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ازدواج کاسبکارانه پسر جوان با زن  57ساله
زن و مردی که منتظر شروع جلسه دادرسی بودند ،چندان تناسبی از نظر سنی با هم
نداشتند .طبیعی بود که هر کسی در نگاه اول تصور کند آنها ...
فارس

کشف  420كيلوگرم ترياك
در فارس

رئيــس پليــس مبــارزه بــا موادمخدر اســتان از كشــف 420
كيلوگرم ترياك در دو عمليات جداگانه در شهرســتان هاي
نــي ريــز و شــيراز خبــر داد.ســرهنگ "محمدجعفــر
تواليــي" در گفــت و گــو بــا خبرنــگار پايــگاه خبــري
پليــس ،گفــت :مامــوران پلیــس مبــارزه بــا موادمخــدر
اســتان در اجــرای طــرح کنتــرل محورهــای مواصالتــی
و مبــارزه بــا قاچاقچيــان موادمخــدر و ســوداگران مــرگ،
در جــاده ســیرجان بــه ســمت شهرســتان نــي ريــز اقــدام
بــه كنتــرل خودروهــای عبــوری کردنــد.وي ادامــه داد :در
ايــن راســتا مامــوران بــه يــك دســتگاه خــودرو ســمند
مشــکوک شــدند كــه راننــده خــودرو بــا ديــدن مامــوران
وارد جــاده فرعــي شــده و قصــد فــرار داشــت.
رئيــس پليــس مبــارزه بــا موادمخــدر اســتان فــارس
اظهــار كــرد :پــس از مســافتي تعقیــب و گريــز خــودرو
متوقــف و راننــده آن دســتگیر شد.ســرهنگ تواليــي بــا
اشــاره بــه معرفــي راننــده خــورو بــه مراجــع قضائــي،
بيــان كــرد :در بازرســی از ايــن خــودرو  ۳۶۲کیلوگــرم
موادمخــدر از نــوع تریــاک کشــف شــد.
وي در ادامــه از كشــف  60كيلوگــرم تريــاك از يــك
دســتگاه کامیــون بنــز خــاور در اطــراف شهرســتان شــيراز
خبــر داد و گفــت :مامــوران پليــس مبــارزه بــا موادمخــدر
اســتان فــارس بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی از حمــل
يــك محمولــه موادمخــدر توســط يــك دســتگاه کامیــون
بنــز خــاور مطلــع و در مســير تــردد ايــن خــودرو مســتقر
شــدند.
رئيــس پليــس مبــارزه بــا موادمخــدر اســتان فــارس
گفــت :توســط مامــوران خــودرو حامــل موادمخــدر
در خروجــی شــیراز بــه ســمت اصفهــان متوقــف و در
بازرســي از آن  ۶۰کیلوگــرم تریــاک كشــف و در ايــن
رابطــه دو قاچاقچــي موادمخــدر را دســتگير و بــه مقــام
قضائــي معرفــي كردنــد.

توقيف كاميون حامل يك تن
و  900كيلوگرم مرغ زنده
فاقد مجوز در جهرم

فرمانــده انتظامــي شهرســتان جهــرم از توقيــف يــك
دســتگاه كاميــون حامــل يــک تــن و 900كيلوگــرم
مــرغ زنــده فاقــد مجــوز بهداشــتي بــه ارزش  100ميليون
ريال خبــر داد.
ســرهنگ "عبدالعظيــم انصــاري" در گفــت و گــو
بــا خبرنــگار پايــگاه خبــري پليــس ،گفــت :مأمــوران
انتظامــي بخــش ســيمكان شهرســتان جهــرم هنــگام
گشــت زنــي و کنتــرل محورهــاي مواصالتــي بــه يــک
دســتگاه کاميــون ايســوزو مشــکوک شــدند و خــودرو را
متوقــف کردنــد.
وي افــزود :در بازرســي از ايــن خــودرو ،يــک تــن و900
كيلوگــرم مــرغ زنــده غيرمجــاز فاقــد مجــوز بهداشــتي بــه
ارزش 100ميليــون ريــال کشــف شــد.
فرمانــده انتظامــي شهرســتان جهــرم تصريــح كــرد :مــرغ
هــاي مکشــوفه تحويــل اداره دامپزشــکي شهرســتان
و راننــده خــودرو پــس از تشــکيل پرونــده بــه مرجــع
قضائــي معرفــي شــد.

