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خروج قطار از ریل با 21کشته و 86مصدوم

سفر روی خط مرگ

گــروه حوادث  /زن
ســابقه دار که با عنوان پرســتار خانگی از خانه ســالمندان
سرقت می کرد دستگیر شد.
بــه گــزارش خبرنگار
حوادث «ایران» ،چند روز قبــل مردی با مراجعه به
پلیــس تهران گفت:
پــدرم به تنهایی در خانهاش زندگــی میکرد .از آنجا که
نیاز به مراقبت داشــت ت
صمیم گرفتیم برایش یک پرستار خانگی استخدام
کنیم  .یک هفته قبل از
طریق آگهی در فضای مجازی با زنی آشنا شدیم که
می گفت پرســتار ا
ســت
.
پس
از قرار حضوری احساس کردم که زن موجهی
است و او را است
خدام
کردم
اما
پس
از  3روز وقتی به خانه پدرم رفتم متوجه
بــه هم ری
ختگی
خان
ه
اش
شــدم
و
پدرم
هم بیهــوش در اتاقش افتاده بود که
بالفاصله
به
اور
ژانس
خبر
دادم.
بعد
از
آن
م
توجه شــدم ۸۰۰میلیون تومان
از خانه پدرم
سرقت شده است و حاال هم از آن پرستار شکایت دارم.
ســرهنگ علــی
ولیپور گودرزی رئیــس پلیس آگاهی تهــران بزرگ در این
از
بــاره گفت :پــس اظ
هارات شــاکی کارآگاهان پلیس تحقیقــات خود را آغاز
کردند و مشــخص
شــد
که
زن پرســتار یکی از مجرمان ســابقه دار و حرفهای
اســت .با به د
ســت
آمدن
این
اطالعات دســتگیری وی در دستورکار مأموران
اداره هفدهم
قرار
گ
رفت.
وی
در
حالی که قصد اجرای نقشــه تازهای داشت،
بازداشــت
شــد.
در
تحق
یقات
اولیه
سارق
 38ســاله به جرم خودش اعتراف
کرد و
چهار
مال
باخته
دیگر
نیز
شنا
ســایی
شــدن
د

 .متهم با صدور قرار قانونی
از
ســوی
بازپــرس پ
رونده برای تحقیقات تکمیلی در اختیــار کارآگاهان اداره
ه
فدهم
قرار
گ
رفت.
کارش
ناسان
ا
رزش
ریالی اموال مسروقه را  2میلیارد تومان اعالم کردند.

رئیسپلیس پایتخت

یادداشت

سرقت  2میلیاردی پرستار خانگی

راه و شهرســازی نیز با حضــور در محل
خــروج قطــار از ریل با همــکاری وزارت
کشــور و نهادهــای مســئول ،خواهــان
بازگشــایی هرچــه ســریعتر ایــن محــور
ریلی شد.
ëëدســتور رئیــس ســازمان بازرســی کل
کشور
ذبیــحاهلل خداییــان رئیس ســازمان
بازرســی کل کشــور ضمــن تســلیت بــه
خانواده جانباختگان و آرزوی ســامتی
بــرای مصدومــان ،طــی دســتوری بــه
بــازرس کل اســتان خراســان جنوبــی
مأموریت داد با حضور در صحنه ،ابعاد
مختلــف حادثه را بررســی و نســبت به
معرفــی متخلفان احتمالــی به مراجع
قضایــی و اداری اقدامــات الزم را انجام
دهد.
ëëتحقیــق از راننــده بیــل مکانیکــی و
پیمانکار
پــس از ایــن حادثــه محمــد جعفــر
منتظری دادســتان کل کشــور در پیامی
ضمن تسلیت به بازماندگان این حادثه
از دادســتان خراسان جنوبی خواست با
بررسی سریع علل این سانحه نسبت به
شناســایی مقصرین احتمالی و برخورد
قانونی و ســریع با مســببان ایــن حادثه

