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پرونده نوجوان بزهكاری كه به طرز مش�كوكي در كانون اصالح و 
تربيت به كام مرگ رفته است براي تحقيق دوباره به دادسرا فرستاده 
ش�د. متهم پرونده كه به اتهام قتل بازداش�ت ش�ده مدعي است 
نگهبانان كانون قبل از فوت، مقتول را به شدت مضروب كرده بودند. 
به گزارش »جوان« هش��تم ارديبهشت ماه س��ال ۹۷، مأموران پليس 
تهران از مرگ مشكوك پسر ۱۸ساله ای به نام اميد در بهداري كانون 
اصالح و تربيت باخبر و راهي محل شدند. اولين بررسي ها نشان داد پسر 
نوجوان با خوردن قرص دست به خودكشي زده اما در بررسي هاي بيشتر 
معلوم شد او س��اعتي قبل با يكي از هم بندي هايش به نام زاهد درگير 
شده بود. جس��د براي علت دقيق فوت به پزشكي قانوني منتقل شد تا 
اينكه كارشناسان علت فوت را اصابت جسم سخت به سر اعالم كردند. 
به اين ترتيب زاهد كه به خاطر حمل مواد به كانون منتقل ش��ده بود، 
اين بار به اتهام قتل عمد بازداشت شد اما در روند بازجويي ها جرمش را 
انكار كرد و گفت: درگيري با اميد را قبول دارم  و در آن درگيري كمر او 
را گرفتم، به همين خاطر ناخواسته سرش به زمين برخورد كرد  اما  چند 
ساعت بعد اميد به خاطر عصبانيت، سيستم روشنايي كانون را شكست، 

به همين دليل نگهبانان كانون او را به شدت تنبيه كردند. 
پس��ر نوجوان ادامه داد: س��اعتي بعد از كتك نگهبانان اميد به خاطر 
سردرد شديد به بهداري منتقل شد ولي با فوت او پزشكان علت فوت را 

مصرف قرص گزارش كردند. قتل عمد را قبول ندارم. 
ب��ا انكارهاي پس��ر نوج��وان و با توج��ه به ش��واهد و قرائ��ن موجود، 
كيفرخواست به اتهام  قتل ش��به عمد براي او صادر و پرونده به دادگاه 
كيفري يك استان  تهران  فرستاده شد. متهم  در اولين  جلسه محاكمه 

مقابل هيئت قضايي شعبه پنجم دادگاه قرار گرفت. 
ابتداي جلسه پدر مقتول در جايگاه ايستاد و در طرح شكايتش گفت: 
پسرم قبل از فوتش با من تماس گرفت و گفت چند نفر از نگهبان هاي 
كانون او را كتك زده اند، به همين خاطر از من خواس��ت برايش لباس 
ببرم . بعد از ساعتي نگران شدم  و با كانون تماس گرفتم تا از مسئوالن  در 
مورد مشكل پيش آمده سؤال كنم اما آنها گفتند مشكلي نيست، فقط 

كليه اميد درد گرفته و حالش خوب است. 
مرد ميانسال ادامه داد: پس��رم ناراحتي اعصاب داشت، به همين دليل 
از مسئوالن كانون خواس��تم  اگر اميد پرخاشگري مي كند و حالش بد 
است، او را به امين آباد منتقل كنند اما چند ساعت بعد خبر رسيد پسرم 
با خوردن قرص خودكشي كرده است. هنگامي كه جسد پسرم را تحويل 
گرفتم، پشت گوشش آثار ضرب و جرح وجود داشت. شك ندارم او به 
قتل رسيده است. براي متهم تقاضاي اشد مجازات دارم و از مسئوالن 

كانون و نگهباناني كه پسرم را كتك زده اند نيز شكايت دارم. 
در ادامه مادر اميد نيز در جايگاه ايستاد و گفت: پسرم دو ساله بود كه از 
شوهرم جدا شدم. دو فرزند ديگر هم داشتم كه در بهزيستي بودند اما 
حاال سرپرستي آنها را به عهده گرفته ام و زندگي ام به سختي مي گذرد 

كه درخواست ديه دارم. 
بعد از درخواست اولياي دم، متهم در جايگاه قرار گرفت و با انكار جرمش 
در آخرين دفاع گفت: آن روز به خاطر نظافت با اميد درگير ش��دم اما 
درگيري باال گرفت كه سرش به زمين برخورد كرد اما او از نگهبانان نيز 
به شدت كتك خورد. وقتي هم به بهداري منتقل شد، گفتند به خاطر 
خوردن قرص فوت كرده است. اميد سابقه خودكشي و خودزني داشت، 

