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قاتل سنگپران در چنگال عدالت

به گزارش ایسنا ،حدود دو هفته پیش بود که
پلیس تهران از مرگ یک زن حین رانندگی و بر اثر
اصابت سنگی پرتاب شده از سوی فردی ناشناس
خبر داد؛ خبری که خیلی زود فراگیر شد و البته
تاییدی شد بر اخبار و گزارشهای ضدونقیضی که
از پرتاب سنگ به سمت خودروهای سواری در چند
بزرگراه تهران به دست رسانهها رسیده بود .این
اقدام گرچه فراگیری زیادی نداشت اما به سبب
اینکه تاکنون وقوعش سابقه نداشته است ،موجب
وحشت برخی از رانندگان شده بود  .در همین راستا
نیز پلیس با تشکیل بیش از  ۵۰تیم ویژه رسیدگی به
موضوع را در دستورکار خود قرار داد.
سرانجام نیز پیگیریهای پلیس نتیجه داد و عامل
اصلی این اقدام ،درست دو هفته بعد از پرتاب مرگبار
سنگ به سمت خودروی یک زن در بزرگراه نواب به
همان صحنه جرم بازگشت و در حالی که قصد تکرار
جرائم قبلیاش را داشت ،از سوی ماموران پلیس
پیشگیری تهران بزرگ دستگیر شد .با دستگیری این
فرد اما راز جنایتی دیگر نیز از سوی مقامات رسمی
در دادسرا و پلیس در اختیار رسانهها قرار گرفت و
مشخص شد که متهم در تاریخ  ۱۲آذرماه نیز با پرتاب
سنگ به سمت یک خودروی سواری در حال حرکت
در بزرگراه یادگار امام منجر به مرگ مردی حدودا
 ۳۳ساله شده است و دست کم دو مورد قتل را در
پروندهاش دارد.
سردار حسین رحیمی ،فرمانده انتظامی تهران
بزرگ ،درباره جزئیات دستگیری این فرد اظهار
کرد ۱۲ :آذرماه امسال بود که پلیس راهور گزارشی
از یک حادثه ترافیکی برای دفتر فرماندهی انتظامی
پایتخت ارسال کرد؛ گزارشی که در آن عامل تصادف
پرتاب سنگ از میانه بزرگراه به سمت یک خودروی
سواری در بزرگراه یادگار امام اعالم و متاسفانه منجر
به مرگ راننده مرد و  ۳۳ساله خودرو شده بود.
بر اساس این گزارش همچنین مشخص شد که به
چندین خودروی سواری در حال حرکت نیز خساراتی
وارد و حتی راننده یا سرنشینان برخی از آنها نیز
مصدوم شده بودند.
وی با بیان اینکه به محض دریافت این گزارش
تیمهایی ویژه از سوی پلیس پایتخت برای
رسیدگی به این موضوع وارد عمل شدند ،گفت:
به هر حال حادثه عجیبی رخ داده بود و به همین
دلیل پرونده به شکل ویژه مورد بررسی قرار گرفت.
دو پلیس پیشگیری و آگاهی پایتخت نیز دستور
ویژه دریافت کردند که با تشکیل تیمهایی عامل یا
عامالن این اقدام را شناسایی و دستگیر کنند .در
همین راستا نیز  ۵۰تیم شامل تیمهای محسوس و
نامحسوس فعالیت خود را آغاز کردند .همزمان با
این اقدامات تصاویر دوربینهای مداربسته اطراف
محل وقوع جرم نیز مورد بررسی و بازبینی قرار
گرفت.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به جریان
داشتن تحقیقات و اقدامات پلیس برای رسیدگی به
این پرونده گفت :رسیدگیها ادامه داشت تا اینکه
 ۹دی ماه حادثه مشابهی و اینبار در محدوده
بزرگراه نواب رخ داد و متاسفانه به علت پرتاب بلوک
سیمانی به سمت یک دستگاه خودروی سواری در
حال حرکت ،راننده این خودرو که زنی حدودا ۴۵
ساله بود ،جان خود را از دست داد .با کسب این
خبر بالفاصله ماموران در محل حاضر شدند و

آغاز پویش کودکان سایبری از شنبه

مردی که سنگپرانیاش همچون اجل معلق بر سر برخی از رانندگان در بزرگراههای نواب ،یادگار امام و شیخ فضلالله نوری نازل شده بود ،باالخره با
تحقیقات و پیگیریهای پلیس دستگیر شد و به جرم خود اعتراف کرد.

