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پليس نيازمند همراهي شهروندان است 
امنيت و آرامش اساس پيشرفت و تعالي هر جامعه اي محسوب مي شود 
و بدون شك بدون وجود اين مهم، به قول گفتني سنگ روي سنگ بند 
نخواهد شد و هيچ فرجام مطلوب و مباركي نمي توان براي هيچ مقوله اي 

پيش بيني كرد. 
امنيت، اساس پيشرفت و تعالي اس��ت. امنيت مقوله اي فرابخشي است 
كه در تأمين، تثبيت، گسترش و تعالي آن عالوه بر دستگاه هاي مختلف 

دولتي، مردم و نهادهاي مردمي هم سهم عمده و چشمگيري دارند. 
اهميت و لزوم وجود امنيت از بديهيات و مسلماتي است كه همگان بر آن 
صحه مي گذارند. امنيت، نعمتي ناشناخته و مجهول است كه همچون هوا 
اهميت آن صرفاً زماني مشخص مي شود كه انس��ان از وجود آن محروم 
مي شود، از اين رو الزم اس��ت تا اين نعمت گران سنگ را قدر بدانيم و در 

حفظ و تقويت آن بكوشيم.
همه افراد جامعه در حفظ و ارتقاي امنيت جامعه خود س��هيم و دخيل 
هس��تند و هر كس به زعم خود مي تواند تأثير گذار واقع شود؛ لذا در اين 

ميان فرد فرد افراد يك جامعه در اين امر دخيل هستند. 
مؤلفه ه��اي مختلفي در تقوي��ت و تضعيف امنيت تأثيرگذار هس��تند. 
مؤلفه هايي سلبي و ايجابي كه بخش ايجابي آن به مردم بر مي گردد. مثاًل 
در موضوع سرقت كه مي تواند امنيت رواني و روحي مالباخته ها را دگرگون 
سازد، بايد گفت كه مردم بايد دقت الزم را در حفظ و نگهداري اموال خود 

به وجود آورند و احتمال سرقت آن را كاهش و حتي به صفر برسانند. 
يا در موضوع كالهبرداري كه از جمله جرائمي اس��ت ك��ه اين روزها به 
واسطه استقبال مردم از فضاي مجازي رنگ و رويي تازه هم به خود گرفته 
است، بايد گفت كه اگرچه بارها عنوان شده است كه برخي كالهبرداران با 
عنوان مسابقات راديويي با افراد مختلف تماس گرفته و اعالم مي كنند كه 
در مسابقات برنده شده اند و در ادامه آنها را به پاي دستگاه هاي خودپرداز 
مي كشانند و با چرب زباني و حقه بازي حساب آنها را خالي مي كنند. اين 
در حاليست كه فرد فريب خورده در هيچ برنامه و مسابقه اي شركت نداشته 
و به رغم اين موضوع فريب كالهبرداران را مي خورد و در ادامه اس��ت كه 
امنيت و آرامش او و خانواده و اطرافيانشان خدشه دار مي شود يا موضوعات 
ديگري كه شايد هر كدام از ما به سادگي از آن عبور كنيم، ولي بايد باور 
داشت كه امنيت جامعه پازل بزرگي است كه با در كنار هم قرار دادن همين 

مسائل به ظاهر كوچك ايجاد مي شود. 
از اين رو عالوه بر اينكه در اين مهم پلي��س بايد وظايف خود را به خوبي 
پيگيري كرده و به انجام رساند، مردم نيز بايد سهم خود را به نحو مقتضي 
ايفا كنند؛ چراكه بني آدم اعضاي يكديگرند و همه در مقابل آينده و عاقبت 
جامعه مسئول مي باشند و همه بايد شهروندي مسئوليت پذير باشيم و در 

مقابل همه حوادث پيرامون خود آگاه و فعال عمل كنيم. 
لذا در موضوع امنيت، پليس نيازمند همكاري و همراهي همه شهروندان 
گرامي مي باشد كه در اين زمينه سامانه 110 براي دسترسي هرچه سريعتر 
مردم با پليس راه اندازي شده است تا مردم بتوانند به راحتي مشكالت خود 

