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ورزشکار کازرونی بر سکوی دوم مسابقات 
تیروکمان فارس ایستاد

گلچین:  علیرضا  ورزشی/  سرویس 
مقام دوم مسابقات تیر و کمان استان 

فارس به ورزشکار کازرونی رسید.
پرچم  جام  تیروکمان  مسابقه 
گرامیداشت دومین سالگرد شهادت 
برگزار  شیراز  در  سلیمانی   سردار 

شد.
 ۱۱ رقابت ها  از  دوره  این  در 
ورزشکار کازرونی در رده سنی زیر 
حجازی  خانم  مربیگری  با  سال   12

شرکت کردند که سید محمدحسن 
مقام  به  ریکرو  رشته  در  هاشمی 

دومی استان دست یافت.

روایت تلخ مرگ غم انگیز دو برادر خردسال در رودخانه

در  سقوط  علت  به  خردسال  برادر  دو  غم انگیز  مرگ  از  روز   ۵
رودخانه روستای ناصرآباد چاه ملک ریگان می گذرد.

به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایران، دو پسر ۷ و ۵ ساله که 
صبح روز دوشنبه ۲۷ دی برای تماشای رودخانه که بر اثر بارندگی 
شدید ارتفاعات باالدست پرآب و خروشان شده بود به کنار آب 
رفته بودند اما ناگهان زمین زیر پای حسام ۵ ساله خالی شد و او را 
به داخل آب کشاند. در همین موقع برادر ۷ ساله اش محمد حسین با 
دیدن این صحنه بی محابا به دل آب زد تا برادر کوچکش را نجات 
دهد اما شدت جریان آب چنان خروشان و پرقدرت بود که در یک 

چشم برهم زدن هر دو برادر را با خود برد.
برادران کوچکی  ماجرای سقوط محمدحسین و حسام شیهکی راد، 
که تنها فرزندان خانواده خود بودند به داخل رودخانه خروشان در 
روستای ناصرآباد به پدر و مادرشان اعالم شد یکی از اهالی روستا 
که شاهد این ماجرا بود موضوع را به آنها خبر داده و دقایقی بعد 
برای  احمر  امدادگران هالل  همراه  به  روستا  اهالی  و  مادر  و  پدر 

نجات بچه ها به رودخانه رسیدند. 
ایستاده بودند که  شاهد این حادثه گفته بود بچه ها کنار رودخانه 
ناگهان زیر پای حسام خالی شد و به آب افتاد برادر بزرگش محمد 
حسین شجاعانه به رودخانه پرید تا برادرش را نجات دهد اما خودش 

هم قربانی آب رودخانه شد.
کرمان  ریگان   شهرستان  هالل احمر  جمعیت  رئیس  عارف،  بهزاد 
گفت: در ریگان اصاًل بارندگی نداشتیم اما بارندگی در ارتفاعات 

که کیلومترها با این شهرستان فاصله داشت باعث شد آب به شهر 
اعالم  لحظه  از  شود.  و خروشان  پر آب  رودخانه  و  برسد  ریگان 
حادثه، با حدود ۴۰ نفر از امدادگران هالل احمر، نیروهای مردمی و 

بسیج به محل رفتیم تا عملیات جست و جو را آغاز کنیم.
به گفته رضا فالح، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان، ۴۵ 
امدادگر و نجاتگر در قالب ۹ تیم امدادی از شهرستان های ریگان، 
بم و فهرج در عملیات جست و جوی این دو کودک حضور یافتند 

و سرانجام پس از ۳۵ ساعت عملیات اجساد هر دو برادر پیدا شد.
دو  شدن  غرق  به  اشاره  با  کرمان  ریگان  فرماندار  باقری،  امین 
ابراز  ناصرآباد چاه ملک ریگان  کودک ۵ و ۷ ساله در روستای 
داشت: این منطقه هیچگونه بارندگی نداشته است و متأسفانه این دو 
برادر دوشنبه ۲۷ دی به دلیل بی احتیاطی و حضور در کنار رودخانه 
جان خود را از دست دادند. همزمان با پیش بینی های هواشناسی مبنی 
بر بارندگی های شدید و آماده باش ستاد مدیریت بحران استان در 
خصوص احتمال سیالب، تمام نکات هشداری و اطالع رسانی از سیل 

و بارندگی به هم استانی ها و عشایر و روستاییان داده شد.