این فرد در
محلهاییکه
سرعت خودرو
بسیار باال
بود ،کمین و
اقدام به پرتاب
سنگ به سمت
خودروهای
سواری کرده
بود
رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
در این محدوده نیز تصاویر دوربینهای مداربسته
ن بار ماموران در تصاویر
مورد بررسی قرار گرفت و ای 
به دست آمده به فردی با رفتارهای غیرمتعارف
مشکوک شدند.
رحیمی ادامه داد :تحقیقات ادامه داشت تا اینکه
صبح روز پنجشنبه ( ۲۳دی ماه) ماموران پلیس
پیشگیری پایتخت از حضور همان فرد مشکوک در
حوالی محل وقوع حادثه قبلی در بزرگراه نواب باخبر
و برای رسیدگی به موضوع وارد عمل شدند .این
فرد قصد داشت که اقدام به پرتاب سنگ به سمت
خودروهای عبوری کند که از سوی ماموران دستگیر
و به مقر انتظامی منتقل شد.
وی با بیان اینکه تمامی اسناد و شواهد حاکی از
آن بود که جرم از سوی همین فرد انجام شده است،
گفت :این فرد که مردی حدودا  ۴۵ساله بود ،مورد
بازجویی قرار گرفته و به جرم خود اعتراف کرد .این
فرد معترف شد که پرتاب مرگبار سنگ به سمت دو
خودروی سواری در بزرگراههای یادگار امام و نواب
صفوی از سوی خودش انجام شده است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه برابر
نتایج تحقیقات انجام شده همچنین اعترافات متهم،
اقدامات این فرد منجر به مرگ دو تن و دست
کم جراحت شش تن و آسیب دیدگی به هشت
خودروسواری شده است ،اظهارکرد :این فرد در
محلهایی که سرعت خودرو بسیار باال بود ،کمین
و اقدام به پرتاب سنگ به سمت خودروهای سواری
کرده بود .این موضوع نشان میدهد که متهم با
قصد وارد کردن آسیب جدی و کشتن دست به این

کار زده است.
رحیمی درباره اینکه آیا این فرد همدستی نیز داشته
است هم گفت:تحقیقات ما همچنین اعترافات متهم
نشان میدهد که فرد دستگیر شده هیچ همدستی
نداشته و تمامی این اقدامات را بهتنهایی انجام داده
است.
دستگیری  ۱۰سنگپران دیگر طی یک و نیم ماه
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اقدام مشابهی
از سوی افراد دیگر در بزرگراهها و معابر تهران وجود
داشته یا خیر نیز اظهارکرد :موارد دیگر به این شدت
نبوده است اما پلیس طی همین مدت زمان تقریبا
یک و نیم ماهه حدود  ۱۰نفر را دستگیر کرد و حتی
یکی از این افراد با سنگی  ۵۰کیلوگرمی دستگیر شد
البته قصد آنان و شدت کارشان به اندازه این فرد
نبوده است و دستگیر شدگان قصد و نیت متفاوتی
داشتند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین ابراز
امیدواری کرد که پرونده فرد دستگیر شده که منجر
به مرگ دو تن شده است،مورد رسیدگی ویژه قرار
بگیرد و زودتر مجازات شود.
تمهیدات پلیس برای جلوگیری از جرائم مشابه
رحیمی درباره اقداماتی که باید برای جلوگیری از
تکرار چنین حوادثی انجام شود نیز گفت :بعد از
اولین حادثه نگاه ما در حوزه گشتهای انتظامی
تغییر کرد و عالوه بر اقدامات انتظامی و ترافیکی،
موضوع مراقبت از رفتارها و افراد و اقدامات مشکوک
در محورهای بزرگراهی و پلها و  ...نیز در دستور
کار تمامی واحدهای گشتی و حتی گشتهای پلیس
راهور قرار گرفت .ما دستورات جدیدی را صادر کردیم

