حوادث

دستگیری عامل احتمالی اسیدپاشی اصفهان
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور درباره آخرین وضعیت پرونده اسیدپاشی اصفهان توضیحاتی ارائه کرد .حسین ذوالفقاری با اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص پرونده اسیدپاشی
اصفهان اظهار کرد :فردی که بیشترین دالیل و مدارک علیه او در دست بود دستگیر شده و کلیه شواهد و قرائن با مستندات عینی برای بررسی بیشتر در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است .وی افزود:
این مظنون تا حدود زیادی به متهم اصلی نزدیک بوده و از طرف قربانیان حادثه نیز شناسایی شده است .همچنین سوابق قبلی این فرد به خصوص در زمین ه سرقت و خرید و فروش موتورسیکلت امکان
اینکه فرد دستگیر شده متهم اصلی پرونده است را تقویت میکند .معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که آیا پرونده اسیدپاشی اصفهان سازمان یافته بوده است ،گفت :نمیشود
قضاوت نهایی کرد ،اما شواهد به دست آمده نشان میدهد که همه این اسیدپاشیها توسط یک نفر انجام شده و بنابراین سازمان یافتگی آن تایید نمیشود.

متهم را شناسایی کنید؛

کالهبردار حرفه ای که با شناسایی مالباختگان در سایت
دیوار اقدام به کالهبرداری از شهروندان میکرد ،توسط
پلیس دستگیر شد.
اول مرداد  ۹۴فردی با مراجعه به دادسرای ناحیه  ۱۲تهران
اعالم داشت که شخص ناشناسی به عنوان خریدار لوازم خودرو با
او تماس گرفته و به شیوه ارائه حواله جعلی اقدام به کالهبرداری
از وی کرده است .با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «جعل و
کالهبرداری» و به دستور شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای ناحیه
 ۱۲تهران ،پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه هفتم پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
اظهاراتمالباخته
مالباخته پس از حضور در پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران
بزرگ به کارآگاهان گفت :شخص ناشناسی با تلفن همراه بنده
تماس گرفت و درخواست خرید مقداری لوازم خودرو (از نوع
تسمه پروانه) به قیمت تقریبی  ۱۴میلیون تومان را کرد؛ به ایشان
عنوان کردم که حاضر به انجام معامله در قالب چک نیستم و تنها
نقد معامله میکنم که این شخص موافقت کرد و شماره حساب
مرا دریافت کرد .وی افزود :بعد از گذشت نزدیک به  ۴۵دقیقه ،
این شخص مجددا با من تماس گرفت و مدعی شد که پول را
حواله کرده است؛ بنده نیز لوازم خودرو را بوسیله یک دستگاه
خودرو وانت برای خریدار فرستاده و به راننده وانت تأکید کردم
که تنها در صورت دریافت حواله بانکی نسبت به تحویل بار اقدام
نماید که در زمان تحویل بار ،راننده وانت با من تماس گرفت و
عنوان داشت که حواله بانکی را دریافت کرده؛ نهایتا راننده وانت،
لوازم خودرو را تحویل داد و حواله بانکی را برای من آورد؛ پس از
مراجه به بانک متوجه شدم که حواله جعلی است.
شناسایی مجرم سابقه دار
در تحقیقات از راننده وانت که نسبت به تحویل لوازم خودرو

دام کالهبردار حرفه ای در سایت دیوار

اقدام کرده بود ،وی به کارآگاهان گفت :در زمان تحویل بار تسمه
پروانهها به شخصی حدودا  ۳۰ساله  ،به نحوه رفتار او مشکوک
شدم؛ در یک لحظه و در حالیکه این شخص در حال مکالمه با
گوشی تلفن همراهش بود ،اقدام به گرفتن تصویر کردم .با بدست
آمدن تصویر متهم پرونده ،کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی با
بهره گیری از بانک اطالعات مجرمین سابقه دار موفق به شناسایی

فرود اضطراری هواپیمای مسافربری تهران -بندرعباس

یکی از مجرمین سابقه دار بنام مسعود ( ۳۱ساله) شدند که پیش
از این نیز به اتهام کالهبرداری دستگیر شده بود.
دستگیریمتهم
با شناسایی هویت متهم ،کارآگاهان موفق به شناسایی
مخفیگاه متهم در منطقه آریاشهر و دستگیری وی شدند؛
«مسعود» پس از دستگیری ،مجبور به اعتراف شد و در