را با پليس در ميان بگذارند. 
*معاون هماهنگ كننده فرماندهي انتظامي تهران بزرگ 

كالهبرداري از مخاطبان
 با هك كردن تلگرام

مردي فريبكار كه با هك كردن تلگرام يكي از شهروندان به مخاطبان 
او دسترسي پيدا كرده و از آنها كالهبرداري كرده بود، بازداشت شد. 
به گزارش جوان س��رهنگ داوود معظمي گودرزي، رئيس پليس فتا 
تهران توضيح داد: چندي قبل زن 34 س��اله اي مأموران پليس فتا را از 
ماجراي يك كالهبرداري با خبر كرد. او گفت: من س��اكن شرق تهران 
هس��تم. از چند روز قبل خيلي از مخاطبان تلفن همراهم با من تماس 
گرفته و گفته اند پولي كه درخواست كرده بودم را به شماره حسابي كه 
در اختيارش��ان گذاش��ته بودم، واريز كرده ا ند. اما من گفتم كه چنين 
درخواستي نداشته ام با اين حال بعد از تحقيق متوجه شدم كه يك نفر با 
هك كردن تلگرام من به حساب كاربري ام دسترسي پيدا كرده و به اين 
شيوه از مخاطبان من كالهبرداري كرده و آبروي من را نزد دوستان و 
همكارانم برده است. بعد از مطرح شدن شكايت بود كه مأموران پليس 
فتا در جريان تحقيقات خود موفق شدند، هويت متهم را شناسايي و او 
را بازداشت كنند. در شاخه ديگري از تحقيقات، مشخص شد كه تعداد 
زيادي س��يمكارت با نام و مش��خصات متهم در يكي از اپراتورها ثبت 
شده اس��ت. متهم در بازجويي ها به جرم خود اعتراف كرد و تحقيقات 
براي كش��ف جرائم بيش��تر وي در جريان اس��ت. س��رهنگ معظمي 
گودرزي گفت: جرائم س��ايبري يكي از واقعيت هاي غير قابل انكار در 
فضاي مجازي به شمار مي رود شهروندان در نظر داشته باشند با وجود 
باز بودن بستر فضاي مجازي و ورود هر كاربري در اين بستر مسلماً بايد با 
احتياط بيشتري نسبت به فعاليت اقدام كرد، ضروري است تا شهروندان 
با اس��تفاده از روش هاي پيش��گيرانه و مراقبتي نظير فعالسازي احراز 
هويت دو مرحله اي براي تمامي شبكه هاي اجتماعي از بروز حوادث و 

سوء استفاده كالهبرداران سايبري جلوگيري كنند.

سرقت 3 ميلياردي
 با آبميوه مسموم 

دو ب�رادر ك�ه ب�ا خوران�دن آبمي�وه مس�موم موف�ق ب�ه س�رقت 
3ميليارد توماني از مسافران ش�ده بودند در مشهد بازداشت شدند. 
به گزارش جوان، چندي قبل ش��كايت هاي مش��ابهي درباره س��رقت به 
شيوه بيهوشي به مأموران پليس آگاهي مشهد گزارش شد. بررسي هاي 
شكايت هاي مطرح شده حكايت از اين داشت كه دو مرد جوان پس از طرح 
دوستي با شهروندان خصوصاً مسافران آنها را با آبميوه مسموم و اموالشان 
را سرقت مي كنند. در تحقيق بيشتر از شاكيان مشخص شد كه دو متهم به 
زبان هاي خارجي تسلط دارند و با مهارتي كه دارند موفق به فريب شهروندان 

و سرقت از آنها مي شوند. 
در شاخه ديگري از تحقيقات مأموران پليس با حضور در محل هاي سرقت 
و بررسي دوربين هاي مداربسته موفق شدند، دو متهم را شناسايي و روز 
گذشته آنها را بازداشت كنند. مأموران پليس در بازرسي از مخفيگاه متهمان 
12 دستگاه گوشي تلفن همراه مسروقه، دو دستگاه لپ تاپ و مقدار زيادي 
لوازم سرقت شده كشف كردند. در اولين بررسي ها مشخص شد كه دو متهم 
برادر هستند و به اين شيوه از شهروندان بسياري در استان هاي اصفهان، قم، 
تهران، مازندران و خوزستان سرقت كرده و از سوي پليس اين استان ها هم 
تحت تعقيب هستند. دو متهم وقتي مورد بازجويي قرار گرفتند به سرقت 
به اين شيوه اعتراف كردند. سردار ابراهيم قربان زاده، جانشين فرماندهي 
انتظامي استان خراسان رضوي گفت: تاكنون  84 مالباخته در اين پرونده 
كه مبلغ سرقت هاي انجام شده در آن 3 ميليارد تومان برآورد شده شناسايي 
شدند و 19 تن از شاكيان در مشهد براي پيگيري شكايت خود به پليس 

آگاهي مراجعه كرده اند. 

