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گروه حوادث- تا چند دهه گذشته 
زوج هایی که صاحب فرزند نمی شــدند، 
برای چشــیدن طعم فرزنــدداری اقدام به 
سرپرستی گرفتن یک کودک بی سرپرست 
از شــیرخوارگاه ها و مراکــز مربــوط به 
نگهــداری از کــودکان بی سرپرســت 

می کردند و آن طور که دلشان می خواست؛ 
نسبت به تربیت کودک اقدام می کردند.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و روی 
کار آمدن راه های درمانی، بسیاری از زوج ها 
می توانند طعم شــیرین پدر و مادر شدن را 
بچشــند، اما متأسفانه سرانجام موضوع به 

اینجا ختم نمی شــود و اغلب اوقات کاری 
از دســت علم پزشکی برای اینکه زوج ها 

بتوانند صاحب فرزند شوند، برنمی آید.
در چنیــن شــرایطی و بــا توجه به 
نیاز زوج ها برای به دســت آوردن فرزند، 
سودجویان و تبهکاران در این حوزه دست 
به کار شــده و پایشان به زندگی خانواده ها 
باز می شــود تا بتوانند از آب گل آلود ماهی 

بزرگی برای خود بگیرند.
به احتمال زیاد زمانی که در ســطح 
شــهر قدم می گذارید بــا آگهی هایی که 
مضمونشــان فروش کلیه، نوزاد و کودک 
است، مواجه شده اید، آگهی های سیاهی که 
فقــط و فقط عده ای را خانه خراب می کند 

و برخی ها را نیز به نان و نوایی می رساند.
ســودجویان در این بین با شناسایی 
خانواده هایی که سرپرستشان معتاد و یا فرد 
بیمــار العالجی که در آن خانواده در حال 
سپری کردن روزگار خود است، می کوشند 

تا با اجرای نقشه های شوم خود و در ادامه 
جلــب رضایت افراد، بتواننــد کودک آن 
خانواده را به فروش برسانند تا هم پول مواد 
فــرد معتاد و یا هزینه دوا و درمان بیمار آن 
خانواده را به دست بیاورند و هم اینکه خود 

در کنار این موضوع پولی به جیب بزنند.
با گذشت زمان و گسترش شبکه های 
اجتماعی شــاهد تبلیغات فروش نوزاد در 
فضای مجازی هستیم، با یک جست وجوی 
ســاده در اینستاگرام و با هشتگ زنی کلید 
واژه مــورد نظر می توانید بــه راحتی این 
تبلیغات فاجعه آور را مشاهده کنید؛ در این 
زمــان عکس هایی از چهره های کودکان و 
نوزادانی خواهیــد دید مانند یک خودرو، 
مسکن و یا هر وسیله دیگر؛ برایشان قیمت 
گذاشــته شده و حتی تخفیف هم برایشان 

لحاظ کرده اند.
معیار های دالالن برای فروش 

نوزاد در فضای مجازی

کافی است تا در شبکه های اجتماعی 
دالالن را شناسایی کرده و از آن ها تقاضای 
خرید نوزاد کنید، خواهید دید که در ابتدا از 
شــما می خواهند که مدارک خود را از این 
باب که متأهل هستید، برایشان ارسال کنید. 
ســپس از شما تقاضای محل سکونتتان را 
می خواهنــد، هر چه بچه باالی شــهر تر 

باشید؛ قیمت نوزاد هم باالتر هست.
بعد از این مراحل به ســراغ جنسیت 
نوزاد می روند و اگر تقاضای درخواســت 
کننده نوزاد دختر باشــد، نرخ کمی باالتر 
می رود، اینکــه چرا قیمت نــوزاد دختر 
باالتر از قیمت نوزاد پســر اســت، خودم 
هــم نمی دانم! در آخر هم بعد از طی کردن 
مراحل در یک محلی پرت قرار گذاشته و 
نوزاد ســفارش شده را تحویل خواهانش 
می دهند و ناگفته نماند که از قبل هم پول به 

