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شیرین کردن و انتقال آب از دریای عمان ،اولویت حوزه آبکشور

رئیس انجمن بیماران تاالسمی ایران :

وزیــر کشور با تاکید بر ضــرورت در اولویت قــرار گرفتن
موضوع آب شرب در سال  ۹۸گفت :موضوع استقرار
دستگاه های آب شیرین کن و همچنین انتقال آب از
دریای عمان حتما با اولویت توسط دستگاه مسئول
پیگیری شود .
به گزارش نامه نیوز ،رحمانیفضلی دیروز دوشنبه
در جلسه بررسی آخرین وضعیت خشکسالی

 ۴۵۰۰بیمار تاالسمی از پوشش بیمهای
بیماران خاص خارج شدند

سازمان غذا و دارو  :صحت ندارد
دانش پور -دیروز خبری به نقل از رئیس انجمن بیماران
تاالسمی ایران منتشر شد مبنی بر این که طی سه سال
گذشته بیش از  4500بیمار تاالسمی از پوشش بیمهای
بیماران خاص خارج شدهاند اما سخنگوی سازمان غذا و
دارو ضمن آن که تاکید کرد چنین مطلبی صحت ندارد،
گفت :این اظهارات متناقض و ناقص است.
درباره این موضوع رئیس انجمن بیماران تاالسمی ایران در
گفتوگو با فارس ،اظهار کرد :طی سه سال گذشته بیش از
4500بیمارتاالسمیازپوششبیمهایبیمارانخاصخارج
شدهاند.یونسعرب افزود:سازمانهایبیمهگربهبهانهکم
کردن هزینههای خود به خارج کردن تعدادی از بیماران
از فهرست پوشش بیمهای اقدام کردهاند .وی ادامه داد:
بیمههااعالمکردهاندکهبیمارانمبتالبهتاالسمیکهتزریق
خونانجامنمیدهندازفهرستپوششبیمهایحذفشوند
در صورتی که این کودکان از  10سال پیش تاکنون به جای
تزریق خون داروی خوراکی مصرف میکنند و هزینه دولت
را به شدت کاهش دادهاند .عرب تصریح کرد :این بیماران
نیازمندمراقبتهایبیمارستانیودرمواقعیبستریشدن
دربیمارستانهاهستندکهاگرتحتپوششبیمهقرارنداشته
باشندتوانپرداختاینهزینههاراندارندودرآنزماناعالم
میکنند که به جای مصرف کردن دارو به تزریق خون نیاز
دارند .رئیس انجمن تاالسمی ایران ،گفت :هزینه تهیه هر
قرصی که به جای خون مصرف میشود حدود  300هزار
توماناستکههمینموضوعهزینهسنگینیرابهخانوادهها
تحمیل کرده است.وی گفت :بیمهها بر اساس قانون اجازه
ندارند که خارج از تصمیم شورای عالی بیمه به خارج کردن
بیمارانازپوششبیمههااقدامکنندوایناقدامسازمانهای
بیمه گر برخالف تصمیم شورای عالی بیمه است.در عین
حال اما سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به اظهارات
رئیس انجمن بیماران تاالسمی ایران اظهار کرد :این اتفاق
صحتندارد.کیانوشجهانپوردرگفتوگوباخراسانتاکید
کرد :چنین مطلبی را تایید نمی کنیم چرا که تاالسمی جزو
بیماری های خاص است و طبق قانون ،بیماران خاص بیمه
خاصخودرادارندوحمایتهممیشوندوحتیحمایتاز آن
هاویژهوبیشازدیگربیماریهاستازاینرومطالبیکهگفته
میشودمتناقضوناقصاست.ویباتاکیدبراینکهشورای
عالیبیمهوسازمانهایبیمهگربایدتوضیحبدهندکهماجرا
چیست خاطرنشان کرد :ما به عنوان سازمان غذا و دارو تا
امروز نه دفترچه بیمه به کسی دادیم و نه از کسی پس گرفته
ایمبنابرایندربارهاینموضوع ازدوطرفماجراسوالکنید.

