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كاهش مرگ موتورسواران
 با طرح موتوريار 

از  انتق�ام  ب�رای  عروس کینه ج�و 
س�ناریوی  ی�ک  مادرش�وهرش 
جنای�ی طراحی و اج�را ک�رد. او پس 
از ای�ن که با ط�اق ش�وهرش مواجه 
ش�د پ�ای مادرش�وهرش را ب�ه یک 
داس�تان جنایی باز کرد اما در جریان 
تحقیق�ات بازپرس دس�تش رو ش�د.

به گزارش جوان، چندي قبل زن جواني 
در تهران به اداره پليس رفت و گفت مادر 
شوهر س��ابقش براي اينكه به مرد مورد 
عالقه اش برس��د دو دختر خردسالش را 

به قتل رسانده است. 
وي در توضيح ماجرا گفت: چند س��ال 
قبل با پس��ر جواني به نام كاميار آش��نا 
شدم و با هم ازدواج كرديم. زندگي خوبي 
داش��تيم، اما كم كم دخالت ه��اي مادر 
شوهرم كه مهش��يد نام دارد در زندگي 
ما شروع ش��د و باعث اختالف بين من و 
شوهرم شد. به هرحال من سعي كردم با 
شوهرم بس��ازم و زندگي ام را حفظ كنم 
تا اينكه در يك مهمان��ي به رازي كه در 
سينه مادر ش��وهرم از سال ها قبل مانده 
بود، پي بردم. در آن مهماني مادر شوهرم 
از عش��ق و عاش��قي و دلباختگي حرف 
مي زد و مي گفت كس��ي كه عاشق باشد 
چش��مش كور و گوش��ش كر مي ش��ود 
و كاره��اي غير عقالني انج��ام مي دهد. 
مهش��يد در آن مهماني از سرگذش��ت 
زني تعري��ف كرد كه به خاطر رس��يدن 
به مرد م��ورد عالق��ه اش دو فرزندش را 
مس��موم كرده و به قتل رس��انده بود. او 
گفت زني را مي شناسد كه در خانه شوهر 
در حالي كه دو دختر هفت و هشت ساله 
داشته عاش��ق مرد ديگري مي شود و در 
نهايت هم از ش��وهرش طالق مي گيرد، 
اما م��رد مورد عالقه او ش��رط مي گذارد 
كه براي ازدواج بايد دو دخترش را سر به 
نيست كند و او هم دو دخترش را مسموم 

كرده و به قتل مي رساند. پس از اين من 
درباره حرف هاي مادرش��وهرم تحقيق 
كردم كه فهميدم او از شوهر اولش طالق 
گرفته و با مرد ديگري ازدواج كرده است. 
مادر  شوهرم زمان طالق دو دختر هفت 
و هشت س��اله داش��ته كه مدتي پس از 
جدايي از ش��وهرش دو دخترش به طرز 
مرموزي به كام مرگ مي روند و بعد هم او 
با مرد مورد عالقه اش ازدواج مي كند كه 

حاصل ازدواج دومش شوهر من است. 
وي ادام��ه داد: من متوجه ش��دم كه او 
عذاب وجدان دارد و آن ش��ب سرنوشت 
تلخ خود را ب��راي ما گفته بود. مهش��يد 
مدتي بعد وقتي فهمي��د من به راز او پي 
برده ام ش��وهرم را مجبور كرد مرا طالق 
دهد.  پ��س از جدايي از همس��رم ابتدا 
سعي كردم موضوع را فراموش كنم، اما 
عذاب وجدان رهايم نمي كرد و هر شب 
دو دختر خردس��ال به خوابم مي آمدند 
تا اينك��ه تصميم گرفت��م راز اين قتل را 

بر مال كنم. 
   دروغ شاخ دار 

با ش��كايت زن جوان پرونده به دس��تور 
قاضي محمد جواد شفيعي، بازپرس ويژه 
قتل دادس��راي امور جنايي تهران براي 
رسيدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان 

پليس آگاهي قرار گرفت. 
مأموران پليس در نخستين گام مهشيد 
را شناسايي و براي تحقيق به اداره پليس 