و مراقبتهای ویژهای از سوی گشتها و ماموران ما
در حال انجام است تا عالوه بر کار گشت انتظامی،
نگاه مراقبتی و ایمنی هم در این مسیرها وجود داشته
باشد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ اضافه کرد :مدتی قبل
فردی را دستگیر کردیم که خودروهای گرانقیمت را به
آتش میکشید .متاسفانه چنین مواردی وجود دارد
و جزو برنامههای پلیس است که مراقبتهای الزم
را انجام دهد البته دستگاههای دیگر نیز مسئولیت
دارند و باید به وظایف خود عمل کنند.
رحیمی درباره تاثیر سابقه مشکالت روانی بر
ارتکاب این اقدامات و نقش دستگاههای مسئول برای
کنترل بیماران روانی نیز اظهار کرد :درباره سالمت
روان افراد که باید پزشکی قانونی نظر و رای خود
را صادرکند و صرفا برحسب ادعای متهم نمیتوان
گفت که آیا این فرد دارای مشکالت روحی و روانی
است یا خیر؟ اما در مجموع چنین افرادی ممکن
است در هر شهر و جامعهای حضور داشته باشند
و دستگاههایی مانند بهزیستی و حتی خانوادههای
خود این افراد مسئولیت مراقبت و نگهداری از آنان
را دارند ،کما اینکه افرادی نیز در مراکز تحت مراقبت
هستند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره اینکه متهم
با استفاده از بلوکهای سیمانی و مصالح رها شده
از سوی پیمانکاران شهرداری و عمرانی در حاشیه
خیابان دست به این جنایت زده و آیا میتوان
پیمانکاران را ملزم به حفاظت از این مصالح کرد،
گفت :این هم جزو مواردی است که مسئوالن باید
مدنظر قرار دهند و ما این تذکر را نیز خواهیم داد.

دو کوهنورد تهرانی در علم کوه جان باختند
رئیس قرارگاه کوهنوردی کالردشت از مرگ دو کوهنورد تهرانی در
ارتفاعات علم کوه خبر داد.
مهرزاد فرضی به ایرنا گفت که این کوهنوردان  ۱۷دی ماه
صعودشان به قله علم کوه را شروع کردند ولی روز پنجشنبه به علت
بارش برف و برودت هوا تقاضای امداد رسانی کردند که بالفاصله
کوهنوردان هالل احمر با بالگرد برای کمک اعزام شدند.
وی گفت که با رسیدن امدادگران به ارتفاع چهارهزار و  ۷۰۰متری
و پیدا کردن کوهنوردان  ،مشخص شد که یکی از آنها جان باخت
و یکی دیگر هم که بشدت سرما زده شده بود حین انتقال جانش
را از دست داد.
فرضی افزود که به علت بارش سنگین برف و کوالک شدید امکان

