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2سارق مسلح را شناسایی کنید

شهروند| پلیس در تعقیب 2 سارق مسلح مغازه 
سوپرمارکتی اس��ت. این مردان با تهدید اسلحه و 

چاقو سناریوی سرقت را به مرحله اجرا درآوردند. 
25 خردادماه یک س��رقت مس��لحانه از مغازه 
سوپرمارکتی واقع در اتوبان شهید محالتي - خ آب 
موتور - خ واضحي فر - کوچه رشیدآباد به کالنتری 

110 شهدا اعالم شد. 
با حضور مأموران کالنت��ری در محل، صاحب 
س��وپرمارکتی اع��الم ک��رد دو سرنش��ین یک 
موتورس��یکلت وی��و آبی رن��گ اقدام به س��رقت 
مس��لحانه از مغازه وی کرده اند.  مالباخته پس از 
حضور در اداره یکم پلی��س آگاهی، در اظهاراتش 
به کاراگاهان گفت: »س��اعت 20:30 داخل مغازه 
خود ب��ودم که ناگه��ان دو نفر وارد مغازه ش��دند 
یکی از آنها یک اس��لحه از زیر لباسش خارج کرد 
و فریاد زد: »هرچه پول در مغ��ازه داری، بده«؛ به 
نظرم اسلحه واقعی نبود وقتی این موضوع را اعالم 
کردم یکی از ای��ن 2 مرد یک قبضه چاق��و از زیر 
لباس��ش خارج کرد و گفت: »چاقو که دیگه الکی 
نیست« و پس از آن هر دو نفر به پشت دخل آمدند 
و تمامی پول داخل مغازه را س��رقت و به سرعت 
سوار یک موتورس��یکلت ویو آبی رنگ پارک شده 
در مغازه شدند و پا به فرار گذاشتند.؛ در حین فرار 
سارقان، یک قوطی کنسرو را به سمت آنها پرتاب 
کردم که به صورت یکی از آنها برخورد کرد اما آنها 
بدون توجه به این موض��وع از محل فرار کردند.«  
با توجه به ادامه رس��یدگی به پرونده در اداره یکم 
پلی��س آگاهی و ب��ا توجه به تجهی��ز محل وقوع 
سرقت به دوربین های مداربس��ته و ثبت تصاویر 
لحظه سرقت، تصاویر بدست آمده متهمان منتشر 
می شود تا هرکسی اطالعاتی درخصوص هویت، 
مخفیگاه یا محل های ت��ردد این مردان در اختیار 
دارند، اطالعات خود را از طریق شماره تماس های 
51055501 و 51055601 در اختیار کارآگاهان 

اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.« 

تهرانرکوردداربرقگرفتگی

برق، جان 615 نفر را گرفت
615 نفر در مدت 10 ماه به علت برق گرفتگی 
جان خود را از دست داده اند. از این تعداد 568 نفر 
مرد بودند. بنا بر اعالم پزشکی قانونی کشور، 615 
نفر طی 10 ماه گذش��ته در سراسر ایران به علت 
برق گرفتگی جان خود را از دست داده اند. در این 
آمار مشخص شده که 568 نفر این افراد را مردان و 
تنها 47 نفر را زنان تشکیل می دهند. در این زمینه 
نیز اس��تان تهران با 130 کش��ته رکورددار است. 
در تهران 4 زن و 126 م��رد به علت برق گرفتگی 
جان خود را از دس��ت داده اند. پس از تهران استان 
خوزس��تان با 61 کشته، خراس��ان رضوی با 44 
کشته، فارس با 39 کشته و اصفهان با 37 کشته 
به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. در زمینه 
تعداد زنانی که در یک استان به علت برق گرفتگی 
جان خود را از دس��ت داده اند، استان خوزستان با 
12 کشته و اس��تان خراس��ان رضوی با 5 کشته 
رتبه ه��ای اول و دوم را دارا هس��تند. با نگاهی به 
آمار متوجه می ش��ویم که در  سال 90 تعداد 727 
نفر ش��امل 646 مرد و 81 زن، در  سال 91 تعداد 
689 نفر شامل 621 مرد و 68 زن و در  سال 92 نیز 
تعداد 750 نفر شامل 687 مرد و 63 زن جان خود 

را به علت برق گرفتگی از دست داده اند.

