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آسيب هاي اجتماعي
 در كالنتري ها  سر ريز مي شود

معاون اجتماعي ناجا بر 
لزوم اختص�اص بعضي 
قوانين اعتباري در سبد 
بودجه اي پليس جهت 
اقدامات پيشگيرانه از 
آس�يب هاي اجتماعي 
تأكي�د ك�رد و اظه�ار 
داش�ت: امروز مردم در 

هر مش�كلي به اولين جايي ك�ه رجوع مي كنند، كالنتري اس�ت. 
سردار مهدي حاجيان در ديدار رئيس و اعضاي كميسيون اجتماعي 
مجلس ش��وراي اس��امي با بيان اينكه ني��روي انتظامي ب��ا توجه به 
مأموريت هاي خود نگاه تحولي را در جهت كاهش آسيب هاي اجتماعي 
در دستور كار قرار دارد، اظهار داشت: امروز نگاه پيشگيرانه به مشكات 
اجتماعي مي تواند ما را در جهت كاهش آس��يب هاي اجتماعي ياري 
دهد، اما در اين راه نيازمند همكاري تم��ام نهاد ها و ارگان ها خصوصاً 

قوه مقننه و كميسيون اجتماعي مجلس هستيم.
 وي با بيان اينكه سرريز تمام آسيب هاي اجتماعي نظير اعتياد، طاق، 
كودكان كار، نزاع و درگيري، بيكاري، حاشيه نشيني و بي حجابي به سمت 
نيروي انتظامي است، اظهار داش��ت: ناجا بيش از توان خود در راستاي 
مأموريت هاي پيشگيري اجتماعي وارد عمل شده و انتظار دارد ساير نهادها 
و سازمان هاي داراي مسئوليت نيز به وظايف خود عمل كنند. وي با بيان 
اينكه در شش ماهه اول سال جاري ۷۱ درصد پرونده هاي ارجاع شده به 
مراكز خدمات مشاوره اي در كانتري ها منجر به مصالحه شده است، اظهار 
داشت: نيروي انتظامي با ابتكار عمل در تأسيس مراكز مشاوره، مددكاري و 
دواير اجتماعي در كانتري ها توانسته اقدامات راهبردي در زمينه كاهش 
آسيب هاي اجتماعي انجام دهد. سردار حاجيان با بيان اينكه هرچه در 
حوزه پيشگيري سرمايه گذاري كنيم، در كاهش آسيب هاي اجتماعي 
موفق تر خواهيم بود، گفت: هزينه هاي ناشي از جرائم و آسيب ها بيش از 

هزينه هاي پيشگيري است. 

درخواست ديه از بيت المال 
براي جنايت پسر ديوانه

اس�ت  مته�م  ك�ه  ديوان�ه  پس�ري  خان�واده  اعض�اي 
ب�ه قت�ل رس�انده اس�ت   ب�ا ضرب�ات چاق�و  را  م�ادرش 
درخواس�ت دي�ه مقت�ول را از بي�ت الم�ال مط�رح كردن�د. 
به گزارش جوان، يك سال قبل زن جواني به مأموران پليس تهران خبر 
داد كه مادرش به قتل رسيده است. وقتي مأموران پليس در محل حاضر 
شدند در يكي از اتاق ها با جسد زن 55 ساله در حالي كه با ضربات چاقو 
به قتل رسيده بود روبه رو ش��دند. زن جوان كه ماجراي قتل را گزارش 
داده بود اولين كسي بود كه در اين باره تحقيق شد. او گفت: مادر و برادرم 
از مدت ها قبل در خانه ش��ان زندگي مي كنند. برادرم حامد از بيماري 
رواني رنج مي برد و مدت ها در بيمارستان رواني بستري بود، اما از مدتي 
قبل بدون اينكه درمان شود او را از بيمارستان مرخص كردند. زن جوان 
ادامه داد: س��اعتي قبل هر چه با خانه مادرم تماس گرفتم جواب نداد 
نگران شدم و خودم را به اينجا رس��اندم. با كليد يدك كه داشتم وارد 
شدم. ديدم كه حامد در اتاقش خوابيده است. بعد به اتاق ديگري وارد 

