
14
88498435سرويس  حوادث

سه ش��نبه 20 ش��هريور 1397 | اول محرم 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5465

دزدی  از  رانندگان 
تاكسي هاي اينترنتي

 سرقت هاي سريالي 
 در پوشش پليس مبارزه

 با مواد مخدر

دو مرد جوان كه با كرايه كردن تاكسي هاي اينترنتي اموال رانندگان 
تاكسی را با تهديد چاقو سرقت مي كردند سرانجام بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل ش��كايت هاي مشابهي عليه 
دو متهم به كالنتري هاي تهران گزارش شد. شاكيان كه بيشتر 
آنها رانندگان تاكسي هاي اينترنتي بودند، گفتند دو مرد جوان با 
معرفي خودشان به عنوان مسافران شهرستاني سوار خودروي آنها 
شده و بعد از رسيدن به مقصد گوشي تلفن همراه و پول هاي آنها را 
سرقت كرده اند. درحالي كه تعداد شكايت ها در حال افزايش بود 
كارآگاهان پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران كه مأمور رسيدگي 
به پرونده شده بودند متوجه شدند دو مرد سارق بيشتر رانندگان 
تاكسي اينترنتی را حوالي بازار تهران خفت كرده اند. بعد از آن بود 
كه تصوير متهمان در اختيار مأموران كالنتري بازار قرار گرفت. 
بررسي ها در اين باره جريان داشت تا اينكه مأموران كالنتري 113 
بازار ساعت چهار صبح روز ششم شهريورماه هنگام گشت زني در 
خيابان وحدت اسالمي به سرنشين خودروي سمند مظنون شده 
و از راننده خواس��تند توقف كند. وقتي راننده توقف كرد ناگهان 
سرنشين خودرو از ماشين پياده شد و فرار كرد. راننده وقتي مورد 
تحقيق قرار گرفت خودش را راننده تاكسي اينترنتي معرفي كرد 
و گفت مرد مس��افر خودروي او را از ميدان آزادي به مقصد بازار 
كرايه كرده بود كه با هشدار پليس فرار كرد. مأموران كالنتري كه 
مطمئن شده بودند مرد مسافر يكي از دو سارق تحت تعقيب است 

او را دنبال و بازداشت كردند. 
وحيد. س وقتي مورد بازجويي قرار گرف��ت به جرمش اعتراف و 
همدست خود را هم به پليس معرفي كرد كه چند ساعت بعد در 

مخفيگاهش در خيابان مولوي بازداشت شد. 
وحيد گفت: در نق��اط مختلف ته��ران با كرايه كردن تاكس��ي 
اينترنتي، به عنوان مسافر سوار مي شديم و خودمان را مسافران 
شهرس��تاني معرفي مي كرديم و از راننده مي خواس��تيم ما را به 
حوالي بازار برس��اند. وقتي به محل مورد نظرمان مي رس��يديم 
با چاقو به راننده حمله كرده و پول و گوش��ي تلفن همراهش را 

سرقت و فرار مي كرديم. 
يكي از شاكيان بعد از شناس��ايي وحيد گفت: ساعت 22 شامگاه 
چهارم شهريور در حال عبور از ميدان فردوسي به طرف ميدان 
انقالب بودم كه نرس��يده به چهارراه وليعصر ش��خصي از طريق 
س��امانه اقدام به كرايه خودرو به مقصد خيابان خيام كرد كه او 
را سوار كردم. پس از رسيدن به مقصد وحيد براي دادن كرايه از 
ماشين پياده ش��د و در حاليكه وانمود مي كرد كه قصد پرداخت 
كرايه دارد، ناگهان گوشي تلفن همراه مرا از روي داشبورد قاپ زد 

و به سرعت از طريق كوچه هاي اطراف فرار كرد.
س��رهنگ كارآگاه حمداهلل عليزاده، رئيس پاي��گاه هفتم پليس 
آگاهي تهران بزرگ گفت: دستور انتش��ار تصوير بدون پوشش 
متهم از سوي بازپرس شعبه پنجم دادسراي ناحيه 34 تهران صادر 
شد و مالباختگاني كه موفق به شناسايي تصوير متهمان شده اند، 
مي توانند براي طرح شكايت به پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران 

در ميدان پانزده خرداد مراجعه كنند. 

