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سال سی و پنجم

قطع آب شرب دربرخی مناطق مشهد برای اصالح شبکه
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب مشهد به ایرنا
گفت :جریان آب لولهکشی برخی مناطق این کالنشهر
امروز هشتم دیماه به خاطر اجرای عملیات اصالح شبکه
آبرسانی به مدت ۹ساعت قطع یا کمفشار میشود.
محمود محتشمی اف ــزود :شهرک مصطفی خمینی،
منازل مسکونی پادگان بسیج ،پادگان پدافند نیروی

خط قرمز

شماره 9709

هوایی ،خیابان عمار یاسر و خیابانهای چمن یک تا
چمن۹۱ازجمله این مناطق هستند.
وی ادامــه داد :خیابان پروین اعتصامی  ۲تا  ،۱۸تقاطع
خیابان پروین اعتصامی و بولوار جمهوری اسالمی تا
حاشیه بزرگراه بسیج ،شهرک شیرین ،شهرک شهید
رجایی ،شهرک مهرآباد و شهرک گلشهر نیز از مناطقی

محکومیت عامل حمله به آمبوالنس
اورژانس به سه سال حبس

رئیس اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم
پزشکی تربت حیدریه گفت :فردی که مدتی پیش
موجب تخریب آمبوالنس اورژانس شده بود با رأی

ویژهنامه 4088

هستند که عملیات اصــاح و توسعه شبکه آبرسانی
موجب قطع جریان آب مشترکان خواهد شد.
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب مشهد ،بولوار
طبرسی حدفاصل میدان شهید گمنام تا میدان فجر در
سمت راست ،حاشیه 100متری ،بزرگراه شهید بابانظر،
حدفاصل میدان فجر تا میدان شهید عباسپور ،خیابان

دادگاه به پرداخت خسارت و سه سال حبس محکوم
شد .محمدجواد امیری گفت :مدتی پیش هنگامی که
خودرو آمبوالنس اورژانس در حال انجام مأموریت
و امدادرسانی به مصدومان بود فردی با استفاده از
مصالح ساختمانی به خودرو حمله میکند و سبب

رئیس پلیس فتا استان تشریح کرد

عقیل رحمانی ر ئ ـیــس
پـلـیــس ف ـتــا خـ ـراس ــان رض ــوی
گفت :در یک هفته اخیر حدود
20درصد پروندههای پلیس فتا
از کالهبرداری در پوشش «برق
من» و سامانه «ثنا» تشکیل
شده بود که این ماجرا میطلبد مــردم با افزایش
سطح آگاهی در مقابل حربههای کالهبرداران اقدام
مناسب را صورت دهند و به راحتی روی هر آدرس
اینترنتیپیامکشدهکلیکنکنند.

پیامکهای دردسرساز
پرداختقبوض

◾

◾تبلیغات دروغین را باور نکنید
سرهنگ جواد جهانشیری در تشریح این ماجرا
تصریح کرد :کالهبرداران با اجرای روشی جدید و در
پوشش پرداخت قبوض برق از طریق نرمافزار «برق
من» با ارسال پیامکهای گسترده به شهروندان
و درج یک لینک آلــوده ،آ نهــا را ترغیب میکنند
ب ـرای نصب نــرمافــزار پرداخت قبض بــرق خــود با
تخفیفهای ویــژه اقــدام کنند .رئیس پلیس فتا
خراسان رضوی ادامه داد :بارها گفته شده ارسال
پیامک از خطوط تلفن همراه و سامانههای پیامکی
ناشناخته قابل اعتماد نیست و پیش از بازکردن
لینکهای مشکوک و وارد کردن اطالعات حساب
بانکی ،حتما ًاز مراجع مربوط در این زمینه تحقیق
شود تا شهروندان در دام فیشینگ گرفتار نشوند.
در هـفــت روز گــذشـتــه مـتــأسـفــانــه تــع ــدادی از
شهروندان در دام مجرمان فضای مجازی که همین
نوع کالهبرداری را اجرا کرده بودند افتاده و پس از
وارد کردن مشخصات کارت بانکی خود که تصور
میکردند برای پرداخت قبض برق با تخفیف ویژه،
راه درســت را رفتهاند ،حساب بانکی آنهــا مورد
سرقت قرار گرفت.
رئیس پلیس فتا استان تشریح کرد :بررسی نمودار

پروندههای وارده به پلیس فتا به این نکته اشاره
داشت که در هفت روز گذشته20درصد شکایتها
در زمینه نــرمافــزار پرداخت قبض بــرق و سامانه
ثنا بود .شهروندان باید دقت داشته باشند وعده
تخفیفهای ویــژه در پــرداخــت قبوض بــا نصب
نرمافزارهای مختلف یک راه کالهبرداری است.
از سوی دیگر هیچ دستگاه و یا نهاد دولتی پیامک
انبوه از خط تلفن همراه شخصی ارسال نمیکند.

◾

◾افزایش عضو ،نیرنگ باال کشیدن مال مردم!
سرهنگ جهانشیری در ادا م ــه از شناسایی و

دستگیری گرداننده یک صفحه اینستاگرامی که با
عنوان تبلیغات و افزایش فالوور اقدام به کالهبرداری
از شهروندان میکرد ،خبر داد.
رئیس پلیس فتا اسـتــان بیان ک ــرد :شخصی با
همراه داشتن مرجوعه قضایی به پلیس فتا استان
مراجعه و شکایت خــود را اینگونه مطرح کرد:
قصد داشتم از روش تبلیغات در فضای مجازی
به کسبوکار خود رونق دهم ،در همین خصوص
در شبکه اجتماعی اینستاگرام یک صفحهای
متناسب با کسبوکارم ایجاد کردم و با فردی آشنا
شدم که مدعی بود با تبلیغات و افزایش فالوور با

سرخسحدفاصلمیدانشهیدعباسپورتاپنجراهپایین
خیابان و بولوار وحدت حدفاصل پنجراه تا میدان شهید
گمنامراازدیگرمناطقیبرشمردکهمشترکانآب،اختالل
در جریان آبرسانی خواهند داشت.
وی گفت :عملیات اصالح و توسعه شبکه آبرسانی در این
مناطق از ساعت 8تا ۱۷ادامه خواهد داشت.

