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و ياوه گويي را حقيقت مي پندارند.
ظالمانه ترين دروغها در خاموشي اظهار مي شود.

كنفوسيوس

استيونسنبرگرفته از كتاب رهنمون،غالمحسين ذوالفقاري

پنجشنبه 14اردیبهشت1396

شماره  5544سال نوزدهم

www.Afarinesh-daily.com

درمان افسردگی پس از طالق با روش های
عجیب و غریب

خبرها
هشدار مدیریت بحران درباره آب گرفتگی معابر
در برخی استان ها

س��ازمان مدیریت بحران از آب گرفتگی معابر عمومی ،س��یالبی شدن
رودخانه ها و مسیل ها در برخی از مناطق خبر داد.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری صداوس��یما ب��ه نق��ل از س��ازمان مدیریت
بح��ران ،ای��ن س��ازمان در اخطاری��ه ش��ماره  16اع�لام ک��رد :بر اس��اس
اخطاریه ش��ماره  16س��ازمان هواشناس��ی به اطالع می رس��اند به س��بب
ش��دت بارش در روزه��ای آتی آبگرفتگی معابر عمومی و س��یالبی ش��دن
رودخانه ها و مسیل ها و در مناطق مستعد وقوع تگرگ در جنوب آذربایجان
غربی ،ایالم ،اصفهان  ،لرس��تان ،کردستان ،کرمانشاه ،همدان و زنجان پیش
بینی می شود.سازمان مدیریت بحران در نامه ای به مدیران کل مدیریت بحران
اس��تان های ایالم ،اصفهان ،آذربایجان غربی ،لرستان ،کردستان ،کرمانشاه،
هم��دان و زنج��ان از آنان درخواس��ت کرده اس��ت :ضم��ن آمادگی کامل
هماهنگ��ی ه��ای الزم را ب��ه منظ��ور فراهم نم��ودن تمهیدات م��ورد نیاز
جهت مقابله با جاری ش��دن س��یل ،رع��د و برق ،وزش تندباد ش��دید و با
ه��ر گونه حادثه احتمالی دیگ��ر در این خصوص از جمل��ه الیروبی قنوات،
رودخانه ها و کانالها معمول داش��ته و بالدرنگ نسبت به صدور پیش آگاهی
از طریق رس��انه های محلی هموطنان ساکن در مناطق تحت تاثیر خصوصا
کش��اورزان ،دامداران ،عشایر و حاشیه نشین های رودخانه ها را برای رعایت
م��وارد احتیاطی به هنگام تردد از مناطق و جاده های کوهس��تانی از طریق
عوامل اجرایی ذیربط با التزام به همراه داش��تن زنجیر چرخ ،پوشاک گرم و
س��ایر تجهیزات الزم تاکید بر عدم اسکان و توقف طوالنی در بستر و حریم
رودخانه ها هماهنگی الزم جهت تخلیه ساکنین منازل تحت تاثیر و آسیب
پذی��ر در مقابل این گونه حوادث و اس��کان موقت در مکان های امن تا رفع
ش��رایط اضطراری و همچنین هم��کاری با نیروهای ام��دادی ،راهداری ها،
پلی��س راهور و عوام��ل مردمی در این خصوص مورد انتظ��ار بوده و رعایت
اصول ایمنی در کلیه موارد الزامی خواهد بود.

انتقاد بهزیستی از طرح «ساخت شهرک
بازتوانی زنان آسیبدیده»