دعوت كردند. 
زن ميانس��ال وقت��ي با ادع��اي عروس 
سابقش روبه رو ش��د در حالي كه شوكه 
ش��ده بود مدعي ش��د كه اصاًل از شوهر 
قبل��ي اش فرزندي نداش��ته اس��ت كه 

مرتكب قتل شده باشد. 
وي گفت: س��ال ها قبل با شوهر اولم كه 
حميد نام دارد ازدواج كردم اما ما با هم 
سازگاري نداشتيم به همين خاطر پس 

از يكسال از هم جدا ش��ديم و بعد من با 
مرد ديگري ازدواج كردم و االن هم با او 
زندگي مي كنم. چند س��ال قبل پسرم 
كاميار با شهين ازدواج كرد و ما هم موافق 
ازدواج آنها بوديم اما آنه��ا كم كم با هم 
اختالف پيدا كردند. من سعي كردم آنها 
به تفاهم برس��ند، اما در نهايت پسرم او 
را طالق داد. پس از اين ش��هين هميشه 
فكر مي كرد من باعث جدايي آنها شده ام 
در صورتي كه من اص��اًل در زندگي آنها 
دخالتي نداشتم. او پس از جدايي از من 
كينه به دل گرفت و سعي مي كرد براي 
زندگي من مش��كل ايجاد كن��د، حتي 
چند باري با ادعاهاي پوچ از من شكايت 
كرد، اما به نتيجه اي نرسيد تا اينكه االن 
متوجه شدم ادعا كرده است من در دوران 
جواني براي رسيدن به مردي دو دخترم 
را به قت��ل رس��انده ام در صورتي كه من 
اصاًل از ش��وهر اولم بچه دار نشدم. االن 
تعجب مي كنم كه عروس سابقم به خاطر 
انتقام از من چرا چنين دروغ شاخ داري را 

مطرح كرده است. 
   استعام از ثبت احوال 

سپس مأموران پليس براي تأييد ادعاي 
مهشيد به سراغ شوهر س��ابق او رفتند 
و از وي تحقيق كردن��د. او گفت: ابتداي 
زندگي من و مهش��يد خيلي خوب بود 
اما بعد از گذش��ت يكسال متوجه شديم 
اخالق و رفتارمان با هم س��ازگار نيست 
و از نظ��ر فرهنگي با هم تف��اوت داريم. 
ما تصميم گرفتيم و از هم جدا ش��ديم و 
اصاًل در آن يكسال زندگي مشترك هم 
بچه دار نشديم كه همسر سابقم بخواهد 

فرزندانش را به قتل برساند. 
در حالي كه تحقيق��ات ميداني مأموران 
پلي��س حكايت از آن داش��ت كه ادعاي 
عروس س��ابق دروغ اس��ت، مأموران به 
دس��تور بازپرس جنايي براي اطمينان 

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور 
پایتخت اعام کرد که با اجراي طرح موتوریار 
ش�اهد کاهش ۲ درصدي تعداد جانباختگان 
تصادفات موتورس�یكلت در تهران بوده ایم. 
سرهنگ علي همه خاني با اشاره به اينكه آمار و ارقام 
باالي تصادفات موتورسواران پليس را به اين سمت 
برد كه با اجراي طرح موتوريار از ميزان تصادفات و 
جراحات اين قشر كاسته شود، گفت: موتورسيكلت 
عالوه بر كشور ما در تمام دنيا به عنوان وسيله اي 
راحت براي حمل و نقل و همچنين ارتزاق و كسب 

روزي استفاده مي شود. 
سرهنگ همه خاني با اشاره به اينكه موتورسيكلت 
بيشترين آسيب را در بين كاربران ترافيك به خود 
اختصاص داده است، افزود: با توجه به آمار و ارقام 
حوادث موتورسواران و با توجه به اينكه يك سري 
قوانين مانند توقيف موتورسيكلت از قبل وجود 
داش��ت پليس راهور تهران ب��زرگ در يك اقدام 
ابتكاري به سمتي آمد كه از مجازات هاي جايگزين 
استفاده كند به اين صورت كه با همكاري مقامات 
قضايي و ش��ركت هاي بيمه طرح موتوريار اجرا 
شد و موتورياران بيمه شدند تا مشكلي براي آنها 
به وجود نيايد، همچنين با همكاري دستگاه هاي 
مربوطه مجازات هاي جايگزين براي موتورسواران 