حساب فرد دالل واریز شده است.
علت فروش نوزادان چیست؟

همــان طور که در ابتــدای گزارش 
هم اشاره شــد، اعتیاد سرپرست خانواده  
به موادمخدر، بیمــاری و عدم توانایی در 
پرداخــت خرج و مخــارج درمانی، فقر، 
مشــکالت روانی والدین دارای کودک و 
نوزاد و ...؛ عواملی هســتند که باعث پدید 

آمدن نوزاد و کودک فروشی می شوند.
برخی ها هم از این راه کســب درآمد 
کرده و خود را دالل فروش کودک و نوزاد 
معرفی می کنند و بــرای خانواده هایی که 
قصد انجام این کار را دارند، مشــتری پیدا 

می کنند.
اینکه در طرف مقابل عده ای به دنبال 
بچه دار شــدن دست به هر کاری می زنند 
هم نکته ای اســت که در این رابطه باعث 
گسترش نوزاد فروشی در جامعه می شود. 
شیرخوارگاه ها و مراکز و موسسات دولتی 
و رسمی بسیاری در کشور وجود دارند که 
آنجا پر از کودک و نوزادانی است که یا بی 

سرپرست هستند و یا بدسرپرست.
اگر زوجی خواهان بچه دار شدن از 
این طریق هســتند، بهتر است که به جای 
کمک به دالالن و پر کردن جیبشان، به سراغ 
این موسسات بروند و حضانت کودکی را 
به صــورت قانونی به عده بگیرند تا اینکه 
باعث جدا شــدن فرزنــدی از والدینش 
بشوند، چرا که بســیاری از والدین به این 
دلیل حاضر به فروش فرزند خود می شوند 
که دارای مشکالت مالی هستند و از ته دل 
راضی به انجام این کار نیستند، برخی ها هم 
بعد ها از این کرده خود پشیمان می شوند و 
مشکالت مختلفی را برای افرادی که اقدام 
بــه خریدن نوزادشــان کرده اند، به وجود 

می آورند.
واکنش پلیس به موضوع خرید 

و فروش نوزاد در فضای مجازی
چنــدی پیش رئیس پلیس فتا تهران 
بزرگ از شناســایی و کشف چندین باند 

فروش نوزاد در فضای مجازی خبر داد.
ســرهنگ داود معظمی گودرزی با 
اشــاره به جرایم تکامــل یافته اظهار کرد: 
پدیــده فضای مجازی وقوع برخی جرایم 
را تســهیل کرده و جرایمی از قبیل خرید 
و فروش نــوزاد را تبدیل به جرایم تکامل 
یافته کرده اســت؛ در این خصوص حدود 
۱۵ ســایت و حساب برای فروش نوزادان 

در فضای مجازی کشف شده است.
وی افــزود: پــس از پیگیری هــای 
صــورت گرفته متوجه شــدیم که تمامی 
این جرایم به وســیله فرد خاصی مدیریت 
می شــود و با اقدامات صــورت گرفته در 

پلیس فتا طی ۴۸ ســاعت توانســتیم تا دو 
نوزاد چند ماهه و چند روزه را پیدا کنیم.

ســرهنگ معظمی گودرزی با بیان 
اینکه تا به این لحظه تعداد کثیری از این افراد 
را دستگیر کرده ایم؛ اما دغدغه اصلی پلیس، 
امنیت روانی جامعه اســت، تصریح کرد: 
پیگیری های پلیس فتا مخصوص امروز و 
دیروز نیست و همکاران ما همیشه در این 
حوزه فعالیت دارند. نکته مهم تر در خرید 
و فروش نوزاد توسط سایت های مختلف 
این اســت که در بسیاری از این معامالت 
حتی نوزادی به فروش نمی رسد و توسط 
آگهی هایی که در فضای مجازی انتشــار 
می یابد، کالهبــرداری از خواهان نوزادان 

