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معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت :آلودگی آب باز هم مشکل آفرین شد و این بار در هویزه  15نفر را به دلیل
ابتال به بیماری اسهالی راهی مراکز درمانی کرد.دکتر شکر ا ...سلمان زاده روز یک شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :این بیماری اسهالی
گذرا بود و به دلیل آلودگی شبکه آب شهری اتفاق افتاد.وی گفت :وضعیت بیماران خوب و تحت کنترل است.

...

رهایی گروگان  10ساله در هرمزگان
پسر 10ساله ای که در شهرستان سیریک به گروگان گرفته
شده بود ،با تالش ماموران استان آزاد شد.
بهگزارشمیزان،پسر10سالهایکهدرشهرستانسیریک
به گروگان گرفته شده بود ،با تالش ماموران استان آزاد
شــد .ســردار "عــزیــزا ...ملکی" دربــاره جزئیات این خبر
گفت :در پی دریافت خبری مبنی بر ربوده شدن پسربچه
ای 10ساله به نام "سالم" در شهرستان "سیریک" بررسی
موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس جنایی
استان هرمزگان قرار گرفت .وی با بیان این که ربایندگان
از خط تلفن کشور همسایه برای برقراری ارتباط با خانواده
ربوده شده استفاده می کردند ،افزود :آنان مبلغ 200هزار
دالر از پدر گروگان درخواست کردند و با وی قرار مالقات
گذاشتند .این مقام ارشد انتظامی ادامــه داد :ماموران
پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطالعاتی با تشکیل دو گروه
به همراه شاکی به محل قرار در شهرستان ایرانشهر اعزام
شدند .فرمانده انتظامی استان هرمزگان خاطرنشان کرد:
با توجه به حرفه ای بودن آدم ربایان ،قرار مالقات توسط
آنها به محل دیگر تغییر یافت که با حضور به موقع ماموران
و هوشیاری تیم اعزامی ،ربایندگان عرصه را بر خود تنگ
دیدند و با استفاده از تاریکی هوا ،فرد ربوده شده را رها
کردند و از محل متواری شدند .سردار ملکی با اشاره به این
که گروگان بدون پرداخت هیچ گونه وجهی ،صحیح و سالم
به آغوش خانواده بازگشت ،گفت :تالش بی وقفه ماموران
برای دستگیری آدم ربایان ادامه دارد.

كالهبرداری از طریق فروش پیش از موعد
حواله دریافت كاال در فضای مجازی
توکلی -با تغییر در قیمت برخی از اجناس الزم است هنگام
انجام خرید اینترنتی مراقب كالهبرداری از طریق فروش
پیش از موعد حواله دریافت كاال در فضای مجازی باشیم.
رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت:
تغییر در قیمت برخی از اجناس و کاالهای سرمایه ای نظیر
سکه ،خودرو و ...زمینه ساز کالهبرداری در فضای مجازی
برای افراد سودجو و فرصت طلب شده است .سرهنگ"
یادگار نژاد" افزود :افراد سودجو با سوء استفاده از اعتماد
هموطناناقدامبهتبلیغوفروشكاالهایمختلفدرفضای
مجازی می کنند و با سوءاستفاده از برخی تغییر قیمت ها
مبالغی بیش از قیمت های واقعی را از شهروندان دریافت
می کنند .وی بیان کرد :از این رو در فضای مجازی نباید به
افرادی كه با تبلیغات و وعده های اغفال كننده به دنبال
جلب اعتماد مردم هستند اطمینان كنیم و برای انجام
هرگونه خرید و معامله بهتر است پیگیریهای بعدی را در
فضای حقیقی نیز انجام دهیم.

