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  آغاز فعاليت پليس
 براي پاكسازي دره فرحزاد 

فرمان�ده انتظام�ي ته�ران ب�زرگ 
از ش�روع پاكس�ازي دره فرح�زاد 
در ادام�ه ط�رح پاكس�ازي مناط�ق 
هرن�دي، ش�وش و مولوي خب�ر داد و 
گف�ت: »بن�ا داري�م امس�ال پايتخت 
را از ل�وث معتادان پاكس�ازي كنيم.«

به گزارش خبرنگار ما، س��رادر حس��ين 
رحيمي، روز گذش��ته در همايش نقش 
مشاركت هاي مردمي و سازمان هاي مردم نهاد در كاهش آسيب هاي اجتماعي 
گفت: »روزي كه تصميم به پاكسازي منطقه هرندي، شوش و مولوي از حيث 
فروشندگان و مصرف كنندگان مواد مخدر گرفتيم، همواره با اين پرسش روبه 
رو بوديم كه چرا با تالش هاي فراوان فرمانده هان پيشين، پاكسازي موفق نبوده 
و روز به روز وضعيت بدتر شده است. در بررسي علل و عوامل، به برنامه جامعي 
رسيديم كه با به كارگيري و اجراي آن توانستيم امروز با گذشت ۱۳۹ روز از آغاز 
اين   عمليات، به پاكسازي كامل منطقه برسيم و اجازه نخواهيم داد تا دوباره 

منطقه اي كه ۳۰۰ هزار نفر جمعيت دارد، تخريب شود.«
سردار رحيمي با تش��كر از حمايت هاي مردمي و سازمان هاي مردم نهاد در 
اين امر خاطرنشان كرد: »نزديك به ۲۰ مسجد و پنج كتابخانه در اين زمينه 
فعال شده و در كنار نيروي انتظامي به پاكسازي شش پارك، ۱٦ خيابان اصلي 
و مكان هاي باس��تاني نيز كمك كردند و با اين همكاري ها ديگر افراد معتاد 
در پارك ها و خيابان ها ديده نمي ش��وند و بالغ بر ۲۳ هزار نف��ر از معتادان و 
خرده فروشان در اين ۲٦ كيلومتر جمع آوري شدند.« وي ادامه داد: »در ادامه 
اين طرح، از ۴۸ ساعت گذشته در دره فرحزاد هم شروع به فعاليت كرديم و بنا 

داريم سال ۱۳۹۸ پايتخت را از لوث معتادان پاكسازي كنيم.«

 مقابله با عرضه سالح و مهمات 
در فضاي سايبري عملياتي شده است

رئي�س پلي�س فت�ا ناج�ا گف�ت: 
در اج�راي فرامي�ن مق�ام معظ�م 
رهبري )مدظل�ه العال�ي( مبني بر 
تأمي�ن امني�ت فض�ا مج�ازي در 
1۰ ارديبهشت ماه س�الجاري، طرح 
مقابله ب�ا عرضه س�اح و مهمات و 
مقابله با ترويج خش�ونت در فضاي 
س�ايبر تدوي�ن و ب�ه اس�تان هاي 

سراسر كشور اباغ ش�د كه در اين طرح بالغ بر 1۲۰۰ تارنما اعم از 
سايت ها، ش�بكه هاي اجتماعي و پيام رس�ان هاي خارجي حاوي 
محتوا و مضامين مرتبط به صورت كلي و عمومي اس�تخراج شد. 
سردار سرتيپ دوم »وحيد مجيد« در نشست خبري روز گذشته گفت: 
از دهم ارديبهشت امس��ال تاكنون بالغ بر هزار و ۲۰۰ تارنما، سايت، 
شبكه اجتماعي و پيام رسان خارجي مورد رصد عام پليس قرار گرفته 
و اين دقيق ترين رصد اس��ت. وي افزود: ۷۵۰ تارنم��ا فاقد محتوا هاي 
مجرمانه مربوط به س��الح و مهمات و خش��ونت بوده، اما در خصوص 
كالهبرداري هاي اينترنتي ۲۵۰ مورد بررسي شد كه اين موارد حذف 