معاون امور اجتماعی بهزیس��تی اس��تان تهران طرح «س��اخت شهرک
بازتوانی زنان آس��یبدیده یا در معرض آسیب» را فاقد مبانی علمی و عملی
بیان کرد.احمد خاکی در گفتوگو با ایس��نا در ارتباط با س��اخت ش��هرک
بازتوانی زنان آس��یبدیده یا در معرض آس��یب در استان تهران گفت :طرح
ایجاد شهرک بازتوانی زنان آسیبدیده یا در معرض آسیب در استان تهران
در دفتر زنان و خانواده اس��تانداری تهران تهیه و در جلسهای در اواخر سال
گذشته با حضور استاندار تهران به بحث گذاشته شد.
وی افزود :در آن جلس��ه معاون امور اجتماعی بهزیس��تی استان تهران
انتقاداتی را در خصوص اجرای این طرح مطرح کرد که بنا به دستور استاندار
مقرر شد موضوع در معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان تهران با تشکیل
یک گروه کارشناسی بررسی شود.معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران
تصریح کرد :با توجه به سابقه وجود مداخالت مرتبط برای زنان آسیبدیده و
در معرض آسیب در بهزیستی استان تهران ،این معاونت با تشکیل یک گروه
کارشناسی بهزیستی
کارشناس��ی اقدام به بررسی طرح مذکور کرد و نظرات
ِ
اس��تان تهران در  11بند در جلس��ه مورخ دهم اردیبهش��ت ماه در اختیار
استانداری تهران قرار داده شد.خاکی در ادامه تاکید کرد :به طور کلی طرح
مذکور فاقد مبانی علمی و عملی است و تجمیع مداخالت برای جمعیتهایی
از این دست در قالب شهرک پیشنهادی سالهاست که منسوخ شده است.وی
تصریح کرد :از طرف دیگر دسترس��ی زنان آسیبدیده به خدمات مورد نیاز،
مستلزم پراکندگی سازمانهای ارایه خدمات است و منحصر کردن خدمات
در شهرکهای پیشنهادی دسترسیپذیری به خدمات را کم میکند.معاون
امور اجتماعی بهزیس��تی استان تهران در پایان گفت :زنان آسیبدیده یا در
معرض آس��یب نیازمند خدمات اقامتی و ش��بانهروزی برای کسب بهبودی
هستند ،که این موضوع در این طرح پیشنهادی آورده نشده است.به گزارش
ایس��نا ،مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری تهران پیشاز این از ساخت
شهرک بازتوانی زنان آسیب دیده خبر داده و گفته بود:با اجرای طرح ساخت
ش��هرک بازتوانی زنان آس��یب دیده یا در معرض آسیب بهطور قطع ما رشد
کودکان کار را هم در آینده کاهش میدهیم.
افزایش  2مرکز معاینه فنی در غرب و جنوب شرق پایتخت

مراجعه بالغ بر  39هزار خودرو در دهه اول
اردیبهشت

مدیرعامل س��تاد مرکزی معاینه فنی ش��هر تهران گف��ت :در دهه اول
اردیبهشت ماه بالغ بر  39هزار مراجعه به مراکز معاینه فنی داشتیم.
س��يد نواب حس��ینی من��ش ،مدیرعامل س��تاد مرک��زی معاینه فنی
ش��هر ته��ران در گفتگو ب��ا خبرنگار حوزه ش��هری گروه اجتماعی باش��گاه
خبرن��گاران ج��وان؛ با اش��اره به نیاز ش��هر تهران ب��ه مراک��ز معاینه فنی
بیش��تر اظهار داشت:براس��اس مجوزهای اخذ شده در س��ال جاری 2،مرکز
معاین��ه فنی یک��ی در غ��رب و دیگری در جنوب ش��رقی پایتخ��ت اضافه
خواهد شد.
وی در ادام��ه ب��ه فعالیت مراکز معاینه فنی ش��هر تهران اش��اره کرد و
اف��زود :در حال حاضر در َ ش��هر تهران  13مرکز فعال اس��ت و به متقاضیان
خدمات ارائه می دهند،اما مرکز سایپا به دلیل سود دهی پایین تعطیل شد
و تجهیزات آن به سایر مراکز افزوده شده است.
حس��ینی من��ش در پای��ان تاکی��د ک��رد :از یک��م ت��ا ده��م
اردیبهش��ت م��اه براب��ر آم��ار 39 ،ه��زار و  356دس��تگاه وس��یله نقلی��ه
ب��رای اخ��ذ معاین��ه فن��ی ب��ه مراک��ز  13گان��ه ش��هر ته��ران مراجع��ه
کردند.