آلودگی آب در هویزه  15نفر را راهی مراکز
درمانی کرد

با کشف  1.5تن مواد مخدر پایان یافت

ازمیان خبرها

با ماموران انتظامی خوسف گفت :در پی درگیری اولیه
اشرار با ماموران در کویر خوسف و شهادت شهید ستوان
دوم «ایمان یوسفی» و متواری شدن اشرار با یک دستگاه
پرادو،عملیاتتعقیباشراروقاچاقچیاندرمنطقهکویری
اینشهرستانادامهیافت.سردار«شجاع»افزود:مأموران

اشرار را در کویر مشاهده کردند و با آنان درگیر شدند که
تیراندازیهاچندساعتبهطولانجامیدووقتیباحجم
آتشسنگینمأمورانروبهروشدندباپناهبردنبهارتفاعات
وبهجاگذاشتنخودرومتواریشدندکهدرعملیاتپاک
سازی از محل درگیری  797کیلوگرم تریاک616 ،

کیلوگرمهروئین،تعدادزیادیسالحنیمهسنگینوسبک
و مهمات به جا مانده از اشرار کشف شد .وی اظهارکرد:
در ادامه عملیات تعقیب اشرار ،شش نفر از رابطان آنان
با دو دستگاه خــودرو دستگیر شدند و عملیات تعقیب
قاچاقچیانمسلحموادمخدرادامهدارد.

عامل فروش سیم کارت های فعال دستگیر شد

 5هزارسیمکارتبیهویتدرخودرویمتهم

با تالش مأموران پلیس فتای استان ،اعضای پنج نفره
باندی که از طریق معامله و خرید و فروش سکه در فضای
مجازی مبلغ ۲۵میلیارد ریال از شاکی کالهبرداری کرده
بودند ،شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش میزان ،سردار احمد علی گودرزی ،اظهارکرد:
فردی با ارائه مرجوعه قضایی به پلیس فتا اعالم میکند
که در کار دالر و سکه مشغول فعالیت بوده و در گروههای
فضای مجازی که به صورت آنالین نرخهای طال و دالر
اعالم میشود ،عضویت دارد.
وی افــزود :شاکی در این گروهها با شخصی که خود را
صراف معرفی میکند ،آشنا می شود و درباره سودهای
معامله طال و سکه با وی صحبت میکند که پس از مدتی،
در یکی از گروههای مد نظر آن فرد عضو می شود و برای
انجام معامله چندین مرتبه مبالغی را به عنوان بیعانه به
حسابهای بانکی مختلف اعالم شده ،واریز میکند.
فرمانده انتظامی استان فارس تصریح کرد :بعد از مدتی
اعالم میکنند برای به روز رسانی چند روزی گروه تعطیل
است بنابراین شاکی درخواست بازگرداندن پولهای
خودرامیکندکهبهبهانههایمختلفیازجملهجلوگیری
از معامالت طال و دالر در بازار از پرداخت مبالغ واریز شده
یکنند.
خودداری م 
ایــن مقام ارشــد انتظامی در استان فــارس بیان کرد:
موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس فتا
قرار میگیرد که پس از انجام اقدامات اطالعاتی و فنی
گسترده در این خصوص پنج نفر شناسایی و طی چند
عملیات دستگیر شدند.
ســردار گــودرزی افــزود :این پنج نفر با انجام معامالت
صوری سکه در فضای مجازی ،اقدام به کالهبرداری از
فرد شاکی به مبلغ ۲۵میلیارد ریال کرده اند؛ در تحقیقات
تکمیلی مشخص شد سرکرده اصلی این باند شخصی
است با هویت معلوم که مدتی پیش تحت عنوان سلطان
سکه در استان تهران دستگیر شده بود.

▪کشف  ۵هزار سیم کارت فعال و بدون هویت توسط
پلیس فتا

فرمانده انتظامی استان فارس درباره جزئیات این پرونده،
گفت :در پی شکایت های متعدد شهروندان مبنی بر
کالهبرداری اینترنتی ،توهین ،افترا ،نشر اکاذیب در
فضای مجازی و برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی
به صورت اینترنتی ،موضوع به صورت ویژه در دستور کار
مأموران قرار گرفت.
سردار گودرزی با بیان این که مأموران در تحقیقات متوجه
شدند متهمان با استفاده از سیم کارتهای بدون هویت
یا دارای هویتهای جعلی ،اقدامات مجرمانه خود را در
فضای مجازی انجام میدهند ،افزود :با انجام اقدامات
فنی و رصدهای صورت گرفته در نهایت یکی از توزیع
کنندگان عمده سیم کارتهای بدون هویت شناسایی و
دریک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.
وی گفت :با هماهنگی قضایی در بازرسی از خــودرو و
مخفیگاه این متهم ،پنج هزار سیم کارت فعال بدون هویت
یا دارای هویتهای جعلی کشف شد.
این مقام ارشد انتظامی بیان کرد :در تحقیقات مشخص
شد متهم با استفاده از شگردهای متعدد با همکاری متهم

