معاونسیاسیدفتررئیسجمهورینسبتبهعواقبسکوتکشورهابرابررفتارخطرناکآمریکاهشدارداد.مجید
تخت روانچی در نشست «همکاری های اروپا ،ایران و آینده برجام» در بروکسل با اشاره به تالش ایران برای استقرار
ثباتدرخاورمیانهوحفظحاکمیتقانوندرروابطبیندولتها،برضرورتتعهدعملیکشورهایاروپایینسبتبه
وظایف خود در چارچوب برجام تأکید کرد .وی با مرور عملکرد جمهوری اسالمی ایران در 15سال گذشته در زمینهٔ
هستهای ،رویکرد مسئوالنه کشورمان و اعتقاد جمهوری اسالمی ایران به گفتوگو و تعامل را مورد اشاره قرارداد و
یادآورشدکهاستمرارهرتوافقبینالمللیمستلزمایفایتعهداتازسویهمهطرفهاخواهدبود.

مجید تخت روانچی:


استمرار
توافقات بینالمللی
مستلزم تعهد
همه طرفهاست

مجلس ،یک فوریت «طرح اصالح ماده  ۲۴۲قانون آیین دادرسی کیفری»
درباره زمان بازداشت موقت را تصویب کرد

گزارش تصویری

عکس :ایلنا

شهروند| روز گذشته سردار
ل هادیانفر در نشست خبری
کما 
که بــه منظور تشــریح اقدامات
پلیس فتای ناجا برگزار شده بود،
صحبتهایی کرد که بخشهای
مجزای آن در سایتهای خبری
بازتاب داشــت؛ از تعداد کاربرانی
که در ایران از  VPNاس��تفاده میکنن��د و افزایش جرایم فضــای مجازی گرفته
تا برخورد با ســایتهای اعالمکننده قیمت ســکه و ارز،انتقاد از نبود متولی برای
سایتهای همسریابی و رصد پسر اینستاگرامی فراری به ترکیه.
از 5میلیون تا  50میلیون
قاعدتا رشد سرسامآور کاربران فضای مجازی بر کسی پوشیده نیست ،اما آماری که
رئیس پلیس فتای ناجا اعالم کرده ،قابل تامل اســت .سردار هادیانفر تعداد کاربران
د ر سال  92را 5میلیون نفر اعالم کرده که تا سال  97یعنی امسال به 50میلیون کاربر
رسیده است .در این موضوع قطعا باید توسعه تلفنهای هوشمند را مدنظر قرار داد که
رشد فراگیر آن در شهر و روستا ،آمار کاربران را باال برده است.
رشد 55درصدی جرایم
رئیس پلیس فتای ناجا در بخش دیگری از صحبتهای خود به آمار پلیس فتا در 6
ماهه امسال اشاره کرده و گفته است که پروندهها در مقایسه با مدت مشاب ه سال قبل
۵۵درصد رشد داشــتهاند .نکته دیگر در صحبتهای او این است که تقریبا نیمی از
جرایم یعنی  23درصد ،مربوط به مباحث غیراخالقی هستند .رئیس پلیس فتا بستر
عمده این جرایم را تلگرام و اینستاگرام عنوان کرده ،هرچند باید توجه داشت فضای
مجازی صرفا ابزار است ،درحالیکه انگیزههای جرم در فضای واقعی شکل میگیرد.
البته ســردار هادیانفر اعالم کــرده 72درصد مجرمان مدرک دیپلــم و زیردیپلم
داشتهاند که به راحتی میتوان تعداد ارتکاب جرم را با میزان آگاهی مجرم سنجید.
 10تا 12میلیون نفر درگیر VPN
رئیس پلیس فتای ناجا در ادامه سخنان خود آماری هم درباره استفادهکنندگان
سردار

