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هشدار پليس

كالهبرداري سايبري با حقه  11سپتامبر

پليس فتا درباره كالهبرداري نيكوكار قالبي به
شيوه پرداخت غرامت يكي از قربانيان حادثه
11سپتامبر به يك خيريه در ايران هشدار داد.

س��رهنگ جواد جهانش��يري ،رئيس پليس فتا
استان خراسان رضوي توضيح داد :چندي قبل
10شكايت مشابه درباره كالهبرداري به پليس
فتا گزارش شد .شاكيان به پليس گفتهاند فردي
ناش��ناس در اينس��تاگرام با آنها تماس گرفته و
خودش را از ايرانيان مقي��م امريكا معرفي كرده
و گفته اس��ت قص��د دارد يك ميلي��ون دالر به
خيريهاي در ايران كمك كند و از آنها اس��تمداد
خواسته است .نيكوكار قالبي به اين شيوه توانسته
500ميليون تومان به جيب بزند.
يكي از شاكيان گفت :من اهل شهرستان قوچان

قصاصمردخشمگين
تأييدشد

حكم قصاص كارگر س�اختماني كه متهم است
همكارش را به خاطر فحاش�ي به همس�رش به
قتل رساندهاست ،در ديوانعالي كشور تأييد شد.

به گزارش جوان ،ديسال ،۹۶مأموران پليس تهران
از قتل مردي به نام فؤاد در يك ساختمان نيمهكاره
باخبر و راهي محل ش��دند .بررسيهاي اوليه نشان
داد مقتول كه فؤاد نام داش��ت در درگيري با يكي از
كارگران به قتل رسيدهاس��ت .همچنين مشخص
شد آن مرد كه احمد نام داشت بعد از حادثه متواري
شده است .با انتقال جسد به پزشكي قانوني احمد
تحت تعقيب قرار گرفت و چند روز بعد شناسايي و
بازداشت شد.
او در پليسآگاهي تحت بازجويي قرار گرفت و با اقرار
به جرمش در شرح ماجرا گفت« :من و فؤاد با هم در
يك ساختمان نيمهكاره كار ميكرديم .محمد هم از
كارگران ساختمان بود كه همراه فؤاد گوشه اتاقك
نگهباني نشستهبودند و اس��تراحت ميكردند .آن
روز داشتم با همس��رم تلفني صحبت ميكردم كه
فؤاد متوجه شد و سپس شروع كرد پشت همسرم
حرفهاي نامربوط زدن و فحش ناموسي داد».
مته��م ادام��ه داد« :از ش��نيدن آن حرفها خيلي
عصباني ش��دم و گفتم اجازه ندارد پش��ت ناموسم
اينطور صحبت كند .فؤاد ساكت نشد و همينطور
به حرفهايش ادامه ميداد به همين خاطر كنترل
اعصابم را از دست دادم و به طرفش حمله كردم .در
آن درگيري محمد او را نگه داشت و من دو ضربه چاقو
به دست فؤاد زدم .باور كنيد يادم نيست ضربهاي به
سينه مقتول زدهباشم كه باعث مرگ او شده باشد».
با اقرارهاي متهم تحقيقات براي شناسايي همدست
او آغاز شد ،اما بررسيها براي بازداشت او ناكام ماند.
به اين ترتيب پرونده كامل و به دادگاه كيفري يك
استان تهران فرستاده شد و روي ميز هيئت قضايي
شعبه دوم دادگاه قرار گرفت .ابتداي جلسه اوليايدم
درخواست قصاص كردند .در ادامه متهم در جايگاه
ايستاد و گفت« :من و فؤاد از قبل هم درگيري قومي
داشتيم به همين خاطر فؤاد آن روز به خاطر كينهاي
قديمي به همسرم ناسزا گفت .باور كنيد قصد كشتن
او را نداشتم و به سينه او ضربه اي نزدم».
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد ش��ور
شد و با توجه به مدارك موجود در پرونده متهم را به
قصاص محكوم كرد .اين حكم با اعتراض وكيل متهم
به ديوانعالي كشور فرستاده و تأييد شد .به اين ترتيب
متهم در صورتيكه نتواند رضايت اوليايدم را جلب
كند در آستانه مرگ قرار خواهد گرفت.

