 گروه حوادث :ریيس پليس فتای استان کرمان گفت :بيش از  58درصد از جرایم
فضاي مجازي سال جاري مربوط به مسایل مالي و بيشتر از نوع برداشت غيرمجاز از حسابهاي
بانکي بودهاند .به گزارش پايگاه خبري پليس ،سرهنگ امين يادگارنژاد در مورد كالهبرداريهاي
اينترنتي گفت :از جمله مهمترين شيوههاي کالهبرداري در اين فضا راهاندازي سايتهاي
شرطبندي و قمار ،ايجاد درگاههاي جعلي بانکي و اغفال كاربران به وسيله تماس با مردم از
طريق ارسال پيامک ،تماس تلفني و ارسال ايميل يا ارتباط در شبکههاي اجتماعي است.وي
افزود :از ابتداي سال  97بيش از  94درصد از مجرمين اينترنتي شناسایي و دستگير شدهاند اما
نكته جالب توجه اين كه  58درصد از جرایم اين فضا مربوط به مسایل مالي است.
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 58درصد
جرایم
سایبری
مالیاست
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کشف هزار و  100کیلوگرم مواد مخدر

خبر

 ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر
در دو عمملیات بیش از هزار و  100کیلوگرم تریاک و حشیش کشف کردند

دلیل مسمومیت مشخص نیست

 گروه حوادث
 22نفر از پرسنل یک شرکت پیمانکاری در معدن
گهرزمینشنبهشبباعالیممسمومیتبهبیمارستانهای
سیرجان مراجعه کردند که  20نفر از آنها سرپایی مداوا و
دونفربستریشدند.بهگزارشپاسارگادشنبهشبهفتهی
جاری  9نفر با عالیم مسمومیت به بیمارستان امامرضا(ع)
سیرجان مراجعه کردند .به گفتهی دکتر حسن نصراهللپور
رییس بیمارستان امام رضا(ع) سیرجان این افراد که همگی
از پرسنل یک شرکت مجموعهی گلگهر بودند عالیم
دلدرد ،حالت تهوع و استفراغ داشتند که پزشک عمومی
همهی آنها را سرپایی درمان کرد و آنها همان شب
مرخص شدند .همان شب  13نفر از کارکنان این شرکت
نیز به بیمارستان غرضی سیرجان مراجعه کردند .اماناهلل
فاتحی سرپرستار اورژانس بیمارستان دکتر غرضی در این
رابطه گفت :شنبه شب  13نفر با عالیم دلدرد ،دلپیچه،

 گروه حوادث
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در
هفتهی گذشته بیش از هزار و صد کیلوگرم
مواد مخدر را کشف کردند .فرمانده انتظامی
شهرستان سیرجان به پاسارگاد گفت:
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر از حضور
یک محموله بزرگ مواد مخدر در سیرجان
باخبر شدند .به گفتهی سرهنگ ایراننژاد
ماموران کار شناسایی این باند قاچاق را آغاز
کردند و به سر نخهایی دست یافتند .ماموران
پلیس مبارزه با مواد مخدر از هفتهی قبل
افراد مشکوکی در این رابطه را زیر نظر گرفته
تا اینکه جمعهشب یک دستگاه وانت پیکان
و یک دستگاه پژو  405در محور سیرجان-
شیراز را شناسایی کردند .ماموران به این دو

حالت تهوع و اسهال به بیمارستان غرضی مراجعه کردند.
به گفتهی وی  11نفر از این افراد همان شب از بیمارستان
مرخص شدند و دو نفر که حال مساعدی نداشتند ،بستری
شدند .این دو نفر نیز صبح یکشنبه از بیمارستان ترخیص
شدند .در خبرها آمده بود مصرف کنسرو ماهی باعث
مسمومیت این افراد شده است .دکتر نصراهللپور رییس
بیمارستان امامرضا(ع) سیرجان در این رابطه به پاسارگاد
گفت:هنوزچیزیمشخصنیستاینتعدادهمگیکنسرو
ماهیمصرفکردهبودندامامسمومیتکنسروماهیبسیار
خطرناک است ولی این افراد مسمومیت سادهای داشتند.
وی ادامه داد :ممکن است آبی که آنها مصرف کردهاند،
سالم نبوده و آنها را به این بیماری مبتال کرده باشد .به
گفتهی وی از آب شرب این افراد نمونهبرداری شده و پس
از معلوم شدن نتیج ه میتوان دقیقتر اعالم کرد که این
مسمومیت به چه دلیل بوده است.