دومین دوره مسابقات دارت جانبازان 
و معلولین استان در شهرستان دشتی برگزار شد

ورزش های  هیئت  همگانی  کمیته 
جانبازان و معلولین استان با همکاری 
و  جانبازان  ورزش های  هیئت 
معلولین شهرستان دشتی رقابت های 
دارت را در هر دو گروه مردان و 
و  ایستاده  کالس  دو  در  و  بانوان 

نشسته، برگزار کرد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
اداره کل ورزش  روابط عمومی  از 
کمیته  بوشهر؛  استان  جوانان  و 
همگانی هیئت ورزش های جانبازان 
و معلولین استان با همکاری هیئت 
معلولین  و  جانبازان  ورزش های 
شهرستان دشتی رقابت های دارت را 
در هر دو گروه مردان و بانوان و در 
دو کالس ایستاده و نشسته، با حضور 
شهرستان های  از  شرکت کننده   ۸۷
کنگان،  گناوه،  دشتستان،  بوشهر، 
دیر، دشتی، تنگستان در محل سالن 
ورزشی جانبازان و معلولین واقع در 

شهر خورموج برگزار کرد.

رقابت  این  پایان  در  است  گفتنی 
به  شهرستانی  مسئوالن  حضور  با 
نفرات برتر مسابقات حکم قهرمانی 

و مدال اهدا گردید.
ایستاده  دارت  در  برتر  نفرات 
دشتی  از  هاشمی  رضا  ۱-محمد 
۳-علی  دشتی  از  فاتحی  ۲-علی 
صالحی از دشتستان در دارت نشسته 
وندی  مظلوم  مسعود   -۱ آقایان 
جامعی  ۳-حسین  بردی  ۲-حسین 
آرا  جهان  ۱-لیال  بانوان  ودرنشسته 
احمدی  ۳-مهین  زیارتی  ۲_زهرا 
۱-فرزانه  بانوان  ایستاده  دارت  در 
۳-فریده  معیری  ۲-لیال  خضری 

مهاجر

جزئیات جدید از خانه وحشت
وحشت  خانه  پرونده  در  تحقیقات 
در  و  دارد  ادامه  همچنان  تهران 
از خانواده  اتفاق سرنخ هایی  تازه ترین 
خانه  این  در  جسدش  که  دختری 
است.  آمده  به دست  بود  شده  پیدا 
هویت  کشف  برای  جنایی  بازپرس 
مقتول دستور آزمایش دی ان ای صادر 
صدور  با  بار  نخستین  برای  و  کرده 
پوشش  بدون  عکس  انتشار  مجوز 
سعید)شکارچی دختران فراری( را در 

روزنامه ها صادر کرده است.
به گزارش حادثه 24 ،  تحقیقات در 
همچنان  تهران  وحشت  خانه  پرونده 
اتفاق  تازه ترین  در  و  دارد  ادامه 
که  دختری  خانواده  از  سرنخ هایی 
بود  شده  پیدا  خانه  این  در  جسدش 
جنایی  بازپرس  است.  آمده  به دست 
دستور  مقتول  هویت  کشف  برای 
آزمایش دی ان ای صادر کرده و برای 
انتشار  مجوز  صدور  با  بار  نخستین 
سعید)شکارچی  پوشش  بدون  عکس 
دختران فراری( را در روزنامه ها صادر 
کرده است.از روز پانزدهم آذر و پس 
از افشای اسرار خانه وحشت پایتخت 
که در آن دختری به قتل رسیده و ۲ 
دختر دیگر پس از ماه ها زندانی بودن 
در  تحقیقات  یافته اند،  نجات  آنجا  در 
اصلی  متهم  دارد.  ادامه  پرونده  این 
سعید  نام  به  ۳۳ساله  جوانی  پرونده 
است که با معرفی خود به عنوان مأمور 
داده  فریب  را  فراری  دختران  پلیس، 
و به خانه اش در حوالی خیابان قزوین 
آنها  خواهرش  به  همراه  و  می کشاند 
جسد  شدن  پیدا  می کرد.  زندانی  را 
خانه  این  در  دختر  یک  پیچ  نایلون  
از قتل او می گذشت،  که حدود ۴ماه 
احتمال اینکه افراد دیگری نیز قربانی 
این متهم شده باشند را قوت می بخشید 
دختر،  این  قتل  راز  کشف  برای  و 
قاضی  دستور  با  خواهرش  و  سعید 
محمد وهابی، بازپرس دادسرای جنایی 
دهم  اداره  مأموران  اختیار  در  تهران 
پلیس آگاهی تهران قرار گرفتند، اما 
سعید همچنان مدعی است قاتل نیست. 