به همين خاطر احتمال خودكشي وجود دارد. 
در آخر مش��اور كانون نيز به هيئت قضايي گفت: اميد به خاطر سرقت 
در كانون اصالح و تربيت بود اما از دوره محكوميتش چيزی نمانده بود . 
پدرش مي توانست با يك برگه فيش حقوقي هم او را ترخيص كند اما 

كوتاهي كرد. 
او در آخر گفت: م��ن لحظه درگيري را نديده ام ام��ا فيلم هاي دوربين 
مداربسته موجود است و احتماالً بررس��ي نشده است. در پايان هيئت 
قضايي پرونده را براي ادامه تحقيقات به دادسرا فرستاد تا بعد از كامل 

شدن تحقيقات و رفع نواقص متهم  بار ديگر محاكمه شود.

رئيس پليس كشور  در پاسخ به »جوان«:

دستگاه هاي مسئول  در بروز جرائم  و سوانح باید پاسخگو باشند

مادر و دختري كه به بهانه بخت گش�ايي، 
و  بي ه�وش  را  پول�دار  دخت�ران 
ام�وال  آنه�ا را س�رقت مي كردن�د، 
افتادن�د.  پلي�س  دام  ب�ه  س�رانجام 
به گ��زارش »ج��وان« چندي قب��ل دختر 
30ساله اي در ش��مال تهران به اداره پليس 
رف��ت و از دو زن جوان و ميانس��ال به اتهام 

سرقت ميلياردي اموالش شكايت كرد. 
ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: خانه مان در 
يكي از خيابان هاي شمالي تهران است، وضع 

مالي خودم و پدرم خيلي خوب است. 
 در دوران جواني خواستگاران زيادي داشتم 
اما به داليلي ازدواج نك��ردم تا اينكه از چند 
س��ال قبل تصميم گرفتم به زندگي ام سر و 
سامان بدهم و ازدواج كنم. در اين مدت افراد 
زيادي به خواستگاري من آمدند اما همه آنها 
يا همان روزهاي اول آشنايي يا پس از توافق 

از ازدواج با من منصرف مي شدند. 
اين موضوع هميشه مرا آزار مي داد تا اينكه 
مدتي قبل در اينس��تاگرام با دختری جوان 
آشنا ش��دم كه درباره بخت گش��ايي و حل 
مش��كالت خانوادگي تبلي��غ مي كرد. چند 
روزي كه از آشنايي ما گذش��ت، با او شروع 
به درددل كردم و به او گفت��م من پولدارم و 
خواستگاران زيادي دارم اما همه آنها پس از 

مدتي از ازدواج با من منصرف مي شوند. 
او به من گفت كه بختم بس��ته ش��ده و زن 
ميانسال دعانويسي را مي شناسد كه تا االن 
بخت دختران زيادي را باز كرده و در كارش 
حرفه اي است و اگر بخواهم او را به من معرفي 
مي كن��د. دختر جوان چند روز بعد ش��ماره 
تلفن زن دعانويس را ب��راي من پيامك كرد 
و من هم با او تماس گرفتم كه او گفت خانه 
ما پر از اجنه بد اس��ت و بايد براي شكستن 
طلسم و بيرون راندن جن ها به خانه ما بيايد و 
در آنجا دعا و ورد بخواند. زن دعانويس گفت 
روزي كه به خانه ما مي آيد بايد من تنها باشم 
من هم حرف هاي او را باور كردم و در نهايت 
امروز همراه دختر جوان براي خواندن دعا و 
ورد به خانه ما آمدن��د. من همه چيز را طبق 
دستور او آماده كردم و او هم ساعتي شروع 
به وردخوان��ي كرد تا اينكه از من خواس��ت 
كاسه بزرگي را براي او بياورم و هر چقدر طال 
و جواهر متعلق به خودم، مادر و خواهرم در 
خانه داريم داخل كاسه قرار دهم تا با خواندن 