فیلترشــکن در ایران ارایه داده که رقمی حدود  10تا  12میلیون نفر اســت.
هادیانفر گفته است« :بعد از فیلتر تلگرام ،شــاهد کاهش استفاده از تلگرام و ریزش
کاربران آن بودهایم ،اما همچنان بیشترین جرایم در تلگرام و پس از آن در اینستاگرام
رخ میدهد ».این جمله خود نشــان میدهد باوجود تاکید برخی شــخصیتها بر
فیلترینگ ،این تصمیم موفق نبوده است ،چون اگر به سابقه ماجرا نگاه کنیم ،تلگرام
حدود اردیبهشتماه فیلتر شــد ،اما آمار ارایهشده توســط پلیس فتا که مربوط به
امسال است55 ،درصد افزایش جرم را نشان میدهد .طبق گفته پلیس فتا64 ،درصد
جرایم مربوط به تلگرام است ،اما ســوال اینجاست تلگرام که تقریبا از ابتدای امسال
فیلتر شده ،چرا در کاهش جرایم نقشی نداشته؟
مشکل سایتهای همسریابی و صیغه
هادیانفر در پاسخ به پرسشی دربار ه فعالیتهای سایتهای همسریابی نیز گفته
است« :متاسفانه هنوز سایتهای همســریابی و صیغه در کشور فعالیت میکنند،
اما هیچ متولی برایشــان وجود ندارد ».این ســایتها از سوی پلیس فتا شناسایی و
مسدود میشــوند ،اما به گفته پلیس فتا فعالیتشان همچنان از طریق شبکههای
اجتماعی و ســایتهای جدید ادامه دارد.هادیانفر به بانوان هشــدار داد که به هیچ
عنوان عکسهای شخصی و خصوصی خود را در فضای مجازی منتشر نکنند ،چراکه
بسیاری از سودجویان این عکسها را برداشته و در کانالها و سایتهای مختلف به
اشتراکمیگذارند.
ماجرای وحید خزایی
ن هادیانفر در پاســخ به پرسشــی دربار ه اقدامات وحید خزایی که به پسر
در پایا 
اینستاگرامی معروف است و پس از قید وثیقه از کشور متواری شده ،گفت« :از همان
ابتدا توصیه ما این بود که برای این فرد قرار وثیقه ســبک صادر نشود ،اما بههرحال
فعالیت او تحت رصد پلیس است و اقدامات ما در مورد این فرد درحال انجام است».

قضا

حادثه

اتفاق

دالیل سقوط
جت خانواده باشاران در ایران

به گزارش تســنیم به نقــل از روزنامه حریت،
دالیلسقوطهواپیمایجتمسافربریخصوصی
ترکیه که در اســفندماه سال گذشته اتفاق افتاد،
به این شکل عنوان شده که یکی از سه سرعت در
هواپیما از کار افتــاده و دخالت فنی خلبان آن در
هدایت هواپیما نیز به شکل غلط صورت گرفته و
در نتیجه خطای انسانی نیز در این سقوط نقش
داشته است .هواپیمای ســقوطکرده به خانواده
حسین باشاران ،فعال اقتصادی ثروتمند ترکیهای
تعلق داشت که در آن حادثه دختر او مینا ،همراه
با  6نفر از رفقای او و  4خدمه هواپیما جان خود را
از دست دادند.

اینفوگرافی

وحید مظلومین معروف به ســلطان سکه و
محمداسماعیل قاسمی ملقب به محمد سالم
کهازسویشعبهدومدادگاههایویژهرسیدگی
بهپروندههایاخاللگراناقتصادیاخیربهاعدام
محکوم شدند ،به حکم دادگاه اعتراض کردند.
به گزارش ایرنا بر اساس استجازهای که رئیس
قوهقضائیهازرهبرمعظمانقالباسالمیگرفته،
آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام قطعی و
الزماالجراست و احکام اعدام با مهلت حداکثر
۱۰روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی
کشوراست.

یعنی ماده موضوع طرح مورد بحــث -در ضمن این اصالحات
مورد بررسی و احتماال اصالح قرار خواهد گرفت .بنابراین بهتر
بود اصــاح ماده  242هم در بطن همیــن اصالح کلی تحقق
مییافت .بگذریم از اینکه این اصالحات پیاپی آن هم در قانونی
کهقبلازاجرایکباراصالحشدهاستوجنبهآزمایشیبودنآن
نیزبهطورناگهانیمنتفیوقطعیودایمیگشتهاست،موجهبه
نظرنمیرسد».
به گفته این وکیل دادگستری ،در مقدمه توجیهی این طرح
هدف از تقدیم آن کاهش مدت بازداشــت موقت عنوان شده،
حال آنکه از مجموع دالالت ماده واحده چنین اســتنباطی
نمیشود« .مهمترین ویژگی طرح اصالحی و ماده موجود این
استکهدراصالحماده 242درغیرموردجرایممستوجبسلب
حیات یا قصاص عضو مدت بازداشــت متهم با امکان ابقای آن
ی که در ماده
برای یکمرتبه حداکثر تا دوماه تجویز شده درحال 
 242فعلیاینمهلتتایکسالدرصورتوجودعللقابلقبول
مجازاعالمشدهاست.بنابراینگمانمیرودبهترینراهحلبرای
اصالحاینمادهبهنحومطلوبآناستکهکمیسیونتخصصی
نظرتفصیلیخودرابدهدوحالتبهترآناستکه،همچنانکه
گفته شد ،اصالح این ماده ضمن اصالحات موادی از قانون آیین
دادرسیکیفریکهدردستورکارمجلسهماست،انجامشود».
اما مهمترین تأثیر ماده  242حتی در وضع فعلی این اســت
که مراجع تحقیق در دادسرا را وادار میکند به کار خود سرعت
ببخشند ،زیرا درصورتی که کسی به جرمی متهم باشد و برای
او قرار بازداشت صادر شــود ،به محض اینکه مدت توقفش در
بازداشتگاهباحداقلمجازاتجرمانتسابیمساویشود،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«.مثالپروندهمشهوریکهمتهمانآنمدتنسبتاطوالنی
است بدون تعیین تکلیف زندانی هستند ،بهزودی مشمول این
ضابطهقرارخواهندگرفت».

