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مصرف كنن�دگان مواد مخ�در فق�ط ب�ه 
خ�ود و خانواده ش�ان آس�يب نمي زنند. 
آنها به ه�ر كجا كه قدم بگذارند بخش�ي 
از آس�يب هايي كه تحت تأثير مواد به آن 
مبتال ش�ده اند را به نماي�ش مي گذارند و 
به ديگران هم آس�يب مي رس�انند. مثل 
اتفاق�ي كه ب�راي حام�د اتفاق افت�اد. او 
جوان 22 ساله اي است كه خانواده اش به 
خاطر اعتياد ش�ديدش تصميم گرفتند 
او را راه�ي كمپ كنند اما حام�د با مأمور 
كم�پ درگير ش�د و او را به قتل رس�اند. 
به گزاش خبرنگار ما، س��اعت 23 ش��امگاه 
هیجدهم آبان ماه خانواده حامد كه از ابتالي 
او به مصرف مواد مخدر ب��ه تنگ آمده بودند 
تصمیم گرفتند پسرش��ان را براي درمان در 
يك كمپ ترك اعتیاد بستري كنند. آن شب 
وقتي مأموران كمپ به در خانه ش��ان آمدند 
تالش كردند حامد را با خودشان ببرند، اما او 
مقاومت كرد و يك��ي از مأموران را كه مردي 
35 ساله بود به قتل رساند و از خانه فرار كرد.  
لحظاتي بعد از وقوع حادثه تیمي از مأموران 
كالنتري 131 شهر ري خودشان را به محل 
رساندند و متوجه شدند مرد جوان با اصابت 
چاقو به قفسه سینه اش به قتل رسیده است. 
بعد از آن جسد به دس��تور قاضي به پزشكي 

قانون��ي منتقل ش��د و تیم��ي از كارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهي تهران براي بازداشت 

حامد دست به كار شدند. 
كارآگاهان در اولین گام محل هاي تردد حامد 
را تحت كنترل قرار دادند و ساعت 21 شامگاه 
22 آبان ماه او را در حالي كه براي تهیه پول 
مواد به خانه شان مراجعه كرده بود، بازداشت 
كردند.  حامد در توضیح شب حادثه گفت: 
آن شب متوجه شدم كه چند نفر از مأموران 
كمپ براي بردن من مقابل خانه مان آمده اند. 
آنها لحظاتي بعد وارد خانه شدند. من خودم 
را به آشپزخانه رس��اندم و چاقويي برداشتم 
و خودزني كردم. مي خواس��تم ب��ا اين كارم 
خانواده ام نگذارند من را ب��ه كمپ ببرند. به 
مادرم گفتم مأم��وران را از خانه بیرون كند. 
مادرم در خانه را باز كرد و مأموران يك به يك 
از خانه خارج شدند، اما فهمیدم يكي از آنها 
پشت در كمین كرده است. او مي خواست من 
را بگیرد و به كمپ ببرد. به طرفش دويدم و 
چاقو را در قفسه سینه اش فرو كردم كه روي 
زمین افتاد. بعد از خانه فرار كردم.  سرهنگ 
كارآگاه علي ولیپور گودرزي، معاون مبارزه 
با جرائم جنايي پلی��س آگاهي تهران بزرگ 
گفت: تحقیقات بیشتر از متهم در اداره دهم 

پلیس آگاهي تهران ادامه دارد.

مأموران پليس سه گروگانگيري كه پسر 10 ساله اي را جلوي 
مدرسه اش در شيراز ربوده بودند به دام انداختند و گروگان 

را آزاد كردند. 
س��اعت 7:45 صبح ديروز مأموران پلیس شهرستان شیراز با 
تماس تلفني شهروندي از ربودن پسر بچه 10 ساله اي با خبر و 
راهي محل شدند. بررسي ها نشان داد سرنشینان پژو 405 كه 
سه مرد هستند راه سرويس مدرسه اي را در بلوار بعثت شیراز 