محموله ميليوني سيگار قاچاق
در کازرون توقيف شد

فرمانــده انتظامــي شهرســتان کازرون از توقيــف يــک
دســتگاه خــودرو وانــت پیــکان حامــل  70هــزار
نخ سيگار به ارزش هشتاد میلیون ریال خبر داد.
ســرهنگ "رجبعلــی رزمجوئــی" در گفــت و گــو بــا خبــر
نــگار پایــگاه خبــری پلیس،گفــت :در اجــراي طــرح
ممنوعيــت ورود کاالي قاچــاق و برخــورد بــا متخلفــان،
مامــوران انتظامــي هنــگام گشــت زنــی يــک دســتگاه
خــودرو وانــت پیــکان حامــل ســیگار قاچــاق را شناســايي
و توقيــف کردنــد.
وي افــزود :مامــوران در بازرســي از ايــن خــودرو  70هــزار
ســيگار خارجــي قاچــاق کشــف و يــک قاچاقچــي كاال را
در ايــن رابطــه دســتگير و بــه مرجــع قضائــي معرفــي
کردنــد.
فرمانــده انتظامــي شهرســتان کازرون گفــت :برابــر اعــام
کارشناســان ارزش محمولــه کشــف شــده بالــغ بــر هشــتاد
میلیــون ريــال بــرآورد شــده اســت.

پايان خط  42خرده فروش
موادمخدر در مهر

فرمانــده انتظامــي شهرســتان مهــر از ادامــه طــرح
پاكســازي مناطــق آلــوده و دســتگيري  20خــرده فــروش
موادمخــدر خبــر داد.
ســرهنگ "مســعود ظهرابــی" در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
پايــگاه خبــري پليــس ،گفــت :در راســتاي ارتقــاء امنيــت
اجتماعــي بــا همــكاري مأمــوران پليــس مبــارزه بــا
موادمخــدر شهرســتان و يــگان هــاي انتظامــي طــرح
پاکســازي نقــاط آلــوده و جــرم خيــز در ســطح شهرســتان
اجــرا شــد .وي افــزود :در اجــراي ايــن طــرح کــه تعــداد
 10منــزل مــورد بازرســي قــرار گرفــت 20 ،خــرده فــروش
موادمخــدر شناســايي ،دســتگير و مقــدار  42گــرم تريــاك،
 16گــرم هروئيــن و  95گــرم ســوخته تریاک3،گــرم
شیشــه و تعــدادي آالت اســتعمال موادمخــدر از آنهــا
كشــف شــد .ســرهنگ ظهرابــی بــا اشــاره بــه اينكــه
متهمــان بــا تشــكيل پرونــده جهــت ســير مراحــل قانونــي
بــه مراجــع قضائــي معرفــي شــدند ،خاطرنشــان كــرد :بــه
منظــور ســالم ســازي و پاكســازي مناطــق آلــوده و جلــب
رضايــت عمومــي مــردم ايــن طــرح و طــرح هــاي مشــابه
همچنــان تــداوم خواهــد يافــت و همــكاري خــوب مــردم
نيــز همــواره پليــس را در اجــراي موفقيــت آميــز ايــن
طــرح هــا مســاعدتی كنــد.
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سفر به کربال ،ترفند جدید کالهبرداران اينترنتي
رئیس پلیس فتا استان فارس نسبت به کالهبرداری تلفنی و برداشتهای غیرمجاز
اینترنتی با ترفند ثبتنام سفر زيارتي كربال به شهروندان هشدار ...

