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كاهش آسيب هاي مجازي 
با آموزش عمومي

در س��ال هاي اخير فضاي مجازي گستردگي 
بيشتري نسبت به گذش��ته پيدا كرده است و 
به تناوب مورد اس��تفاده عده بيشتري از مردم 
جامعه قرار گرفته است. فضاي مجازي همچنين 
به بستري تبديل ش��ده كه به راحتي مي تواند 
بنيان خانواده و تحقق جامعه امن را مورد تهديد 
قرار دهد. اين امر خصوصاً زماني بيش��تر مورد 
توجه قرار مي گيرد كه سرعت اس��تفاده همگاني از اين بستر مجازي بسيار 
چشمگير بوده و شايد بتوان گفت فرصت كافي براي آموزش استفاده صحيح از 
آن و فرهنگ سازي در راستاي استفاده از اين فضا خصوصاً براي فرزندان فراهم 
نبوده است. بر اين اساس پيشگيري از ضرر و زيان احتمالي در هر زمان بهترين 
راهكار ممكن در مواجهه و مقابله با خطراتي است كه در هر زمان و مكان احتمال 
آن مي رود با سهل انگاري و عدم توجه كافي مراجع و مسئوالن ذي ربط و آحاد 

مردم، به بدنه جامعه آسيب هاي گوناگون وارد كند. 
بنابراين نياز به برنامه ريزي مدون و مشخص براي مقابله با خطرات اين فضاي 
گسترده و بي محافظ اجتماعي و مراقبت و زير نظر داشتن دقيق تحوالت در 

درون آن از اهميت دو چندان برخوردار خواهد بود. 
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران به عنوان يكي از اصلي ترين پايگاه هاي 
حفظ حريم امنيت و آرامش كشور و سپر مس��تحكم در برابر نفوذ احتمالي 
دشمنان در جامعه، وظيفه خود دانست تا پا به پاي دانش روز و امكانات فضاي 
مجازي وارد عرصه امنيت مجازي و سايبري كشور شده و با توان خود از جامعه 

و مردم خويش در بستر فضاي مجازي محافظت كند. 
يكي از مهمترين و اولين اقدامات پليس در راستاي تأسيس پليس توانمند و آگاه 
فتا ست. نيروهاي اين پليس تخصصي از بين آگاه ترين و زبده ترين و معتمدترين 
افراد انتخاب گشته اند كه البته در طول مدت كوتاهي كه از تأسيس اين پليس 
تخصصي و نوپا مي گذرد، ثابت گشته اس��ت كه تا چه ميزان بر كار و وظايف 
تخصصي خود اشراف دقيق اطالعاتي داشته اند؛ به طوري كه يقيناً با نبود اين 
پليس توانمند شكافي جدي در بستر تبادالت مجازي و اطالعاتي احساس شده 
و بسياري از مردم در بسياري از فعاليت هاي روزانه خود كه به صورت الكترونيك 
صورت مي پذيرد با عدم ثبات و امنيت مواجه شده و مطمئناً اختالل زيادي در 
امنيت تبادالت الكترونيكي و مجازي جامعه و فعاليت ش��هروندان در فضاي 

مجازي صورت می گيرد. 
از خصوصيات مهم اين پليس تخصصي توانمند، گستردگي حوزه هاي انجام 
وظايف اين نيرو است. پليس در قسمت هاي گوناگوني امنيت فضاي سايبري 
و مجازي را تأمين كرده و از ايجاد خلل در آن وخصوصاً وارد شدن ضرر مالي به 
شهروندان جلوگيري مي كند. به طور مثال پليس با شايعات و اقدامات خالف 
عرف و شأن جامعه و خدشه وارد شدن به عفت عمومي مقابله مي كند و از سوي 
ديگر كالهبرداري هاي مجازي و اقدامات خرابكارانه مالي را در بستر اين فضا 
مورد رصد و پيگرد قانوني خود قرار مي دهد. در كنار تمامي اقدامات ياد شده، 
پليس همواره توقع همكاري و همياري شهروندان عزيز و توجه به توصيه هاي 
پيشگيرانه را از شهروندان دارد تا به كمك آنان امنيت اين فضاي پر خطر چه 