ورد اجنه را از طالها و و خانه ما دور كند. 
   معجون بي هوشي 

پس از آن همه طال ه��ا و جواهرات  خانه مان 

را كه حدود يك كيلو وزن دارد، داخل كاسه 
ريختم و او هم ش��روع به حركات عجيب و 
خواندن دعا كرد و در پاي��ان هم معجوني با 
گالب درس��ت كرد و پس از اينكه قسمتي 
روي طالها پاشيد از من خواست يك ليوان 
از آن مجنون را بخورم تا اجنه از بدنم خارج 
شوند. زمانی كه معجون را خوردم، از هوش 
رفتم تا اينكه ساعتي بعد خانواده ام به خانه 
آمدند و مرا بي ه��وش پيدا كردن��د و وقتي 
به هوش آم��دم، متوجه ش��دم دختر و زن 
ميانس��ال با معجون مس��موم مرا بي هوش 
كرده اند و تمام طال ها و تعدادي سكه و يك 
س��اعت گرانقيمت ك��ه ۲00ميليون تومان 
ارزش دارد از خانه مان س��رقت كرده اند.   با 
طرح اين شكايت پرونده به دستور بازپرس 
دادس��راي ويژه س��رقت در اختيار تيمي از 

مأموران پليس قرار گرفت. 
بررسي هاي مأموران نش��ان داد دختر و زن 
ميانس��ال براي اينكه شناس��ايي نش��وند با 
ماسك بهداش��تي وارد خانه ش��اكي شده و 

با همان ماس��ك هم از خانه خارج شده اند.  
در حالي ك��ه تحقيقات درب��اره اين حادثه 
ادامه داش��ت، مأموران پليس با دو شكايت 
مشابه ديگر روبه رو ش��دند  و هر دو شكايت 
حكاي��ت از آن داش��ت كه دو دخت��ر جوان 
نيز به بهانه بخت گش��ايي و حل مش��كالت 
خانوادگي در دام دختر و زن دعانويس افتاده 
و به همان شيوه مسموم شده و طال ها و اموال 

گران قيمت شان را سرقت كرده اند. 
 همزمان با ادامه تحقيقات براي شناس��ايي 
متهمان ب��ه مأموران پليس خبر رس��يد زن 
جوان��ي در خانه اش ب��ا دو زن دعانويس كه 
قصد داشتند او را بيهوش كنند درگير شده 

است. 
   افتادن نقاب از چهره متهمان

 به اين ترتيب مأموران راه��ي محل حادثه 
شدند و از زن جوان تحقيق كردند. وي گفت: 
من مدتي اس��ت با ش��وهرم اختالف دارم تا 
اينكه در اينس��تاگرام با دختر جواني آش��نا 
شدم كه مدعي بود دوستي دارد كه دعانويس 

است و مشكالت خانوادگي را حل مي كند. او 
ش��ماره زن دعانويس را به من داد و من هم 
تلفني ب��ا او حرف زدم كه مدعي ش��د اجنه 
در خانه ام س��اكن هس��تند و باعث اختالف 
من و شوهرم مي شوند. وي گفت كه بايد به 
خانه ام بيايد و اجنه را از آنجا دور كند و من 
هم قبول كردم. آنها ساعتي قبل به خانه من 
آمدند و پس از اينكه ش��روع به خواندن ورد 
كردند، معجوني به من دادند تا آن را بخورم 
من به آنها ش��ك كردم و كمي از آن معجون 
را خوردم و بقيه را داخل ظرفشويي ريختم. 
پس از س��اعتي احساس كردم س��رم گيج 
می رود كه فهميدم آنها ش��ياد هستند و به 
اين ش��يوه قصد دارند مرا بي هوش و اموالم 
را سرقت كنند، سپس با آنها درگير شدم اما 
نتوانستم آنها را دستگير كنم و فرار كردند.  
زن جوان در پايان گفت: من نقاش هستم و 
مي توانم چهره دو متهم را براي شناس��ايي 

طراحي كنم. 
بررسي هاي مأموران پليس نشان داد دو متهم 
هنگام درگيري ماسك هاي صورت شان روي 
زمين افتاده و دوربين چهره آنها را ثبت كرده 
است. پس از اين مأموران چهره هاي طراحي 
شده از س��وي ش��اكي و تصوير ثبت شده از 
سوي دوربين ها را با آلبوم متهمان سابقه دار 
مطابقت دادند كه مشخص شد دو متهم مادر 
و دختري هستند كه چندين سابقه كيفري 
در پرونده ش��ان ثبت شده اس��ت. همچنين 
مشخص ش��د چند س��ال قبل دو متهم به 
اتهام كيف قاپي و جيب بري بازداشت و راهي 
زندان شده اند اما مدتي قبل آزاد مي شوند و 
اين بار با راه اندازي صفحه اي در اينستاگرام 
درباره دعانويس��ي طعمه هاي خ��ود را كه 
بيشتر دختران دم بخت و زنان جوان بوده اند 
انتخاب و اقدام به كالهبرداري و س��رقت از 

