چهارشنبه  27اسفند 1399
سال بیست و هفتم
شماره 7591

سخنگویناجا:

امنیت و سالمت شعار پلیس در بهار 1400

نوزاد  2ماهه کوچکترین مصدوم
حوادث چهارشنبه سوری

گروه حوادث /حوادث چهارشنبه سوری روز سهشنبه 55مصدوم
در کشور برجای گذاشت.
مجتبی خالدی ،ســخنگوی ســازمان اورژانس کشــور بــا بیان این
مطلــب گفــت :از صبح سهشــنبه تا عصــر همــان روز  55نفر به
علت سوختگی و آســیب دیدگی با مواد محترقه مصدوم شدند
که بیشــترین مصدومین حوادث شــب چهارشنبه سوری مربوط
به تهران بوده است.
وی در ادامه این خبر افزود :از اول اســفند تا سهشــنبه  26اســفند
 372نفــر مصدوم و  6فوتی داشــتهایم که کوچکترین مصدوم
حوادث چهارشنبه سوری یک کودک  2ماهه بوده است.
از میــان مصدومــان  108نفــر دچــار آســیب چشــمی شــدهاند و
157نفر سوختگی و  50نفر نیز دچار نقص عضو شدهاند.
بر اســاس این گزارش 14 ،درصد از آســیبدیدگان عابران پیاده
بودهاند و میانگین سنی مصدومان نیز بین  6تا  18ساله است.

 2کشته در تصادف کامیون و تریلی

گــروه حــوادث /تصادف دو دســتگاه کامیون و تریلی در جــاده دماوند
منجر به مرگ دو مرد جوان شد.
دکتــر پیمــان صابریــان ،رئیس مرکــز اورژانس تهران دربــاره جزئیات
ایــن حادثــه گفت :ســاعت  ٧:٢٧دقیقه صبح سهشــنبه در پی تماس
با سامانه  ١١۵اورژانس تهران اعالم شد که دو دستگاه خودرو تریلی و
کامیونت در جاده قدیم تهران بهســمت جاجــرود با یکدیگر تصادف
کردنــد .پــس از اعالم ایــن گــزارش بالفاصله یک دســتگاه آمبوالنس
بــه محل حادثه واقــع در جاده قدیم تهران بهســمت جاجــرود ،بعد
از اتوبــان بابایــی ۵ ،کیلومتــر پیــش از جاجــرود اعزام شــد .بــا حضور
تکنیســینها در محــل حادثــه و بررســی شــرایط جســمی سرنشــینان
کامیونت مشــخص شــد کــه راننده و سرنشــینان آن که  ٢٩و  ۴۶ســاله
بودند بر اثر شــدت حادثه جان خود را از دست دادهاند .جالل ملکی،
سخنگوی ســازمان آتشنشانی شــهرداری تهران نیز درباره وقوع این
تصــادف مرگبــار گفــت :این حادثه صبح سهشــنبه بین ســه خودروی
ایســوزو ،پراید و تریلر کشــنده در جاده دماوند به ســمت جاجرود رخ
داد .نیروهای یک ایســتگاه آتشنشانی پساز تماس از طریق سامانه
 125به محل حادثه اعزام شدند و مشخص شد دو سرنشین ایسوزو که
دو مرد جوان بودند در خودرو محبوس شدهاند .نیروهای آتشنشانی
اقدامات الزم را برای خارج کردن این افراد از خودروی متالشــی شده
انجــام دادند امــا به تأیید نیروهای اورژانس هــر دو نفر جان خود را از
دســت داد ه بودنــد .ملکــی گفت :در اثــر این حادثه ترافیک ســنگینی
در محل ایجاد شــده بود که پس از انتقــال خودروهای حادثه دیده به
حاشیه جاده تردد خودروها به حالت عادی بازگشت.