براي فرزندان و چه براي خانواده ها بيش از پيش تأمين شود. 
 * جانشين فرماندهي انتظامي تهران بزرگ

تشديد برخورد با متخلفان شيوه نامه هاي كرونايي
طرح مشلترك امنيت سلامت محور پليس 
كه از مدتي قبل مقدمات اجلراي آن در حال 
انجام بلود، سلرانجام روز گذشلته با حضور 
دستگاه هاي مختلف عملياتي شلد. آنگونه 
كه تأكيد شلده هدف از اجراي طلرح ارتقاي 
سامت افراد جامعه با رويكردهاي پيشگيرانه 
از ابتا به ويروس كرونا اسلت، بله طوري كه 
در فاز عملياتي طرح اسلتفاده از ماسلك از 
در منازل اجباري اسلت و به جلز خودروهاي 
تك سرنشلين بقيه ملزم به رعايت هستند 
و با متخلفان به شلدت برخورد خواهد شلد. 
سردار حسين رحيمي فرمانده پليس پايتخت به 
خبرنگاران گفت:   تاكنون بيش از ۳۶۲ هزار تذكر 
لساني و جريمه بيش از شش هزار خودرو به دليل 
عدم رعايت پروتكل هاي بهداش��تي درپايتخت 

انجام شده است. 
وي ادامه داد: پليس با تمام توان و در سطح تمامي 
رده ها و يگان ها اعم از راهور پليس پيش��گيري، 
پليس امني��ت و پليس اماك��ن   در اجراي طرح 
امنيت س��المت محور كه از چن��د روز پيش در 
پايتخت آغاز شده مشاركت خواهند داشت و حتي 

ظرفيت ۵۰ گشت امنيت اخالقي را نيز در خدمت 
سالمت و اجراي اين طرح در آورديم. 

سردار رحيمي گفت: ۱۵۰ گشت مشترك شكل 
گرفته وظيفه گشت زني در سطح شهر و بازديد 
و نظارت و رعايت پروتكل هاي بهداشتي از سوي 
صنوف را برعهده خواهند داشت كه در اين گشت ها 
عالوه بر پليس تيم هايي از تعزي��رات، صنوف و 
دانشگاه علوم پزشكي حضور دارند و با تمام توان بر 

رعايت پروتكل ها نظارت خواهيم كرد. 
رئيس پليس تهران گفت:  آنگونه كه در طرح قبلي 
اعالم شد بحث تذكر لساني به افراد فاقد ماسك و 
كساني كه پروتكل ها را رعايت نكنند، آغاز شده بود 
كه در اين مدت ۳۶۲ هزار و ۳۹۲ مورد تذكر لساني 
به افراد فاقد ماس��ك و كس��اني كه پروتكل ها را 
رعايت نكرده اند، داده شده است  و در حوزه اصناف 

هم ۱۳۹ واحد متخلف پلمب شدند. 

فرمانده انتظامي تهران بزرگ با اشاره به اجباري 
شدن استفاده از ماسك از مقابل در منازل گفت: 
تمامي خودروهايي كه بيش��تر از يك نفر در آن 
حضور داشته باشند بايد تمام سرنشينان ماسك 
بزنند. در همين راستا نيز ۶هزارو۲۲ مورد اعمال 
قانون خودرو به دليل عدم استفاده سرنشينان از 

