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طرح ظفر عليه خرده فروشان 
مواد مخدر عملياتي شد

معاون دادستان تهران: به مردم قول مي دهيم 
به هيچ عنوان قاچاقچي دستگير شده آزاد نشود 

فرمانده انتظامي تهران بزرگ 
ب�ا بي�ان اينكه امس�ال س�ال 
پاكس�ازي پايتخت از معتادان 
متجاهر اس�ت تأكي�د كرد كه 
طرح هاي مب�ارزه با موادمخدر 
ب�ا قاطعيت انجام خواهد ش�د 
كه در تازه تري�ن طرح با عنوان 
1300 خرده ف�روش،  »ظفر«
قاچاقچ�ي و معت�اد متجاه�ر 

بازداشت شدند. 
به گزارش جوان، سردار حسین  
رحیمي در حاش��یه اي��ن طرح 
به خبرنگاران گف��ت: طرح هاي 
مختلفي در مبارزه با مواد مخدر 
اج��را شده اس��ت و توانس��ته ايم 
مناطقي همچون شوش، مولوي، 
دروازه غار، فرحزاد و حاشیه هاي 
رودخانه جاج��رود را از آلودگي 

وجود معتادان پاكس��ازي كنیم. وي ادامه داد: با پاكس��ازي اين مناطق شاهد بوديم كه 
برخي از منازل تبديل به مركز خرده فروشي شده است كه با دو ماه كار اطالعاتي توانستیم 
۲۳۰ مخفیگاه خرده فروشان را شناسايي و پاكسازي كنیم. سردار رحیمي افزود: در طرح 
عملیات ظفر يك پلیس مبارزه با موادمخدر ۳۱۰ نفر از خرده فروشان، ۲۲ قاچاقچي و ۹۶۸ 
معتاد متجاهر و مجموعاً هزار و ۳۰۰ نفر شناسايي و دستگیر شدند. وي گفت: در اين طرح 
۸۰۹ كیلوگرم انواع موادمخدر كشف و ضبط ش��د كه معتادان و قاچاقچیان به زندان يا به 
مراكز بازپروري منتقل شدند. سردار رحیمي ادامه داد: در شش ماهه اخیر نیز پلیس مبارزه 
با موادمخدر ۹ تن و ۳۴۵ كیلوگرم انواع مخدر را كشف و ضبط كردند كه اين میزان نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزايش داشته است.  سردار رحیمي گفت: ۳۳ باند و 
۲۷۳ قاچاقچي عمده نیز شناسايي و دستگیر شدند كه اين میزان دستگیري ها نیز نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزايش داشته است. 
   برخورد با سوداگران مرگ جدي تر شده است

مهدي مهرانگیز، معاون دادس��تان تهران هم با بیان اينكه برخورد قوه قضائیه و پلیس با 
موادمخدر با شدت ادامه خواهد داشت، افزود: شايد در گذشته شاهد كوتاهي هايي در زمینه 
برخورد بوده باشیم، اما در چند ماه گذشته برخورد با خرده فروشان و قاچاقچیان جدي تر شده 

و ما به مردم قول مي دهیم كه به هیچ عنوان اگر قاچاقچي دستگیر شود آزاد نخواهد شد. 
   كشف تخمه ژاپني با طعم ترياك 

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ هم از كشف محموله ترياك جاسازي شده 
داخل تخمه هاي ژاپني خبر داد.  سرهنگ محمدبخشنده توضیح داد: مدتي قبل مأموران 
پلیس مبارزه با موادمخدر از فعالیت يكي از سوداگران مرگ باخبر شده و متوجه شدند وي 
قصد انتقال يك محموله به خارج از كشور را دارد. در جريان بررسي هاي بعد متهم بازداشت 
و در بازرسي از مخفیگاهش بیش از دو كیلوگرم تخمه ژاپني كه داخل مغزش ترياك جاساز 
شده بود، كشف شد. متهم اقرار كرد كه با يك تیغ موكت بري تخمه هاي ژاپني را باز كرده و به 
جاي مغزش ترياك قرار داده و دوباره آن را بسته است. اين فرد ادعا كرد كه قصد داشته تا اين 

مواد را به خارج ازكشور منتقل كند كه پیش از هر اقدامي دستگیر شد. 