سد كرده و پسر بچه 10 ساله را ربوده و از محل گريخته اند. 
 بدين ترتیب مأموران براي دستگیري آدم ربايان طرح عملیات 
مهار زمیني و هوايي را آغاز كردند تا اينكه در كمتر از سه ساعت 
بعد از حادثه موفق ش��دند خودروي آدم ربايان را در ايس��ت و 
بازرس��ي شهرس��تان ني ريز )در 192 كیلومتري شرق شیراز( 

متوقف و آدم ربايان را دستگیر و پسر 10 ساله را آزاد كنند. 
 سردار سرتیپ دوم احمدعلي گودرزي، فرمانده انتظامي استان 
فارس گفت: پس از پايان اين مأموريت، كودك به همراه بالگرد 

به شیراز منتقل شد و تحويل خانواده اش شد. 
تحقیقات درباره اين حادثه ادامه دارد. 

گروگانگيران دانش آموز 
شيرازي به دام افتادند

ربودن 2 دانش آموز به بهانه نشان دادن خرگوش
بي توجهي به ابت�الي بيماري هاي روحي 
و رواني كودكان مي تواند در بزرگس�الي 
به حوادث ناگواري مبتال ش�ود. حوادثي 
ك�ه تأثي�رات ناگ�وار آن  ممك�ن اس�ت 
خانواده و ك�ودكان ديگري را ه�م با آن 
درگير كن�د. در جريان ي�ك پرونده كه 
در دادسراي تهران تش�كيل شده است 
پس�ر جواني، دو دانش آموز را ب�ه بهانه 
نش�ان دادن خرگ�وش ب�ه مخفيگاهش 
كش�انده و ب�ا ايجاد وحش�ت برايش�ان 
اموالش�ان را س�رقت كرده اس�ت. او در 
بازجويي ها گفته است در دوران كودكي 
به بيماري روحي رواني مبتال شده و يك 
بار هم هدف كودك آزاري قرار گرفته بود. 
به گزارش خبرنگار ما، ظهر روز سه ش��نبه 
23 آبان ماه دو پس��ر دانش آموز 10 ساله به 
اداره پلیس رفتند و از پس��ر جواني به اتهام 

آدم ربايي و اخاذي شكايت كردند. 
يكي از دانش آم��وزان گف��ت: دقايقي قبل 
مدرسه تعطیل ش��د. من و دوس��تم در راه 
رفتن ب��ه خانه مان بوديم كه پس��ر جواني از 
پنجره خانه شان ما را صدا زد و گفت تعدادي 
خرگوش زيبا در خانه اش دارد و از ما خواست 
براي ديدن خرگوش ها به خان��ه اش برويم. 

از آنجايي كه من و دوس��تم عالقه زيادي به 
خرگوش داشتیم از پسر جوان خواستیم يكي 
از خرگوش ها را به جلوی در بی��اورد و به ما 
نشان دهد. لحظاتي بعد پسر جوان به جلوی 
در آمد و گفت خرگوش ها داخل قفس و در 
حال غذا خوردن هس��تند و بهتر است ما به 
داخل خانه شان برويم و هر كدام را كه دوست 
داش��تیم از قفس بیرون بیاوريم و با آن بازي 
كنیم.  وقتي وارد خانه شان شديم خبري از 
خرگوش نبود كه ناگهان پس��ر ج��وان ما را 
باتهديد چاقو داخل اتاقي زنداني كرد. او تلفن 
همراه مرا و پول هاي توجیبي من و دوستم را 
به زور گرفت. او قصد داشت ما را آزار و اذيت 
كند كه او را فريب داديم و در فرصت مناسب 
از خانه شان گريختم و به اداره پلیس آمديم. 