ماسك داشتيم. 
   درخواست شهروندان براي برخورد قاطع 

با افراد فاقد ماسك
عليرضا زالي، فرمانده ستاد مقابله با كرونا استان 
تهران هم در حاشيه طرح با بيان اينكه از روزهاي 
آغازين ويروس كرونا در كش��ور نيروي انتظامي 
در كنار كادر درمان حضور يافت، اظهار داش��ت: 
راهبرد ما اقدامات هوشمندانه و تلفيق با اقدامات 
ايجابي و سلبي است؛ امروز پس از تذكر لساني و 
اقناعي نيازمند اقدامات سلبي هستيم.   در تهران 
با توجه به حجم جمعي��ت و اصنافي كه فعاليت 
مي كنند، بايد ش��يوه نامه هاي بهداشتي دقيق 
اجرا شود، امروز ۴۸۰ هزار واحد صنفي در سامانه 
بهداشتي ثبت شده است كه نشان دهنده حجم 

كار در تهران است. 

 لجبلازي دو نفلر از كاركنلان يكلي از بيمارسلتان ها 
خصوصي تهران سلبب شلد تا سله بيمار كرونايي قرباني 
ايلن اختاف شلوم شلوند و جانشلان را از دسلت بدهند. 
به گزارش جوان، چند روز قبل نماينده حقوقي يك بيمارستان 
خصوصي در تهران به دادسراي امور جنايي تهران رفت و از يكي 
از پرسنل بيمارستان به اتهام دس��تكاري دستگاه اكسيژن كه 

باعث مرگ سه بيمار كرونا شده بود، شكايت كرد. 
وي در توضيح ماجرا گفت:» بيمارستاني كه من در آنجا مشغول 
به كار هستم، بخشي هم براي بيماران كرونايي دارد كه تعداد 
زيادي بيمار كرونايي در آن بستري هستند. عالوه بر پرستاران 
و پزش��كان در بخش مراقبت هاي ويژه مخصوص كرونايي دو 
مرد ج��وان هم به نام هاي فريد و س��عيد به عنوان تكنيس��ين 
بخش طبي مشغول به كار هستند كه آن دو به صورت شيفتي 
دس��تگاه هاي اكس��يژني را كه به بيماران وصل اس��ت كنترل 
مي كنند.  چند روز قبل سه نفر از بيماران كرونايي كه در بخش 
مراقبت هاي ويژه بس��تري بودند، ناگهان ف��وت كردند. پس از 
بررسي علت فوت، پرستاران بخش اعالم كردند اين سه بيمار 
به علت افت شديد فشار دستگاه اكسيژن به كام مرگ رفته اند. 
به گفته پرستاران وقتي آنها به سراغ دستگاه هاي اكسيژن در 
اتاق مخصوص مي روند، متوجه مي شوند كه يكي از دستگاه ها 
خاموش است. آنها تالش زيادي براي نجات جان سه بيمار انجام 
مي دهند، اما در نهايت افت فشار دستگاه اكسيژن مرگ بيماران 

را رقم مي زند.« 
وي ادامه داد:» از آنجايي كه وظيفه نگهداري و كنترل دستگاه ها 
به عهده فريد و س��عيد اس��ت،  ما موضوع را بررسي كرديم كه 
متوجه شديم چند ساعت قبل از تعويض شيفت تكنيسين ها، 
پرستاران متوجه افت فشار دستگاه اكسيژن مي شوند و به فريد 
خبر مي دهند و فريد هم به اتاق مخصوص و قسمت مراقبت هاي 
ويژه مراجعه مي كند و مدعي مي شود كه هيچ مشكلي نيست و 
دستگاه با افت فشار روبه رو نيستند، اما بعد از حادثه پرستاران 
متوجه مي ش��وند كه يكي از دس��تگاه ها خاموش بوده است. از 
طرفي هم بررسي هاي ما نشان داد فريد و سعيد با هم اختالف 
دارند و به گفته پرسنل، فريد هميشه نسبت به سعيد حسادت 
داشته و حتي چند باري هم با هم درگير شده اند، به طوري كه 
آنها چند شب قبل درگيري خونيني را با هم رقم مي زنند كه در 
جريان آن، دو تا از انگشتان دس��ت فريد مي شكند و به همين 
خاطر م��ا احتمال مي دهيم كه او آن ش��ب به ص��ورت عمدي 
دستگاه  هاي اكسيژن را دستكاري و يكي از آنها را خاموش كرده 
تا مرگ سه بيمار كرونايي را به گردن سعيد كه پس از او شيفت 