«خوابی��دن در قبر» ش��یوه جدید
و البت��ه قابل تأمل روانشناس��ان چینی
اس��ت ک��ه معتقدن��د «آرام��ش» را
ب��رای افس��ردگی پس از ط�لاق فراهم
میکند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان
؛طالق به عنوان یکی از عوامل استرسزا،
ه��ر یک از زوجین را به گونه ای در یک
بحران عاطفی قرار می دهد.
برخ��ی از افراد پ��س از طالق دچار
بیماری های روحی ش��ده و پیامدهای
منفی این اتفاق تلخ تا مدت ها عملکرد
آن ه��ا را تح��ت تاثیر قرار م��ی دهد و
گاهی نیز روند پیش��رفت فرد مطلقه را
مختل میکند؛ و البته بازتاب وقوع این
ای��ن رویداد در جری��ان زندگی افراد در
جوامع مختلف ،متفاوت است
پیامدهای منفی طالق
از جمل��ه پیامده��ای منفی طالق
می توان به انزوا و گوش��ه گیری ،ترس
از تنهای��ی ،بیم از آین��ده ای مبهم و از
هم��ه مهمتر برخوردار نبودن از حمایت
یک پایگاه اجتماعی مشخص اشاره کرد.
در نتیجه این پیامدهای ناخوش��ایند ،به
افسردگی فرد منجر می شود و به عقیده
روانشناسان در این میان زنان بیشتر از
مردان مورد آسیب واقع می شوند.

شیوه های درمانی روانشناسان باید
کارآمد باشد
روانشناس��ان و روانپزش��کان در
ه��ر جامعه اف��رادی هس��تند که؛مردم
برای بهبود ش��رایط روان��ی و به تعادل
رس��یدن پس از وقوع یک بحران روحی
ب��ه آن ها مراجعه می کنن��د،و راههای
روان درمان��ی متفاوت��ی را در پی��ش
می گیرند .برخی با استناد به نظریه های
اس��اتید و روش های علم روانشناس��ی
ش��یوه درم��ان را پی��ش م��ی برن��د؛
عده ای هم با سطح سواد خود؛فردی را
که درگیر نامالیمات روانی شده است را
با ش��یوه های عجیب مورد درمان قرار
می دهند.
نس�خه عجی�ب روانشناس�ان
چش�م بادامی ،برای افسردگی پس
از طالق
برخی از روانشناس��ان چینی برای
افس��ردگی پس از طالق مراجعان خود،
نسخه ای عجیب می پیچند« .خوابیدن
در قبر» ش��یوه قابل تأمل روانشناس��ان
چینی است .آنان معتقدند خوابیدن در
قبر ،آرامش ابدی مرگ را تداعی میکند
و افراد مطلقه که به نوعی به افس��ردگی
پس از طالق مبتال ش��ده اند با این کار
به آرامش می رسند؛ طوری که اگر فرد

افس��رده در قبر دراز بکشد و به آسمان
خیره ش��ود ،با تجسم آرامش ابدی پس
از مرگ ،حال روحیش بهبود می یابد و
به عبارتی از افسردگی دور می شود.
محس��ن رازافش��ار متخص��ص
بیم��اری ه��ای روان��ی معتقد اس��ت:
«خوابی��دن در قب��ر» به عن��وان روش
جدید روانشناسان چینی ،فاقد هر گونه
اساس علمی اس��ت و به هیچ عنوان به
عن��وان ش��یوه درمانی موثر ،محس��وب
نمی شود؛ این روش بیشتر شبیه شکنجه
و به عبارتی مرگ تدریجی است
وی اف��زود :ف��رد پ��س از ط�لاق،
در ش��رایط نامس��اعد روانی واقع ش��ده
و اس��ترس منف��ی بس��یاری را تجرب��ه
می کند و در مواقع��ی حتی پیامدهای
منفی ط�لاق ،ف��رد را در ی��ک فاجعه
روح��ی قرار م��ی دهد.این روانپزش��ک
اظهار داشت :روانشناسان و روانپزشکان
برای درمان بیماران مبتال به افسردگی،
روش ه��ای صحی��ح و علم��ی را مورد
اس��تفاده قرار م��ی دهن��د و تالش آن
ه��ا در این امر بیش��تر معط��وف به این
اس��ت که بار اس��ترس فرد مورد نظر را
کاهش دهند.رازافش��ار ادامه داد :روش
«خوابی��دن در قب��ر» نه تنه��ا از میزان
اس��ترس و افسردگی افراد کم نمی کند

