
3 مرزبان و یک دریابان در درگیری با اشرار و قاچاقچیان شهید شدند

4 مأموریت تلخ در مرزهای کشور
سه مرزبان و یک دریابان؛ درگیری با قاچاقچیان و گروهک های تروریستی و درنهایت 
خ  شهادت؛ اینها سناریوهای تلخی است که در یک هفته گذشته در چهار نقطه کشور ر
داد. جوانانی که برای دفاع از مرزهای میهن در جدال با دشمنان جان خود را از دست 
دادند. علی بیرامی، ساسان امیرخانی، اصغر ساالرپور و داراب امرانی چهارنفری بودند که 
در مرزهای کشور جان سپردند. مرزبانان در یاسوج و سردشت و مرزهای شمال غربی و 

یک دریابان نیز در قشم جان سپردند. مأموریت هایی که پایانی تلخ داشت. 

جنگ نابرابر با قاچاقچیان
کشته  سردشت،  بیوران  مرزی  منطقه  در  مرزبان  نخستین  مهر  هجدهم  روز 
شد. ساسان امیرخانی، یک سرباز وطیفه بود. او اهل شهرستان اهر بود و 19  سال 
سن داشت. امیرخانی عصر هجدهم مهر، هنگام پاسداری و تأمین امنیت مرزهای 
کشورمان با قاچاقچیان درگیر شد. جدال آنها پایانی غم انگیز داشت. امیرخانی هنگام 
رسید.  شهادت  به  سردشت  بیوران  مرزی  منطقه  در  مسلح  قاچاقچیان  با  درگیری 
مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید با رعایت دستورالعمل های بهداشتی ساعت 
1۰ ونیم صبح روز یکشنبه بیستم مهرماه در گلزار مطهر شهدای شهرستان اهر برگزار 

شد. 

سرنوشت غم انگیز سرباز 19ساله
پنجشنبه هجدهم مهرماه، روز خوبی نبود؛ چراکه همزمان با این سرباز، شهادت 
دیگری در مرزهای شمال غربی کشور خبرساز شد. کشته شدن سرباز 19 ساله به دست 
گروهک تروریستی با واکنش های زیادی همراه بود. سرباز علی بیرامی از شهر پارس آباد 
اردبیل، دقیقا همان عصر پنجشنبه هجدهم مهرماه هنگام پاسداری و تأمین امنیت 

مرزهای شمال غربی کشور به دست گروهک تروریستی پژاک شهید شد.
 علی بیرامی، مرزبان ایرانی بود که با با گروهک تروریستی پژاک درگیر شد و جدال 
آنها به مرگ تلخ این پسرجوان ختم شد. بیرامی بازیکن فصل گذشته تیم  نابرابر 
فوتسال شهید کیان پارس آباد دشت مغان در مسابقات لیگ دسته دوم فوتسال 

کشور بود. 
او پس از اتمام فصل، به خدمت سربازی اعزام شده بود. شهادت این شهید مرزبان 
که از فوتسالیست های بسیار خوب کشورمان بود، با واکنش کاربران در شبکه های 
اجتماعی همراه شد. کاربران ایرانی با شیرکردن هشتگ علی بیرامی، یاد و خاطره این 
سرباز وطن را گرامی داشتند. علی بیرامی دومین پسر خانواده اش بود و درست روز سوم 
اردیبهشت ماه 99 به خدمت سربازی اعزام شد. خدمتی که 6 ماه بیشتر طول نکشید و 
با مرگ او پایان یافت. پیکر این سرباز پس از تشییع در هنگ مرزی ارومیه به زادگاهش 

پارس آباد مغان در استان اردبیل منتقل شد.

