یکشنبه 17اسفند 1399
کوتاه از حوادث
قتل پیرمرد اراکی
در خشم پسر جوان

قات��ل جوان در اراک یک پیرمرد  70س��اله
را س�لاخی کرد.پس��ر جوان اراکی پیرمرد
 70س��اله را با ضربات چاقو س�لاخی کرد
و دس��تگیر ش��د.به گزارش رکن��ا ،محمود
خلجی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی
اس��تان مرک��زی گف��ت :در بعدازظهر روز
پنج ش��نبه با اعالم گزارش��ی از یک نزاع و
درگیری منجر به جرح در یکی از محلههای
شهرس��تان اراک ،بالفاصله تیمی از ماموران
انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام
شدند.
وی اف��زود :ب��ا حضور مام��وران انتظامی در
محل ،مش��خص ش��د ک��ه فردی ب��ه علت
برخی س��وء تفاهمها و اختالف��ات قبلی ،با
یکی از اهالی محل که پیرمردی  70س��اله
بوده ،درگیر ش��ده و با ضرب��ات چاقو باعث
مصدومیت ش��دید او شده اس��ت .این مقام
انتظامی اضافه کرد :متاسفانه بعد از گذشت
یک س��اعت از انتقال ف��رد مصدوم به مرکز
درمانی،این فرد به علت شدت جراحات وارده
جان خود را از دس��ت داد .معاون اجتماعی
فرماندهی انتظامی اس��تان مرکزی تصریح
کرد :ف��رد قاتل که دارای س��ابقه اعتیاد به
مواد مخدر صنعتی است ،بالفاصله در محل
وقوع قتل دس��تگیر و ب��ا تکمیل تحقیقات
پلیس و اعتراف به این قتل به مرجع قضائی
معرفی شد.
 ۲کشته و  ۲مصدوم
بر سر زمین کشاورزی

فرمانده انتظامی خرمش��هر گفت :درگیری
طایف��های بر س��ر زمین کش��اورزی در این
شهرس��تان  ۲کش��ته و  ۲مص��دوم بر جای
گذاشت .س��رهنگ فرش��اد کاظمی به ایرنا
گف��ت:در پی وقوع  ۲فقره قتل و گس��ترش
دامن��ه درگی��ری در روس��تای عریض این
شهرس��تان مام��وران انتظامی ب��ا حضور به
موقع از ادامه نزاع دس��ته جمعی جلوگیری
کردند.وی با بیان اینکه دستگیری افراد متهم
به قتل در دستور کار ویژه پلیس قرار گرفته
اس��ت گفت :با تالش ماموران پلیس عوامل
قتل شناسایی شدند و تالش برای دستگیری
آن��ان ادامه دارد .س��رهنگ کاظمی در ادامه
گفت :در این درگیری که ناش��ی از اختالف
ب��ر روی زمی��ن کش��اورزی رخ داد  ۲م��رد
 ۳۳و  ۳۹ساله به قتل رسیدند و  ۲نفر دیگر
ب��ه نامهای جمال و عباس پرن��ده  ۳۴و ۲۶
ساله مصدوم شدند.
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