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نقص فنی در موتور هواپیمای
بوئینگ  747پرواز  6:35دقیقه پنجشنبه 23 ،مهرماه ،بندرعباس،گفت:
سازمان هواپیمایی و مجموعه پرواز مهرآباد علت حادثه را به کمیسیون
عمران ارائه کنند.
به گزارش ایسنا ،صبح روز قطعهای جدا شده از بدن یک هواپیما که گفته میشود
متعلق به موتور آن بوده ،در حوالی چهاردانگه سقوط کرد .حوالی ساعت  8صبح
پنجشنبه قطعهای که شباهت زیادی به موتور هواپیما دارد در زمینهای کشاورزی
اطراف چهاردانگه سقوط کرد.در پی این حادثه عوامل آتشنشانی و انتظامی به محل
رفته و مشاهده کردند که یک شیء پرحرارت و شعلهور که شباهت زیادی به موتور
هواپیما دارد ،در این قسمت سقوط کرده که بالفاصله شعلههای آتش مهار شد.
همچنین برخی دیگر از منابع محلی ادعا کردند که در فواصل چند متری از این
قطعه قطعات دیگری نیز سقوط کرده است .جالل ملکی ،سخنگوی آتشنشانی
تهران در این حادثه گفت :اینکه این قطعه مربوط به موتور هواپیما باشد یا خیر
باید از سوی کارشناسان مربوطه بررسی شود؛ اما شواهد حاکی از آن است که قطعه
جداشده متعلق به یکی از هواپیماهایی بوده که قصد فرود در مهرآباد را داشته
است .ملکی با بیان اینکه آتشنشانی نمیتواند درباره نوع قطعه نظری بدهد ،گفت:
عوامل آتشنشانی تهران صبح دیروز به عنوان نیروی کمکی به محل اعزام شده و
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دستگیری عامل فروش داروهای غیر مجاز در اینستاگرام
خصوص شیوه و شگرد انجام کالهبرداریهای خود به
کارآگاهان گفت :با مراجعه به سایت دیوار اقدام به شناسایی
افرادی میکردم که قصد فروش اموال خود را داشتند و در
ادامه تحت عنوان خریدار با آنها تماس میگرفتم؛ پس از توافق
بر سر قیمت خرید ،شماره حساب را گرفته و پس از جعل
حواله بانکی و در زمان غیر اداری مجددا تماس میگرفتم و با
طرح این ادعا که پول را به حساب حواله کردهام ،درخواست
میکردم تا اجناس خریداری شده را برایم از طریق پیک و
یا آژانس ارسال نمایند؛ در زمان تحویل نیز ،حواله جعلی
را به راننده پیک یا آژانس تحویل داده و اجناس را تحویل
میگرفتم .سرهنگ شمس الدین میرزکی رئیس پایگاه هفتم
پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعالم این خبر ،به مهر ،گفت:
با توجه به اعتراف صریح متهم به دهها فقره کالهبرداری و
شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگانی که همگی آنها به
همین شیوه و شگرد مورد کالهبرداری قرار گرفتند و با توجه
به سابقه متهم در ارتکاب جرایم مرتبط با کالهبرداری و به
جهت شناسایی دیگر جرایم ارتکابی و مالباختگان ،دستور
انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی مقام قضائی صادر
شده است .لذا از تمامی شکات و مالباختگانی که موفق به
شناسایی تصویر متهم شده و یا بدین شیوه و شگرد مورد
کالهبرداری قرار گرفتند درخواست میشود تا جهت پیگیری
شکایات خود به نشانی پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ
واقع در میدان  ۱۵خرداد مراجعه کنند.
وی گفت :به شهروندان و به ویژه کسبه توصیه میشود که در
صورت انجام هرگونه معامله با استفاده از خدمات بانکی از قبیل
انتقال و یا واریز پول به حساب ،از واریز یا انتقال پول به حساب
خود اطمینان حاصل کنند و جهت اطمینان از این موضوع حتما
از خدمات پیامک بانکی استفاده کنند.