آنها مي كنند. 
در ادامه دو متهم پس از دستگيري به چهار 
فقره س��رقت و كالهبرداري اعتراف كردند. 
زن ميانسال گفت: من و دخترم چندين بار 
به جرم كيف قاپي در ايس��تگاه هاي بي آر تي 
دستگير و روانه زندان شده ايم. اين بار وقتي 
آزاد شديم تصميم گرفتيم به شيوه جديدي 
دست به س��رقت بزنيم تا شناسايي نشويم. 
دخترم در اينستاگرام صفحه اي تشكيل داد 
و درباره دعانويسي و بخت گشايي مطالبی را 
می نوشت و طعمه ها را كه اغلب پولدار بودند 

انتخاب مي كرد. 
تحقيقات از متهمان ادامه دارد.

سردار اشتري روز گذشته در حاشيه بازديد 
از نمايشگاه دس��تاوردهاي نيروي انتظامي 
و دس��تاورد هاي نهمين مرحل��ه طرح ظفر 
و اقت��دار فرماندهي انتظامي ته��ران بزرگ 
در جمع خبرنگاران هم حاضر ش��د و گفت:  
امني��ت پايتخت در دس��ت پليس اس��ت و 
گواه آن كشفياتي اس��ت كه بخشي از آن در 
معرض ديد خبرنگاران قرار گرفته و به عنوان 
نمونه كشف ۲هزار س��الح شكاري غيرمجاز 
و دس��تگيري متهمان آن از س��وي مأموران 
پليس پايتخت اس��ت كه اگر اين س��الح ها 
براي آن اهداف ش��وم توزيع مي شد، امنيت 
مردم با خطر مواجه مي ش��د. سردار اشتري 
همچنين گفت: در ۹ماهه امسال ۲3تن مواد 
مخدر توسط پليس تهران كشف شده است 
كه نسبت به مدت مش��ابه سال قبل افزايش 
۲6درصدي در كشفيات رقم خورده كه نشان 
مي دهد اگر اين مق��دار مواد مخدر در تهران 
توزيع مي شد، چه تعدادي از جوانان ما به آن 
آلوده مي ش��دند و چه تعداد خان��واده از هم 

مي پاشيدند. 
   برخورد با اوباش، شرارت را كم كرده 

است
رئيس پليس كشور به برخورد پليس تهران با 
اوباش اشاره كرد و توضيح داد كه در برخورد 
با اراذل و اوباش اقدامات خوبي انجام شده و 
گزارش هاي رس��يده هم حكايت از اين دارد 
كه با كاهش اوباش در تهران روبه رو هستيم 
و الزم است مجرمان بدانند هر كسي بخواهد 
اقدامات مجرمانه و خالف قانون انجام دهد يا 
به امنيت مردم خدشه وارد كند به طور حتم 

پليس مقتدرانه با آن برخورد مي كند. 
سردار اش��تري تأكيد كرد: يكي از رويكردهاي 
پليس، اجتماعي محور بودن آن اس��ت كه اين 
امر نياز به ارتباط نزديك و هماهنگي بين پليس 
با مردم، نخبگان و اقشار مختلف دارد تا شاهد 
كاهش بزه ها و آسيب هاي اجتماعي در سطح 
جامعه باشيم كه الزم اس��ت از اين ظرفيت به 
خوبي استفاده شود چراكه اعتماد مردم به پليس 

افزايش يافته و روز به روز بيشتر مي شود. 