سابقه دار دیگری که مدتی پیش در شهرستان فسا و به
همین اتهام دستگیر شده است پس از تأسیس شرکت
با نام آن ،هشت هزار سیم کارت  ۳گیگ و یک هزار سیم
کارت دیتای پیام رسان از یکی از اپراتورهای مخابرات
درخواست میکند.
س ــردار گـــودرزی افـــزود :متهمان همچنین از طریق
سوء استفاده از رونوشت مــدارک افــراد که در رایانه در
اختیارشان موجود بوده ،پس از خرید سیم کارت ،اقدام
به فروش و ارسال آن به شهرهای سراسر کشور میکردند.
▪دستگیری اعــضــای بــانــد ســارقــان بــا  ۳۰۰فقره
جیببری در شیراز

فرمانده انتظامی استان فارس در تشریح اقدامات پلیس
آگاهی گفت :به دنبال وصول پروندههای متعدد جیب
بری به پلیس آگاهی و انجام تحقیقات از مال باختگان،
همگی مدعی بودند حین تردد در خیابان دو راکب یک
دستگاه موتور سیکلت به آنان نزدیک می شدند و به بهانه
این که شما برای نوامیس ما مزاحمت ایجاد کردید یا با
اقوام ما تصادف کردید و متواری شدید ،اقدام به ایجاد
درگیری صوری می کردند و سپس با معذرت خواهی و

این که اشتباه صورت گرفته از محل متواری میشدند؛
در ادامه درگیری ،مال باختهها متوجه به سرقت رفتن
محتویات جیب خود در حین درگیری میشدند.
ویبابیاناینکهباتوجهبهحساسیتموضوع،شناساییو
دستگیریمتهماندردستورکارپلیسآگاهیقرارگرفت،
افزود :با انجام تحقیقات علمی و پلیسی در این خصوص،
یک متهم با انجام عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد و تعداد
ششدستگاهتلفنهمراهومبلغ ۸۵۰هزارتومانوجهنقد
که از طریق جیب بری به دست آورده بود ،کشف شد؛ در
این خصوص یک نفر همدست این سارق نیز دستگیر شد.
سردار گودرزی گفت :متهمان در بازجوییهای علمی
و پلیسی به  ۳۰۰فقره جیب بری در شهرستان شیراز
اقرار کردند که تاکنون تعدادی از مال باختگان شناسایی
شدند.
▪دستگیری اعضای باند سارقان به عنف در شیراز

فرمانده انتظامی استان فارس در این باره گفت :فردی
با مراجعه به پلیس آگاهی اعالم میکند که پس از درج
آگهی فروش خودروی خارجی در سایت دیوار ،شخصی
به عنوان خریدار به وی مراجعه که شاکی بیان میکند
خودرو را فروخته است .سردار گودرزی با بیان این که
متهم با فروشنده خودرو طرح دوستی میریزد ،افزود:
پس از چند روز دوباره خریدار به در منزل شاکی مراجعه
می کند و به همراه دو نفر دیگر با تهدید سالح سرد وارد
منزل می شود و دو عدد کارت عابر بانک به همراه رمز آن
را به سرقت میبرند؛ شاکی پس از چند ساعت با ارسال
پیامک از بانک متوجه میشود مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰
میلیون ریال از حساب وی برداشت شده است.
وی بیان کرد :تحقیقات در این خصوص آغاز شد و با انجام
اقدامات اطالعاتی و پلیسی ،کارآگاهان هر سه سارق
را طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و سارقان در
بازجوییهای خود به جرم ارتکابی اقرار کردند و با حکم
قضایی روانه زندان شدند.

مردی همسر و دخترش را کشت

دادستانعمومیوانقالبمرکزمازندرانتاییدکردکه
شنبه شب مردی در ساری همسر 40ساله و دختر14
ساله اش را به قتل رساند .سید یونس حسینی عالمی
بااعالماینکههنوزانگیزهقتلمشخصنیست،افزود
که قاتل پس از قتل همسر و دخترش  ،خودکشی کرد
که نجات یافت و به بیمارستان منتقل شد .دادستان

عمومی مرکز مازندران طریقه خودکشی قاتل را هم
«بریدن شاهرگ » توصیف کرد .حسینی عالمی گفت
که قاتل از مرگ نجات یافته و هم اکنون بازجویی از وی
در بیمارستان شروع شده است  .دادستان ساری در
عین حال اظهار کرد  :به نظر می رسد در درگیری های
خانوادگیاینحادثهتلخبهوجودآمدهاست.