5 کشته در   واژگونی اتوبوس
اتوبوس مسافربری به علت عدم توانایی راننده 
در کنترل خودرو در مسیر زابل - مشهد واژگون 
شد. 5 مسافر این اتوبوس در این حادثه تلخ جان 
باختند.  ش��امگاه سه ش��نبه 19 اسفندماه یک 
اتوبوس »زابل - مش��هد« در محور »شوس��ف 
- سربیشه« واژگون ش��د، که بر اثر این حادثه 5 
مس��افر جان باختند.  اتوبوس زابل - مشهد در 
کیلومتر 5 محور شوسف - سربیشه به علت عدم 
توانایی در کنترل وسیله  نقلیه و تخطی از سرعت 
مطمئنه از جاده خارج و بی��رون از جاده واژگون 
ش��د. بر اثر این حادثه دو مسافر در محل و 3 تن 
در بیمارستان جان باختند. همچنین 14مسافر 
این اتوبوس مجروح و در بیمارستان های شهید 
آتش دس��ت نهبندان و بیمارستان امام رضا)ع( 
بیرجند بستری و 6 نفر به صورت سرپایی درمان 
و مرخص ش��دند. رئیس بیمارس��تان ش��هید 
آتش دس��ت نهبندان بی��ان ک��رد:  3 مصدوم 
حادثه واژگون��ی اتوبوس زابل – مش��هد که به 
این بیمارستان اعزام ش��ده بودند بر اثر وخامت 
حالش��ان جان باختند و حال یک مصدوم دیگر 

نیز وخیم است.

ردپا

رویخطحادثه
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ش�هروند| بارش برف و باران 3 اس��تان کش��ور را 
غافلگیر کرد. ش��دت برف و ب��اران به ح��دی بود که 
روستاییان و شهرنش��ینان را به محاصره خود درآورد. 
230 امدادگر هالل احمر در قالب 47 تیم نس��بت به 
امدادرسانی 1700 سیل زده اقدام کردند. این درحالی 
بود که نجاتگران 500 نفر را از این حادثه بارانی نجات 
دادند اما بر اثر این سیالب شدید 3 نفر نیز جان خود را 

از دست دادند و چند نفر دیگر نیز زخمي شدند. 
از روز پنجش��نبه تا ظهر دیروز 3 اس��تان کشور را 
س��یالب مرگباري در بر گرف��ت. ط��ي دو روز آب و 
بارندگي و برف ش��دید زندگي در 3 استان هرمزگان، 
کرمان و سیستان وبلوچستان را مختل کرد و درست 
یک هفته مانده به عید نوروز مردم این س��ه استان را 
گرفتار کرد. با بارش های باران و برف در این سه استان 
چندین تیم ام��دادي هالل احمر وارد عمل ش��دند و 
نسبت به امدادرس��اني مناطق اقدام کردند. حسین 
درخش��ان، در گفت وگو با »ش��هروند« با بیان این که 
2 ش��هر بندرعب��اس و رودان و همچنین 9 روس��تا 
تحت تأثیر س��یل و آبگرفتگی ق��رار گرفتند، گفت: 

»175 نفر توس��ط امدادگران به مناطق امن 
منتقل شدند و نیز 3 نفر در اثر جاری 

شدن س��یل و آبگرفتگی در این 
استان ها جان خود را از دست 

دادند. یکي از آنها در اس��تان 
هرم��زگان ی��ک رانن��ده 
وانت ب��ه عل��ت بارندگي 
ش��دید قربانی سیل شد و 
بر اث��ر تصادف ج��ان خود 
را از دس��ت داد. در اس��تان 

سیستان وبلوچستان نیز 2نفر 
جان خود را از دست دادند.

