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پلیس فتا غرب استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی

ویژه غرب استان تهران گفت: وبالگ نو�سانی که در فضای مجازی به

مقامات کشوری توهین کرده بودند توسط پلیس فتا شناسائی و �س از دستگیری، روانه زندان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تراب نوراللهی اظهارداشت: در راستای ا�جاد امنیت و کاهش تخلفات و جرائم در فضای مجازی، کارشناسان پلیس فتا حین

رصد و کنترل سا�ت ها، متوجه شدند وبالگ نو�سانی در شبکه های اجتماعی اقدام به اهانت به مقامات و مسئوالن کشوری می کنند.

 

وی افزود: در اقدامات اولیه پلیس فتا غرب استان تهران مشخص شد وبالگهائی در زمینه انتشار مطالب، تصاویر و هتاکی به مقامات کشوری فعالیت دارند،

بالفاصله کارشناسان پلیس فتا با اقدامات فنی و تخصصی به عمل آمده محل فعالیت این افراد را مورد شناسایی قرار داده و با هماهنگی مقام قضائی دو نفر از

متصد�ان مربوطه دستگیرو جهت تحقیقات بیشتر به پلیس فتای استان منتقل شدند.

 

این مسئول عنوان کرد: در بازجوئی پلیس از متهمان و با توجه به ادله و مستندات جمع آوری شده، هر دونفر به بزه انتسابی اعتراف کردند.

 

رییس پلیس فتا غرب استان تهران اعالم کرد: هرگونه اهانت به مقامات رسمی و مسئوالن ، نشر اکاذ�ب و تشو�ش اذهان عمومی علیه نهادها و سازمان ها و نیز

تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسالمی ایران در داخل �ا خارج از کشور جرم تلقی شده و پلیس فتا با عامالن آن

برخورد قانونی خواهد داشت.

قاتل فراری عاقبت روانه زندان شد

سرپرست پلیس آگاهی ویژه غرب استان تهران گفت: با تالش ماموران پلیس آگاهی غرب استان تهران، فردی که در جر�ان �ک نزاع خیابانی،

جوان 25 ساله را به قتل رسانده بود، طی �ک عملیات پلیسی در شهرستان قدس شناسائی و دستگیر شد.

سرهنگ رضایی اظهار داشت: اواخر سال گذشته نزاع و درگیری خیابانی در �کی از خیابانهای شهرستان قدس غرب استان تهران به وقوع می پیوندد که فردی به

علت عدم کنترل خشم جوانی 25 ساله را به قتل رسانده و از محل متواری می شود.

 

این مسئول عنوان کرد: مشخص شد قاتل بر اثر مشکالت مالی، با دوست خود درگیر شده و به علت عدم کنترل خشم با ضربه چاقو دوستش را به قتل رسانده و

از محل متواری شده است در ادامه تالشهای پلیس چهار نفر از عامالن نزاع خیابانی در شهرستان قدس در �کی از شهرکهای اقماری این شهرستان مورد شناسائی

قرار گرفته و دستگیر می شوند.

 

رضایی ادامه داد: قاتل فراری �س از دستگیری در بازجویی و تحقیقات پلیس به جرم خود اعتراف کرده و اظهار داشت: مدتی بود که با مقتول بر سر مشکالت

مالی اختالف داشته و چون از طریق گفتگو به نتیجه نرسیده، در مواجهه حضوری به همراه دوستان خود منجر به درگیری دسته جمعی شده و �س از ضرب و

شتم، دوستش را به قتل رسانده و از محل متواری شده بود.

شناسایی و دستگیری وبالگ نو�سان غیر قانونی در غرب استان تهران

امانت داری و اخالق مداری

استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع " خبرگزاری مهر " مجاز است.

https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/service/Provinces
https://www.mehrnews.com/service/Provinces/Tehran