از سوی دیگر تحقیقات در این پرونده 
دارد.  ادامه  موجود  ابهامات  رفع  برای 
یکی از ابهامات هویت همان دختری 
است که حدود 4ماه جسدش در خانه 
جسد  اینکه  به  توجه  با  بود.  وحشت 
دچار فساد نعشی شده و زمان زیادی 
از مرگ می گذشته است چهره او قابل 
شناسایی نبود. در این شرایط تحقیقات 
ادامه داشت تا اینکه در خانه وحشت 
شماره تلفنی به دست آمده که متعلق به 
زنی ساکن مشهد است. این در حالی 
است که دختران نجات یافته از خانه 
وحشت می گفتند مقتول لهجه مشهدی 
در  که  تلفنی  شماره  با  است.  داشته 
خانه وحشت به دست آمده، حاال زنی 
در این شهر شناسایی شده که می گوید 
ناپدید  ماه  اردیبهشت  اوایل  دخترش 
شده است. این زن در تحقیقات چنین 
گفته است: دخترم به نام محبوبه متولد 
سال68 بود و از اردیبهشت ماه ناپدید 
تماس  من  با  روز  چند  از  پس  و  شد 
او  است.  تهران  در  گفت  و  گرفت 
گفت در خانه یک مأمور پلیس است 
و حتی گوشی را به دست آن مرد داد 
مرد  کرد.  صحبت  تلفنی  من  با  او  و 
مسافرخانه  یک  در  می گفت  جوان 
خانه  در  دخترم  و گفت  می کند  کار 
او زندگی می کند و به من اطمینان داد 
که حال دخترم خوب است و مشکلی 
برایش پیش نخواهد آمد. این نخستین 
دخترم  و  من  تلفنی  تماس  آخرین  و 
از  خبری  دیگر  پس  آن  از  و  بود 
دخترم نداشتم.گفته های این زن با همه 
آمده  به دست  سعید  از  که  اطالعاتی 
بازپرس  این حال  با  همخوانی دارد و 
جنایی دستور آزمایش دی ان ای صادر 
جسد  آیا  که  شود  مشخص  تا  کرده 
کشف شده در خانه وحشت دختر این 

زن است یا نه.

دو پیروزی برای باژوند بوشهر در لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور

مرحله سوم لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور به میزبانی 
استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش 
بسکتبال  اول  دسته  لیگ  سوم  مرحله  از  بوشهر،  استان  جوانان  و 

در  بوشهر  باژوند  تیم  بوشهر،  استان  میزبانی  به  باشگاه های کشور 
نخستین دیدار خود پیشتازان اهواز با نتیجه ۵۰–۷۱ به نفع باژوند به 
پایان رسید.شاگردان فرشته باژوند در دومین دیدار خود نیز تیم 71 

بر 30 خانه بسکتبال بندر امام را شکست داد.

پیروزی نماینده فارس در هفته نخست 
لیگ دسته یک فوتبال بانوان کشور

كشف فریم های عینك قاچاق در فارس
از  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
توقیف سواری سمند حامل 8 هزار 
خارجی  طبی  عینك  فریم   عدد 
ریال  میلیارد   20 ارزش  به  قاچاق 

خبر داد.
طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
رهام بخش  سردار  فارس،  پلیس  از 
حبیبی با اعالم این خبر بیان داشت: 
استان  تكاوری  یگان  مأموران 
خودروهای  کنترل  حین  فارس 

عبوری در محور فیروزآباد-كوار به یک سواری سمند حامل بار مشکوک 
و دستور ایست را صادر كردند.

وی افزود: راننده بدون توجه به فرمان پلیس متواری و پس از طی مسافتی 
تخصصی  و  فنی  اقدامات  با  شدند  موفق  انتظامی  مأموران  گریز  و  تعقیب 

خودرو را توقیف و راننده را نیز دستگیر كنند.
فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینكه در بازرسی از این خودرو 8 هزار 
عدد فرم  عینك طبی خارجی قاچاق کشف شد، تصریح كرد: كارشناسان 

ارزش اموال مكشوفه را 20 میلیارد ریال برآورد كرده اند.
مراجع  تحویل  قانونی  مراحل  سیر  برای  راننده  اینكه  بیان  با  حبیبی  سردار 
قضائی شد، خاطر نشان كرد: از شهروندان تقاضا داریم در صورت اطالع از 
فعالیت های این گونه افراد سودجو، مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن 

110به پلیس اطالع دهند.