کشف چهار و نیم کیلو مواد منفجره در مترو

گــروه حوادث /دو مرد جــوان که چهــار کیلو و  ۵۰۰گرم مــواد محترقه
از نوع «اکلیل و سرنج» همراه خود داشتند در مترو دستگیر شدند.
ســرهنگ ســعید عطاءاللهی رئیس پلیس متــرو فرماندهی انتظامی
تهــران بزرگ درباره جزئیات این خبر اظهــار کرد :عوامل پلیس مترو
عصر دوشــنبه با توجه به گشــت هدفمند در خطوط مترو پایتخت به
دو جوان با یک کولهپشــتی ،مشکوک شــده و این افراد را برای بررسی
بیشــتر به مقر پلیس مترو واقع در خط پنج مترو تهران  -کرج منتقل
کردنــد .مأموران با بررســی دقیق محتویات کولهپشــتی ،متوجه وجود
مقادیری مواد محترقه از نوع اکلیل و ســرنج شــدند .وی با بیان اینکه
در نهایت از این افراد چهار کیلو و  500گرم مواد محترقه از نوع اکلیل
و ســرنج کشــف شــد ،گفت :متهمان قصد داشــتند مواد محترقه را از
اســتان تهران به اســتان البرز منتقــل کنند .این مقــام انتظامی یادآور
شد :با توجه به مخاطرات این نوع مواد حتی در حجم کم ،ممکن بود
انفجار احتمالی مواد مکشوفه صدمات جبرانناپذیری را به مسافران
متــرو وارد کنــد بنابرایــن متهمــان پــس از بازداشــت و توقیــف مــواد
محترقه همراه شان ،ضمن تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی
شدند تا نسبت به جرم مرتکب شده آنها تصمیمگیری صورت گیرد.

اخــــــبار

گروه حوادث  /سخنگوی نیروی انتظامی در آخرین نشست خبری خود در
سال  99به تشریح عملکرد یک سال گذشته پلیس پرداخت.
به گــزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،ســردار مهدی حاجیــان صبح دیروز
در جمع خبرنگاران در مورد محدودیتهای تردد در ایام کرونا گفت :ناجا
آمادگی همکاری در اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را داشته و آن
را ابالغ و اجرا میکند زیرا نیروی انتظامی نگران سالمتی مردم است و توان
صددرصدی در تجهیزات برای مقابله با کرونا داریم .در ســفرهای نوروزی
تابع مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا هســتیم ۹ ،شــهر قرمز و  ۳۱شــهر
نارنجی اســت و محدودیت ایجاد شــده و مردم حق تردد در این شــهرها را
ندارند .آنچه ستاد ابالغ کند همان را اجرا میکنیم .طرح محدودیت شبانه
از ساعت  ۲۱تا  ۳بامداد در تعطیالت نوروز نیز اجرا میشود.
وی در ادامه با اشــاره به کشــفیات مواد مخدر و سوخت قاچاق گفت :در ۱۱
ماه گذشــته بیش از  ۹۴۹تن انواع مواد مخدر کشــف شــده است .همچنین
بیش از  ۱۰۹هزار خرده فروش مواد مخدر دستگیر و تحویل مقامات قضایی
شــدند .در ایــن مــدت بیش از  ۸۱میلیون لیتر ســوخت کشــف و تعدادی از
قاچاقچیان نیز دستگیر شدهاند .بیش از یک میلیون و  ۷۸۴هزار تجهیزات
پزشــکی ،ســه میلیون و  ۲۹۷هزار داروی قاچاق و بیش از یک میلیون و ۶۰
هزار قلم مواد بهداشتی و آرایشی نیز از سوی پلیس کشف شده است.
حاجیان با بیان اینکه در کشــف مواد مخدر و ســرقتها افزایش داشتیم،
گفت :برخورد قاطعانه با سارقان خواهیم داشت و حافظ جان و ناموس
مــردم هســتیم .ناجــا قاطعانه با مخــان نظــم و امنیت برخــورد کرده و
مطالبه مردم نیز همین است و طرح مقابله با آنها مستمر ادامه دارد.
وی در مورد قانون به کارگیری ســاح نیز گفت :این قانون به پلیس اجازه
میدهد از تجهیزات در اختیار در چارچوب قانونی استفاده کند و مبنای ما
قانون استفاده ازسالح است و خارج از این انجام نشده است.
معــاون اجتماعــی ناجا همچنیــن در مورد شــعار نوروزی امســال گفت:
شــعار نوروزی امســال با عنوان امنیت و سالمت و نشــاط بهاری است که
به معنای نقشــه راهی است برای ناجا ،زیرا امنیت اهمیت ویژهای دارد و
موجبات تکامل و رفاه جامعه را فراهم آورده و هر جامعهای برای توسعه
نیازمند مؤلفههایی چون امنیت است .امنیت و سالمت در کنار هم برای
بهتر زیســتن الزم و ضروری اســت ،نشاط و شــادی یکی از نیازهای روانی
انسان است که موجبات سالمت را فراهم میکند که امیدواریم در تحقق
این شعار برنامههای خود را اجرایی کنیم.
وی بــه سیاســتهای کلــی ســال آینده اشــاره کــرد و گفت :ارتقای ســطح
امنیت با موضوع پیشگیری از جرم در فضای مجازی و حقیقی در دستور
کار است که تنها با مشارکت مردم محقق میشود.
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انتقام کارگر اخراجی