سخنگوی س��ازمان امداد و نجات 
جمعی��ت هالل احمر از تخلی��ه آب از 140 

واحد مس��کونی خبر داد و گفت: »امدادگران درحال 
ساماندهی امور هستند. دو شهر بندرعباس و رودان بر 
اثر سیل دچار آسیب شده اند. این درحالی است که 20 

روستا هم از آبگرفتگی و سیل در امان نماندند.
س��خنگوی س��ازمان ام��داد و نج��ات جمعی��ت 

هالل احم��ر ب��ا بی��ان 
امدادگ��ر   230 این ک��ه 
در قال��ب 47 تیم نس��بت به 
امدادرس��انی 1700 سیل زده اقدام 
کرده اند، گفت: »امدادگران 55 نفر را در استان های 
هرمزگان و کرمان به مناط��ق امن منتقل کرده و آب 
را از 240 واحد تخلیه کرده اند. امدادگران 500 نفر از 
افراد این مناطق را که در محاصره سیل بودند، نجات 

داده اند.«

سيلدراستانکرمانتلفاتجانينداشتهاست
سامیار جانش��ین ش��وراي مدیریت بحران استان 
کرمان نیز در رابطه با سیل در این استان به »شهروند« 
گفت: »به علت بارش باران و برف شدید در کرمان 43 
اکیپ امدادي شامل 119 نفر کارهاي امدادرساني را به 
خوبي به انجام رساندند. خوشبختانه در استان کرمان 
کسي بر اثر سیل جان خود را از دست نداد ولي 22نفر 
به خاطر تصادفات جاده اي بر اثر سیالب زخمي شدند. 
مصدومان همگي به بیمارستان انتقال یافتند و حال 

همه آنها مس��اعد است. گش��ت هاي هوایي هم برای 
امدادسراني در آسمان به پرواز درآمدند.« 

وي ادامه داد: »بر اثر این سیالب به 65 روستا آسیب 
وارده ش��ده و در بخش کش��اورزي نیز خس��اراتي به 
کشاورزان وارد آمده است. در این حادثه 4 پل جاده اي 

شکست و مسیرها مسدود شدند.«
در ادام��ه مدیر هالل احمر اس��تان کرم��ان نیز در 
گفت وگو ب��ا »ش��هروند« گف��ت: »در عملیات های 
تیم ه��ای نجاتگر هالل احم��ر 502 خ��ودرو از میان 
سیالب رهاس��ازي ش��د، 124 نفر نیز اس��کان داده 
شده اس��ت و 2 هزار 366 نفر نیز امدادرساني شده اند. 
همچنین برنج، تن ماهي، کنسرو، روغن نباتي و قند نیز 
ازجمله اقالمي بود که از سوي هالل احمر به مردم این 

استان توزیع شد.« 
پايانعمليات260امدادگر
درسيستانوبلوچستان

مصطفي معاون امداد و نجات اس��تان سیس��تان  
و بلوچستان نیز در درخصوص سیل و برف در استان 
سیستان وبلوچس��تان گفت: در این اس��تان 14 تیم 
امدادي ش��امل 260 امدادگر به مناطق س��یل زده در 
شهرستان هاي ایرانشهر، گناوه و خارک اعزام شدند و 
عملیات خود را آغاز کردند. در این استان متأسفانه یک 
نفر جان خود را از دس��ت داد ولي به ش��خص دیگري 
آسیب نرسید. راه ها به علت محاصره برف مسدود شده 
بود که درحال حاضر مشکالت به وجود آمده رفع شده 

است و کار تیم امدادي نیز به پایان رسیده است. 
همچنین مدیر جمعیت هالل احمر استان هرمزگان 
در ادامه گفت: در این اس��تان بر اثر سیل برف و باران، 
17 روستا دچار مشکل شد و به امدادرساني نیاز پیدا 
کرد. 20 تیم امداد و نجات شامل 81 نیروي امدادي نیز 
وارد محل هاي سیل زده شدند و نسبت به امدادرساني 
اقدام کردند. خس��ارات زیادي بر اثر این س��یالب به 
روستاهاي سیل زده وارد شد که کارشناسان درحال 
حاضر حال تخمین میزان این خس��ارات هس��تند. 
به چندین نفر نیز اسکان داده شد و چندین اقالم نیز 
بین سیل زده ها توزیع شد. کار امدادرساني همچنان 
ادامه دارد و نیروهاي امدادي هنوز هم درحال کمک به 

سیل زدگان هستند. 