بلکه نوعی ش��کنجه روحی به حس��اب
می آید.
وی با اشاره به آمار باالی خودکشی
در جامعه چین افزود :بهبود حال روانی
افرادی که در ش��رایط روحی متعادل به
سر نمی برند تنها با تکیه بر روش های
علمی میس��ر اس��ت؛ آمار خودکشی در
کش��ور چین رو به افزایش و قابل توجه
اس��ت و ارائه چنین ش��یو ه و راهکاری
برای رهایی از افس��ردگی پس از طالق
قابل پذیرش نبوده و نتیجه نامطلوبی به
دنبال دارد.
اگر چه شکست در زندگی مشترک
و وقوع طالق ،حجم سنگینی از استرس
را در زندگ��ی ه��ر ی��ک از زوجین وارد
م��ی کند ام��ا زندگی پ��س از حادثه و
بحران؛ در جریان است و باید هنر دوباره
ایستادن را آموخت.
گام نخست در بهبود شرایط روانی
فردی که در بحران عاطفی طالق گرفتار
شده ،این است که به خود فرصت دوباره
زندگی بده��د .در گام بعدی با مراجعه
به روانشناس و با استفاده از راهکارهای
اصول��ی و علم��ی ک��ه توس��ط او ارائه
می ش��ود ،خودب��اوری از دس��ت رفته
خ��ود را بازیابی کند و ب��رای رهایی از
آسیب های این اتفاق تالش کند.

معاون رییس جمهور در امور زنان:

رد صالحیت زنان در هیاهوی رد صالحیت مردان گم شد

معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده گفت:
رجل سیاسی یک مساله است که باید به آن پاسخ داده
شود و با پاک کردن صورت مساله نباید گمان شود که
این مساله حل شده است.
به گزارش ایسنا ،شهیندخت موالوردی در نشست
"زنان و رجل سیاسی" که با همکاری امور زنان و کمیته
بان��وان خانه اح��زاب در معاونت امور زن��ان و خانواده
ریاس��ت جمهوری برگزار شد ،افزود :رجل سیاسی یک
دغدغه سیاسی است که سالیان سال وجود داشته است
و به دنبال پاسخ مناسب برای آن هستیم.
وی در ادامه گفت :براساس مشروح مذاکرات قانون
اساس��ی یکی از ش��روط قضاوت ،به صراحت مرد بودن
ذکر شده است .قانون گذاران میتوانستند همین شرط
را برای رییس جمهور نیز بگذارند اما به پیشنهاد شهید
بهشتی شرط ریاس��ت جمهوری ،رجل سیاسی تعیین
شد.
مع��اون رییس جمه��ور در امور زن��ان و خانواده با
اش��اره به سابقه حضور زنان به عنوان کاندیدای ریاست
جمهوری گفت :از دوره هشتم یا نهم انتخابات ریاست
جمه��وری زنان به عنوان کاندی��دا ثبتنام کردند البته
ب��ه هیچ وقت صراحت اعالم نش��د که زن��ان به خاطر

جنس��یت خود احراز صالحیت نش��دهاند 137 .زن نیز
ب��رای دوازدهمی��ن دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری
ثبتنام کردند که همه آنها احراز صالحیت نش��دند اما
ای��ن خبر در هیاهوی ردصالحیت مردان صاحبنام گم
ش��د و ش��ورای نگهبان نیز تاکنون نفی��ا و اثباتا درباره
کاندیدات��وری زنان درباره انتخابات ریاس��ت جمهوری
اظهارنظر نکرده است.

