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پذیرش آگهیهای ترحیم و تسلیت :پذیرشتلفنی37009999 - 37010:

 3دختردانشآموزچابهاریدرگودالذخیرهآب
غرقشدند
سه دانش آموز روستای کموبازار از توابع بخش
پالن شهرستان چابهار در هوتگ(گودال کنده
شده برای ذخیره آب های باران و استفاده مردم
و احشام) غرق شدند و جان باختند.به گزارش
میزان و رکنا ،رئیس اداره آمــوزش و پــرورش
بخش دشتیاری چابهار با اعالم این خبر افزود:
این دانش آموزان به نامهای منیره خدمتی ،مریم
خدمتی فرزند واحد و یسرا دلشب فرزند ناصر
از روستای کموبازار یا ولی محمدبازار هستند
که برای برداشت آب به داخل هوتگ افتادند و
غرق شدند .هو ِتگ یا هوتَک نام گودال مصنوعی
یا طبیعی نسبتا بزرگی است که آب حاصل از

بارندگیها در آن هدایت و جمع آوری می شود و
در طول سال به مصارف کشاورزی و آشامیدنی
انسان و حیوانات اهلی و وحشی میرسد ،این
گودال در زبان بلوچی در منطقه بلوچستان به
هو ِتگ مشهور است .روستای کموبازار یا ولی
محمد بــازار در دو کیلومتری شهر پالن واقع
شده است و پالن در  ۷۰کیلومتری چابهار قرار
دارد«.انور بادپا» افزود :این دانش آموزان ۹و۱۰
سالهودرپایهدوموسومابتداییمشغولتحصیل
بودند که متأسفانه به دلیل بی احتیاطی و برای
نجات از گرما برای آبتنی به هوتگ رفته بودند که
به داخل آب افتادند و غرق شدند.

پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

انتقاد سرپرست دادسرای جنایی از صدا وسیما
درباره ماجرای نجفی
با گذشت چند روز از ماجرای قتل همسر دوم
محمد علی نجفی و نحوه پوشش خبری این
جنایت به ویژه از سوی صدا وسیما واکنش ها
به این مسئله همچنان ادامه دارد.
در حالی که برخی چهره های حقوقی و رسانه
ای به نحوه پوشش خبری این قتل و فرایند
بازپرسی توسط صداوسیما انتقاد کرده اند
سرپرست دادسرای امور جنایی هم به روزنامه
شهروند اعالم کرده به زودی درباره فیلمهای
منتشرشده در پلیس آگاهی علیه صدا و سیما
اعالم جرم میشود .
در ایــن مــیــان رویـــداد  24مــدعــی شــد :یک
خبرنگار با انتشار توئیتی از برکناری رئیس
مرکز اطالع رسانی پلیس تهران پس از گزارش
ویژه صداوسیما از نجفی در پلیس آگاهی خبر
داد.
در همین حـــال ،محمد رضــا عـــارف رئیس
فراکسیون امید هم با انتقاد از رفتار صدا و سیما
در پرونده نجفی گفت :این پرونده یک پرونده
شخصی است و باید صدا و سیما اجازه میداد

مانند سایر پرونده های شخصی روند طبیعی
خود را طی کند .همچنین در حالی که حسام
الدین آشنا ،عضو شورای نظارت بر صداوسیما
و مشاور رئیس جمهور ،در حساب توئیتری خود
نوشت« :شیوه جدید پوشش اخبار جنایی در
صدا و سیما قابل بررسی در شورای نظارت بر
صدا و سیماست .مشکل دایمی در اینموارد،
عــدم وجــود یا استناد به دستورالعمل های
مصوب در مراجع معتبر ،ضعف آموزش مستمر
پیامآفرینان خبری و وجود تصمیمگیریهای
موردی و سوالبرانگیز است،».غالمرضا کاتب،
عضو ناظر مجلس در شــورای نظارت بر صدا
و سیما گزارش تصویری ماجرای قتل همسر
دوم نجفی را فاقد هر گونه ایــراد و اشکالی
دانست و افزود :پرونده قتل همسر دوم نجفی
همانند سایر پروندههای جنایی است .همان
طور که حضور خبرنگار صدا و سیما در صحنه
جرم و مراجع انتظامی و قضایی امری عادی
است در این پرونده نیز ایراد و اشکال قانونی
وجود ندارد.

اخبار
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سریال کالهبرداری با شگرد برنده شدن
در قرعه کشی
توکلی -کالهبرداری به بهانه«برندهشدن
درقرعهکشی» درحالی رو به افزایش است که
باوجودقدیمیبودناینشگردهنوزهمقربانی
می گیرد.
بــه گـــزارش خــراســان ،رئــیــس پلیس فتای
استان کرمان در تشریح ایــن خبر گفت :در
پی مراجعه فــردی به این پلیس و با در دست
داشتن شکایت قضایى در خصوص برداشت
وجه از حساب وی به مبلغ  470میلیون ریال،
درخواست رسیدگى به این موضوع در دستور
کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
سرهنگ یادگارنژاد افزود :شاکی درتحقیقات
اولیه خود دربــاره نحوه کالهبردارى صورت
گرفته اظهارکرد :فردی ناشناس بابرقراری
تماس تلفنی اعالم کرده که برنده هزینه سفر
به عتبات عالیات به مبلغ20میلیون ریال شده
اید.کالهبردارکه با استفاده ازشگردهای
مجرمانه وبــهــره گیری ازقـــدرت سخنوری
بسیارزیاد قربانی را سردرگم کرده ،باکشاندن
وی پــای دستگاه خودپردازکلیه اطالعات

کارت بانکی شاکی را دریافت و کل موجودی
حسابش را برداشت کرده است.
ایــن مقام مسئول خاطرنشان کرد:با توجه
بــه شکایت ص ــورت گرفته وای ــن کــه شاکی
اذعــــان کــــرده بــودوجــه مــوجــود درحــســاب
مربوط به وام دریافتی برای تهیه مسکن بوده
است،کارشناسان پلیس فتاباانجام اقدامات
فنی وپلیسی طی یک اقدام غافلگیرانه متهم
رادستگیر کــردنــد وپــس ازاعــتــراف بــه عمل
مجرمانه خود،تحویل مرجع قضایی دادند.
اینمقامانتظامیبااشارهبهچنینکالهبرداری
هایی به هموطنان توصیه کرد:به این گونه
تماس ها وپیامک ها اعتنایی نکنند وبرای
واری ــزوج ــه بــه حــســاب عــابـربــانــك،نــیــازی به
حضورصاحب كارت درکناردستگاه خودپرداز
نیست.
وی یــادآور شد :به هیچ عنوان اطالعات مهم
حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار
ندهند و از ارسال اطالعات حساب بانکی از
جمله رمز اول ودوم خودداری کنند.