و مسدود شده است. 
س��ردار مجيد ادامه داد: همچنين بر روي حدود ۴۰۰ تارنما باعنوان 
مجرمانه تمركز داريم و پليس هاي تخصصي اقدامات الزم را عليه آنها 
انجام داده اند و حدود ۳۸ نفر به اتهام ترويج خشونت دستگير شدند و 

پرونده های آنها به مراجع قضايي ارسال شده است. 
س��ردار مجيد تصريح كرد: در اج��راي فرامين مق��ام معظم رهبري 
)مدظله العالي( مبني بر تأمين امنيت فضا مجازي، در ۱۰ ارديبهشت ماه 
سالجاري، طرح مقابله با عرضه سالح و مهمات و مقابله با ترويج خشونت 
در فضاي سايبری تدوين و به استان هاي سراسر كشور ابالغ شد كه در 
اين طرح بالغ بر ۱۲۰۰ تارنما اعم از س��ايت ها، شبكه هاي اجتماعي و 
پيام رسان هاي خارجي حاوي محتوا و مضامين مرتبط به صورت كلي 

و عمومي استخراج شد. 
وي با بيان اينكه جدا س��ازي و پاكسازي ش��بكه از ريسك، تهديدات 
بعدي فضاي سايبری است، گفت: از جمعيت ۸۳ ميليون نفر در ايران، 
۷۳ ميليون كاربر اينترنت با ضريب نفوذ ۸۹ درصد وجود دارد كه نسبت 
به سال ۲۰۱۷، ۲۹ درصد رشد داشته است؛ همچنين كاربران اينترنت 
موبايل ٦۳ ميليون نفر هس��تند با ضريب نفوذ ۷۷ درصد كه نسبت به 

سال ۲۰۱۷ افزايش ۱۱ ميليون نفري داشته است. 
  

سرقت بعد از شنا
مرد س�ارق وقت�ي متوجه ش�د رختك�ن اس�تخرها ب�ه دوربين 
مداربس�ته و حض�ور نگهب�ان مجه�ز نيس�ت ب�ه راحت�ي وارد 
مي ش�د و بعد از س�رقت اموال ش�ناگران محل را ت�رك مي كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار كيوان ظهيري رئيس پليس پيشگيري 
تهران بزرگ در توضيح پرونده گفت: چندي قبل شكايت هاي مشابه 
درباره سرقت گوشي تلفن همراه و اموال باارزش ديگر از چند استخر در 

شرق تهران به پليس گزارش شد. 
در جريان تحقيقات ميداني پليس معلوم ش��د ك��ه رختكن هايي كه 
هدف دس��تبرد قرار گرفته اند به دوربين مداربس��ته و نگهبان مجهز 
نيستند. بررس��ي ها در اين باره جريان داش��ت تا اينكه روز يك شنبه 
۲٦ خردادماه پس��ري جوان به مأموران كالنتري ۱۰۲ پاسداران خبر 
داد، خودرو و گوش��ي تلفن همراهش سرقت شده است. او گفت  براي 
شنا به استخري همان حوالي رفته بود، اما هنگام خارج شدن متوجه 
شده بود كه گوشي تلفن همراهش و سووئيچ خودروي او سرقت شده 
است. او گفت: بعد از خارج شدن از استخر متوجه شدم كه خودروام هم 
سرقت شده است. بعد از اضافه شدن نام شاكي به ليست شاكيان ديگر، 
تحقيقات براي بازداشت متهم بار ديگر به جريان افتاد تا اينكه شامگاه 
دوشنبه ۲۷ خردادماه خودروي سرقتي در منطقه پاسداران شناسايي 
شد و سارق در حالي كه پشت فرمان نشسته بود، بازداشت شد. متهم 
به سرقت از كمد رختكن استخرهاي شرق تهران اعتراف كرد و گفت  
به بهانه شنا وارد استخر مي شدم. بعد از اينكه مطمئن مي شدم محل 
به دوربين مجهز نيست خود را به آب مي زدم و هنگام خارج شدن در 
كمدها را تخريب و اموال شناگران را س��رقت مي كردم. بعد گوشي و 
لپ تاپ هاي س��رقتي را به قيمت پاييني به فروش مي رساندم. سردار 
ظهيري گفت: مالخر پرونده بازداشت و متهم با تشكيل پرونده به مقام 

