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کوتاه از حوادث

اجنهها ایذه شهر را به هم ریختند

باند جنهای فراری در ایذه دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی ایذه گف��ت :اراذل و اوباش
تحت تعقیب که به ج��ن معروف بودند ،در
این شهرستان شناس��ایی و دستگیر شدند.
س��رهنگ حج��ت سفیدپوس��ت فرمان��ده
انتظامی ایذه گفت :با اجرای طرح برخورد با
هنجارشکنان و مخالن نظم عمومی ،ماموران
پلیس امنیت عمومی ب��ا کار اطالعاتی یک
شرور سابقه دار با هویت "ح _ م" معروف به
جن و  ۲نفر از همدستانش که سابقه چندین
فقره تیراندازی جرحی ،خسارتی و همچنین
تیراندازیه��ای هوایی به قصد ایجاد رعب و
وحشت بین شهروندان داشتند را شناسایی
کنند.به گزارش رکنا ،او با بیان اینکه متهمان
پس از انجام اقدامات مجرمانه به استانهای
همجوار متواری میش��دند ،اف��زود :ماموران
پلیس امنیت عمومی با تالشهای شبانه روزی
با هماهنگی مرجع قضائی طی یک عملیات
منسجم و غافلگیرانه هر  ۳متهم را در ورودی
شهرس��تان ایذه دس��تگیر کردند .سرهنگ
حجت سفیدپوس��ت بیان داشت :در بازرسی
از مخفیگاه اراذل و اوباش دستگیر شده ،یک
قبضه سالح جنگی کالش با  ۲تیغه خشاب،
 ۵۴فش��نگ جنگی و ش��کاری و یک قبضه
س�لاح وینچس��تر بکار رفته در تیراندازیها
کش��ف شد و متهمان پس از تشکیل پرونده
جهت س��یر مراحل قانونی به مرجع قضائی
معرفی شدند.

حوادث

کالهبرداری اعضای باند
سواربرآمبوالنس

زخمی شدن کودک  ۷ساله
بهدلیل انفجار مین

فرمانده انتظامی قصرشیرین از مصدومیت
کودک هفت س��الهای در جاده نفت ش��هر
بر اثر برخورد با یک مین به جامانده از دوران
جنگ تحمیلی خبر داد .به گزارش ایس��نا،
س��رهنگ محم��د محمدی اظهار داش��ت:
پس از اعالم مرکز فوریتهای پلیسی 110
مبنی بر وق��وع انفجار مین در منطقه هفت
تپ��ان جاده نفت ش��هر ،تیم��ی از ماموران
انتظامی بخش سومار به منطقه اعزام شدند.
وی اف��زود :در بررس��یهای ب��ه عمل آمده
مشخص شد کودک هفت سالهای به همراه
خانوادهاش که از عاش��یر کوچ رو هس��تند،
هنگام چرای دام با یک عدد مین به جا مانده
از جنگ تحمیلی برخورد کرده است .رئیس
پلیس شهرستان قصرشیرین تصریح کرد :بر
اثر این حادثه کودک هفت ساله از ناحیه پا و
دست چپ مصدوم و به بیمارستان حضرت
ابوالفضل (ع) قصرشیرین منتقل شد.
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کالهب��رداران میلی��اردی از مغازه داران ب��ا آمبوالنس در اراک
بازداش��ت ش��دند .فرمانده انتظامی استان مرکزی از دستگیری
اعض��ای بان��د کالهب��رداری ک��ه با ی��ک دس��تگاه آمبوالنس
 ۳۰میلیارد ریال از مغازه داران اراکی کالهبرداری کرده بودند،
خبر داد .به گزارش رکنا ،س��ردار مفخمی شهرستانی گفت :در
روزهای اخیر با اعالم چندین مورد گزارش کالهبرداری از مغازه
داران در شهرس��تان اراک ،بررس��ی موضوع به صورت ویژه در
دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس
آگاهی اس��تان مرکزی قرار گرفت .او افزود :در تحقیقات انجام
ش��ده از مالباختگان مشخص ش��د که در روزهای اخیر افرادی
با یک دس��تگاه آمبوالنس و یا یک دس��تگاه خودروی BMW
ب��ه واح��د صنفی آنان مراجع��ه کرده و خود را مس��ئول خرید
بیمارس��تان یا یکی از واحدهای صنعتی معتبر اس��تان معرفی
کرده و در قبال خرید کاال به فروش��ندگان چک و س��فته ارائه