مرگ3نفربراثرسيالبمرگباردرشبعيد

بارش، 3  استان کشور را غافلگیر کرد
47تيمنجاتهاللاحمربه1700سيلزدهامدادرسانيکردند امدادگران500نفررانجاتدادند

مکث

ش�هروند| دختر جوانی که س��ال ها با اختالل 
فراموشی دس��ت وپنجه نرم می کرد با مراجعه به 
پلیس پرده از خاطره ای س��یاه برداش��ت. اختالل 
فراموشی موقت دختر 20س��اله کافی بود تا در راه 
بازگش��ت به خانه ش��ان طعمه 3 مرد جوان شود. 
راننده تاکسی در پوش��ش مردی خیر دخترک را 

سوار خودرو کرد و به سمت مقصدی تاریک برد. 
ربودندخترکفراموشکار

چند روز پی��ش وقتی دختری ج��وان به همراه 
پدرش ب��ه پلیس آگاهی مش��هد مراجع��ه کرد، 
هیچ کس تصور نمی کرد او مورد آزار و اذیت 3 مرد 
قرار گرفته باش��د. دخت��رک درحالی که خاطرات 
س��یاهش را در ذهنش مرور می کرد ب��ه ماموران 
گفت: »از سال ها پیش دچار عارضه فراموشی موقت 
شدم به طوری که گاهی برای چند ساعت همه چیز 
را فراموش می کنم. چند روز پیش وقتی برای خرید 
از خانه مان خارج شده بودم، مسیر بازگشت را گم 
کردم. در کوچه و خیابان ها سرگردان بودم. تا این که 

راننده یک پیکان که به ظاهر راننده تاکس��ی بود 
در مقابل پایم توقف کرد. ب��ه او ماجرای گم کردن 
خانه مان را گفتم. او وانمود می کرد قصد کمک دارد، 
به همین خاطر س��وار خودرواش ش��دم. با این که 
مسیر خانه مان را نمی دانستم اما متوجه شدم او از 
محدوده ای که باید به دنبال آدرس می گشتیم هم 
خارج ش��د. وقتی به او اعتراض ک��ردم گفت 2 تا از 
دوستانش منتظر او هستند و بعد از سوار کردن آنها 
دوباره برای پیدا کردن خانه مان بر می گردیم. با سوار 
شدن دوس��تانش به خودور ناگهان ورق برگشت. 
هنوز هوا تاریک نشده بود که متوجه شدم از شهر 
خارج شدیم. هرچه التماس کردم که مرا به خانه مان 
برگردانند توجهي نکردند ت��ا این که به یک بیابان 
رس��یدیم. در آنجا مرا م��ورد آزار و اذیت قرار دادند 
و س��پس در یکی از خیابان های فرعی شهر رهایم 

کردند.«
عملياتپليسی

با ش��کایت هولناک این دختر ج��وان بالفاصله 

تیم های ویژه ای از ماموران برای شناسایی عامالن 
این جنایت سیاه وارد عمل شدند. تحقیقات نشان 
می داد عامالن اصلی این ماجرا با یک پیکان سفید 
رنگ دخت��رک را رب��وده و به بیابان های ش��اندیز 
برده اند.« با س��رنخ های به دس��ت آمده تحقیقات 
گسترده پلیسی آغاز ش��د تا این که سرکرده اصلی 
این باند در مخفیگاهش شناسایی شد. دستگیری 
این 3 مرد تبهکار آغاز ش��د و مام��وران در اقدامی 
ضربتی عامالن این حادث��ه را در عملیات جداگانه 

دستگیر کردند.
اعترافاتتکاندهنده

این 3 مرد مرموز به خیال این که طعمه شان دچار 
عارضه فراموشی اس��ت هرگز تصور نمی کردند در 
بن بست قانون قرار بگیرند. سرکرده این باند به نام 
مجید که تنها 28 سال داش��ت و طراح اصلی این 
سناریوی سیاه بود در اعترافاتش به ماموران گفت: 
»وقتی در خیابان با دختر جوانی روبه رو شدم که به 
خاطر فراموشی خانه ش��ان را پیدا نمی کرد فکری 

شیطانی به ذهنم رسید. موضوع را با 2 تا از دوستانم 
در میان گذاش��تم و به آنه��ا پیام��ک دادم که به 
دنبالشان می روم تا او را به خارج از شهر ببریم. آنجا 
او را مورد آزار و اذیت قرار دادیم و سپس درحالی که 
وضع مناسبی نداشت او را به محله خودشان بردیم 