متخلف اجرا شد. 
وي گفت: در طرح موتوريار بازآموزي قوانين وجود 
دارد و راكب متخلف ابتدا توسط مسئول آموزش در 
محل آموزش ديده و در ادامه با يك پوشش مناسب 
با در دست داشتن راكت به عنوان موتوريار در كنار 
پليس قرار گرفته و خود وي كه مرتكب تخلف شده 
به همنوعان خود و ديگر موتورسواران نيز همان 

آموزش ها را ارائه مي دهد. 
 معاون آموزش و فرهن��گ ترافيك پليس راهور 
پايتخت گفت: پليس انتخ��اب ديگري نيز براي 
موتور سوار گذاشته اس��ت كه هم مي تواند موتور 
را به پاركينگ و جريمه داللت داده و هم مي تواند 
طرح موتوريار و در كنار پليس قرار گرفتن را انتخاب 
كند كه قطعاً موتورسواران طرح موتوريار را انتخاب 
كرده و به عنوان موتوريار در كنار پليس قرار خواهند 

گرفت كه اين همان استقبال از اين طرح است. 
س��رهنگ همه خاني ادامه داد: س��ال گذش��ته 
50 درصد تصادفات منجر به فوت در شهر تهران 
به موتورسيكلت سواران باز مي گشت كه اين آمار 
باعث ش��د كه پليس اين طرح را اجرا كند كه به 
لطف خدا و اجراي طرح موتوريار در سال جاري 
نسبت به سال گذشته، شاهد كاهش ۲ درصدي 
جانباختگان حوادث موت��وري و در اصل كاهش 
چهارنفري فوت ش��دگان موتورسيكلت در شهر 

تهران بوده ايم. 
وي گفت: پليس به موتورسواران توصيه مي كند 
كه در بزرگراه ها حركت و تردد نداش��ته باشند؛ 
چراكه 4۲ درصد تصادفات فوتي در شهر تهران در 

بزرگراه ها رخ مي دهد. 

آسيب ها و جرائمي
 كه  ريشه در تمسخر دارد

تمسخر يكي از زشت  ترين رفتار هايي است كه 
بارها در قرآن كريم   مورد نكوهش قرار گرفته 
و جزو گناهان كبيره به ش��مار مي رود. فشار 
رواني ناشي از تمس��خر چنان نيرومند است 
كه تمسخرشوندگان گاهي براي رهايي از اين 
فشار رواني خود را مجبور به تغيير رفتار و سبك 
زندگي مي دانند و در جاهايي كه امكان تغيير 
رفتار و سبك زندگي نيست تصميم به حذف 
خود از صحن��ه روزگار مي گيرند. هر چند كه 
تحقيقات زيادي در خصوص تأثير تمس��خر 
بر رفتاره��اي نابهنجار ص��ورت نپذيرفته، اما 
بدون ش��ك با كمي تأمل مي توان بسياري از 
رفتارهاي نابهنجار جامعه ام��روزي را نتيجه 

تمسخر دانست. 
متأس��فانه اين رفتار زش��ت در تمامي اقشار 
اجتماعي از پايين ترين قشر فرهنگي گرفته تا 
كساني كه ادعاي فرهنگ و تمدن مي كنند به 
وضوح ديده مي شود و دامنه آن در تمام نهادهاي 
اجتماعي از دوس��تان، خانواده ها و گروه هاي 
شغلي كشيده شده است به نحوي كه اين نوع 
رفتار نكوهيده در بين كساني كه ادعاي فرهنگ 
دارند به عنوان وسيله اي براي خود برتربيني و 
در بين افرادي كه در سطح اجتماعي پايين تري 

هستند خود شيريني قلمداد مي شود. 
اين رفتار زش��ت و نكوهيده در ساليان اخير و 
به خصوص از زمان حكومت فضاي مجازي بر 
آموزش و فرهنگ جامعه، از سطح بين فردي و 
بين خانوادگي به بين قوم و قبيله اي تغيير يافته 
و گاهاً تا حد بين المللي نيز ادامه پيدا مي كند 
به نحوي كه آيين، مسلك و فرهنگ قومي يا 
كشوري توسط قوم يا كشور ديگر مورد تمسخر 