داده اند .فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود :بعد از مدتی که
مغازه داران برای نقد کردن سندهای مالی خود اقدام میکنند،

شگرد عجیب یک باند فروش مدرک تحصیلی

ب��ا چن��د میلی��ون توم��ان
م��درک بگیرید؛ چن ِد آن به
نوع مدرکی مربوط میشود
که درخواس��ت آن را دارید!
ام��ا ماجرا چیس��ت؟فردی
ادع��ا میکن��د ک��ه مدرک
دانش��گاهی در هر مقطعی
که بخواهید را میتواند برای ش��ما بگیرد؛ این
ف��رد برای مدرک لیس��انس  ۲۰میلیون ،فوق
لیس��انس  ۳۰میلیون و دکت��ری  ۵۰میلیون
میگی��رد!از نظر ش��ما ش��اید این ف��رد یکی
از مس��ئولین دانش��گاه و یا جاعل اس��ت ،اما
پیگیریهای میزان حکایت از ماجرای دیگری
دارد .خبرنگار میزان ب��ا یکی از افرادی که از
این فروشنده ،مدرک خریده گفتوگو میکند؛
این فرد میگوید« :ادارهای که در آن فعالیت
میکند در مورد صحت مدرک ،استعالم کرده
و دانش��گاه مورد نظر نیز صحت این مدرک را
تایید کرده اس��ت».او ب��ا توجه به این تاییدیه
جعلی بودن مدارک خریداری ش��ده را منتفی
میدان��د؛ اما براس��اس اطالع می��زان مدارک
فروخته شده توسط این فروشنده کامال جعلی
است.براس��اس پیگیریهای ص��ورت گرفته،
ای��ن بان��د فروش م��درک از دو نفر تش��کیل
ش��ده اس��ت؛ نفر اول که در یک��ی از ادارات

معتبر مش��غول به کار است
مسئولیت شناسایی طعمهها
را برعهده دارد؛ او کارمندانی
که به دنبال مدرک تحصیلی
هستند را شناسایی میکند
و نف��ر دوم بان��د را ب��ه آنها
معرف��ی میکند.ش��گرد این
بان��د با باندهای دیگر ف��روش مدرک متفاوت
اس��ت ،این دو ،مدرک تحصیلی را مانند دیگر
باندها جع��ل میکنند اما تفاوت آنها در زمان
اس��تعالم مدرک مش��خص میش��ود.یکی از
اعضای این باند در دبیرخانه واحد دانشگاهی
فعالیت میکند که م��درک از آن واحد صادر
میش��ود ،به مح��ض اینک��ه ادارهای بخواهد
مدرک تحصیلی جعل ش��ده توس��ط این باند
را مورد اس��تعالم قرار دهد این فرد وارد عمل
ش��ده و تاییدیه مدرک را برای اداره مورد نظر
ارسال میکند.همین موضوع باعث میشود تا
افراد به ای��ن باند اعتماد کنن��د و دیگر افراد
را به آنه��ا معرفی کنند غافل از اینکه تاییدیه
م��دارک مراحل قانونی را ط��ی نکرده و صرفا
توس��ط کارمن��د دبیرخانه تایید ش��ده و اگر
زمانی این فرد حضور نداشته باشد و یا برکنار
ش��ود ماجرا لو میرود و در صورت اس��تعالم
جعلی بودن مدارک لو خواهد رفت.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