خوشبختانه گزارشها حاکی از این است که این حادثه مورد مصدوم نداشته است.
در حال حاضر محل به عوامل انتظامی تحویل داده شده است و پیگیریها از سازمان
هواپیمایی ادامه دارد .احمد جباری در این زمینه توضیح داد :پرواز ساعت 6:35
دقیقه روز پنجشنبه ( 23مهر) بندرعباس با هواپیمای بوئینگ  747از فرودگاه
مهرآباد بلند شد ،اما پس از حدود  5دقیقه هواپیما دچار نقص فنی شد .نماینده
مردم بندرلنگه درمجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه خود نیز دراین هواپیما بوده
است ،گفت :علیرغم اینکه موتورهواپیما دچار نقص شد اما کاپیتان با مهارت بسیار
توانست در فرودگاه مهرآباد مجددا فرود بیاید .وی افزود :به دلیل نقص فنی و فرود
اضطراری هواپیما تعدادی از مسافران به دلیل استرس و فرود ناگهانی مصدوم شدند
که توسط اورژانس به سرعت اقدامات الزم صورت گرفت .جباری با اشاره به بازدیدش
از هواپیما پس از فرود گفت :هر دو موتور هواپیما مشکل پیدا کرده بود به طوری
که از هواپیما جدا شده و حتی به بدنه هواپیما هم آسیب زده بود .نماینده بندرلنگه
گفت :با رئیس سازمان هواپیمایی کشور نیز صحبت کرده ایم اما هنوز علت وقوع این
حادثه مشخص نشده است که آیا هواپیما پیش از پرواز دچار نقص بوده است و یا
اینکه پس از پرواز دچار نقص شده است؟ عضوکمیسیون عمران مجلس تصریح کرد:
سازمان هواپیمایی و مجموعه پروازی مهرآباد علت وقوع حادثه و اطالعات مربوط به
پرواز را به کمیسیون عمران مجلس ارائه خواهند کرد.