با طرح اين شكايت بالفاصله تیمي از مأموران 
پلیس راهي خانه مورد نظر شدند. مأموران در 
محل حادثه پسر 21 ساله اي به نام سهیل را 
بازداش��ت كردند. بررس��ي ها حكايت از اين 
داشت پس��ر جوان در نبود مادر و پدرش، دو 
دانش آموز را به بهانه نشان دادن خرگوش به 
خانه شان كشانده و از آنها سرقت كرده است. 
متهم در بازجويي ها به جرم خود اقرار كرد و 
گفت: من از كودكی دوبار مورد كودك آزاری 

قرار گرفتم و بعد دچار بیماري رواني دو قطبي 
ش��دم، اما پدر و مادرم براي درمان من اقدام 
نكردند تا اينكه در سن 17 سالگي بیماري ام به 
اوج خود رسید و آن زمان كه در مشهد ساكن 
بوديم در بیمارس��تاني بستري شدم. پس از 
آن همیش��ه تحت درمان ب��ودم و هر زماني 
كه داروهايم را مصرف نمي كردم بیماري ام 
تشديد مي شد و دس��ت به كارهاي عجیب 
و غريب مي زدم. يك ماه قبل ب��ه خاطر كار 
پدرم خانه مان را از مش��هد به تهران آورديم. 
در اين مدت دوباره بیم��اري ام اوج گرفت و 
چند باري ه��م براي درمان به بیمارس��تان 
روزبه رفتیم. چن��د روزي بود كه قرص هايم 
را مصرف نمي كردم تا اينكه امروز مادرم براي 
انجام كاري به بازار رفت. لحظه حادثه جلوي 
پنجره بودم كه ديدم بچه ها از مدرسه بیرون 
آمده اند و تصمیم گرفتم به بهانه نشان دادن 
خرگوش تعدادي از آنها را به خانه مان بكشم و 
از آنها سرقت كنم. به بچه هاي زيادي پیشنهاد 
دادم براي ديدن خرگوش به خانه مان بیايند، 
اما نیامدن تا اينكه اي��ن دو دانش آموز قبول 
كردند. همزمان با ادامه تحقیقات درباره اين 
حادثه متهم به دستور قاضي براي معاينه به 

پزشكي قانوني معرفي شد. 

اعتماد نداشتن برخی افراد به پليس و دستگاه قضايي يكي از معضالتي است 
كه عمدتاً به انتقام گيري هاي شخصي منجر مي شود. بسياري از پرونده هايي كه 
در دستگاه قضايي تشكيل مي شود ماجراهاي خونيني را روايت مي كنند كه در 
سايه عدم اعتماد به قانون شكل گرفته است. يكي از اين پرونده ها كه روز گذشته 
در دادگاه كيفري يك استان تهران بررسي شد از ماجراي مردي حكايت دارد 
كه مهمانش را با ادعاي اينكه به فرزند او نظر بدي داشته به قتل رسانده است. 
به گزارش خبرنگار ما، اين پرونده س��ال 92 با كشف جسد سوخته مردي داخل 
يك خودروي پرايد در شهر ري به جريان افتاد. بررسي هاي پلیس نشان داد جسد 
متعلق به قادر 35 ساله است كه شب قبل از كشف جسد در منزل مردي به نام نادر 
كه از بستگانش بود مهمان بوده است.  در اولین گام از تحقیقات، نادر به عنوان 
اولین مظنون بازداشت شد. نادر در بازجويي ها گفت: »آن شب مقتول با برادرزنم 
در يك اتاق خوابیده بودند. وقتي صبح از خواب بیدار شدم متوجه شدم او در خانه 

نیست. ديگر از او بي خبر بودم تا اينكه فهمیدم فوت كرده است.«
بعد از توضیحات، نادر برادرزن او به نام مهران نیز بازداشت شد، اما او هم با اظهارات 
ضد نقیضي ابراز بي اطالعي كرد. به اين ترتیب سومین شاهد - همسر نادر - كه شب 
حادثه در خانه بود بازداشت شد، اما او نیز قتل را انكار كرد و گفت متوجه نشده 

است چه موقع قادر از خانه آنها بیرون رفته است.«
نادر اما چند ماه بعد لب به اعتراف گشود و گفت: »آن شب برادرزنم، مقتول را به 
عنوان مهمان به خانه ما آورده بود. بعد از خوردن شام، پسرم كنار اتاقي كه در آن 
نشس��ته بوديم خواب بود. او را بغل كردم و به اتاق خواب بردم. همسرم در اتاقي 