بوده است، بيندازد! و او را گرفتار كند، اما خبر نداشته كه خودش 
گرفتار مي شود.«

     دستگيري متهم 
با طرح اين شكايت قاضي ساس��ان غالمي، بازپرس شعبه سوم 
دادس��راي امور جنايي تهران پرونده را براي بررسي در اختيار 

تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي قرار داد. 
بررسي هاي ميداني مأموران پليس نشان داد فريد و سعيد از مدتي 
قبل با هم اختالف داشته و نسبت به هم حسادت مي ورزيده اند. 
همچنين گفته هاي پرسنل بيمارستان حكايت از آن داشت كه 
فريد همان شب فيلمي از تنظيمات دستگاه هاي اكسيژن براي 
همكارانش فرستاده است تا وانمود كند كارش را به صورت كامل 
و درست انجام داده و اگر حادثه اي رخ دهد بر عهده او نيست كه 

همين موضوع باعث مشكوك شدن پرسنل مي شود. 
بدين ترتيب مأموران پليس به دس��تور بازپ��رس جنايي فريد 
۳۱ س��اله را به عنوان مظنون حادثه روز دوش��نبه در خانه اش 

بازداشت كردند. 
وي صبح ديروز براي تحقيق به دادس��راي ام��ور جنايي تهران 
منتقل شد و در بازجويي ها اتهام خود را انكار كرد. وي در ادعايي 
گفت: »من متأهل هستم و فوق ديپلم الكترونيك دارم. دوسال 
قبل در بيمارس��تان اس��تخدام ش��دم و االن هم در كار خودم 
حرفه اي هستم. مدتي قبل سعيد هم در همان قسمتي كه من 
مشغول به كار بودم استخدام شد. او خيلي زود با توجه به پارتي 
كه داشت پله هاي ترقي را طي كرد و پست گرفت و حقوقش هم 
از من بيشتر شد و به همين دليل من با او اختالف پيدا كردم اما 
اينكه گفته شده اس��ت من به خاطر اختالف با او دستگاه هاي 
اكسيژن را دستكاري كرده ام و سه بيمار را به كام مرگ كشانده ام، 
قبول ندارم. چون من انس��انم و وج��دان دارم و هرگز به خاطر 
اختالف با هم��كارم با جان افراد ديگر بازي نمي كنم. آن ش��ب 
من تمام دستگاه ها را چك كردم و روی درجه ۴ كه نرمال است 
قرار دادم. نيمه هاي شب پرستاري به من خبر داد كه دستگاه ها 
افت فشار دارند كه پس از بازرسي و كنترل متوجه شدم مشكلي 

ندارند و نرمال است.«
 وي در پاسخ به سؤال قاضي كه چرا يكي از دستگاه ها را خاموش 
كردي؟ گفت:  » آن شب دس��تگاه اول به درستي كار مي كرد و 
دستگاه دوم هميش��ه براي مواقع ضروري است كه اگر دستگاه 
اول دچار مشكل  شد از آن استفاده شود و به همين خاطر من آن 

شب دستگاه دوم را خاموش كردم.« 
متهم پس از بازجويي براي تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي قرار گرف��ت. همزمان با ادامه تحقيقات 

درباره اين حادثه قاضي ساس��ان غالمي دس��تور تشكيل تيم 
كارشناس��ي را صادر كرد تا اين تيم اعالم كند آيا دستگاه هاي 
مربوط به صورت عمدي دستكاري شده اند و افت فشار دستگاه ها 

اكسيژن چقدر در مرگ سه بيمار نقش داشته است.

