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عمر ناوگان اتوبوسرانی تربتحیدریه 3/5سال بیش از حد استاندارد

م ــدی ــر س ــازم ــان مــدیــریــت حــم ـلونــقــل ش ــه ــرداری
تربتحیدریه عمر ناوگان اتوبوسرانی این شهر را 13/5
سال عنوان کرد و به ایرنا گفت :این در حالی است که
عمر مفید و استاندارد تعیین شده اتوبوس برای ارائه
خدمت به شهروندان  ۱۰سال است.
محسن قندهاری افزود :از مجموع  ۳۰دستگاه اتوبوس

حادثه
عقیلرحمانی رئیسپلیس
فتا خ ـراســان رض ــوی بــه شیوه
جدیدی از کالهبرداری اشاره
کرد که افراد به بهانه ارسال کد
اشتباه به تلفن همراه طعمه
و دریافت آن از حساب آنها
شارژتلفنهمراهمیخریدند.
سرهنگ جــواد جهانشیری در ایــن زمینه بیان
کرد :اگر بخواهیم به اصل ماجرا اشاره کنیم باید
بگوییم بیتوجهی برخی شـهــرونــدان در وقــوع
کالهبرداریهای فضای مجازی یک عامل اصلی
اســت .در ایــن ماجرا افــراد کالهبردار یک شماره
تماسرابهصورتتصادفیانتخابواقدامبهنصب
نرمافزارهایی مانند «همراه من» و ...روی گوشی
خودمیکنند.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد :باتوجه
به اینکه نرمافزار در گوشی و با خط دیگری نصب
میشود ،پیامک احراز هویت و یا همان رمز ورود به
برنامه برای مالک اصلی ارسال میشود ،همزمان
با این اقدام کالهبرداران به سرعت با شماره تلفن
همراهی کهبهصورت تصادفیبرایآن،نرمافزارهای
خریدشارژو...نصبکردهاندتماسگرفتهومدعی
میشود :هنگام نصب نــرمافــزار دان ـشآمــوزی به
اشتباهشمارهشماکهارقامشنزدیکبهخطدیگرم
است را ثبت کردهام و کد من برای شما آمده ،لطفا ً
کد دانشآموزی را به همین شماره پیامک کنید.
متأسفانه گزارشهای متعدد واصله به پلیس فتا
استان نشان میدهد اف ـراد زیــادی بــدون بررسی
سرشمارهای که از آن برایشان پیامک آمده اقدام به
ارسال کد برای فرد کالهبرداری میکنند.
وی بیان کــرد :با این کار افـراد حیلهگر تا زمانی که
مالباخته بفهمد چه اشتباهی کــرده ،از حساب
کاربری او اقــدام به خرید شارژ برای دیگر خطوط

مــوجــود ۱۴ ،دستگاه متعلق بــه شــهــرداری و بقیه در
مالکیت بخش خصوصی است.
وی ادامــه داد :با ایــن حــال بــرای آنکه بتوانیم بهتر به
شهروندان خدمات دهیم ،از ابتدای امسال سه دستگاه
اتوبوس بازسازی شده که با این اقدام پنج سال به عمر
مفید آنها افزوده شده است.

 ۴کشته و مجروح در پی برخورد
چهار دستگاه خودرو

برخورد چهار دستگاه خودرو سواری در محور
بردسکن به خلیلآباد ،یک کشته و سه مصدوم
برجا گذاشت.

م ــدی ــر س ــازم ــان مــدیــریــت حــم ـلونــقــل ش ــه ــرداری
تربتحیدریه گفت :هزینه بازسازی این سه دستگاه
اتوبوس  ۶میلیارد ریال است و تا پایان سال جاری نیز دو
دستگاه دیگر بازسازی خواهد شد.
وی افزود :برای  ۱۶دستگاه اتوبوس بخش خصوصی نیز
برنامه حمایتی داریم تا بخشی از هزینههای بازسازی

فرمانده پلیس راه بردسکن به صدا وسیما گفت:
در پی برخورد چهار دستگاه خودرو سواری
در کیلومتر ۵محور بردسکن به خلیلآباد
(محدوده روستای شفیع آباد) راننده پراید بر اثر
شدت جراحات در سر صحنه فوت کرد ،راننده

رئیس پلیس فتا استان هشدار داد

پیامک کد دانشآموزی
ترفندجدیدکالهبرداری

بیهویتو...میکنند.
باتوجه به اینکه این افراد خریدهای شارژ 50هزار
تومانی و نظیر آن از خطوط انجام میدهند ،بیشتر
شهروندان برای پیگیری قضایی اقــدام نمیکنند
و با خود این تصور را دارنــد که هزینه پیگیریها
بیشتر از مبلغ شارژ کالهبرداری شده است .در
حالی که ایــن شیوه کالهبرداری در روز میتواند
افراد زیادی را گرفتار کرده باشد .از سوی دیگر این
افراد که سیمکارتهای بیهویت و ...را در اختیار
دارند در ادامه سراغ دیگر اقدامهای مجرمانه مانند

کــاهـبــرداریهــای تلفنی «شما برنده شدهاید»
و ...میروند .پس در اینگونه موارد پیشگیری بهتر
از درمان است و شهروندان نباید به سرعت به هر
خواستهای پاسخ مثبت دهند و در صورت نیاز از
کارشناسانپلیسفتامشورتبگیرند.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در بیان پروندهای
دیگر ،از شناسایی و دستگیری فردی که با ایجاد
یک صفحه جعلی در شبکههای اجتماعی اقدام
به انتشار تصاویر خصوصی همسر سابقش کرده
بود ،خبر داد.