سردار حسین رحیمی

اقدام کرده و نتیجه را گزارش کنند.
در همین رابطه حجتاالسالم علی
نسایی زهان دادستان عمومی و انقالب
مرکز خراســان جنوبی نیز گفت :ضمن
تسلیت به خانوادههای داغدیده تالش
میشود عالوهبر امدادرسانی ،در اولین
فرصــت قصــور احتمالی نیز شناســایی
شــود .در حــال حاضــر علــت حادثــه با
توجــه بــه تصاویــر هوایــی وجــود بیــل
مکانیکی در نزدیکی ریل بوده که منجر
به واژگونی چند واگن قطار شده است.
حجتاالســام نسایی زهان با اشاره
به تحقیقات اولیه در محل وقوع حادثه
گفت :راننــده بیل مکانیکــی و پیمانکار
مربوطــه کــه قصــور اولیــه متوجــه آنها
است مورد تحقیقات قرار گرفتهاند.
وی با تأکید بــر اینکه پرونده قضایی
برای حادثه قطار مسافری تشکیل شده
اســت ادامــه داد :در اســرع وقت نتیجه
نهایی بعد از مشــخص شدن مقصران
احتمالی به مردم اعالم خواهد شد.
ایــن موضوع نیازمنــد کار تحقیقاتی
و کارشناســی دقیقتــر اســت و در
حــال حاضــر همــه تــوان و تالشهــا بر
امدادرســانی بموقع برای پیشــگیری از
تلفات بیشتر اســت .براساس اطالعات

به دســت آمده امکانــات امداد و نجات
از مرکز اســتان نیــز اعزام شــده ولی اگر
در خدمترســانی به مسافران قصوری
صورت گیرد ،مورد پیگرد خواهد بود.
ëëروایت یک مصدوم
یکی از مصدومان حادثه در تشــریح
این ماجرا گفت :در ایســتگاه قبلی برای
خواندن نماز چند دقیقه ای قطار توقف
کرد و پس از آن ســوار شــدیم و قطار به
راه افتــاد اما هنوز دقایقی نگذشــته بود
که ناگهان قطار ترمز شدیدی کرد و بعد
روی ریل کشیده شد .
صدای وحشتناکی شنیدیم و ناگهان
انــگار قطار به مانعی برخورد کرد  .بعد
از آن مســافران مثــل توپ بــه هر طرف
پرت شــدند  .وقتی قطار متوقف شــد با
سختی با شکستن شیشــه خودمان را از
قطــار بیرون کشــیدیم و متوجه شــدیم
واگن های جلویی از ریل خارج شده اند.
ëëتحویل اجساد به پزشکی قانونی
رضا حاج منوچهری جانشین رئیس
ســازمان پزشــکی قانونــی در مدیریــت
بحران از تشکیل تیم بحران در پزشکی
قانونی این شهرســتان خبر داد و گفت:
پزشــکی قانونــی بهصورت شــبانهروزی
و با به کارگیری تمامی امکانات نســبت
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گروه حوادث /پســرجوانی که شــب چهارشنبه
سوری خواســتگار خواهرش را به قتل رسانده
و بــه قصــاص محکــوم شــده بــود ،در صورت
پذیرش سه شــرط خانواده مقتول از مجازات
مرگ نجات پیدا خواهد کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»،
رســیدگی به این پرونده از  29اســفند سال 97
و با گــزارش درگیری خونین به پلیس اســتان
کردســتان ،آغاز شــد .با حضور تیــم جنایی در
محل ،آنها با جســد مرد جــوان در حالی که با
ضربه چاقو از پا درآمده بود مواجه شدند.
عامــل جنایت که پســری  24ســاله بــود ،در
صحنــه بازداشــت شــد و در تحقیقــات اولیــه
بــه کارآگاهــان جنایی اســتان کردســتان گفت:
مقتول به نام ســینا خواستگار خواهرم بود ،اما
مــا با ایــن ازدواج مخالــف بودیم .بــا این حال
مقتول دستبردار نبود و برای جلب رضایت و
موافقــت ما با این ازدواج تالش میکرد .گرچه
چنــد باری وانمــود کرده بود که کوتــاه آمده اما
این ماجرا ادامه داشت .شب چهارشنب هسوری،