افقی
-1وجهه و گستره ای جهانی دارد  -آسیاب خانگی قدیمی -2مانور – شهر صنعتی ایران  -3خرس آسمانی
– کمیاب – نوید دهنده – ماتم -4دست آموز – به دنیا آوردن – پناهگاه – درخت اعدام -5عرق گل محمدی -
قدرتمند – اکنون  -6ثمر – قرارگاه – کج و مایل -7طایفه – سه کیلو – سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی سازمان
ملل متحد -8قورباغه درختی – حاال و اکنون – قوه تحت اختیار رئیس جمهور – کالم افسوس -9بی شمار – درخت
انگور – نابودی -10رنگارنگ – زندگی – کباب شده بر روی آتش -11ورم کردن – دامپزشک – کسی که خشمش
را فرو میبرد -12مرده – عاشق و شیفته – فرودگاه بین المللی جزایر کارولین  -از اعضای بدن -13موی فر – شن
نرم – از جزایر استان بوشهر  -نشانه مفعول بیواسطه در جمله -14درختچه ای است تیغدار به طول  ۱تا  ۵متر که
چوب آن به رنگ قرمز ،قهوهای یا زرد است و برگهای آن بیضی شکل با دندانههای اره ای و میوه اش قرمز است -
نرس -15جسم معلق روی آب – فرآیندی است که در طی آن رشد میکروبها در غذا آهسته میشود.
عمودی
-1این هم شهر بندری استان بوشهر  -تعلیم دادن -2این دریا در گوشه شمالی خود توسط خلیج بوتنی ،در گوشه شمال
شرقی توسط خلیج فنالند و در گوشه شرقی خود توسط خلیج ریگا محصور شده است – تمیز دهنده و جدا کننده خوب
از بد -3جنس به ظاهر قوی – مشتاق به انجام کاری  -در زمین شناسی به جایی کوهستانی میگویند که همواره دارای
زمینی تخت و پهن باشد  -وضع حمل -4یکی از آلوتروپهای اکسیژن است به فرمول O 3که گازی با اکسیدکنندگی بسیار
ی مرد م را بکند  -کیسه زر – حائل
ی کهبدگوی 
باالست  -درون دهان  -متاع و کاال – شهر معروف ترکمنستان -5کس 
پیچ و مهره -6تا زمانی که – گهواره – بخش خودمختار اسپانیا -7پول ترکیه – شهر مذهبی ایران – هاون  -8تن پرور
و بیکاره – با ایمان – از عالمات نگارشی – عضو رونده -9شهری است تاریخی در بخش امامزاده شهرستان نطنز استان
اصفهان  -عدد فوتبالی – حیوان عسل دوست -10نام حکومتی که در بخش میانی رود دجله و کوهستانهای مجاور قرار
داشت  -خواب تازی – مدیریت اداره یا شرکت -11فرزند اقیانوس – روش و قاعده – نورافشانی -12پرنده آش سردکن –
تکان خوردن – سخن صریح – جوهر آدمی -13جدا – تخته شنا – زور و سنگینی که روی چیزی فرود آورند  -شهری
نزدیک تهران -14پیروز – چشم به راه بودن همراه با نگرانی  -15از شهرهای مذهبی کشور عراق – قراردادی دو طرفه که
پیرو آن ،طرفین ،همکار هایی را در جهت منافع خود و طرف مقابل عهده دار میشوند.
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رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گیالن ،از شناسایی و دستگیری
عامل فروش داروهای غیرمجاز در اینستاگرام خبر داد.
سرهنگ ایرج محمدخانی در تشریح جزییات خبر شناسایی و دستگیری متهم،
گفت :در رصد شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل ،كارشناسان این پلیس پروفایلی
را در شبکه اجتماعی اینستاگرام شناسایی کردند که گرداننده آن اقدام به تبلیغ
و فروش انواع داروهای غیر مجاز از جمله مکملهای بدنسازی میکرد .وی افزود:
با پی جوییهای فنی و پلیسی ،گرداننده پروفایل فروش داروهای غیر مجاز در
شبکه اجتماعی موبایلی که مردی  ۳۰ساله اهل و ساکن رشت بود شناسایی و
با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد .سرهنگ محمدخانی افزود :متهم با توجه
به شواهد و قرائن موجود به بزه انتسابی خود و اینکه با انگیزه تبلیغات و جذب
مشتری در پوشش شبکه اجتماعی موبایلی اقدام به فروش داروهای غیر مجاز
مینمود ،اعتراف و جهت سیر مراحل قانونی تحویل دادسرای عمومی و انقالب
شهرستان رشت شد .وی با بیان اینكه این گونه اعمال ،بهداشت و سالمت جامعه
را به مخاطره میاندازد ،از شهروندان خواست ،به هیچ وجه اقدام به خرید داروهایی
كه از طریق شبکههای اجتماعی موبایلی تبلیغ و عرضه میشوند ،نكنند و در صورت
مشاهده چنین مواردی ،مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.
 Cyberpolice.irیا ایمیل این پلیس به نشانی  Gfata@police.irگزارش
کنند ،تا با عوامل سود جو و فرصت طلبی كه برای كسب منافع مادی خود بهداشت
و سالمت جامعه را به خطر میاندازند برخورد قانونی و قاطع انجام و از ادامه فعالیت
مجرمانه آنها جلوگیری به عمل آید.

قتل؛ پایان مشاجره خونبار دوستان شیشهای
مرد جوانی كه دوستش را در یك درگیری مرگبار كشته بود ،در یك قدمی
چوبه دار قرار گرفت.
هشتم فروردین سال  92ماموران پلیس در جریان كشف جسد یك مرد در
خیابان كبكانیان قرار گرفتند که بالفاصله موضوع را در دستور كار خود قرار دادند و
به تحقیق در این رابطه پرداختند .با حضور ماموران در محل حادثه آنها با جسد مرد
جوانی روبرو شدند كه با چاقو كشته شده بود .بالفاصله تحقیقات در این خصوص
آغاز شد و در ادامه ماموران متوجه شدند كه مقتول آخرین بار با دوستش قرار
مالقات داشته است .ماموران به سراغ دوست این مرد رفتند و متوجه فراری بودن
وی شدند .همچنین تحقیقات نشان داد كه خودروی مقتول نیز سرقت شده است.
بنابراین دوست مقتول تحت تعقیب قرار گرفت و خیلی زود شناسایی و دستگیر شد.
وی در بازجوییها با اعتراف به جرم خود به ماموران گفت :روز حادثه با مقتول بیرون
رفتیم و دوتایی شیشه كشیدیم .در راه با هم درگیر شدیم و مقتول قصد اذیت و
آزار مرا داشت .من هم كه كنترل رفتارم دست خودم نبود با چاقو او را كشتم و فرار
كردم .با اعتراف این پسر پرونده وی برای رسیدگی به شعبه  113دادگاه كیفری
استان تهران فرستاده شد .این مرد در این شعبه محاكمه شد و اظهارات قبلی خود
را تكرار كرد .در آن جلسه هیات قضایی متهم را به قصاص و به اتهام سرقت به زندان
محكوم كردند .صبح روز پنجشنبه این حكم به تایید قضات دیوان عالی كشور رسید
و متهم به زودی اعدام میشود.