در جلسه بررسی انتقال پایتخت سیاسی و
اداری کشور

جهانگیری :تهران نیازمند مدیریت جامع و
یکپارچه است
معاوناولرئیسجمهوردرجلسهشورایساماندهیمرکز
سیاسیواداریکشوروتمرکززداییباتاکیدبراینکهسامان
دهی وضعیت فعلی تهران نیازمند مدیریت جامع و یکپارچه
اســت ،خاطر نشان کــرد :حتی اگر انتقال پایتخت و مرکز
سیاسی و اداری کشور به خارج از تهران انجام شود ،باز هم از
اهمیت و جایگاه تهران کاسته نمیشود و از جمعیتی که در
تهرانبزرگساکنهستند،ساماندهیتهرانبایدهمچنان
دردستورکاروبهعنوانیکیازموضوعاتواولویتهایاصلی
مدیریتکشورمطرحباشد .بهگزارشایسنا،جهانگیریدیروز
گفت :باید تدابیر و راهکارهایی برای حل مشکالت حمل و
نقل تهران و شهرهای اطراف آن بیندیشیم و برنامهای قابل
اجرا برای خروج صنایع از شهر به خارج از شهر تدوین کنیم.
جهانگیری مدیریت شهر بزرگی مانند تهران را در شرایط
بحرانی یاد آور شد و تاکید کرد :همواره مدیریت تهران در
شرایط بحران احتمالی یکی از دغدغههای اصلی و مهم
مسئوالن کشور است ،بنابراین نمیتوان راجع به سامان
دهیمنطقهشهریتهرانصرفنظرازاینکهاساس ًاپایتخت
اداری وسیاسیکشوربه مکاندیگریمنتقلبشودیانشود،
بی تفاوت بود.این خبر حاکی اســت ،در این جلسه مقرر
شد ،وزارتراهوشهرسازیبااستفادهازنظراتودیدگاههای
صاحبنظراندانشگاه،دستگاههایمربوطوتجربیاتدیگر
کشورهاظرفششماهمطالعهطرح پژوهشیجامعودقیقی
در خصوص امکان سنجی انتقال پایتخت اداری و سیاسی
کشورتدوینکندوآنرابهدولتارائهدهد.

آینده اقتصاد کشور در دست
ش بنیان
شرکتهای دان 

وزیر کشور مطرح کرد:

اخبار

کشور اظهار کرد :انجام اقدامات فرهنگی به ویژه فرهنگ
سازی در مصرف بهینه آب در دستور کار دستگاه های
متولی قــرار بگیرد تا بتوانیم به کمک مــردم با وضعیت
خشکسالی موجود مقابله کنیم.وی با تاکید بر ضرورت در
اولویت قرار گرفتن موضوع آب شرب در سال  ۹۸تصریح
کــرد :موضوع استقرار دستگاه هــای آب شیرین کن و
همچنین انتقال آب از دریای عمان حتما با اولویت توسط

دستگاهی مسئول پیگیری شود .در این جلسه وزرای نیرو
و جهاد کشاورزی گزارشی از آخرین وضعیت خشکسالی
کشور همراه با پیشنهادات و راهکارهای خود را مطرح
کردند.همچنین در این جلسه نیز استانداران اصفهان،
فارس ،خراسان رضوی ،بوشهر ،یزد ،خراسان جنوبی،
خوزستان و هرمزگان گزارشی از آخرین وضعیت منابع
آبی استان خود ارائه کردند.

ارزش افزوده

آقای وزیر! آبخیزداری را در اولویت قرار دهید

مجید فکری-وزیر کشور در حالی از انتقال آب دریای
عمان به عنوان اولویت نخست برنامه هــای مقابله
بــا خشکسالی صحبت مــی کند کــه از ســال هــا قبل
کارشناسان و مسئوالن دلسوز هشدار می دادنــد و
تاکید داشتند که هر چه زودتر باید اولویت را بر اجرای
طرح های آبخیزداری و آبخوان داری در سطحی بسیار
گسترده در کشور قرار داد؛ طرح هایی که به نسبت دیگر
طرح های حوزه آب کم هزینه تر و در دراز مدت پرفایده
تر و پایدارتر هستند.اما اگر به روال برنامه پنجم توسعه
هدفگذاری اجرای طرحهای آبخیزداری ساالنه ۵۰۰
هزار هکتار پیش می رفت ۲۰۰ ،سال طول میکشید
تا کل عرصههای مستعد آبخیزداری تحت پوشش