س��ردار اش��تري درباره اقدامات پليس براي 
زودتر رس��يدن پرونده ه��ا از كالنتري ها به 
مراجع قضاي��ي گفت: پليس س��عي مي كند 
در س��ريع ترين زمان ممكن و با س��رعت باال 
ب��ه پرونده هاي اف��رادي كه ب��ه كالنتري ها 
مراجعه مي كنند، رس��يدگي و پرونده ها را به 
س��رعت به مراجع قضايي ارسال كند، اكنون 
در ۱۲كالنتري تهران سيستم ارسال پرونده 
به صورت الكترونيك راه اندازي شده و اثرات 
خوبي داشته اس��ت، با هماهنگي خوب بين 
دستگاه قضايي و پليس سرعت ما نيز افزايش 

پيدا خواهد كرد. 
   چرايي افزايش سرقت 

رئيس پليس كشور در پاسخ به سؤالي درباره 
افزايش س��رقت هاي خرد در كشور نيز بيان 
كرد: وقوع س��رقت علل مختلفي دارد كه در 
جاي خود بايد بحث شود اما بنا بر گزارشات 
ارائه شده كش��ف به وقوع افزايش پيدا كرده، 
يعني به نسبت سال گذشته هر ميزان سرقت 
صورت گرفته، كش��فيات ما نيز افزايش پيدا 

كرده كه قاب��ل تقدير اس��ت. فرمانده نيروي 
انتظامي ادامه داد: نيروي انتظامي در برخورد 
با سارقان مخصوصاً سارقان به عنف، مسلح و 
مجرمان خشن با جديت برخورد كرده است. 
اكنون سرقت هاي خش��ن كاهش پيدا كرده   
كه علت اين كاهش حضور مقتدرانه پليس در 
صحنه است، پليس با هر مجرمي كه از دستور 
پليس تمكي��ن نكند، برابر قان��ون در صحنه 

برخورد خواهد كرد. 
س��ردار اش��تري با اش��اره به اينكه از ابتداي 
آذرماه س��ال جاري حدود هزار و 500 نفر از 
كاركنان ني��روي انتظامي روزانه در خصوص 
مقابله با شيوع ويروس كرونا و اجراي مصوبات 
ستاد ملي به انجام وظيفه پرداخته اند، گفت: 
همان طور كه مي دانيد مجوز براي س��فرها 
و تردد خودروها توس��ط فرمان��داران صادر 
و بر اس��اس اين مجوزها همكاران ترددها را 
كنت��رل مي كنند. الحمدهلل م��ردم همكاري 
خيلي خ��وب داش��ته اند و اطالع رس��اني در 

اين باره به خوبي صورت گرفته است. 

فوت موتورسوار
 در بي احتياطي راننده پژو

خياب�ان  از  عب�ور  هن�گام  پ�ژو  رانن�ده  بي احتياط�ي 
پاكن�ژاد ب�ه قيم�ت ج�ان م�ردي موتورس�وار تم�ام ش�د. 
سرهنگ احسان مؤمني، رئيس اداره تصادفات پليس راهور تهران به 
خبرنگار »جوان« گفت: ساعت ۲۱:۱0 ش��امگاه دوشنبه ۲۹ دي ماه 
به مأموران پليس راهور خبر رس��يد كه حادثه اي در شمال به جنوب 
خيابان پاكنژاد بع��د از پل نيايش اتفاق افتاده اس��ت. وقتي مأموران 
پليس در محل حاضر شدند معلوم شد راكب موتورسيكلت در تصادف 

با سواري پژو جانش را از دست داده است. 
تحقيقات پلي��س درباره علت حادثه نش��ان داد راننده پ��ژو به دليل 
توجه نداشتن به جلو به شدت با موتورسيكلت تصادف كرده و حادثه 

رقم خورده است. 

انتظار براي گزارش نهایي 
پزشكي قانوني درباره مرگ شيده اللمي

يك ش�نبه اين هفته خب�ري ناگ�وار در جامع�ه روزنامه نگاران 
پيچيد. انتش�ار خبر فوت ناگهاني ش�يده اللمي، دبير اجتماعي 
روزنام�ه همش�هري در حالي ب�ود كه درب�اره دالي�ل اين مرگ 
ناگهاني اظهار نظر قطعي از س�وي مراجع مربوطه نش�ده است. 
اولين خبر منتشر شده درباره مرگ شيده اللمي، حادثه گاز گرفتگي 
بود كه براي بس��ياري از اتفاق هايي از اين دس��ت، مي تواند براي هر 
فرد متصور باشد اما وقتي بررس��ي  خبرنگاران نشان داد حادثه كمي 
مش��كوك بوده اس��ت، اين بار چرايي وقوع مرگ مورد پرس��ش قرار 
گرفت. همه كس��اني كه اللمي را از دور و نزديك مي شناختند، قلم و 
روحيه تالشگر وي را در مدت ۲0سال سابقه رسانه اي در رسانه هاي 
مكتوب و تصويري ستوده اند، از اين روس��ت كه مرگ مشكوك او در 