دادستان خبر داد:

عوامل شایعه سازی به دادسرای کرمان احضار شدند
توکلی -دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان
از شناسایی و احضار عوامل شایعه سازی و دروغ پردازی
در فضای مجازی علیه برخی از افراد حقیقی و حقوقی و
تعدادی مسئوالن ذی سمت به دادسرای کرمان خبر
داد.بــه گــزارش خبرنگارما دادخــدا ســاالری گفت :با
توجه به رواج شایعات بی اساس در فضای مجازی علیه
برخی از افراد حقیقی و حقوقی وتعدادی از مسئوالن
و نسبت دادن ارتکاب جرایم اقتصادی علیه این افراد
و ایجاد جو بدبینی علیه خدمت گــزاران نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایــن دادستانی به عنوان مدعی
العموم و به عنوان حفاظت از آرامش و امنیت جامعه با

...

درامتدادتاریکی

درگیری مسلحانه با سوداگران مرگ در کویر
علیرضا رضایی  -یک تن و  413کیلو گرم تریاک و
هروئینازقاچاقچیانمسلحدرکویرخوسفکشفشدو
ششقاچاقچیپسازدرگیریباماموراندستگیرشدند.
فرماندهانتظامیخراسانجنوبیدربارهآخرینپیگیریها
برایدستگیریاشرارمسلحدرگیریچهارشنبهگذشته
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رصد فضای مجازی برخورد با این شایعه سازان را که
خواسته یا ناخواسته در جهت اهداف نظام استکباری
حرکت می کنند ،در دستور کار خود قرار داده و تعدادی
از این افراد را شناسایی و برای پاسخ گویی احضارکرده
است  .وی تاکید کرد:دستگاه قضایی با برهم زنندگان
امنیت روانی جامعه و شایعه سازان و دروغ پردازان در
فضای مجازی با اقتدار برخورد قانونی خواهد کرد.وی
درپایان افزود :تعدادی از این فریب خوردگان و معاندان
شناسایی و برخی احضار شدند که برخورد الزم قانونی
بابقیه عوامل صورت خواهد گرفت تا این ترفند دشمن
نیز بدون اثر شود.

مرا فروخته اند؟!