موالوردی در مورد سیاستهای کلی انتخابات که
سال گذشته ابالغ شد ،گفت :این سیاست کلی جزءهای
مختلفی دارد که یکی از جزءهای آن ش��ورای نگهبان
را مکل��ف میکند که معی��ار دقیق مدیر و مدبر و رجل
سیاس��ی بودن را تعریف کند .امیدوار بودیم این تعریف
ت��ا پیش از ثبتن��ام برای انتخابات ریاس��ت جمهوری
مشخص شود تا نه فقط زنان بلکه مردان شرایط خود را
با معیارها تطبیق دهند و ش��اهد وضعیتی که در مقابل
چشم جهانیان اتفاق افتاد نباشیم.
وی اف��زود :ثبتن��ام در دوازدهمین دوره انتخابات
ریاس��ت جمه��وری بیس��ابقه و ب��ی نظیر ب��ود چون
هرکس به خ��ود اجازه داد برای مهمترین مقام اجرایی
کش��ور ثبتنام کند .امیدواریم ب��ه زودی تکلیف معیار
کاندیداتوری در انتخابات ریاس��ت جمهوری مش��خص
شود.
مع��اون رییس جمهور در امور زن��ان و خانواده در
پایان با اش��اره به ثبتنام اعظم طالقانی برای انتخابات
ریاس��ت جمه��وری اظهارک��رد :ما مدی��ون حرکت او
هس��تیم چراکه اقدام او ب��رای کاندیداتوری با توجه به
وضع جس��مانیاش پیامهای بسیار ارزشمندی برای ما
داشت.

احتمال محبوس بودن  ۸۰کارگر معدن سنگدرگلستان
سرپرس��ت اورژانس کش��ور درباره حادثه معدن
س��نگدر گفت :پیش بینی میش��ود حدود ۵۰-۴۰
نفر در یک قس��مت معدن محبوس ش��ده باش��ند،
همچنین احتمال داده میش��ود حدود  ۳۰نفر دیگر
از کارگران در قس��مت دیگر معدن محبوس ش��ده
باش��ند که دسترس��ی به این قس��مت کمی دشوار
است.
به گزارش تس��نیم ،پیر حسین کولیوند با اشاره
به انفجار در معدن زغال س��نگدر اس��تان گلس��تان
اظهار داشت :این حادثه ظهر روز گذشته در معدن
زغال س��نگ در آزاد شهر واقع در استان گلستان به

وقوع پیوست.
وی ادام��ه داد :در س��اعت  11:58دقیق��ه این
حادثه به اورژانس اطالع داده ش��د و  14آمبوالنس
یک اتوبوس آمبوالنس بالفاصله به محل حادثه اعزام
شد .همچنین تمامی نیروهای امدادی نیز با آمادگی
کام��ل در محل حادثه حضور دارن��د و در حال ارائه
خدمات هستند
سرپرس��ت اورژانس کش��ور گفت :احتمال داده
میش��ود ای��ن انفجار ب��ه دلیل نش��ت گاز رخ داده
باش��د و در ح��ال حاضر  2قس��مت از معدن ریزش
کرده اس��ت و پیش بینی میش��ود ح��دود 50-40

نفر در این قس��مت محبوس شده باشند .همچنین
احتم��ال داده میش��ود ح��دود  30نف��ر دیگ��ر از
کارگ��ران در قس��مت دیگ��ر معدن محبوس ش��ده
باش��ند که دسترس��ی به این قس��مت کمی دشوار
است.
وی تاکی��د کرد :تاکن��ون  12نف��ر از این افراد
به بیرون از معدن منتقل ش��دند ک��ه  4نفر آنها به
بیمارس��تان حضرت معصومه (س) اعزام شدند و در
حال حاضر؛ حال یک نفر وخیم اس��ت و الزم به ذکر
است که بیشتر مصدومانی که از معدن خارج شدند
دچار کبود اکسیژن شدند.

