شنبه  3خرداد 1399
سال بیست و ششم
شماره 7354

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

شهادت مأمور پلیس در جدال با تبهکار ان

قتل زن مطلقه
در آپارتمان

بررسی کارشناسانه حادثه در فضایی غیرسیاسی

خبــــر

بیانیه
تسنیم

بودیــم کــه ناگهان متوجه چهــار مرد جوان
شــدیم .آنهــا دیلــم بــه دســت داشــتند و
میخواســتند در یک خانه ویالیــی را به زور
بــاز کننــد .او ادامــه داد :از آنجایی که لباس
شــخصی به تن داشتیم به ســراغ آنها رفته
و بــا معرفــی خودمــان از آنهــا خواســتیم
توضیح دهند چه کار میکنند اما ناگهان به
ما حمله کردند و ســعی داشــتند راه فراری
پیدا کنند .در همین موقع یکی از آنها دست
به اســلحه شــد و به ســمت میالد خسروی
شــلیک کرد که تیر به گــردن او اصابت کرد.
در همان لحظه یکی از متهمان را دســتگیر

کــرده و به تعقیب متهمان دیگر پرداختم.
یــک خیابــان آن طرفتــر موفق شــدم نفر
دوم را هــم دســتگیر کنم ،امــا دو نفر از آنها
متواری شــدند .درگیری ما  10دقیقه بیشــتر
طــول نکشــید .در ادامــه تحقیقــات از دو
متهم دستگیر شده آنها منکر سرقت شده و
مدعی شدند که برای فروش مواد مخدر به
آن خیابان آمده بودند و اســلحه نداشــتند.
بــه دســتور بازپرس غالمی از شــعبه ســوم
دادســرای امور جنایی تهــران ،دو متهم در
اختیــار کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی
پایتخــت قــرار داده شــدند .تحقیقات برای

دستگیری دو متهم فراری اوامه دارد.
ëëوصیت مأمور جوان
با شــهادت مأمور جوان ،میالد خسروی
کــه تنها فرزند خانواده بــود ،از آنجایی که او
یک هفته قبل از شهادتش به پسر عمویش
گفتــه بــود بعــد از مرگــش او را در روســتای
«آقچه مزار» از توابع شهرستان بویین زهرا
دفــن کنند طبق وصیتش ،پــس از برگزاری
مراسم تشــییع در ســتاد فرماندهی نیروی
انتظامــی تهران بــزرگ ،پیکر مأمــور جوان
پنجشــنبه گذشــته در ایــن روســتا بــه خاک
سپرده شد.

سقوط هواپیمای پاکستانی با  ۱۰۷سرنشین

اسکای نیوز

گــروه حــوادث :یــک فرونــد هواپیمــای
پاکســتانی ظهــر جمعــه هنگام فــرود در
فرودگاه کراچی ســقوط کــرد که همه 107
سرنشین آن کشته شدند.
بهگــزارش شــبکه خبــری اســکای نیوز
عربی ،ســازمان هواپیمایی پاکستان اعالم
کرد این هواپیما از الهور پاکستان به سمت
فــرودگاه بینالمللــی جنــاج کراچــی در
حرکــت بوده کمی پیــش از زمان فرودش
کــه بــرای ســاعت  ۱۴:۴۵دقیقــه بــه وقت
محلــی تعییــن شــده بــود در یــک محلــه
مســکونی نزدیــک فــرودگاه ســقوط کــرد.

گزارشهــای خبــری اعــام کردهانــد این
هواپیمای مــدل ایرباس آ  320متعلق به
شــرکت هواپیمایــی بینالمللی پاکســتان
شــرکت هواپیمایی ملی این کشــور -بودکــه  ۹۹مســافر و  ۸خدمــه داشــت .طبــق
اعالم سازمان هواپیمایی کشوری پاکستان
ارتبــاط ایــن هواپیمــا بــا آنها یــک دقیقه
پیش از ســقوط قطع شــده بــود .نیروهای
واکنش ســریع ارتش پاکســتان و نیروهای
رنجــرز ِســند پاکســتان بالفاصلــه بــرای
شرکت در عملیات امداد و نجات به محل
سقوط هواپیما اعزام شدند.