و در خیابان رهایش کردیم.«
س��رتیپ بهمن امیری مقدم فرمان��ده انتظامی 
خراسان رضوی در رابطه با این خبر به »شهروند« 
گفت: »وقت��ی دختری جوان با پ��درش به پلیس 
آگاهی مراجعه کرد و مام��وران را در جریان حادثه 
س��یاهی که برایش رخ داده بود، قرار داد دستورات 
الزم برای دستگیری عامالن اصلی این ماجرا آغاز 
شد. درحالی که تحقیقات نشان می داد آنها دختر 
جوان را با یک خودوری پیکان به سمت بیابان های 
شاندیز برده اند، بالفاصله ماموران طرقبه و شاندیز 
وارد عمل ش��دند و با شناسایی س��رکرده اعضای 
باند که میانگین سنی ش��ان 25 سال بود دستگیر 

کردند.«

دربيابانهایشانديزمشهدرخداد

خاطره سیاه دختر فراموشکار، دست 3 آدم ربا را رو کرد

ذرهبین

آژير

توقف 4 زورگیر در ایستگاه پایتخت

شهروند| مردان تبهکار که با تشکیل یک باند 
زورگیری به سرقت های خشن دست می زدند در 

ایستگاه پایتخت متوقف شدند.
وقتی کارآگاه��ان در جری��ان زورگیری های 
مش��ابه قرار گرفتند که مردان تبهکار س��وار بر 
موتورسیکلت های طرح هوندا 125، طعمه های 
خود را با تهدید چاقو و قمه، به ش��یوه تک موتور 
)یک یا دو نفره( و یا دو موتور )سه یا چهار نفر( به 
دام می انداختند، دستگیری س��ارقان در دستور 

پلیس قرار گرفت. 
با شناس��ایی تعدادی از مالباختگان که به این 
شیوه و شگرد مورد سرقت قرار گرفته بودند، ده ها 
محل وقوع سرقت در اشرفی اصفهانی، باغ فیض، 
پونک، صادقیه، گیشا، مرزداران، بلوار فردوس و ... 

شناسایی شدند.
کارآگاه��ان که دنب��ال ردی از ای��ن تبهکاران 
بودند، به دو برادر به نامهای »بهزاد« 25س��اله و 
»بهروز« 26س��اله رس��یدند که به همراه دو نفر 
دیگر از دوستان و بچه محل های خود به نام های 
»فرشاد« 20س��اله و محمد 22ساله در منطقه 
اسالمش��هر، گروه جدی��دی از س��ارقان زورگیر 
تش��کیل داده بودند. بررسی ها نش��ان می داد که 
باند مجرم، با موتورسیکلت به تهران می آمدند و 
پس از انجام سرقت های خود در مناطق »غرب« و 
»شمال غرب« و »جنوب غرب«، بالفاصله از تهران 
خارج و به اسالمشهر بازمی گشتند. هر 4 متهم در 

عملیات هماهنگ پلیسی دستگیر شدند.
س��ارقان در بازجویی ها به ناچار لب به اعتراف 
گش��ودند و ب��ه س��رقت های خش��ن به ش��یوه 
گردنبندقاپی، موبایل قاپی و همچنین زورگیری 
به ش��یوه ایج��اد تصادف س��اختگی ب��ا خودرو 

مالباختگان اعتراف کردند. 
با توجه به اعت��راف هر 4 متهم به س��رقت در 
سطح شهر تهران به ویژه در مناطق غرب، بازپرس 
پرونده با درخواست انتشار تصاویر بدون پوشش 
هر 4 متهم از کسانی که موفق به شناسایی تصویر 
متهمان ش��دند دع��وت کرد تا جه��ت پیگیری 
شکایات خود به نشانی پایگاه دوم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ واق��ع در خیاب��ان آزادی – خیابان 

زنجان شمالی مراجعه کنند.« 

 نجات 11 نفر درآتش سوزی
 سونای خشک

آتش س��وزی در قسمت س��ونای خشک یک 
ساختمان مسکونی آتش نشانان دو ایستگاه را به 

محل حادثه کشاند.
نیروهای آتش نشانی در این حادثه تعداد 11 نفر 
از ساکنان را که در میان دود حاصل از آتش سوزی 
در طبقات فوقانی این ساختمان به دام افتاده بودند 

نجات دادند.
با تماس تعدادی از شهروندان با سامانه 125 و 
درخواس��ت کمک از آتش نشانی، بی درنگ زنگ 
ایستگاه های 64 و 88 ساعت 10: 05 دقیقه صبح 
جمعه به صدا درآم��د و آتش نش��انان بالفاصله 
به س��مت زعفرانیه، خیابان آبان، خیابان عالمه 