خلُق به محیط زیست
تحویل پرنده چا 

 گروه حوادث
به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط
زیست؛ یک قطعه چاخلق آسیب دیده از سوی یک
تدار طبیعت تحویل این اداره شد .محمود
دوس 
علیرضایی رییس اداره حفاظت محیط زیست سیرجان

حوادث 11

 گروه حوادث
فردی که یک گروه در شبکههای مجازی راه
انداخته بود و فیلم و عکسهای مستهجن میفرستاد
دستگیر شد .سرهنگ محمدرضا ایراننژاد فرمانده
انتظامی سیرجان در رابطه با این خبر گفت :ما در
رصد فضای مجازی متوجه شدیم شخصی یک گروه
در یکی از شبکههای مجازی راه انداخته که فیلمها
و عکسهای مستهجن را در این گروه میفرستدو

گفت :محسن بلوردی این پرنده را تحویل ما
داد که پس از هماهنگی با دامپزشک و تیمار
در طبیعت رهاسازی میشود .وی ادامه داد:
چا خلُق پرندهای است با  40سانتی متر طول
که با سر گرد و چشمهای درشت زرد رنگ
از سایر پرندگان آبچر مشخص میشود .این
پرنده منقاری کوتاه و کلفت به رنگ زرد
و سیاه ،پاهایی بلند و قطور به رنگ زرد
روشن و پر و بالی با رگههای قهوهای خاکی
و سفید دارد .هنگام دویدن به حالتی دزدانه
سر خود را پایین گرفته و قوز میکند و هنگام
احساس خطر بدن خود را پهن و سرش را
روی زمین میگذارد .معموال در ارتفاع کم و با
بال زدنهای آرام و مرتب پرواز می کند .در
زمینهای سنگالخ یا ماسهای و زمینهای بایر
با رویش گیاهی کم و گاهی نیز در کشتزارها
زندگی میکند و در زمستان ممکن است در ساحل دریا
دیده شود .علیرضایی در پایان افزود :به دلیل شباهت
زیاد چاخلق با هوبره ،در بسیاری از موارد افراد آن را با
جوجههوبرهاشتباهمیگیرند.

 گروه حوادث
رییس پلیسراه شمال استان گفت :بيتوجهي
به جلو از سوي رانندگان با  45درصد ،مهمترين
علت وقوع حوادث رانندگي در جادههاي شمال
استان در نيمه نخست خردادماه بوده است.
توگو با خبرنگار
سرهنگ يوسف نجفي در گف 
پایگاه خبری پليس گفت :در دو هفته اول
خردادماه سال جاري در مجموع 108فقره
تصادف فوتي و جرحي در محورهاي استان رخ

جهت ثبت اظهارنامه مالیاتی کلیه مشاغل ،شرکتها ،ماشینهای سنگین ،سبک عمومی و...
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دستگیری فردی که گرو ه مستهجن راه انداخته بود

اعضای این گروه نیز زیاد بودند .به گفتهی سرهنگ
ایراننژاد پلیس فتا سیرجان از یک ماه پیش این گروه
را مشاهده و کار شناسایی ادمین گروه را آغاز کرد.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه این فرد با شماره بینام
و نشان این گروه را راهاندازی کرده بودشناسایی وی
زمانبر شد و پلیس فتا توانست پس از یک ماه این
فرد را شناسایی و دستگیر کند .وی ادامه داد فرستادن
محتوای مستهجن جرم است و نیاز به شکایت فرد

خاصی ندارد .ما فضای مجازی را رصد میکنیم و در
صورتی که جرمی را ببینیم آن را پیگیری میکنیم.
این فرد  29ساله و متاهل بود و در بازجویی گفت
این گروه را برای سرگرمی راهاندازی کرده است .سروان
مرتضی صفیپور رییس پلیس فتای سیرجان نیز در
این رابطه گفت :درست است که ما فضای مجازی را
رصد میکنیم ولی خانوادهها باید مراقب فرزندانشان
باشند .باید ببینند که فرزندانشان در چه گروههایی