انتقال اجساد این دو کوهنورد به مناطق پایین دست و تحویل به
خانوادههایشان وجود ندارد.
علم کوه با ارتفاع چهار هزار و  ۸۵۰متر در مرکز رشته کوه تخت
سلیمان واقع در شهرستان کالردشت قرار دارد و بعد از دماوند
دومین قله بلند ایران به شمار میرود .دیوارهای که در دامنه
شمالی قله علم کوه قرار دارد ،از فنیترین و سختترین مسیرهای
سنگنوردی و دیوارهنوردی کشور محسوب میشود.
رشته کوههای تخت سلیمان بیش از یکی  ۴۵قله باالی چهار
هزار متر دارد و به خاطر داشتن یخچالهای متعدد ،برف چالها
و دیوارهها ،همواره مورد توجه کوهنوردان و گردشگران داخلی و
خارجی است.
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رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم
سایبری پلیس فتا ناجا از آغاز دومین پویش
کودکان سایبری از تاریخ  ۲۵الی  ۳۰دیماه خبر
داد و گفت :ایجاد محیطی ایمن برای کودکان از
اهداف این پویش است.
سرهنگ علی محمد رجبی در گفتوگو با مهر
از آغاز پویش مردمی کودکان سایبری خبر داد
و گفت :اینترنت به عنوان یک منبع متداول رو
به رشد است که فرصتها و همچنین خطرات
آنالین را به ویژه برای کودکان افزایش میدهد
به همین منظور یکی از اهداف پویش کودکان
سایبری افزایش فرصتها و کاهش خطرات
آنالین برای کودکان و خانوادهها است.
وی در تشریح این خبر اظهار کرد :در حال
حاضر پلیس فتا ،دومین پویش کودکان سایبری
را از تاریخ  ۲۵الی  ۳۰دیماه سال جاری با
مشارکت بخش خصوصی و دولتی از قبیل
سازمان صدا و سیما ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،شهرداری تهران و شهرداری کالن
شهرهای کشور در راستای ارتقا مهارت استفاده
مؤثر خانوادهها از فضای مجازی ،ایجاد محیطی
ایمن برای کودکان و ایجاد جریان گفتمان سواد
فضای مجازی برای کودکان مبتنی بر آموزشهای
پیشگیری از وقوع جرایم سایبری در سطح کشور
اجرا خواهد کرد.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم
سایبری پلیس فتا ناجا گفت :شناسایی
سیاستها ،ابزارها ،منابع و همچنین ایجاد آگاهی
عمومی نسبت به مسائل مربوط به حمایت از
کودکان در فضای مجازی و به اشتراک گذاشتن
تجربیات در این زمینه از رویکردهای مثبت این
پویش به شمار میآید.
وی در ادامه به برقراری تعادل میان فناوری و
فرهنگ استفاده از آن به عنوان یکی از شیوههای
مدیریت فضای مجازی اشاره کرد و گفت :این
امر بدون همراهی خانوادهها امکانپذیر نیست.
کافی نبودن آشنایی خانوادهها با مخاطرات
فضای مجازی و عدم به کارگیری راهکارهای
ایمن ،باعث بروز آسیبهای جسمی و روحی
برای کودکان شده و والدین باید به منظور بهره
مندی فرزندانشان از فرصتهای فضای مجازی،
دانش سایبری خود را ارتقا داده و همراه کودکان
خود باشند.
رجبی اضافه کرد :خانوادهها میتوانند با
پیگیری صفحه پویش کودکان سایبری به آدرس
 cyberpolice.ir/cyberkidsبه راهکارها و
اقدامات مؤثری به منظور حفاظت از کودکان
خود در فضای مجازی دست یابند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم
سایبری پلیس فتا ناجا گفت :اصول والدگری و
فرزند پروری سایبری در فضای مجازی ،اعتیاد
اینترنتی ،بازیهای رایانهای ،ایمنی در آموزش
مجازی ،نقض حریم خصوصی و مسئولیت
اجتماعی از جمله محورهای پویش کودکان
سایبری است که پلیس فتا با شعار «پلیس
فتا ،حامی کودکان در فضای مجازی» به آنها
خواهد پرداخت.
وی در پایان گفت :کانال پلیس فتا در
اپلیکیشن شاد به آدرس shad.ir/policefata
و سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir
مرجعی کامل از اخبار ،اطالعات و آموزشهای
سایبری بوده و کاربران با مراجعه به آنها
میتوانند راهنماییهای الزم را دریافت نمایند
و در صورت نیاز نیز میتوانند گزارش موارد
مشکوک را در سامانه پاسخگویی فوریتهای
سایبری و شماره تلفن  ۰۹۶۳۸۰بهصورت
شبانهروزی با همکاران ما در میان بگذارند.
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متهمی که با پرتاب بلوک سیمانی باعث مرگ دو نفر شده بود ،دستگیر شد