حرکت کردند.
بنا به گفته محمد فریادرس افسر آماده منطقه 
س��ه عملیات آتش نش��انی تهران، آتش س��وزی 
در قس��مت سونای خش��ک در طبقه منفی یک 
س��اختمان چهار طبقه مس��کونی اتفاق افتاد و 
دقایق��ی بعد دود حاص��ل از آن تم��ام طبقات را 
فراگرفت. وی افزود:  آتش نشانان بالفاصله به سه 
گروه تقسیم ش��دند و گروه اول با قطع برق و گاز 
ساختمان ایمن س��ازی محل را برعهده گرفتند. 
گروه دوم نیز با تجهیز خود به دستگاه تنفسی و با 
استفاده از چند رشته لوله آبرسانی خود را به کانون 
آتش در طبقه منفی یک رسانده و موفق شدند در 

کمترین زمان ممکن آن را مهار کنند.
فریادرس در ادامه گفت:  به طور همزمان گروه 
سوم آتش نشانان با جست وجو در طبقات، یازده 
نفر از ساکنان را به خارج از این ساختمان منتقل 
کردند و پس از آن به تخلی��ه دود پرداختند. این 
افسر آماده آتش نش��انی علت بروز این حادثه را از 
طرف کارشناسان آتش نشانی تحت بررسی اعالم 
کرد و افزود: خوشبختانه در این حادثه به هیچ یک 

از ساکنان آسیب وارد نشد.

 ش�هروند| 41 زن و 200 مرد با تشکیل 900 سایت مستهجن و 
تبهکارانه به فضاهای مجازی نفوذ کرده بودند. با عملیات پلیس فتای 
استان سیستان وبلوچستان گردانندگان و اعضای این 900 سایت با 
محتوای مجرمانه، دستگیر شدند. این درحالی است که به گفته رئیس 
پلیس فتای استان سیستان وبلوچس��تان پرونده سرقت های مالی، 
کالهبرداری، انتش��ار فیلم های خانوادگی در دنیای مجازی رشد 8 

برابری داشته است.
در دنیای واقعی تصور می شود که تنها چراغ های گردان قرمزرنگ 
خودروهای پلیس به دنبال شناسایی مجرمانی است که در کوچه و 
خیابان های شهر پرس��ه می زنند. اما این تنها یک روی ماجراست و 
مجرمان اینترنتی هرگز تصور نمی کنند وقتی به دنیای تبهکاری های 
مجازی کوچ می کنند، در رصد پلیس قرار خواهند گرفت. پیشرفت  ها 
در فضاي مجازی و اینترنت لحظه به لحظه و روزبه روز اس��ت با این 
حال همواره اتفاقاتی در این فضا درحال رخ دادن اس��ت. کوچ دنیای 
تبهکاری به فضاهای مجازی، س��ایت های اینترنتی و نرم افزارهای 
گوشی هوش��مند حاال یک معضل جدی اس��ت که در صورت عدم 
رس��یدگی به این موضوع، امنیت اجتماعی به خطر خواهد افتاد. به 
همین خاطر  سال 87 ضرورت تش��کیل دادسرایي تخصصي براي 
رس��یدگي به جرایم رایانه اي و اینترنتي در همه استان های کشور از 

سوي مسئوالن اعالم شد.
عملياتپليسفتادرکمترينزمان

تحقیقات و بررس��ی های گس��ترده ماموران پلیس فتا در آخرین 
روزه��ای  س��ال، 900 س��ایت فع��ال در زمینه های مس��تهجن و 
اعمال مجرمانه را شناس��ایی کرد. س��یدمحمد حسینی پور رئیس 
پلیس فتای سیستان وبلوچس��تان در رابطه با جزییات دستگیری 