ديگر تنها خوابید و من و برادرزنم و مقتول كنار پسرم خوابیديم.«
متهم در ادامه گفت: »نیمه هاي شب همسرم مرا بیدار كرد و گفت پسرم حالش 
خوب نیست و پريشان است. وقتي سراغ پس��رم رفتم و از او سؤال كردم، متوجه 
شدم مقتول قصد اذيت و آزار پسرم را داشته است. از اينكه او حرمت خانه ام را نگه 
نداشته بود عصباني شدم و از برادرزنم خواستم مرا كمك كند تا مقتول را خفه كنم. 

آنجا بود كه برادرزنم مرا كمك كرد و او را به قتل رسانديم.«
با ثبت اظهارات متهم، برادر زن وي – مهران – نیز ب��ار ديگر تحت بازجويي قرار 
گرفت. او نیز با اقرار به جرمش گفت: »مقتول را من به خانه خواهرم برده بودم به 
همین دلیل وقتي فهمیدم او قصد خیانت داشته است چاره اي نداشتم جز اينكه به 
نادر كمك كنم. « او در ادامه گفت: »بعد از اينكه مقتول را خفه كرديم نادر كه قوي 
هیكل بود خودش به تنهايي جسد را روي دوشش گذاشت و سوار خودروي پرايد 
مقتول كرد. سپس به خیابان خلوتي در ش��هر ري رفتیم و نادر خودرو را به آتش 

كشاند. « در ادامه همسر نادر هم حرف هاي شوهرش را تأيید كرد. 
بعد از اعتراف متهمان و بازسازي صحنه جرم از سوي آنها، نادر به اتهام مباشرت 
در قتل و مهران به اتهام معاونت در قتل روانه زندان شدند. پرونده به شعبه هشتم 
دادگاه كیفري يك استان تهران فرستاده شد اما در اولین جلسه رسیدگي به خاطر 
نقص در پرونده، رياس��ت دادگاه آن را براي تحقیقات بیش��تر به پزشكي قانوني 
فرستاد تا اينكه صبح ديروز پرونده بار ديگر روي میز هیئت قضايي همان شعبه به 
رياست قاضي توكلي قرار گرفت.  ابتداي جلسه بعد از درخواست قصاص از سوي 
اولیاي دم، نادر در جايگاه قرار گرفت و با قبول جرمش بار ديگر ماجرا را شرح داد و 
گفت: »پسرم بعد از اين حادثه ناراحتي روحي گرفت و در بهزيستي تحت درمان 
است. مقتول به ما خیانت كرد به همین دلیل بايد كشته مي شد. « سپس مهران 
نیز به اتهام معاونت در قتل در جايگاه قرار گرفت و گفت: »قصد قتل نداشتم اما 
نادر مرا مجبور كرد تا او را كمك كنم. در زمان قتل همراه نادر بودم، اما او خودش 

به تنهايي مقتول را كشت و خودروي او را به آتش كشاند.«
س��پس وكیل اولیاي دم در جايگاه قرار گرفت و گفت: »متهمان دروغ مي گويند. 
آنها به خاطر مبلغ 400 میلیون تومان عتیقه با مقتول اختالف داشتند و به خاطر 

همین او را كشتند.«
در پايان هیئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