سارقان خانه دختردانشجو
 به حبس  و شالق محكوم شدند

دختلر و پسلر جوانلي كله بله بهانله همخانه شلدن بلا دختر 
دانشلجو او را زخملي و امواللش را سلرقت كرده بودنلد بله 
حبلس، شلاق، رد ملال و پرداخلت ديله محكلوم شلدند. 
به گزارش جوان، سال ۹۵ مأموران پليس از يك فقره سرقت در خانه 
دانشجويي در سعادت آباد باخبر و راهي محل شدند. اولين شواهد نشان 
مي داد در جريان اين سرقت دختر جواني به نام نيلوفر كه دانشجوي 
رشته دندانپزش��كي اس��ت، بر اثر ريختن آب جوش از سوي سارقان 
دچار سوختگي و راهي بيمارستان شده است. همچنين مشخص شد 
عامالن سرقت كه دختر و پسر جواني هستند، نيز بعد از ارتكاب جرم 

از محل گريخته  اند. 
با بدست آمدن اين اطالعات تحقيقات براي دستگيري متهمان ادامه 
داشت تا اينكه نيلوفر بعد از بهبود نس��بي مورد تحقيق قرار گرفت و 
در طرح ش��كايتش گفت: »دانشجوي رش��ته دندانپزشكي هستم و 
در يك خانه اجاره اي همراه مادرم در س��عادت آباد زندگي مي كنم. به 
خاطر هزينه  اجاره خانه تصميم گرفتم در سايت ديوار آگهي هم خانه 
ثبت كنم تا اينكه روز حادثه دختر و پسر جواني براي بازديد به خانه ام 

آمدند.«
ش��اكي ادامه داد: »آنها بعد از اينكه وارد خانه شدند يكباره به طرفم 
حمله كردند كه فهميدم قصد سرقت دارند. پسر جوان وقتي مقاومت 
مرا ديد با پنجه بوكس به صورتم زد به همين خاطر به طرف كتري آب 
جوش رفتم، اما آنها كتري آب جوش را به سر و صورتم پاشيدند، سپس 
دست و پايم را با طناب بستند و بعد از سرقت لپ تاپ، گوشي آيفون و 

چند عينك مارك دار فرار كردند.«
بعد از طرح اين شكايت، دختر و پسر جوان به نام هاي سولماز و احمد  با 
رصد دوربين هاي مداربسته شناسايي و بازداشت شدند. متهمان تحت 
بازجويي قرار گرفتند و احمد كه اهل افغانس��تان است در اظهاراتش 
گفت: »نگهبان پاركي در ميدان صادقيه بودم و سولماز را مي شناختم. 
روزي او از من خواست در اسباب كش��ي خواهرش كمك كنم. قبول 
كردم و به خانه اي در سعادت آباد رفتيم. وقتي وارد خانه شديم سولماز 
به آن دخترجوان حمله كرد و اموالش را سرقت كرد. از ديدن اين صحنه 
تعجب كردم، اما به خاطر اينكه غيرقانوني وارد كشور شده بودم فرار 

كردم و حرفي نزدم.«
با انكارهاي پسر افغان، سولماز نيز در اظهاراتش گفت: »به شيشه اعتياد 
داشتم و صاحب دو فرزند بودم. از طرفي در خانه مادرشوهرم زندگي 
مي كردم و اين شرايط مرا خيلي اذيت مي كرد. بارها از شوهرم خواستم 
خانه اي مستقل اجاره كند، اما قبول نمي كرد. اين شد كه تصميم گرفتم 
تنها زندگي كنم تا اينكه آگهي همخانه شاكي را در سايت ديوار ديدم.« 
زن جوان ادامه داد: »آن روز همراه احمد به خانه شاكي رفتيم. در آنجا 
مشغول صحبت با مادر نيلوفر بودم كه احمد با پنجه بوكس به شاكي 
حمله كرد. شاكي به طرف كتري آب جوش رفت و آنرا را به طرف من 
پاشيد كه به سرعت از آنجا فرار كردم. احتمال مي دهم بعد از آن احمد 