شدم كه متوجه شدم مادر با ضربات چاقو كشته شده است. 
مأموران پليس س��پس از حامد تحقيق كردند. او در اولين تحقيقات به 
قتل مادرش اعتراف كرد و گفت شب گذشته به آشپزخانه رفتم و چاقو 
برداشتم و مادرم را كش��تم. بعد چاقو را شستم و سرجايش گذاشتم و به 
رختخواب رفتم و خوابيدم. با انتقال جس��د به پزشكي قانون حامد هم 
تحت معاينه قرار گرفت و مشخص شد كه وي دچار جنون است. با كامل 
شدن تحقيقات معلوم شد كه حامد هنگام ارتكاب قتل مسئوليت كيفري 
نداشته است. در ش��اخه ديگري از تحقيقات و در حالي كه پرونده براي 
بررسي به شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شده بود، 
اولياي دم در دادگاه حاضر شده و با ارائه اليحه اي از قضات خواستند كه ديه 
مادرشان از بيت المال پرداخت شود. دختر مقتول گفت: مادرمان بي گناه 
به قتل رسيده است. برادرمان كه او را به كام مرگ كشانده دچار جنون است 
و آن زمان بايد در بيمارس��تان تحت درمان قرار مي گرفت، اما او را بدون 
درمان رها كردند كه به خانه برگشت و اين حادثه اتفاق افتاد. حاال از دادگاه 
درخواست داريم كه ديه مادرمان از بيت المال پرداخت شود. هيئت قضايي 

براي بررسي درخواست اولياي دم وارد شور شد . 

كالهبرداري ميلياردي
 با تخفيف پاييزه

مرد فريبكار ك�ه با ارس�ال پيامك تخفي�ف پاييزه ل�وازم خانگي 
موفق به كالهبرداري 6ميليارد توماني شده اس�ت، بازداش�ت شد. 
به گزارش جوان، سرهنگ س��امع خورش��اد رئيس پليس فتای استان 
مازندران توضيح داد: چندي قبل شكايت هاي مشابهي درباره برداشت هاي 
غيرمجاز به مأموران پليس فتای ساري گزارش شد. شاكيان در شكايت هاي 
مشابه گفته بودند كه پيامكي با مضمون تخفيف پاييزه لوازم خانگي به همراه 
يك لينك دريافت كرده بودند. بررسي پيامك مورد نظر نشان داد كه اين 
پيامك حاوي لينك بدافزار اس��ت كه از كاربران در خواست كرده برنامه 
تخفيف ويژه پاييزه را روي گوشي تلفن همراه خود نصب كنند. اين افراد 
پس از نصب برنامه امكان دسترسي مرد فريبكار به اطاعات گوشي فراهم 
كرده و متهم به اين شيوه اطاعات كارت هاي بانكي آنها را به دست آورده 
و موجودي حساب هايش��ان را خالي كرده است. با كامل شدن بررسي ها 
در اين باره مأموران پليس موفق ش��دند مخفيگاه متهم را شناسايي و او 
را بازداشت كنند. وي هر چند ابتدا جرمش را انكار كرد، اما در تحقيقات 
بيشتر اعتراف كرد كه به اين شيوه موفق شده است، بيش از 6ميليارد تومان 
از حساب كاربران برداشت كند. تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهم 

جريان دارد. 

پرون�ده م�رد ايراني كه پ�س از قت�ل فرزندش 
در ايال�ت كاليفرني�ا امري�كا ب�ه زندگ�ي اش 
پاي�ان داده ب�ود ب�ا ش�كايت همس�رش در 
دادس�راي امور جنايي تهران به جري�ان افتاد. 
به گ��زارش جوان، چن��د روز قبل يك��ی از وكای 
دادگس��تری  به دادس��راي امور جنايي تهران آمد 
و از طرف موكلش كه زن جواني اس��ت شكايتي را 

مطرح كرد. 
وي گفت: موكلم شوهر پولداري داشت كه همراه پسر 
2۱ ساله اش در يكي از شهرهاي ايالت كاليفرنيا امريكا 
زندگي مي كرد. اما موكلم به دليلي به ايران آمده بود و 