صورت می گیرد.
این ها تنها بخشی از پازل کثیفی است 
که قطعات آن توســط پلیس کشف شده 
است و تالش ها برای شناسایی و دستگیری 
تکه های دیگر این جورچیــن ادامه دارد، 
نکته ای که در این میان مهم است اقدامات 
خود مردم است، زوج هایی که می خواهند 
طعم شیرین فرزنددار شدن را بچشند، اما نه 
به هر طریق. اگر افرادی خواهان فرزندداری 
هستند باید از روش های قانونی اقدام کنند 
تا اینکه به ســراغ دالل ها بروند و به اجبار 
هم هزینــه کنند و هم اینکــه یک پدیده 
شــوم و کثیف را گسترش دهند، حتی این 
احتمال هم وجود دارد بسیاری از نوزادانی 
که توســط دالالن در فضای مجازی آگهی 
می شــوند، کودکان دزدیده شده باشند و 
افرادی پــس از ربودن آن ها اقدام به ایجاد 
کسب و کار و درآمدزایی برای خود کنند.
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عشق پر دردسر، پسر دانشجو را سارق کرد
گروه حوادث-  پسر دانشجو که در 
یک میهمانی شبانه دل به دختری ثروتمند 
بســته بود، برای پولدار شدن و رسیدن به 

دختر مورد عالقه اش سارق شد.
چند روز قبل، مأموران پلیس پســر 
جوانــی را که حین کیف قاپی توســط 
اهالی محل دســتگیر شــده بود، به اداره 
پلیــس منتقل کردند. متهــم به نام آرمان 
در تحقیقــات اولیه مدعی بــود که این 
نخستین ســرقتی است که مرتکب شده 
اســت. گرچه متهم چنین ادعایی داشت، 
اما اظهارات ضد و نقیض پســر جوان و 
کیف قاپی و گوشــی قاپی هایی که در آن 
محدوده رخ داده بود باعث شد تا مأموران 

به وی ظنین شــوند و پس از هماهنگی 
قضایی راهی خانه آرمان شدند.
مدارکی برای سرقت ها

در بازرســی از خانه ســارق تعداد 
زیــادی کیف و قاب گوشــی های تلفن 
همراه به دست آمد که نشان می داد آرمان 
آن هــا را ســرقت کــرده و بدین ترتیب 
ادعای وی مبنی بــر اینکه می گفت قبل 

از آن سرقتی مرتکب نشده بود، رد شد.
آرمــان کــه راهــی جــز اعتراف 
نداشت به سرقت های سریالی گوشی و 
کیف اعتراف کرد و به دســتور بازپرس 
دادســرای ویژه سرقت روانه بازداشتگاه 
شد. تحقیقات برای شناسایی مالباختگان 

و سرقت های احتمالی دیگر او ادامه دارد.
گفتگو با متهم

چه شد که تصمیم به سرقت گرفتی؟ 
به خاطر یک دروغ. از قدیم گفته اند وقتی 
یــک دروغ می گویی مجبــوری باز هم 
ادامه دهی. من هم اشــتباه کردم و گرفتار 
شدم. وضع مالی خانواده ام معمولی است 
و پدرم به ســختی شــهریه دانشگاه مرا 
پرداخت کرد. چند وقت قبل، در میهمانی 
شبانه یکی از هم دانشگاهی هایم شرکت 
کردم و آنجا با فرنگیس آشنا شدم. دختری 
زیبا و ثروتمند که من در یک نگاه عاشقش 
شدم. آن شب برای اینکه دل فرنگیس را 
از محله های باالی شــهر هستم و ماشین ثروتمند معرفی کردم و گفتم ساکن یکی به دســت بیاورم به دروغ خودم را پسری 

مدل باالیی دارم.
باور کرد؟ بله. به همین خاطر مجبور 
شــدم هر بار که می خواستم فرنگیس را 
ببینم، یا از دوستم ماشین قرض بگیرم یا 
یک خــودروی مدل باال کرایه کنم. چند 
وقت از این دوســتی گذشت و فرنگیس 
گفــت می خواهد خانه مان را ببیند. برای 
نشــان دادن محل زندگی ام مجبور بودم 
که خانه ای در شــمال تهران را به او نشان 
دهم و برای این کار نیاز به پول داشتم. به 
همین خاطر یکی از دوستانم که خودش 
با ســرقت توانســته بود به پول و ماشین 
برسد، به من پیشــنهاد سرقت داد. اوایل 
می ترســیدم دستگیر شــوم، اما به خاطر 

رســیدن به فرنگیس دل را به دریا زدم و 
شروع کردم.