باورشان نمي گنجيد. 
خان��واده آن مرحوم دو روز قبل ب��ا اعالم بيانيه اي نگران��ي خود را از 
رويه اي كه فرزندشان انتخاب كرده است، اعالم كرده اند، با اين حال 
پرسش هاي بسياري مطرح است كه جواب آن نزد خانواده اش محفوظ 
اس��ت. در چنين حوادثي بر جاي ماندن دستنوشته از انگيزه  ارتكاب 
مي تواند پاسخي به بسياري از پرسش ها باشد كه مشخص نيست آيا 
چنين چيزي در خانه شيده پيدا شده است يا خير. بررسي كارشناسي 
و ميداني محل حادثه، سوابق روحي يا سابقه ارتكاب يا قصد ارتكاب به 
چنين مرگي هم در تعامل وي با خانواده يا دوستان نزديكش مي تواند 

مطرح شده باشد. 
 پزشكي قانوني در گزارش اوليه خود هم تأييد كرده كه احتماالً شيده 
مرگي خودخواسته را انتخاب كرده است، با اين حال گزارش نهايي در 

اين باره بعد از انجام مراحل قانوني ضميمه پرونده مي شود. 

بخت گشایي مادر و دختر فالگير
 با سرقت  ميلياردي پول و طال

نجات زن و مرد معلول از ميان آتش
زن و مرد سالخورده ای كه دچار معلوليت بودند از حادثه آتش سوزي مهيب 

نجات پيدا كردند. 
به گزارش »جوان« شامگاه دوشنبه آتش نشانان دو ايستگاه از حادثه آتش سوزي 
در خيابان خوش باخبر و در محل حاضر شدند. محمد اسماعيلي يكي از افسران 
آتش نشاني توضيح داد: آتش سوزي در يك س��اختمان مسكوني چهار طبقه 
هش��ت واحدي اتفاق افتاده بود. ش��عله هاي آتش از يك��ي از واحد هاي طبقه 
اول كه حدود 50متر بود زبانه مي كشيد. بررسي امدادگران نشان داد در واحد 
مس��كوني زن و مرد مس��ني زندگي مي كنند كه دچار معلوليت حركتي هم 
هستند. آتش نشانان همزمان با ايمن كردن محل خود را به طبقه اول رساندند 

و شروع به تجسس كردند.
 امدادگران در جست وجوي خانه زن و مرد مس��ن را كه دچار سوختگي   شده 
بودند به بيرون س��اختمان منتقل كردند و در اختيار امدادگران اورژانس قرار 
دادند. همزمان آتش نش��انان موفق به مهار آتش ش��دند. علت وقوع حادثه در 

دست بررسي است. 

كشف جسد در چاه 50متري
چ�اه  ب�ه  ش�يراز  شهرس�تان  در  ك�ه  ج�وان  م�ردي  جس�د 
50مت�ري س�قوط ك�رده ب�ود ب�ا كم�ك امدادگ�ران خ�ارج ش�د. 
به گزارش فارس، روز گذشته آتش نشانان دو ايستگاه از سقوط مردي به داخل 
چاه 50متري در خيابان بوستان باخبر و در محل حاضر شدند. خانواده وي به 
امدادگران گفتند كه ساعتي قبل مرد جوان ناپديد ش��ده بود تا اينكه متوجه 
شدند به چاه سقوط كرده اس��ت. امدادگران بعد از ايمن كردن محل خود را به 
قعر چاه رساندند و جسد را خارج و به پزشكي قانوني منتقل كردند. تحقيقات 

در اين باره جريان دارد. 

