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كالنتري ها در رسيدگي به مشكالت 
مردم سرعت عمل داشته باشند

فرمان�ده انتظام�ي ته�ران ب�زرگ 
تأكي�د ك�رد ك�ه كالنتري ه�ا باي�د 
در رس�يدگي ب�ه مش�كالت م�ردم 
باش�ند.  داش�ته  عم�ل  س�رعت 
به گ��زارش »جوان« س��ردار حس��ين 
رحيمي در بازديد ميداني از كالنتري هاي 
پايتخت خطاب به مأموران گفت: بايد در 
حل و فصل، مشكالت مردم دقت داشته 
باشيد و مشكالت مردم را مشكالت خود 

بدانيد. وي ادامه داد: ارزش كالنتري ها در خدمتگزاري و تأمين امنيت 
مردم اس��ت، از همين رو كالنتري ها بايد مأمن مردم باشند. وي افزود: 
نبايد اجازه دهيد در محدوده كالنتري ش��ما كسي جرئت كند امنيت 
مردم را به خطر بيندازد و بايد به شدت با كساني كه با اقدامات اوباشگرانه 
درصدد ايجاد مزاحمت براي مردم هستند، برخوردي مقتدرانه و قانوني 
داشته باشيد، به گونه اي كه هرگز اين گونه افراد جرئت مردم آزاري به 
خود ندهند. رئيس پلي��س پايتخت از مأموران كالنتري خواس��ت در 

رسيدگي به مشكالت مردم سرعت عمل داشته باشند. 
رئيس پليس پايتخت با تأكيد بر لزوم تقويت مراكز مشاوره و مددكاري 
كالنتري ها، بيان داش��ت: راه اندازي مراكز مش��اوره و م��ددكاري در 

كالنتري ها اتفاق مباركي بود كه از اطاله دادرسي جلوگيري مي كند. 
سردار رحيمي با اش��اره به اينكه با اس��تفاده از قابليت هاي مشاوره و 
مددكاري مي توان دو طرف دعوا را قانع كرد چراكه در مصالحه حاكم 
و محكومي وجود ندارد و بالطبع رضايت دو طرف لحاظ خواهد ش��د، 
عنوان داشت: ارائه مشاوره هاي كارشناسي شده و كاربردي تأثيرگذار و 
رهگشاست، از اين رو تالش كنيد از كارشناسان زبده و باتجربه در دواير 

مشاوره و كالنتري ها استفاده شود. 

 دستبرد 300 ميليون توماني 
به حساب كاربران 

مردی فريبكار كه با شبيه سازي درگاه  بانكي موفق به كالهبرداري 
300 ميليون توماني شده بود، س�رانجام شناسايي و بازداشت شد. 
به گزارش »جوان« چندي قبل شكايت هاي مشابهي درباره برداشت هاي 
غيرمجاز به مأموران پليس فتای تهران گزارش شد. بررسي  شكايت هاي 
مطرح شده نشان داد شاكيان هنگام انجام عمليات بانكي از موجودي 
حسابشان برداشت شده است. يكي از شاكيان توضيح داد: براي انجام 
عمليات بانكي نام بانك را در گوگل جست وجو كردم و وارد سايت بانك 
ش��دم. بعد از انجام كارم ناگهان پيامكي برايم ارسال شد كه نشان داد 
همه موجودي حسابم برداشت شده است. تحقيقات پليس در اين باره 
مشخص كرد كه همه شاكيان نام بانك مورد نظر را در گوگل جست وجو 
كرده و وارد درگاه جعلي بانك ش��ده اند و موجودي حساب شان خالي 
شده اس��ت. بعد از كامل ش��دن تحقيقات در اين باره مأموران پليس 
موفق شدند برداشت كننده پول را شناسايي و بازداشت كنند. متهم در 
بازجويي ها به كالهبرداري هاي سريالي به اين شيوه اعتراف كرد و گفت 
از مدتي قبل درگاه يكي از بانك ها را جعل كردم و با استفاده از عمليات 
فيشينگ زماني كه كاربران ش��ماره كارت و رمز دوم را وارد مي كردند 
اطالعاتشان را سرقت و موجودي حسابشان را برداشت مي كردم. متهم 
گفت: در مدتي كوتاه توانستم 300 ميليون تومان از حساب مشتريان 