در تحقیقات انجام شده از مالباختگان مشخص شد
که در روزهای اخیر افرادی با یک دستگاه آمبوالنس و
یا یک دس��تگاه خودروی  BMWبه واحد صنفی آنان
مراجعه کرده و خود را مسئول خرید بیمارستان یا یکی
از واحدهای صنعتی معتبر استان معرفی کرده و در قبال
خرید کاال به فروشندگان چک و سفته ارائه داده اند
متوجه بیمحل بودن چک ها ،مس��روقه بودن و یا جعلی بودن
آن میش��وند .وی گفت :با آغ��از تحقیقات تخصصی کارآگاهان
پلیس اعضای یک باند کالهبرداری که دو نفر از آنان از متهمان
س��ابقه دار و تحت تعقیب پلیس به علت ارتکاب جرایم متعدد
بودند ،شناسایی ش��دند و عملیات دستگیری آنان با هماهنگی
مرجع قضائی آغاز ش��د.فرمانده انتظامی اس��تان مرکزی افزود:
س��رانجام در عملیاتهایی جداگانه ،دو نفر از اعضای اصلی این
باند کالهبرداری شناس��ایی و دستگیر و برای تکمیل تحقیقات
به پلیس آگاهی استان داللت شدند .سردار مفخمی شهرستانی
با اشاره به برنامه ریزی عملیاتی پلیس در دستگیری متهم دیگر
این پرونده اضافه کرد :تا کنون  ۷نفر از ش��هروندان اراکی که از
آنان بیش از  ۳۰میلیارد ریال کالهبرداری شده است ،شناسایی
شدهاند و با توجه به احتمال کالهبرداریهای دیگر اعضای این
باند از مغازه داران در س��طح کش��ور ،تحقیقات تکمیلی از آنان
در حال پیگیری است.

کشف شیوه جدید کالهبرداری از کارتهای بانکی

لطمه زدن به اعتماد عمومی بزرگترین جنایتی
اس��ت که مجرمین در روزهای اخی��ر اقدام به
آن میکنن��د و با لو رفت��ن روشهای مجرمانه
س��ابق ،به این س��تون اصل��ی ب��رای بقای هر
جامعهای حمله ور ش��ده و آن را نابود میکنند
تا جایی که ش��هروندان هوشیار حتی از کمک
به محتاجی��ن واقعی نیز هراس دارند و ش��اید
نیاز باش��د پس از دستگیری در خصوص لطمه
زدن به اعتماد عمومی نیز مورد بازخواست قرار
گیرند .مجرمینی که این روزها به جای در دست
گرفتن قداره با نقش آفرینی اقدام به س��رقت و
کالهبرداری میکنند .س��ردار حسین رحیمی،
رئیس پلیس تهران ب��زرگ در این خصوص به
برنا گفت :متهمی در روزهای اخیر دستگیر شده
است که به دستگاههای خودپرداز مراجعه کرده و
با مظلوم نمایی از شهروندان میخواسته که برای
او مبلغ  100هزار تومان کارت به کارت کنند و
او نیز در مقابل مبل��غ را به صورت نقد به آنها
پرداخت میکرد اما در یک لحظه با سوءاستفاده
از غفلت شهروندان یک کارت مشابه را جایگزین
ک��رده و به آنها باز میگردان��د .او افزود :متهم
پس از این سوءاستفاده رمز و کارت را در اختیار
داشته و حس��اب ش��هروندان را خالی میکرد.
متهم با شگرد این که خانواده من در یک نقطه
گیرافتادهاند و نیاز فوری به پول دارند شهروندان

را قانع میک��رد تا اقدام به ای��ن کار کنند .این
مقام ارش��د انتظامی خاطرنشان کرد :این متهم
در مدت زمان  4روز دس��تگیر ش��ده است و 6
شاکی دارد که مجموعا حدود  100میلیون ریال
از آنها کالهبرداری کرده است .سردار رحیمی
ادامه داد :شهروندان متاسفانه هنوز به توصیهها
توجه نمیکنند و این امر سبب میشود تا چنین
سرقتها و کالهبرداریهایی انجام شود .ما بارها
به ش��هروندان توصیه کردهایم که کارت بانکی
خود را در اختیار حتی فروش��ندهها که معموال
محلی ثابت ب��رای خرید و فروش دارند نیز قرار
ندهن��د با وجود این ک��ه در صورت بروز تخلف
قابل پیگرد هستند اما متاسفانه توجه نمیشود و
شهروندان کارتهای خود را در اختیار رهگذرانی
ق��رار میدهند که حتی آنها را نمیشناس��ند.
رئی��س پلیس پایتخت در پایان تصریح کرد :در
خصوص فروشگاهها نیز باید گفت که فروشندگان
موظف هستند که کارت خوان خود را در اختیار
مش��تریان قرار دهند .مردم نباید اعتماد کنند
زیرا امروز برای س��رقت و سودجویی به راحتی
مظلوم نمایی میکنند و فیلم نیز بازی میکنند.
متهم اخیر قیافه موجهی داشته و توانسته است
اعتماد ش��هروندان را جلب کند .ش��هروندان به
هیچ شخصی نباید کوچکترین اطالعاتی بدهند
و باید دقت بیشتری داشته باشند.
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پسرهمدانی
مادر  ۷۰سالهاش را کشت

