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رویداد

سلطانسکه
بهحکماعداماعتراضکرد

وحيد مظلومين معروف به ســلطان سکه و 
محمداسماعيل قاسمی ملقب به محمد سالم 
که از سوی شعبه دوم دادگاه های ویژه رسيدگی 
به پرونده های اخاللگران اقتصادی اخير به اعدام 
محکوم شدند، به حکم دادگاه اعتراض کردند. 
به گزارش ایرنا بر اساس استجازه ای که رئيس 
قوه قضائيه از رهبر معظم انقالب اسالمی گرفته، 
آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام قطعی و 
الزم االجراست و احکام اعدام با مهلت حداکثر 
10روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی 

کشور است.

واژگونیاتوبوس
دانشآموزاندرتبریز

اتوبوس دانش آمــوزان کــه از اردوی راهیان نور 
درحال بازگشت بود، در تبریز واژگون شد. به نوشته 
خبرگزاری پانا، ظهر  چهارشنبه به دلیل لغزنده بودن 
جاده در ورودی اتوبان کسایی و نرسیده به ائل گلی، 
اتوبوس دانش آموزان در تبریز واژگون شــد. در این 
حادثه یک دانش آموز و یک بزرگسال جان خود را از 
دست دادند و دانش آموزان دیگر نیز مجروح شدند.  
با اعالم این رخداد بیــش از ۱۰ آمبوالنس به محل 
حادثه اعزام شدند و امدادگران هالل احمر  وماموران  
آتش  نشانی عملیات امداد و نجات را آغاز کردند.  در 
بررسی های اولیه، کارشناسان علت واژگونی اتوبوس 

را لغزنده بودن جاده اعالم کردند.

دالیلسقوط
جتخانوادهباشاراندرایران
به گزارش تســنيم به نقــل از روزنامه حریت، 
دالیل سقوط هواپيمای جت مسافربری خصوصی 
ترکيه که در اســفندماه  سال گذشته اتفاق افتاد، 
به این شکل عنوان شده که یکی از سه سرعت در 
هواپيما از کار افتــاده و دخالت فنی خلبان آن در 
هدایت هواپيما نيز به شکل غلط صورت گرفته و 
در نتيجه خطای انسانی نيز در این سقوط نقش 
داشته است. هواپيمای ســقوط کرده به خانواده 
حسين باشاران، فعال اقتصادی ثروتمند ترکيه ای 
تعلق داشت که در آن حادثه دختر او مينا، همراه 
با ۶ نفر از رفقای او و 4 خدمه هواپيما جان خود را 

از دست دادند.

 

گزارش تصویری
پليس فتا عنوان کرد:  استفاده 10 تا 12 ميليون نفر از فيلترشکن در ایران

کاهشکاربرانتلگرام
وافزایش55درصدیجرائماینترنتی

روز گذشته سردار  شهروند| 
کمال   هادیانفر در نشست خبری 
که بــه منظور تشــریح اقدامات 
پليس فتای ناجا برگزار شده بود، 
صحبت هایی کرد که بخش های 
مجزای آن در سایت های خبری 
بازتاب داشــت؛ از تعداد کاربرانی 

که در ایران از VPN اســتفاده می کننــد و افزایش جرایم فضــای مجازی گرفته 
تا برخورد با ســایت های اعالم کننده قيمت ســکه و ارز،   انتقاد از نبود متولی برای 

سایت های همسریابی و رصد پسر اینستاگرامی فراری به ترکيه. 
از 5 ميليون تا 50 ميليون

قاعدتا رشد سرسام آور کاربران فضای مجازی بر کسی پوشيده نيست، اما آماری که 
رئيس پليس فتای ناجا اعالم کرده، قابل تامل اســت. سردار   هادیانفر تعداد کاربران 
در  سال ۹2 را 5 ميليون نفر اعالم کرده که تا  سال ۹7 یعنی امسال به 50 ميليون کاربر 
رسيده است. در این موضوع قطعا باید توسعه تلفن های هوشمند را مدنظر قرار داد که 

رشد فراگير آن در شهر و روستا، آمار کاربران را باال برده است.
رشد 55 درصدی جرایم 

رئيس پليس فتای ناجا در بخش دیگری از صحبت های خود به آمار پليس فتا در ۶ 
ماهه امسال اشاره کرده و گفته است که پرونده ها در مقایسه با مدت مشابه  سال قبل 
55 درصد رشد داشــته اند. نکته دیگر در صحبت های او این است که تقریبا نيمی از 
جرایم یعنی 23 درصد، مربوط به مباحث غيراخالقی هستند. رئيس پليس فتا بستر 
عمده این جرایم را تلگرام و اینستاگرام عنوان کرده، هرچند باید توجه داشت فضای 
مجازی صرفا ابزار است، درحالی که انگيزه های جرم در فضای واقعی شکل می گيرد. 
البته ســردار   هادیانفر اعالم کــرده 72 درصد مجرمان مدرک دیپلــم و زیردیپلم 

داشته اند که به راحتی می توان تعداد ارتکاب جرم را با ميزان آگاهی مجرم سنجيد.
VPN  10 تا 12 ميليون نفر درگير