نجات 2كودك و 2زن
از حادثه آتشسوزي

دو زن و دو ك�ودك ك�ه در حادثه آتشس�وزي
يككارگاه توليدي گرفتار ش�ده بودند با تالش
امدادگ�ران آتشنش�ان نج�ات پي�دا كردند.

ظهر روز گذشته هسمايههاي ساختمان مسكوني در
خيابان ياس شهرك وصال به آتشنشانان خبر دادند
كه از خانه همسايه دود زيادي به هوا بلند شدهاست.
بعد از آن بود كه آتشنشانان دو ايستگاه راهي محل
شدند .محسن شمس��ايي آتشنشان منطقه هفت
گفت :محل حادثه يك كارگاه توليد پوشاك در طبقه
منفي يك ساختمان ششطبقه مسكوني بود كه به
علت نامعلومي در آتش ميسوخت .شاهدان گفتند
كه به دنبال حادثه ،س��اكنان به سرعت ساختمان
را ترك كردن��د ولي چهارنفر به علت ش��دت دود و
حرارت نتوانس��تند از س��اختمان خارج شوند و در
طبقات فوقاني گرفتار شدند .شمس��ايي ادامه داد:
آتشنشانانبهدوتيمتقسيمشدندكههردوتيمپس
از مجهز شدن به دستگاه تنفسي و با ابزار مخصوص
نجات و لولههاي آبدهي وارد ساختمان شده و شروع
به جستجو و مهار شعلههاي آتش كردند.
ش نش��انان ،محبوس شدگان راكه دو
گروهي از آت 
كودك خردس��ال و دو زن  17و 21س��اله بودند در
طبقات اين ساختمان مسكوني پيدا كرده و هر چهار
نفر را به پشت بام ساختمان انتقال دادند.
وي افزود :گس��تردگي آتش و همچنين حجم زياد
پارچهها در داخل كارگاه توليدي ،مهار ش��علههاي
آتش را ب��راي نيروهاي عملياتي با س��ختي مواجه
كردهبود كه آتشنشانان در يك عمليات تهاجمي
و با استفاده از كف مخصوص آتشنشاني به مقابله با
آتشسوزيپرداختهوسرانجامموفقشدندشعلههاي
سركش آتش را مهار و از سرايت آن به طبقات فوقاني
و واحدهاي مسكوني جلوگيري كنند .علت حادثه در
دست بررسي است.

هستم .هنگام بررس��ي صفحهام در اينستاگرام
مردي ناش��ناس تماس گرفت و در حالي كه به
سختي فارس��ي حرف ميزد ،خودش را ايراني
مقيم امريكا معرف��ي كرد .او گفت ك��ه يكي از
عزيزانش را در حادثه 11سپتامبر از دست داده و
از آن سال به دنبال گرفتن غرامت از دولت امريكا
بودهاست .حاال توانسته با گذشت اين همه سال
يكميليون دالر از امريكا غرامت بگيرد .آن مرد
گفت كه ميخواهد اين پول را به يك مؤسس��ه
خيري��ه در ايران ك��ه ثبت جهاني شدهباش��د و
حساب بينالمللي داشتهباشد كمك كند تا به اين
شيوه به كشورش خدمت كردهباشد ،اما به خاطر
شرايط دشوار تحريم نميتواند پول را مستقيم به
حساب خيريه واريز كند .آن مرد نامههاي زيادي