سرقت را چطور یاد گرفتی؟ دوستم 
شــیوه سرقت را به من یاد داد. چند باری 
با هم برای گوشی قاپی و کیف قاپی رفتیم 
و وقتی راه افتادم و بلدکار شــدم، تنهایی 

راهی سرقت ها شدم.
درآمدت خوب بود؟ با پول هایی که 
از ســرقت به دست آورده بودم، توانستم 
یک آپارتمان بــرای چند روز کرایه کنم 
و فرنگیــس را به آنجــا ببرم و بگویم که 

خانه ام است. 
کمی هــم پول جمع کرده بودم، اما 
برای خرید خودروی الکچری هنوز پول 

کم داشتم.
فکر می کردی دســتگیر شــوی؟ 
هیــچ وقت. حتی یک درصد هم احتمال 
نمی دادم دســتگیر شوم. دوستم گفته بود 
اگر دســتگیر شــدی به دروغ بگو اولین 
بارت اســت و برای اولین بار خیلی زود 

آزاد می شوی. 
اما حقه مان نگرفت و پلیس دســتم 
را خواند. در این مدت هم عذاب وجدان 
یک لحظــه رهایم نمی کرد. از طرفی هم 
مــال دزدی اصاًل برکت نــدارد، هر چه 
گیــرم آمد را برای اجاره یک آپارتمان به 
مدت چنــد روز پرداخت کردم و پول ها 

از دستم رفت.

اماکن قرنطینه ای، منازل مسکونیضدعفونی
تجاری،اداری، پروژه هاو ...
با مه پاش های سرد - فوری
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شرکت شاندیز کیش

سایت های قمار و شرط بندی جیبتان را خالی نکنند
گروه حوادث- رئیس پلیس فتا استان 
بوشهر به شهروندان در خصوص وعده ها 
و تبلیغات وسوسه انگیز سایت های قمار و 

شرط بندی اینترنتی هشدار داد.
سرهنگ مهدی قاســمی با اشاره به 
کالهبرداری از طریق ســایت های قمار و 
شــرط بندی برخط، اظهار کرد: متأسفانه 
تعدادی از هموطنان که عموماً از طیف سنی 

نوجوانان و جوانان هســتند در سایت های 
قمار و شــرط بندی آنالین عضو شــده و 
شــاید در مراحل اولیه با هدف سرگرمی 

وارد موضوع بشوند.
وی ادامه داد: ولی به مرور تقریباً این 
موضوع برای آنها بــه صورت یک اعتیاد 
اینترنتی شــده که تبعات منفی بسیاری را 
به  دنبال خواهد داشــت، کــه یکی از این 
پیامدها، احتمال فیشینگ اطالعات حساب 

بانکی و در ادامه، سرقت موجودی حساب 
آنها هست.

این مقام ســایبری به کاربران فضای 
مجــازی هشــدار داد: گرداننــدگان این 
ســایت ها اجازه فعالیت بــا مبالغ پایین را 
بــه اعضاء می دهند و پس از جلب توجه و 
تطمیع طعمه های خود، فرد با مبالغ باالتری 
خود را درگیر فعالیت در این سایت ها می 
کند و با از دست دادن سرمایه خود اقدام به 

ادامه روند جهت جبران باخت ها می نماید 
غافل از اینکه فعالیت بیشتر در سایت های 
قمار و شرط بندی منجر به فرو رفتن بیشتر 

در مرداب این سایت ها می شود.
ســرهنگ قاســمی ادامه داد: نکته 
قابــل توجه این اســت کــه در برخی از 
ســایت ها، بازی هــا دارای تقلب هایی به 
نفــع گردانندگان بــوده و در برخی دیگر 
نیــز با توجه به مجرمانــه بودن فعالیت در 

ســایت های قمار در صورت برنده شدن، 
تضمینی برای پرداخــت مبالغ اعالمی به 
اعضاء وجود ندارد و بســیاری از شکات 
این پرونده ها در خصوص مسدود سازی 
اکانت های خود پس از برنده شــدن مبالغ 
کالن توسط مدیران سایت ها اقدام به طرح 