قضايي تحويل داده شد. 
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 زنگ تلفن همراه
 سارقان خانه  عمو  را  گرفتار كرد

به گزارش خبرنگار ما، سحرگاه پنج شنبه ۲۳ خردادماه مردي با مركز 
فوريت هاي پليس ۱۱۰ تماس گرفت و گزارش س��رقت از خانه اش 
در يكي از محله هاي شمالي شهر را گزارش داد و گفت كه موفق به 

بازداشت يكي از سارقان شده است.
 لحظاتي بعد كه تيمي از مأموران پليس در محل حاضر شدند مرد 
صاحبخانه سارق را به آنها تسليم كرد. وقتي پرونده روي ميز بازپرس 
ويژه سرقت قرار گرفت شاكي جزئيات شكايت خود را اين طور مطرح 
كرد: من مردي پولدار و ساكن كانادا هستم. چندي قبل به ايران آمدم 
تا خانه و اموال ديگرم را به دالر تبديل كنم و به كانادا برگردم. در اين 
مدت كارهايم را انجام دادم و دالرها را در خانه ام نگهداري مي كردم. 
شب گذشته در خانه خواب بودم كه ناگهان با صداي زنگ تلفن همراه 
ناشناسي بيدار شدم. وقتي چراغ اتاق را روشن كردم متوجه دو مرد 
سارق شدم و با فرياد از همسايه ها كمك خواستم. سارقان هم خيلي 
زود پا به فرار گذاشتند، اما من موفق شدم يكي از آنها را بازداشت كنم. 

نفر دوم اما موفق به فرار شد . 
بعد از اعالم جزئيات حادثه، مرد سارق كه ش��هاب نام داشت مورد 
تحقيق قرار گرفت. او گفت: مردي كه از محل سرقت فرار كرد كامران 
نام دارد. شهاب ادامه داد: چند روز قبل برادر زاده شاكي كه فرهاد نام 

دارد و دوست مشترك من و شهاب است به ما پيشنهاد سرقت از خانه 
عمويش را داد. او گفت عموي او ساكن كانادا است و قصد دارد به ايران 
بيايد و اموالش را به دالر تبديل كند. فرهاد گفت: در فرصت مناسب 
مي توانيم به خانه عمويش دستبرد بزنيم و دالرهايش را سرقت كنيم 
و حسابي پولدار شويم كه قبول كرديم. متهم ادامه داد: شب حادثه هر 
سه راهي خانه شاكي شديم. فرهاد براي اينكه شناسايي نشود بيرون 
خانه منتظر ماند. او قبالً كليد يدك از خانه عمويش تهيه كرده بود براي 
همين ما به راحتي وارد خانه شديم. در حال جست وجوي محل دالرها 

بوديم كه فرهاد با من تماس گرفت و از آنجا كه فراموش كرده بودم، 
تلفن همراهم را در حالت بي صدا قرار دهم،  زنگ تلفن به صدا در آمد و 

شاكي از خواب بيدار شد و من را گرفتار كرد. 
با اطالعاتي كه متهم در اختيار بازپرس گذاشت تيمي از كارآگاهان 
پليس آگاهي مأمور رسيدگي به پرونده شدند. آنها خيلي زود موفق 
شدند فرهاد و شهاب را شناس��ايي و بازداش��ت كنند. دو متهم در 
بازجويي ها حرف هاي همدستش��ان را تأييد كردند. با كامل شدن 

تحقيقات دو متهم در اختيار مأموران پليس آگاهي قرار گرفتند. 

پسر جوان كه با همدستي دو نفر از دوستانش 
نقش�ه س�رقت از خان�ه عموي�ش را طراحي 
كرده بود، هنگام اجراي نقشه دستش رو شد. 