مقتول بــه همراه بــرادرش به مقابــل خانه ما
آمد و شروع به داد و فریاد کرد و من هم دسته
جاروبرقــی را برداشــته و بــه مقابــل درآمــدم.
قصد من کشتن و درگیری نبود ،اما کمکم دعوا
بــاال گرفت و ســینا با چاقــو به من حملــه کرد.
بــه طوری که من مصدوم شــدم ،برای دفاع از
خودم با دسته جارو برقی او را زدم در این میان
چاقو از دست ســینا به زمین افتاد .من چاقو را
برداشــتم و ناخواســته آن را پرتاب کردم .چاقو
به مقتول اصابت کرد و کشته شد.
بــا تکمیــل تحقیقــات و بازســازی صحنــه
قتــل ،پرونــده ایــن جنایــت بــه دادگاه کیفری
اســتان کردستان ارجاع شــد .در دادگاه متهم
جــوان پای میــز محاکمه رفــت و از اولیای دم
خواهــان بخشــش شــد .امــا دادگاه باتوجه به
درخواســت اولیای دم برای قصاص ،اعتراف
متهــم بــه جنایــت ،بازســازی صحنــه قتــل و
مــدارک و شــواهد موجــود در پرونــده ،رأی بر
قصاص صادر کرد.
پرونــده ایــن ج
نایــت
بــا تأییــد حکــم از

تخفیف مجازات برای مادر بابک خرمدین
گــروه حوادث /مادر بابک خرمدین که به اتهام معاونت در قتل
پســرش محاکمه و به  45ماه حبس محکوم شده بود با کسر یک
چهــارم حبس صــادره بــه  33ماه حبــس محکوم شــد .او هیچ
اعتراضی به رأی اول نکرده بود.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایران» ،اردیبهشــت ســال
گذشــته بود که جسد مثله شده مردی  47ســاله در سطل زبالهای
در غرب تهران کشــف شد .با کشف جســد موضوع به تیم جنایی
اعالم و در تحقیقــات صورت گرفته هویت مقتــول به نام بابک
خرمدیــن کارگردان و مســتند ســاز ســینما برمــا شــد .در ادامه
تحقیقات مشــخص شــد وی به دســت پــدر  80ســالهاش اکبر و
همدستی مادرش به قتل رسیده است.

بــه تعییــن هویــت پیکرهــای ارجاعــی
اقــدام میکند و تالش میکند پیکرهای
متوفیان را در کوتاهترین زمان ممکن به
خانوادهها تحویل دهد.
بــه گفتــه حــاج منوچهــری ،بــرای
تعییــن هویت قربانیــان در صورت نیاز
و چنانچــه از روی عالئــم ظاهــری قابل
شناســایی نباشــند ،آزمایــش ژنتیــک
انجام میشود که در این صورت نسبت
بــه فراخوان بســتگان نزدیــک متوفیان
اقدام خواهد شد.
ëëشناساییاجسادقربانیان
به گفته ســید ابوالحســن میرجلیلی
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری
خراســان جنوبــی ،بــا توجــه بــه شــدت
حادثــه هویــت برخــی از اجســاد قابــل
شناسایی نیست.
دکتر احمد دهقــان رئیس اورژانس
استان یزد نیز اعالم کرد :آمار فوتیهای
حادثــه قطــار طبــس – یــزد بــه  ۲۱نفــر
افزایش پیدا کرده است.
او اظهــار کــرد :همچنین بــا توجه به
هماهنگــی صورت گرفته با دادســتانی،
اقدامات تشــخیص هویــت متوفیان در
پزشــک قانونــی یــزد پیگیــری و انجــام
خواهد شد.

هنــوز  48ســاعت از بررســیها نگذشــته بــود که مشــخص
شــد این زوج ســالخورده چند ســال قبل نیــز ابتدا دامادشــان و
بعد دخترشــان را نیز به همین شــیوه و شــگرد به قتل رســانده و
اجسادشان را مثله کرده بودند .اکبر خرمدین به قتل داماد ،دختر
و پســرش با همدســتی همســرش ایران اعتراف کــرد .با تکمیل
تحقیقات زوج کهنسال به زندان منتقل شدند اما ساعت 12:30
یکشــنبه  30آبان سال  1400پیرمرد در زندان رجایی شهر به خاطر
کهولت سن و ابتال به بیماری صعبالعالج و ایست قلبی فوت
کــرد .باتوجه بــه مرگ اکبر خرمدیــن که قبل از مــرگ با رضایت
اولیای دم مقتوالن مواجه شده بود ،پرونده او بسته شد.
اما پرونده همســر اکبــر خرمدین بهعنــوان معاونت در قتل