برادرانم کتکم زدند ،مجبور به فرار از خانه شدم
برادرانم مرا اذیت میکنند ،سامان گناهی ندارد و من مجبور شدم از خانه فرار کنم ،پدرم
قصد داشت مجدداً ازدواج کند و من جایی برای ماندن و زندگی ...
بین الملل

دختر جوان:

برادرانم کتکم زدند ،مجبور به فرار از خانه شدم
برادرانــم مــرا اذیــت میکننــد ،ســامان
گناهــی نــدارد و مــن مجبــور شــدم از خانــه
فــرار کنــم ،پــدرم قصــد داشــت مجــدداً ازدواج
کنــد و مــن جایــی بــرای مانــدن و زندگــی
نداشــتم ،روزی کــه از خانــه فــرار کــردم...
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث باشــگاه
خبرنــگاران تســنیم «پویــا»؛  20مــرداد
ســال جــاری پســر جوانــی بــه اداره پلیــس
آگاهــی تهــران مراجعــه کــرد و مدعــی شــد
خواهــر بیســت و ســه ســالهاش بــه نــام
عاطفــه توســط مــرد جوانــی ربــوده شــده
اســت؛ وی در ادامــه اظهاراتــش بــه مأمــوران
گفــت :رباینــده عاطفــه را میشناســم ،نــام او
ســامان اســت و عکســش را در تلگــرام پیــدا
کــردهام ،حــدود پنــج روز قبــل او بــه تلفــن
همراهــم پیامــک زد و گفــت «خواهرتــان
پیــش خواهــرم هســت ،نگــران نباشــید»
و بعــد از ایــن اتفــاق تلفــن همــراه وی و
خواهــرم خامــوش شــده ،هــر چــه تــاش
کردیــم موفــق بــه پیــدا کردنــش نشــدیم و
هیــچ اطالعــی از او نداریــم.
پــس از ثبــت شــکایت و تشــکیل پرونــده
آدمربایــی ،تیمــی از مأمــوران اداره آگاهــی
بــه دســتور قاضــی ســهرابی؛ بازپــرس شــعبه
نهــم دادســرای امــور جنایــی تهــران بــرای

پیــدا کــردن دختــر جــوان وارد عمــل شــدند
تــا اینکــه مأمــوران چنــد روز قبــل موفــق بــه
دســتگیری ســامان شــدند همچنیــن هنــگام
دســتگیری ســامان ،عاطفــه نــزد وی بــود.
بــا انتقــال ســامان بــه دادســرای امــور جنایــی
تهــران ،وی منکــر آدمربایــی عاطفــه شــد
و بــه بازپــرس پرونــده گفــت :حــدود ســه
ســال قبــل از طریــق خواهــرم بــا عاطفــه
آشــنا شــدم و آدرس و شــماره تلفــن او را
از خواهــرم گرفتــم ،بعــد از مدتــی ارتبــاط
بیــن مــن و عاطفــه شــکل گرفــت و رابطــه

تلفنــی بیــن مــا بیشــتر شــد ،پــس از کســب
اطالعــات از خانــواده عاطفــه متوجــه شــدم او
شــرایط و زندگــی ســختی دارد ،بــه همیــن
خاطــر از او خواســتم کــه بــا مــن ازدواج
کنــد ،مــن از همســرم طــاق گرفتــه بــودم
و نگهــداری فرزنــدم برایــم ســخت بــود ،چنــد
مــاه بعــد عاطفــه نیــز بــه مــن عالقهمنــد
شــد و تصمیــم گرفــت بــا مــن ازدواج کنــد ،او
فرزنــدم را نیــز دوســت داشــت امــا برادرانــش
مخالــف ازدواج مــا بودنــد ،فشــار روحــی و
روانــی بــر روی عاطفــه روز بــه روز بیشــتر

شــده بــود تــا اینکــه تصمیــم گرفتیــم بــا هــم
زندگــی کنیــم.
وی ادامــه داد :ســرانجام  18مــرداد ســال
جــاری دنبــال او رفتــم و بعــد بــه یکــی از
شــهرهای مرکــزی کشــور مســافرت کردیــم
و حــدود  20روز آنجــا بودیــم ،قــرار بــود بــه
شــهر دیگــری برویــم کــه خانــواده عاطفــه
بــه مــن پیامــک زدنــد و مــرا تهدیــد کردنــد
بــه خاطــر ترســی کــه داشــتیم جــواب آنهــا را
ندادیــم ،ســرانجام چنــد روز قبــل بــه تهــران
بازگشــتیم کــه دســتگیر شــدم.
عاطفــه نیــز بــا تأییــد اظهــارت ســامان بــه
بازپــرس گفــت :مــادرم فــوت کــرده و پــدرم
مریــض اســت ،برادرانــم نیــز مــرا اذیــت
میکننــد ،ســامان گناهــی نــدارد و مــن
مجبــور شــدم از خانــه فــرار کنــم ،پــدرم
قصــد داشــت مجــدداً ازدواج کنــد و مــن
جایــی بــرای مانــدن و زندگــی نداشــتم ،روزی
کــه از خانــه فــرار کــردم برادرانــم مــرا کتــک
زده بودنــد و بــه همیــن دلیــل بــا ســامان
قــرار گذاشــتم و تصمیــم بــه فــرار گرفتیــم.
پــس از اظهــارات ســامان و عاطفــه و بــا
توجــه بــه اینکــه آدمربایــی در ایــن پرونــده
اتفــاق نیفتــاده بــود ،ســامان آزاد و پرونــده
مختومــه شــد.