دستبرد سارقان
 به مدارس و بيمارستان هاي پايتخت

بيمارس�تان هاي  و  م�دارس  ب�ه  ك�ه  س�رقت  ش�بكه  ي�ك  اعض�اي 
ش�دند.  بازداش�ت  ي�ك  ب�ه  ي�ك  مي زدن�د  دس�تبرد  پايتخ�ت 
به گزارش جوان، ساعت دو بامداد ۱۸ خرداد  ماه بود كه كاركنان بیمارستان مسیح دانشوري به 
مركز فوريت هاي پلیس ۱۱۰ گزارش يك سرقت را اعالم كردند. لحظاتي بعد تیمي از مأموران 
كالنتري قائم در بیمارستان حاضر شدند. در اولین بررسي ها مشخص شد كه سارقان دستگاه 
سي تي اسكن را كه يك و نیم  میلیارد تومان ارزش داشت، سرقت كرده اند. بعد از اعالم شكايت 
تیمي از كارآگاهان پايگاه يكم پلیس آگاهي به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسراي ناحیه ۳۴ 
تهران مأمور رسیدگي به پرونده شدند. نماينده حقوقي بیمارستان در توضیح بیشتر ماجرا به 
كارآگاهان گفت: چند روز قبل از حادثه بیمارستان اقدام به خريد يك دستگاه سي تي اسكن 
زيمنس كرده بود و دستگاه به صورت قطعات مجزا نگهداري مي شد كه سارقان قطعات را سرقت 
كرده اند. كارآگاهان همچنین در بررسي میداني متوجه شدند كه محل سرقت فاقد دوربین 

مداربسته است. 
در ش��اخه ديگري از تحقیقات به كارآگاهان خبر رس��ید اعضاي يك باند سرقت به مدارس 
شمال غرب تهران دس��تبرد مي زنند. تحقیقات در اين باره با بررس��ي دوربین  هاي مداربسته 
و شناس��ايي يكي از اعضاي آن به جريان افتاد و مأموران پلیس موفق ش��دند ششم مردادماه 
متهم را كه مردي ۴۰ ساله به نام اصغر بود، بازداشت كنند. اصغر گفت كه سردسته باند است و با 
همدستي چهار عضو ديگر باند از مدارس سرقت مي كند. با اطالعاتي كه اصغر در اختیار پلیس 
گذاشت مأموران موفق شدند چهار عضو ديگر باند را در عملیات هاي جداگانه شناسايي و در 
مخفیگاه هايشان بازداشت كنند.  متهمان در بازجويي ها به سرقت بیش از ۱۰مدرسه در شمال 
غرب تهران اعتراف كردند و گفتند نیمه هاي شب وارد مدارس شده و مرتكب سرقت مي شدند. 
اعضاي باند دو روز قبل و در جريان تحقیقات فني پلیس به سرقت از بیمارستان مسیح دانشوري 
هم اعتراف كردند. صابر عضو ۳۷ ساله باند گفت: تجهیزات سرقت شده از بیمارستان را در مخفیگاه 
يكي از دوستانم در سعادت آباد پنهان كرده ام كه مأموران پلیس راهي محل شده و اموال سرقت 
شده را كشف كردند.  سرهنگ كارآگاه قاسم دستخال، رئیس پايگاه يكم پلیس آگاهي تهران 

بزرگ گفت: تحقیقات براي شناسايي جرائم بیشتر متهمان در جريان است. 

كشف عتيقه هاي هخامنشي
فرمان�ده انتظامي اس�تان خراس�ان رض�وي از 
كشف محموله عتيقه دوران هخامنشي به ارزش 
5ميليارد تومان در شهرستان جغتاي خبر داد. 
به گزارش جوان، س��ردار محمد كاظم تقوي گفت: 
مأموران پلیس در جريان بررسي اطالعات مردمي 
از فعالیت دو سوداگر اش��یاي عتیقه با خبر شده و 
همزمان با بازداشت متهمان و در بازرسي از مخفیگاه 
آنها ۲۲ قطعه عتیقه داراي ارزش فرهنگي و تاريخي 
مربوط به دوره هخامنش��یان را كش��ف كردند. وي 
گفت: اشیاء عتیقه كشف شده اس��ت شامل: چهار 
قطعه مجسمه به صورت اس��توانه اي شكل، سكه، 
قفل سنگي شكل، استوانه سنگي، سنگ سفید، يك 
رشته دستبند پولكي طاليي رنگ، شش قطعه سنگ 
فیروزه اي رنگ كوچك و هفت قطعه پوست چرمي 
است.  س��ردار تقوي ادامه داد: كارشناسان میراث 
فرهنگي ارزش ريالي اشیاي كشف شده را ۵میلیارد 

تومان اعالم كردند. 