واقع مي شود. 
در بس��ياري از جرائم و آسيب هاي اجتماعي 
نقش انكارناپذير تمس��خر ديده مي ش��ود به 
عنوان مثال چه بسيار معتادان متجاهري كه در 
مصاحبه هاي باليني اولين مصرف خود را نتيجه 
تمسخر دوستان خود بر مي شمارند. آنجا كه در 
پاسخ به دعوت دوستان »نه« به زبان آورده اما 
مورد تمسخر واقع شده و فشار رواني ناشي از 
تمسخر دوستان، ايشان را به ميدان مبارزه با آنها 
كشانده و نهايتاً خود را به دام سيگار و مواد مخدر 
مي سپارد. سيگار مي كشد تا مسخره نشود و در 
اين مبارزه تسليم دوستان و اسير مواد مخدر 
مي شود. با كمي بررسي در علل وقوع بسياري از 
جرائم و حتي برخي از قتل ها به نقش اين رفتار 

زشت و ناپسند پي خواهيد برد. 
اما آنچه در ساليان اخير در پي اين گناه كبيره و 
رفتار زشت و چندش آور از دست داده ايم فراتر 
از اين حرفاست.»بله« آنچه آگاهانه يا ناآگاهانه 
نشانه گرفته شده ناموس وطن است. قباحت 
اين رفتار تا جايي شكس��ته شده است كه اگر 
دختري با جنس مخالف خود رابطه دوس��تي 
نداشته باشد چنان مورد تمسخر، قرار مي گيرد 
كه براي رهايي از اين شكنجه هاي روحي، رواني 
و جسمي ناخواس��ته تن به خواست دوستان 
مي دهد. دوستاني كه دوس��ت دارند به مانند 

معتادان همه مانند خودشان باشند. 
تمسخر، حجاب را از سر بسياري از دختران به 
در كرده است. چه بس��يار خانواده هايي كه در 
زندگي، ائمه معصومين )ع( را الگوي خود كرده 
و حجاب اولويت زندگي آنهاست. آنها فرزندان 
خود را محجبه تربيت كرده، اما همين فرزندان 
در مقابل تمسخر دوستان، اقوام و همكالسي ها 
با ورود به مدرسه همه زحمات خانواده را براي 
رهايي از فش��ار رواني ناش��ي از تمسخر بر باد 

مي دهند. 

تمس��خر آگاهانه يا نا آگاهانه ريشه خانواده ها 
را نشانه گرفته است چه بسيار طالق هايي كه 
ريشه در تمسخر دارد، تمسخر از جانب دوستان 
صميمي كه رفت و آمد خانوادگ��ي دارند. به 
خصوص آنجا كه از س��ر درون پرده برداشته 
مي شود. آنجا كه اجازه ورود به حريم خصوصي 
داده شده است. چه بس��يار زنان و مرداني كه 
به رغم داشتن چند فرزند و گذشت چندين سال 
از زندگي مشترك به خاطر تمسخر دوستان 
تغيي��ر روش زندگي داده و با ب��روز رفتار هاي 
ناشايسته، ايجاد روابط نامتعارف، پوشش هاي 
نامناسب و بهانه هاي ديگر از جمله بهانه هاي 
اقتصادي به عناد با هم برخاسته و هيچ يك كوتاه 
نيامده وكانون گرم خانواده را از هم پاشيده اند 
كه حاصل آن جز فرزندان طالق و آسيب هاي 

اجتماعي نبوده است. 
كمي فراتر از اين اگر برويم واقعيت هاي تلختري 
هست كه ريشه در همين رفتار زشت و نفرت 
انگيز تمسخر دارد. عشق هاي مثلثي بين زنان و 
مردان متأهل، رفتار پليدي كه در كنار نداشتن 
شرافت، غيرت و عزت، در بسياري مواقع ريشه 
در تمسخر دارد مانند تمسخر توسط دوستان 

ناباب و  خانوادگي. 
سخن كوتاه كنم. پر واضح است وقتي خداوند 
متعال عملي را گناه كبي��ره مي داند حتماً آن 
عمل براي انسان مضر است. اين ما هستيم كه 