از صاحب رستوران
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایران» ،چنــد روز قبل زن
جوانی هراســان با پلیس تماس گرفت و از ناپدید شدن
همســرش خبــر داد .او گفت :شــوهرم دیروز خانــه را به
قصد محل کارش که یک رســتوران است ترک کرد .بعد
از آن هر چه با تلفن همراهش تماس گرفتم پاسخ نداد
و کم کم نگران شــدم .همکارانش در رســتوران هم از او
خبری نداشــتند .هوا که تاریک شــد نگرانیام بیشتر شد
بــا دوســت و آشــنایانمان تماس گرفتــم اما آنهــا هم از
همسرم خبری نداشتند.
ëëآدم ربایی مسلحانه
بــا شــکایت زن جوان تحقیقات پلیســی آغاز شــد .در
نخســتین گام مأمــوران به ســراغ بیمارســتانها و مراکز
درمانــی رفتنــد اما از هوشــنگ ،مرد ناپدید شــده خبری
نبــود .از آنجایــی که مرد میانســال آخرین بــار در مقابل
خانــهاش دیده شــده بود ،آنهــا به بازبینــی دوربینهای
مداربسته اطراف محل خانه هوشنگ پرداختند.
دوربینها راز ناپدید شــدن مرد رســتوران دار را برمال
کردند .تصاویر نشــان میداد مرد جوانی سوار بر خودرو
پرایــدش به کمین هوشــنگ نشســته اســت .بــه محض
خروج او از خانهاش در غرب تهران ،مرد جوان از خودرو
پیــاده شــده و بــا تهدید اســلحهای که در دســت داشــت
هوشنگ را بهزور سوار خودرواش کرده است.
با بهدســت آمــدن این ســرنخ شــماره پــاک خودرو
پرایــد بالفاصلــه اســتعالم و هویــت راننــده شناســایی
شــد .خودرو متعلق بــه مرد جوانی به نــام وحید بود در
ادامه بررســیها مشــخص شد وحید ،شــاگرد رستوران و
کمکآشپز است.
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مأموران راهی خانه وحید شــده اما مشــخص شد که
او همزمان با ناپدید شــدن هوشــنگ ناپدید شــده است.
با این احتمال که مرد جوان راهی شهرســتان زادگاهش
شــده باشــد ،مأمــوران پــس از هماهنگیهــای الزم بــا
بازپرس شعبه نهم دادسرای امور جنایی پایتخت راهی
شهرستان مورد نظر شدند.
 72ëëساعت بعد
در حالــی کــه تیم جنایــی راهی شهرســتان مورد نظر
شده بودند ،هوشنگ خودش به پلیس رفت و گفت72 :
ســاعت قبل توســط شــاگرد مغازهام ربوده شدم و او مرا
به خانه ویالییشــان در این شــهر آورد .اما امشب خیلی
ناگهانــی وحید به ســراغم آمد و مرا ســوار خــودرو کرد و
پــس از طی مســافتی مــرا در محلی خلوت رهــا کرد و با
کمک رهگذران خودم را به پلیس رساندم.
بــا آزادی گــروگان ،مأمــوران وحید را دســتگیر و برای
تحقیقــات به اداره آگاهی پایتخــت منتقل کردند .وحید
در تحقیقــات بــه آدم ربایــی  72ســاعته اعتــراف کــرد و
گفت 10 :سال برای هوشنگ کار میکردم و در این مدت
تمام ســعی و تالشــم را برای جلب رضایت صاحبکارم
انجــام مــیدادم تــا اینکه پدرم چنــد روز قبــل فوت کرد
و مــن بــرای شــرکت در مراســم خاکســپاری پــدرم بــه
شهرســتان زادگاهم رفتم .اما زمانی که برگشتم یک نفر
دیگــر را جای خودم دیدم .هوشــنگ بعد از  10ســال کار
مــرا نادیــده گرفته بود و شــخص دیگری را بــه جای من
استخدام کرده بود.