مرگ آتشين 2 سرنشين پژو 
در تصادف

س�يروان  شهرس�تان  انتظام�ي  فرمان�ده 
در اس�تان اي�ام از م�رگ دو سرنش�ين 
خودروي پ�ژو در تص�ادف با كاميون خب�ر داد. 
به گزارش جوان، س��رهنگ رضا خوراني گفت: اين 
حادثه در محور س��رابله به ايالم و حوالي تونل آزادي 
اتفاق افتاد. بررسي هاي پلیس بعد از حضور در محل 
نشان داد سواري پژو ۴۰۵ به صورت رخ به رخ با كامیون 
تصادف كرده و خودرو دچار حريق ش��ده و راننده و 
سرنشین آن میان شعله هاي آتش جان باخته اند. وي 

گفت: علت حادثه در دست بررسي است.

نجات دختربچه
 از ميان آتش

ساكنان س�اختماني كه ميان شعله هاي آتش 
گرفت�ار ش�ده بودند از بي�م م�رگ دختربچه 
سه ساله، او را از پنجره طبقه دوم به پايين انتقال 
دادند كه كودك در سامت كامل نجات يافت. 
به گزارش جوان، ساعت ۱:۱۰ بامداد روز گذشته بود 
كه آتش نشانان دو ايستگاه از حادثه آتش سوزي در 
ساختماني مسكوني در خیابان تمدن حوالي خاوران 
با خبر و در محل حاضر شدند.  رضا مجرياني، معاون 
عملیات منطقه هشت آتش نش��اني تهران توضیح 
داد: حادثه در طبقه اول ساختمان سه طبقه اتفاق 
افتاده بود به طوري كه به علت شدت آتش راه خروج 
ساكنان بسته و میان شعله هاي آتش و دود گرفتار 
ش��ده بودند. وقتي امدادگران در محل حاضر شدند 
هشت نفر از ساكنان خود را از مسیر پنجره ها به بیرون 

رسانده و نجات داده بودند. 
همچنین مشخص شد افرادی كه میان آتش و دود 
گرفتار شدن دختربچه اي سه ساله را كه گرفتار شده 
بود از پنجره به بیرون انداخته و همسايه ها او را نجات 
داده بودند. مجرياني گفت: آتش نشانان همزمان با 
ايمن كردن محل وارد ساختمان شده و همزمان با 
مهار آتش هشت نفر از ساكنان را كه میان دود و آتش 
گرفتار شده بودند نجات دادند. علت حادثه در دست 

بررسي است.
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اداره کل ثبت اسناد وامالك استان مرکزي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک خنداب 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی 

 م الف: 872/ابوالفضل محتشم کیا -رئیس ثبت اسناد و امالك

آگهی مفقودي
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بخشش قاتل  به احترام تاسوعا  و عاشوراي حسيني 
اعضاي خان�واده اي كه پسرش�ان در جريان 
درگيري به قتل رسيده است قاتل را مشروط به 
شركت در مراسم تاسوعا و عاشورا بخشيدند. 
به گ��زارش ج��وان، ۸ خرداد س��ال ۹۶ مأموران 
پلیس پايتخت از مرگ مش��كوك پس��ر جواني 
در بیمارستان لقمان حكیم باخبر و راهي محل 
شدند. جسد متعلق به حس��ین ۲۸ ساله بود كه 
در درگیري با دو موتور سوار مجروح شده و بعد از 