مجرم سابقه دار و همدستش كه در پوشش پليس مبارزه با مواد 
مخدر در جنوب تهران از مردم سرقت و زورگيري مي كردند 

بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه اول مردادماه امسال بود كه سه پسر 
جوان وارد كالنتري 172 دولت آباد ش��هرري شدند و از مأموران 
پليس خواستند گوشي تلفن همراهشان را تحويل دهند. يكي از 
آنها گفت : ساعتي قبل ما سه نفر در پارك مدرس نشسته بوديم 
و مش��غول حرف زدن بوديم كه يك موتور آپاچي س��فيدرنگ 
كنارمان توقف كرد. راكب و ترك نش��ين كه دو مرد جوان بودند 
همديگر را جناب سروان خطاب مي كردند. آنها لباس شخصي به 
تن داشتند اما خودش��ان را مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر 
معرفي كردند و گفتند به ما مظنون هستند. آنها بعد از بازرسي 
بدني متوجه شدند كه مواد همراه نداريم. بعد گوشي تلفن همراه 
هر سه نفرمان را گرفتند و گفتند بايد در كالنتري اطالعات داخل 
گوشي را بررسي كنند و گفتند بايد براي تحويل گرفتن گوشي ها 
به اين كالنتري مراجعه كنيم. بررسي ها اما حكايت از اين داشت 
كه دو سرنشين آپاچي سفيدرنگ پليس هاي قالبي هستند و به 
همان شيوه اي س��رقت مي كنند كه مدام در رسانه ها درباره آن 
هشدار داده شده است. سه مرد جوان كه در دام پليس هاي قالبي 
گرفتار ش��ده بودند عليه متهمان اعالم شكايت كردند. بعد از آن 
پرونده براي بررسي به پايگاه نهم پليس آگاهي تهران فرستاده 
شد.  تحقيقات كارآگاهان پليس اما نش��ان داد كه شكايت هاي 
مشابه زيادي به كالنتري هاي شهر گزارش شده است و دو پليس 
قالبي به همين ش��يوه از افراد زيادي در مناطق دولت آباد، جاده 
خاوران، ش��هرري و خاورشهر س��رقت كرده اند. چند نفر هم به 
پليس گفتند دو پليس قالبي با تهديد چاقو اقدام به زورگيري از 
آنها كرده و گريخته اند. يكي از شاكيان گفت: ساعت 20 شامگاه 
15 مرداد ماه در حال عبور از محدوده خيابان ايرانيت ش��هرري 
بودم كه ناگهان دو سرنش��ين يك موتورس��يكلت آپاچي سفيد 
رنگ راهم را سد كردند. آنها با چاقو به من حمله كردند و گوشي 
تلفن همراه گرانقيمتم را س��رقت كرده و گريختند.  در ش��اخه 
ديگري از تحقيقات كارآگاهان با بررسي دوربين هاي مداربسته 
و چهره نگاري از صورت متهمان يكي از آنها كه مردي 26 ساله به 
نام شيرزاد بود شناسايي كردند. شيرزاد از مجرمان سابقه دار بود 
كه دو سال قبل به همين اتهام بازداشت شده و به زندان افتاده بود 
و پس از پايان دوران محكوميتش، اوايل سال  1396 از زندان آزاد 
شده بود.  وقتي شاكيان چهره شيرزاد را به عنوان يكي از متهمان 
شناسايي كردند، كارآگاهان 13 شهريورماه راهي مخفيگاه او در 
شهرك كاروان شدند و او را بازداش��ت كردند. شيرزاد در اولين 
بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و گفت: مدتي بعد از رهايي از 
زندان بود كه به مصرف مخدر شيشه اعتياد پيدا كردم. بعد از آن 
بود كه با همدستي يكي از بچه محل هايم كه مردي 23 ساله به نام 
آرش است تصميم و شروع به سرقت در پوشش پليس گرفتيم. 

با اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاشت كارآگاهان ساعتي 
بعد آرش را هم بازداش��ت و در پاركينگ خانه اش موتورسيكلت 
آپاچ��ي س��فيدرنگ را كش��ف كردن��د. آرش در بازجويي ها به 
همدستي در س��رقت اعتراف كرد و گفت: موتورسيكلت متعلق 
به برادرم اس��ت. زمان��ي كه او س��ر كار مي رفت موت��ورش را بر 
مي داشتم و همراه شيرزاد راهي سرقت مي شدم تا اينكه بازداشت 
شدم.  سرهنگ كارآگاه كرم يوسف وند، رئيس پايگاه نهم پليس 
آگاهي تهران بزرگ گفت: دستور انتشار تصوير بدون پوشش دو 
متهم از سوي بازپرس ش��عبه چهارم دادسراي عمومي و انقالب 
شهرري صادر ش��د و مالباختگاني كه به اين شيوه هدف سرقت 
قرار گرفته اند به پايگاه نهم پليس آگاهي تهران بزرگ در شهرري 
خيابان آستانه مراجعه كنند. وي گفت: تحقيقات براي شناسايي 

جرائم بيشتر دو متهم در جريان است. 

 مرگ 4 عضو خانواده 
در سقوط مرگبار پژو

س�قوط مرگبار س�واري پژو روآ از روي يكي از پل هاي محور 
سمنان به دامغان چهار عضو يك خانواده را به كام مرگ كشاند. 
 س��رهنگ تقي كبيري، رئيس پليس راه اس��تان سمنان گفت: 
ساعت 10:30 روز گذشته با دريافت خبري مبني بر مفقود شدن 
چهارعضو از يك خانواده در مسير شاهرود، تالش هاي ويژه مأموران 
براي يافتن اين افراد آغازش��د. وی ادامه داد: بنا بر اظهارات ديگر 
اعضاي خانواده پدربزرگ، مادر بزرگ، مادر و يكي از فرزندان شان 
با يك دستگاه سواري پژو روآ از تهران به سمت شاهرود در حركت 
بودند كه پس از ساعتي، هيچ كدام پاسخگوي تلفن خود نبودند.  
وي افزود: س��رانجام پس از چندين س��اعت تالش و جست وجو، 
خودروي مورد نظر كه در كيلومتر 40 محور سمنان دامغان پس 
از برخورد با خاكريز دهنه يك پل به داخل آن س��قوط كرده بود، 
پيداشد.  وي، ناتواني راننده در كنترل وسيله نقليه ناشي از خستگي 
و خواب آلودگي را علت بروز اين حادثه اعالم و خاطرنش��ان كرد: 
متأسفانه بر اثر اين سانحه، هر چهار سرنشين خودرو فوت كردند.

 سقوط مرگبار 
كودك به درياچه

پسر بچه چهارس�اله هنگام بازي كنار درياچه پارك جنگلي 
شهرس�تان دورود ب�ه داخ�ل آب س�قوط كرد و غرق ش�د. 
سرهنگ نبي اهلل قاسمي، فرمانده انتظامي شهرستان دورود گفت: 
اين كودك كه به همراه خانواده اش در محل حاضر ش��ده بود به 
هنگام بازي به داخل آب سقوط كرد و جانش را از دست داد. وي 
گفت: همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني بررسي هاي بيشتر 

درباره علت حادثه در جريان است.

 مرگ كارگرمعدن 
در سيرجان

 تلف شدن 10 هزار جوجه 
در آتش سوزي مرغداري

يك�ي از كارگران معدن س�نگ آه�ن گهرزمين س�يرجان 
پ�س از س�قوط از ارتف�اع هش�ت متري ج�ان باخ�ت. 
به گزارش ايرنا، اين كارگر 33 ساله كه ولي اهلل غيب پور نام داشت 
به علت نامشخصي از روي داربست سقوط كرد و جانش را از دست 

داد. علت حادثه در دست بررسي است.

مع�اون اجتماع�ي انتظام�ي اس�تان آذربايج�ان غرب�ي 
از آتش س�وزي يك واح�د مرغ�داري خب�ر داد و گفت: در 
اين آتش س�وزي 10 ه�زار قطع�ه جوجه تلف ش�ده اس�ت. 
س��رهنگ اس��داهلل مالكي گفت: در پ��ي تماس ف��ردي با مركز 
فوريت هاي پليسي 110 مبني بر اعالم آتش سوزي در مرغداري 
خود در شهرستان »مياندوآب«، بالفاصله مأموران انتظامي براي 
بررسي موضوع در محل حاضر شدند. وي با اشاره به اينكه حريق 
تلفات جاني نداشته است، گفت: در اين حادثه، 10 هزار قطعه مرغ 
بر اثر دود حاصله تلف شده اند. معاون اجتماعي انتظامي استان 
آذربايجان غربي خاطرنش��ان كرد: برابر ادعاي مالك مرغداري، 

نشت گازوئيل علت وقوع آتش سوزي است.