نجات مرد طالفروش از دام آدم ربايان 10 ميلياردي
اعض�اي ي�ك ش�بكه آدم رباي�ي ك�ه مرد 
طاف�روش را ب�راي اخ�اذي 1۰ ميلي�ارد 
تومان�ي به گ�روگان گرفته و ت�ا يك قدمي 
م�رگ كش�انده بودند، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرن��گار ما، چن��دي قبل اعضاي 
خانواده مردي طالف��روش، پليس را از ماجراي 
ناپديد ش��دن ناگهاني او با خبر كردند. يكي از 
آنها گفت: برادرم صاحب يك مغازه طالفروشي 
در خيابان قيطريه است. او مثل هميشه امروز 
راهي محل كارش شد و شب هنگام هم مغازه را 
تعطيل كرده و راهي خانه اش در خيابان فرمانيه 
شده اس��ت، اما به ط��ور ناگهاني ناپديد ش��ده 
است. در حالي كه بررسي ها در اين باره جريان 
داش��ت خانواده طالفروش ۵۸ ساله پليس را از 
ماجراي تازه اي با خبر كردند. آنها گفتند افراد 
ناشناسي با آنها تماس گرفته و در قبال آزادي 
مرد طالفروش درخواست ۱۰ ميليارد تومان پول 
نقد كرده اند. آدم ربايان همچنين تهديدكرده اند 
در صورت وارد ش��دن پليس به ماجرا دست به 

رفتاري خشونت بار خواهند زد. 
بع��د از آن بود كه تيم��ي زب��ده از كارآگاهان 
اداره يازدهم پليس آگاهي به دس��تور بازپرس 
دادس��راي جنايي وارد عمل شدند. كارآگاهان 
بع��د از تحقيق از خان��واده م��رد طالفروش و 
همچنين در جريان بررس��ي تماس هاي وي از 
۵۰ مظنون در اين باره تحقيق كردند. چهار روز 

بعد از گروگان گي��ري و در حالي كه آدم ربايان 
چهارمي��ن تم��اس را ب��ا خان��واده وي برقرار 
كرده بودند، كارآگاهان موفق ش��دند مخفيگاه 
متهمان را در شهرستان اسالمشهر شناسايي 
كنند. آدم ربايان وقت��ي پليس را در يك قدمي 
خود ديدن��د گروگان خود را در حاش��يه جاده 
رها كردند و گريختند. كارآگاهان در اولين گام 
مرد طالفروش را در حالي كه به شدت شكنجه 
شده بود به بيمارستان منتقل كردند. او بعد از 
بهبودي نس��بي مورد تحقيق قرار گرفت و در 

شرح ماجرا گفت: ش��ب حادثه وقتي خواستم 
وارد خانه ام شوم متوجه شدم كه يك نفر من را 
صدا زد. وقتي برگشتم يك مأمور پليس را مقابلم 
ديدم كه گفت من دچار تخلف كاري شده ام و 
حكم جلب من را دارد و بايد همراهش به اداره 
پليس بروم. وقتي سوار يك خودروي پژو ۴۰۵ 
يشمي شدم و دو مرد لباس شخصي هم سوار 
ش��دند، فهميدم آنها مأمور قالبي هستند. آنها 
بعد از بستن چشمانم، دس��ت و پايم را با سيم 
بستند و من را با ماده اي بيهوش كردند. وقتي به 

هوش آمدم، نمي دانستم كجا هستم. بعد شروع 
به شكنجه من كردند و باتهديد از من خواستند 
خانواده ام را مجبور كنم ۱۰ ميليارد تومان را به 
دالر تبديل كنند و به دس��ت آنها برسانند. در 
مدت سه روز و سه ش��ب كه در دام آنها گرفتار 
ش��ده بودم من را بدون آب و غذا و با چشمان و 
دست و پاي بسته نگه داشتند. مرد طالفروش 
گفت: آنها آخرين بار دوباره من را بيهوش كردند 
و زماني كه چشم باز كردم خودم را روي تخت 

بيمارستان ديدم. 
در شاخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان پليس 
موفق شدند اعضاي شبكه آدم ربايي را بازداشت 
كنند. سه متهم اصلي كه دو مرد و يك زن بودند 
مورد تحقيق قرار گرفتند. سردس��ته باند گفت: 
از مدتي قبل ب��ود كه تصميم به اخ��اذي از مرد 
طالفروش گرفتم و با كمك يك زن و يك وكيل 
دادگستري سناريوي خود را اجرا كردم. البته اينها 
اعضاي اصلي باند بودند و چند نفر ديگر را هم براي 
مراقبت و نگهداري از طالفروش استخدام كردم. 
شب حادثه او را در پوشش پليس ربوديم و بعد از 
بي هوش كردنش او را به خانه اي در اسالمش��هر 
منتقل كرديم. بعد از آن براي اخاذي از خانواده اش 
با آنها تماس گرفتيم، اما تماس هايمان بي ثمر بود و 

همگي گرفتار پليس شديم. 
تحقيقات بيش��تر از اعضاي باند در اداره يازده 

پليس آگاهي تهران جريان دارد. 