به زبان انگليسي برايم ارسال كرد كه مدعي بود
ميخواهد پول را به حس��اب خيريه واريز كند.
البته من از آن نامهها چيزي متوجه نش��دم .آن
مرد از من خواست كه 6هزار دالر هزينه ماليات را
پرداخت كنم و بعد از واريز شدن پول به حساب
خيريه آن را به اضافه هزار دالر دس��تمزد براي
خودم بردارم .او گفت كه زمان زيادي ندارد و اگر
سر فرصت پول واريز نشود زمان از دست ميرود
و امريكا پول را واريز نميكند كه من قبول كردم
و پول را به حس��اب يك كيف پول ديجيتال كه
مشخصاتش را برايم ارس��ال كرد واريز كردم اما
ديگر از آن مرد خبري نشد.
سرهنگ جهانشيري گفت :پس از بررسيهاي
الزم كارشناس��ان دريافتند كه قربانيان پرونده

در يك تله مجازي گرفتار ش��دهاند و شيادان با
مهندسي ذهن آنها و تماسهاي مكرر تصويري
آنها را به اين باور رس��اندهاند كه خارج از كشور
س��كونت دارند .اما ماجراي پرداختها براي هر
فرد به يك ش��كل بودهاس��ت از غرامت حوادث
يازدهم سپتامبر تا ارثيه يك ميليون دالري كه
در پيچ و خم مشكالت اداري گير كرده است و با
گشوده شدن اليههاي پنهان اين پرونده مشخص
شد كه شيادان با استفاده از تماسهاي واتساپي
و اينستاگرامي در يك بازه طوالني مدت اقدام به
فريب اين افراد كردهاند.
اين پيام در ش��بكه ه��اي اجتماع��ي در حال
گسترش مي باش��د و همچنان كاربران زود باور
را به سمت خود ميكشاند.

قاتل دوست قصاص شد
پس�ر جواني كه سهس�ال قبل يكي از دوس�تانش را به قتل
رس�انده و جس�دش را در يكي از خيابانهاي جنوب تهران
ره�ا كردهب�ود در زندانرجاي�ي ش�هر ك�رج قصاص ش�د.

به گزارش جوان ،روز هجدهم تير سال 97رهگذراني هنگام عبور
از خياباني در نزديكي خيابان نبرد در شرق تهران داخل جوي آبي
جسد خونين پتو پيچ شده مردي را مشاهده كردند و موضوع را به
مأموران پليس خبر دادند.
با اعالم خبر تيمي از مأموران پليس راهي محل شدند كه دريافتند
مقتول مرد جواني اس��ت كه با ضربات چاقو به قتل رسيدهاست.
بررسيهاي مأموران پليس نشان داد مرد ناشناس كه چند ساعتي
از مرگش گذشتهاست به احتمال زياد شب قبل در مكان ديگري
به قتل رسيده و عامل يا عامالن قتل جسد او را به اين مكان منتقل
كردهاند.
شناسايي قاتل
بدين ترتيب جسد مقتول به دستور بازپرس جنايي براي شناسايي
هويت به پزشكي قانوني منتقل شد تا اينكه دو روز بعد زن جواني
به اداره پليس رفت و از گم شدن برادر جوانش به نام ارشيا شكايت
كرد .از آنجايي كه جسد كشف شده با مشخصات ارشيا شباهت
زيادي داشت زن جوان به پزشكي قانوني رفت و جسد برادرش را
شناسايي كرد .وي گفت :برادر28سالهام روز هفدهم تيرماه از خانه
خارج شد .از دوستانش شنيده بودم كه او با يكي از بچههاي محل به
نام كامران اختالف دارد و قرار است روز هفدهم با هم دعوا كنند .آنها
مدتي است براي هم كريخواني ميكنند و من احتمال ميدهم
كامران روز حادثه برادرم را به قتل رساندهباشد .با اظهارات خواهر
مقتول مأموران پليس كامران را به عنوان مظنون حادثه بازداشت
كردند ،اما وي مدعي شد كه در قتل پسر جوان نقشي نداشتهاست.
وي گفت :من و ارشيا با هم اختالف داشتيم و هميشه هم براي هم
خط و نشان ميكشيديم .روز حادثه قرار بود براي دعوا يكديگر را
ببينيم ،اما من در مهماني دعوت شدم و به مهماني رفتم و در محل
قرار دعوا نبودم و االن هم نميدانم چه كسي او را به قتل رسانده
است .با اظهارات كامران مأموران پليس دست به تحقيقات ميداني
زدند و دريافتند كه گفتههاي كامران درست است و زمان حادثه در
مهماني حضور داشتهاست.
قتل در حالت مستي
بنابراين همزمان با آزادي كامران مأموران تحقيقات خود را براي