حوادث

بازداشت مرد متجاوز به زنان تنها در شرق تهران

مردی که به کمک دوس��تانش نیمه ش��ب به خانه زنان تنها رفته
و آنه��ا را مورد آزار و اذیت قرار میداد ،در نهایت بعد از س��ومین
تجاوز و زورگیری در حیاط خانه یک زن دس��تگیر شد .به گزارش
ایلنا ،نیمه اول مردادم��اه خانمی به کالنتری مراجعه کرد و گفت
که ساعت  4صبح شخصی ناشناس وارد منزلاش شده و با تهدید
ب��ه م��رگ او را مورد آزار و اذیت ق��رار داده اس��ت .وی ادامه داد:
فرد ناشناس��ی از طریق راهرو و پ��س از تخریب توری پنجره وارد
ساختمان ش��د و به من که در اتاق خواب خوابیده بودم حمله ور
ش��د .او دهانم را محکم گرفت و تهدید کرد که اگر جیغ کش��یده
و یا درخواس��ت کمک کنم مرا خواهد کشت و در ادامه با تهدید،
به من تجاوز کرد .ش��اکی پرونده در ادام��ه اظهاراتش با بیان این
موضوع که چند روز پیش از طرح ش��کایت نیز به همین ش��یوه و
شگرد و توسط همین شخص مورد تجاوز قرار گرفته ،به کارآگاهان
گفت :نیمه شب زمانیکه در حال استراحت بودم توسط همین فرد
ناش��ناس و دقیقا به همین شیوه و شگرد ( تهدید به کشته شدن )
م��ورد آزار و اذیت قرار گرفتم .با توجه به حساس��یت پرونده ،تیم
ویژه برای پیگیری پرونده و شناس��ایی و دستگیری فرد ناشناس
تشکیل شد .با توجه به اظهارات شاکی پرونده مبنی بر اینکه فرد
ناشناس در یک مقطع زمانی چند روزه ،دو بار به محل سکونتش
آمده و این احتمال وجود دارد که مجددا و برای بار س��وم دس��ت
به این اقدام بزند ،لذا مراقبت نامحس��وس از محل سکونت شاکی
پرونده در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت .پس از چند شبانه روز
مراقبت پلیسی و نامحس��وس از محل سکونت شاکی ،کارآگاهان

 2ش��کارچی زنان در کرمانشاه شناسایی و دستگیر شدند این مردان بیرحم با
زورگیری  ،طال و اموال با ارزش زنان را به س��رقت میبردند.جانش��ین فرمانده
انتظامی استان کرمانشاه ،از دستگیری  2زورگیر خشن که پس از سرقت یک
دستگاه تاکسی و در پوشش مسافرکشی از شهروندان زورگیری میکردند ،خبر
داد .به گزارش رکنا ،جمال س��لمانی اظهار داشت :پس از اعالم شکایت یکی از
شهروندان مبنی بر زورگیری از وی توسط راننده و سرنشین یک تاکسی در شهر
کرمانشاه ،رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.وی ادامه
داد :در تحقیقات به عمل آمده مش��خص شد  2فرد زورگیر پس از سرقت یک
دستگاه تاکسی و تحت عنوان مسافرکش ،افراد سالمند و بانوان را سوار خودرو
کرده و س��پس در فرصت مناس��ب و با تهدید سالح سرد اقدام به سرقت اموال
باارزش آنها نظیر طال ،گوش��ی تلفن همراه ،پول نقد و عابر بانک و ...میکردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد :کاراگاهان پایگاه شمال
پلیس آگاهی استان با انجام تحقیقات گسترده و تالشهای بیوقفه خود موفق
به شناسایی یکی از عوامل زورگیری شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی وی
را در مخفیگاهش دستگیر و تاکسی سرقتی را هم کشف کردند .وی با اشاره به
اعتراف زورگیر دس��تگیر شده به ارتکاب  5فقره سرقت به عنف و  6فقره کیف
قاپی در شهر کرمانشاه عنوان کرد این سرقتها را با همدستی شخص دیگری
انجام میداده است .سلمانی گفت :با راهنمایی سارق دستگیر شده ،همدست وی
هم شناسایی و دستگیر و او نیز در بازجوییها به ارتکاب سرقتهای انجام شده
اعتراف کرد.