پدرم مراسم عقدکنان مرا طوری برنامه ریزی کرده بود که
ناگهان چادر سفیدی را سرم کردند و درحالی که مات و
مبهوت بودم ،سر سفره عقد نشستم چادر روی سرم بود و
نمی توانستم همسر آینده ام را ببینم اما بعد از پایان مراسم
وقتی به همسر آینده ام نگاه کردم چشمانم از تعجب گرد
شد چرا که ...
دختر  18ساله ای که احساس می کرد با اشتباه پدر ،کاخ
آرزوهایش فرو ریخته است به کارشناس و مشاور اجتماعی
کالنتری سپاد مشهد گفت :حــدود هشت سالم بود که
فهمیدم پدر و مادرم معتاد هستند مادرم بیماری سرطان
داشت اما نمی دانم پدرم چگونه معتاد شده بود .در هر
صورت من هم مجبور بودم مانند دو خواهر بزرگ تر از خودم
در زمین های کشاورزی کار کنم تا هزینه های زندگی را
تامین کنم به همین علت در مقطع ابتدایی ترک تحصیل
کــردم تا در فصل هــای مختلف سرکار بــروم .در همین
شرایط دو خواهر دیگرم نیز که مدعی بودند کار سختی
دارند به مصرف مواد مخدر روی آوردند و آن ها نیز معتاد
شدند .با وجود این مشاغل روزمــزدی کفاف هزینه های
زندگی را نمی داد چرا که در فصل زمستان و بهار بیشتر
روزها را بیکار بودم به همین دلیل به کارگری در سالن ها و
رستوران ها روی آوردم تا بتوانم مقداری از مخارج زندگی
خانواده ام را تامین کنم .روزها به همین ترتیب سپری می
شد تا این که چهار ماه قبل زمانی که شب از سرکار به خانه
بازگشتم همه چیز متفاوت به نظر می رسید .خانه به هم
ریخته بود و پدر و مادرم حال عجیبی داشتند .مادرم گفت،
سریع حاضر شو که باید به یک مهمانی برویم .من هم شام
نخورده لباس های تمیزی پوشیدم و به همراه خانواده ام
به راه افتادم .وقتی وارد منزل میزبان شدیم تعداد زیادی
از اقوام نزدیکمان آن جا بودند .با آن که هیچ وقت پدرم در
مهمانی های خانوادگی شرکت نمی کرد و من هم همه
فامیل را در یک مهمانی ندیده بودم ،همچنان با تعجب به
اطراف می نگریستم تا این که با اشاره پدرم داخل اتاقی
رفتم که مادرم آن جا بود .او چادر سفیدی را سرم کرد و
گفت :قرار است امشب ازدواج کنی! بنابراین حواست را
جمع کن تا آبروریزی نکنی .از شدت شرم و ترس سرسفره
عقد نشستم بدون این که به همسر آینده ام نگاهی بیندازم
درست مثل ازدواج های یک قرن پیش بود با این تفاوت
که وقتی همه مهمان ها رفتند و نگاهم به همسرم افتاد
احساس کردم پدرم مرا به مبلغی فروخته است چرا که
قیافه ظاهری همسرم داد می زد که او آلودگی شدیدی به
مواد مخدر دارد و به همین دلیل بدون رضایت من و با این
برنامه ریزی ناگهانی  ،مرا سر سفره عقد نشاندند .وقتی
همان شب اول مراسم عقدکنان ،همسرم پول موادش را از
داخل کیف من دزدید ،تازه فهمیدم که از چاله به چاه افتاده
ام همه خانواده همسرم قاچاق فروش هستند و به تازگی نیز
برادر ،شوهرخاله و پسرخاله اش به اتهام خرید و فروش مواد
مخدر دستگیر شده اند .حاال هم قصد دارم تا دیر نشده ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

دزد طالهای کودکان درتله پلیس
توکلی -زن جوانی كه اقدام به سرقت طالهای كودكان
خردسال می كرد ،در شهرستان انار دستگیر شد.
فرمانده انتظامی انار در گفت و گو با خبرنگارپایگاه خبری
پلیس بیان کرد :در پی گزارش یك فقره سرقت طالهای
كودكان خردسال در یكی از اماكن عمومی شهر ،موضوع
به طور ویژه در دستور كار پلیس قرار گرفت.
سرهنگ" غضنفری"افزود :در این زمینه ماموران پلیس
آگاهی با انجام تحقیقاتی متوجه شدند یك زن عامل انجام
این سرقت است .
وی خاطرنشان کرد:ماموران درنهایت با انجام پی جویی
های پلیسی مظنون اصلی سرقت را شناسایی و دستگیر
کردند .وی یادآورشد :متهم جوان پس از مواجهه با مدارك
و شواهد موجود به انجام سه فقره سرقت طالهای كودكان
خردسال در اماكنی همچون پارك ها ،مراسم خاك سپاری
و كوچه های خلوت اقرار كرد.

جشن تولد با قتل به پایان رسید
فرمانده انتظامی نوشهر گفت که جوان  23ساله چالوسی
بامداد روز یک شنبه در جشن تولدی در نوشهر کشته شد.
سرهنگ شعبان مهری در گفت و گو با ایرنا افزود :این واقعه
هنگام برگزاری جشن تولد در یکی از ویالهای منطقه
«شمعجاران» نوشهر بین دو دوست حدود  23ساله که هر
دو از اهالی چالوس بودند ،رخ داد که در نهایت منجر به
قتل یکی از آنان شد.
وی بدون توضیح در خصوص جزئیات برگزاری این جشن
تولد ،گفت :متهم به قتل در جریان این درگیری ،با چند
ضربه چاقو دوست خود را کشت.
فرمانده انتظامی نوشهر با بیان این که قاتل شناسایی شده
است ،ادامه داد :ماموران انتظامی با شگردهای پلیسی به
دنبال دستگیری این متهم فراری هستند.
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