شناسايي قاتل ادامه دادند تا اينكه مدتي بعد يكي از دوستان مقتول
به نام مهراد به اداره پليس رفت و با اظهار پشيماني به قتل ارشيا در
حالت مستي اعتراف كرد.
وي درباره حادثه گفت :من و ارش��يا با هم دوس��ت صميمي
بوديم .روز حادثه او با كامران كه از بچههاي محلمان بود قرار
دعوا داشت .آنها از هم كينه به دل داشتند و هميشه مشاجره
لفظي ميكردند .من فكر كردم كه كامران در درگيري ارشيا
را به قتل ميرس��اند و به همين خاطر تصميم گرفتم همراه
ارشيا س��ر قرار بروم و در درگيري به او كمك كنم ،اما آن روز
كامران مهماني دعوت شد و س��ر قرار نيامد و ما دو نفر هم به
خانهمان برگشتيم .وي ادامه داد :پس از اين به پشت بام خانه
ما رفتيم و دو نفري مشروب خورديم تا اينكه از حالت عادي
خارج شديم و با هم شروع به كل كل كرديم .درگيري ما باال
گرفت كه ناخ��ودآگاه چاقويي به طرفش پرت ك��ردم و به او
برخورد كرد .من قصد قتل او را نداشتم اما ارشيا خونين نقش
بر زمين شد و فوت كرد.
نميدانس��تم با جس��دش چه كار كنم و از طرفي هم خيلي
ميترسيدم كه خانوادها م متوجه شوند كه جسدش را پتو پيچ
و به عقب خودروی وانتم منتقل كردم و از خانه خارج ش��دم.
دقايقي داخل خيابانها گش��تم تا اينكه در نهايت جس��د را
داخل جوي آبي رها كردم و به خانه برگشتم.
وي در پايان گفت :در اين مدت عذاب وجدان رهايم نميكرد
و آرام و قرار نداشتم تا اينكه تصميم گرفتم خودم را به پليس
معرفي كنم.
قصاص
متهم پس از بازس��ازي صحنه قتل و صدور كيفرخواست در
شعبه 12دادگاه كيفري استان تهران محاكمه شد .اوليايدم
براي قاتل درخواست قصاص دادند و هيئت قضايي هم وي را
مجرم شناخت و به قصاص محكوم كرد.
رأي دادگاه پس از تأیيد در ش��عبه 5ديوانعالي كش��ور براي سير
مراحل اجراي حكم به شعبه اجراي احكام دادسراي امور جنايي
تهران فرستادهشد تا اينكه صبح ديروز قاتل كه استيذان حكمش
را از مقام عالي قضايي گرفتهبود در زندان رجاييشهر كرج قصاص
شد .بدين ترتيب پرونده قتل پسر جوان به دست دوست مستش
براي هميشه بسته شد.

قتل پلیس بازنشسته در خيابان پرواز

مرد ميانسالي كه بازنشس�ته نيروي انتظامي
ب�ود هن�گام ورزش صبحگاه�ي ب�ه ط�رز
مرموزي در خياب�ان پ�رواز در حوالي خيابان
پيروزي تهران با ضربات چاقو به قتل رس�يد.