دست و پاي دختر جوان را بسته و اموالش را سرقت كرده است.«
دو متهم بنا به شواهد و قرائن موجود راهي زندان شدند تا اينكه پرونده 
در اولين جلس��ه محاكمه روي ميز هيئت قضايي ش��عبه نهم دادگاه 
كيفري يك استان تهران قرار گرفت. در آن جلسه شاكي براي دو متهم 

درخواست اشد مجازات كرد. 
سپس دو متهم يك به يك در جايگاه قرار گرفتند و جرمشان را گردن 

هم انداختند. 
در پايان هيئت قضايي با توجه به مدارك موجود در پرونده، دخترجوان 
را به ۱۵ سال حبس، 7۴ضربه ش��الق، رد مال و پرداخت ديه محكوم 
كرد. مرد افغان نيز به پنج سال حبس، ۴۰ضربه شالق، رد مال و اخراج 

از خاك ايران محكوم شد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان البرز 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه سه (نوبت  دوم)

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

م الف: 99/682/ف/ محمد شکرى  
 رییس اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه سه کرج 
از طرف حسین رضا نورى شاد
تاریخ انتشارنوبت اول: مورخ 1399/07/21-تاریخ انتشارنوبت دوم: مورخ 1399/08/07

آگهى نظریه هیات حل اختالف قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

 رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان دامغان  مهدى جدیدى
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/8/7-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/8/22
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تعرض دندانپزشك قالبي به زنان بيمار
كله  قابلي  دندانپزشلك 
متهلم اسلت بلا داير كلردن 
مطب بله زنلان بيملار تعرض 
شلد.  بازداشلت  مي كلرد، 
س��ردار عل��ي ذوالق��دري، رئيس 
پليس امنيت عمومي تهران بزرگ 
گفت: چندي قب��ل زن جواني وارد 
پايگاه سوم پليس امنيت تهران شد 
و ماجراي س��ياهي را بر مال كرد. او 
گفت: امروز براي درمان دندانم به مطب پزشك در خيابان توانير رفتم، اما مرد 
دندانپزشك به من تعرض كرد كه از او شكايت دارم.  بعد از مطرح شدن شكايت 
تيمي از مأموران پليس راهي مطب وي شدند اما متوجه شدند كه مرد جوان از 
محل متواري شده است.  در شاخه ديگري از تحقيقات سوابق مرد جوان بررسي 
و مشخص شد، دو پروانه كس��ب و مهر نظام پزشكي او جعلي بوده و متهم با 
مدارك جعلي مطب دندانپزشكي را دائر كرده است. در حالي كه بررسي  ها در 
جريان بود ۱۲ زن و دختر ديگر عليه مرد فريبكار اعالم شكايت كردند و گفتند 

كه به شيوه مشابه مورد آزار جنسي قرار گرفته و به آنها تعرض شده است. 
 در شاخه ديگري از تحقيقات مخفيگاه متهم در يكي از شهرهاي جنوبي 
كشور شناسايي و متهم بازداشت شد.  متهم وقتي با زنان و دختران مواجه 
شد به جرائم خود اعتراف كرد. سردار علي ذوالقدری، رئيس پليس امنيت 
تهران با بيان اينكه دستور انتشار تصوير بدون پوشش متهم از سوي قاضي 
صادر شده است، گفت كساني كه از سوي متهم مورد آزار قرار گرفته اند، 
مي توانند به پايگاه سوم پليس امنيت عمومي تهران واقع در خيابان شهيد 

قندي ، ميدان نيلوفر براي طرح شكايت مراجعه كنند. 

سردار حمید هداوند*

مرگ 3 بيمار كرونايي
در اتفاق مشكوک  بيمارستان خصوصي