رئيس پليس فتای ناجا در ادامه سخنان خود آماری هم درباره استفاده کنندگان 
فيلترشــکن در ایران ارایه داده که رقمی حدود 10 تا 12 ميليون نفر اســت. سردار   
هادیانفر گفته است: »بعد از فيلتر تلگرام، شــاهد کاهش استفاده از تلگرام و ریزش 
کاربران آن بوده ایم، اما همچنان بيشترین جرایم در تلگرام و پس از آن در اینستاگرام 
رخ می دهد.« این جمله خود نشــان می دهد باوجود تاکيد برخی شــخصيت ها بر 
فيلترینگ، این تصميم موفق نبوده است، چون اگر به سابقه ماجرا نگاه کنيم، تلگرام 
حدود اردیبهشت ماه فيلتر شــد، اما آمار ارایه شده توســط پليس فتا که مربوط به 
امسال است، 55 درصد افزایش جرم را نشان می دهد. طبق گفته پليس فتا، ۶4 درصد 
جرایم مربوط به تلگرام است، اما ســوال اینجاست تلگرام که تقریبا از ابتدای امسال 

فيلتر شده، چرا در کاهش جرایم نقشی نداشته؟
مشکل سایت های همسریابی و صيغه 

هادیانفر در پاسخ به پرسشی درباره  فعاليت های سایت های همسریابی نيز گفته 
است: »متاسفانه هنوز سایت های همســریابی و صيغه در کشور فعاليت می کنند، 
اما هيچ متولی برایشــان وجود ندارد.« این ســایت ها از سوی پليس فتا شناسایی و 
مسدود می شــوند، اما به گفته پليس فتا فعاليت شان همچنان از طریق شبکه های 
اجتماعی و ســایت های جدید ادامه دارد.  هادیانفر به بانوان هشــدار داد که به هيچ 
عنوان عکس های شخصی و خصوصی خود را در فضای مجازی منتشر نکنند، چراکه 
بسياری از سودجویان این عکس ها را برداشته و در کانال ها و سایت های مختلف به 

اشتراک می گذارند.
ماجرای وحيد خزایی

در پایان  هادیانفر در پاســخ به پرسشــی درباره  اقدامات وحيد خزایی که به پسر 
اینستاگرامی معروف است و پس از قيد وثيقه از کشور متواری شده، گفت: »از همان 
ابتدا توصيه ما این بود که برای این فرد قرار وثيقه ســبک صادر نشود، اما به هرحال 

فعاليت او تحت رصد پليس است و اقدامات ما در مورد این فرد درحال انجام است.« 

شهر

شهروند| روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی 
یــک فوریت »طرح اصالح مــاده ۲۴۲ قانون آیین دادرســی 
کیفری« درباره زمان بازداشــت موقت، کلیــات این طرح را با 
۱۶۹ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالــف و۷ رأی ممتنع از مجموع 
۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. براین اساس 
و آن طور که خبرها از مجلس آمده، قرار است بازداشت موقت از 
سیستم کیفری حذف شود، اما بهمن کشاورز، وکیل دادگستری 
در گفت وگو با »شهروند« می گوید که هدف این ماده این بوده 
که مدت قرار بازداشت محدود باشــد. »ماده 242 قانون آیین 
دادرســی کیفری فعلی که در 1392 تصویب و در  سال 1394 
اصالح شده است )اصالح پیش از اجرا( درخصوص قرار بازداشت 
یا قرارهای دیگری که منتهی به بازداشت شود، پیش بینی هایی 
کرده و هدف این بوده که مدت قرار بازداشت در هرحال محدود 
باشد. به این ترتیب قانون گذار حق اعتراض با فواصل معینی- با 
توجه به نوع و شدت جرم انتسابی- برای متهم درنظر گرفته و 
درنهایت مقرر داشته )... به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از 
حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند 
و در هرصورت در جرایم موجب ســلب حیات مدت بازداشت 
موقت از دو سال و در ســایر جرایم از یک سال تجاوز نمی کند( 
یعنی در جرمی که حداقل مجازات آن یک ســال حبس است، 
متهم را با قرار بازداشت بیش از یک سال نمی توان در حبس نگه 
داشت و در جرایم شــدیدتر مثال قتل یا چیزهایی شبیه به آن 

مدت اجرای این قرار بیش از دو سال نمی تواند باشد.« 
کشاورز با انتقاد از نحوه به تصویب رساندن این طرح معتقد 
است؛ طرحی که فعال مورد بحث است، به استناد تبصره 2 ماده 
142 آیین نامه داخلی مجلس پیش از آنکه کمیسیون تخصصی 
در مورد آن بررسی و اظهارنظر کند، در دستور کار صحن علنی 
قرار گرفت کــه این خود از دقت کار می کاهــد. »درعین حال 
هم اکنون طرحی تحت عنوان )اصالح مــوادی از قانون آیین 
دادرسی کیفری( در دستور کار مجلس قرار دارد که ماده 242- 