به گ��زارش ج��وان ،س��اعت 6:30صب��ح ديروز
يويكم شهريور امسال قاضي محمد
چهارشنبه س 
حس��ين زارعي ،بازپرس ويژه قتل دادسراي امور
جنايي ته��ران با تماس مأم��وران كالنتري128
تهراننو از قتل مرد ميانسالي در خيابان پرواز حوالي
منطقه پيروزي با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان
ادارهدهم پليسآگاهي راهي محل شد.
تيم جنايي در محل حادثه با جسد مرد60سالهاي
به نام احمد روبهرو ش��دند كه با ضربات چاقو به
شكمش به قتل رسيدهبود.
بررس��يهاي مأم��وران پليس نش��ان داد احمد
بازنشس��ته نيروي انتظامي است كه جسدش در
نزديكي خانهاش از س��وي مرد رهگذري كشف

ميش��ود .مأموران پليس جس��د وي را در حالي
كش��ف كردند كه مقتول با لباس ورزشي بود كه
نشان ميداد ،وي ساعتي قبل براي ورزش به يكي
ازپاركهاي نزديك خان��هاش ميرود و در آنجا از
سوي فرد يا افرادي با چاقو زخمي ميشود .پس
از اين مرد ميانسال كه خون زيادي از بدنش خارج
شدهاست تصميم ميگيرد خودش را به خانهاش
برساند و خانوادهاش را در جريان حادثه قرار دهد
كه در نزديكي خانهاش به خاطر شدت جراحات و
خونريزي شديد بيهوش ميش��ود و روي زمين
ميافتد و زماني كه خانوادهاش باالي سرش حاضر
ميشوند مشاهده ميكنند كه او فوت كردهاست .
آي دزد
از سوي ديگر مشخص شد رهگذري كه موضوع را
به مأموران پليس و خانواده مقتول خبر دادهاست،
لحظاتي قبل از مرگ احمد شنيده است كه او گفته
«آي دزد» و بعد فوت كرده است .رهگذر گفت :در

حال عبور از خيابان بودم كه ديدم مردي خونين
روي زمين افتاده است .به سرعت به طرفش رفتم
كه قبل از رسيدن به او صدايي از وي به گوشم رسيد
كه گفت «آي دزد» .او به سختي نفس ميكشيد و
وقتي باالي سرش حاضر شدم ديگر جان در بدن
نداشت كه لحظاتي بعد اهالي آن محل جمع شدند
و خانوادهاش هم از خانه بيرون آمدند و داد و شيون
آنها به آسمان بلند شد.
گفتههاي رهگ��ذر در حالي بود ك��ه مأموران در
بازرسي بدني از مقتول دريافتند هيچ يك وسايل او
مانند تلفن همراه و كيف سرقت نشده است.
يكي از اعضاي خانواده وي گفت :مقتول بازنشسته
نيروي انتظامي بود و در راه آهن خدمت ميكرد.
او با هيچ كسي دشمني و مشكلي نداشت و هر روز
صبح براي ورزش از خانه بيرون ميرفت و ساعتي
بعد دوباره به خانه برميگش��ت .امروز هم صبح
خيلي زود براي ورزش بيرون رفت تا اينكه دقايقي

پرونده كيوان.الف روي ميز دادگاه انقالب تهران

كيوان.الف كه متهم اس�ت دختران جوان را فريب داده
و به آنها تعرض كرده يكش�نبه چهارم مهرماه به اتهام
فسادفياالرض در دادگاه انقالب تهران محاكمه ميشود.

به گزارش جامعه  ، ۲۴پرونده كيوان.الف از تابستان سال
گذش��ته جنجال زيادي به پا كرد .وقتي چند دختر جوان
ب��ا راه انداختن توفان درتوئیتر گفتند كه از س��وي مردي
به نام كيوان م��ورد آزار قرار گرفتهان��د ،تحقيقات پليس
امنيت ته��ران در اين باره ب��ه جريان افت��اد .در حالي كه
گمانهزنيهاي اولي��ه حكايت از وجود 40ش��اكي در اين
باره حكايت داشت ،اما پنجدختر با حضور در پليس امنيت
عليه مته��م اعالم ج��رم كردند .يكي از دخت��ران توضيح
داد :من دانشجوي دانش��گاه تهران بودم و كيوان در رشته
باستانشناسي درس ميخواند.
او عالقه زيادي به هنر داش��ت و اطالعات عمومياش هم
خيلي خوب بود .وقتي من را به خانهاش دعوت كرد دعوت
او را قبول كردم .آن روز بعد از اين كه قهوهاي در خانهاش
صرف كردم سرم گيج رفت و بيهوش شد .وقتي بههوش