یادداشت
پرندگان...

مجيد رسا

تنم خس��ته ست،کوفته ،لهیده ،دس��تهایم را باال می کشم ،پایم را دراز
م��ی کنم ،دردی در زانوهای خود حس می کنم  ،کس��ی نیس��ت تا آنها را
لگد کند .چند بار محکم بر زمین می کوبم  ،درد ضربه باعث می ش��ود درد
زانو هایم کمتر شود.
غلتی می زنم و پشت به دیوار می کنم و بر نقش فرش خیره می شوم
پرنده های منقوش آن گویی همدیگر را می بوس��ند،حرف می زنند ..به
هر نقطه از آن می نگرم تکرار همین منظره هاست.
س��کوت در گوشم س��وت می زند .مادر بزرگ که مرض سلف کانیبالش
ش��دت گرفته به کنج دیوار تکیه زده  ،به پرندگان چش��م دوخته ،آنقدر سر
انگش��تانش را جویده که به اس��تخوان رس��یده  ،دلم ریش می ش��ود  ،آب
دهنم را غورت می دهم  ،چشم بر می گردانم پدر بزرگ بالشتی کوتاه روی
زانوهایش انداخته و بر آن قوز کرده  ،سیگار زرش را آتش می زند و بی توجه
به کسی که گوش نمی دهد قصه های تکراری می گوید و هر از گاه خاکستر
سیگار را کنار زیر سیگاری جلوی پرندگان می ریزد.
خن��ده ام می گیرد  ،دلخور می ش��وم  ،می خواه��م چیزی بگویم ولی
نمی گویم آخر چشمهای او سو ندارد  ،گوشهایش پرده.
چهره ی درهمم را که می بیند دستمال جیبی چهارخانه اش را از کتش
بیرون می کشد و زیر  ،زیر سیگاری پهن می کند.
بغض گلویم را فشار می دهد  ،اشک در چشمانم حلقه  ،میخواهم چیزی
بگویم باز فرو می بندم.
اون صدای��ش را ص��اف می کن��د و قصه ی دو برادر عاق��ل و دیوانه رو
تعریف..
برادر عاقلی که در تقس��یم ارث س��ر برادر دیوانه کاله می گذارد ...آخر
داستان هم معلوم می شود ،عاقل دیوانه است و دیوانه عاقل ! اینقدر این قصه
رو تعریف کرده که همه اش را از حفظم ولی اون هر دفعه یه جایش را عوض
می کند تا جذاب شود  ،واسه ی این هم که هواسم رو قبضه کند دستش را
توی اون جیب گودش که قبلش پسته های دهن بسته را سوا کرده
...فرو می برد و چندتایی کف دستم می اندازد ،فقط چند تا !
دوباره شروع می کند به تعریف و تکرار همون کلمه ...خالصه ....خاکستر
س��یگارش را این بار بین فرش و دس��تمال می تکاند  .با این حال اون خوب
قصه می گوید.
انگار خودت اونجایی یکی از اونهایی..
دوباره درد زانوهایم ش��روع ش��ده نمی گذارد بخوابم .رومو که به دیوار
می کنم ! پدر بزرگ و مادر بزرگ و نمی بینم  ،چشمهایم را در کاسه اش می
چرخانم  ،می خواهم حواسم را جمع کنم  ،نیم خیز می شوم ،سالهاست که اونها
از دنیا رفته اند.دوباره دراز می کشم  ،یک پایم را جمع می کنم  ،در فکر غوطه
م��ی خ��ورم نمی توانم تش��خیص دهم اونهای��ی را که دیدم اوه��ام بود یا
واقعیت؟!.
ای خدا ای کاش کسی بود تا پاهایم را لگد کند.