اتوبوس دانشآمــوزان کــه از اردوی راهیان نور
درحال بازگشت بود ،در تبریز واژگون شد .به نوشته
خبرگزاریپانا،ظهر چهارشنبهبهدلیللغزندهبودن
جاده در ورودی اتوبان کسایی و نرسیده به ائلگلی،
اتوبوس دانشآموزان در تبریز واژگون شــد .در این
حادثه یک دانشآموز و یک بزرگسال جان خود را از
دست دادند و دانشآموزان دیگر نیز مجروح شدند.
با اعالم این رخداد بیــش از  ۱۰آمبوالنس به محل
حادثه اعزام شدند و امدادگران هالل احمر وماموران
آتشنشانی عملیات امداد و نجات را آغاز کردند .در
بررسیهایاولیه ،کارشناسانعلتواژگونیاتوبوس
رالغزندهبودنجادهاعالمکردند.
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تلگرام
کاهش کاربران
و افزایش  55درصدی جرائم اینترنتی

مهمترین تأثیر ماده  242درباره زمان بازداشت موقت این است که مراجع تحقیق در دادسرا را وادار
میکند به کار خود سرعت ببخشند

سلطان سکه
به حکم اعدام اعتراض کرد
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پلیس فتا عنوان کرد :استفاده  10تا  12میلیون نفر از فیلترشکن در ایران

بهمن کشاورز :اصالحات پیاپی آنهم در قانونی که قبل از اجرا یکبار اصالح شده است و جنبه
آزمایشیبودن آن نیز بهطور ناگهانی منتفی شده ،موجه به نظر نمیرسد

واژگونی اتوبوس
دانشآموزان در تبریز

3

شهر

چالش بازداشت موقت در مجلس!

شهروند| روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی
یــک فوریت «طرح اصالح مــاده  ۲۴۲قانون آیین دادرســی
کیفری» درباره زمان بازداشــت موقت ،کلیــات این طرح را با
 ۱۶۹رأی موافق ۲۰ ،رأی مخالــف و ۷رأی ممتنع از مجموع
 ۲۲۵نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند .براین اساس
و آنطور که خبرها از مجلس آمده ،قرار است بازداشت موقت از
سیستمکیفریحذفشود،امابهمنکشاورز،وکیلدادگستری
در گفتوگو با «شهروند» میگوید که هدف این ماده این بوده
که مدت قرار بازداشت محدود باشــد« .ماده  242قانون آیین
دادرســی کیفری فعلی که در  1392تصویب و در سال 1394
اصالح شده است (اصالح پیش از اجرا) درخصوص قرار بازداشت
یا قرارهای دیگری که منتهی به بازداشت شود ،پیشبینیهایی
کرده و هدف این بوده که مدت قرار بازداشت در هرحال محدود
باشد .به این ترتیب قانونگذار 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 دوسال و در ســایر جرایم از یکسال تجاوز نمیکند)
یعنی در جرمی که حداقل مجازات آن یکســال حبس است،
متهم را با قرار بازداشت بیش از یکسال نمیتوان در حبس نگه
داشت و در جرایم شــدیدتر مثال قتل یا چیزهایی شبیه به آن
مدتاجرایاینقراربیشازدوسالنمیتواندباشد».
کشاورز با انتقاد از نحوه به تصویبرساندن این طرح معتقد
است؛ طرحی که فعال مورد بحث است ،به استناد تبصره  2ماده
 142آییننامهداخلیمجلسپیشازآنکهکمیسیونتخصصی
در مورد آن بررسی و اظهارنظر کند ،در دستور کار صحن علنی
قرار گرفت کــه این خود از دقت کار میکاهــد« .درعین حال
هماکنون طرحی تحت عنوان (اصالح مــوادی از قانون آیین
دادرسی کیفری) در دستور کار مجلس قرار دارد که ماده-242

بسـتن کمربنـد میتوانـد
خطـر مـرگ و میـر را در
سرنشینان صندلی عقب۲۵ ،
تـا  ۷۵درصـد کاهـش دهد.

رویداد

شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی
کشــور ،با حضور عباس جعفری دولتآبادی دادســتان عمومی و انقالب تهران برای رســیدگی به
اتهامات واردکنندگان گوشی تلفن همراه تشکیل جلسه داد( .رکنا)

دکتــر غالمرضــا خلیــلاهلل ،متخصص
کــودکان شــهر مراغــه ،به درخواســت
کودک ،عروسک او را معاینه میکند.

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