلی با عنوان س��ازمان و شرکتهای دولتی
و خصوصی ،اس��ناد و مدارک جعلی به همراه سیس��تمهای جعل سند
از مخفی��گاه مته��م خبر داد و خاطرنش��ان کرد :مته��م در ابتدا منکر
هرگونه بزه انتس��ابی بوده اما پس از روبه رو شدن با دالیل و مستندات
موج��ود در نهایت به فروش ملک مال باخته با س��ند جعلی به قیمت
 15میلیارد ریال اقرار کرد.

چه شد که پسرت تصمیم گرفت از قصاص تو گذشت کند؟
ب��ه هر ح��ال من پدرش هس��تم .البد او هم باور ک��رده که من
بیگناهم .برای همین راضی نشد من را اعدام کنند.
پس چرا به دیدارت نمیآید؟
احتماال درگیر کار و زندگی است.
قاتل :مدتی بود من و همسرم همیشه با هم اختالف
داش��تیم .روز حادثه هم دوباره با هم بحثمان شد.آن
شب ،شب یلدا بود و قرار بود برایمان مهمان بیاید و
سر موضوع خرید خانه بحثمان شد .وقتی میترا به من
فحاشی کرد خونم به جوش آمد و با کارد آشپزخانه
ضرب��ات متعددی ب��ه او زدم و از مهلکه گریختم .با
پس��رم حدود یک س��اعت در خیابان قدم زدم و بعد
به خانه برگشتم

در دادگاه تقاضای تعیین تکلیف کردی؟
بل��ه قاضی رای ب��ه آزادی من به قید وثیقه داد تا اولیای دم برای
تعیین تکلیف اقدام کنند.اما من کسی را ندارم برایم وثیقه بگذارد.
اگر آزاد شوی اولین کاری که میکنی چیست؟
سرخاک همسرم میروم .من عاشقانه دوستش داشتم.

فراموش شده ای؟
خواهر و برادرم خیلی س��ال اس��ت مالقاتم نیامده اند .پسرم هم
سالی یک بار بیشتر به من سر نمیزند.

زندگی تو در زندان چطور میگذرد؟
هر روز صبح از خواب بیدار میش��ویم و تا ش��ب با هم بندیها
ح��رف میزنیم.گاهی فیلم میبینم و در همین فیلمها دیدم که
شکل گوشیهای موبایل تغییر کرده و لمسی شده است .قبل از
دس��تگیری موبایل فروشی داشتم اما آن وقتها شکل گوشیها
خیلی فرق داشت.

برگردی��م به اتهام��ت .چرا این همه س��ال را در زندان
گذراندی؟
من بیگناهم! این را در دادگاه هم گفتم.

چیزی هم یاد گرفتهای در این سال ها؟
بل��ه خیلی زیاد .این را یاد گرفتم که قض��اوت کردن چقدر کار
س��ختی اس��ت.آن وقتها خانه مان نزدیک زندان قصر بود .یک
پ��ارک در آن نزدیکی بود که پس��رم را آنج��ا میبردم که بازی
کند .گاهی به دیوار زندان قصر چشم میدوختم و فکر میکردم
کسانی که در زندان هستند چقدر مستحق دلسوزی اند.اما االن
سالهاس��ت دارم با خالف��کاران زندگی میکن��م و به این نتیجه
رسیدهام که خیلی از خالفکاران حقشان است در زندان بمانند.

پسرت چند ساله است؟
االن  23سال دارد .قبال با دایی و خاله هایش زندگی میکرد اما
االن چند سالی است که سرکار میرود و تنها زندگی میکند.

اما تو قبال به قتل همسرت اعتراف کرده بودی!
وقتی من را بازداش��ت کردند تحت فش��ار آن حرفها را زدم.اما
روز حادثه وقتی از خرید به خانه برگشتم دیدم که میترا غرق در
خون روی زمین افتاده اس��ت.من و میترا با هم دو عاشق بودیم.
من نمیتوانستم به زنی که عاشقش بودم  20ضربه چاقو بزنم.

مثال چه کسانی حقشان است در زندان بمانند؟
کسانی که دروغ میگویند! در این سالها یاد گرفتهام که نجات
در صداقت است.

دستگیری مواد فروش پایانه شرق

س��رکالنتر یازدهم تهران بزرگ از دس��تگیری
یک س��وداگر مرگ و کش��ف  ۶۰۰گ��رم انواع
مواد مخدر از وی خب��ر داد .به گزارش میزان،
سرهنگ اردش��یر نادری گفت :با دریافت چند
گزارش مردمی مبنی بر خرده فروش��ی فردی
در محدوده پایانه ش��رقی ،بررس��ی موضوع در

قتل مهدی  19ساله وسط خیابان

تعداد ضربات کشنده را از کجا میدانی؟
بارها گزارش پزشکی قانونی را در پرونده خوانده ام.