او ادامــه داد :از ایــن ماجــرا بشــدت ناراحــت شــدم،
غــم از دســت دادن پــدرم از یک طرف و از دســت دادن
کار و بیمعرفتــی کــه هوشــنگ کــرده بود ،به قــدری مرا
عصبانی و ناراحت کرد که تصمیم به انتقام از او گرفتم.
اصلیتریــن انگیزه من برای این آدم ربایی همین موارد
بــود .من ســالها برای هوشــنگ کار کردهام و از ســاعت
رفــت و آمدش و مســیرهای ترددش باخبر هســتم .روز
حادثــه در نزدیکی خانــهاش به کمین نشســتم و زمانی
که او از خانهاش بیرون آمد تا ســوار خودرواش شود و به
محل کار برود ،با ماشــین راه را بر او سد کردم و با تهدید
اسلحه او را سوار خودروام کردم.

پسر نوجوان

شهادت افسر پلیس
هنگام مأموریت

خانه را منفجر کرد

گــروه حــوادث :انفجــار موادمحترقــه دســت ســاز در
شــهرک فرهنگیان شهر همدان ،خســاراتی را به یک
واحد مسکونی وارد کرد.
ســرهنگ «جمشــید باقــری» فرمانــده انتظامــی
شهرســتان همــدان گفــت :ســاعت  ۱۲و  ۳۰دقیقــه
سهشــنبه ،گــزارش یک انفجــار به مرکــز فوریتهای
پلیســی  ۱۱۰اعــام و بالفاصلــه تیمــی از مأمــوران
کالنتری شــهرک فرهنگیــان در محل حاضر شــدند.
در بررســیهای تیم پلیس ،مشــخص شد که نوجوان
 ۱۶ســالهای در حــال درســت کــردن مــواد محترقــه
در داخــل خانــه بــوده کــه انفجــار ایــن مــواد عــاوه
بــر ایجــاد صــدای مهیــب ،منجــر به شکســته شــدن
شیشــهها و تخریــب بخشــی از ایــن واحــد مســکونی
میشود.

او ادامــه داد :بــرای اینکــه در راه کســی شــک نکنــد،
داخــل آبمیــوه داروی بیهوشــی ریختــم و بــه او دادم
کــه تمام مســیر خوابید بعــد او را به خانــه ویالیی که در
شهرســتان داشــتیم منتقــل کردم .بــا خودم فکــر کردم
بهتر است پولی هم از او بگیرم به همین خاطر هوشنگ
را تهدیــد کــردم کــه بــا مبلغی بــاال زمین کشــاورزیمان
را کــه ارزش زیــادی نداشــت خریــداری کنــد .در حــال
اجرای نقشــهام بودم که متوجه شــدم پلیس هویت مرا
شناســایی کــرده و در تعقیبم اســت بههمیــن دلیل او را
رها کردم.
بــه دســتور بازپرس ســهرابی ،متهم جــوان در اختیار
کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده
شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان با بیان اینکه
به کســی آســیبی وارد نشده اســت ،ادامه داد :در این
حادثــه بخــش کمی از مــواد محترقه موجــود منفجر
شــده به نحوی که انفجار کامل مواد موجود در منزل
بهطــور قطــع منجــر بــه مــرگ نوجــوان و همچنیــن

گروه حوادث /هشــت باند قاچاق ســاح و مهمات و بیش
از  ۷۰۰سالح جنگی و شکاری در استان ایالم کشف شد.
ســردار دالور القاصیمهــر ،فرمانده انتظامــی ایالم در
نشســت خبری بــا اصحاب رســانه با بیان ایــن خبر گفت:
کارکنــان پلیــس امنیــت عمومــی در یک ســال گذشــته با
رصد پلیســی و انجام اقدامات خاص ،موفق به شناسایی
و انهدام هشــت باند قاچاق سالح و مهمات ،کشف ۷۳۷
ســاح جنگــی و شــکاری و دســتگیری  ۲۱۸اراذل و اوباش
شدهاند.
 ëëکشف  ۳۸۰کیلوگرم مواد مخدر در ایالم
ســردار القاصی مهر ،اعتیاد به مــواد مخدر را تهدیدی
جدی برای سالمت جوانان و نوجوانان در جامعه دانست
و افــزود :نیــروی انتظامــی در اســتان ایــام در برخــورد با
ســود جویان این عرصه شــوم از هیچ تالشــی دریغ نکرده
و کارآگاهــان پلیــس مبــارزه با مــواد مخدر از ابتدای ســال