در شهر كرمان زندگي مي كند. 
او هميشه با پس��رش كه از بيماري رنج مي برد در 
تماس بود كه اسفند س��ال قبل متوجه  مي ش��ود 
شوهر و پسرش به طرز مشكوكي در خانه شان فوت 
كرده اند. در تحقيقاتي كه از پليس آنجا انجام داديم 
مشخص شد همسايه شوهرش در اسفندماه متوجه 
بوي بدي از داخل خانه آنها مي شوند و وقتي كسي 
در خانه را باز نمي كند موضوع را به مأموران پليس 

خبر مي دهند. 
مأموران پليس آن شهر وقتي وارد خانه مي شوند با 
جسد شوهر 49  ساله اش روبه رو مي شوند كه اقدام به 
خودكشي كرده بود. همچنين مأموران داخل اتاق 
خواب با جسد پسر 2۱  س��اله اش روبه رو مي شوند 

كه نايلون بزرگي روي سرش كشيده شده بود و دور 
آن را هم چسب پهن زده شده بود كه نشان مي داد 
بر اثر خفگي جان خود را از دست داده است.  از طرف 
ديگر پزشكي قانوني هم اعام كرده بود كه به پسر 
2۱ ساله موكلم قبل از خفگي سم خورانده شده است 
كه در تحقيقات پليسي مشخص شد شوهر موكلم 
به خاطر اينكه پس��رش بيماري العاجي داشته و 
هميشه درد ورنج مي كشيده است، تصميم مي گيرد 

جان پسرش را بگيرد و به همين دليل ابتدا او را با سم 
مسموم مي كند و بعد هم نايلوني روي سر پسرش 
مي كشد تا خفه شود.  پس از اين حادثه موكلم جسد 
پس��رش را به ايران برگرداند و در شهر كرمان دفن 
كرد و االن هم براي پيگيري پرونده قتل پسرش به 

امريكا رفته است. 
او به من وكالت داد تا به دادسراي امور جنايي تهران 
بيايم و از شوهرش به اتهام قتل فرزندش شكايت كنم.  

با شكايت زن جوان، قاضي حبيب اهلل صادقي بازپرس 
شعبه چهارم دادسراي امور جنايي تهران به مأموران 
پليس دستور داد تا از طريق وزارت خارجه و پليس 
اينترپل مدارك پزشكي پدر و پسر فوت شده همراه 
با نظريه پزشكي قانوني شهر محل حادثه و پرونده 
جنايي آنها را از مقامات قضايي و پليس امريكا تحويل 
بگيرند و براي بررسي به دادسراي امور جنايي تحويل 

دهند.  تحقيقات درباره اين حادثه ادامه دارد. 

  شكايت از شوهر مرده به اتهام قتل فرزند

آرمان، پس�ري كه با قتل دختري به نام غزاله 
جنجال زيادي به پا كرده است، بار ديگر با توقف 
حكم قصاصش به سلول خود بازگشت. سحرگاه 
امروز قرار بود حكم قص�اص در زندان رجايي 
ش�هر كرج اجرا ش�ود. پيش تر هم آرمان در 
حالي كه طناب دار بر گردنش قرار گرفته بود 
با تالش تيم صلح و س�ازش دادس�راي امور 
جنايي تهران موفق به گرفتن مهلت شده بود. 
به گزارش جوان، پن��ج روز از آخرين تاش  هاي 
هيئت صلح و س��ازش دادس��راي ام��ور جنايي 
تهران به سرپرستي قاضي محمد شهرياري براي 
بخشيدن جان به آرمان ) قاتل غزاله ( گذشته است. 
قبل از ظهر روز ش��نبه ۱۷ مهر ماه جلسه صلح و 
سازش با حضور اولياي دم، پدر و مادر آرمان، خود 
آرمان و تعدادي از خبرن��گاران حوزه حوادث در 
دفتر سرپرست دادسرا برگزار شد. قاضي محمد 
شهرياري در آن جلسه سه ساعته تاش زيادي 
كرد كه اولياي دم آرمان را ببخشند، اما در نهايت 
نه تاش هاي سرپرس��ت دادس��را و نه گريه ها و 

التماس هاي آرمان، پدر و مادرش و حتي زانو زدن 
مادرش مقابل مادر غزاله هم نتيجه اي نداد. پدر و 
مادر غزاله در آن جلسه اصرار داشتند هر چه زودتر 
حكم قصاص اجرا شود و از طرفي هم پرونده آرمان 
آخرين مراحل اجراي حكم را هم طي كرده بود و 