آمدم ،فهميدم كه به من تعرض كرده و فيلم سياه هم تهيه
كرده است .وقتي متوجه شدم كه در توئيتر عليه او جرياني
به راه افتاده تصميم گرفتم سكوتم را بشكنم و عليه او اعالم
جرم كنم .با كامل شدن تحقيقات پنج دختر عليه كيوان
اعالم جرم كردند و كيفرخواس��ت عليه او به اتهام فس��اد
فياالرض صادر ش��د و پرونده براي رسيدگي به شعبه۲۸
دادگاه انقالب تهران ارسال كردند.
شيما قوش��ه ،وكيل قربانيان پرونده گفت :قرار بود متهم
اواخر شهريور محاكمه ش��ود ،اما دادگاه به روز يكشنبه
چهارم مهرماه موكول شد .وي ادامه داد :از متهم ابتدا در
شعبهپنجم دادگاه كيفري اس��تان به اتهام زناي به عنف
ش��كايت كردم .قضات پرونده اعالم كردند اقدامات متهم
مقدمه افساد فياالرض اس��ت و پرونده براي رسيدگي به
دادگاه انقالب ارسال شد .به گفته وكيل قربانيان پرونده،
در صورتي ك��ه از ۴۰تا ۹قرباني صحبت ب��ه ميان ميآمد
تنها پنجنفر كه موكل من هس��تند ،اساميشان در پرونده
ديده ميشود.

قبل از طريق همسايه متوجه شديم احمد داخل
خيابان نزديك خانهمان زخمي افتاده است .وقتي
باالي سرش رسيديم او فوت كرده بود.
همزمان با ادامه تحقيقات درب��اره اين حادثه دو
فرضيه براي كارآگاهان جنايي مطرح ش��د .اول
اينكه سارق يا س��ارقاني به قصد سرقت با مقتول
درگير ش��ده و او را زخمي كردهان��د و زماني كه
ديدهان��د او حالش بد اس��ت از س��رقت منصرف
ش��ده و از محل گريختهاند .دوم اينكه مقتول به
خاطرموضوع ديگري با فرد يا افراد ديگري درگير
ش��ده و با ضربات چاقوي زخمي و ب��ه كام مرگ
رفته اس��ت .جس��د مقتول در پايان براي انجام
آزمايشهاي الزم به دس��تور بازپرس جنايي به
پزشكي قانوني منتقل شد.
مأموران در تالش��ند تا عامل ياعامالن قتل مرد
ميانس��ال را شناس��ايي و راز اين حادثه را بر مال
كنند.

بازداشت فروشنده گوشت اسب و االغ

معاون نظارت بر اماكن عمومي پايتخت از دستگيري عامل توزيع گوشت اسب و االغ
در يكي از دامداريهاي جنوب تهران خبر داد.
به گزارش جوان ،سرهنگ نادر مرادي گفت :در اوايل هفته به مأموران پايگاهنهم پليس
امنيت عمومي پايتخت خبر رسيد كه عدهاي در يكي از دامداريهاي جنوب تهران
در حال ذبح اسب و االغ هستند كه مأموران در محل حاضر شدند .مأموران پليس در
بازرسي از محل الشه يك اسب و50كيلو گوشت االغ و10رأس اسب و يك رأس االغ
كه براي ذبح به اين مكان منتقل شده بودند كشف كردند .وي گفت :متصدي دامداري
بازداشت شد و تالش براي دستگيري همدستان وي جريان دارد.
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ
ﺍﺭﺷﺪ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺳﻤﻴﺮﺍ ﻓﺎﺋﺰﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  78ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 4609433451ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﺭﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺭﺷﺘﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ﺁﺯﺍﺩ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  /2109پ  /ﻑ
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺯ ﻳﺎﺑﻨﺪﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﻣﺪﺭﻙ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺳﻤﻨﺎﻥ ،ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  5ﺟﺎﺩﻩ ﺳﻤﻨﺎﻥ
ﺩﺍﻣﻐﺎﻥ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺳﻤﻨﺎﻥ

مسئوليت عمومي در حفظ و تأمین امنيت
یادداشت

سردار حسين رحيمي*

اينروزها در هفته دفاع مقدس
قرار داريم ،هفت��هاي كه ياد و
خاطره مجاه��دت رزمندگان
و ش��هدايي كه ب��راي دفاع از
امنيت كش��ور ج��ان خويش
را ف��دا كردند گرامي داش��ته
ميش��ود .جنگ تحميلي و اتفاقهايي كه
به پيوس��ت آن از س��وي معاندان به اجرا
گذاشته است .براي خدشه به امنيت كشور
ايجاد ميش��ود ،اما مدافعان كش��ور تحت
نظر فرماندهي كل قوا با اقت��دار كامل در
مسير دفاع از تماميت مرزهاي كشور باقي
ماندند و پس از ناكام گذاشتن آنها در جنگ
سخت ،سنگرهاي دفاع در جنگ نرم را قوام
بخش��يدهاند تا امنيت كامل را از دورترين
نقطه مرزي ت��ا قلب پايتخت ب��راي همه
شهروندان تأمین كردهباشند .رويكردهاي
ضد فرهنگي يكي از مهمترين موضوعاتي
اس��ت كه اين روزها از سوي معاندان مورد
اقبال قرار گرفته اس��ت تا با توس��ل به آن
بخواهند ناكاميهاي مستمر خود را جبران
كرده و با خدش��ه به امنيت به اهداف خود
دس��ت پيدا كنند .گسترش ش��بكههاي
تلويزيوني معاند ،گسترش فضاي مجازي
و گشوده ش��دن فضاي نوين در سايبر اين
امكان را فراهم كرده كه با انتشار يك كليپ
س��اختگي در فضاي مجازي بشود فضاي
رواني جامعه را متش��نج و امنيت رواني را
تحت تأثير قرار داد تا تأثيرات مخربي با خود
به همراه داشته باشد .سواد رسانهاي افراد
جامعه و آگاهي عمومي كه از سوي رسانهها
حاصل ميشود ،ميتواند يكي از مهمترين
ابزارهاي دفاعي براي مقابله با اين دسته از
هجمههاي ضدفرهنگي باش��د كه بشود با

توس��ل به آن امنيت رواني
جامعه را تأمین كرد .پليس
پايتخت در كنار تالش براي
تأمین امنيت ش��هروندان
همواره رويكرد آموزشي را
مورد اقبال قرار داده و تالش
كردهاست كه با بسط فضاي
آموزش��ي در پليسه��اي
تخصصي خصوص��اً پليس فتا ب��ا رويكرد
فرهنگي هم براي مقابله با بر همزنندگان
امنيت رواني جامعه اس��تفاده كند .ايران
در موقعيت اس��تراتژيك منطقه قرار دارد
و معاندان همواره براي خدش��ه به امنيت
آن هجمههاي رواني ،سياسي ،اقتصادي و
فرهنگي را در دستور كار خود قرار دادهاند،
اما دستاوردي جز ناكامي برايشان حاصل
نشده است؛ چراكه پايداري امنيت ايران در
منطقه با حمايت و همراهي مردمي حاصل
شده و پيوستهاي بسياري دارد.
امنيت از مهمترين دستاوردهاي مهم براي
جوامع بشري است كه در سايه آن رشد و
شكوفايي كشور حاصل ميشود ،بنابراين
براي كس��ب پيش��رفت بيش��تر ،حفظ و
بازتوليد امنيت همواره مورد توجه مدافعان
امنيت قرار داش��ته و دارد .ذك��ر اين نكته
ضرورت دارد كه كسب دستاوردهايي كه به
آن اشاره شد با همراهي عمومي شهروندان
نتايج بهت��ري را به همراه خواهد داش��ت.
آنگونه كه در ابتداي اين گفتار اش��اره شد
اين روزها در هفته پاسداشت دفاع مقدس
قرار داريم .دفاعي كه با حضور و همگرايي
مردمي ش��روع ش��د و نتايج درخشان آن
همواره با حضور مس��تمر مردم در جامعه
بروز دارد از همين روست كه همه مردم در
تأمین و حفظ امنيت مسئوليت دارند.
*فرمانده انتظامي پايتخت