جانش��ین فرمانده انتظامی اس��تان همدان گفت :پسر جوان به دلیل
داش��تن مشکالت روحی ،مادر خود را در یکی از محالت شهر همدان
به قتل رساند .بهگزارش ایسنا ،س��رهنگ رضا زارعی ادامه داد :تیمی
از دایره جنائی پلیس آگاهی همدان
بالفاصله پس از دریافت گزارش قتل
در صحنه وقوع جنایت حاضر شدند.
وی اضافه کرد :کارآگاهان به پسر این
خانواده که سابقه شرارت و درگیری
داشته مشکوک میشوند و ابتدا پسر
جوان با اظهارات ضد و نقیض قصد انکار نقش خود در وقوع این جنایت
را داش��ت که با هوش��مندی ،کار فنی و تخصصی پلیس ،نامبرده در
نهایت به قتل مادر خود اعتراف کرد .زارعی تصریح کرد :بررس��یهای
اولیه نش��ان داد متهم به علت مشکالت روحی و اختالف خانوادگی با
مادر  ۷۰س��اله خود درگیر و در نهایت موجب سقوط مقتول از پنجره
و مرگ وی شده است .جانشین فرمانده انتظامی استان همدان یادآور
شد :قاتل حدود سه سال قبل با برادر خود نیز درگیر شده و با ضربات
چاقو او را به قتل میرساند ،اما با رضایت اولیای دم پس از تحمل چند
سال حبس از زندان آزاد شده بود.
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افقی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
ب��ه موجب پرونده اجرائی کالس��ه  9700027شش��دانگ یکباب خانه پالک
 57فرعی  3036واقع در روس��تای رحیمآباد ابرکوه بخش  45یزد که س��ند
آن در صفح��ه  310دفتر  30امالک با ش��ماره چاپ��ی  088530ثبت و به نام
علیرضا کاظمی لحمیان صادر شده است و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ
 3/100/000/000ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای  381/85متر مربع
عرصه و  180متر مربع اعیانی با قدمت حدودا  15س��ال میباش��د ،پالک فوق
از س��اعت  9الی  12روز چهارشنبه مورخ  1399/12/20در اداره ثبت اسناد
و ام�لاک واق��ع در ابرکوه از طریق مزایده به فروش میرس��د .مزایده از مبلغ
 3/100/000/000ریال ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته
میش��ود .الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها
باش��د و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و
نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینههای فوق از محل مازاد به
برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول میگردد،
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

به موجب پرونده اجرائی کالسه  9700027ششدانگ یکباب خانه
پالک  4فرعی  3008واقع در روستای رحیمآباد ابرکوه بخش 45
ی��زد که س��ند آن در صفحه  91دفتر  30امالک با ش��ماره چاپی
 863865ثبت و به ن��ام آقای ابوالفضل کریمی مریمآبادی صادر
شده است و طبق نظر کارشناسی رسمی به مبلغ 650/000/000
ریال ارزیابی ش��ده و پالک فوق دارای  485متر مربع عرصه بوده
اعیانی با قدمت حدودا  60سال و به صورت قدیمی و خشت و گل با
سقف هاللی میباشد ،پالک فوق از ساعت  9الی  12روز چهارشنبه
مورخ  1399/12/20در اداره ثبت اسناد و امالک واقع در ابرکوه
از طریق مزایده به فروش میرسد .مزایده از مبلغ 650/000/000
ریال ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقدا فروخته میشود.
الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به آب ،برق ،گاز اعم
از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مص��رف در صورتی که مورد
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد،
وجوه پرداختی بابت هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مزایده
مسترد خواهد شد و نیم عش��ر و حق مزایده نقدا وصول میگردد.
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد
از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار :سهشنبه 1399/12/05
تاریخ مزایده :چهارشنبه 1399/12/20
م.الف 76