برداشت كنم تا اينكه بازداشت شدم. 
سرهنگ داوود معظمي گودرزي، رئيس پليس فتای تهران گفت: بايد 
آدرس اينترنت بانك خود را مستقيماً در نوار آدرس مرورگر وارد كنيد 
يا در صورتي كه نام بانك و س��امانه بانكداري را در گوگل جس��ت وجو 
مي كنيد، عالوه بر ليست نتايج، به آدرس سايت نيز دقت داشته باشيد و 

از صحت آن اطمينان پيدا كنيد. 

بي تفاوتي به خشونت در مأل عام
انتش�ار كلي�پ دو زورگي�ر خش�ن ك�ه پ�س از ض�رب و ج�رح زن 
رهگ�ذر در شهرس�تان كرمانش�اه كي�ف او را س�رقت كرده ان�د، 
داش�ت.  هم�راه  ب�ه  را  اجتماع�ي  ش�بكه هاي  كارب�ران  خش�م 
به گزارش »جوان« در چند روز گذشته كليپي در شبكه هاي اجتماعي منتشر شد 
كه واكنش كاربران را به همراه داشت. بر اساس اين فيلم، خودروي پرايد سفيدرنگ 
كنار زني رهگذر توقف مي كند و راننده و سرنشين پياده شده و زن جوان را با تهديد 
چاقو مورد ضرب و جرح قرار مي دهند. زورگيران در حالي كه زن رهگذر را نقش بر 
زمين كرده اند او را با لگد مصدوم مي كنند. اين حادثه در حالي اتفاق مي افتد كه دو 
مرد رهگذر در حالي كه يكي از آنها دست هايش را در جيب كرده شاهد ماجرا هستند 
و زورگيران هم بدون اينكه احساس كنند كسي برايشان ايجاد مزاحمت خواهد كرد، 
در كمال آرامش مرتكب سرقت و سوار خودروي خود شده و از محل دور مي شوند. 
سرهنگ محمدرضا آمويي، معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان كرمانشاه به 
خبرنگار ما گفت: اين حادثه ساعت11 روز سه شنبه 11 آذرماه در فاز يك شهرك 
فرهنگيان اتفاق افتاده است. وي ادامه داد: زن جوان در جريان حادثه از ناحيه دست 
مجروح و راهي بيمارستان شد كه يك روز بعد از حادثه از بيمارستان مرخص شده 

است و تحقيقات پليس براي بازداشت متهمان در جريان است. 
   دور باطل در برخورد با سارقان

در مورد كليپ منتشر شده و اينكه سارقان با بي پروايي كامل و با خشونت زياد مرتكب 
جرم مي شوند، مي تواند ريشه در ارتكاب رفتارهاي پرخطر گذشته شان داشته باشد. 

اين دس��ته از مجرمان به خوبي مي دانند كه در صورت بازداشت و تحمل زندان و 
استفاده از بخشش هاي پيش بيني ش��ده در قانون مي توانند به راحتي به جامعه 
بازگردند و به مالباختگان خود دهن كجي كنند. موضوع ديگر استحاله دو رهگذر 
است كه رفتار دو مجرم با زني بي پناه را مي بينند و به غيرتشان هم برنمي خورد كه 