رئيس پليس تهران: 
كوچ  تبهكاران به فضاي مجازي جدي است

فرمانده انتظامي پايتخت در حاشيه بازداشت 
1594 سارق، قاچاقچي و خرده فروش مواد مخدر 
كه در جري�ان طرح رعد 15 انجام ش�د از كوچ 
گس�ترده تبهكاران به فضاي مجازي خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��ردار حس��ين رحيمي 
صبح روز گذش��ته در حاش��يه طرح رعد 15 كه 
در پليس پيش��گيري پايتخت برگزار شد، گفت: 
»با تالش مأموران كالنتري هاي س��طح تهران و 
پليس پيش��گيري پايتخت 510 س��ارق و مالخر 
دس��تگير ش��دند. همچنين با اجراي 333 حكم 
قضايي و همكاري خوب دادس��راهاي تهران، در 
مجموع 19 هزار و 636 فقره اموال مس��روقه نيز 

كشف و ضبط شد.  
وي ب��ا تأكيد ب��ر اين مطل��ب كه كش��ف اموال 
سرقت ش��ده هنوز ادامه دارد به تعداد كشفيات 
خودرو و موتورسيكلت سرقتي در اين طرح اشاره 
كرد و گفت: » در اين طرح، 129 دستگاه خودرو 
و 116 دس��تگاه موتورسيكلت س��رقتي كشف و 
7۸4 فقره پرونده براي س��ارقان تش��كيل ش��د. 

231 نفر از س��ارقان - 45 درصد از افراد دستگير 
شده - از سارقان س��ابقه دار و 270 نفر ديگر براي 
بار اول دس��ت به س��رقت زده بودند ك��ه در اين 
طرح دس��تگير ش��دند. همچني��ن در اين طرح 
201 خرده فروش مواد مخدر و 561 معتاد متجاهر 

نيز جمع آوري شدند.«
انه�دام 30 باند س�ارق و كش�ف 2 ميليارد 

كاالي قاچاق
سردار رحيمي با اشاره به شناسايي و انهدام 30 باند 
از سارقان گفت: »ارزش اموال مسروقه كشف شده 
7 ميليارد تومان است. همچنين در حوزه قاچاق، 
20 نفر از قاچاقچيان عمده كاال نيز شناس��ايي و 
دستگير شدند كه در اين خصوص 50 فقره پرونده 
تشكيل و 15 هزار كاالي قاچاق به ارزش 2 ميليارد 

تومان كشف و ضبط شد.«
كشفيات سالح از مجرمان

فرمانده انتظامي پايتخ��ت در خصوص اين خبر 
گفت: »ش��ش قبضه س��الح جنگي از ن��وع كلت 
كمري، 50 قبضه سالح سرد و 507 فشنگ جنگي 

در طرح رعد 15  كشف شد و هفت نفر در اين رابطه 
دستگير شدند.«

همزمان با فعاليت پليس، همه دستگاه ها به 
وظيفه شان عمل كنند

فرمان��ده انتظامي پايتخت با اش��اره ب��ه اجراي 
15 مرحله ط��رح رعد توس��ط مأم��وران پليس 
پيش��گيري تهران بزرگ اظهار داش��ت: »حدود 
50 درصد از دستگيرشدگان در اين طرح ها داراي 
س��وابق قبلي بوده اند. اين وظيفه پليس است تا 
مجرمان را از كف جامع��ه جمع كرده و آرامش را 
براي مردم فراهم كند، اما بقيه دستگاه ها نيز بايد 

به وظيفه خود عمل كنند.«
هشدار رئيس پليس پايتخت به شهروندان

س��ردار رحيمي با اش��اره و تأكيد بر اينكه وقوع 
جرم دس��ت پليس نيس��ت، با تأكيد به ذكاوت و 
باهوشي سارقان گفت: »مردم بايد از كارت هاي 
اعتب��اري و بانكي خود همچني��ن حفظ رمز آن 
به خصوص هنگامي كه در مجاور دس��تگاه هاي 
ATM هستند مراقب بيش��تري كنند، زيرا هر 