عضو هستند .بر میزان فعالیت و محدودههای فعالیت
فرزندانشان نظارت داشته باشند .غالبا جوانان به این
سمت و سو گرایش دارند .اگر خانوادهها نظارت داشته
باشند میتوانند از وقوع جرم جلوگیری کنند .سروان
صفیپور در پاسخ به این سئوال که افراد با سنهای
پایین هم در این گروهها فعالیت دارند یا نه ،گفت:
بله ،بیشتر مخاطبان این گروهها جوانان و نوجوانان
هستن .د

 25فوتی در تصادفات دو هفته گذشته

قابل توجه همشهریان گرامی

آدرس :خیابان ولیعصر -روبهروی خیابان شهید کالنتری -دفتر
پیشخوان ولی عصر ،مدیریت خازن
تلفن42201266 - 42234546 :

خودرو دستور ایست دادند و آنها را متوقف
کردند .سپس در بازرسی از وانت پیکان
مواد مخدر از نوع تریاک را مشاهده کردند
و دو خودرو به همراه دو راننده به پلیس
مبارزه با مواد مخدر منتقل کردند .پس از
وزن مواد مخدر مشخص شد قاچاقچیان
قصد داشتند  616کیلوگرم تریاک را از
سیستا نوبلوچستان به شیراز حمل کنند.
این دو نفر غیربومی تحویل مراجع قضایی
شدند.
همچنین در عملیات دیگری هفته
گذشته ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر
محموله 480کیلویی تریاک و حشیش را در
محور بافت کشف کردند .به گفتهی سرهنگ
محمدرضا ایراننژاد فرمانده انتظامی

سیرجان چهار نفر قصد داشتند مواد مخدر
را از سیستا نوبلوچستان به سیرجان منتقل
کنند که پلیس مواد مخدر سیرجان آنها را
شناسایی کرد .در اجرای ایست بازرسی در
محور سیرجان بافت ماموران به یک دستگاه
کامیونت مشکوک شدند و دستور ایست
دادند .پس از متوقف کردن کامیونت یک
دستگاه خودروی پراید نیز که اسکورت
مواد مخدر بود نیز شناسایی و متوقف شد.
به گفتهی سرهنگ ایران نژاد از خودرو
کامیونت  480کیلوگرم تریاک و حشیش
که به طرز ماهرانهای در پاکتهای آببندی
شده در کامیونت جاسازی شده بود کشف
شد .در این رابطه چهار نفر دستگیر و تحویل
مراجع قضایی شدند.

داد.
وي افزود :بر اثر وقوع اين حوادث 25 ،نفر
جان خود را از دست داده و  143نفر مجروح
شدند.
ریيس پليسراه شمال استان بيان كرد:
نكته قابل توجه اين است كه  55درصد از اين
حوادث از نوع واژگوني و در بيشتر موارد مرگبار
يا مسبب خسارات جاني و مالي بسيار سنگيني
براي حادثهديدگان بودهاند.

به گفتهی سرهنگ نجفي  51درصد از اين
تصادفات در محورهاي فرعي و روستايي و 49
درصد در محورهاي اصلي رخ دادهاند كه وقوع
سوانح در محورهاي روستایي در بيشتر موارد از
مهارت پایين رانندگان و در محورهاي اصلي از
سرعت زياد ناشي ميشوند.
وي گفت :در اين حوادث ،عدم توجه به جلو
ناشي از خستگي و خواب آلودگي ،صحبت با
تلفن همراه يا هر عملي كه سبب حواس پرتي

راننده ميشود بيشترين سهم را در وقوع حوادث
داشته و پس از آن عدم رعايت حق تقدم و
تخطي از سرعت مطمئن مسبب اين حوادث
پرشمار آن هم طي دو هفته شده است.
ریيس پليسراه شمال استان در پايان از
شهروندان خواست همواره با احتياط كامل،
سرعت مطمئن و رعايت مقررات رانندگی كنند
تا شاهد هيچگونه حادثه رانندگي در معابر دورن
و برون شهري نباشيم.