و  تخل�ف  ب�روز 
ج�رم  ارت�كاب 
هم�واره در جريان 
بوده و متخلفان و مرتكبان جرم همواره تحت 
تعقيب قرار گرفته اند. بس�ياري از مواقع اما 
عوامل فرعي در ب�روز تخلف يا ارتكاب جرم 
نقش داشته  است. وقتي نقطه اي حادثه خيز 
باشد و پليس آن را به وزارت راه اعالم كند و 
وزارت مربوطه نسبت به رفع آن اقدام نكند 
و جان م�ردم در آن مس�ير به خط�ر بيفتد، 
شايس�ته اس�ت مس�ئوالن هم در اين باره 
پاسخگو باش�ند، يا وقتي در محلي به دليل 
تاريكی آمار سرقت باال رود، اداره برق منطقه 
بايد نس�بت به اين موضوع پاس�خگو باشد. 
سردار حسين اشتري، رئيس پليس كشور در 
پاسخ به موضوع مطرح شده از سوي خبرنگار 
»ج�وان« مي گويد:  وقوع جرائم ريش�ه هاي 
مختلفي دارد، الزم است براي پيشگيري از آن 
كار دقيقي هم انجام شود كه خوشبختانه در 

اين زمينه كار علمي هم انجام مي شود كه يكي 
از موضوعات اين اس�ت كه سهم دستگاه ها 
بايد در اين باره مشخص شود و تنها نبايد به 
برخورد با مجرم بسنده كرد كه آن هم بخشي 
از كار است. همچنين كساني كه مي توانستند 
با انجام وظايف قانوني ش�ان مانع وقوع جرم 
ش�وند اما با س�هل انگاري باعث وقوع جرم 
مي شوند هم بايد جوابگو باشند. بنابراين به 
نظر مي رسد تمام دس�تگاه هايي كه در اين 
زمينه مسئول هستند بايد در اين باره پاسخگو 
باشند. پليس هم بر اساس وظيفه خود از همه 
آنها خواس�ته و س�هم آنها را هم اعالم كرده 
كه اميدواريم با همت دس�تگاه قضايي و قوه 
مقننه اقدامات خوبي در اي�ن رابطه صورت 
گيرد تا در حوزه پيشگيري از جرم و سوانح 
موفق شويم.  سردار اش�تري درباره چرايي 
پايبندنبودن دستگاه ها به وظيفه قانوني شان 
مي گويد: ما در اي�ن باره نقط�ه نظراتمان را 
ب�ه مس�ئوالن مربوط�ه اع�الم كرده اي�م. 

خرید  ارز در كشور همسایه
 با كالهبرداري اسكيمري در تهران

س�ه عضو يك باند فريب�كار كه با دس�تگاه اس�كيمر اطالعات 
بانك�ي ش�هروندان را س�رقت و موج�ودي حسابش�ان را در 
كش�ور همس�ايه برداش�ت مي كردن�د، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش »جوان« س��رهنگ داوود معظمي گودرزي، رئيس پليس 
فتای تهران بزرگ گفت: چندي قبل ش��كايت هاي مش��ابهي درباره 
برداشت غيرمجاز از حساب شهروندان به مأموران پليس فتای تهران 
گزارش شد. تحقيقات پليس با بررسي شكايت هاي مطرح شده نشان 
داد موجودي حساب همه شاكيان پس از خريد با كارت عابربانك شان 
برداشت شده است، بنابراين مشخص ش��د برداشت حساب به شيوه 

اسكيمر رقم خورده است. 
در ش��اخه ديگري از تحقيقات و در حالي كه مبل��غ كالهبرداري به 
۱/5ميليارد تومان رس��يده بود، كارآگاهان پليس با بررس��ي حساب 
شاكيان متوجه شدند كالهبرداران در فروشگاه هاي پايانه هاي مرزي 
كشورهاي همس��ايه خريد ارز داش��ته اند. بعد از به دست آمدن اين 
اطالعات بود كه مأموران پليس موفق ش��دند مخفيگاه س��ه متهم را 
شناسايي و آنها را بازداش��ت كنند. يكي از متهمان گفت: ما دستگاه 
اسكيمر را كنار كارتخوان نصب كرده بوديم. وقتي مشتري مي خواست 
خريد كند كارت و رمز را از وي مي گرفتيم و پول اجناسي را كه خريده 
بود  برداشت مي كرديم. همزمان اطالعات كارت بانكي او را با دستگاه 
اسكيمر سرقت و به كارت هاي خام كه از قبل آماده كرده بوديم منتقل 
مي كرديم. از آنجا كه رمز كارت مشتري را داشتيم به راحتي موجودي 
حسابش را خالي مي كرديم. متهم گفت: در مواردي كه مشتري حاضر 
نمي شد رمز را به ما بگويد و خودش رمز را وارد مي كرد امكان سرقت 

اطالعاتش هم وجود نداشت. 
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 دوباره بررسي مي شود
 در كانون اصالح و تربيت

  قتل پسر نوجوان