عام��الن و گردانندگان این س��ایت ها گفت: »پلیس فتای اس��تان 
سیستان وبلوچستان در مدت 18 روز توانست 41 مجرم زن و 200 
مرد را که در فضای مجازی س��ایت های غیراخالقی و تبهکارانه راه 
انداخته بودند، دس��تگیر کند. این عملیات درحالی رخ داد که پیش 
از این میانگین زمان وقوع جرم تا کشف آن 41 روز بود و اکنون پلیس 
فتا زمان کشف جرایم را به 18 روز رسانده است. تاکنون 877 سایت 
مجرمانه شناسایی و عوامل آن بازداشت شدند. تمام سایت های استان 
سیستان وبلوچستان از طریق پلیس فتا 24 ساعته رصد می شوند و 
اجازه نمی دهیم هیچ مجرمی مخل امنیت مردم باشد.«  رئیس پلیس 
فتاي سیستان وبلوچستان در رابطه با هشدار به کاربران فضای مجازی 
و همچنین صاحبان کافی نت ها گفت: »به دلیل استفاده زیاد مردم 
از کافی نت ها از تمامی آنها خواسته شده مجهز به دوربین مداربسته 

باشند و مشخصات مراجعان شان را ثبت کنند.«
رشدجرايماينترنتی

حس��ینی پور در رابطه با این خبر گفت: »ام��روزه فضای مجازی 
موضوعی اس��ت که در همه جا رس��وخ پی��دا کرده و هم��ه از آن به 
نحوی بهره می برند، اما رش��د همه گیر فضای مجازی هم تهدیداتی 
در زمینه های کالهبرداری به وجود آورده اس��ت. با پیشرفت فضای 
مجازی؛ جرم های سنتی تبدیل به جرم در این فضا شده است و این 
موضوع درحالی رخ می دهد که آموزش ه��ای الزم در برخورد با این 
جرایم داده نشده است. پرونده سرقت های مالی، کالهبرداری، انتشار 
فیلم های خانوادگی در دنیای مجازی رش��د 8 برابری داشته است و 
کل پرونده های شناسایی شده در این زمینه رشد 2 برابر و نیمی دارد. 
در فضای مجازی مرز وجود ندارد و سرعت انتشار اخبار زیر یک ثانیه 
است به همین خاطر رهگیری و شناسایی مجرمان در فضای مجازی 

کار بسیار سختی اس��ت که با این حال کمک های پلیس فتا در این 
زمینه بسیار قابل توجه است.«

احساسامنيتکاذبدرفضاهایمجازی
رضا پرویزی حقوقدان و کارشناس جرایم رایانه ای در رابطه با روند 
رو به رش��د اعمال مجرمانه در فضاهای مجازی به »شهروند« گفت: 
»در دنیای��ی که روزبه روز بر تع��داد کاربران رایان��ه و اینترنت اضافه 
می شود، دور از ذهن نیس��ت که در این بین افرادی که در ذهنشان 
تمایالت مجرمان��ه هم دارند به این دنیای مج��ازی بپیوندند. وقتی 
کاربرها زیاد می ش��وند اقشار مختلف از س��طح جامعه با هر سطح 
تربیت و فرهنگ در کنار یکدیگر قرار می گیرند، و این درحالی است 
در فضاهای مجازی و دنیای اینترنتی کاربران می توانند بسیار راحت 
هویت واقعی شان را پنهان کنند. این اولین قابلیت سایبری است. یکی 
از دالیلی که باعث می شود این روزها دلیل بسیاری از جرایم ازجمله 
کالهبرداری و اخاذی ها در فضای اینترنت، آش��نا نبودن تبهکاران و 
مجرمان با مسائل فنی سایبری است. درحالی که گردش اطالعات و 
چرخش محتوا در فضای مجازی قابلیت ردیابی و شناس��ایی را دارد 
خیلی از آنها تصور می کنند فعالیت های مجرمانه ش��ان هرگز رصد 
نخواهد ش��د. این تصور باعث احس��اس امنی��ت کاذب در مجرمان 
می شود و به همین خاطر جرایم رایانه ای در چند  سال گذشته روند رو 
به رشدی داشته باشند. هرچند ورود پلیس فتا به بخش سایبری تأثیر 
زیادی در کاهش وقوع جرم در این فضا ها را دارد اما از طرفی اگر جرایم 
اینترنتی افزایش پیدا کنند آن وقت بسیاری از تبهکاران با شگردهای 
پنهان کردن هویت و مخفی کاری در فضای مجازی آشنا می شوند که 
این موضوع باعث به خطر افتادن امنیت جامعه و همچنین اخالل در 

فعالیت های پلیس فتا خواهد شد.«
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دستگیری 241 زن و مرد در دنیای تبهکاری های آنالین 
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