تعقل نمي كنيم )وال يتفكرون(. 
اما روي سخن من با همه مردم است. بياييد به 
عمق فاجعه اي كه تمسخر بر جاي مي گذارد 
فكر كنيم. مراقب رفتار خود باشيم و قبل از 
اينكه سخني برانيم به عاقبت آن بينديشيم. 
دوم اينكه آنقدر عزت نفس و اعتماد به نفس 
داشته باش��يم كه در مقابل تمسخر ديگران 
تسليم نش��ويم و س��ر خود را باال گرفته و به 
آنچه كه داريم و هس��تيم افتخ��ار كنيم. به 
فرزندانمان بياموزيم كه خ��ود را با ديگران 
مقايس��ه نكنند و در مقابل تمسخر ديگران 
قاطعانه از آنچه هس��تند دفاع كنند. به آنها 
بياموزيم كه خودشان باشند و به آنچه هستند 
افتخار كنند. ب��ه آنها بياموزي��م كه در عين 
رعايت احترام به كس��اني كه آنها را تمسخر 
مي كنند پاس��خ جرئتمندانه دهند و با رفتار 

آنان را به خودشان برگردانند. 
و اما آخرين سخنم با متوليان نظام آموزشي 
و همه تريبون دارها و س��ازمان ها و نهادهاي 
اجتماعي اس��ت. همه ما در قبال آموزش و 
فرهنگ اين مرز و بوم و حفظ ارزش هاي دين 
اس��الم ناب محمدي و انقالب و خون شهدا 
مسئول و مديون هس��تيم. كار فرهنگي راه 
ديگري جزء آموزش ن��دارد. آموزش بايد به 
روز و مورد نياز جامعه بوده و با دليل و برهان 
و به روش ه��اي جذاب ارائه ش��ود. اينكه در 
بسياري از كشورهاي غير مسلمان رفتار هاي 
اسالمي ديده مي شود، نتيجه آموزش صحيح 
است و اينكه در كشور مسلمان ما رفتار هاي 
غير اس��المي ديده مي ش��ود، نتيجه آموزش 
ناصحيح اس��ت. اگ��ر از همين ح��اال نظام 
آموزشي اصالح شود پنجاه سال آينده شاهد 
رشد فرهنگي خواهيم بود و گرنه اميدي به 
اصالح رفتار هاي نابهنجار در جامعه نخواهيم 
داش��ت و روز به روز ش��اهد موج عظيمي از 
ناهنجاري ه��اي نوظه��ور اجتماع��ي نظير 
دختران قمه به دست خواهيم بود كه آرامش 

را از جامعه خواهند گرفت. 
*  معاون اجتماع�ي فرماندهي انتظامي 

استان بوشهر

اعتراف به قتل رفيق با شيشه شكسته
مرد جوان که متهم است یكي از دوستانش 
را در خرمدش�ت کرج با ضربات شیش�ه 
شكس�ته به قتل رس�انده بازداشت شد. 
س��رهنگ علي قاس��مپور، فرمانده انتظامي 
شهرس��تان كرج گفت: دو روز قبل مأموران 
كالنتري 41 خرمدش��ت هنگام گشت زني 
متوجه شدند كه مردي مجروح كنار خيابان 
افتاده است. در بررسي هاي بيشتر مشخص 
ش��د كه مرد جوان با اصابت جسم نوك تيز 
مجروح شده اس��ت كه وي را به بيمارستان 
منتقل كردن��د. در حالي كه بررس��ي ها در 
جريان بود مرد جوان به علت شدت جراحت 
روي تخت بيمارس��تان فوت ش��د، بنابراين 
پرونده با موضوع قتل تشكيل شد و تحقيقات 
براي بازداشت عامل حادثه به جريان افتاد. در 

شاخه ديگري از تحقيقات معلوم شد كه عامل 
حادثه يكي از دوستان مقتول است كه تحت 
تعقيب قرار گرفت و بازداشت شد. متهم در 
بازجويي ها به قتل اعت��راف كرد و گفت: روز 
حادثه با دوس��تم در حال عبور بودم كه سر 
موضوعي با هم مش��اجره كرديم. من خيلي 
زود كنترل رفتارم را از دست دادم و عصباني 
ش��دم. بعد از آن بود كه با هم درگير شديم و 
من با تكه شيشه اي شكس��ته چند ضربه به 
دوستم زدم كه زخمي شد و روي زمين افتاد. 
آنجا بود كه ترس��يدم و از محل فرار كردم تا 
اينكه خبر رسيد او به علت شدت جراحت در 

بيمارستان فوت شده است.
 تحقيقات بيش��تر از متهم در پليس آگاهي 

كرج جريان دارد.