دست به تلفن همراهشان ببرند و پليس110 را از ماجرا باخبر كنند. 
وقوع سرقت در كشور شيوع زيادي پيدا كرده و ديگر كمتر كسي را مي توان پيدا كرد 
كه خود يا نزديكانش در دام سارقان گرفتار نشده باشند. كافي است يك نفر در جمع 
درباره سرقتي كه برايش رقم خورده حرف بزند، آن وقت ديگران هم تجربه هايي كه 
برايشان رقم خورده به اشتراك خواهند گذاشت. نگراني هاي مطرح شده در جامعه 
بابت پايين آمدن روز به روز احساس امنيت براي شهروندان و باال رفتن احساس 
امنيت براي سارقان است. اينكه عمده سارقان داراي سوابق مجرمانه هستند و از يك 
در زندان وارد و از در ديگر به راحتي خارج مي شوند، نشان از پايين بودن هزينه جرم 
دارد. براي همين است كه بعد از رهايي از زندان به راحتي به چرخه جرم برمي گردند 
و اين بار با تجربه بيشتري مرتكب سرقت مي شوند. پليس بارها از افزايش سرقت هاي 
خرد و به پيوست آن  تشكيل قرارگاه هاي مبارزه با سرقت خبر داده است، با اين حال 
تالش هاي صورت گرفته منجر به افزايش احساس امنيت در جامعه نشده است. با 
وضعيت موجود روشن است تا زماني كه در شيوه برخورد با مجرمان و محروم نكردن 
آنها از حقوق اجتماعي بازنگري نشود و هزينه ارتكاب جرم باال نرود، در روي همان 

پاشنه خواهد چرخيد. 
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م الف: 682/سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك خاش- مجید جمشیدى فر

سارق بين المللي كه تحت تعقيب پليس كشور عمان بود  اين بار با 
تشكيل باند خانوادگي در پوشش پليس از شهروندان سرقت مي كرد. 
به گزارش »جوان« چندي قبل به مأموران پليس تهران خبر رس��يد 
چهار مرد به عنوان مأمور پليس در يكي از خيابان هاي جنوبي تهران 
اموال دو شهروند را سرقت كرده و از محل گريخته اند. يكي از شاكيان 
گفت: »همراه دوستم داخل خودروام در حال رانندگي بودم كه خودروي 
سواري پژويي با چهار سرنشين كه چراغ گرداني روي سقفش گذاشته بود 
راه ما را سد كرد. سه مرد جوان از داخل خودرو پياده شدند و با نشان دادن 
كارتي خودشان را پليس معرفي كردند و مدعي شدند ما در حال حمل 
مواد مخدر هستيم. آنها تمامي خودرو را بازرسي كردند و حتي جيب ها 
و وسايل شخصي ما را هم تفتيش كردند و در نهايت هم از ما عذرخواهي 

كردند و سوار خودرويشان شدند و از محل دور شدند.«
وي ادامه داد: »دقايقي بعد از اينكه خودروی پژو رفت متوجه شديم آنها 
تمامي پول ها و وسايل گرانقيمت ما را بدون اينكه متوجه شويم سرقت 
كرده اند و آن لحظه بود كه تازه فهميديم در دام مأموران قالبي گرفتار 
شده بوديم.« با طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي علي ايرد موسي 
بازپرس شعبه پنجم دادسراي ويژه سرقت در اختيار تيمي از كارآگاهان 

پليس آگاهي قرار گرفت. 
مأموران در نخستين گام با شكايت هاي مشابه روبه رو شدند كه حكايت 
از آن داشت متهمان در پوشش مأمور پليس سرقت مي كنند. همچنين 

مشخص شد متهمان هنگام سرقت ماسك بهداشتي به صورت دارند. 
  دستگيری مأموران قالبي 

در حالي كه تحقيقات براي شناس��ايي و دس��تگيري متهمان ادامه 
داشت، مأموران پليس دريافتند چهار سارق مأمورنما هنگام سرقت 
از شهروندي در شهرري از سوي رهگذران دستگير شده اند. مأموران 
در بررسي هاي بعدي دريافتند چهار متهم دستگير شده همان سارقان 
حرفه اي هس��تند كه از مدتي قبل در پوش��ش مأمور قالبي دست به 

سرقت مي زنند. بدين ترتيب چهار متهم براي بازجويي به دادسراي 
ويژه سرقت منتقل شدند و در تحقيقات به سرقت هاي سريالي اعتراف 
كردند. متهمان اقرار كردند كه از شش ماه قبل باند هفت نفره سرقت در 
پوشش مأمور قالبي را تشكيل داده و به صورت دوره اي چهار نفري يا 

پنج نفري سرقت مي كرده اند. 
متهمان براي ادامه تحقيقات و شناسايي مالباختگان به دستور قاضي 

علي ايردموسي در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفتند. 