یت مرگبار مأمور
، هنگام عملیات  ستوان  یکم داراب امرانی شهید دیگری بود که او نیز در دفاع از مرز
تعقیب و گریز قاچاقچیان کشته شد. از چند روز پیش از این ماجرای تلخ، پلیس 
اطالعات و امنیت عمومی استان در جریان فعالیت افرادی سودجو و قاچاقچی قرار 

گرفت. 
تیم تجسس بر روی این پرونده کار کردند و درنهایت گروهی از مأموران پلیس برای 
بررسی موضوع، به مأموریت اعزام شدند. آنها با مشاهده قاچاقچیان به تعقیب و گریز 
پرداختند تا بتوانند مجرمان را دستگیر کنند. اما خودروی حامل سه نفر از مأموران 

پلیس در نزدیکی روستای بابکان در محور یاسوج- دهدشت دچار سانحه شد. 
آن داراب امرانی جان باخت. همچنین دونفر دیگر از همکاران  سانحه ای که در 
مصدوم که توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند. ستوان  یکم شهید 

داراب امرانی ۴6ساله دارای دو فرزند و برادر شهید است. 
این شهید فداکار نقش زیادی در تأمین امنیت شهروندان و پیشگیری از وقوع 
کاری خود داشت. صبح روز شنبه بیست وششم مهرماه پیکر  کارنامه  را در  جرایم 
ستوان یکم شهید »داراب امرانی« در گلزار مطهر شهدای شهر یاسوج به خاک سپرده 

شد.

جدال در آب های مرزی
این درحالی است که صبح روز بیست وپنجم مهرماه نیز از آب های قشم خبر تلخ 
دیگری رسید. این بار یک دریابان به دست قاچاقچیان کشته شد. دریابانی که برای 

دستگیری قاچاقچیان دست به کار شده بود اما جان خود را از دست داد. 
ستوان دوم »اصغر ساالرپور«، یکی از مرزبانان پایگاه دریایی قشم بود که در درگیری 
با قاچاقچیان، جان خود را از دست داد. شهید ساالرپور بیش از 1۸  سال به خدمتگزاری 

به مرزنشینان در لباس مرزبانی مشغول بود. 
ماجرا از این قرار بود که صبح روز جمعه بیست وپنجم مهرماه، اکیپ گشت دریایی 
پست کنترل الفت، هنگام گشتزنی و انجام وظیفه به شناور قاچاقچیان برخورد کردند. 

آنها دستور توقف شناور را دادند اما با ممانعت و بی توجهی قاچاقچیان روبه رو شدند.
در برخورد شناور قاچاقچیان با شناور سازمانی پایگاه دریابانی قشم، یکی از افسران 
جوان و پرتالش فرماندهی مرزبانی استان به نام ستوان یکم »اصغر ساالرپور« به شدت 
زخمی و به بیمارستان منتقل شد. او به علت شدت جراحات وارده قبل از رسیدن به 

بیمارستان به شهادت رسید. 
از این شهید دو فرزند پسر 1۲ و ۷ ساله به یادگار مانده است. بالفاصله پس از 
شهادت این مرزبان، موضوع دستگیری عامالن شهادت این شهید به صورت ویژه در 

دستور کار فرماندهی مرزبانی استان هرمزگان قرار گرفت. 
دریابانان با همکاری مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان 
شهرضا، در کمتر از ۲۴ساعت توانستند عامالن این حادثه را شناسایی کنند. آنها در یک 

عملیات ضربتی، خودروی پژو ۴۰5 را توقیف و دونفر را دستگیر کردند. 
متهمان در بازجویی های اولیه به جرم خود اعتراف کردند و در این رابطه پرونده 
برای سیر مراحل قضائی به استان هرمزگان منتقل  قضائی تشکیل شد. متهمان 