برنامههای اجرایی قرار گیرند .ضمن آن که هر  ۲۰سال
باید عملیات آبخیزداری ترمیم شود ،اما طبق برنامه
ششم توسعه ،سازمان جنگلها باید ساالنه حداقل دو
میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در عرصههای کشور
انجام دهد .به عبارت دیگر هدفگذاری انجام شده در
برنامه ششم چهار برابر اهداف برنامه پنجم است اما
به عقیده کارشناسان با توجه به وضعیت موجود و به
منظور حفظ آب و خاک ،باید ساالنه سه میلیون هکتار
از عرصههای کشور تحت پوشش عملیات آبخیزداری
قرار گیرد.آبخیزداری عالوه بر این که آب و خاک را
حفظ و پوشش گیاهی را تقویت میکند برکنترل
سیالب و بهبود معیشت مردم همچنین کاهش اثرات

...



خشکسالی موثر است .به همین دلیل مسئوالن در این
مقطع به موازات طرح انتقال آب عمان باید تالش کنند
با بهرهگیری از پتانسیل بودجه ای و همراهی خیران و
همچنینبهکارگیریسرمایههایعظیممردمی،اجرای
پروژههایآبخیزداریراسرعتبخشند.تاکیدبرایننکته
بسیار مهم است که بر اساس ارزیابی های صورت گرفته
توسط وزارت نیرو ،هزینه تولید هر متر مکعب آب از طریق
آبخیزداری حدود  ۲۰درصد هزینه تولید همین میزان
آب از طریق سدسازی است .یعنی هزینه استحصال آب
با استفاده از سد حدود پنج برابر آب استحصال شده از
عملیات آبخیزداری و آبخوانداری است.خالصه آن که
اگر از دو دهه قبل که اولین نشانه های کم آبی بروز کرد

...



دانشگاه

کمیته امداد



مسئوالن با درک صحیح از شرایط و نظرات کارشناسان
تصمیم های درستی اتخاذ می کردند و اولویت را بر
اجرای این طرح ها قرار می دادند و همزمان به فرهنگ
سازیدرخصوصشیوهصحیحمصرفآبوتغییرالگوی
مصرف به ویژه در بخش کشاورزی می پرداختند امروز به
انتقال آب از دریای عمان که طرحی مسکن وار و بسیار
پر هزینه است ،مجبور نمی شدیم.این در حالی است که
هنوز هم دیر نشده و با اجرای صحیح و اصولی طرح های
آبخیزداری و آبخوان داری در نقاط راهبردی کشور می
توان از بروز مشکالت حادتر (که با این شیوه غیر قابل
اجتناب است) جلوگیری و آب بسیار کم هزینه تر و سالم
تر تولید و استحصال کرد.

...
ارز

تحصیل  ۴۰هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان
از مهرماه

جمع آوری کمکهای مردمی از طریق پرداخت
الکترونیکی

وزیر علوم:دانشجویان مراکز موردتأیید وزارت علوم
نگران ارز نباشند

وزیرآموزش و پرورش گفت :بیش از ۴۰هزار دانشجو در مهرماه شروع به
تحصیلدردانشگاهفرهنگیانخواهندکرد.بهگزارشایلنا،بطحاییدر
اجالس سراسری مدیران مدارس استانی پردیس ها و واحدهای تابعه
دانشگاه فرهنگیان بیان کرد :برای ورود به سال تحصیلی  97یک گام
بزرگ برداشتیم به این صورت که بیش از 40هزار دانشجو در مهر شروع
به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان خواهند کرد .ما در مهر  97حدود 18
نفر از طریق ماده  28به آموزش و پرورش تزریق خواهیم کرد .به رغم این
که در مهر  97با کمبود نیروی انسانی مواجه بودیم موفق شدیم که این
برنامه کمبودها را برطرف کنیم.

مدیرکل هماهنگی مشارکتهای مردمی کمیته امداد گفت :امسال
جمع آوری کمکهای مردمی در جشن عاطفه ها در سه مرحله و بیشتر
از طریق پرداختهای الکترونیکی است .رستگار ادامه داد :مرحله
اول  15شهریور برگزار میشود و افرادی که قصد پرداخت پول را دارند
میتوانند با شماره  *8877*1#از طریق آسان پرداخت وارد شوند یا
از طریق مراجعه به سایت کمیته امداد مبالغ خود را واریز کنند .رستگار
تصریح کرد :اپلیکیشن «بله»« ،بام» و «سکه» ،دستگاههای  ATMدر
سطح معابر و شماره  0968877راههای مختلف پرداخت کمکهای
مردمی و شرکت در جشن عاطفههاست.