جدایی بر سر ماه عسل
زن جوان زمانی که دید شوهرش به جای ماه عسل ،به دیدار مادرش رفت،
تصمیم به جدایی گرفت.
چندی پیش زن جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طالق داد و در
خصوص علت آن به قاضی گفت :آقای قاضی شوهرم به جای اینکه مرا به ماه
عسل ببرد ،به شهرستان پیش مادرش رفت و گفت که باید مدتی در آنجا بماند.
وی افزود :او درست یک ماه بعد از ازدواجمان درست زمانیکه قرار گذاشته بودیم
با هم به ماه عسل برویم ،به طور ناگهانی به من گفت که باید به دیدن مادرش
در شهرستان برود و آنجا بماند .اصال باور نمیکردم و تصور میکردم شوخی
میکند .ولی واقعا رفت و مرا تنها گذاشت .از این رفتارش خیلی شوکه شدم و
حتی با خودم گفتم شاید موضوع مهمی در خانه مادرش رخ داده باشد .ولی وقتی
پیگیری کردم ،متوجه شدم هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاده است و شوهرم بیدلیل
مرا تنها گذاشت .زن جوان ادامه داد :او فقط میخواست که مرا به ماه عسل نبرد
و با اینکارش مثال با من لجبازی کرد .من هم هرچه فکر کردم دیدم که نمیتوانم
این کار او را تحمل کنم و با این مساله کنار بیایم برای همین درخواست طالق
و جدایی دارم .بعد از صحبتهای این زن شوهرش هم به دادگاه احضار شد تا
قاضی صحبتهای او را هم بشنود.

قاتل خاموش جان یک پسربچه در آذربایجان شرقی
را گرفت
روابط عمومی مرکز فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی روز جمعه اعالم
کرد :مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان یک پسر بچه را گرفت و دو نفر
دیگر را راهی بیمارستان کرد.
این گزارش حاکی است :در پی اعالم 'گزارش مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن
در روستای درویش بقال شهرستان شبستر ،به اورژانس  115شبستر ،پایگاه
فوریتهای پزشکی این شهر به محل اعزام شد .در گزارش آمده است :با اعزام
کاردانهای اورژانس  115به روستای درویش بقال ،از فوت پسربچه  13ساله و
مسمومیت پدر  30ساله و مادر  25ساله خبر دادند که دو مصدوم حادثه پس
از اقدامات پیش بیمارستانی به بیمارستان شبستر و سپس به بیمارستان امام
رضا(ع) تبریز انتقال داده شدند .روابط عمومی مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی
آذربایجان شرقی تاکید کرد :گاز مونوکسیدکربن از هر وسیله سوختنی منتشر
میشود و چون بی رنگ و بی بو و سمی است ،به مرور زمان منجر به مسمومیت
شدید و مرگ میشود و در این گونه موارد باز بودن محلی برای ورود و خروج
هوا الزامی است .شهرستان شبستر در غرب تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی
واقع است.

واژگونی خونین یک دستگاه مینیبوس در فاروج
سخنگوی سازمان امداد و نجات هالل احمر از واژگونی یک دستگاه
مینیبوس در جاده فاروج به شیروان با  ۱۸مسافر خبر داد.
به گزارش فارس ،سید مصطفی مرتضوی از واژگونی یک دستگاه مینیبوس در
جاده فاروج به شیروان در خراسان شمالی خبر داد .وی گفت :ساعت یک و 10
دقیقه بامداد دیروز یک دستگاه مینیبوس با  18مسافر در کیلومتر  13جاده فاروج
به شیروان واژگون شد .سخنگوی سازمان امداد و نجات ادامه داد :براثر این حادثه 18
مسافر مینیبوس دچار سانحه شدند که  9نفر مصدوم و  4نفر بهعلت شدت جراحات
به مراکز درمانی انتقال یافتند .به گفته مرتضوی  5نفر دیگر از مصدومان بهصورت
سرپایی در محل مداوا شدند.