کاهش  ۹درصدی وقوع جرائم خشن
و مسلحانه از ابتدای سال تاکنون

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینکه
روند جرائم مسلحانه و خشن در تهران طی ۹
ماهه اخیر کاهشی بوده است ،توضیحاتی درباره
جذب کارآگاهان زن در پلیس آگاهی ارائه کرد.
سردار علیرضا لطفی ،رئیس پلیس آگاهی
توگو با ایلنا درباره سرقت
تهران بزرگ ،در گف 
خشن و مسلحانه در تهران گفت :روند وقوع
جرائم مسلحانه و خشن در  ۹ماهه اخیر امسال
کاهشی بوده است و  ۹درصد روند کاهشی
داشته است.
وی ادامه داد :در تهران بزرگ مهم این است
سرقت بزرگ کشف نشدهای باقی نداریم .ما از
طریق اقدامات اطالعاتی سارقان مسلح را تحت
رصد و کنترل داریم و دستگیریها در این زمینه
روند خوبی دارد.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره تشکیل
بانک اطالعاتی از مجرمان سابقهدار و جرائم
مسلحانه گفت :یک کار مشترک بین ما و قوه
قضاییه در این زمینه صورت میگیرد .یکی از
برنامههای آتی ما در این حوزه نیز ادامه همین
روند است و برای سال  ۱۴۰۱در این زمینه نیز
برنامهریزی برای اقدامات الزم صورت گرفته
است.
سردار لطفی درباره استفاده از کارآگاهان زن
در پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد:
ما در حال حاضر در پلیس آگاهی تهران بزرگ
کارآگاه خانم نیز داریم .در آزمونهایی که برای
کاراگاهی برگزار میشود نیز محدودیتی برای
شرکت زنان کارآگاه وجود ندارد .کارآگاهان حتما
باید آزمون بدهند .وقتی در آزمون انتخاب شوند
برای ارتقاء در مراحل بعدی براساس پروندههایی
که رسیدگی میکنند ،ارزیابی صورت میگیرد.
وی همچنین درباره مهمترین پرونده ها در ۹
ماهه اخیر در پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت:
همه پروندهها از نظر ما مهم هستند .البته تمرکز
ما بیشتر بر پروندههای جرائم خشن و مسلحانه
و از این قبیل پروندههاست .همچنین با توجه به
نگرانیهایی که مردم نسبت به سرقت منازل دارند
ما در این زمینه نیز تمرکز و برنامهریزی بیشتری
در خصوص سارقان منازل داریم .رئیس پلیس
آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد :بیشترین
مواردی که از منازل سرقت میشود طال ،ارز و
وجوهات است که مردم قاعدتا نباید در منازل
نگهداری کنند اما متاسفانه مردم این وجوهات را
علیرغم تاکیدات پلیس بازهم در منازل نگهداری
میکنند ۹۰ .درصد اموال سرقت شده از منازل در
خصوص همین موضوعات است.
سردار لطفی همچنین درباره پروندههای راکد
گفت :در حوزه جنایی ما هیچ پرونده راکدی
نداریم و از ده سال پیش تاکنون هر پروندهای که
به نتیجه نرسیده است را بررسی میکنیم .امسال
بر روی  ۱۴درصد از پروندههای جنایی که در
گذشته حل نشده باقی مانده بود ،تمرکز کردیم
و این پروندهها بررسی شده و به نتیجه رسیدهاند
و این پروندهها نیز به آمار کشفیات امسال اضافه
شدهاند و از همین رو آمار کشفیات ما به بیش از
 ۱۰۰درصد رسیده است.
وی ادامه داد :ما در خصوص پروندههای جنایی
و مهم پایه بررسی پروندهها را بر روی ده سال
گذاشتهایم و هر پروندهای که در این مدت زمانی
حل نشده باشد را بررسی و به نتیجه میرسانیم.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره پرونده
افراد فقدانی گفت :ما امسال رسیدگی به پرونده
افراد فقدانی را در پلیس آگاهی مرکز متمرکز
کردهایم و همه پروندههای فقدانی در آگاهی مرکز
رسیدگی میشود .ما نگرانیمان در پروندههای
فقدانی این است که این منجر به جنایت نشود
و از همین رو این پروندهها به صورت ویژه و
شبانهروزی بررسی میشود.
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