مفقودی
مدرک فارغالتحصیلی اینجانب قاسم روزقمری فرزند حسن به شماره شناسنامه
 7107صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته مهندسی مکانیک حرارت
و سیاالت صادره از واحد دانشگاهی ساری با شماره  83208557559مورخ
 84/2/8مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میش��ود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
به نش��انی :س��اری -کیلومتر  7جاده دریا – مجتمع دانشگاهی ،دانشگاه آزاد
اس�لامی واحد س��اری س��اختمان اداری دانش آموختگان و یا صندوق پستی
 48164-194ارسال نمایند.

مفقودی
شناسنامه مالکیت اتومبیل وانت پیکان مدل  90به رنگ سفید به شماره
انتظام��ی 91:ایران  838ج  43به ش��ماره موت��ور11490012717 :
و ش��ماره شاس��ی NAAA46AA0BG193844 :ب��ه ن��ام :بهم��ن
علی زاده تانکی افشار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مفقودی
کارت س��بز و س��ند کمپانی س��مند س��واری  LXEF7به مدل  95به رنگ
س��فید روغن��ی ب��ه ش��ماره موت��ور  147H0198039به ش��ماره شاس��ی:
 NAACR1HW8GF338861ب��ه ن��ام :س��عید زارع��ی ب��ا کدمل��ی
 2281815773با ش��ماره پالک  463-54ل  17مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

تاریخ انتشار :سهشنبه 1399/12/05
تاریخ مزایده :چهارشنبه 1399/12/20
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  - 1داوطلب ش�دن ب�رای انجام کاری
زودت�ر از دیگ�ران  -س�رزنش کردن
 - 2اولین روز هفته  -جشنی در آخرین
روز تعطیالت نوروزی  - 3نیا  -علت و
سبب  -هر چیزی که حرمت دینی دارد
 تکرار حرف اول  - 4کمدین سیرک محل استراحت گوسفندان  -مساوی نیش�کر  ،ریش�ه واژه خوزس�تان - 5ع�ددی مجه�ول بی�ن  3ت�ا
 - 9قس�متی از ی�ک مقاله  -کش�تی
ژاپن�ی  - 6حفره و روزن  -آس�مان -
نوعی ش�یرینی میوه ای  - 7الستیک
ماش�ین  -ن�وزاد گوس�فند  -س�یر و
س�یاحت  - 8طم�ع -از آث�ار چخوف
نویس�نده روس�ی  -آش  - 9مس�لم
و قطع�ی  -پوس�ت درخ�ت خرم�ا -
اس�تخوان قفس�ه س�ینه  - 10مقابل
آفتاب  -راه زیر زمینی  -بخش زیبای
گل  - 11نعم�ت خداوند  -بهش�ت زیر
پای آنان اس�ت  -واحدی در مساحت
 - 12راه فاضلاب  -فرم�ان خ�ودرو
 ب�االی زانو  -بس�یار کش�ف کننده - 13آغ�وش  -فیلمی ب�ه کارگردانی
تهمین�ه میالن�ی  -بن�در و تیمی در
فرانس�ه  -صن�م  - 14اث�ری از خوزه
ساراماگو نویس�نده معاصر پرتغالی -
همبس�تگی و یکی ب�ودن  - 15آنها -
رویان شناسی