برای صدور حکم به دادگاه کیفری تهران ارجاع شــد .با برگزاری
جلســه محاکمه ،قضات دادگاه کیفــری زن ســالخورده را به 45
ماه حبــس محکــوم کردنــد .از آنجایی کــه پیــرزن اعتراضی به
رأی صادره نداشــت ،طبق ماده  442آیین دادرســی کیفری یک
چهارم این حکم از سوی دادگاه کسر و به  33ماه حبس محکوم
شد .بدین ترتیب باتوجه به اینکه وی از اردیبهشت سال گذشته
و حدود  14ماه اســت که در زندان به ســر میبرد باتوجه به کســر
یک چهارم از  45ماه حبس ،دوران محکومیت وی حدود  20ماه
دیگر به پایان خواهد رســید .با صدور حکــم ،پرونده پیرزن برای
اجرای حکم به شعبه ســوم اجرای احکام دادسرای امور جنایی
تهران به ریاست قاضی رامتین آقاجانلو ارجاع شد.

دیوانعالی کشــور ،برای اجرا به شــعبه اجرای
احــکام ارســال شــد .در ایــن میــان گــروه چتر
نجــات بــرای جلب رضایــت خانــواده مقتول
وارد عمــل شــد و چندیــن جلســه بــا اولیــای
دم برگــزار کــرد تا بتواند رضایــت آنها را برای
بخشش بگیرد.
در نهایــت
او
لیــای
دم
با
ســه
شــرط حاضر
به بخشش ش
ــدند.
طبق
درخوا
ســت
خ
انواده
مقتــول پدر قاتــل باید محل زندگــیاش را که
در نزدیکــی خانــه مقتول بوده ،تــرک کند و از
آن محله بروند .دومین شــرطی که اولیای دم
ســینا برای بخشــش قاتل پسرشــان گذاشــتند
ایــن بــود کــه عامــل جنایــت هرگــز بــه شــهر
محل زندگ 
یشــان برنگردد .سومین شرط نیز
درخواست دیه بود.
با اعالم این ســه شــرط ،درصورتی که پسر
زندانــی و خانوادهاش آنهــا را بپذیرند ،اولیای
دم رضایــت خــود را اعــام خواهنــد کــرد و
پرونده از جنبه عمومی جرم در دادگاه کیفری
استان تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت.

اخبـــــار

گروه حوادث :ســحرگاه چهارشنبه قطار
مســافربری مشــهد  -یــزد در کیلومتــر
 50محــور طبس پــس از برخورد با یک
دســتگاه بیل مکانیکی از ریل خارج شد
و در این حادثه هولناک  21مســافر جان
باخته و  86نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»،
ســاعت  ۱۹:۲۰سهشــنبه  17خــرداد
قطــار مســافری شــماره  ۶۸۱مشــهد
– یــزد حرکــت خــود را بــا  ۳۴۸مســافر
آغــاز کــرد امــا ســاعت  ۵و  ۳۰دقیقــه
صبــح چهارشــنبه ایــن قطــار در بالک
عباسآباد-ریــزو ،کیلومتــر  50طبــس
ایســتگاه مزینــو در محــدوده اداره کل
راهآهن شــرق ناگهــان براثر برخــورد با
یــک مانع دچــار حادثــه و  5واگن قطار
از ریــل خارج شــد .با اعــام موضوع به
اورژانــس ،آتشنشــانی ،هــال احمــر
و پلیــس بالفاصلــه امدادگــران در
محــل حاضــر شــده و کمکرســانی بــه
حادثهدیدگان آغاز شد.
نخســتین بررســیها نشــان مــیداد
قطــار بــا یــک دســتگاه بیــل مکانیکــی
برخورد کرده است و بر اثر شدت حادثه
 21مســافر جــان باختنــد کــه بیشــترین
فوتیهــا از مســافران دو واگــن جلویــی
قطــار بــود و  86نفر نیز مصدوم شــدند
که مصدومان بــا آمبوالنس و هلیکوپتر
اورژانــس بــه بیمارســتان شــهید ســید
مصطفی خمینی طبس منتقل شدند.
علیاکبــر رحیمــی فرمانــدار ویــژه
طبــس گفــت :قطــار در حــال عزیمــت
بــه یزد بود کــه طبق بررســیهای اولیه،
حادثــه بــر اثــر برخــورد قطــار بــا بیــل
مکانیکی ،رخ داده است.
وی با بیان اینکه اعضای کمیســیون
عالــی ســوانح راهآهــن نیــز بالفاصلــه
بــه محــل اعــزام شــدند و ســتاد بحران
تشــکیل شــد ،بیان کرد :بهدنبــال وقوع
ایــن حادثــه ،تعــداد  5واگــن از  10واگن
قطار از ریل خارج شده است.
پــس از این حادثه از ایســتگاه طبس
یک قطار فوقالعاده به محل اعزام شد
تا مســافران ســالم را به ایستگاه طبس
منتقل کند و از ایســتگاه طبس اتوبوسی
بــرای انتقــال مســافران به یــزد در نظر
گرفتــه شــد ه اســت .مصدومــان نیــز با
12آمبوالنس و سه هلیکوپتر برای مداوا
به طبس فرستاده شدند.
سید حســن موسوی ،معاون ناوگان