تخریب و ایجاد خسارت به اموال بیتالمال میشود.
وی گفت :با وجود این اقدام ،کارشناسان اورژانس
به کار خود در امدادرسانی ادامه میدهند که پس از
اطالع از این موضوع بالفاصله اقدامهای حقوقی
برای جلوگیری از تکرار اینگونه حوادث در دستور

تعداد باال ،خیلی زود به هدف خود خواهم رسید.
من هم بــدون تحقیق و اطــاع از هویت ایــن فرد
مبلغ 120میلیون ریال به حساب او واریــز کردم و
بالفاصله پس از واریز وجه دیگر پاسخی از این فرد
دریافت نکردم.
این مقام انتظامی بیان کــرد :کارشناسان پلیس
فتا تحقیقات خود را آغــاز کردند و پس از انجام
اقدامهای تخصصی و بهکارگیری امور فنی ضمن
شناسایی مجرم در شبکههای اجتماعی ،متوجه
شدند این فرد با ترفند افزایش فالوور و تبلیغات
گستردهدرصفحاتاینستاگرامیمشغولفعالیت
مجرمانه و کالهبرداری از کاربران فضای مجازی
است .وی افزود :با مشخص شدن هویت ادمین
صفحه بــرای پلیس و پس از هماهنگی قضایی
مجرم در یکی از مناطق غرب مشهد دستگیر و به
پلیس فتا استان منتقل شد .وی با رؤیت شواهد
غیرقابل انکار ضمن اعتراف به کالهبرداری حدود
400میلیونریالیازچندشهرونددیگر،معترفشد
که با راهانــدازی یک صفحه اینستاگرامی به بهانه
فروش فالوور و تبلیغات اینستاگرامی سوژههای
خــود را جــذب میکردم و پس از واریــز وجــه دیگر
پاسخگوی آنها نبودم.
سرهنگ جهانشیری به کــاربــران فضای مجازی
توصیه کرد پیش از واریز وجه به حساب افراد در
خصوص هویت اصلی صاحب صفحه اطالعات
کسب کرده و با برقراری تماس تلفنی از جزئیات آن
مطلع شوند .رئیس پلیس فتا استان از شهروندان
خواست از پرداخت بیعانه پیش از تحویل کاال یا
خدمات در این فضا خــودداری کــرده و در صورت
مشاهده موارد مشکوک ،موضوع را از طریق شماره
تماس مرکز فوریتهای سایبری  096380یاسایت
پلیس فتا به آدرس  www.cyberpolice.irبخش
ارتباطات مردمی گزارش کنند.

خبر
روز

کار قرار گرفت .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،رئیس
اورژانس پیشبیمارستانی تربتحیدریه گفت :پس از
تشکیل چند جلسه دادگاه در نهایت مقام قضایی با
توجه به مستندات موجود فرد مهاجم را به پرداخت
خسارت وارده و سه سال حبس محکوم کرد.

خبر
رفع تصرف بیش از 130هزار
متری اراضی دولتی

مدیرکل راهوشهرسازی خراسان شمالی از رفع تصرف
138هــزار و  220مترمربع از اراضی دولتی در استان
خبر داد.
قاسم قاسمی به ایسنا گفت :یگان حفاظت سازمان
ملی زمین و مسکن خراسان شمالی ضمن جلوگیری
از هرگونه تصرف و تعرض اراضــی تحویلی دولتی و
ملی ،در آذر سال جاری با اجرای چهار مورد عملیات
اجرای احکام قضایی و رفع تصرفات فوری موفق به
بازپسگیری حدود 138هزار و 220مترمربع از اراضی
ملی با ارزش تقریبی ۸۱۹میلیارد ریال شده است.
از این چهار پرونده ،یک پرونده قلع و قمع مربوط به
شهرستان بجنورد به مساحت هزار و 200مترمربع
و ارزش ریالی ۱۲میلیارد ریال ،یک پرونده خلعید در
شهرستانبجنوردبهمساحت36هزارو500مترمربع
و ارزش ریالی 3میلیارد و ۶۵۰میلیون ر ی ــال ،یک
پرونده در خصوص رفع تعرض فوری در شهرستان
مانهوسملقانبهمساحت۵۲۰مترمربعوارزشریالی
3میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال و یک مورد رفع تعرض
مربوط به شهرستان جاجرم به مساحت ۱۰۰هــزار
مترمربع به ارزش ریالی  ۸۰۰میلیارد ریال است که
با تالش یگان حفاظت از اراضی ملی این اداره کل به
دولت برگردانده شد.

محکومیت
 2/9میلیارد
ریالی قاچاقچی
سیگار

حسن پور،
مدیرکل تعزیرات
حکومتی خراسان
جنوبی به ایسنا
گفت :در پی کشف
یکهزارو400باکس
سیگار و ۱۷۵باکس
تنباکوی قاچاق در
فردوس ،عامل این
اقدام به پرداخت
 2/9میلیارد ریال
جزای نقدی در حق
دولت محکوم شد.
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در شهر