آماده اجرا بود. 
صبح ديروز پدر و مادر غزاله دوباره به دادسرا آمدند 
و به نظر مي رسيد كه پيگير اجراي حكم هستند. 
چهره خسته، غمگين و پريشان آنها حكايت از آن 
داشت كه به سخت ترين تصميم گيري زندگي شان 
رسيده اند كه آيا به قاتل فرزندشان جان ببخشند 
يا اينكه حق قانوني خود را اج��را كنند و پرونده 
آرمان را براي هميشه به بايگاني بسپارند. وقتي به 
آنها نزديك شدم حال خوبي نداشتند با اينكه مرا 
مي شناختند كه خبرنگارم و مشوق رضايت آنها 
هستم، اما از من روي برگرداندند و فقط در پاسخ 
سؤالم كه آيا   حكم قصاص را اجرا مي كنيد يا نه 

جواب دادند بله. 
از س��وي ديگر آرمان هم نفس هايش به شماره 

افتاده است و چند روزي است در سلول مخصوص 
زندان رجايي شهر نگهداري مي شود، سلولي كه 
مخصوص مجرماني است كه قرار است به زودي 

حكم قصاص شان اجرا شود. 
به هرحال س��حرگاه امروز آرمان پس از گذشت 
هفت سال و نيم از قتل غزاله قرار بود براي دومين 
بار در زندان  رجايي شهر پاي چوبه دار برود، اما در 
آخرين س��اعت هاي عصر ديروز با حكم قضايي 
اجراي حكم متوقف و به روز ديگري موكول شد . 
بر اساس اين گزارش آرمان ۱4اسفند سال 92، 
دختر موردعاقه اش غزاله را در خانه شان به قتل 
رساند و پس از دستگيري مدعي شد كه جسد او 
را داخل چمدان چرخداري گذاشته و در سطل 

زباله اي رها كرده است. 
يكي از داليلي كه اين پرونده جنجالي ش��د پيدا 
نشدن جسد غزاله بود كه ش��بهاتي را همچون 
زنده بودن وي در پي داش��ت، اما بررس��ي هاي 
جنايي نشان داد كه غزاله به دست آرمان به قتل 

رسيده است. 

توقف دوباره اجراي حكم قصاص آرمان

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

فريب آنالين با وعده خريد و فروش بيت كوين
 اعضاي يك ش�بكه كالهب�رداري كه با وعده 
خريد و فروش بيت كوين مش�تريان را فريب 
داده و پول ميلياردي به جيب زده اند در دادگاه 
كيفري يك اس�تان تهران محاكمه مي شوند. 
به گزارش جوان، يك س��ال قبل ش��كايت هاي 
مشابهي درباره كاهبرداري هاي سريالي از سوي 
گردانندگان يك صرافي آناين به مأموران پليس 
تهران گزارش ش��د. يكي از شاكيان توضيح داد: 
مدتي قبل ب��ه دنبال خريد و ف��روش بيت كوين 

بودم كه با يك صرافي آناين آش��نا ش��دم. بعد 
با مدي��ر صرافي تماس گرفتم و در اي��ن باره با او 
مشورت كردم. او گفت كه با يك شركت در كشور 
سوئد همكاري دارد و اگر با صرافي او كار كنم سود 

خوبي به حسابم واريز مي شود. 
بعد از كلي حرف زدن م��ن به حرف هاي آن مرد 
اعتماد ك��ردم و پولم را به حس��اب صرافي واريز 
كردم. در دو ماه اول سود خيلي خوبي به حسابم 
واريز شد، اما از ماه سوم خبري از پول نشد. بعد به 

دفتر صرافي رفتم و در اين باره توضيح خواستم. 
مدير صرافي س��ايتي به من نش��ان داد و مدعي 
شد كه شركت س��وئدي س��ود پول را پرداخت 

نكرده است.
 البته آن سايت به زبان انگليسي بود و من چيزي 
از آن نفهميدم با اين حال از مدير صرافي خواستم 
كه اصل پولم را به من برگرداند، اما او امتناع كرد 

كه تصميم به شكايت گرفتم. 
تحقيقات پليس با بررس��ي هاي ش��كايت هاي 

مطرح شده حكايت از اين داشت كه اعضاي اين 
باند با وعده خريد و فروش بيت كوين به اين شيوه 
مشتريان را فريب داده و ميلياردها تومان به جيب 
زده اند. با اطاعاتي كه شاكيان در اختيار پليس 
گذاش��تند مأموران موفق ش��دند اعضاي باند را 
بازداش��ت كنند. با كامل شدن بررسي ها اعضاي 
باند به اتهام كاهبرداري مجرم ش��ناخته شده و 
پرونده در دادگاه كيفري يك اس��تان تهران در 

نوبت رسيدگي قرار گرفت. 