گفت وگو با سارق 
»سيروس« درباره تشكيل باند توضيح دهيد ؟ 

باند ما خانوادگي است و سردسته باند هم پدرم است. شش ماه قبل پسر 

خاله ام پيشنهاد داد باند پليس هاي قالبي را تشكيل دهيم و پدرم همراه 
من و برادرم و دو پسر برادرم و پسر خاله ام اين باند را تشكيل داديم كه 
چهار نفر ما دستگير شديم و پسر خاله و برادر زاده من فراري هستند. ما 
پدرمان را به عنوان رئيس انتخاب كرديم چون او بزرگ تر و سابقه اش از 
ما بيشتر بود. او نقشه را طراحي مي كرد و دستور مي داد و ما هم طبق 

نقشه عمل مي كرديم. 
چه شد كه پيشنهاد پسر خاله ات را قبول كرديد ؟ 

ما همه سابقه داريم و كس��ي هم كاري به ما نمي دهد و از طرفي هم 
حرفه اي بلد نيستيم. مدتي بود بيكار بوديم و وضع مالي ما هم بد شده 
بود كه پسرخاله ام پيشنهاد داد در پوشش مأموران پليس از شهروندان 
ايراني و خارجي سرقت و اخاذي كنيم. چند باري كه سرقت كرديم 

پول خوبي گيرمان آمد و به همين خاطر ادامه داديم. 
سابقه قبلي شما چه بود ؟ 

من كف زن حرفه اي هستم و چهار سال قبل هم به همين جرم دستگير 
و روانه زندان شدم، البته قبل از آن در كشورهاي همسايه هم كف زني 
مي كردم كه در كشور عمان شناسايي شدم و به ايران فرار كردم و االن 

هم تحت تعقيب پليس كشور عمان هستم. 
بقيه اعضا هم سارق بين المللي هستند ؟ 

نه. فقط من در كشورهاي همسايه كف زني و سرقت مي كردم. 
در ته�ران بيش�تر در چ�ه مناطقي دس�ت به س�رقت 

مي زديد ؟ 
ما در جنوب تهران، ش��هر ري و پاكدش��ت به عنوان مأم��ور قالبي از 
شهروندان اخاذي مي كرديم، البته بيشتر از اتباع افغان سرقت مي كرديم. 
معموالً محل زندگي آنها را شناسايي مي كرديم و به عنوان مأمور پليس 
به آنجا مي رفتيم و اموال آنها را سرقت مي كرديم و گاهي هم از شهروندان 
ايراني دست به اخاذي و سرقت مي زديم، البته سرقت از افغاني ها بهتر 
بود، چون آنها به ما مشكوك نمي شدند و هميشه هم تمامي پول ها و 

اموالي كه داشتند در محل زندگي شان نگهداري مي كردند. 
چطور دستگير شديد ؟ 

در شهرري جلوی دو پس��ر جوان را گرفتيم و خودمان را مأمور پليس 
معرفي كرديم و قصد بازرسي بدني داشتيم كه به ما مشكوك شدند و از 
ما كارت شناسايي خواستند. وقتي كارت تقلبي را نشان داديم، شكشان 
بيشتر شد و با ما درگير شدند و بعد با كمك رهگذران و كاسب ها ما را 

دستگير كردند. 
چند مورد سرقت و اخاذي داشتيد و در اين مدت چقدر 

عايدتان شد؟ 
حدود 20مورد سرقت و اخاذي داشتيم كه سهم هر كدام از ما در اين 

20مورد حدود 40ميليون تومان شد. 