وزیر علوم با بیان اینکه منتظر تصمیم نهایی و اعالم تغییر رویکرد بانک
مرکزی درباره تأمین ارز دانشجویی هستیم ،گفت :امیدواریم تصمیم
نهایی هرچه سریع اعالم شود چون مطلب قطعی در دست نداریم ،اما
قطع ًادانشجویانیکهروالتحصیلآنهادرستوازطریقمراکزموردتأیید
وزارتعلومانجامشده،نبایدنگرانتأمینارزموردنیازخودباشند.غالمی
درباره تمهیداتیکه دولت برای تأمین ارز دانشجوییدانشجویاندرنظر
گرفته است ،اظهار بیاطالعی کرد و به ایسنا گفت :بانک مرکزی باید
تصمیمخودرادربارهاینارزاعالمکندولیمادرخواستهاونیازهایخود
رااعالمکردهایمومنتظراعالمنظربانکمرکزیهستیم.

دانشپور-تاامروزافزایشقیمتهااعتراضخیلیازمردم
را به همراه داشته اما افزایش سرسام آور قیمت پوشک بچه
و احتکار آن که یکی ازعوامل گرانی است از موضوعاتی
استکهنهتنهابسیاریازوالدینرانگرانکردهبلکهفضای
روانیجامعهرانیزبههمریختهاست.آیامیشودیکشخص
وجدان خود را به خاطر پول تا بدان حد زیر پا بگذارد که
حتی به کودکان هم رحم نکند! طی روزهای اخیر والدین
بسیاری با ارسال پیامک به روزنامه نگرانی خود را راجع
به افزایش بی رویه پوشک بچه مطرح کردند .یکی از این
والدیننوشت«:پوشکبچهراکهخرداد۱۸هزارتومانبود
دیروز ۵۵هزارتومان خریدم ،می گویند موادش از خارج
می آید ،پوشک چه دارد که نمی توانیم خودمان موادش را
درست کنیم .مخاطب دیگری نوشت:
« مسئوالن دم از فــرزنــدآوری
می زنند  ،حقوق کارگر
را  20درصــد اضافه
کردند و فقط یک قلم
مثلپوشکبچهبیش
از  500درصــد گران
شدهاست،».
«مــســئــوالن
چطو رشعا ر
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چالش پوشک
فرزندآوریمی دهند ک ه یارانه۴۵هزار تومانی را که هزینه
یکبستهپوشکمیشود،دولتنمیتواندتامینکند».
▪گرانشدهیااصالدربازارنیست!

انتقادات والدین راجع به افزایش قیمت پوشک بچه در
حالی است که بررسی های ما از بازار نیز افزایش تقریبا
دو یا سه برابری قیمت انواع پوشک را نشان داد .پوشک
 34عددی مولفیکس که حدود یک ماه پیش 40
هــزار تومان قیمت داشــت اکنون  53هزار
تومان اســت  ،پوشک
 10عــددی همین
برند از هشت هزار
تومان به  14هزار
تومان افزایش پیدا
کــرده اســت .پوشک
پــمــپــرز اکــنــون  80هــزار
تومان قیمت دارد و نسبت به قبل 35هزار تومان

خبر مرتبط

سخنگوی وزارت بهداشت :مشکل پوشک در تامین برخی مواد اولیه است
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ بــه ســوالــی دربـــاره کمبود پوشک اظــهــار کــرد :دربـــاره اف ــراد مسن،
پوشک بهداشتی تاثیرات درمانی و بهداشتیدارد .در بــاره کودکان نیز با توجه به تغییر استانداردهای
زنــدگــی ،خانواد هها عــادت کــرده انــد که از ایــن پوشکها استفاده کنند .وزارتبهداشت نیز از افزایش
قیمت خبر دارد و پیگیر یهایی در ایــن زمینه انــجــام شــده و گویا مشکل در تامین برخی مــواد اولیه
اســــت.الــبــتــه پــیــگــیــریهــای وزارت بــهــداشــت دربـــــاره عــوامــل اجــتــمــاعــی مــوثــر بــر ســامــت اســـت.
حریرچی افزود :دیروز در سازمان غذا و دارو نیز جلسهای در این زمینه برگزار شد و وزارت بهداشت اعالم آمادگی
کرد که از تفاهمنامه وزارت بهداشت با وزارت صنعت درباره رفع مشکالت موجود استفاده شود .