تخریب بیشتر واحد مسکونی میشد.
بــه گفته ســرهنگ باقــری ،مأمــوران کالنتــری در
بازدید از منزل مســکونی خســارت دیــده  ،حدود ۵۰
قلــم مــواد محترقه دســت ســاز را نیز کشــف و ضبط
کردند.

کشف  700سالح جنگی از 8

تاکنــون در ایــن زمینــه هشــت بانــد خریــد و فــروش مواد
مخدر را شناســایی و منهــدم و بیش از  ۳۸۰کیلوگرم مواد
مخدر کشــف کرده انــد .اجرای  ۱۳۵طرح پاکســازی نقاط
آلــوده و جــرم خیز در راســتای ارتقــای امنیــت اجتماعی
و دســتگیری و جمــعآوری بیــش از هــزار ســوداگر مرگ و
معتاد متجاهر از دیگر اقدامات مؤثر پلیس مبارزه با مواد
مخدر در استان بوده است.
وی آگاهــی خانوادههــا را مهمتریــن و اولیــن اقدام در
پیشگیری از اعتیاد دانست و یادآور شد :بیشک روشهای
زیــادی بــرای پیشــگیری از جرایــم درجامعه وجــود دارد،

باند قاچاق

ولی یکی از مهمترین آنها افزایش ســطح آگاهی عمومی
از آثار ســوء مصرف مواد مخــدر و نیزآموزش مهارتهای
زندگی است.
 ëëکاهش  ۸۰درصدی تصادفات فوتی
ســردار القاصی مهــر در بخش دیگری از ســخنان خود
بــه اهمیت و تالشهــای پلیس اســتان در حــوزه راههای
برون و درون شــهری اشاره کرد و گفت :پلیس راهنمایی و
رانندگی استان ایالم با استفاده از تمام توان و به کارگیری
حداکثری کارکنان و استقرار کارشناسان مجرب در معابر،
خیابانهــا و تقاطعهــای پــر ترافیک موفق بــه کاهش ۸۰
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گــروه حوادث /یکــی از پرســنل نیروی
انتظامی مشهد هنگام جلب متهم ،با
خودروی او زیر گرفته شد و به شهادت
رســید .بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایــران» ،ســرگرد بابــک حقانیفر که
برای جلب یک شــرور عازم مأموریت
شــده بــود ،از ســوی وی با خــودرو زیر
گرفتــه و بشــدت مجــروح شــد .وی
پــس از جراحات وارده به بیمارســتان
ثامناالئمه مشهد منتقل شد اما با وجود تالشهای تیم پزشکی
به درجه رفیع شــهادت نائــل آمد همچنین بــا رضایت خانواده،
اعضای بدن این پلیس فداکار به چندین بیمار نیازمند اهدا شد.
شــهید حقانیفــر متأهل بــود و از وی یک دختر  9ســاله به یادگار
مانده است.
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بیمار
ســتان منتقــل شــد اما راننده پــژو  206ســفید رنگ به
گفته
شــاهدان از محــل تصادف متواری شــده بود که تحت
تع
قیــب
قــرار
گ
رفتــه
و بــه موجب قانون ،مشــمول تشــدید
مجازات میشود.
رئیــس
اداره تصادفــات پلیس راهــور فرماندهــی انتظامی
تهران
بزرگ
متذکر
شــد:
رانن
دگان
توجه داشــته باشند پس
از تص
ــادف
ج
رحــی
ب
ه
م
نظــور
رســ
یدگی
و
بهبــودی هــر چه
ســری
ع
تر
م
صدوم
یا
مص
دومان
در
نخ
ســتین
اقدام با پلیس
 110و
اورژ
انــس تمــاس حاصــل کننــد و پلیــس را در جریان
ت
صادف
قرار
دهند.