سقوط مرگبار مسافر
 به زير چرخ هاي اتوبوس

كشف محموله حشيش از سواري سمند 

م�رگ مس�افر اتوب�وس تن�د رو ك�ه ب�ه زي�ر چرخ ه�اي وس�يله 
نقليه س�قوط ك�رده و جان�ش را از دس�ت داده بررس�ي مي ش�ود. 
به گزارش جوان، چند روز قبل  مأموران پليس پايتخت از مرگ مشكوك 
مرد 30 ساله در يكي از ايستگاه هاي بي آرتي خط10 به مقصد پونك باخبر و 
راهي محل شدند. بعد از حضور مأموران در محل اولين شواهد نشان داد مرد 
30 ساله بر اثر برخورد با اتوبوس فوت كرده است. با انتقال جسد به پزشكي 
قانوني، يكي از مسافران كه در محل حضور داشت و شاهد ماجرا بود، گفت: 
»در ايستگاه منتظر اتوبوس ايستاده بوديم كه مرد جوان وارد ايستگاه شد و 
بعد از زدن كارت بليت سريع خودش را به اتوبوس رساند. راننده همزمان با 
بستن در شروع به حركت كرد به همين خاطر مردجوان كه براي سوار شدن 
عجله داشت به زير چرخ هاي اتوبوس افتاد و راننده بعد از حركت او را زير 
گرفت.« با ثبت اين توضيحات و تأييد آن از سوي متصدي جايگاه، راننده 
اتوبوس بازداشت شد و پرونده در اختيار شعبه يازدهم دادسراي امور جنايي 
تهران قرار گرفت. راننده وقتي مورد تحقيق قرار گرفت مدعي شد در اين 
حادثه بي تقصير است. او در توضيح گفت: »در ايستگاه ايستاده بودم كه بعد 
از سوار شدن مسافران، درهاي اتوبوس را بستم و حركت كردم. حين حركت 
بود كه مرد جوان از انتهاي اتوبوس تالش مي كرد سوار شود به همين خاطر 
او را نديدم. فكر كنم او حين حركت از داخل ايستگاه به پايين پرت شده و با 

اتوبوس برخورد كرده است.«
با ثبت اين توضيحات پرونده به دستور بازپرس شعبه يازدهم دادسراي امور 
جنايي در اختيار مأموران پليس راهور پايتخت قرار داده شد. به اين ترتيب 
تحقيقات با بررسي دوربين هاي مدار بسته و بررسي صحنه حادثه از سوي 

مأموران براي كشف حقيقت ادامه دارد. 

فرمان�ده انتظام�ي اس�تان كرم�ان از كش�ف 85 كيل�و و 
900 گ�رم حش�يش از خ�ودروي س�واري س�مند خب�ر داد. 
به گزارش جوان، سردار عبدالرضا ناظري گفت: روز گذشته مأموران 
يگان تكاوري 113  راهور هنگام گشت زني در محور كرمان به رفسنجان 
به يك دستگاه خودروی سمند مشكوك  شدند و دستور توقف آن را 
صادر كردند. وي ادام��ه داد: راننده خودرو اما بدون توجه به هش��دار 
پليس از محل متواري ش��د و عمليات تعقيب و گريز به جريان افتاد. 
ناظري گفت: مأموران سرانجام با شليك گلوله خودرو را متوقف كردند 
كه راننده در تاريكي هوا موفق به فرار ش��د. فرمانده انتظامي كرمان 
گفت: مأموران پليس در بازرسي از خودرو 85 كيلو و 900 گرم حشيش 

كشف كردند.
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سردار مسعود مصدق*
 

قاتل: به خاطر يك سيلي 
 تا پاي چوبه دار رفتم

مردي كه به خاطر يك سيلي در نزاع 
مرتكب قتل شده بود با جلب رضايت 
اولياي دم از طناب دار فاصله گرفت. 
به گزارش جوان، 19 تير سال 91، مأموران 
پليس اسالمشهر از درگيري خونين در 
يكي از خيابان هاي شهر باخبر و راهي 