ازدواج کاسبکارانه پسر جوان با زن  57ساله
زن و مــردی کــه منتظــر شــروع جلســه
دادرســی بودنــد ،چنــدان تناســبی از نظر ســنی
بــا هــم نداشــتند .طبیعــی بــود کــه هــر کســی
در نــگاه اول تصــور کنــد آنهــا مــادر و فرزنــد
یــا دســتکم خواهــر و بــرادر هســتند .امــا
در واقــع بهعنــوان زن و شــوهر آمــده بودنــد
بــرای طــاق.
بــه گــزارش گــروه وبگــردی باشــگاه
خبرنــگاران جــوان؛ اســم زن «ماهــی» بــود،
 57ســاله ،بــا تحصیــات دیپلــم و مقیــم
امریــکا .چهــره و لباسهایــی معمولــی
داشــت و تنهــا از لهجــهاش میشــد حــدس
زد آنســوی آبهــا زندگــی کــرده اســت .مــرد
جــوان «شــهرام» نــام داشــت 32 .ســاله و
مقیــم تهــران .تحصیلکــرده رشــته رایانــه
از هنــد بــود و شــبیه جوانهــای امــروزی
لبــاس پوشــیده بــود.
پرونــدهای کــه روی میــز قاضــی شــعبه
 276دادگاه خانــواده قــرار داشــت ،نشــان
مـیداد مــرد جــوان دادخواســت طــاق داده و
بــر اســاس برگههــای موجــود زن راضــی بــه
جدایــی نیســت.
قاضــی «غالمرضــا احمــدی» وقتــی زن و
شــوهر را بــه داخــل دادگاه فراخوانــد از آنهــا
دربــاره اختــاف شــان پرســید.
ابتــدا مــرد جــوان شــروع بــه حــرف زدن کــرد
و گفت«:یــک ســال پیــش بــا هــم ازدواج
کردیــم و تنهــا یــک مــاه کنــار هــم بودیــم.
قــرار بــود بعــد از ازدواج ،همســرم بــه امریــکا
برگــردد و ترتیــب کارهــای اقامــت مــرا هــم
در آنجــا بدهــد ،امــا وقتــی متوجــه شــدم کار
خاصــی بــرای مهاجرتــم انجــام نــداده بــه
او اعتــراض کــردم ،بــه مــن گفــت؛ دوســت
دارد بــه ایــران برگــردد و اینجــا زندگــی
کنــد .بنابرایــن همــه برنامــه هایــم بــه هــم
ریخــت و بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه زندگــی
مشــترک مــا ارزشــی نــدارد و بهتــر اســت از
هــم جــدا شــویم».
زن میانســال کــه تــا ایــن لحظــه ســاکت
بــود ،بلنــد شــد و گفــت« :آقــای قاضــی،
از روزی کــه بــه امریــکا برگشــتم دنبــال
کارهــای اقامــت همســرم بــودم و توانســتم
مراحــل اولیــه کار را انجــام دهــم ،امــا شــهرام