مســافری راهآهــن نیــز دربــاره علــت
حضور بیل مکانیکی در ساعت  5صبح
در محــل ســانحه گفــت :در ایــن محل
احتماالً کارگاهی وجود داشــته اما آنچه
مشــخص اســت اینکــه بیــل مکانیکــی
روی خــط آهن نبوده اســت اما کامالً در
مجاورت خط آهن قرار داشــته اســت و
همین موضوع به بروز حادثه انجامیده
است.
کمیسیون عالی سوانح دقایقی پس
از وقوع ســانحه به محل اعزام شــده که
علت دقیق حادثه را مورد بررســی قرار
دهــد و اطالعــات دقیق پس از بررســی
کمیســیون اعالم و اطالعرسانی خواهد
شد.
ëëدستور رئیسجمهور برای بسیج همه
امکاناتامدادی
حجتاالســام والمســلمین ســید
ابراهیــم رئیســی پــس از جلســه هیأت
دولــت در تماس با اســتاندار خراســان
جنوبی و یزد و فرماندار طبس بر بسیج
همــه امکانــات بــرای امدادرســانی بــه
مصدومان حادثه خروج قطار از ریل در
طبس تأکید کرد.
رئیسجمهور با تســلیت به خانواده
جانباختگان این حادثه تلخ ،برای آنان
از درگاه خداونــد صبــر و اجــر مســألت
کــرد .وی در جلســه صبــح چهارشــنبه
هیــأت دولــت و پــس از اطــاع از ابعاد
مختلف این حادثه به وزرای کشور و راه
مأموریت داد تا علل خروج قطار از ریل
را بررسی و با عوامل بروز چنین حوادث
تلخی برخورد شود تا دیگر شاهد چنین
مسائلی نباشیم.
ëëحضور وزیر کشور در محل حادثه
پــس از ایــن حادثه احمــد وحیدی،
وزیــر کشــور نخســت در تمــاس تلفنــی
بــا جــواد قناعــت اســتاندار خراســان
جنوبــی ،خواســتار حضــور در محــل
حادثه قطار مسافری در طبس و ارسال
ســریع امکانــات الزم برای رســیدگی به
حادث هدیدگان شد.
وی همچنیــن از زمــان وقــوع ایــن
حادثــه در تمــاس بــا رئیــس جمعیت
هــال احمــر ،رئیــس اورژانــس،
مدیرعامــل راهآهــن و رئیــس ســازمان
مدیریت بحران کشور ،آخرین وضعیت
ایــن حادثــه را جویا شــد و ســپس برای
بررســی دقیقتــر ایــن ماجــرا در محــل
حادثه حضور یافت .رستم قاسمی وزیر