محل شدند.
 با حضور مأموران در محل مشخص شد 
در آن درگيري پسر 20 ساله به نام محمد 
با ضربه چاقو زخمي و راهي بيمارستان 
شده است و دو ضارب به نام هاي رامبد 
و مرتضي گريخته اند. تحقيقات در اين 
زمينه ادامه داشت تا اينكه از بيمارستان 
خبر رس��يد، محم��د به خاطر ش��دت 

خونريزي  فوت كرده است. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، پرونده 
با موضوع قتل عمد در دس��تور كار قرار 
گرفت تا اينكه چند روز بعد دو پسر جوان 
شناسايي و بازداشت شدند. دو متهم در 
پليس آگاهي تحت بازجويي قرار گرفتند، 
اما مرتضي جرمش را انكار كرد و دوستش 

رامبد را عامل قتل معرفي كرد. 
رامبد 21 ساله تحت بازجويي قرار گرفت، 
گفت ضربه عمدي نب��وده و قصد قتل 
نداشته است. او در ش��رح ماجرا گفت: 
»آن روز س��وار موتور بودم و در خيابان 

مي گشتم كه مرتضي را ديدم. او از من 
خواست تا ترك موتورم بنشيند تا با هم 
در خيابان ها چرخي بزنيم. قبول كردم و 
در حاليكه وارد يك خيابان خلوت شديم 

محمد را ديديم.«
متهم ادامه داد: »مرتض��ي مدتي قبل 
به مواد مخدر معتاد ش��ده بود. او وقتي 
محمد را ديد از موتور پياده شد و نزديك 
او رفت. من كنار موتورم ايستاده بودم كه 
متوجه شدم مرتضي قصد دارد گوشي 
محمد را به زور بگيرد تا با پول آن مواد 
تهيه كند. همان موقع من هم با يكي از 
دوستان محمد درگير شدم. آنجا بود كه 
مرتضي به طرف من آمد و يك سيلي به 
صورت دوس��ت محمد زد. همين بهانه 
درگيري شد و وقتي درگيري باال گرفت 
براي دفاع از خودم چاقويي را كه همراه 
داشتم بيرون آوردم تا محمد را بترسانم 

كه ناخواسته به سينه او خورد.«
با اقرارهاي متهم وي روانه زندان شد و 
پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 

متهم در اولين جلس��ه محاكمه مقابل 
هيئت قضايي ش��عبه دوم قرار گرفت. 
ابتداي جلسه پدر مقتول با درخواست 
قصاص گفت: »لحظه درگيري دوستان 

محمد آنج��ا بودن��د و مي گفتند وقتي 
محمد روي زمي��ن افتاده ب��ود، متهم 
روي سينه او نشسته بود و اجازه نمي داد 
كسي به او كمك كند. او بي رحمانه پسرم 
را كش��ت. به همين خاطر درخواست 

قصاص دارم.«
در ادامه متهم با اقرار به جرمش از خودش 
دفاع كرد. در آخر وي با توجه به مدارك 
موجود در پرونده به قصاص و مرتضي نيز 

به حبس محكوم شد. 
اين حكم در ديوان عالي كشور نيز تأييد 
شد و متهم در آستانه مرگ قرار داشت 
تا اينكه توانس��ت رضايت اولياي دم را 
جلب كند.  به اين ترتيب پرونده از جنبه 
عمومي جرم به دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده شد و متهم بار ديگر مقابل 
هيئت قضايي ش��عبه دوم قرار گرفت. 
او در آخري��ن دفاعش گفت: »مقتول را 
نمي شناختم و خصومتي با او نداشتم. 
به خاطر يك سيلي تا پاي چوبه دار رفتم 
و در اين مدت كه در زندانم، خانواده ام به 
خصوص مادرم خيلي اذيت شده اند. از 
دادگاه تقاض��ا دارم در مجازاتم تخفيف 

قائل شوند تا هرچه زودتر آزاد شوم.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي 

وارد شور شد. 