رهايي گروگان 4ميليارد توماني
پس از  9روز

پس�ر 1 4س�اله ك�ه ب�راي اخ�اذي
4ميلي�ارد تومان�ي از خان�وادهاش در
شهرس�تان كن�گاور ربوده ش�دهبود،
پ�س از  9روز در شهرس�تان عنبرآباد
از دام آدمرباي�ان نج�ات پي�دا ك�رد.

ابراهيم س��ليماني ،دادس��تان عمومي و
انقالب شهرس��تان عنبرآب��اد گفت :روز
گذش��ته به مأم��وران پليس شهرس��تان
عنبرآب��اد در اس��تان كرمان خبر رس��يد
مخفيگاه چند نفر كه نوجوان 14سالهاي
را 9روز قبل از شهرستان كنگاور در استان
كرمانشاه ربوده بودند شناسايي شدهاست.
بعد از آن بود ك��ه مأموران پليس در محل

حاضر ش��ده با ميانجيگري ريش سفيدان
موفق شدند پسر 14ساله را نجات دهند.
بررسيها نشان داد كه پسر نوجوان قبل از
حادثه تحت عمل جراحي قرار گرفتهبود
كه بعد از رهايي از دام گروگانگيران تحت
درمان پزش��ك متخصص ق��رار گرفت و
سپس به خانوادهاش تحويل داده شد.
دادس��تان عنبرآباد با بيان اي��ن كه يكي
از گروگانگي��ران بازداش��ت ش��ده گفت
كه متهم��ان ب��راي رهايي اي��ن نوجوان
درخواس��ت 4ميليارد توم��ان كردهبودند
كه تحقيقات براي بازداشت ساير متهمان
پرونده جريان دارد.

ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ,ﺑﺮگ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ،ﺳــﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﭘﺮﺍﻳﺪ
ﺗﺒﭗ  GTXIﻣــﺪﻝ  1388ﺭﻧﮓ ﺳــﻔﻴﺪ ﺭﻭﻏﻨﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ
)ﺍﻳﺮﺍﻥ 933 30ﻝ  (59ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  3027295ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ
 S1412288008700ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻬﺪﻯ ﻣﻄﻴﻊ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ
ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﺍﻟﺒﺮﺯ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻯ ﺟﺎﺩﻩ
ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺑﺼﺮﻯ ﻭ ﺑﺎﻧﺪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  85ﺍﻯ  87ﺭﺍ
ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ
ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺧﺎﻛﺮﻳــﺰﻯ  36،000ﻫــﺰﺍﺭ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﺕ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭ  30ﺭﻭﺯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ  300،000،000ﺭﻳﺎﻝ
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 2
ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺪﺍﺭﻙ
ﻭ ﺭﺯﻭﻣﻪ ﻛﺎﺭﻯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ  ،ﺟﺎﺩﻩ ﺧﺮﻡ
ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ  ،ﺟﻨﺐ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻴﮕﻰ  ،ﺗﻮﻧﻞ ﭘﻮﻧﻪ ،
ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ 06633135903
ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰﻯ 02122780387
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
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