شدند.
درحال حاضر عامالن شهادت این دریابان دستگیر شده اند و تالش برای دستگیری 

دیگر مجرمان این حادثه ها همچنان ادامه دارد. 
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مومو وارد می شود…
ساله  یازده  دانش آموز  مرگ  خبر  ]شهروند[   
خوزستانی تحت  تأثیر چالش »مومو« از سوی کاربران 
فضای مجازی در حالی دست به دست می چرخد که  
نیروی  فرماندهی  جانشین  می کند.  رد  را  آن  پلیس 
انتظامی شهرستان اهواز در این زمینه می گوید: »تا 
کنون شکایتی در مورد مرگ به علت چالش مومو 
با  به ما واصل نشده است. حتی هیچ تماسی هم 
مرکز فوریت های پلیسی 11۰ برای اعالم گزارش در این 
زمینه نداشته ایم. اطالع و پیگیری بعد از وقوع جرم در 
صورتی امکانپذیر است که خبر آن از سوی مردم به 
مرکز فوریت های پلیسی اطالع داده شود یا شکایتی 
ثبت شود که مأموران برای پیگیری به این دو مورد 
استناد می کنند ولی برای این خبر تا کنون نه شکایتی 

واصل شده و نه تماسی داشته ایم.«
و  مومو  ازجمله  جدیدی  مرگبار  چالش های 
مریم در ایران پدیدار شده که با دنبال کردن اهداف 
آبی سبب ترویج خشونت و خودکشی  بازی نهنگ 

شده اند.
چند  سال پیش چالش نهنگ آبی رواج پیدا کرد 
و باعث آسیب به خود و خودکشی نوجوانان زیادی 
شد. چالشی که در  سال 96 دو دختر اصفهانی را به 
پل روگذر کشاند؛ دو دختری که تحت  تأثیر این بازی 
خود را به پایین پرتاب کردند. بر اثر این حادثه یکی از 
دختران که پانزده ساله بود جان باخت و دیگری که 
شانزده ساله بود به شدت مجروح و به بیمارستان 
منتقل شد. شاید این دختران یکی از چندین قربانی 
این بازی خطرناک بوده اند که علت سقوط و مرگ آنان 
در این حادثه فاش شد. شاید قربانی های دیگری هم 
داشته است که انگیزه خودکشی کودکان و نوجوانان 

در  هاله ای از ابهام باقی مانده است. 

چالش مومو
بار دیگر و این بار در فضایی محدود تر  اما برای   
که  شده اند  پدیدار  خطرناکی  بازی های  و  چالش ها 
می توانند به اندازه نهنگ آبی خطرناک باشند؛ مومو 
مرگباری  بازی های  از  دیگر  چالش  دو  مریم  بازی  و 
هستند که عالوه بر تجاوز به حریم شخصی کاربران 
به  را  آنان  هستند-  کودکان  آنها  از  باالیی  – درصد 
حتی  و  دیگران  و  خود  به  آسیب   ، پرخطر رفتارهای 

خودکشی تشویق می کنند.
خطرناک ترین  از  مومو  چالش  روزها  این 
کودکان  سالمت  تهدید کننده  مرگبار  چالش های 
است که ساختاری مشابه با نهنگ آبی دارد. در این 
پ به  کاربر 

َ
چالش فردی از طریق پیام رسان واتس ا

آسیب به  پیام می دهد و دستوراتی برای واردکردن 
خود و دیگران در خود دارد. در صورت انجام ندادن 
این دستورات کاربر تهدید به قتل می شود و خود را 

ناچار به انجام و پیروی از مومو می بیند.
پ است که 

َ
 مومو در حقیقت یک اکانت واتس ا

به  که  است  دختر  یک  تصویر  آن  پروفایل  تصویر 
در  جوکرمانند  خنده  با  همراه  زشتی  بسیار  شکل 
آمده است. درواقع تصویر پروفایل مومو فتوشاپ یا 
ویرایش شده نیست بلکه تصویری از یک مجسمه 
از مجموعه آثار عروسک های نمایشگاه توکیو ژاپن 
است که قسمت هایی از آن بریده شده و تنها تصویر 