انتقال به بیمارستان فوت كرده بود. 
با انتقال جسد به پزش��كي قانوني، تحقیقات در 
اين زمینه آغاز شد و بنا به گواهي شاهدان راكب 
موتور كه مهدي نام داشت شناسايي و بازداشت 
ش��د. متهم در بازجويي ها مدعي شد در جريان 
درگیري قصد میانجیگري داش��ته و دوس��تش 
اسماعیل مرتكب قتل شده است. با اطالعاتي كه 
مهدي در اختیار مأموران قرار داده بود، اسماعیل 
۳۰ ساله شناسايي و بازداشت شد. او در بازجويي ها 
به قتل اعتراف كرد و بعد از بازسازي صحنه جرم 

روانه زندان شد. 
پرونده بعد از صدور كیفرخواست كامل و به شعبه 
چهارم دادگاه كیفري يك استان تهران فرستاده 
شد و در اولین جلسه محاكمه كه به رياست قاضي 
ملكي تشكیل شد، بعد از اعالم رسمیت جلسه 
پدر مقتول در جايگاه ايستاد و گفت: »براي قاتل 
پسرم درخواست قصاص داشتم، اما منصرف شدم 
و حاال درخواست ديگري دارم. « او در ادامه گفت: 
»نام خودم علي اصغر اس��ت و نام پدرم عباس از 
آنجائیكه در ماه محرم قرار داريم، تصمیم گرفتم به 
حرمت اين ماه از قصاص خون پسرم گذشت كنم 
اما يك شرط دارم و اينكه متهم بايد بعد از آزادي 

در مراسم تاسوعا و عاشوراي حسیني شركت كند 
و ثواب عزاداري هايش براي شادي و بخشش روح 

پسرم باشد.«
در ادامه متهم كه از شنیدن حرف هاي پدر مقتول 
اشك مي ريخت در جايگاه ايستاد و در شرح ماجرا 
گفت: »قبل از حادثه سه شبانه روز نخوابیده بودم 
و روز حادث��ه هم به خاطر مصرف شیش��ه حال 
طبیعي نداش��تم. به همین دلیل همراه دوستم 
سوار موتور ش��دم تا در خیابان گشتي بزنیم كه 
مقتول را ديدم. او سوار خودروي ۴۰۵ بود و كنارش 
دختري بود كه قباًل با هم دوست بوديم. با ديدن 

اين صحنه عصباني شدم و سپس از موتور پیاده 
ش��دم. مقتول هم از خودروي اش پیاده شد و با 
هم درگیر شديم. « متهم ادامه داد: »من مقتول 
را نمي شناختم و با او اختالفي نداشتم فقط از او 
سؤال كردم چرا آن دختر را سوار خودروكرده اي 
كه همان لحظه دوستم يك چاقو به دستم داد و 
از عصبانیت يك ضربه به سینه مقتول زدم. وقتي 
خون از سینه مقتول جاري شد همراه مهدي سوار 

موتور شديم و فرار كرديم.«
متهم در آخرين دفاعش گفت: »اشتباه كردم و 
پشیمانم. با تصمیم اولیاي دم مرا بیشتر شرمنده 

كرد. از آنها مي خواهم مرا حالل كنند. اين بخشش 
درس بزرگي برايم بود و قول مي دهم به شرط آنها 
عمل كنم و بعد از آزادي در مراسم تاسوعا و عاشورا 
ش��ركت كنم و براي مقتول و خودم درخواست 
آمرزش كنم. « در پايان هیئت قضايي وارد شور 
شد و متهم را با احتس��اب روزهاي بازداشت به 

۲۷ ماه حبس محكوم كرد. 
به اين ترتیب متهم از زن��دان آزاد و براي اجراي 
ش��رط اولیاي دم در مراس��م عزاداري تاسوعا و 

عاشوراي حسیني شركت خواهد كرد. 

قاتل: کسی برای میانجیگری نیامد،  کشتمش!
پس�ر جواني كه پس از قتل مرد دامدار در شهرستان قم به تهران 
گريخته بود، پس از گذش�ت دو ماه از حادثه شناسايي و دستگير 

شد. 
 به گزارش جوان، شامگاه ۱۱ تیر امسال بود كه مأموران پلیس شهرستان 
قم با تماس تلفني شهروندي از قتل پسر جواني در اطراف شهر با خبر و 
راهي محل شدند.  مأموران در محل حادثه در نزديكي دامداري حوالي 
يكي از شهرك هاي صنعتي قم با جسد خونین پسر جواني به نام ابراهیم 
روبه رو ش��دند كه با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود. نخستین 
بررسي ها نشان داد مقتول در نزديكي دامداري پدرش در درگیري با پسر 
جوان ۲۵ ساله اي به نام شاهین كه پدر او هم در همان نزديكي دامداري 