مفق�ودی س�ند کمپان�ی خ�ودرو پرای�د بش�ماره پ�اک 
46_644م84 مدل 1388 رنگ سفید بشمارموتور 33059۲9 
 بشماره شاسی s141۲۲881۲0936 به مالكیت محسن وحیدی

گیان

آگهی مفقودی

برگ اعام وضعیت) برگ سبز( خودروی سواری پژو ۲06 به 
رنگ سفید روغنی مدل 1390 به شماره موتور 13589016۲97 
و به شماره شاسی NAAP51FE6BJ366947 ,و به شماره 
انتظامی 15 ای�ران 518 ل ۲4 مفقود ش�ده و از درجه اعتبار 

ساقط است. تبریز

آگهی مفقودی

اس�ناد مدارک تحصیلی احمد حبیبی بش�ماره شناس�امه 
مل�ی 13604۲6883 ص�ادره تبریز در مقطع کارشناس�ی 
میكروبیول�وژی صادره از واحد دانش�گاه ازاد اس�امی اهر 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد. تبریز

آگهی مفقودی

اینجانب صبا فرقانی اشرفی به شماره ملی۲1811918۲4مهندسی عمران پایه 
 ک نظام مهندسی به شماره عضویت   01193-0-3-37دارای پروانه اشتغال  
 به ش�ماره 00098-37-۲0 پروانه اش�تغال مجری ذیصاح پایه یک پروانه 

اشتغال نظارت  فقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط است.گلستان

آگهی مفقودی

اس�ناد مالكی�ت )ب�رگ س�بز و س�ند کمپان�ی( موت�ور س�واری بم�دل 
تن�ه   و   0196N۲N459513  موت�ور بش�ماره  بنزین�ی   1395
 N۲N***۲00K9555356 و ش�ماره انتظام�ی 397 ای�ران 57886 
 بن�ام عل�ی کارگ�ر مفق�ود ش�ده واز درج�ه اعتب�ار س�اقط میباش�د.

تبریز

آگهی مفقودی

بيشتر از اداره ثبت احوال استعالم گرفتند كه مشخص شد اصاًل 
در ثبت احوال كشور مشخصات دختراني كه از مرد و زني به نام 

مهشيد و حميد متولد شده باشد ثبت نشده است. 
    کینه داشتم 

بدين ترتيب پس از اينكه مشخص ش��د ادعاي زن جوان دروغ 
است، مأموران براي توضيح وي را احضار كردند. زن جوان وقتي 
مقابل بازپرس جنايي قرار گرفت، گفت: من ش��وهرم را دوست 
داش��تم و خيلي تالش ك��ردم زندگي ام را حفظ كن��م، اما مادر 
شوهرم در زندگي ام دخالت مي كرد و در نهايت هم شوهرم مرا 
طالق داد. من هميشه فكر مي كردم مادر شوهرم باعث جدايي 
من شده است و به همين س��بب از او كينه به دل گرفتم و براي 
انتقام از او اين س��ناريوي دروغين را مطرح كردم تا او را به درد 

سر بيندازم.

سناريوی جنايي عروس كينه جو
براي مادر شوهر 

سرهنگ جهانبخش طهماسبي*

و زش طوفان مرگ 
در شهرستان پارسيان

و زش طوفان در شهرستان پارسیان استان 
هرم�زگان مرگ م�ردي ج�وان را رقم زد. 
مهرداد حسن زاده، مديركل مديريت بحران 
اس��تانداري هرمزگان گفت: عصر روز شنبه 
به دنبال وزش طوفان ش��ديد مش��خص شد 
كه حادثه اي مرگبار در بخش كوشكنار رقم 
خورده است. بررسي ها نش��ان داد كه وزش 

طوفان منجر به ريزش دي��وار و مرگ مردي 
۲6 ساله شده اس��ت. وي افزود: وزش طوفان 
با س��رعت 1۲6 كيلومتر منجر به قطع برق، 
قطع درختان و وارد آمدن خس��اراتي به زير 
س��اخت هاي ش��هري و خانه هاي مسكوني 
شد. طوفان همچنين سقف برخي واحدهاي 

كارگاهي را از جا درآورد. 