سهم همگان در تولید و تثبیت امنیت و آرامش
بیتردید عوامل مختلفی باید وجود داشته باشند ،تا یک فرد به راه راست
هدایت شود؛ یا اینکه به یک عنصر هنجارشکن و قانونگریز تبدیل شود،
از ایــنرو از عوامل ژنتیکی گرفته تا عوامل محیطی ،تربیتی ،فرهنگی و...
همه و همه تأثیر مستقیمی بر تربیت یک فرد دارند.
باید اذعان داشت؛ برای اینکه جامعهای فاضله با کمترین ناهنجاری
را داشته باشیم؛ تک تک افراد جامعه در این خصوص مسئول هستند و
هر کسی باید سهم و قدر خود را به نحو مطلوب و بایسته انجام دهد؛ همه
افراد در قبال جامعهای که در آن زندگی میکنند؛ مســئول هستند و الزم
اســت که مسئولیت خود را بدرستی به انجام برسانند؛ از اینرو بیتفاوت
بــودن و گذشــتن از کنــار اتفاقات پیرامونــی ،به منزله پاک کــردن صورت
مســأله و نادیده گرفتن حقایق و واقعیاتی اســت که به طور حتم نتایج و
عواقب آن به ســوی همان فرد و جامعه برخواهد گشــت؛ چنانکه مولوی
میگوید« :این جهان کوه است و فعل ما ندا  -سوی ما آید نداها را صدا».
عبور غیرمســئوالنه از کنــار اتفاقــات و ناهنجاریهــای پیرامون باعث
خواهد شــد کــه روز به روز بــر تعدد و تکثــر ناهنجاریها افزوده شــده و از
ســوی دیگر قبح جرایم و کجرویها شکســته شــود و همچنین ارزشها و
خوبیها جای خود را به ضد ارزشها و بدیها و زشــتیها دهند؛ مســائل
اجتماعــی بــه آرامی و آهســته آهســته دچار تغییــر و تحول میشــوند؛ از
ایــنرو باید گفت کــه بیتفاوت بودن نســبت به ناهنجاریهــا و جرایمی
کــه در محله و کــوی و برزن ما اتفاق میافتد ،بــه نوعی تأیید آن تخلف و
ناهنجاری است؛ بنابراین حتی اعالم انزجار و برائت از این حوادث ناگوار
و ناخوشــایند و عدم حمایت و جانبداری از هنجارشکنان ،میتواند تأثیر
قابل مالحظهای در مقابله با این مسائل داشته باشد .به طور حتم وجود
مســجد ،محیطهای ورزشی و تفریحی سالم ،مراکز فرهنگی و همچنین
مســائل اقتصــادی ،اجتماعــی و ...تأثیر مســتقیمی بر عدم بــروز و ظهور
جــرم و ناهنجاری دارنــد؛ بنابراین همه بخشهای یک جامعه باید خود
را به طور جد مسئول و موظف به انجام صحیح مأموریتهای ذاتی شان
بدانند تا پازل مورد نظر به طور صحیح و مناسب تدوین شود .اگر بخشی
از ســازمانها و نهادهای مربوطه کار خود را بدرستی انجام ندهند ،اجزا و
ارکان این پازل در جای مناسب قرار نمیگیرد و نتیجه مطلوبی هم عاید
نمیشود.
نباید فراموش کرد که ناهنجاریهای اجتماعی یک شــبه و قارچگونه
ســر از خاک بیــرون نیاوردهاند؛ بلکــه دالیل و عوامل مختلفی دســت به
دست هم دادهاند تا چنین مشکالت و جرایمی به مرور زمان و آرام آرام
به وجود آیند؛ از اینرو جدای از مسائل سلبی و قهری که در برخی موارد
الزم و ضــروری اســت به آن توســل جســت ،اما موضوعــات ایجابی هم
بسیار موثر بوده و سهم بسزایی در کنترل ناهنجاری دارند که باید به طور
جــد در دســتور کار قرار گیــرد .اگر در این حوزه بخوبی و درســتی اقدامات
الزم انجام شود ،دیگر شاهد رشد بیرویه قانون گریزی و هنجارشکنی و...
نخواهیم بود؛ همچنان که امام راحل قریب به این مضمون میفرمودند:
که اگر مســاجد پر شــوند و اقبال و توجه به ارزشها باشــد ،زندانها خالی
خواهند شــد؛ با توجه به دیدگاه جذب اکثریت باید تالش کنیم که بســتر
الزم برای کشیده شدن افراد جامعه به راه صواب و درست فراهم شده و
از هنجارشکنی و ...رویگردان شوند.
امروز پلیس نیز بهدنبال اقدامات ایجابی ،طرحهای مختلفی را برای
فرهنگســازی و آگاهســازی جامعه انجام میدهد و در مقابل با اقتدار با
کســانی که بــر کجرویها و قانونشــکنیها و برهم زدن امنیــت و آرامش
جامعــه اصــرار میورزند؛ برخــورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد کســی
خدشهای بر امنیت و آرامش و آسایش خاطر مردم وارد کند.