افزایش قیمت داشته یا پوشک  30عددی مای بیبی که تا
یک ماه پیش  26هزار تومان بوده اکنون به  45هزار تومان
رسیده است .البته این کاال با همین قیمت ها هم در برخی
از داروخانه ها و فروشگاه ها اصال وجود ندارد و والدین برای
پیداکردنمحصولبایدبهچندینفروشگاهسربزنند.یکی
از شهروندان مشهدی نیز با انتقاد از گران شدن پوشک
بچه گفت :پوشک  32عددی مای بیبی که در اوایل مرداد
 20هزار تومان بود بعد از دو هفته به  28هزار تومان رسید
و االن  43هزار تومان قیمت دارد .وی ادامه داد :پیش از
این برای کودکم از پوشک مولفیکس استفاده می کردم که
طیهفتههایاخیرقیمتآنبسیارباالرفتهاستبهنحوی
که اگر در بازار پیدا شود  56هزار تومان قیمت دارد البته
فروشندگان می گویند قرار است همین پوشک به زودی
 95هزار تومان بشود.
▪احتکارپوشک

دربارهعلتاینافزایشقیمتهاعالوهبرباالرفتننرخدالر
وارزمسئلهاحتکارمطرحاست.
به ویژه آن که خبرها هر روز از کشف انبار محتکران حکایت
داردوهمینموضوعمردمرانسبتبهقبلحساسترکرده
است .کشف  10میلیارد تومان پوشک بچه یا کشف 1/5
میلیونبستهپوشکازسهانباربهدنبالگزارشهایمردمی
به دستگاه های نظارتی از جمله این خبرهاست .افزایش
قیمتپوشکدرحالیاتفاقافتادهاستکهازسوییدولت

مردم را به فرزند آوری ترغیب می کند و از سویی دیگر سیر
صعودی قیمت پوشک که یکی از اصلی ترین نیاز های یک
نوزاد است برای هر خانواده ایرانی با در آمد متوسط کمر
شکناست.البتهبرخیازمسئوالنعلتگرانیاخیرپوشک
را احتکار آن توسط خود مردم اعالم کرده اند .همایون
هاشمیرئیسفراکسیونغذاودارویمجلسگفتهاست:
دربخشتامینپوشکبچهبهطورقطعمشکلینداریم؛بلکه
مردم پوشک بچه را به مقدار زیاد خریداری و در خانههای
خود انبار میکنند و این باعث ایجاد لرزه در بازار پوشک
بچهشدهاست.
▪وزارتصنعتبایداوضاعرامدیریتکند

این درحالی است که به گفته یکی از اعضای کمیسیون
بهداشت و درمــان مجلس آن چه دربــاره کمبود پوشک
مطرح است بحث تولید  ،مواد اولیه و تخصیص ارز است.
محمدحسینقربانیدرگفتوگوباخراسانگفت:ازآنجا
که هزینه تولید باال رفته شرایط تورم تولید کنندگان را هم
تحت تاثیر قرار داده است و آن ها انتظار افزایش قیمت ها را
دارندبنابرایندراینشرایطوزارتصنعتومعدنوتجارت
با همراهی دیگر دستگاه های مرتبط باید ضمن حمایت از
تولیدکنندهبهنحویعملکندکههمصدایتولیدکنندگان
را بشنود و هم به مصرف کننده احجاف نشود .وی گفت :ما
بایدبهبخشخصوصیاعتمادکنیمودرعینحالباتخلفات
با جدیت برخورد کنیم و با فعال کردن بخش نظارتی اجازه
ندهیماینکاالخارجازچرخه،توزیعشود.ویخاطرنشان
کرد :از آن جا که پوشک کاالیی ضــروری است از وزارت
صنعتدرخواستکردیمتادرزمینهتخصیصارزبرایتولید
و قیمت گذاری اقالمی مانند پوشک از وارد آمدن فشار به
مصرفکنندگانکمکند.

...