خبـــر

گروه حوادث /مرد جنایتکار که زن مورد
عالقــهاش را بــا ضربــات متعــدد چاقو
به قتــل رســانده ،از ســوی پلیس تحت
تعقیب قرار گرفت.
بهگزارش خبرنــگار جنایی «ایران»،
ساعت  4بعد از ظهر چهارشنبه گذشته
صــدای درگیــری در یکــی از واحدهــای
مســکونی در منطقــه تهرانپــارس بــه
گوش رسید .زن صاحب خانه که نگران
مســتأجرش شــده بود ،بعــد از دقایقی
خــود را به آپارتمان وی رســاند تا علت
درگیری و سر و صدا را جویا شود.
اما زمانی که به مقابل خانه او رسید،
بــا در نیمه بــاز آپارتمان مواجه شــد .او
چندیــن بار مســتأجرش بهنام شــقایق
را صــدا زد اما جوابی نشــنید .با نگرانی
وارد شــد امــا بــه محض مشــاهده پیکر
خونیــن و نیمــه جان شــقایق وحشــت
زده با پلیــس و اورژانس تماس گرفت.
بعــد از انتقال زن جوان به بیمارســتان
تجریــش تالش کادر درمانــی بینتیجه
مانــد و وی کــه با  4ضربه چاقو بشــدت
زخمی شده بود ،تسلیم مرگ شد.
مــرگ زن جــوان از ســوی مأمــوران
کالنتــری  101تجریــش بــه بازپــرس
کشــیک قتــل پایتخــت اعــام شــد .بــه
دســتور بازپرس شــعبه ســوم دادسرای
امــور جنایــی پایتخــت تحقیقــات برای
رازگشایی از این جنایت آغاز شد.
در بررســیهای اولیــه و تحقیــق از
خانــواده شــقایق مشــخص شــد که زن
جوان دو ســال قبل به خاطر اختالفاتی
کــه بــا همســر اولــش داشــته از او جــدا
شــده و چنــد روز قبل نیز بــا مرد جوانی
نامزد کــرده بود .در تحقیقــات میدانی
مشــخص شــد که مرد جوان روز حادثه
در خانه شقایق بوده اما بعد از درگیری
و مجروح کردن وی متواری شده است.
بدیــن ترتیــب بازپــرس ساســان
غالمی ،دســتور بازداشــت مرد جوان را
صــادر کرد و تحقیقات برای دســتگیری
او از ســوی کارآگاهــان اداره دهم پلیس
آگاهی پایتخت ادامه دارد.

گروه حــوادث /دو مــرد تبهکار که بــه اتهام
قتــل مأمور کالنتری شــهرک غــرب در یک
درگیــری مســلحانه دســتگیر شــدهاند در
بازجوییهــا منکــر شــلیک به افســر پلیس
شــدند ایــن در حالی اســت که تــاش برای
دســتگیری دو همدســت فراری آنهــا ادامه
دارد .به گــزارش خبرنگار جنایــی «ایران»،
شــامگاه چهارشنبه گذشــته صدای شلیک
چند گلوله در خیابان ســپهر ســعادت آباد
به گوش رســید و لحظاتی بعد پیکر خونین
یکــی از مأمــوران کالنتــری  134شــهرک
غرب که بر اثر شــلیک گلوله مجروح شــده
بــود بــه بیمارســتان منتقل شــد .بالفاصله
تالش کادر درمانی بیمارستان برای نجات
اســتوار یکم میالد خسروی آغاز شد و دو بار
عملیات احیای قلبی ریوی صورت گرفت،
امــا ســاعاتی بعــد مأمور  26ســاله تســلیم
مرگ شد.
ëëگشتشبانه
به دنبال مــرگ مأمور جــوان بالفاصله
موضــوع به بازپرس کشــیک قتــل پایتخت
اعــام شــد و در تحقیقــات صــورت گرفته،
همــکار وی گفــت :حــدود ســاعت  9و نیــم
چهارشــنبه شــب بود و من به همراه شهید
میالد خســروی در حال گشتزنی در خیابان

نیروی انتظامی درباره فوت اتباع افغانستانی بیانیه داد

گفتنــی اســت در بیمارســتانهای
کراچی اعــام وضعیت اضطراری شــده
اســت .بررســی اولیــه کارشناســان نشــان

می دهــد که از کار افتــادن موتور هواپیما،
نقــص فنــی و بازنشــدن چرخ هــا هنگام
فرود علت این سانحه هوایی بوده است.