صورت زشت آن در پروفایل نمایش داده شده است.
موجودی  ژاپنی  افسانه های  در  موجود  این 
وحشتناک و پرنده ای است که طبق افسانه ها گاهی 
نیز می کرده است.  به دزدیدن بچه ها  اقدام  اوقات 
به  فردی  اینستاگرام  در  نخستین بار  مومو  تصویر 
نام ناناکو که عروسک ساز است، منتشر شد و پس 
داستان  اما  یافت.  دست  جهانی  شهرت  به  آن  از 

از  آغاز شد. پس  از فیس بوک  خطرناک شدن مومو 
گروه  یک  در  مجسمه،  این  مشهورشدن  و  معرفی 
با یک شماره  ارتباط  ایجاد  برای  کاربران  فیس بوک، 
آنها  از  برخی  شدند.  کشیده  چالش  به  ناشناس 
چنین بیان می کردند که اگر پیامی را برای مومو ارسال 
وحشتناک،  تصاویری  با  را  آنها  پاسخ  مومو  کنند، 
خشونت آمیز و حتی تهدید می دهد. به نظر می رسد 
و  شد  خواهد  آغاز  پیام  یک  با  تنها  مومو  چالش 
فرستنده پیام نمی تواند پایانی برای آن در نظر بگیرد.

این بازی ابتدا از آرژانتین آغاز شد و سپس تا ایاالت 
گسترش  کشورها  دیگر  و  فرانسه  آلمان،  متحده، 
یافت و تا کنون خودکشی یک دختر نوجوان دوازده 

ساله را به آن نسبت می دهند.

چگونه از مومو در امان باشیم؟
مراقب  باید  نیفتاده اید،  مومو  دام  در  هنوز  اگر 
در  ناشناسی  پیام  اگر  باشید.  دریافتی تان  پیام های 
پ دریافت کردید که مراحل چالش مومو را 

َ
واتس ا

توضیح داده، سریعا آن شماره را بالک و پیام هایش 
تماس  به  هم  بعدا  کنید.  پاک  سین کردن  بدون  را 
ج از کشور پاسخ ندهید تا  شماره های ناشناس خار

خطر کامال از شما دور بماند.

یم بازی مر
پیش  سال  دو   از  بیش  به  مریم  بازی  انتشار 
سرگرمی  محدودشدن  با  روزها  این  اما  برمی گردد؛ 
و  پلی  استور  نرم افزاری  فروشگاه های  به  کودکان 
برنامه های  و  دانلود  صدر  در  نیز  بازی  این  اپ استور 
پرخطر برای گروه سنی کودکان قرار گرفته است. در این 
بازی شما باید به کودکی گمشده کمک کنید تا به آغوش 
خانواده اش بازگردد ولی جلوه های شنیداری و بصری 
بازی به قدری ترسناک و قوی هست که پس از اتمام 
بازی در کاربر عالیم ترس و وحشت دیده می شود. حتی 
برخی از کاربران صداهای غیر واقعی می شنوند و ساعت 

۳ صبح تماس تلفنی دریافت می کنند.
گر چه این بازی به اندازه چالش های مرگبار دیگر 
بسیاری  منفی  اثرات  کودکان  در  اما  نیست  خطرناک 
باقی می گذارد.  شاید فکر می کردیم چالش نهنگ آبی 
خ داده و افراد ناسالم آن را رواج  تنها یک بار در تاریخ ر
داده اند اما متأسفانه با چالش ها و بازی های باال دوباره 
رعب و وحشت به میان کودکان و نوجوانان خواهد 
آمد.  کودکان زیادی به دلیل دسترسی راحت به این 
و  گوگل پلی  نرم افزاری  فروشگاه های  طریق  از  بازی 
می گیرند.  قرار  بازی  این  خطر  معرض  در  اپ استور 
تلقی  خطرناک  کودکان  سنی  رده  برای  مریم  بازی 
شده و برای رده های سنی  باالتر به جز مزاحمت و در 

نخواهد  دیگری  سود  شخصی  اطالعات  خطربودن 
مریم  ترسناک  بازی  فنی  لحاظ  از  اینکه  با  داشت. 
حرف زیادی برای گفتن ندارد و حتی متن های بازی 
مشکالت گرامری دارد اما همچنان جلوه های بصری 