کشف دپوی میلیاردی بذرهای قاچاق

فرمانده انتظامی استان اذربایجان غربی از کشف دپوی میلیاردی بذرهای قاچاق
کش��اورزی توسط ماموران انتظامی شهرس��تان نقده خبر داد.به گزارش پایگاه
خبری پلیس ،سردار مسعود خرم نیا در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت:
در پی خبر واصله مبنی بر توزیع بذرهای قاچاق کشاورزی در سطح شهرستان
"نقده" ،رس��یدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این
شهرستان قرار گرفت .وی افزود :ماموران انتظامی این شهرستان با انجام اقدامات
اطالعاتی موفق به شناس��ایی محل نگهداری دپوی مقدار قابل توجهی بذرهای
قاچاق کش��اورزی شده و پس از تکمیل تحقیقات به بازرسی از محل شناسایی
شده پرداختند .فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی در ادامه گفت :در بازرسی
از محل ،مقدار  458کیلوگرم انواع بذر چغندر قند به همراه  65قوطی س��موم
کش��اورزی و  50کیلوگرم چسب حرارتی کشف شد که برابر اعالم کارشناسان
مربوطه ارزش ریالی اقالم کشف شده 20 ،میلیارد ریال برآورد شده است .سردار
خرم نیا در پایان تصریح کرد :در این راستا  2متهم دستگیر و جهت سیر مراحل
قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
مفقودی
س�ند کمپانی اتومبیل پژو آردی مدل  84یشمی به ش�ماره انتظامی  87ایران
 728د  97و ش�ماره موتور  11784087584و شماره شاسی  13489830به نام
بهزاد توری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت (برگه سبز) اتومبیل پراید  131مدل  93سفید
به شماره انتظامی  30ایران  716ب  71و شماره موتور  5169005و شماره شاسی
 NAS411100E1051320ب�ه نام ج�واد جاللی مفقود گردی�ده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
مفقودی
مدرک گواهینام�ه موقت پایان تحصیالت اینجانب اله�ام ذوالفقاری نیا فرزند
غالمحس�ین بش�ماره شناس�نامه  ۶۸۹۵صادره از ته�ران در مقط�ع کاردانی
پیوسته در رشته کامپیوتر صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان با شماره
 ۸۴۱۷۱۷۳۵۰۶۴مفقود گردیده و فاقد اعتبار است .از یابنده تقاضا می شود اصل
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان ارسال نماید.

 3صب��ح روز  21مرداد فردی را مش��اهده کردند که از روی دیوار
منزل ش��اکی باال رفته و وارد حیاط خانه ش��د .این شخص پس از
ورود به داخل حیاط ،به س��مت ورودی ساختمان حرکت میکند
که در آنجا متوجه حضور کارآگاهان در داخل حیاط میشود .فرد

ناگفتههای جدید از هواپیماربایی در آسمان اهواز

توطئ��ه م��رد هواپیماربا و س��ه عض��و خانوادهاش ب��رای ربودن
فوک��ر  ۱۰۰ایران ایر و انتقال آن به یکی از کش��ورهای حاش��یه
خلیجفارس با تالش نیروهای یگان امنیت پرواز سپاه خنثی شد.
متهم پس از درگیری با مهمانداران ،برای رسیدن به خواستهاش
تهدید به بمبگ��ذاری کرد .به گزارش رکنا« ،مس��افران محترم
کمربندهای خود را ببندند ،پش��تی صندل��ی را به حالت طبیعی
برگردانید و »....این صحبتهای س��رمهماندار هواپیمای ایرانایر،
نش��انه آماده ش��دن هواپیما برای پرواز بود .پ��روازی که با تاخیر
انجام میشد و  ۶۳مسافر فوکر  ۱۰۰کالفه منتظر بودند تا زودتر
هواپیما در مشهد بر زمین بنشیند .بعد از چند دقیقه ،فوکر ۱۰۰
روی باند پرواز فرودگاه اهواز قرار گرفت و ساعت  ۲۲و  ۱۰دقیقه
پنجش��نبه از روی باند فرودگاه جدا شد .مسافران این پرواز قرار
بود عالوه بر استرس تکانهای هواپیما و ترس از سقوط هواپیما،
وحشت دیگری را تجربه کنند ،وحشت هواپیماربایی و شاید هم
انفجار هواپیما توس��ط هواپیماربا .ماجرا از وقتی ش��روع شد که
یکی از مس��افران از روی صندلیاش بلند شد و بعد از درگیری با
مهمانداران ادعا کرد ،به خود بمب وصل کرده و هواپیما با تغییر
مسیر باید در یکی از کش��ورهای حاشیه خلیجفارس فرود بیاید.
هواپیماربا از سرمهماندار خواست موضوع را به خلبان اطالع دهد.
او مدام تهدید میکرد اگر خواس��تهاش اجرا نشود ،هواپیما را در