 م�رد محك�وم ب�ه قص�اص ك�ه ب�ه خاط�ر قت�ل همس�رش در 
زن�دان ب�ه س�ر مي ب�رد، ب�ه دلي�ل ع�دم پرداخ�ت تفاض�ل 
ك�رد.  آزادي  درخواس�ت  اولي�اي دم  س�وي  از  دي�ه 
به گزارش خبرنگار ما، ۲ خرداد سال ۸۳ قتل زن ۴۵ ساله اي به نام شهال به 
مأموران كالنتري ۲۴ كمالشهر گزارش شد. با حضور مأموران جسد زن 
جوان در حمام خانه كشف و به پزشكي قانوني منتقل شد. شوهر ۵۰ ساله 
آن زن كه بهمن نام داشت در محل بازداشت شد و اعتراف كرد كه همسرش 

را با ضربات چاقو به قتل رسانده است. 
متهم ادامه داد: »از همان ابتداي زندگي مشترك با همسرم اختالف داشتم. 
فكر مي كردم با به دنيا آمدن بچه ها اختالفاتمان كمتر شود، اما اينطور نشد 
تا اينكه چند سال قبل همسرم پيشنهاد داد از هم جدا شويم. قبول نكردم 

حتي او پيشنهاد داد توافقي طالق بگيريم كه باز اعتنايي نكردم.«
متهم در ادامه گفت: »اين گذشت تا اينكه رو به مواد بردم و معتاد شدم. 
همين باعث شد درگيري هاي ما بيشتر شود تا اينكه آخرين بار وقتي با هم 
درگير شديم او قهر كرد و به خانه دخترمان رفت. چند روز بعد دامادمان 
واسطه شد و او را به خانه برگرداند. شهال دست بردار نبود و همان شب بار 
ديگر با هم درگير شديم كه دوباره بچه ها ما را از هم جدا كردند. فرداي آن 
روز وقتي بچه ها در خانه نبودند او گفت قصد جدايي دارد و از من خواست تا 
توافقي از هم جدا شويم. با شنيدن اين حرف عصباني شدم و او را كشتم.«

وقتي پرونده در شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران بررسي شد اولياي 
دم درخواست قصاص كردند، اما پسر بزرگ مقتول اعالم گذشت كرد. هيئت 
قضات اما بعد از شنيدن دفاعيات متهم، وي را به قصاص محكوم كرد. اين 
حكم به ديوان عالي كشور فرستاده شد، اما با فوت پدر و مادر مقتول، خواهر 
و برادرهاي مقتول به عنوان ولي دم حاضر درخواست قصاص كردند كه با 
اين درخواست متهم بار ديگر به شرط تفاضل ديه به قصاص محكوم شد. با 
گذشت ۱۵ سال از حادثه به دليل به دليل عدم توانايي پرداخت تفاضل ديه از 

سوي اولياي دم، متهم با نوشتن نامه اي درخواست تعيين تكليفي كرد. 
به اين ترتي��ب صبح ديروز متهم بار ديگر در همان ش��عبه به رياس��ت 
قاضي زالي محاكمه شد. او در آخرين دفاعش گفت: »عاشق زنم بودم و 
نمي خواستم از او جدا شوم. قبول دارم او به خاطر اعتيادم با من بدرفتار 
بود اما راضي به طالق و مرگ او نبودم. ۱۵ سال است كه در زندانم و شرايط 
سختي را گذرانده ام. تقاضا دارم با حكم آزادي ام موافقت كنيد تا اين چند 
سال آخر عمر را كنار بچه هايم باشم. « در پايان هيئت قضايي وار شور شد. 

 شوهر خطاكار 
درخواست آزادي كرد