و شنیداری سالمت روانی کاربر را تهدید می کند.
پلیس فتا نیز در مورد بازی مریم واکنش نشان 
داده و از والدین کودکان می خواهد نظارت بیشتری 
داشته  فرزندان شان  دانلودی  برنامه های  روی 
مراجع  همکاری  با  بازی  این  حذف  مراحل  باشند. 
قانونی طی خواهد شد تا از آسیب های احتمالی به 

مردم ایران جلوگیری شود.
می کنیم  توصیه  گجت نیوز  کاربران  شما  به  نیز  ما 
تا مراقبت بیشتر و نزدیک تری از کودک تان حین کار با 
وسایل الکترونیکی داشته باشید تا از مضرات بازی مریم 
و چالش مومو در امان باشید. اگر متوجه نصب بودن این 
برنامه روی موبایل یا تبلت فرزندتان شدید، آن را سریعا 
حذف و سعی کنید با روش های مختلف برای کودک تان 

ایجاد امنیت و آرامش خاطر کنید.

هشدار پلیس فتا به خانواده ها
انتشار  پی  در  خوزستان  استان  فتای  پلیس 
چالش خطرآفرینی به نام مومو در فضای مجازی به 

خانواده ها و دانش آموزان هشدار داد.
گفت:  این باره  در  حسنوند  شاهین  سرهنگ 
»در روزهای گذشته پیامی به نام »چالش مومو« در 
پ منتشر 

َ
شبکه های اجتماعی به  خصوص واتس ا

شده است که اغلب در استان های جنوبی شاهد آن 
بوده ایم و برخی کاربران نیز که بیشتر آنها دانش آموز 
بوده اند، این پیام ها که حاوی تصاویر مومو هستند 

را دریافت کرده اند.«
»برای  داد:  ادامه  خوزستان  فتای  پلیس  رئیس 
با  کاربری  حساب های  از  پ 

َ
واتس ا کاربران  از  برخی 

فارسی  زبان  به  پیام هایی  خارجی  و  ایرانی  شماره 
ارسال شده و از آنها خواسته شده بود که در چالش 
مومو شرکت کنند؛ مومو با استفاده از یک حساب 
پ، یک لینک تماس برای افراد ارسال 

َ
کاربری واتس ا

آنها را به  کرده و پس از شروع به گفت وگو با افراد، 
رفتارهای خطرناک دعوت می کند.

مومو  چالش  کلیپ های  متأسفانه  که  گفت  او 
به  نگرانی ها  این  و  شده  خانواده ها  نگرانی  باعث 
فرزندان نیز منتقل و باعث ایجاد اضطراب در بین 
پلیس  کارشناسان  بررسی های  است.  شده  آنها 
فتا نشان داده که عمده این پیام ها با انگیزه ایجاد 

مزاحمت ارسال شده است.
را حفظ و  انتظار می رود والدین خونسردی خود 

توصیه های الزم را به فرزندان خود منتقل کنند.

ذره بین

درگیری با مأموران شهرداری قزوین دست اسپنددود کن میلیاردر را رو کرد. مرد متکدی 
که در چهارراه های اصلی شهر اقدام به گدایی می کرد، ۳5 چک یک میلیارد و 1۰۰هزار تومانی در 

خانه  پنهان کرده بود،  ۸۴ میلیون در حساب و ۸۰۰هزارتومان پول در جیبش داشت. 
چندین مرتبه به این مرد تذکر شفاهی داده شده بود. مردی که به دروغ خود را جانباز دفاع 
مقدس معرفی می کرد. حتی به این مرد پیشنهاد کمک  شده بود و قرار بود بسته معیشتی 

ارایه شود.
این درحالی است که در ماه های گذشته نیروهای انتظامی و شهرداری مستقر در مرکز 
ساماندهی متکدیان بارها این متکدی را در قزوین و در چهارراه های مختلف دیده بودند که 