عامالن قتل شبانه محاكمه شدند

پس�ري ك�ه مته�م اس�ت در جري�ان درگي�ري حوال�ي ايس�تگاه متروي 
آزادگان رانن�ده خ�ودروي تيب�ا را ب�ه قت�ل رس�انده پ�س از دس�تگيري 
مدع�ي ش�د قات�ل، ب�رادرش اس�ت ك�ه ش�باهت زي�ادي ب�ه او دارد. 
به گزارش خبرنگار ما، اين حادثه ساعت 16:35 عصر روز يك شنبه 22 مهرماه 
امسال مقابل ايستگاه متروي آزادگان اتفاق افتاد كه در جريان آن جوان وانت 
س��واري در درگیري با دو مرد مس��افربر يك��ي از آنها را زخم��ي و ديگري را با 
ضربات قمه به قتل رس��اند. پس از اعالم اين خبر تیم��ي از مأموران كالنتري 
153 شهرك ولیعصر همراه قاضي منافي آذر، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي در محل حاضر شدند.  بررسي ها نشان داد قاتل كه كامیار نام دارد هنگام 
خروج از پاركینگ پدرش با دو مرد مس��افربر كه مقابل در پاركینگ آنها پارك 
كرده بودند درگیر مي ش��ود و آنها را با قمه زخمي و از محل مي گريزد.   دوست 
مقتول به مأموران گفت: خودروي مقتول مقابل پاركینگ پارك بود و در حال 
سوار كردن مس��افر بود كه قاتل با خودروي وانتش بیرون آمد و با او براي اينكه 
سد معبر كرده بود درگیر شد. وقتي درگیري آنها باال گرفت قاتل از خودرواش 
قمه بزرگي برداشت و يك ضربه به سینه مقتول و يك ضربه هم به صورت من 
زد با جا گذاش��تن خودرواش از محل گريخت.  پس از اين مأموران جست وجو 
براي دستگیري قاتل را آغاز كردند تا اينكه دو روز قبل متهم را در خانه زن مورد 
عالقه اش كه در حال مصرف مواد بود دس��تگیر كردند. در حالي كه ش��اهدان 
همه گواهي داده بودند متهم دستگیر ش��ده قاتل مرد مسافركش است وي در 
بازجويي ها مدعي شد كه برادرش قاتل است و االن هم فراري است. متهم گفت: 
آن روز من وقتي به محل حادثه رسیدم برادرم مرتكب قتل شده بود و من هم از 
ترس فرار كردم تا اينكه دستگیر شدم. متهم براي ادامه تحقیقات به دستور قاضي 

منافي آذر در اختیار كارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهي قرار گرفت. 

بازداشت قاتل پاي بساط مواد

 قاتل معتاد 
به محل جرم  بازگشت

مصرف مواد مخدر به جرائم بسياري منجر مي شود

داوود دويستي پسر 18 س�اله اي است كه به خاطر نداشتن 
مهارت »ن�ه« گفتن پاي�ش به دني�اي تبهكاران باز ش�ده 
اس�ت. س�رهنگ عليرضا علي�زاده رئيس كالنت�ري 10۷ 
فلسطين مي گويد: داوود و همدستش كه به اميد موتوري 
معروف اس�ت را مأموران گش�ت كالنتري هنگام س�رقت 
گوشي تلفن همراه يكي از ش�هروندان بازداشت كرده اند. 
داوود وقت�ي م�ورد بازجوي�ي ق�رار گرفت به 25 س�رقت 
اعتراف كرد و ماجراي س�ارق شدنش را اين گونه شرح داد:

من در يك خیاطي كار مي كنم حدوداً چهارماه قبل ايرج، يكي از 
دوستانم به من گفت براي شركت در قرعه كشي پول نیاز دارد و 
به من پیشنهاد داد ترك موتورش بنشینم و به خیابان شريعتي 
برويم تا راه و روش سرقت را به من ياد بدهد كه نتوانستم »نه« 

بگويم و قبول كردم. 
چه چيزهايي يادت داد؟

اين كه از كجا سرقت كنیم، چه موبايلي را بقاپیم، از چه كسي 
بقاپیم و بعد از دزدي از كدام راه ها فرار كنیم كه گرفتار نشويم 
و از همین چیز ها... . به هر حال به خیابان شريعتي رفتیم و يك 
گوشي سامسونگ از مردي میانسال دزديديم و بعد ايرج گوشي 
را در خیابان مولوي 400 هزار توم��ان به يك مالخر فروخت و 