شکایت می کنند.
رئیــس پلیس فتــا بوشــهر افزود: 
در راســتای از بیــن بردن بســترهای این 

اقدامات مجرمانه و مسدودســازی فوری 
سایت های قمار، شــرط بندی و فیشینگ 
و با هدف تســهیل در دریافت گزارشات 
مردمی، معاونت فضای مجازی دادستانی 
کل کشــور، امکان دریافت گزارشــات 
ســایت های با محتواهای مجرمانه اشاره 
شده را در بســتر پیام رسان های داخلی از 
جمله ســروش، بله، ایتا، گپ و روبیکا را 

فراهم نموده است.

وی تصریــح کــرد: نــام کاربری 
netreport@ را جهت ارتباط تعاملی با 
گزارش دهندگان معرفی که افراد می توانند 
در پیام رســان های ذکر شــده، نسبت به 
ارســال محتوای مربوط به فیشینگ، قمار 
و شــرط بندی اقــدام تا پس از بررســی 
کارشناس به صورت فوری مسدود شوند. 
سرهنگ مهدی قاســمی با اشاره به اینکه 
آگاهی  بخشی و پیشگیری از وقوع جرائم 

در فضای مجازی از اولویت های پلیس فتا 
است، به هموطنان توصیه کرد: در صورت 
مشــاهده هرگونه مورد مشکوک یا تهدید 
توسط مجرمان و اخاذان اینترنتی، موضوع 
را در اولین فرصت به پلیس اطالع دهند و 
به صورت مستمر برای مطالعه اخبار جرائم 
سایبری و مصونیت از شگردهای مجرمانه 
 www.cyberpolice.ir به وب سایت

مراجعه کنند.
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استخدام
اسـتخـدام                                                 خـدمـات

مفقودی                                   خـرید و فـروش و ...

 

خدمات

شرکت آریا اطلس کیش
اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، 
خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزوده، 

حقوق و دستمزد
تلفن مرکز: 076٤٤٤٤61151
تلفن همراه: 0٩1٢7057173

آدرس: خیابان ساحل، بازار دیپلمات، طبقه اول 
تجاری واحد 10٩

کار در ارتفاع 
شرکت ارتفاع کاران اورست پارسیان

داربست فقط هزینه اضافه است!
- زنگ زدایی و پاشش ضدزنگ  

 - شستشوی شیشه های نما
- پیچ و رول پالک سنگ نما       

 - نانو عایق کاری نما
- احیای نماهای چوبی )ترموود( و ...

0٩1305٤33٩3  / 0٩367883٢٩6

استخدام منشی
آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است 
متقاضیان به نشانی ویالهای مروارید روبروی 

هایپرمارکت باالی بانک سینا واحد 715 مراجعه 
نمایند 

ساعت کار: شیفت صبح )8 تا 3 بعدازظهر(
شیفت بعدازظهر )٢ تا ٩ شب(

دو شیفت مجزا

خدمات تأسیسات، آب، برق، 
فاضالب و تعمیرات ساختمان 

)کلی و جزئی(
با سابقه سال ها امور تأسیساتی 

در جزیره کیش
کمالی   0٩3٤768٢05٤

استخدام گرافیست
گرافیست آشنا با فتوشاپ و این دیزاین جهت 
کار در یک مؤسسه مطبوعاتی مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویالهای مروارید روبروی 

هایپر مارکت باالی بانک سینا واحد 715 
مراجعه نمایند

تلفن هماهنگی: ٤٤٤٢٤٩٩٩

به یک کارگر ساده نیازمندیم

شماره تماس: 0٩3٤7686٤5٢
بافت مو هانیه
با ٤0% تخفیف ویژه

)با 7 سال سابقه کار در پالژ بانوان(
hanibaftkish

0٩3٩1٤٤7113

به یک حسابدار به صورت تمام وقت جهت 
هایپر مارکت نیازمندیم 

ساعت تماس همه روزه ٩ الی 1٤ 
تلفن: 076٤٤٤73٤17