را شــهــرداری متقبل شــود کــه رقــم آن هنوز مشخص
نشد ه است.
قندهاری ادامــه داد :هم اکنون به هر دستگاه اتوبوس
بخش خصوصی  ۲۵میلیون ریال یارانه میپردازیم که
رقم ناچیزی است .شهر  ۱۳۰هزار نفری تربتحیدریه
در  ۱۵۰کیلومتری جنوب مشهد واقع است.

پیکانوانت مجروح و راننده دو خودرو سمند و
پراید نیز به صورت سرپایی مداوا شدند.
سرهنگ محمد چرمگی افزود :با حضور تیمهای
امداد و نجات آتشنشانی و اورژانس،۱۱۵
مصدومان به بیمارستان ولیعصر(عج) بردسکن

سرهنگ جواد جهانشیری در این خصوص بیان
کرد :در پی مراجعه خانمی 24ساله و ارائه مرجوعه
قضایی به کارشناسان این پلیس مدعی بود فردی
ناشناس در فضای مجازی برای وی و خانوادهاش با
انتشار تصاویر خصوصی او ایجاد مزاحمت کرده
است ،از همین رو رسیدگی به این پروندهبهصورت
ویژه در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.
ایــن مقام ارشــد انتظامی اف ــزود :با توجه به ارائــه
مستندات توسط شاکی و با بررسیهای اولیه و
انجام اقدامهای فنی و پلیسی توسط کارشناسان
ایــن پلیس ،مشخص شــد متهم بــا استفاده از
شبکههای اجتماعی با ایجاد یک پروفایل جعلی
اقدام به انتشار تصاویرخصوصی شاکی به همراه
شماره تلفن وی کرده که این موضوع سبب هتک
حیثیتوایجادمزاحمتبرایشاکیهشدهاست.
سرهنگجهانشیریخاطرنشانکرد:کارشناسان
اینپلیسپسازهماهنگیبامقامقضایی،اقدامبه
دستگیریکردند.متهمپسازانتقالبهمقرپلیس
فتا و بعد از مواجهه با مدارک و مستندات احصا
شده توسط کارشناسان این پلیس بهناچار لب به
اعترافگشودواظهارپشیمانیکرد.
متهم مدعی بود برای نپرداختن مهریه به شاکی
و با هــدف انتقامجویی و تنبیه همسر سابقش
دست به این عمل مجرمانه زده است .وی هشدار
داد :افراد در حفظ و نگهداری تصاویر خصوصی و
خانوادگی خود دقت کنند و آگاه باشند که انتشار
تصاویر خصوصی در شبکههای اجتماعی زمینه را
برای سوءاستفاده افراد فرصتطلب فراهم میکند.
همچنین برابر قانون هرگونه توهین و انتشار تصاویر
شخصی افراد در فضای مجازی جرم محسوب شده
وعواقبجبرانناپذیریبرایفردخاطیبههمراهدارد،
ازاینرو رعایت اخالق در فضای سایبری بهخصوص
شبکههایاجتماعیامریمهممحسوبمیشود.

خبر
روز

منتقل شدند .وی عنوان کرد :متأسفانه محور
بردسکن به خلیلآباد از پرترافیکترین محورهای
شهرستان بردسکن بوده و حداقل۵۰درصد
تصادفات جرحی و فوتی حوزه استحفاظی این
شهرستان را به خود اختصاص داده است.

خبر خوب
قدردانی از دو پاکبان
وظیفه شناس

رحمانی دو پاکبان مشهدی که در محدوده حرم
مطهر شاهد وقــوع سرقت موتورسیکلت بودند و
بیتفاوت از کنار ماجرا عبور نکردند ،از سوی معاون
خــدمــات شـهــری ش ـهــرداری ثــامــن م ــورد قــدردانــی
قرار گرفتند .دو روز پیش دو نفر از نیروهای پاکبان
شهرداری منطقه ثامن با هویت «محمد تقیزاده»
و«رضا قلیزاده» در حال انجام وظیفه در محدوده
خیابان شـیــرازی بودند که به رفتار یک زن در آن
سوی خیابان و در اطــراف موتورسیکلتهای پارک
شــده حاشیه خیابان مذکور مشکوک میشوند.
آنهــا میبینند فرد مشکوک در یک لحظه از زیر
مانتو قیچی بزرگی خارج و برای بریدن قفل یکی از
موتورسیکلتها به آن نزدیک میشود .در ادامه
آنها کار خود را رها کرده و به سمت زن سارق دویدند
و ضمن اینکه مانع سرقت شدند ،پلیس را هم در
جریان واقعه قرار دادند .با حضور پلیس ،زن سارق
دستگیر و مشخص شد آنها با همراهی افراد دیگر
دســت به ایــن اقــدام مـیزدنــد .از ســوی دیگر وقتی
موضوع به مرادیان ،معاون خدمات شهری شهرداری
منطقه ثامن اطالع داده شد همان روز با پرداخت
هدیه نقدی و اهدای لوح سپاس از این اقدام پاکبانان
وظیفهشناس قدردانی شد.

اما و اگرهای
رفع مشکالت
کشتارگاه دام
خلیلآباد

احمدی ،مدیر
شبکه دامپزشکی
خلیلآباد به ایسنا
گفت :با اینکه حدود
یکسالونیم از
تعطیلی کشتارگاه
دام خلیلآباد به دلیل
مشکالت بهداشتی
میگذرد ،اما تاکنون
هیچ اقدامی برای
رفع مشکالت این
مکان از سوی متولی
انجام نشده است.
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