دستگیری  700مجرم در طرح پلیس غرب
استان تهران

گروه حوادث /جانشــین فرمانده کل انتظامی کشور  ،امنیت مردم و جامعه
را خط قرمز پلیس دانست و از برخورد قاطعانه مأموران انتظامی با کسانی
خبر داد که بخواهند از این خط عبور کنند.
سردار « قاسم رضایی» روز گذشته در حاشیه بازدید از نمایشگاه کشفیات
فرماندهی انتظامی غرب استان تهران ،اظهار داشت :امنیت نیاز اساسی هر
جامعه و زیرساخت توسعه و پیشرفت آن به شمار میرود که پلیس عهدهدار
تأمین و برقراری آن شــده اســت .مأموران جان برکف انتظامی غرب استان
تهران شــبانه روز تالش می کنند تا بتوانند امنیت موجود را ارتقا بخشــیده و
رضایت عموم را جلب کنند .این مقام ارشــد انتظامی ،تصریح کرد :امنیت
مردم و جامعه خط قرمز پلیس اســت و هرکســی بخواهــد از این خط قرمز
عبــور کند با واکنــش قاطعانه مأمــوران انتظامی مواجه خواهد شــد چرا که
تأمین نظم و امنیت جامعه مســئولیت بسیار سنگینی است و دستگاههای
متولی در این حوزه باید با تمام وجود پای کار باشــند .سردار رضایی با اشاره
بــه عملکــرد فرماندهی انتظامــی غرب اســتان تهران اعم از کشــف قاچاق
و مواد مخدر و دســتگیری ســارقان حرفــهای و تعــدادی از اراذل و اوباش که
امنیــت عمومی را مختل کرده بودند ،گفت :در ایــن طرح  150میلیارد ریال
انواع کاالی قاچاق کشف و 700مجرم سابقه دار نیز توسط مأموران دستگیر
شدند .وی با بیان اینکه قانون مجازات بازدارندگی الزم را ندارد و نیاز است
که اصالح شود ،تأکید کرد :پلیس و دستگاه قضایی قاطعانه و برابر قانون با
هنجارشکنان و مخالن امنیت و آرامش جامعه برخورد خواهند کرد.

کالهبرداری با عضویت در گروه دوستیابی

گروه حوادث  /مرد شیاد که با هک گوشی تلفن کاربران شبکههای اجتماعی
از مخاطبان آنها کالهبرداری میکرد دستگیر شد.
بــه گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رســیدگی بــه این پرونده با مراجعه
مرد جوانی به پلیس فتای پایتخت آغاز شد که مدعی بود شخص ناشناسی با
دسترسیغیرمجازبهحسابکاربریاشدرتلگرامازمخاطبانشکالهبرداری
کرده است .وی در توضیح بیشتر گفت :در شبکه اجتماعی تلگرام در یک گروه
دوستیابی عضو شدم و برای دوستی با شخصی ارتباط گرفتم که این فرد یک
برنامه برای من ارســال کرد و گفت حتماً آن را نصب کنم تا در آن بیشــتر با
هم آشنا شویم ،پس از نصب برنامه ،متوجه شدم کارکردی ندارد اما همین
برنامه باعث شد آن فرد به مخاطبان تلگرام من دسترسی پیدا کند و پس از
ارتباط با مخاطبانم با ارسال شماره کارت به آنها درخواست وجه کرده است.
سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات
تهران بزرگ در اینباره گفت :کارشناسان پلیس فتای تهران بزرگ اقدامات
تخصصی خود را آغاز کردند و با بررسیهای فنی موفق شدند ردپای مجرم را
در فضای مجازی شناسایی کنند و پس از تشریفات قضایی متهم را دستگیر و
به پلیس فتای پایتخت انتقال دادند.
وی با اشاره به افزایش تعداد شاکیهای این پرونده اظهار داشت :مجرم
پس از حضور در پلیس فتا ضمن پذیرش جرم خود عنوان کرد که از طریق
نصــب بدافــزار روی تلفن همراه دیگــران به مخاطبان آنها دسترســی پیدا
کرده و به آنها پیام میداده و با ارســال شماره کارت از آنها درخواست واریز
پول میکرده که در مجموع حدود  200میلیون تومان به دست آورده است.