مسئوالنمیگویند
رئیسسازمانتنظیممقرراتوارتباطات
رادیویی:

پارازیتهابه 25درصدحدمجازهم
نمیرسد
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره
به راه اندازی سامانه های اندازهگیری اثر تجمعی شدت
میدان امواج الکترومغناطیسی تاکید کرد :بررسی های
ما حاکی از آن است که در بدترین شرایط ،پارازیت ها به
 25درصد حد مجاز هم نمی رسد.به گزارش ایرنا ،حسین
فالح جوشقانی افزود :دستگاه های ثابت اندازهگیری اثر
تجمعی تشعشعات در  ۷۰نقطه شهر تهران و  ۱۸نقطه
شهر شیراز راهاندازی شده که میزان تشعشعات فرکانسی
از  ۳۰۰کیلوهرتز تا  ۱۸گیگاهرتز را اندازهگیری و گزارش
میکند و مردم میتوانند نتایج انداز هگیر یها در نقاط
مختلف را به صورت بر خط مشاهده کنند.

فرماندار دماوند:

احتمال فوران آتشفشان دماوند وجود
ندارد
یــک روز پــس از اظهارنظر سخنگوی ســابــق ســازمــان
زمینشناسی و اکتشافات معدنی که گفته بــود « :قله
دماوند را نباید خاموش فرض کرد ،چراکه مدام در حال
تغییر شکل اســت و روزی به انفجار و آتشفشان منجر
خواهد شد» فرماندار دماوند با رد احتمال فوران آتشفشان
دماوند ،از مردم خواست نگران نباشند و به مهر گفت:
این مطلب به طور کلی تکذیب می شود ،بررسی های ما
احتمال فوران این آتشفشان را به طور کلی رد می کند.
مجید صفری افزود :بررسی های علمی انجام شده توسط
ما و نیز استعالمی که از ستاد مدیریت بحران استانداری
تهران انجام شده احتمال فوران آتشفشان دماوند را به
طور کلی رد می کند .فرماندار دماوند گفت :مردم نگران
نباشند و این اطمینان را می دهیم که تمامی تحرکات این
آتشفشان به دقت رصد می شود و خطری مردم منطقه را
تهدید نمی کند .وی از مردم خواست برای جلوگیری از
اشاعه شایعات نگران کننده ،اخبار را تنها از مراجع رسمی
دریافت کنند.

گالیه یک دادستان از ارجاع پروندههای
بدحجابی به مقامات قضایی و انتظامی
دادستان میاندوآب گفت :تالش کنیم پرونده های بی
حجابی و بد حجابی را به مقامات قضایی و انتظامی ارجاع
ندهیم زیرا فرهنگ سازی راهکار بسیار مناسب تری است.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم مختار اصالنی در جلسه
ستاد امر به معروف و نهی از منکر میاندوآب گفت :هر چقدر
تالش کنیم پروند ههای بیحجابی به دادگستر یها و
کالنتریها ارجاع داده نشود نتیجه بهتری خواهیم گرفت،
چرا که در اغلب موارد شاهد تاثیر منفی این برخوردها
هستیم بنابراین هرچقدر تالش کنیم در دانشگا هها،
آموزش و پــرورش ،نهاد نماز جمعه و نهادهای فرهنگی
دیگر بیشتر به این مقوله بپردازند نتیجه مطلوب تری
کسب خواهیم کرد.

پلیس فتای تهران ۹۰:درصد سایتها و
کانالهای همسریابی کالهبرداری است
رئیس پلیس فتای تهران بــزرگ در خصوص کانالها و
سایتهای همسریابی و صیغهیابی نیز خاطرنشان کرد:
بیش از  90درصد این سایتها و کانالها کالهبرداری
است .در بسیاری از این سایتها و کانالها مدیران سایت
کسی را به عنوان همسر یا دوست به افراد مراجعه کننده به
سایتمعرفینمیکنند،بلکهبادریافتمبالغیازقربانیان،
ازمنظرعمومناپدیدمیشوندوآنسایتراازدسترسخارج
میکنند .سرهنگ تورج کاظمی به ایلنا گفت :در مواردی
نیز این سایتها به صورت اختصاصی به کالهبرداری اقدام
میکنند یعنی اشخاصی را برای همسرگزینی به مراجعان
خود معرفی میکنند و ممکن است در ابتدا اسم یا عکسی را
بهقربانینشانداده،امابهمحضدریافتکاملپولفرارمی
کنند و قابل دسترس نیستند.
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