بایــد یکســری از فرمهــا و مــدارک را آمــاده
میکــرد کــه متأســفانه پشــت گــوش انداختــه
اســت».
آشــنایی ایــن زوج بــه چــــــــهار ســال
پیــش بــاز مــی گشــت .دورانــی کــه
فیــس بــوک رونــق زیــادی داشــت و
ســاعتها نشســتن پــای رایانــه آنهــا را در
مســیر یــک دوســتی مجــازی قــرار داد.
«شــهرام» تــازه از هنــد آمــده بــود و از آنجــا
کــه مــدرک دانشــگاهیاش در ایــران تأییــد
نشــده بــود بــه دنبــال راهــی بــرای مهاجــرت
بــود کــه «ماهــی» را از طریــق دوســت
مشــترکی پیــدا کــرد .گفتوگــوی آنهــا ابتــدا
در حــد ســؤال و جوابهــای ســادهای بــود،
امــا بتدریــج رابطهشــان بیشــتر و بیشــتر شــد.
ماهــی ،زنــی بــود کــه ســالها پیــش از
همســرش جــدا شــده و بــا پســر  20ســالهاش
در کالیفرنیــا زندگــی میکــرد ،هزینــه
زندگـیاش را بــا کار کــردن در یــک فروشــگاه
و حمایــت مالــی بــرادرش تأمیــن میکــرد.
مدتهــا بــود دلــش میخواســت بــه ایــران
برگــردد و اگــر مــورد مناســبی پیــش بیایــد
ازدواج کنــد .در ایــن میــان ابــراز عالقــه
شــهرام زمینــه ایــن ازدواج را فراهــم کــرد
و آنهــا ســه ســال بعــد بــدون مخالفــت
خانوادههــا در تهــران ســند ازدواجشــان را

امضــا کردنــد ،مهریــه زن تنهــا ســه شــاخه
گل رز بــود.
بیــرون از دادگاه مــرد و پســر جوانــی نشســته
بودنــد کــه اجــازه خواســتند وارد شــوند .آنهــا
خــود را بــرادر و بــرادرزاده زن معرفــی کردند و
بــه اصــرار از قاضــی خواســتند کــه بــا طــاق
ماهــی و شــهرام موافقــت کنــد .آنهــا معتقــد
بودنــد ایــن ازدواج ســرانجامی نــدارد ،شــهرام
مــرد زندگــی نیســت و او تنهــا بــه دنبــال
سوءاســتفاده از موقعیــت همســرش اســت.
بــا ایــن حــال قاضــی آنهــا را بــه بیــرون از
اتــاق دادگاه فرســتاد و از زن پرســید؛ «آیــا از
صمیــم قلــب راضــی بــه ادامــه زندگــی بــا
ایــن مــرد جــوان هســتی؟» و زن جــواب داد:
«بلــه آقــای قاضــی .مــن زن تنهایــی هســتم
کــه در غربــت ســختیهای زیــادی کشــیدهام
و حتــی خواســتگارانی هــم داشــتم ،امــا بــه
خاطــر پســرم حاضــر بــه ازدواج بــا هیــچ
مــردی نبــودم .حــاال فرزنــدم بــزرگ شــده و
در یــک رســتوران امریکایــی مشــغول بــه کار
شــده اســت.
بنابرایــن نگرانــی خاصــی از بابــت پســرم
نــدارم .از طــرف دیگــر در مــدت دو ســه
ســال ارتبــاط اینترنتــی یــا تلفنــی و یــک
مــاه زندگــی مشــترک بــه شــهرام عالقهمنــد
شــدم و احســاس کــردم نیمــه گمشــدهام را

سفر به کربال ،ترفند جدید کالهبرداران اينترنتي
رئیــس پلیــس فتــا اســتان فــارس نســبت
بــه کالهبــرداری تلفنــی و برداشــتهای
غیرمجــاز اینترنتــی بــا ترفنــد ثبتنــام
ســفر زيارتــي كربــا بــه شــهروندان
هشــدار داد.
بــه گــزارش ايســنا منطقــه فــارس بــه
نقــل از ســايت پليــس فــارس ،ســرهنگ
سیدموســی حســینی گفــت :امــروزه بــا
پیشــرفتهای تکنولــوژی ،ســبك و ســياق
زندگــي مــردم تغييــر كــرده و تمايــل بــه
اســتفاده از فضــاي مجــازي و اينترنــت
بــراي انجــام برخــي امــور ،افزايــش يافتــه
اســت.