گروه حوادث :نیروی انتظامی با توجه به حادثه فوت چند نفر از اتباع افغانســتانی در رودخانه
هریــررود در منطقــه مــرزی مشــترک ،بــا انتشــار بیانیهای اعــام داشــت از دولت و مســئوالن
افغانســتان انتظــار دارد بــه دور از تحریفها و القائات منفی دشــمنان دو ملــت و با نگاهی به
تاریــخ روابط و مناســبات ایران و افغانســتان زمینه بررســی مشــترک این رخــداد را در فضایی
غیرسیاسی و کارشناسی فراهم کنند.
به گزارش پلیس ،در این بیانیه آمده اســت ،انتشــار خبر حادثه تأسف بار فوت گروهی از اتباع
افغانســتان که بر اساس اعالم رسانههای این کشور بدلیل غرق شدن در رودخانه مرزی هریررود
به وقوع پیوســته طی روزهای گذشــته با برخی ادعاهای واهی مبنی بر دخالت مرزبانان ایران در
این رخداد به ســوژهای برای طراحی عملیات گســترده رســانهای و اختالف افکنی میان دو کشــور
تبدیل شــده اســت که ذکر چند نکته در این باره ضروری اســت .نخستین موضوعی که باید مورد
توجه و رسیدگی قرار بگیرد ،مسئولیت های قانونی و حقوقی دو طرف برای حفاظت و حراست از
ترددهای مرزی است .مهمترین مسأله و ابهام در ارتباط با این حادثه ،چرایی تخلیه پاسگاههای
مرزی افغانســتان در ســال های اخیر از سوی نیروهای مرزبانی این کشور و بیتوجهی به ضرورت
رعایت پروتکلهای امنیتی در مرزهای مشترک است .متأسفانه کم توجهی دولت افغانستان به
ضرورت اجرای مســئولیتهای قانونی خــود در خصوص حفاظت از مرز ،زمینــه را برای ارتکاب
انواع جرایم و اقدامات ضد امنیتی در مرزهای مشترک ایران و افغانستان فراهم ساخته است .با
توجه به مداخالت و حضور نیروهای مختلف خارجی و متخاصم ضدایرانی در خاک افغانستان،
شــرایط موجود ،زمینه را برای طراحی انواع ســناریوهای ضد ایرانی ،تردد قاچاقچیان موادمخدر
و تروریســتهای وابســته در نوار مرزی فراهم کرده که پاســخگویی به آن در حوزه مسئولیت های
دولت افغانستان است .بخش بعدی در بررسی این موضوع به ماهیت رخداد مربوط میشود که
به صورت طبیعی باید بر اساس ادله و شواهد موجود مورد مداقه و ارزیابی کارشناسی قرار بگیرد.
مرزبانــی جمهــوری اســامی ایــران بــه محــض اطــاع از این خبــر که البتــه خــارج از روال
همکاریهای مرزی به جای انعکاس به طرف ایرانی در رســانهها منتشــر شد به منظور روشن
شــدن ابعاد مختلف این حادثه ضمن تشکیل کمیته کارشناسی ،آمادگی خود را برای بررسی
مشــترک ادعاهای مطرح شــده به طرف افغانســتانی اعالم کرد که با پاســخ به هنگام همراه
نبود مجموعه بررسیهای انجام شده از سوی کمیتههای کارشناسی به هیچ وجه نشان دهنده
دخالت مأموران مرزبانی ایران در این حادثه نبوده اســت .به نظر میرســد ،با توجه به شرایط
سیاسی حاکم بر کشور دوست و همسایه افغانستان و فشارهای محتمل به این کشور برای عدم
همکاری با تیم کارشناسی ایرانی ،قصدی برای بررسی مشترک ادله موجود برای روشن شدن
ابعاد حادثه و جایگزین شــدن رویکرد تخصصی به جای فضاســازیهای یک طرفه رســانهای
در طرف افغانســتانی وجود ندارد .نیروی انتظامی در پایان برای همکاری مشــترک با مراجع
ذیربط در افغانستان پیرامون این رخداد تلخ اعالم آمادگی کرد.

دستگیری دختر پارکور کار

گروه حوادث :دختر پارکورکار که کلیپ جنجالی وی و پسر جوان در اینستاگرام منتشر شده بود از
سوی پلیس دستگیر شد .این در حالی است که پسر پارکورکار نیز هفته گذشته از سوی پلیس فتا
دستگیر شده بود مرکز اطالعرسانی پلیس پایتخت در اطالعیهای بیان داشت :در چند روز گذشته
تصاویری از دختر و پســر جوانی که در هنگام انجام حرکات ورزشــی(پارکور) رفتارهای ناشایست
و خارج از عرف و شــرعی از خود به نمایش میگذارند در فضای مجازی منتشــر شــده اســت و از
آنجاییکه این موضوع از مصادیق بیاخالقی و اشاعه منکر است این افراد با حکم مقام قضایی
توسط پلیس فتا پایتخت دستگیر شدهاند .الزم به ذکر است آنچه موجب جلب و دستگیری این
دو نفر شد به هیچ وجه بواسطه فعالیتهای ورزشی آنها نبوده است بلکه انجام حرکات خالف
عرف و شرع آنها ،موجب صدور دستور جلب و دستگیری آنها توسط پلیس شده است.