شکارچیان زنان دستگیر شدند

س��اعت  4صبح شخصی ناش��ناس وارد منزلاش
ش��ده و با تهدید به م��رگ او را م��ورد آزار و اذیت
قرار داده است .وی ادامه داد :فرد ناشناسی از طریق
راهرو و پس از تخریب توری پنجره وارد س��اختمان
ش��د و به من که در اتاق خواب خوابیده بودم حمله
ور ش��د .او دهانم را محکم گرفت و تهدید کرد که
اگر جیغ کش��یده و یا درخواس��ت کم��ک کنم مرا
خواهد کشت و در ادامه با تهدید ،به من تجاوز کرد

ناش��ناس اقدام ب��ه فرار میکند اما قب��ل از هرگونه اقدامی جهت
متواری شدن از محل ،با سرعت عمل کارآگاهان دستگیر میشود.
این شخص ،پس از دستگیری بالفاصله توسط شاکی پرونده مورد
شناس��ایی قرار گرفت و جهت انجام تحقیقات به اداره ش��انزدهم
پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد .متهم حامد  24ساله – تبعه
افغانستان در همان تحقیقات اولیه صراحتا به دو مورد آزار و اذیت
همراه با تهدید شاکی اعتراف و به کارآگاهان گفت :حدودا دو هفته
پیش ،به صورت غیرقانونی و قاچاق از افغانس��تان وارد ایران شدم.
در طول این مدت بیکار بودم و شبها در پارک میخوابیدم .چند
روز پیش در حال پرس��ه زنی بودم که دیدم در خانهای باز اس��ت.
وارد ساختمان شدم و به طبقه دوم رفتم.پس از ورود به داخل خانه
زن جوان را تنها در خانه دیدم .به سمت او حمله ور شده ،گلویش
را گرفته و به او گفتم :اگر صدایت در بیاید ،تو را خواهم کشت " و
س��پس به وی تجاوز کردم و از آنجا گریختم .چند روز بعد مجددا
به آن خانه رفتم .این بار در حیاط قفل بود .از باالی در وارد حیاط
شدم .نردبانی را از داخل اتاقکی که داخل حیاط بود برداشتم و آن
را زیر پنجره کوچک طبقه دوم س��اختمان گذاشتم .از نردبان باال
رفتم .توری پنجره را پاره کردم و وارد س��اختمان ش��دم.زن روی
تخت خوابیده بود .مجددا به س��مت او حمله ور ش��ده و گلویش
را محک��م گرفتم و باز ه��م به وی تجاوز کردم .امش��ب نیز قصد
تکرار همان کار را داشتم .از روی دیوار وارد حیاط شدم اما این بار
پ��س از ورود به داخ��ل حیاط متوجه حضور دو نفر ش��دم .قصد
فرار داشتم که دستگیر شدم.

آس��مان منفجر میکند .این تهدیدها وحشت به جان  ۶۳مسافر
و  ۹خدمه فوکر  ۱۰۰انداخته بود .خلبان که به نزدیکی اصفهان
رس��یده بود ،موضوع را به برج مراقبت اطالع داد و بعد از بررسی
اوضاع قرار شد هواپیما در فرودگاه اصفهان فرود اضطراری داشته
باش��د.باند فرود و همه امکانات برای حوادث احتمالی آماده شد.
نیروه��ای امنیت پرواز ب��ه دنبال فرصتی بودند تا بدون آس��یب
به مس��افران و خدمه ،هواپیما ربا را دس��تگیر کنند .سرانجام در
عملیاتی ضربتی هواپیما ربا دستگیر و هواپیما در فرودگاه اصفهان
به زمین نشس��ت و مس��افران سریع تخلیه و به س��الن ترانزیت
منتقل ش��دند.ماجرای وحشت در پرواز ش��ماره  ۳۳۴با اطالعیه
روابط عمومی فرماندهی س��پاه حفاظت هواپیمایی خبرساز شد.
در ای��ن اطالعیه آمده؛ توطئه ربای��ش یک فروند هواپیمای فوکر
 ۱۰۰متعلق به ش��رکت هواپیمایی ایران ایر که پنجشنبه شب از
فرودگاه اهواز به س��مت مش��هد مقدس به پرواز در آمده بود ،با
هوشیاری پاس��داران یگان امنیت پرواز سپاه و با فرود اضطراری
هواپیما در فرودگاه اصفهان و دس��تگیری عامل آن خنثی شد .بر
اساس اظهارات اولیه ،عامل این توطئه قصد داشته است هواپیما
را پس از ربایش در فرودگاه یکی از کش��ورهای حاش��یه جنوبی
خلیجفارس به زمین بنش��اند .با فرود هواپیما و در بررس��یهای
اولیه مشخص شد ،هواپیماربا همراه سه عضو دیگر خانوادهاش در