او گفــت :از طرفــي فضــای مجــازی،
اســتفاده از اینترنــت و بــه خصوص اســتفاده
از شــبکههای اجتماعــی باعــث شــده اســت
تــا کالهبــرداران بــا بــه دســت آوردن
اطالعــات شــخصی افــراد بــا طراحــی
یــک نقشــه شــوم اقــدام بــه کالهبــرداری
از کاربــران كننــد.
رئیــس پلیــس فتــا اســتان فــارس تصريــح
كــرد :نــوع جدیــد کالهبــرداری ایــن روزهــا
در حــال شــکل گیــری اســت کــه پرونــده
هــای آن در حــال حاضــر در پلیــس فتــا
پیگیــری مــی شــود ،کالهبــرداران بــا
ارســال پیامــک ،ایمیــل و ارســال پیــام

بــه صــورت گســترده در شــبکه هــای
اجتماعــی بــا موضــوع ســفرهای زیارتــی
در اربعیــن حســینی و اعــزام بــه کربــای
معلــی بــا قیمــت بســیار پاییــن اســت.
حســيني افــزود :کالهبــرداران بــا
بــه دســت آوردن اطالعاتــی کــه کاربــران
بــا عضویــت در گروههــا و شــبکه هــای
اجتماعــی بــه اشــتراک گذاشــته انــد ،ســوء
اســتفاده کــرده و طــی تمــاس تلفنــی و
یــا ارســال پیامــک بــا موضــوع برنــده
شــدن در قرعــه کشــی فــان موسســه
جهــت اعــزام بــه عتبــات عالیــات در ایــام
اربعیــن حســینی ،همــان اطالعــات را بــه
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پیــدا کــرده ام .حتــی در ایــن دو مــاه کــه
بــرای کارهــای طــاق بــه ایــران آمــدم
مشــکل خاصــی بیــن مــا پیــش نیامــده و
زندگــی خوبــی بــا هــم داشــتهایم .بنابرایــن
دلیلــی نــدارد کــه از او جــدا شــوم .البتــه ســن
و ســال مــا خیلــی بــه هــم نمیخــورد امــا
وقتــی دوســت داشــتن و عشــق در میان باشــد
فاصلــه ســنی و ایــن گونــه مســائل اهمیــت
خــودش را از دســت میدهــد».
قاضــی احمــدی رو بــه مــرد جــوان کــرد و
گفــت« :اگــر واقعـ ًا مشــکل دیگــری بــه غیر از
مســأله اقامــت بــا هــم نداریــد ،بهتــر اســت به
زندگــی مشــترکتان ادامــه دهیــد .ایــن خانــم
هــم کــه از شــما انتظــارات زیــادی نــدارد و
تأکیــد میکنــد کــه شــما را دوســت دارد».
شــهرام نگاهــی بــه همســرش کــه در حــال
پــاک کــردن قطــرات اشــک از چشــمانش
بــود ،انداخــت و پاســخ داد«:اگــر قــول بدهــد
کــه واقعـ ًا در مــورد اقامــت مــن کارهــای الزم
را انجــام دهــد ،مــن هــم قــول میدهــم مــرد
خوبــی برایــش باشــم».
قاضــی کــه موفــق شــده بــود آنهــا را بــه ادامه
زندگــی مشــترک متقاعــد کنــد ،لبخنــدی زد
و رو بــه هــر دوی آنهــا گفــت« :انشــاءاهلل؛
توافــق کنیــد کــه همینجــا بــه زندگیتــان
ادامــه بدهیــد ،مــن هــم پرونــده شــما را
مختومــه اعــام میکنــم .لطفــ ًا تشــریف
بیاوریــد گفتههــای خودتــان را امضــا کنیــد».
چهــره زن بالفاصلــه از حالــت غــم بــه
شــادی نشســت و لبخنــد زد .بعــد رو بــه
قاضــی گفــت« :بــاور کنیــد آرزوی قلبــی
مــن ایــن اســت کــه همینجــا زندگــی کنــم.
آنجــا مشــکالت خــاص خــودش را دارد ،بــا
ایــن حــال هــر کســی خــودش بایــد بــه ایــن
نتیجــه برســد کــه وطــن یــک چیــز دیگــر
اســت».
زن و شــوهر از روی صندلــی برخاســتند و از
اتــاق خــارج شــدند ،آنهــا بــدون آنکــه توجهــی
بــه همراهــان زن کننــد ،کلیــد آسانســور را
زدنــد و پاییــن رفتنــد .منشــی دادگاه هــم
از اتــاق خــارج شــد و یــک پرونــده دیگــر
«دادخواســت طــاق» را بــرد تــا بــه بایگانــی
بســپارد.
خــود فــرد بازخــورد کــرده و پــس از جلــب
اعتمــاد بــا ترفندهــای مختلــف ،فــرد را بــه
پــای دســتگاه خودپــرداز بانــک ()ATM
کشــانده و بــا مهندســی اجتماعــی و دیگــر
ترفنــد هــا اقــدام بــه خالــی کــردن حســاب
قربانــی خــود مــی كننــد.
ايــن مقــام انتظامــي بــا بیــان ایــن کــه
اغلــب ایــن تمــاس هــا و پیــام هــا
جعلــی بــوده و از ســمت ســازمان خاصــی
نيســت ،بــه شــهروندان هشــدار داد :قبــل
از اطمینــان از فــرد تمــاس گیرنــده و
دادن اطالعــات یــا پرداخــت وجــه ،حتمــا
شــماره هــای ســازمان مربوطــه را از 118
یــا اینترنــت بــه دســت آورده و پــس از
تمــاس بــا ســازمان مربوطــه ،از صحــت و
ســقم موضــوع اطــاع یابنــد.