لحظه ممكن است سارقي در كمين آنها بخواهد 
با توجه به اطالعات در اختيار، به طريقي سرقت 
خود را انجام دهد. « وي همچنين به شهرونداني 
كه در منزل سكه، دالر و ارز نگه مي دارند توصيه 
كرد كه مراقب اموالشان باشند و تا جايي كه ممكن 

است آنها را در خانه نگهداري نكنند. 
افزاي�ش فعاليت س�ارقان و قاچاقچيان در 

فضاي مجازي
س��ردار رحيمي ب��ا تأكيد ب��ه كوچ س��ارقان و 
قاچاقچيان مواد مخدر به ح��وزه فضاي مجازي 
افزود: »كوچ افراد خالفكار در حوزه سرقت و مواد 
مخدر به فضاي مجازي جدي است كه براساس 
آن، پليس پايتخت رده هاي��ي را در پليس فتا در 

جهت كنترل فضاي مجازي فعال كرده است.«
كاهش جرائم خشن، افزايش جرائم خرد

رئيس پليس پايتخت خاطر نش��ان كرد: » با توجه 
به كاهش جرائم خش��ن و مس��لحانه در پايتخت 
هم اكنون وضعيت مطلوبي حاكم است، اما متأسفانه 

جرائم خرد 4 تا 5 درصد افزايش داشته است.«

گفت و گو با متهمان
سرقت موتور با لباس رفتگران شهرداري! 

بر تن يكي از متهمان لباس رفتگري بود! همين 
باعث ش��د توجهمان به او جلب ش��ود. سراغش 
رفتيم كه متوجه شديم مسعود براي رد گم كردن 
پليس و شهروندان با پوشيدن اين لباس مرتكب 

سرقت چند دستگاه موتورسيكلت شده است. 
چند سال داري؟

50 سال.
حوالي كدام منطقه مرتكب س�رقت 

شدي؟
خاني آباد.

سابقه داري؟
بله، اعتياد و سرقت.

چرا لباس رفتگري را انتخاب كردی؟
براي سرقت شب ها به خيابان مي رفتم. آن ساعت 
از شب رفتگرها مشغول كار بودند به همين خاطر 
اين لب��اس را انتخاب كردم تا كس��ي مش��كوك 

نشود. 
موتوري كه س�وار بودي نيز سرقتي 

بود؟
بله، به همين خاطر دستگير ش��دم. مأموران به 

موتورم شك و مرا بازداشت كردند. 
      

كمين در حوالي دستگاه هاي عابر بانك
متهم ديگر ميثم 24 ساله بود كه چند سال قبل از 
شهرستان براي كار به تهران آمده بود. او در پيك 

موتوري كار مي كرد، اما ب��ه خاطر كالهبرداري 
از كارت هاي عابر از س��وي كالنت��ري 161 ابوذر 
دستگير شده بود. او 16 شاكي داشت كه با طرح 
شكايت چند شاكي و رصد دوربين هاي مداربسته 

شناسايي شده بود. 
متأهلي؟

بله.
چرا كالهبرداري كردی؟

به خاطر پول موادمخدر.
چه نوع موادي مصرف مي كني؟

هروئين.
از شيوه كالهبرداري ات بگو.

دستگاه هاي عابر در خيابان هاي خلوت را شناسايي 
مي ك��ردم. در كمين اف��راد بودم وقت��ي متوجه 
مي ش��دم عابري بعد از وارد كردن كارت و دادن 
رمز قصد انتقال وجه دارد جلو مي رفتم و مي گفتم 
دستگاه كاغذ ندارد. به همين دليل فرد مورد نظر 
منصرف مي شد و بدون گرفتن كارت مي رفت. از 
اين موقعيت استفاده مي كردم و در حاليكه كارت 

در دستگاه ها بود و رمز آن وارد شده بود با گرفتن 
موجودي مبلغ مورد نظر را به كارتم واريز مي كرد. 
بيش�تر از دس�تگاه هاي كدام بانك 

استفاده مي كردي؟
مسكن.

چرا؟
چون قابليت پرداخت قس��ط داشت و افراد براي 

انتقال بيشتر استفاده مي كردند.