آقازاده قالبی دستگیر شد

جوان پلید که خود را در اردبیل آقازاده معرفی میکرد تا با این سمت قالبی
زنان و دختران را فریب دهد شناس��ایی و بازداشت شد.رئیس پلیس فتای
استان اردبیل گفت :شخصی که در اینستاگرام خود را پزشک و دندانپزشک
معرفی میکرد در دام پلیس گرفتار شد.به گزارش رکنا ،علی قهرمان طالع،
رئیس پلیس فتای اس��تان اردبیل از دس��تگیری پزش��ک قالبی در فضای
مجازی خبر داد و گفت :با دریافت گزارشات متعدد در خصوص کالهبرداری،
اخاذی و فریب کاربران ش��بکه اجتماعی اینس��تاگرام توسط شخصی که با
ایجاد صفحات جعلی متعدد و گذاش��تن پستها و تصاویر خاص و معرفی
خود با عناوین مختلف اقدام به کالهبرداری میکرد ،پرونده در دایره قضائی
پلیس فتا به جریان افتاد .او ادامه داد :در پی بررس��یهای اولیه مش��خص
ش��د که این شیاد سایبری با ایجاد صفحات جعلی و معرفی خود به عنوان
پسر یکی از مقامات استانی در قالب دندانپزشک ،مشاور تحصیلی و پزشک
مش��غول برقراری ارتباط با کاربران و مخصوصاً بان��وان بوده و به بهانههای
مختلف از آنان اخاذی و درخواس��ت وجه میکند.رئیس پلیس فتای استان
اردبیل اظهار کرد :اقدامات فنی و پلیسی افسر پرونده مشخص کرد که این
شخص یکی از متهمین حرفهای و تحت تعقیب پلیس بوده که سابقه فعالیت
در حوزه جرایم س��ایبری را نیز دارد .هرمان طالع گفت :افسران سایبری با
ردگیری محل اختفا و با هماهنگی مقامات قضائی متهم را در یک عملیات
پلیسی در منزل پدری خود به همراه تجهیزات دیجیتالی دستگیر کردند و
با تکمیل پرونده در اختیار قانون قرار دادند.