عمودی
 - 1اث�ری از جلال آل احم�د  -اب�واب
 - 2مای�ه آرام�ش دل  -تفن�ن  - 3ریه
 اندک�ی  -ش�هر آذری  -مخفف هوش - 4نوع�ی س�یب معطر و پیش�رس -
برت�ری  -قل�ه زاگ�رس  - 5خطایی در
بسکتبال  -صدای درد  -آزمند و طماع
 جاری  - 6نام پسرانه  -مهندس آلمانیمخترع دیفرانس�یل  -متعهد و مجبور
 - 7اثری از اس�دی طوس�ی  -پیشوند
نف�ی  -راه روش�ن  - 8ش�بیه و نظیر -
ش�ب نزول قرآن مجی�د  -اش�اره دور
 - 9قصد  -نوعی زغال سنگ  -آزادیخواه
 - 10ناپدی�د و زدوده  -حرف بیس�ت و
شش�م الفبا -یون�ی که بار منف�ی دارد
 - 11ب�ا تدبیر  -قط�ار  -کمربند طبی -
جان�وران بیابانی  - 12هم�راه " لعب " -
اثری از ولت�ر  -حفر کردن  - 13عجیب
ترین مایع  -همراه برنج می خورند  -گور
ش�کاف  -لنگه  - 14پای�داری کردن در
انجام دادن کاری  -اس�بی که سرکشی
می کند  - 15وسیله توزین  -خسوف

پاسخ جدول شماره5960

دستگیریدزداناینترنتی

کالهبرداران اینترنتی در کوهدشت شناسایی
ش��دند 2 .مج��رم ک��ه از طری��ق اینترنت
کالهب��رداری میکردند در این شهرس��تان
دس��تگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.
به گزارش رکن��ا ،نبی اله قاس��می،فرمانده
انتظام��ی کوهدش��ت اظه��ار ک��رد :در پی
شکایات ش��هروندان مبنی بر مزاحمتهای
اینترنتی و اینکه افرادی ناش��ناس در فضای
مجازی آنان را فریب داده و مبالغی را از آنان
کالهبرداری کرده اند ،رس��یدگی به موضوع
در دس��تور کار ماموران پلیس فتا کوهدشت
ق��رار گرفت.او افزود :کارشناس��ان پلیس فتا
با انجام اقدامات فنی و با اش��راف اطالعاتی،
عامالن برداشتهای غیرمجاز را در استانهای
مختلف کش��ور شناس��ایی و با دستور مقام
قضائی  ۲نفر را در این راستا دستگیر کردند.
برادرکشیدرهادیشهر

اختالفات خانوادگی بین  2برادر در هادیشهر
قتل یک برادر را رقم زد.دادس��تان عمومی و
انقالب شهرستان جلفا از یک فقره قتل بعلت
اختالفات خانوادگی خبر داد .به گزارش رکنا،
وی ادامه داد :فرد هادیشهری برادر خود را به
ضرب چاقو به قتل رس��انده و از صحنه جرم
متواری میگردد.دادس��تان عمومی و انقالب
شهرستان افزود :پرونده قضائی تشکیل شده و
هم اکنون ضارب تحت تعقیب است.
کودک آزاری پدر بیرحم

زن فسایی از شوهر خود به جرم آزار کودکانش
شکایت کرد .به گزارش رکنا ،فرمانده انتظامی
شهرستان فسا از دستگیری مردی خبر داد که
اقدام به کودک آزاری به طریق اجبار فرزندان
خود به مصرف مواد مخدر و انتشار فیلم آن در
فضای مجازی کرده بود.سرهنگ محمدهاشم
قسام بیان کرد :با مراجعه زنی جوان به پلیس
فتا و گ��زارش ک��ودک آزاری فرزن��دان وی
توس��ط همسرش و انتشار فیلم آن در فضای
مجازی ،رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در
دستورکار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود :در تحقیقات انجام ش��ده مشخص
شد متهم که معتاد میباشد هر  2فرزند خود
را نیز به مصرف م��واد مخدر اجبار کرده و با
تصویربرداری از آنان ،در پیام رس��ان واتساپ
انتشار داده است .فرمانده انتظامی شهرستان
فسا با بیان اینکه متهم پس از تکمیل پرونده
روانه دادسرا شد ،خاطرنشان کرد :بچهها که
 3و  9سال دارند با دستور مقام قضائی جهت
نگهداری ،تحویل اداره بهزیستی شدند.