دارد به قتل رسیده است. 
در چنین شرايطي كه شواهد و تحقیقات حكايت از اين داشت شاهین 

قاتل است، مأموران به دس��تور بازپرس ويژه قتل براي دستگیري وي 
به خانه آنها رفتند كه دريافتند متهم پس از حادثه به مكان نامعلومي 
گريخته است. بدين ترتیب شاهین به عنوان قاتل تحت تعقیب مأموران 
قرار گرفت و در نهايت مأموران پس از گذشت ۶۴ روز از حادثه روز جمعه 
۱۵ شهريور ماه متهم را در خانه اي حوالي سعادت آباد تهران كه زندگي 

مخفیانه اي را آغاز كرده بود شناسايي و دستگیر كردند. 
قاتل پس از دس��تگیري صبح ديروز به دادس��راي امور جنايي تهران 
منتقل شد و از سوي بازپرس شعبه چهارم مورد بازجويي قرار گرفت. 
وي در بازجويي ها با اظهار پشیماني به قتل اعتراف كرد. متهم در ادامه با 
صدور قرار عدم صالحیت به دستور بازپرس شعبه در اختیار كارآگاهان 
پلیس آگاهي شهرس��تان قم قرار گرفت تا براي تحقیقات تكمیلي و 

بازسازي صحنه جرم به دادسراي محل حادثه منتقل شود. 

 خودت را معرفي كن ؟ 
شاهین هستم ۲۵ ساله.

چقدر درس خواندي ؟ 
دوم دبیرستان كه خواندم ترك تحصیل كردم. 

چرا ؟ 
عالقه اي به ادامه تحصیل نداشتم و دوست داشتم زودتر وارد بازار كار 

شوم و در آمد كسب كنم. 
چه كاري ؟ 

دامداري بزرگي در قم داريم و آنجا كار مي كردم. 
مقتول را مي شناختي ؟ 

بله، مقتول و برادرش هم در دامداري پدرش كه در همسايگي دامداري 
است كار مي كردند. 

با مقتول اختاف داشتي ؟ 
نه، اما با برادرش اختالف داشتم. 

چه اختافي ؟ 
من و برادر مقتول سر موضوعات پیش پا افتاده اي چند باري با هم درگیر 
شده بوديم. آخرين بار سه ماه قبل از حادثه بود كه داخل شهر يكديگر را 
ديديم و درگیر شديم . او مرا كتك زد و قبل از اينكه من كتك هاي او را 
جبران كنم، مردم میانجیگري كردند و درگیري پايان يافت. از آن روز 
به بعد از او كینه به دل گرفتم و دنبال فرصت بودم تا انتقامم را بگیرم. به 
همین خاطر چاقويي خريدم و همراه خودم داشتم تا اگر درگیر شدم از 

خودم دفاع كنم. 

چرا برادرش را كشتي ؟ 
من قصد درگیري با برادرش را نداش��تم، اما روز حادثه وقتي يكديگر 
را در خیابان ديديم او به من اعت��راض كرد كه چرا با برادر كوچكترش 
درگیر شده ام كه به خاطر همین موضوع با هم درگیر شديم اما مردم 
میانجیگري كردند و درگیري ما تمام شد. ساعتي بعد دوباره درخیابان 
چشم در چشم شديم كه براي دومین بار با هم درگیر شديم و اين بار هم 
مردم مانع درگیري ما شدند تا اينكه شب براي سومین بار در نزديكي 
دامداري با هم روبه رو شديم اما اين بار ديگر كسي نبود كه مانع درگیري 
ما شود. او با چاقو و شمشیر به من حمله كرد و من هم در تاريكي شب 
با چاقو چند ضربه به طرفش پرتاب كردم و لحظاتي بعد هر دو زخمي 

شديم كه من از محل فرار كردم. 
بعد از حادثه كجا رفتي ؟ 

بعد از حادثه به خانه مان رفتم و موضوع را ب��ه خانواده ام گفتم و وقتي 
فهمیدم فوت كرده است از ترس فرار كردم. 