سرقت سيم هاي برق با لباس مأمور برق
سه عضو یک باند سرقت که در شهرستان شاهرود در پوشش مأمور 
اداره برق سیم هاي برق را سرقت مي کردند سرانجام بازداشت شدند. 
سرهنگ سيدعلي ميراحمدي، جانشين فرمانده انتظامي استان سمنان 
گفت: چندي قبل شكايت هاي مشابهي درباره سرقت سيم هاي هوايي 
برق به مأموران پليس شهرستان شاهرود گزارش شد. از آن جا كه قطع 
شدن جريان برق منجر به بروز مشكالت بسياري شده بود مأموران پليس 
در اين باره تحقيق كرده و متوجه شدند كه سرقت ها از سوي اعضاي يك 

باند سه نفر در حال رقم خوردن است.  با كامل شدن بررسي ها در اين باره 
مأموران پليس موفق شدند اعضاي باند را شناسايي و بازداشت كنند. 

متهمان كه هر س��ه به مصرف مواد مخدر اعتياد داشتند گفتند كه در 
پوشش مأمور اداره برق وارد ش��ده و به راحتي سيم هاي برق را سرقت 
مي كردند. س��رهنگ ميراحمدي با بيان اينكه ارزش سيم هاي سرقت 
شده در حال حاضر ۲0 ميليون تومان اعالم شده گفت كه تحقيقات براي 

كشف جرائم بيشتر متهمان جريان دارد. 

مرگ 3 عضو يك خانواده در تصادف

كالهبرداري 400 ميليون توماني با اپليكيشن رسيد ساز 

واژگوني خودروي سواري در استان کرمانش�اه مرگ سه عضو یک 
خانواده را رقم زد. 

سرهنگ محمد حيدري، رئيس پليس راه استان كرمانشاه گفت: ساعت 
يك بامداد روزگذشته مأموران پليس راه از حادثه رانندگي در كيلومتر 
چهار محور فرعي گردنه چهارزبر به كوزران با خبر شده و در محل حاضر 

شدند.

 بررسي ها نشان داد كه خودروي سواري پژو 405 بعد از انحراف از مسير 
اصلي منحرف شده است. بررسي هاي بيشتر نشان داد كه مرد 40ساله 
به همراه دختر۲4 ساله و پسرهفت ساله اش به علت شدت جراحت فوت 
شده اند. همچنين دو عضو ديگر خانواده كه دختري ۲3 ساله ودختربچه اي 
پنج ساله بودند مجروح شده و روانه بيمارستان شدند. علت حادثه سرعت 

غيرمجاز اعالم شده است. 

م�رد فریب�كار ک�ه ب�ا پرس�ه در فروش�گاه ها و رس�توران هاي 
فروش�ندگان  از  رسیدس�از  اپلیكیش�ن  ب�ا  مازن�دران 
ش�د.  بازداش�ت  س�رانجام  مي ک�رد  کاهب�رداري 
به گزارش جوان، چندي قبل شكايت هاي مشابهي درباره كالهبرداري با 
رسيد جعلي به پليس فتا شهرستان هاي آمل و ساري گزارش شد. يكي 
از شاكيان كه صاحب يك رس��توران بود، توضيح داد: مرد جواني همراه 
دوستانش براي صرف شام به رستوران آمد. او بعد از صرف شام گفت كه 
پول را با گوشي تلفن همراهش پرداخت مي كند كه قبول كردم. بعد هم با 
گوشي تلفن همراهش عمليات پرداخت پول را انجام داد و رسيدن آن را هم 
برايم ارسال كرد اما پيامك واريز پول برايم ارسال نشد. با اين حال احتمال 
دادم كه به علت اخالل در سيستم بانك پيامك ارسال نشده است. روز بعد 

كه به بانك رفتم فهميدم كه هيچ پولي به حسابم واريز نشده است.
 در بررسي بيشتر هم مشخص شد كه آن رسيد جعلي است كه از متهم 

شكايت دارم. 