نصف پول را به من داد. 
 االن ايرج كجاست ؟

مأموران او را مدتي قبل دستگیر كردند كه زندان است. 
بعد چه كردي؟

پول مفت به من مزه كرده بود تصمیم گرفتم خودم جاي ايرج 
را بگیرم. پیش يكي از دوس��تانم رفتم ك��ه در محل همه به او 
مي گفتند »امید موتوري«. دس��ت فرمان خوبي داش��ت به او 

پیشنهاد كردم و او هم قبول كرد.
از چه كساني سرقت مي كرديد؟

ما از كساني كه سرشان در گوشي ش��ان بود دزدي مي كرديم 
و بیش��تر از مردها، بعد ف��رار مي كرديم و گوش��ي را به مالخر 
حدودا400ً ه��زار تومان مي فروختیم. براي هر گوش��ي نصف 

خودم و نصف امید، نفري 200هزار تومان برمي داشتیم.
 پس براي همين »داوود دويستي« صدايت مي كنند؟ 

بله.
چه شد دستگير شدي؟

در خیابان شريعتي بوديم كه يك گوشي آيفون زديم غافل از 
اينكه پلیس براي ما كمین كرده بود و تعقیبمان كردند، همه 

راه هارا بسته بودند كه گیر افتاديم .
 هر حرفي داري بگو .

من پدر زحمت كش��ي دارم، مادرم هم خیلي براي من تالش 
كرد دو برادر بزرگتر و يك خواهر و برادر كوچكتر از خودم دارم، 
نمي دانم چگونه بايد به صورتش��ان نگاه كنم. جز شرمندگي 
چیزي برايم نمانده است و خجالت مي كشم. هربالي سرم آمد 

براي رفیق بازي بوده است.

 بازداشت 
 داوود دويستي
 و اميد موتوري

فرمانده ناجا خبر داد

7میلیون تماس با پلیس 110 در 7ماه
برداش�تن گوش�ي تلفن و تماس با پليس 110 
دو رواي�ت از يك ماجرا دارد ي�ا حادثه اي رقم 
خ�ورده و بايد آن را گ�زارش داد ي�ا ماجرايي 
ناگوار در حال رقم خوردن است و حضور پليس 
مي تواند از وقوع آن جلوگيري كند. پرس�ش 
اساس�ي اين اس�ت كه جامعه ما در كجاي اين 
ماجرا قرار گرفته اس�ت؟ جامعه اي پرخاشگر 
كه پليس بع�د از تم�اس به محل مي رس�د يا 
جامعه اي آرام كه پلي�س در قامت جلوگيري 
از وقوع جرم خ�ودش را به محل مي رس�اند؟
رئیس پلیس كش��ور در ديدار روز گذشته اش از 
مجموعه انتظامي تهران بزرگ اعالم كرد كه همه 
مأموران تحت امرش جدا از مردم نیستند. سردار 
اش��تري گفت كه در هفت  ماهه امس��ال بیش از 
هفت میلیون تماس با مركز فوريت هاي پلیس 110 
برقرار شده است، يعني ماهانه يك میلیون تماس 
مردمي با پلیس برقرار مي شود كه نشان از ارتباط 

تعريف شده میان مردم و پلیس است. 
سخن رئیس پلیس كشور را از دو زاويه مي توان 
م��ورد ارزيابي ق��رار داد. روي خ��وش ماجراي 
تماس ها مي توان��د حكايت از اعتم��اد مردم به 
پلیس باش��د. آنها متوجه مي ش��وند كه بعد از 
هر تماس با 110 به درخواس��ت آنها پاسخ داده 
مي ش��ود، مأموران به موق��ع خ��ود را به محل 
مي رس��انند و از وقوع حادثه  اي ك��ه امكان بروز 
آن وجود دارد پیشگیري مي كنند يا حادثه رقم 
خورده را مديريت مي كنند.  فراواني تماس هاي 
برقرار ش��ده با پلیس 110 البت��ه مي تواند روي 