سقوط اتوبوس به رودخانه
در شمال پاکستان
جان  23نفر را گرفت

سـقوط یـک دسـتگاه اتوبـوس پـر از مسـافر بـه رودخانـه
پـر آب 'نی ُلـم' درمناطـق کوهسـتانی کشـمیر پاکسـتان
در روز شـنبه ،موجـب جـان باختـن دسـت کـم  23نفـر و
مجروح شدن تعدادی دیگر شد.
بـه گزارش رسـانه هـای پاکسـتان ،دلیل بـروز این سـانحه،
عـدم توانایـی راننـده در کنتـرل اتوبوس اعالم شـده اسـت.
نیروهـای امـداد و نجـات اعلام کردنـد کـه تنهـا موفـق به
پیـدا کـردن جسـد سـه نفـر از مسـافران شـده انـد و جریان
شـدید آب رودخانـه اجسـاد دسـت کـم  20نفـر دیگـر از
مسـافران و حتـی اتوبـوس را بـا خـود بـرده اسـت.
همـه سـاله  ،سـوانح و تصادفـات جـاده ای و ریلـی در
پاکسـتان ،جـان بسـیاری از مـردم ایـن کشـور را مـی گیرد.
جـاده هـای پاکسـتان بـه ویـژه در مناطـق کوهسـتانی این
کشـور ،بـه دلیل بارش شـدید باران هـای موسـمی ،همواره
بـا مشـکالت و مسـائل فـراوان مواجه اسـت.

برخورد مرگبار کامیون
و اتوبوس در شمال چین

مقامـات داخلـی چیـن از برخـورد یـک دسـتگاه اتوبـوس با
کامیونی در شـمال این کشـور و کشـته شـدن هشـت تن در
ایـن حادثه خبـر دادند.
بـه گـزارش ایسـنا ،عصـر روز شـنبه در منطقـه خودمختـار
مغولسـتان داخلـی در شـمال چین ،یـک دسـتگاه اتوبوس با
کامیونـی برخـورد کرد که در پی آن هشـت تن جـان خود را
از دسـت دادنـد و  ۳۲تـن دیگـر مجروح شـدند.
بررسـیها حاکـی از آن اسـت کـه راننـده کامیـون سـعی
داشـته از برخـورد بـا یـک اسـب کـه در وسـط جـاده بـوده
جلوگیـری کنـد امـا از مسـیر منحـرف شـده و بـا اتوبـوس
تصـادف میکنـد.
بـه گزارش خبرگزاری شـینهوا ،بررسـیهای بیشـتر در مورد
جزئیـات ایـن حادثـه رانندگی در حال انجام اسـت.