میز خبر
زلزله خراسانرضوی  2مجروح برجاگذاشت

مدیرکل دفتر مدیریت بحران اس��تانداری خراس��ان رضوی گفت :زلزله
بامدادروز گذشته در این اس��تان بر اساس گزارشهای دریافتی تاکنون هیچ
تلفات جانی در بر نداشت و فقط دو نفر طی آن مجروح شده اند.
حجتعلی ش��ایانفر در گفت و گو با ایرنا افزود :کانون زلزله ساعت 1:42
دقیقه بامداد روز گذش��ته با بزرگی  5.3ریش��تر در عمق هفت کیلومتری
زمین و در فاصله  102کیلومتری جنوب شرق مشهد و  36کیلومتری شمال
شرق سفید سنگ
روی داد.
وی ادامه داد :در پی این زمین لرزه تاکنون افزون بر  30پس لرزه ثبت
ش��ده که چهار مورد آن باالی سه ریشتر و بزرگترین آنها  3.6ریشتر شدت
داشته است.
مدی��رکل دفت��ر مدیریت بحران اس��تانداری خراس��ان رض��وی گفت:
زلزله بامداد روز گذش��ته همچنین منجر به تخری��ب و فروریختن برخی از
س��اختمانهایی ش��د که در جریان زلزله  16فروردین ماه سفیدسنگ آسیب
دیده و ترک برداشته بودند.
وی افزود :به محض وقوع زلزله با دس��تور و هدایت مس��تقیم اس��تاندار
خراس��ان رضوی به فرمانداران شهرس��تانهای مش��هد ،فریمان ،تربت جام و
س��رخس اعالم آماده باش ش��د و گروههای ارزیاب محلی شامل دهیاران و
نیروهای پاسگاههای انتظامی به منطقه اعزام شدند.
ش��ایانفر ادامه داد 12 :گروه ارزیاب از س��وی جمعی��ت هالل احمر به
مناطق مختلف اعزام ش��دند و مورد خاصی تاکنون گزارش نش��ده است .در
عین حال دو بیمارس��تان سجادیه تربت جام و حضرت زهرا(س) فریمان از
دیشب در حال آماده باش هستند.

کالهبرداران سایت دیوار در دام پلیس فتا

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی غرب استان تهران گفت :افرادی که
در سایت دیوار اقدام به کالهبرداری میکردن د در دام پلیس فتا افتادند.
ب��ه گزارش ایس��نا ،س��رهنگ دوم حاجعل��ی صالحی در ادام��ه اظهار
ک��رد :اعتم��اد نابجا ب��ه افراد در فض��ای مجازی به خصوص فروش��گاههای
فع��ال اینترنت��ی بس��تر کالهب��رداری را ب��رای اف��راد س��ودجو فراه��م
مینماید.
وی اف��زود :در این راس��تا پ��س از مراجعه فردی به پلی��س فتا و طرح
ش��کایت مبنی بر کالهبرداری در س��ایت دیوار تیم کارشناس��ی پلیس فتا
اقدام��ات فن��ی الزم را انجام داده که مش��خص ش��د ش��خصی ب��ه هویت
ناش��ناس با درج آگهی در س��ایت دیوار اقدام به کالهبرداری اینترنتی کرده
است.
این مقام انتظامی ادامه داد :با اقدامات کارشناسی بر روی  ipدرج کننده
آگه��ی و محل واریز مبالغ ،در یک بررس��ی دقیق و س��ریع ردپای اینترنتی
مج��رم شناس��ایی و پس از هماهنگی ب��ا مرجع قضایی متهمین دس��تگیر
گردیدند و به این پلیس احضار و با رویت ادله دیجیتال جرم به بزه انتسابی
خود اعتراف و بیان داش��تند قصدشان از این کار تنها سرگرمی میباشد که
در نهایت به مرجع قضایی تحویل داده شدند.
براس��اس گزارش س��ایت پلی��س فتا ،س��رهنگ صالح��ی در خصوص
آگاهیهای درج ش��ده در سایتهای آگهی نامه مثل دیوار ،شیپور و ...گفت:
کاربران باید مراقب باش��ند تا در دام کالهبرداران س��ایبری نیفتند و قبل از
واری��ز وج��ه حتما کاال را رویت نمایند و مطمئن ش��وند ک��ه کاال برای آنها
ارسال میشود.