ديگري هم داشته باشد و آن اينكه پلیس قدرت 
پیشگیري از وقوع حوادثي را كه هر لحظه امكان 
بروز آن وجود دارد، ندارد. اين پیش��گیري البته 
بايد در بطن جامعه وجود داشته باشد. به عنوان 
مثال در ماجراي اخت��الف خانوادگي وقتي زن 
به س��مت تلفن مي رود تا ب��ا 110 تماس بگیرد 
اين حركت او باي��د قدرت بازدارندگي داش��ته 
باش��د، اما تجربه هاي عیني خالف اين را نشان 
مي دهد، از همین رو خشونت مدام در اليه هاي 
مختلف جامعه در حال باز تولید است. مثال ديگر 
درباره ناكامي ق��درت بازدارندگي از وقوع جرم 
اينكه بازتولید خشونت در افراد به حدي سرايت 
مي كند كه بس��یاري براي رس��یدن به اهداف 
مجرمانه خود لباس سرداران پلیس يا مقام هاي 

قضايي را به تن مي كنند!

اعالم رضايت فرمانده ناجا از پليس پايتخت
سردار اش��تري همچنین در بازديد از مجموعه 
س��تادي پلیس پايتخت گفت: م��ردم پلیس را 
مرجع خود مي دانند و ارتباطش��ان ب��ا اين نیرو 
افزايش پیدا كرده كه اين نش��ان مي دهد پلیس 
داراي پويايي اس��ت. او با بیان اينك��ه اراده براي 
برخورد با هرگونه هنجارشكني و قانون گريزي 
وجود دارد، ادامه داد:  امروز هیچ نقطه اي از تهران 
نیست كه بگويیم پلیس اش��رافي بر آن ندارد يا 
اينكه گروه هايي باشند كه به طور دائم در آن نقطه 
اقدام به آزار و اذيت مردم كنن��د و پلیس با آنان 
مقابله نكرده باشد. ديگر چنین چیزهايي وجود 
ندارد البته ممكن است در برخي از نقاط به صورت 
موردي مسئله اي رخ داده و از سوي مردم به پلیس 
گزارش شود اما اينكه در يك نقطه براي همیشه 

يك بي نظمي وجود داشته باشد، اين طور نیست 
و اين جزو افتخارات ناجا اس��ت. سردار اشتري 
گفت: روزانه بیش از 12 میلیون نفر در تهران تردد 
مي كنند و اين از افتخارات پلیس پايتخت است 

كه امنیت را به خوبي برقرار كرده است. 

ضرورت ارتقاي امنيت تهران
رئیس پلیس كش��ور ادامه داد: امنیت در تهران 
براي ما بسیار مهم اس��ت. امنیت در حوزه هاي 
مختلف از جمله امنیت اقتص��ادي، اجتماعي، 
اخالقي و... باي��د ارتقاي يابد كه خوش��بختانه 
پلیس بر اساس دستورالعمل ها و آيین نامه ها در 

حوزه هاي مختلف اين كار را انجام داده است. 

برخورد با مخالن اقتصادي
فرمانده نی��روي انتظامي به وقايع بازار س��كه و 
ارز اش��اره ك��رد و ادامه داد: شناس��ايي مخالن 
نظم اقتصادي در كش��ور اولوي��ت ديگر ما بود و 
پلیس بعد از اتفاقاتي كه در بازار ارز رخ داد جزو 
مجموعه هاي پیش تاز بوده و اقدامات ما س��بب 
شد تا دو نفر از مخالن نظم و امنیت كه از سوي 
پلیس شناسايي ش��ده بودند صبح چهارشنبه 
اعدام شوند.  سردار اشتري همچنین به ساختار 
جديد ناجا اشاره كرد و ادامه داد: ساختار جديد 
نیروي انتظامي جزو اولويت هاي ما است كه در 
حال بررس��ي آن هس��تیم تا آن را به ستاد كل 
ارائه داده و پس از اخ��ذ موافقت هاي الزم آن را 

اجرايي كنیم. 

تماس با 110 دو معنی دارد، اعتماد به پليس زياد است، پيشگيری پليس از نزاع كم!