ر هگذ ر ا ن  د ر  د ا م  پليس  ها ي قال بي
هش�ت پلي�س قالب�ي ك�ه در تيم ه�اي 
جداگان�ه ام�وال رهگ�ذران را س�رقت 
مي كردند يك به يك ب�ه دام پليس افتادند. 
به گزارش جوان، 16 تيرماه امسال بود كه مردي 
با مركز فوريت هاي پلي��س 110 تماس گرفت و 
گزارش يك س��رقت را اعالم كرد. وقتي مأموران 
كالنتري 125 يوسف آباد در محل حاضر شدند، 
شاكي گفت كه راننده و سرنشين يك خودروي 
پژو 405 در حالي كه تجهيزات پليسي داشتند 
اموالش را سرقت كرده و گريخته اند. بعد از مطرح 
شدن ش��كايت پرونده براي بررسي تخصصي به 
اداره پنج��م پليس آگاهي تهران فرستاده ش��د و 
تحقيقات بيشتري در اين باره انجام شد. شاكي 
در توضيح بيشتر شكايت خود گفت: ساعت 12 
روز حادثه در حال پياده روي در حاشيه بزرگراه 
كردستان بودم كه يك خودروي پژو 405 نقره اي 
توقف كرد. بعد راننده و سرنشين آن در حالي كه 
بي سيم به دست داشتند پياده شدند. آنها لباس 
نظامي نداشتند اما تجهيزات پليسي همراهشان 
بود و خودش��ان را پليس معرفي كردند. يكي از 
آنها خودش را پليس اداره مهاجرت معرفي كرد 
و از من خواس��ت كه مدارك شخصي ام را نشان 
دهم. من اعتماد كردم و مدارك هويتي ام را به آن 

مرد دادم. او سپس كارت عابربانك من و رمزش را 
هم مطالبه كرد كه من به ناچار كارت و رمزش را 
به آن مرد دادم. او بعد از بررسي اوراق هويتي ام آن 
را به همراه كارت عابربانكم به من پس داد. بعد هر 
دو سوار ماشين شان ش��ده و به مسيرشان ادامه 
دادند. من هم به مسير خودم ادامه دادم. ساعتي 
بعد اما پيامكي برايم ارسال شد كه نشان مي داد، 
موجودي حسابم برداشت شده است. وقتي كارت 

عابربانكم را بررس��ي كردم، فهميدم كه آن مرد 
كارت عابربانك من را با كارت ديگري جابه جا كرده 

و موجودي اش را خالي كرده است. 
با اطالعاتي كه م��رد رهگ��ذر در اختيار پليس 
گذاش��ت بررس��ي ها در اين باره به جريان افتاد. 
در حالي كه تحقيقات در جريان بود شكايت هاي 
مشابهي به پليس گزارش ش��د. مشخصاتي كه 
شاكيان از پليس هاي قالبي اعالم كرده بودند با 

هم تفاوت داشت اما مشخص شد كه متهمان در 
بعضي از سرقت ها از يك خودرو استفاده مي كنند، 
بنابراين مأموران متوجه شدند كه همه سرقت ها از 

سوي اعضاي يك باند در جريان است. 
در شاخه ديگري از تحقيقات بود كه مأموران پليس 
با بررسي دوربين هاي مداربسته موفق شدند يكي 
از اعضاي باند را شناسايي كنند. افشين از مجرمان 
حرفه اي بود كه با همدستي هفت نفر از دوستانش 
باند سرقت در پوشش پليس را راه اندازي كرده و 
به اين شيوه در حال سرقت از شهروندان بود. بعد 
از به دس��ت آمدن اين اطالعات بود كه مأموران 
موفق شدند مخفيگاه متهمان را در غرب تهران 
شناسايي و دوم ش��هريور آنها را بازداشت كنند. 
مأموران پليس در بازرس��ي از مخفيگاه متهمان 
پنج كارت عابربانك سرقت شده، چهار خودروي 
پژو پارس، پژو 405، سمند و پرايد كه در سرقت ها 

از آن استفاده مي شد كشف كردند. 
اعضاي باند وقتي در اين باره تحقيق شدند، گفتند 
به سرقت از 150 نفر به اين شيوه اعتراف كردند. 
س��رهنگ كارآگاه احمد نجفي، معاون مبارزه با 
س��رقت هاي خاص پليس آگاهي تهران گفت: 
تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر اعضاي اين باند 

در پليس آگاهي تهران در جريان است. 
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