کشف  ۳جسد در خانهای
در کالیفرنیا

پلیـس کالیفرنیـا از کشـف سـه جسـد داخـل یک سـاختمان
مسـکونی خبر داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،پلیـس محلـی کالیفرنیا اعالم کـرد :پس
از دریافـت تماسـی از طـرف یـک کـودک مبنـی بـر وجـود
سـه جسـد در محل سـکونت آنهـا ،ماموران پلیـس به محل
اعـزام شـدند .در بررسـیهای انجـام گرفتـه از داخـل ایـن
خانـه ،اجسـاد دو مـرد و یـک زن پیدا شـد.
بنابـر اعلام پلیـس کالیفرنیا ،دو کـودک نیـز در همین خانه
بودهانـد کـه بـه آنـان آسـیبی وارد نشـده اسـت .همچنیـن
پلیـس از اعلام سـن ایـن کـودکان و ارتبـاط آنـان بـا ایـن
قربانیـان خـودداری کرده اسـت.
بـه گـزارش روزنامـه گاردیـن ،بررسـیها حاکـی از صدمات
و آسـیبهای وارد شـده بـه ایـن سـه جسـد اسـت هـر چند
جزئیاتـی در مـورد چگونگـی مـرگ قربانیـان منتشـر نشـده
و تحقیقـات پلیـس بـرای شناسـایی عامـل یـا عاملان این
قتل ادامـه دارد.

 2حادثه تیراندازی در خوزستان
 2مصدوم برجا گذاشت

رئیـس مرکـز مدیریـت حـوادث و فوریـت هـای
پزشـکی خوزسـتان گفـت :وقـوع  2فقـره حادثـه
تیرانـدازی در اهـواز و مالثانـی  2نفـر مصـدوم برجـا
گذاشت.
شـهیار میرخشـتی روز یکشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار
ایرنـا اظهـار کـرد :در یکـی از حادثـه هـا که سـاعت 22:39
شـنبه شـب در منطقـه حصیـر آبـاد اهـواز اتفـاق افتـاد یک
مـرد  28سـاله مصدوم شـد.
وی افـزود :همچنیـن بـر اثـر تیرانـدازی در سـاعت  3بامداد
یکشـنبه در مالثانـی مرکز شهرسـتان باوی در شـمال اهواز
یـک مرد  33سـاله مجروح شـد.
میرخشـتی ادامـه داد :مصدومـان از طریـق آمبوالنـس های
اورژانـس  115به بیمارسـتان امـام خمینی (ره) اهـواز منتقل
شـدند .دلیـل ایـن حوادث اعالم نشـده اسـت.
تیرانـدازی در برخـی درگیری های خانوادگـی و یا طایفه ای
و آییـن هـای عـزاداری یـا عروسـی در مناطق عشـیره ای و
طایفـه ای خوزسـتان بارهـا حادثه آفرین شـده اسـت.
در اواخـر شـهریور مـاه بـه دنبـال درگیـری خانوادگـی و
تیرانـدازی بـا اسـلحه سـاچمه ای در اهواز سـه نفـر مصدوم
شدند.

شناور باری در آبهای ساحلی
بندر گناوه غرق شد

رئیـس اداره بنـدر و دریانـوردی گنـاوه گفـت :یـک فرونـد
شـناور بـاری شـنبه شـب در  2مایلـی آبهـای سـاحلی ایـن
بنـدر دچـار آبگرفتگـی و غـرق شـد.
نـوراهلل اسـعدی روز یکشـنبه در گفـت وگـو با خبرنـگار ایرنا
افـزود :ایـن شـناور که بـدون بـار از چوئبده آبادان به سـمت
بنـدر گنـاوه در حرکـت بـود ،بـه علـت توفانـی بـودن دریـا
آسـیب دیـد و دچـار آبگرفتگی شـد.
وی اظهارکـرد :در پـی مراجعـه مالـک ایـن شـناور بـه بـرج
کنتـرل ترافیـک دریایـی گنـاوه و اعلام آبگرفتگـی آن،
بالفاصلـه نجاتگـران در شـرایط بسـیار نامسـاعد جـوی بـه
محـل حادثـه اعـزام شـدند.
اسـعدی گفت :نجاتگـران برای جلوگیری از غرق شـدن این
شـناور درخواسـت پمپ تخلیـه اضافه کردند کـه یدک کش
قیـام  7تجهیـز و بـه سـمت موقعیـت حرکـت کـرد امـا بـه
دلیـل توفانـی بـودن دریـا ،امـکان خـروج از خـور (آبـراه
دریایـی ) وجـود نداشـت و در سـاعت  22:10دقیقـه شـنبه
شـب شـناور حادثـه دیده یه علـت آبگرفتگی زیاد غرق شـد.