شاكي ديگري هم گفت: من فروشنده كاالي خانگي هستم. چندي قبل 
مردي براي خريد به فروش��گاه آمد و مقداري لوازم خري��د. او پول لوازم 
خريداري شده را با گوش��ي تلفن همراهش پرداخت كرد و رسيد آن را 
برايم ارسال كرد، اما بعد متوجه شدم كه پولي به حسابم واريز نشده است 

كه شكايت دارم. 
تحقيقات پليس با بررسي شكايت هاي مطرح شده حكايت از اين داشت 
كه متهم به اين شيوه در حال پرسه در شهر و خريد از فروشگاه هاي مختلف 
است كه تالش براي بازداش��ت وي به جريان افتاد كه مأموران سرانجام 
مخفيگاه وي را در يكي از محله هاي شهرس��تان آمل شناس��ايي و او را 
بازداشت كردند. متهم ۲۲ ساله در بازجويي هاي اوليه به 67 كالهبرداري 

مشابه اعتراف كرد. 
سرهنگ سامع خورشاد، رئيس پليس فتای استان مازندران گفت: در حال 
حاضر ارزش مالي پرونده 400 ميليون تومان است و تحقيقات براي كشف 

جرائم بيشتر وي جريان دارد. 

كالهبرداري 
از مشتريان ديوار و شيپور

 با سامانه جعلي سايا
رئی�س پلی�س فت�ای اصفه�ان درب�اره 
برداش�ت غیر مج�از از حس�اب مش�تریان 
دیوار و ش�یپور با ش�گرد پرداخت آناین از 
طریق س�امانه جعلي »س�ایا« هش�دار داد. 
سرهنگ مصطفي مرتضوي توضيح داد: يكي 
از ش��گردهاي تازه كالهبرداران سايبري براي 
برداشت از حساب مش��تريان سايت هاي ديوار 
و ش��يپور، تبليغ و معرفي س��امانه جعلي سايا 
و هداي��ت كاربران ب��ه درگاه جعلي و س��رقت 

اطالعات بانكي آنها است. 
وي ادام��ه داد: با بررس��ي هاي ص��ورت گرفته 
مشخص ش��د، متقاضيان فروش خودرو پس از 
درج آگهي در سايت هاي ديوار و شيپور پيامي 
جعلي تحت عنوان دس��تور پليس راهور درباره 
الزام نصب سامانه سايا و درج مشخصات هويتي 
و مالكيتي خ��ودرو دريافت كرده ان��د. با توجه 
به تعيين مهلت 1۲0 دقيق��ه اي درج اطالعات، 
كاربران با كليك روي لينك ارسال شده و وارد 
كردن اطالعات هويتي و مالكيتي و پرداخت پول 
تعيين شده به درگاه بانكي جعلي هدايت شده و 
پس از وارد كردن اطالعات كارت بانكي موجودي 

حساب آنها برداشت مي شود. 
رئيس پلي��س فت��ای اصفهان به ش��هروندان 
هشدار داد كه تمامی پرداخت ها در سايت هاي 
واس��طه گر به صورت درون برنامه اي اس��ت و 
پيامك هاي ارسالي براي كاربران اين سايت ها با 
سر شماره سايت مرجع ارسال مي شود. بنابراين 
شهروندان به هيچ عنوان به لينك هاي ناشناس 
ورود نكنند و از ارائ��ه اطالعات كارت بانكي در 

درگاه هاي مشكوك خودداري كنند. 

مرد ميانسال 
به چند بيمار زندگي 

بخشيد
اعض�اي ب�دن بیم�ار م�رگ مغ�زي در 
تبریز ب�ه چند بیم�ار نیازمند اهدا ش�د. 
بهروز فرشباف آقايي نژاد، مرد 45 ساله ای بود 
كه به علت ابتال به عارضه مغزي به بيمارستان 
منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. تالش 
پزشكان براي نجات بهروز اما ثمري نداشت 
و او به م��رگ مغ��زي مبتال و قل��ب، كبد و 
كليه هاي وي با رضايت خانواده اش به چند 

بيمار نيازمند اهدا شد. 

 امور مشترکین و توزیع
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