 مردي كه متهم است با همدستي س�ه نفر از دوستانش 
مهن�دس عم�ران را ب�ه قت�ل رس�انده، موف�ق ش�د با 
جلب رضاي�ت اولي�اي دم از طن�اب دار فاصل�ه بگيرد. 
س�ه همدس�ت متهم اما در يك قدمي مرگ قرار دارند. 
به گزارش »ج��وان« 21 آبان ماه س��ال ۹2، مأموران پليس 
پايتخت از كشف جس��د مرد جواني در جاده چالوس باخبر 
و راهي محل ش��دند. اولين بررسي ها نش��ان داد آن مرد در 
حالي كه گلويش بريده ش��ده بود در ج��اي ديگري به قتل 
رسيده و جسدش به آن مكان منتقل ش��ده است. با انتقال 
جسد به پزشكي قانوني و تش��خيص هويت، پليس دريافت 
جس��د متعلق به مهندس عمران به نام هاشم 3۸ساله است 
كه چندي قبل همسرش اعالم مفقودي كرده بود. تحقيقات 
براي عامل يا عامالن قتل آغاز شد تا اينكه مشخص شد هاشم 

با شوهرخاله اش به نام سلمان اختالف مالي و روز حادثه با او قرار مالقات داشته است. 
به اين ترتيب سلمان مورد تحقيق قرار گرفت و در روند بازجويي ها با اقرار به جرمش گفت: 
هاشم پسر باجناقم بود. مدتي قبل به او تعدادي سند و چك داده بودم اما او آنها را پس نمي داد. 
اختالف حسابمان ۹6 ميليون تومان بود، به همين خاطر با هادي كه پيك موتوري رستوران 
بود صحبت كردم و به او 5 ميليون تومان پول دادم تا هاشم را گوشمالي بدهد. او هم با دوستش 
به نام پرويز صحبت كرده بود. متهم ادامه داد: آن روز طبق برنامه هاش��م را به آش��پزخانه 
رستوران كشانديم. ابتدا هادي با مالقه به سر او زد، سپس پرويز گلوي او را با چاقو بريد. بعد 
از اين حادثه 20 ميليون تومان به پرويز و 1۸ ميليون تومان ه��م به هادي دادم. با ثبت اين 

اظهارات، هادي و پرويز بازداشت شدند و گفتند: سلمان خودش 
عامل قتل بوده است،  او طنابي را دور گردن مقتول پيچيد سپس 
ما را مجبور كرد تا او را همراهي كنيم. سه متهم به جرم مشاركت 
در قتل راهي زندان شدند تا اينكه در اولين جلسه محاكمه مقابل 
هيئت قضايي شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران قرار 
گرفتند. در آن جلس��ه هيئت قضايي با توجه به شواهد و قرائن 
موجود و درخواست اولياي دم متهمان را به قصاص محكوم كرد. 
اين حكم از سوي قضات ديوان عالي كشور تأييد شد و سه متهم 
در آستانه مرگ  قرار داشتند تا اينكه هادي توانست رضايت اولياي 
دم را جلب كند. با نجات متهم  از چوب��ه دار وي اين بار از جنبه 
عمومي جرم محاكمه شد. در آن جلسه برادر مقتول گفت: من و 
خانواده ام تحقيقات زيادي انجام داديم و به اين نتيجه رسيديم كه 
هادي فريب خورده بود، حتي از محل زندگي و زادگاهش كه در 
بندرعباس بود تحقيق كرديم و متوجه شديم خانواده شريفي دارد. براي اينكه فرزندانش مانند 
فرزند برادرم يتيم نشوند، از قصاص او گذشتيم، سپس متهم در آخرين دفاعش گفت: در اين 
سال ها كه زندان بودم بيشتر اوقات در مسجد يا دارالقرآن براي بخشش خودم  و آمرزش مقتول 

نماز و قرآن مي خواندم، حتي مسئوالن زندان هم از اخالق و رفتارم راضي هستند. 
متهم ادامه داد: اولياي دم با دريافت 150 ميليون تومان اعالم گذشت كردند و من مديون 
آنها هستم. حاال از دادگاه تقاضا دارم در مجازاتم تخفيف قائل شود تا زودتر آزاد شوم و 

پيش خانواده ام برگردم. 
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد.  

