
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

حادثه

شــنبه  25 اسفند  1397 |  سال ششــم |  شماره 1645

 اخاذی مرد فریبکار
با هک کردن کامپیوتر زن جوان

شهروند| زن جــوان قربانی اعتماد نابجا به دوست 
مجازی اش شــد و از طریق یک برنامه بدافزاری هدف 
اخاذی قرار گرفت. مرد جوان توانست با این برنامه، رایانه 
طعمه اش را هک کند و با دسترسی به تصاویر شخصی 

زن جوان اقدام به اخاذی کند.
چندی پیش زن جوانی بــه پلیس فتا مراجعه کرد 
و از ماجرای گرفتارشــدن در دام اخاذی یک دوست 
اینترنتی خبر داد. این زن 34 ساله در اظهاراتش گفت: 
»چند وقت پیش با مرد جوانی در فضای مجازی آشنا 
شدم. ما در این مدت ارتباط دوستانه ای با هم داشتیم 
و چــت می کردیم و چند عکس نیز برای هم ارســال 
کردیم، تا این که چند ماه قبــل یک نرم افزار کاربردی 
برای من ارســال کرد و گفت که این نرم افزار خدمات 
متنوع و زیادی دارد.« زن جوان در ادامه گفت: »بعد از 
نصب این نرم افزار در سیســتم رایانه ام، این مرد چند 
عکس شخصی ام را برایم فرستاد. خیلی تعجب کردم 
و تازه فهمیدم این نرم افزار برای هک کردن سیســتم 
کامپیوتر من ارسال شده است.« با اعالم این شکایت، 
ماموران پلیس فتا در تحقیقات از زن جوان پی بردند 
مرد غریبه که به همه تصاویر و فیلم های شخصی زن 
جوان دسترسی پیدا کرده بود، بارها با تهدید به انتشار 
تصاویر شخصی زن جوان اقدام به اخاذی کرده است و با 
توجه به این که این اخاذی ها ادامه داشته، زن جوان برای 
پایان دادن به این تهدیدها از پلیس درخواست کمک 
می کند. کارشناسان پلیس فتا با توجه به حساسیت 
پرونده، تحقیقات فنی و اطالعاتی خود را آغاز کردند و 
خیلی زود مرد جوان را که در شهرکرج زندگی می کرد، 
شناسایی کردند. ماموران در عملیاتی غافلگیرانه علی را 
در کرج دستگیر کردند و در بازرسی از رایانه وی تصاویر 
و فیلم های شخصی زن جوان به دست آمد. متهم پس 
از دستگیری با توجه به مدارک و شواهد پلیسی به جرم 
خود اعتراف کرد و گفت: »برای اخاذی از زن جوان در 
فضای مجازی ابتدا با رابطه دوستانه و سالم ایجاد اعتماد 
کردم، سپس با ارسال برنامه بدافزاری توانستم سیستم 
رایانه زن جوان را هک کنم و با دسترسی به اطالعات 
شــخصی و تصاویر خانوادگی و شخصی اش شروع به 

اخاذی از وی کردم.«

ذرهبین

6
انفجار خط لوله گاز در اهواز چهار کشــته برجا گذاشت. این حادثه صبح پنجشنبه به دلیل نشت در لوله های گاز اتفاق افتاد. مدیر کل 
مدیریت بحران استانداری خوزستان درباره جزییات این حادثه گفت: »انفجار خط لوله میعانات گازی مربوط به شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب صبح روز پنجشنبه باعث کشته شدن چهار نفر و مصدوم شدن پنج نفر در منطقه برومی اهواز شد.« به گفته کیامرث حاجی زاده، علت 
این حادثه نشتی در لوله های گاز بوده و این نشتی هم بر اثر  فرسودگی خط لوله اتفاق افتاد. در این حادثه چند دستگاه خودروی عبوری به 
علت حرارت ناشی از آتش سوزی دچار حریق شدند. حاجی زاده درباره کشته شدگان و مصدومان این حادثه هم توضیح داد: »کشته شدگان 

شامل 2 نفر از خودروی سمند و 2 نفر از خودروی بونکر بودند و اتوبوس مسیر اهواز به کرمان خوشبختانه تلفات جانی نداشت.« 

 انفجار خط لوله گاز
 در برومی اهواز
چهار کشته برجا گذاشت
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تحقیقات نشان می دهد که 
خستگی راننده یکی از عوامل 

مؤثر در بیش از ۲۰ درصد 
تصادفات جاده ای و بیش از 

یک چهارم تصادفات کشنده و 
جدی است.