خواستگار كينه جو كه پس از شنيدن پاسخ 
منفي از دختر مورد عالقه اش زندگي او را به 
پرتگاه نابودي كشانده است بازداشت شد. 
چندي قبل مردي به مأموران پليس كرمانشاه 
خب��ر داد كه گزارش ه��اي تلگرامي در مورد 
همس��رش منجر به متالشي ش��دن كانون 
خانواده اش ش��ده اس��ت. او توضيح داد: من 
مدتي قبل به خواستگاري دختري رفتم و با او 
ازدواج كردم. ما زندگي خيلي خوبي داشتيم 
تا اينكه يك نفر در تلگرام برايم پيغام گذاشت 
و مدعي شد كه همسرم قبل از ازدواج با فرد 
ديگري رابطه داشته است. او شروع به ارسال 
چندين گزارش ديگر كرد و من در اين باره از 
همسرم تحقيق كردم كه همه چيز را انكار كرد. 
شاكي گفت: من بعد از ديدن گزارش هايي كه 
فرد ناشناس فرستاد به همسرم بدگمان شدم 
و باعث اختالف زيادي بين دو خانواده شد كه 

درخواست رسيدگي دارم. 
مأموران پليس فتا بعد از بررسي گزارش هاي 
ارسالي از سوي فرد ناشناس او را شناسايي و 
بازداش��ت كردند. در اولين بررسي ها معلوم 
شد كه ارسال كننده گزارش ها كسي نيست 

جز خواستگار قبلي زن جوان. او وقتي مورد 
تحقيق قرار گرفت، گفت: من بعد از ناكامي 
در ازدواج با دختر ج��وان تصميم به انتقام از 
او گرفتم براي همين با ارس��ال گزارش هاي 
دورغين به تلگرام شوهرش زندگي او را خراب 
كردم.  س��رهنگ  علي كريمي، رئيس پليس 
فتا استان كرمانشاه گفت: با ورود شبكه هاي 
اجتماع��ي از جمله تلگرام و اينس��تاگرام به 
زندگي ايراني ها افراد روز  به روز شاهد فاصله 
گرفتن يا شكاف ديجيتالي، سردي، سوءظن 
در ميان خانواده ها هستيم و عده اي از افراد 
نيز با سوءاس��تفاده از اين برنامه ها و به قصد 
انتقام، كانون خانواده ها را هدف قرار می دهند 
و با انتش��ار مطالب كذب و تهمت هاي ناروا 
باعث ايجاد شك و بد بيني در بين همسران 
مي شوند.   وي افزود : كاربران فضاي مجازي 
بايد با احتياط بيشتري با شبكه هاي اجتماعي 
برخورد كنند و هر پيامي كه براي آنها ارسال 
مي شود را نپذيرند و با عكس العمل نامناسب 
باعث نابودي خانواده خود نش��وند زيرا اين 
موضوع هدف اصلي مجرماني است كه پيام ها 

را ارسال مي كنند. 

 فروپاشي زندگي زوج جوان
 با چند پيام تلگرامي

مرد ژاپني كه متهم است بعد از جست وجو در توييتر 
و شناس�ايي افرادي كه تمايل به خودكشي داشتند 
آنها را فريب داده و به قتل رسانده است بازداشت شد. 
مرد 27ساله كه تاكاهيرو شويريش��ي نام دارد به قتل 
و س��الخي تمام مقتوالنش كه هش��ت نفر از آنها زنان 
بين 15 تا 26 ساله بودند، اعتراف كرد. او افرادي را كه 
تمايل به خودكشي داش��تند را در توييتر پيدا مي كرد 
و با وعده كمك در خودكش��ي يا حتي م��ردن در كنار 

آنها، فريبش��ان مي داد. آنگونه كه پليس ژاپن گزارش 
داده: روز بعد از جشن هالووين سال گذشته مأموران با 
صحنه وحشتناكي پشت خانه شويريشي رو به رو شدند.  
9 جسد متالشي شده با 240 تكه استخوان كه در كولر 
و جعبه ابزار جاسازي ش��ده بود. به گزارش خبرگزاري 
جي جي پرس، دادس��تان اي��ن پرونده پ��س از پنج ماه 
بررسي معاينات روانپزشكي، اتهامات عنوان شده عليه 

شويريشي را پذيرفت و او را مجرم شناخت.

اقرار قاتل توييتري ژاپن به 9 قتل