این پرواز حضور داشتند که هر چهار نفر دستگیر شدند .همچنین
یک مقام آگاه گف��ت :هیچ بمبی در کار نبوده و این افراد به دور
کمر خود چوب بس��ته بودند .هواپیما به آشیانه ایزوله منتقل شد
تا بررس��یهای چک و خنثی بر روی آن انجام ش��ود .هواپیمایی
جایگزین برای انتقال مس��افران به مش��هد در نظر گرفته ش��د و
آنها به مشهد فرستاده شدند.سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور
درباره جزئی��ات این هواپیماربایی گفت :هواپیمای فوکر  ۱۰۰در
موقعیت اصفهان تهدید به بمبگذاری ش��د و پرواز ساعت  ۲۲و
 ۴۰دقیقه  -نیم س��اعت بعد از پرواز  -به فرودگاه اصفهان تغییر
مس��یر داد .خلبان با اعالم وضعیت فوقالعاده درخواست فرود در
اصفهان داش��ت که بدون مش��کل فرود آمد و س��پس هواپیما به
منطقه امن هدایت و مسافران پیاده شدند .محمد حسن ذیبخش
ادامه داد :با اقدام به موقع نیروهای امنیتی سپاه پاسداران انقالب
اس�لامی ،هواپیما ربایان دستگیر ش��دند و هواپیما مورد بازرسی
امنیت��ی قرار گرفت و همچنین در دس��توری ویژه بازرس��یهای
فرودگاهها در ترمینالها و رمپ پروازی علیالخصوص در فرودگاه
اهواز تقویت ش��د .وی خاطرنشان کرد :متهم با درگیری و تهدید
قصد داش��ت هواپیما را به یکی از کشورهای حاشیه خلیجفارس
ببرد که با تالش گارد امنیت پرواز سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در حفظ جان مسافران و خدمه پرواز ،ناکام ماند.
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کوتاه از حوادث
لیفتراکهای ۲۴میلیاردی
به مقصد نرسید

جانش��ین فرمانده مرزبانی اس��تان بوشهر
از کش��ف  3دس��تگاه لیفتراک ب��ه ارزش
 ۲۴میلی��ارد ریال در بن��در دیلم خبر داد.
به گزارش ایلنا ،سرهنگ منصوررضا عزیزی
اظهار داش��ت :در راس��تای تشدید کنترل
مرزه��ا و ش��ناورهای ورودی ب��ه آبهای
س��رزمینی ،مأموران پای��گاه دریابانی گناوه
مستقر در اس��کله دیلم موفق به شناسایی
و کنترل یک فروند ش��ناور حامل بار قاچاق
شدند.وی افزود :در بازرسی مأموران از شناور
توقیفی ،س��ه دس��تگاه لیفت��راک به همراه
متعلقات به ارزش  24میلیارد ریال کش��ف
و در این رابطه  6قاچاقچی دستگیر شدند.
اقدام به خودکشی
 ۳دختر نوجوان دهدشتی

س��ه دخت��ر نوج��وان در دهدش��ت اقدام
به خودکش��ی کردن��د .یک منب��ع آگاه در
گفتگ��و با ایلنا گفت :س��هدختر نوجوان در
دهدش��ت تصمیم به خودکشی از پشت بام
ساختمانهای سه طبقه مسکن مهر داشتند
که یک نفرش��ان اقدام به ای��ن کار کرد .او
همچنی��ن گف��ت :دو نفر دیگر ب��ا دخالت
مردم وپلیس از کار خود منصرف شدند اما
نوجوان اولی که اقدام به خودکشی کرده بود
دچار آسیب دیدگی شد.خوشبختانه همگی
این دختران زنده و تحت درمان هستند.
زن شیرازی
در آتش سوخت

روابط عمومی س��ازمان آتشنشانی شیراز از
وق��وع حریق ناش��ی از بیاحتیاطی در یک
منزل مسکونی در بلوار امیرکبیر و سوختگی
زن جوان بر اثر این آتشسوزی خبر داد .به
گزارش رکنا ،محل حریق یک واحد مسکونی
در طبق��ه اول یک س��اختمان چند طبقه و
کام ً
ال ش��علهور ب��ود همچنی��ن دود زیادی
طبق��ات باالیی را فرا گرفت��ه بود.با توجه به
اینکه آتشنشانان همزمان با خاموش کردن
آتش ،مشغول جس��توجوی افراد محبوس
ش��ده ش��دند ،یک نفر (زن بیست و هشت
س��اله) در واحد آتش گرفته حضور داش��ت
که توسط آتشنشانان به خارج از ساختمان
هدایت شد .این زن از ناحیه دستها وصورت
دچار س��وختگی ش��ده بود.گفتنی اس��ت
ای��ن حادثه ب��ر اث��ر بیاحتیاط��ی مالک و
شس��ت و شوی لباس با بنزین در آشپزخانه
به وقوع پیوست.