شــهروند| صبح چهارشــنبه خبر یــک حادثه 
اسیدپاشــی به بازپرس کشیک جنایی پایتخت اعالم 
شــد.  این بار نوبت معلم دبیرســتان دخترانه ای در 
غرب تهران بود که هدف اسید پاشی قرار بگیرد. این 
زن 38  ســاله در مقابل در خانه اش از سوی یک مرد 
ناشــناس مورد حمله قرار گرفت. قربانی این حادثه از 
 ناحیه صورت و چشم به شدت مجروح شده و براساس 
شنیده های خبرنگار »شهروند« یکی از  چشمان این 
زن در بیمارستان تخلیه شــده است. هنوز اطالعات 
دیگری درخصوص وضع قربانی این  حادثه در دســت 
نیســت، اما براســاس شــنیده ها این زن همچنان 
در بیمارســتان تحت درمان قــرار دارد.  پرونده این 
اسیدپاشی در دادسرای جنایی تهران به جریان افتاده 

و پلیس با دستور قضائی به دنبال  ردی از متهم نقابدار 
این اسیدپاشی است.  

ســاعت 8 صبح روز چهارشنبه بود که زن  38 ساله 
پس از خروج از خانه و درحالی که قصد رفتن به  محل 
کارش را داشــت، مورد حمله اسیدی قرار گرفت. این 
حادثه در محله پونک تهــران رخ داد و  این  خانم که 
معلم یک دبیرستان دخترانه است، پس از این حادثه 
به بیمارســتان مطهری منتقل شد.  چشم راست این 

زن به دلیل غلظت باالی اســید به طور کامل تخلیه و 
از ناحیه صورت هم دچار  ســوختگی شده است. این 
زن همچنان در بیمارســتان بستری است و پزشکان 
در تالش اند تا عوارض  ســوختگی ناشی از اسید را در 

صورت این زن به حداقل برسانند. 
عامل این اسیدپاشــی مرد نقابداری بوده که پس از 
ارتکاب به جرم با پای پیاده از محل متواری می  شود. 
او با استفاده از یک دبه پالستیکی اسید را روی صورت 

این زن پاشیده و ســپس از محل  متواری شده است.  
نقاب ســیاهی که این مرد بر چهره اش داشــته باعث 
شــده تا کار شناســایی عامل  این حادثه با مشــکل 
مواجه شود. ظاهرا این مرد به منطقه هم اشراف کامل 
داشته، چون با وجود  دوربین های زیادی که در محل 
حادثه قرار دارد، اما هیچ تصویری از متهم این پرونده 

 ضبط نکرده اند.  
قاضی محمد شهریاری سرپرست  دادسرای جنایی 
تهران ضمن اعالم این خبر گفــت: »بالفاصله پس  از 
وقوع این حادثه، پرونده ای در دادسرای جنایی تهران 
تشــکیل و  تحقیقات درخصوص این حادثه  آغاز شد. 
پلیس به دســتور مراجع قضائی به دنبال شناســایی 

عامل این حادثه است.« 

شهروند| ســارق جوانی که چند روز قبل خودروی یکــی از سازمان های 
بین المللی در تهران را به سرقت برده بود، از سوی پلیس شناسایی و دستگیر 
شد. این ســارق در جریان چند عملیات تعقیب و گریز در شهرهای مختلف 
قصد فرار از دست ماموران را داشــت، اما درنهایت در شاهین شهر اصفهان و 
به ضرب گلوله پلیس مجروح شد. این سارق مســلح در اعترافات اولیه اش به 
ماموران گفت انگیزه اش از این ســرقت عجیب تهیه پول برای تعطیالت عید 