سردار حسین رحیمي*

 امنيت هوشمند
 ني��روي انتظام��ي ام��روز از قابليت ه��ا و 
توانمندي هاي زيادي برخوردار است و در 
مقايسه با قبل در بحث شناسايي و كشف 
جرائم مختلف از سرعت عمل بيشتر و دقت 

باالتري برخوردار است. 
ام��روز ني��روي انتظام��ي در مواجه��ه با 
مأموريت هاي خود از چنان هوش��مندي 

برخوردار است كه اين مهم در دس��تگيري مجرمان بسيار تأثيرگذار 
مي باشد، به گونه اي كه در فضاي حقيقي و مجازي در مقايسه با گذشته 
با متدهاي علمي دقيق به دست آمده است، با سرعت بيشتري مي توان 
مجرمان و خافكاران را رد يابي و بازداشت كرد. هوشمندي و اشراف 
در انجام مأموريت ها  مي تواند تأثير زيادي در دست يافتن به اهداف و 
چشم اندازها داشته باشد؛ بدون ش��ك يك پليس هوشمند، با سرعت 
بيشتر، هزينه كمتر و حتي با كيفيت بهتر مي تواند به افقي كه ترسيم 
شده، دس��ت پيدا كند. هوشمندي، نقش مس��تقيم و تأثيرگذاري در 
موقعيت هاي پيش رو دارد، هر چه اين هوشمندي و بصيرت و آگاهي 
بيشتر و كامل تر باشد، بهتر مي توان مأموريت هاي محوله را به سرانجام 
مطلوب رسانيد. ناامن شدن فضا براي ارتكاب جرم اين مزيت را هم دارد 
كه شهروندان از توانمندي پليس اطمينان بيشتري حاصل مي كنند 
و مطمئن خواهند بود پليس با هوش��مندي كه از آن برخوردار است، 
مي تواند از ارتكاب جرائم بيشتر پيش��گيري كنند از همين رو پليس 
براي مقابله با اخالگران نظم و امنيت و آرامش مردم گرانقدرمان، همه 
تاش و همت خود را به كار بسته است و با استفاده از تجهيزات نوين، 
مقتدرانه وظايف ذاتي خود را به انجام مي رساند و اجازه نخواهد داد كه 
برخي افراد فرصت طلب و شيطان صفت، چه در فضاي مجازي و چه در 

فضاي حقيقي، امنيت و آرامش آنان را به مخاطره اندازند. 
در بسياري از موارد در حوزه فضاي س��ايبري، مجرمان از عدم آگاهي و 
اطمينان مردم سو استفاده مي كنند و اسناد، مستندات، اطاعات شخصي 
و محرمانه و حتي دارايي آنان را به يغما مي برند؛ نبايد فراموش كرد كه وقوع 
اين گونه حوادث قطعاً مي تواند امنيت مالباخته و آناني را كه از اين خبر 
مطلع مي شوند   مختل كند و امروز پليس بحمداهلل در حوزه فضاي مجازي 
از توانمندي هاي بااليي برخوردار است؛ به گونه اي كه در كوتاه ترين زمان 

ممكن، بيشترين پرونده هاي دريافتي را به فرجام مطلوب مي رساند. 
پليس امروز با دس��ت يافتن به روش ه��اي علمي نوين و اس��تفاده از 
ابزار هاي نوين و پيشرفته، تاش خود را به كار بسته است تا هرچه بهتر 
به مشكات مردم رسيدگي كند و عرصه را بيش از پيش براي مجرمان 
و خافكاران��ي كه در حقيقت ب��راي امنيت جامعه معضل محس��وب 
مي ش��وند تنگ وتنگ تر كرده و ابتكار عمل را از مجرمان بگيرد و آنها 

را مستأصل كند. 
 *فرمانده انتظامي پايتخت