در ایام اخیر به صورت علنی به مأموران توهین و حتی به قتل هم تهدید کرده بود.
وقتی این متکدی به مرکز ساماندهی متکدیان منتقل شد، به کارمندان مرکز ساماندهی 
متکدیان پیشنهاد واریز۳۰ تا 5۰ میلیون تومان پول به حساب آنها در ازای دریافت چک داد 
و می گفت: »خودتان را خسته نکنید نتیجه نمی گیرید من قبال تهران بودم کسی نتوانست 

کاری بکند.«
اما بررسی ها نشان داد که این مرد به ظاهر گدا در یکی از مناطق متوسط به باالی شهر 
قزوین زندگی می کند و دارای واحدهای مسکونی دیگری در جنوب شهر و اموال دیگر است 
که با یک  خودرو پراید به نزدیکی محل تکدی گری مراجعه کرده و وسایل اسپنددودکردن را 

نیز همراه خود در صندوق عقب خودرو می آورد.
مسئول مرکز ساماندهی متکدیان  در این باره می گوید: »در قبال افراد مستضعف، 

معلول جسمی و ذهنی، در راه مانده و بی خانمان وظایفی برای این مرکز تشریح شده است، 
همچنین درباره  متکدیان حرفه ای نیز مسئولیت داریم که آنها را به دستگاه قضائی معرفی 
کنیم.« به همین خاطر برای  متکدی میلیادر در دستگاه قضائی قزوین پرونده تشکیل شد 
و با حکم دستگاه قضا خودروی او توقیف شد و مرد اسپنددودکن هم با حمایت قاطعانه و 

اقدام انقالبی دادیار دادسرای قزوین روانه زندان شد.
با حکم دستگاه قضائی، خانه این مرد مورد بررسی قرار گرفت. او حدود ۴۰۰ کیلو برنج و 
اقالم مختلف اهدایی از سوی مردم نظیر روغن مایع، روغن نباتی، بسته های چندکیلویی 
عدس، لوبیا، چندین قوطی رب، ماکارونی، قند، شکر، چای خشک در انباری خانه اش پنهان 

کرده بود.
رحیمی با اشاره به بازدید و بازرسی انجام شده توسط مأموران انتظامی از منزل متکدی 
میلیاردر، گفت: »با وجود تالش های پنهانی صورت گرفته توسط خانواده این متکدی 
جهت خروج چندین چک و کلید گاوصندوق از خانه حین بازرسی مأموران انتظامی، با 
هوشیاری سرپرست نیروهای انتظامی مستقر در مرکز ساماندهی متکدیان، از خروج کلید 
گاوصندوق و چک ها جلوگیری و چک به ارزش تقریبی 11 میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال به همراه 

هشت میلیون ریال پول کشف و ضبط شد.«
شهر بدون متکدی به معنای شهر بدون فقیر نیست و باید نگاه جامعه نسبت به 
تکدی گری تغییر کند و این میلیاردر متکدی نمونه بارزی جهت اثبات این ادعاست که نباید 

به متکدیان کمک کرد و باید کمک های مردمی به دست نیازمندان واقعی برسد.

گدایی مرد میلیاردر از سر سیری

اگر هنوز در دام مومو 
نیفتاده اید، باید مراقب 

پیام های دریافتی تان 
باشید. اگر پیام ناشناسی 

پ دریافت کردید 
َ
در واتس ا

که مراحل چالش مومو 
را توضیح داده، سریعا آن 

شماره را بالک و پیام هایش 
را بدون سین کردن پاک 

کنید. بعدا هم به تماس 
ج  شماره های ناشناس خار

از کشور پاسخ ندهید تا 
خطر کامال از شما دور 

بماند.

 از شــایعه تا واقعیت مرگ دانش آموز 11 ســاله در اهواز تحت تاثیر چالش »مومو«