بوده است. 
19 اسفند ماه بود که مردی با مراجعه به اداره یکم پلیس آگاهی ماموران را 
در جریان یک سرقت مسلحانه قرار می دهد. این مرد در اظهاراتش به ماموران 
گفت: »من کارمند سازمان بهداشــت جهانی هستم و صبح امروز برای خرید 
مبلمان محل کارم به یکــی از خیابان های تهران رفته بــودم که ناگهان مرد 

جوانی با تهدید اسلحه من را از خودرو پیدا کرد و خودروام را به سرقت برد.« 
بالفاصله موضوع ســرقت خودروی پاجرو با پالک سازمانی به همه واحدها 
اطالع داده شــد و پیگیری این پرونده در دستور کار ماموران اداره آگاهی قرار 
گرفت. 3 روز بعد یعنی 23 اســفند در حالی که کارآگاهان به دنبال سرنخی 
از این ســرقت بودند، از پلیس اصفهان خبر رســید کــه خودرویی با همین 
مشخصات از سوی پلیس طی یک عملیات تعقیب و گریز توقیف شده و راننده 

آن هم به دلیل تیراندازی پلیس به سمت خودرو مجروح  شده است. 
متهم ایــن پرونده در اظهارات اولیه اش ضمن اقرار به ســرقت مســلحانه 

خودرو و چندین بار فرار از دســت ماموران در شــهرهای مختلف، به ماموران 
گفت: »وقتی پالک خودرو را دیدم، تازه متوجه شــدم که خودروی سازمانی 
اســت و به همین دلیل هم نتوانســتم آن را اوراق کنم و به شهرهای اطراف 
تهران رفتم. بعد  تصمیم گرفتم به اصفهان بروم تا شــاید در آن شــهر بتوانم 
این خودرو را آبش کنم. حوالی دلیجان یک ایســت بازرسی پلیس بود که به 
من مشــکوک شد و دستور توقف داد؛ اما من از دســت آنها فرار کردم، قبل از 
مورچه خورت اصفهان هم یک ایست بازرسی دیگر بود، فکر می کنم از طریق 
بیسیم در جریان فرار من بودند، پلیس مورچه خورت هم سعی داشت تا من را 
متوقف کند، حتی چندبار هــم به طرف من تیراندازی کردند، اما من بی توجه 
به حرکتم ادامه دادم و موفق شدم از دست آنها هم فرار کنم. نمی دانستم چکار 
کنم، می دانستم که نمی توانم به اصفهان بروم چون آنجا خیلی زود شناسایی 
و دستگیر می شــدم، به همین دلیل تصمیم گرفتم به طرف نجف آباد بروم تا 
شاید از آنجا بتوانم فرار کنم اما پلیس آن شهر هم در جریان بود و من را تعقیب 
کرد، همان جا بود که به طرف شاهین شهر اصفهان تغییر مسیر دادم، اما این بار 
تعداد ماموران و خودروهای شان زیاد شده بودند، چندبار دستور توقف دادند 
و بعد شــروع به تیراندازی کردند، فکر می کنم چند گلوله به الستیک خودرو 
خورد، ســرعت من خیلی کم شده بود، زخمی هم شــده بودم، پلیس من را 

محاصره کرد و چاره ای جز تسلیم شدن  نداشتم.«
او درباره انگیزه اش از این سرقت هم گفت: »من بی پول بودم، شب عید بود و 

مانده بودم که چکار کنم، چند وقت پیش یک اسلحه خریده بودم تا با سرقت 
مسلحانه پولدار شــوم، آن روز هم در خیابان پرســه می زدم تا چشمم به آن 

پاجرو افتاد و آن را سرقت کردم.«
گفتنی است این ســارق به دســتور مقام قضائی به زودی به تهران منتقل 

می شود و در اختیار ماموران اداره یکم آگاهی قرار می گیرد.

سارق جوان پس از چندبار فرار از دست ماموران، در شاهین شهر اصفهان زمینگیر شد

سرقت پاجروی سازمان بهداشت جهانی در تهران
  متهم: شب عید بود، بی پول بودم، سرقت مسلحانه کردم

معلم مدرسه دخترانه هدف حمله اسیدی مرد نقابدار قرارگرفت

ماجرای اسیدپاشی صبح چهارشنبه پونک