از كجا متوجه شدي به قتل رسيده است؟ 
برادرم به من خبر داد. 

به كجا فرار كردي ؟ 
ابتدا به شهرستان ساوه رفتم و چند روزي آنجا بودم كه احتمال دادم از 

سوي مأموران شناسايي شوم به همین سبب به تهران فرار كردم. 
در تهران كسي را مي شناختي ؟ 

بله، به خانه يكي از دوستانم آمدم كه در كار خريد و فروش خودرو است. 
او خبر داشت كه مرتكب قتل شدي ؟ 

نه به او نگفتم.
در اين مدت با خانواده ات در ارتباط بودي ؟ 

بله.
چطوري ؟ 

يكي از دايي هايم چند سال قبل به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر و به 
حبس ابد محكوم شد. او در تهران زنداني است كه پس از فرار به تهران 
به مالقاتش رفتم و از او كمك خواستم و دايي ام با دوستانش در بیرون 
هماهنگ كرد و آنها سیم كارت و گوشي موبايلي در اختیار من قرار دادند 

كه پس از آن از طريق واتساپ با خانواده ام در ارتباط بودم. 
ش�ما كه فراري بودي چرا ب�ا خانواده ات ارتب�اط برقرار 

كردي ؟ 
نگران بودم و مي خواستم بدانم مأموران براي دستگیري من چه اقداماتي 

انجام داده اند و پرونده ام در چه مرحله اي است. 
شما به اين خاطر از سيم كارت فرد غريبه اي استفاده كردي 

كه شناسايي نشوي ؟ 
بله، مي خواستم مأموران رد مرا پیدا نكنند. 

اما به  هر حال رد شما را زدند ؟ 
بله.

حرف آخر ؟
قصد قتل نداشتم و االن هم خیلي پشیمان هستم.
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هشدار پليس

هشدار پليس
 در مورد خريد اينترنتي لوازم التحرير

در آستانه نزديك شدن به فصل بازگشايي مدارس و افزايش خريد لوازم التحرير، پلیس 
فتا نسبت به احتمال كالهبرداري در پوشش فروش آنالين لوازم التحرير هشدار داد. 

به گزارش جوان، سودجويان و مجرمان در ايام مختلف و به بهانه هاي گوناگون به دنبال 
كالهبرداري و انجام اعمال مجرمانه خود هستند و اين بار نیز ممكن است در آستانه 
بازگشايي مدارس با اعالم قیمت هاي بسیار پايین تر از قیمت بازار براي لوازم التحرير و 
انتشار تبلیغات آن در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي، شهروندان را اغفال كرده و 
با هدايت آنان به صفحات جعلي و فیشینگ اطالعات حساب بانكي آنها را سرقت كرده 

و از آنان كالهبرداري كنند. 
در همین راستا نیز پلیس فتا به شهروندان هشدار داده كه براي انجام خريدهاي اينترنتي 
از جمله خريد لوازم التحرير به سايت هاي مجاز و شناخته شده كه داراي اي -نماد يعني 
نشان تجارت الكترونیك هستند، مراجعه و از اعتماد به صفحات و سايت هاي ناشناخته 
خودداري كنند.  همچنین در برخي از موارد، س��ودجويان با اعالم ش��ماره كارت از 
مشتريان خود مي خواهند كه مبلغ را به حسابشان واريز و بعد مثالً طي ۷۲ ساعت كاال 
را در آدرس پستي خود دريافت كنند كه الزم است شهروندان از واريز وجه خودداري 
كنند و همزمان با تحويل كاال و بررسي اصالت آن، پول را تحويل دهند يا به حساب 

فروشنده واريز كنند. 
ش��یوه ديگر كالهبرداري افراد به بهانه هايي نظیر خريد لوازم التحرير براي كودكان 
و دانش آموزان محروم و... اقدام به دريافت وجه از ش��هروندان مي كنند كه الزم است 
كاربران تنها به خیريه ها و مؤسسات معتبر و افرادي كه داراي شناخت كافي از آنان 
هستند كمك كنند.  مركز اطالع رس��اني پلیس فتا با تأيید اين موارد از شهروندان 
خواست كه در صورت مواجهه با چنین موارد سودجويانه و مجرمانه اي حتماً مراتب را 

به پلیس فتا اطالع دهند. 