درصــدی تصادفات فوتی و کاهش  ۲۱درصدی تصادفات
جرحی در معابر درون شــهری شــده اســت .برابر گزارش
پزشــکی قانونی از ابتدای ســال تا کنون شــاهد کاهش ۴۳
درصدی تصادفات فوتی در جادههای برون شهری استان
هســتیم و در این زمینه در بین اســتانهای برتر کشور قرار
گرفتهایــم .وی تصریح کرد :از عوامل زمینه ســاز موفقیت
در کاهــش تصادفــات فوتــی در جادههــای برونشــهری
اســتان ،حــذف  ۵۲نقطــه پرتصــادف ،جداســازی ۱۲۸
کیلومتر از محورها با اســتفاده از نیوجرسی ،نصب بالغ بر
 ۳هــزار تابلو هشــدار دهنده و نصب  ۲۷دســتگاه دوربین
هوشــمند ثبــت تخلفــات جــادهای بــوده اســت؛ در مدت
اجرای محدودیتهای کرونایی و در راستای قطع زنجیره
کرونا ،بیش از  ۱۰هزار خودرو به شــهرهای مبدأ عودت ،به
 ۶هزار و  ۴۰۰راننده تذکر و  ۳هزار خودرو نیز اعمال قانون
شده است.

کالهبرداری به بهانه کار در خانه

گروه حوادث /مرد شــیاد به بهانه جــذب نیروی کار
بــرای بســتهبندی اقــام و لــوازم التحریــر در خانــه
بــا دریافــت بیعانــه از مــردم کالهبــرداری میکرد.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایران» ،چنــدی قبل
عدهای با مراجعه به پلیــس فتا از کالهبرداریهای
یک مرد شــکایت کردند .شــاکیها مدعی شدند در
یکــی از کانالهای تلگرامی تبلیغی تحت عنوان کار
در منــزل مشــاهده کــرده و در تمــاس با فــرد آگهی
دهنده ،مبلغی بهعنوان بیعانه به حساب وی واریز
کردند اما بعد از گذشت مدت زمانی ،این فرد دیگر
جوابگوی تلفن آنها نبود.
ســرهنگ احســان آنقــی رئیس پلیس فتای اســتان
مرکــزی در ایــن بــاره گفــت :بــا آغــاز پیگیر 
یهــای
تخصصی پلیس ،موضوع بهصورت ویژه در دســتور
کار کارشناســان پلیس قرار گرفت و متهم در اســتان
البرز شناسایی و با پیگیریهای انجام شده به پلیس
فتای استان احضار شد.
اگرچــه متهم در تحقیقات اولیــه منکر کالهبرداری
بــود اما پساز مواجهه با مســتندات ،ضمن اعتراف
بــه جــرم خــود گفــت کــه بــا تبلیغــات گســترده در

فضــای مجــازی و شــبکههای اجتماعــی بــا درج
آگهــی دروغیــن کار در منــزل ،پس از جلــب اعتماد
قربانیــان و با دریافت بیعانــه ،اقدام به کالهبرداری
م 
یکردم که در مســتندات این پلیــس ۲۰۶ ،مورد از
کال
هبردار
ی
های
ا
نجام گرفته از سوی این فرد کشف
شد.
وی ضمن هشدار به جویندگان کار گفت :به افرادی
کــه از متقاضیــان کار در منزل ،میخواهند حســاب
بانکــی بــرای واریز حقوقشــان بــاز کــرده و اطالعات
حســاب بانکی از جمله رمز بانکــی را در اختیار آنها
بگذارند ،توجه نکرده و به آنها اعتماد نکنند.
رئیس پلیس فتای اســتان مرکزی خاطرنشــان کرد:
اگر با چنین تبلیغاتی مواجه شــدید ضمن بررســی
آدرس و مجــوز شــرکت اســتخدام کننــده ،حتمــاً از
صحت و ســقم این مشــاغل اطمینان حاصل کرده
و در صــورت مواجهه با موارد مجرمانه موضوع را از
طریق مرکز فوریتهای سایبری ب هشماره ۰۹۶۳۸۰
یا سایت پلیس فتا به آدرسwww.cyberpolice.ir
بخش ثبت گزارش مردمی با کارشناسان پلیس فتا
در میان بگذارید.