دس��تور کار تیمی از مام��وران کالنتری پایانه
ش��رق ق��رار گرف��ت .وی عنوان کرد :گش��ت
زنیه��ای انتظام��ی آغ��از ت��ا اینک��ه ماموران
انتظامی کالنتری پایانه شرق هنگام گشت زنی
در محدوده پایانه با رفتار مش��کوک فردی که
در حال پرس��ه زنی بود و کوله پشتیای نیز به

تتوکارخیابانیدستگیرشد

سرهنگ دوستعلی جلیلیان از برخورد با متخلفین حوزههای مختلف در محدوده
سرکالنتریهفتمتهرانبزرگخبرداد.بهگزارشبرنا؛سرهنگدوستعلیجلیلیان،
سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ در خصوص برخی معضالت مناطق
جنوبی تهران گفت :با انجام طرحهای پی در پی و به دنبال عملیاتی که چندین
شبانه روز به طول انجامید ،بوستان میثاق و محلههای اطراف آن در منطقه 16
خالی از معتادین متجاهر شد و میتوان امیدوار بود تا شهروندان از این بوستان به
بهترین شکل ممکن استفاده کنند.سرهنگ جلیلیان در خصوص یک پرونده دیگر
گفت :همچنین در محله بازار دوم نازی آباد ،شخصی دستگیر شد که در خیابان و
در مالعام بر روی دست بانوان و دختران نوجوان اقدام به تتوکاری میکرد که توسط
عوامل انتظامی متوقف و در بازداشت قرار دارد .سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری
در پایان تصریح کرد :تخلفات در این حوزه صرفا معطوف به فضای حقیقی نیست
و در فضای مجازی نیز شاهد هستیم که معامالت مهمات و موادمخدر نیز صورت
میگیرد و منجر به جرائمی در این حوزه میش��ود .در این عرصه نیز به صورت
جدی برخورد خواهد شد و فقط در یک مورد  6هزار فشنگ از یک نفر کشف شد.
مفقودی

برگ س��بز و س��ندکمپانی وانت ت��ک کابین کارا به ش��ماره موتور:
 8505شماره شاسی 514202:ش��ماره پالک 99:ایران  689ی 27
مفقودگردیده وفاقد اعتبار میباشد.
مفقودى

مدرك گواهينامه موقت فارغ التحصيلى اينجانب فروزان زارع فرزند
غالمرضا به ش��ماره شناس��نامه  ٥٥٢٠٠٠٥٤٦١در مقطع كارشناسى
رشته مهندسى برق صادره از واحد دانشگاهى يزد مفقود گرديده است
و فاقد اعتبار مى باش��د .از يابنده تقاضا مى شود مدرك را به دانشگاه
آزاد يزد ارسال نمايد .

همراه داشت ،برخورد کردند .سرکالنتر یازدهم
پلیس پیش��گیری تهران بزرگ ب��ا بیان اینکه
ماموران برای بررسی موضوع به این فرد نزدیک
ش��دند ،ادام��ه داد :متهم به محض مش��اهده
مام��وران گش��ت انتظام��ی کالنت��ری از محل
گریخ��ت و ماموران برای دس��تگیری این فرد

وارد عمل شدند.این مقام انتظامی توضیح داد:
متهم به محض اینکه عرصه را برای خود تنگ
میبیند ،کوله پشتیاش را به محلی پرتاب و به
فرار خود ادامه میدهد .س��رهنگ نادری اضافه
کرد :عملیات مهار متهم ادامه یافت و ماموران
کالنتری موفق ش��دند ،متهم را دس��تگیر و در
بازرس��ی از کوله پشتیاش  ۶۰۰گرم انواع مواد
مخدر بستهبندی شده کشف کنند.
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افقی

  - 1در آن فق�ط حال�ت و ش�کل ماده
تغییر میکند مانند تبخیر  -بدس�ت
آوردن  - 2بازیگ�ر فیل�م ذه�ن زیب�ا
 فارس�ی کاربورات�ور  - 3ش�کوه -مش�ترک المناف�ع  -از گازه�ای آلی
 - 4س�تبر و کالن  -ایالتی در اسپانیا
 رتبهه�ا  -پرن�ده ش�ناگر  - 5ماموردول�ت  -جم�ع نکت�ه  -اولی�ن حرف
 - 6اشک بار  -بندر روسیه  - 7جهان
 ادراک خ�اص از موضوع�ی  -نظرات - 8فراوان  -نمایشنامه شکسپیر  -نام
دختران�ه  -فرمانده ب�دن  - 9از انواع
جناس  -شادمانی  -نهضت  - 10کتابی
از " امانوئ�ل کانت " در فلس�فه  -هم
عقیده  - 11سریع  -مرتکب جرم شده
 س�امع  - 12م�زه اول خرمالو  -جودو بخش�ش  -تخته تیراندازی  -سطل
آبکشی  - 13از انجیلها  -از جامهای
معتبر کشتی به نام قهرمان بلغاری  -پر
حرفی  - 14کوتاه نظر – کتابی از جک
لندن  - 15تاسوعا  -ترس یا خطر آن