بخشش قاتل در یك قدمي طناب دار

دو ب�رادر ك�ه ب�ا همدس�تي يك�ي از دوستانش�ان م�ردی ميانس�ال را در 
جري�ان ي�ك ارتب�اط پنهان�ي ب�ه قت�ل رس�انده اند ب�ه م�رگ محكوم ش�دند. 
به گزارش »جوان« هفتم آذر سال ۹2 مأموران پليس تهران جسد مردي را حوالي شهر 
آفتاب كشف كردند كه حكايت از آن داشت مقتول در مكان ديگري خفه و بعد به اين مكان 
منتقل شده است. مأموران پليس در نخستين گام جسد را شناسايي كردند و دريافتند وي 
كه رسول نام داشته از مدتي قبل با همسرش اختالف داشته است. بررسي هاي مأموران 
نشان داد همسر مقتول مدتي است با مرد جواني به نام منصور ارتباط پنهاني دارد. بدين 
ترتيب مأموران مژگان را به عنوان مظنون در قتل همسرش بازداشت كردند و وي هم در 

بازجويي ها به قتل شوهرش با همدستي منصور و سه مرد جوان ديگر اعتراف كرد. 
وي گفت: »من و شوهرم باهم اختالف داشتيم و او هميشه مرا كتك مي زد تا اينكه مدتي 
قبل با منصور كه نصاب آسانسور است آشنا شدم. او وقتي فهميد با شوهرم اختالف دارم 
قول داد شوهرم را به قتل برس��اند و من هم قبول كردم. ش��ب حادثه منصور و برادرش 
همراه دو نفر از دوستانش به خانه مان آمدند و شوهرم را در خواب با يك شلوار پارچه اي 

خفه كردند.« 
پس از اعتراف متهم مأموران پليس متهمان را بازداشت كردند. 

منصور در بازجويي ه��ا گفت: »مژگان هميش��ه با من درددل مي ك��رد و مي گفت كه 
شوهرش او را طالق نمي دهد، به همين خاطر تصميم گرفتم او را به قتل برسانم و شب 
حادثه همراه برادرم و دو دوستم به خانه اش رفتم و او را به قتل رساندم.« متهمان پس 
از تحقيقات تكميلي در شعبه هش��تم دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه شدند 
و دختر 12س��اله مقتول براي متهمان درخواست قصاص كرد. هيئت قضايي منصور و 
يكي از متهمان را به قصاص و دو متهم ديگر را به حبس محكوم كردند اما رأي دادگاه 
در ديوان عالي كشور نقض و براي رسيدگي به شعبه هم عرض فرستاده شد. منصور در 
جلسه دادگاه مدعي شد: برادر و دوستم در حادثه دخالتي نداشتند و شب حادثه من او 
را خفه كردم. بدين ترتيب دادگاه وي را به قصاص و سه متهم ديگر را به حبس محكوم 
كرد. بدين ترتيب رأي دادگاه پس از تأييد در شعبه 31 ديوان عالي كشور براي اجرا به 
شعبه اجراي احكام فرستاده شد تا اينكه چندي قبل متهم كه در يك قدمي چوبه دار 
قرار داشت، ادعاي جديدي مطرح كرد و گفت هنگام قتل برادرش و يكي از دوستانش 
در قتل دخالت داشته و يك طرف شلوار را آنها كشيده اند، بنابراين پس از پذيرفتن اعاده 
دادرسی متهم پرونده به شعبه رسيدگي كننده فرستاده شد و هيئت قضايي هم اين بار 

سه متهم را به قصاص محكوم كردند.

عامالن قتل مرد ميانسال به قصاص محكوم شدند 