یعنی ماده موضوع طرح مورد بحــث- در ضمن این اصالحات 
مورد بررسی و احتماال اصالح قرار خواهد گرفت. بنابراین بهتر 
بود اصــالح ماده 242 هم در بطن همیــن اصالح کلی تحقق 
می یافت. بگذریم از این که این اصالحات پیاپی آن هم در قانونی 
که قبل از اجرا یک بار اصالح شده است و جنبه آزمایشی بودن آن 
نیز به طور ناگهانی منتفی و قطعی و دایمی گشته است، موجه به 

نظر نمی رسد.«
به گفته این وکیل دادگستری، در مقدمه توجیهی این طرح 
هدف از تقدیم آن کاهش مدت بازداشــت موقت عنوان شده، 
حال آن که از مجموع دالالت ماده واحده چنین اســتنباطی 
نمی شود. »مهمترین ویژگی طرح اصالحی و ماده موجود این 
است که در اصالح ماده 242 در غیرمورد جرایم مستوجب سلب 
حیات یا قصاص عضو مدت بازداشــت متهم با امکان ابقای آن 
برای یک مرتبه حداکثر تا دوماه تجویز شده درحالی  که در ماده 
242 فعلی این مهلت تا یک سال درصورت وجود علل قابل قبول 
مجاز اعالم شده است. بنابراین گمان می رود بهترین راه حل برای 
اصالح این ماده به نحو مطلوب آن است که کمیسیون تخصصی 
نظر تفصیلی خود را بدهد و حالت بهتر آن است که، همچنان که 
گفته شد، اصالح این ماده ضمن اصالحات موادی از قانون آیین 
دادرسی کیفری که در دستور کار مجلس هم است، انجام شود.« 
اما مهمترین تأثیر ماده 242 حتی در وضع فعلی این اســت 
که مراجع تحقیق در دادسرا را وادار می کند به کار خود سرعت 
ببخشند، زیرا درصورتی که کسی به جرمی متهم باشد و برای 
او قرار بازداشت صادر شــود، به محض این که مدت توقفش در 
بازداشتگاه با حداقل مجازات جرم انتسابی مساوی شود، بازپرس 
یا دادیار مکلف به تبدیل تأمین خواهند بود، به نحوی که متهم 
بیش از آن در بازداشت باشد و طبیعی است این به نفع متهمان 
است. »مثال پرونده مشهوری که متهمان آن مدت نسبتا طوالنی 
است بدون تعیین تکلیف زندانی هستند، به  زودی مشمول این 

ضابطه قرار خواهند گرفت.«

چالشبازداشتموقتدرمجلس!
 بهمن کشاورز: اصالحات پياپی آن هم در قانونی که قبل از اجرا یک بار اصالح شده است و جنبه 

آزمایشی بودن آن نيز به طور ناگهانی منتفی شده، موجه به نظر نمی رسد
مهمترین تأثير ماده 242 درباره زمان بازداشت موقت این است که مراجع تحقيق در دادسرا را وادار 

می کند به کار خود سرعت ببخشند

مجلس، یک فوریت »طرح اصالح ماده 242 قانون آیين دادرسی کيفری« 
درباره زمان بازداشت موقت را تصویب کرد

 دکتــر غالمرضــا خلیــل اهلل، متخصص 
کــودکان شــهر مراغــه، به درخواســت 

کودک، عروسک او را معاینه می کند.

  توزیــع ســبد کاال در مناطق زلزلــه زده ثالث باباجانی توســط بنیــاد خیریه امــام رضا )ع( 
)فرارو(

  شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخالل گران در نظام اقتصادی 
کشــور، با حضور عباس جعفری دولت آبادی دادســتان عمومی و انقالب تهران برای رســیدگی به 

اتهامات واردکنندگان گوشی تلفن همراه تشکیل جلسه داد. )رکنا(

پوشش جالب موتورسواران چینی در سرما. )مشرق(
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معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری نسبت به عواقب سکوت کشورها برابر رفتار خطرناک آمریکا هشدار داد. مجید 
تخت روانچی در نشست »همکاری های اروپا، ایران و آینده برجام« در بروکسل با اشاره به تالش ایران برای استقرار 
ثبات درخاورمیانه و حفظ حاکمیت قانون در روابط بین دولت ها، بر ضرورت تعهد عملی کشورهای اروپایی نسبت به 
وظایف خود در چارچوب برجام تأکید کرد. وی با مرور عملکرد جمهوری اسالمی ایران در 15 سال گذشته در زمینهٔ 
هسته ای، رویکرد مسئوالنه کشورمان و اعتقاد جمهوری اسالمی ایران به گفت وگو و تعامل را مورد اشاره قرارداد و 

یادآور شد که استمرار هر توافق بین المللی مستلزم ایفای تعهدات از سوی همه طرف ها خواهد بود.

مجيد تخت روانچی:

استمرار
توافقاتبینالمللی

مستلزمتعهد
همهطرفهاست

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟45 / 16

اتمام صفحه آرایی
17 / 45

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

می توانـد  کمربنـد  بسـتن 
در  را  ميـر  و  مـرگ  خطـر 
سرنشينان صندلی عقب، 25 
تـا ۷5 درصـد کاهـش دهد.
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