عمودی
 - 1دس�ت یافتن به رتبه و درجه باالتر
 آتشخانه  - 2آواز کالغ  -سقف اتاق -قسمتی از قرآن مجید  - 3بله انگلیسی
 رم ک�رد  -زمان معی�ن  -گام  - 4نیمتنه قبایی  -آش�یانه  -پسته خوشحال
 - 5پدال دوچرخ�ه  -نور ضعیف چراغ
 ب�زرگ  - 6در دس�ت رانن�ده  -تی�مفوتبال قطری  -سفید مات  - 7سازمان
علم�ی فرهنگ�ی و تربیت�ی س�ازمان
مل�ل  -آواز خوانی  -نام دیگر بلدرچین
 - 8نمایندگی  -کنایه از بس�یار عزیز و
م�ورد احترام بودن  - 9جناح لش�کر -
ش�هری در گیالن  -زخمی بر اثر بریدن
 - 10کوچکتری�ن س�وره ق�رآن مجید
 موش�کاف و باری�ک بی�ن  -جنگجو - 11آب منجمد  -نوش�تهای که در آن،
درستی مطلبی تایید شده باشد  -حالت
توقف کار  - 12پرده نقاش�ی  -حاش�یه
کت�اب  -اث�ری از افالط�ون  - 13قط�ع
س�ینمایی  -ش�هری در فارس  -ش�هر
آذری  -تاقچ�ه باال  - 14از هفت س�ین
 واح�د تحصیل�ی  -رجح�ان و برتری - 15خاتون -کاخ س�لطنتی در شمال
تهران که اینک مجموعه فرهنگی شامل
موزه و کتابخانه و فرهنگسرا شده است

پاسخ جدول شماره 5935

کوتاه از حوادث
سقوط پدر و دختر
از تلهسیژ پیست اسکی

یک پ��در و دختر که به پیس��ت اس��کی
دربندسر تهران رفته بودند ،از تلهسیژ این
پیست سقوط کردند.
به گزارش ایس��نا ،روابط عمومی شرکت
تلهس��یژ و تلهکابی��ن دربندس��ر در مورد
ای��ن حادث��ه گف��ت :ای��ن بیاحتیاطی از
ط��رف این دو ف��رد بوده که بعد از س��وار
شدن به تلهس��یژ محافظ را نبسته بودند.
تا متوجه شدیم دستگاه را متوقف کردیم
و پرس��نلمان و س��ایر مردم کمک کردند
توری گذاش��تیم و ش��رایط را به گونهای
مهیا کردیم که با س��قوط اتفاقی برایشان
نیفت��د .بعد از س��قوط ه��م آنه��ا را به
اورژانس بردیم و معاینه شدند.
انفجار گاز یک منزل مسکونی را
تخریب کرد

رئی��س س��ازمان آتش نش��انی و خدمات
ایمن��ی ش��هرداری اه��واز گف��ت :انفجار
گاز باع��ث تخریب یک منزل مس��کونی و
مصدوم ش��دن چه��ار نف��ر از اعضای یک
خانواده در اهواز شد.
ب��ه گزارش برن��ا؛ ابراهیم قنب��ری ،رئیس
س��ازمان آتش نش��انی و خدم��ات ایمنی
ش��هرداری اه��واز گف��ت :انفج��ار گاز در
خیابان هش��ت منطقه مالش��یه اهواز رخ
داد و در پ��ی آن چهار عض��و یک خانواده
مصدوم شدند.
او ب��ا بیان اینک��ه مصدومان ای��ن حادثه
توس��ط نیروه��ای آت��ش نش��انی از زی��ر
آوار خ��ارج ش��دند اف��زود :پ��در و م��ادر
ای��ن خان��واده ب��ه بیمارس��تان س��وانح و
س��وختگی اهواز منتقل ش��دند و  ۲فرزند
آنه��ا به صورت س��رپایی در محل درمان
ش��دند .وی در خص��وص عل��ت وقوع این
حادثه گفت :ش��یر گاز پیک نیک از ش��ب
گذش��ته در خان��ه محل حادثه ب��از مانده
بود که با رس��یدن به م��رز انفجار،منفجر
میشود.