کشف گازوییل قاچاق در مرودشت 
 31 کشف  از  مرودشت  انتظامی  فرمانده 
هزار و 200 لیتر گازوییل قاچاق به ارزش 

4 میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد. 
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از پلیس 
تشریح  در  زینلی  فرشید  سرهنگ  فارس، 
پاسگاه  مأموران  داشت:  اظهار  خبر  این 
ضربتی  طرح  اجرای  در  کناره  انتظامی 

با اشراف اطالعاتی از وجود مقادیری  با قاچاق فرآوردهای نفتی  مبارزه 
سوخت قاچاق در یکی از روستاهای این شهرستان مطلع و پیگیری موضوع 

را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام 
و یك دستگاه كامیون و دو خودرو وانت نیسان كه در محل پارك بود را 

برای بررسی بیشتر به مقر انتظامی داللت دادند.
هزار   30 كامیون  از  بازرسی  در  اینكه  بیان  با  مرودشت  انتظامی  فرمانده 
لیتر و از دو خودرو وانت نیسان یك هزار و 200 لیتر گازوئیل قاچاق 
كشف شد، تصریح كرد: در این خصوص 2 نفر برای سیر مراحل قانونی 
تحویل مراجع قضائی شدند.سرهنگ زینلی با بیان اینكه در این ماموریت 
در مجموع  31 هزار و 200 لیتر گازوییل قاچاق كشف شد، گفت: ارزش 

سوخت های مكشوفه برابر نظر كارشناسان 4 میلیارد برآورد شده است.

در  شیراز،  کران  ایساتیس  فرا  تیم 
فوتبال  رقابت های  نخست  هفته 
لیگ دسته یک بانوان کشور مهمان 

خود را شکست داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
جوانان فارس، در هفته نخست، تیم 
فرا ایساتیس کران میزبان تیم ایوبی 
اسپرت گلستان بود که در پایان با 

نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید.
یک  دسته  لیگ  رقابت های  در 
تیم  هشت  کشور،  بانوان  فوتبال 
هم  با  برگشت  و  رفت  صورت  به 
رقابت می کنند و در پایان تیم اول 
و دوم به لیگ برتر صعود می کنند.

این  در  فارس  نماینده  گل های 
فاطمه  صداقتی،  آیدا  توسط  دیدار 
جاویدی، شیوا موالیی به ثمر رسید.
هفته  در  کران  ایساتیس  فرا  تیم 
بانوان  فوتبال  یک  دسته  لیگ  دوم 
اصفهان  تام  تیم  مهمان  کشور، 

خواهد بود.

برگزاری مسابقات هفتگی شطرنج 
در شهرستان کازرون

شهرستان  شطرنج  هفتگی  مسابقات 
کازرون در 7 دور به روش سوئیسی 
با حضور شطرنج بازان و پیشکسوتان 
و بازیکنان رده سنی در محل هیئت 
برگزار  کازرون  شهرستان  شطرنج 

شد. 
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شطرنج  هیئت  عمومی  روابط  از 
افتخار  به  مسابقات  این  کازرون، 
بااخالق  پیشکسوت  از  تجلیل  و 
شطرنج کازرون مصطفی والی زاده 

برگزار گردید.
فشرده،  رقابت های  این  پایان  در 
شناخته  زیر  به شرح  برتر  مقام های 

شدند:
مقام   / مشی  هوشنگ  اول:  مقام 

سوم:  مقام   / نوروزی  محمد  دوم: 
چهارم:  مقام   / صمدمحمودی 

امیررضا بهاری
پیشکسوت:  بازیکن  بهترین 

محمدحسین محمودی
امیرعلی  سنی:  رده  بازیکن  بهترین 

طراوت پور
جمعه  هر  هفتگی  سریع  مسابقات 
رأس ساعت 9:30 صبح در کازرون 

برگزار می شود.

نفرات برتر انتخابی کاراته بانوان خوزستان معرفی شدند

نفرات برتر رقابت های انتخابی کاراته بانوان خوزستان در دو بخش 
کاتا و کومیته معرفی شدند.

جوانان  و  ورزش  کل  اداره  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
خوزستان، مسابقات انتخابی کاراته بانوان خوزستان جهت شناخت 
اهواز  در  ملی،  تیم  انتخابی  رقابت های  به  اعزام  برای  برتر  نفرات 

برگزار شد.
به  پوراسداهلل  مبینا  و  رضایی  زهرا  مسابقات،  این  کاتا  بخش  در 
ترتیب اول و دوم شدند و نازنین نیاکان و مبینا سروستانی عنوان 

سوم مشترک را به دست آوردند.
غزل  و  احمدی  ساناز  کیلوگرم   -۵۰ وزن  در  و  بخش کومیته  در 
طالوری به ترتیب مقام های اول و دوم را به خود اختصاص دادند و 
نگار گراوند و الریسا بویری عنوان سوم مشترک را کسب کردند، 
در وزن ۵۵- کیلوگرم زهرا کرم پوری اول شد، بهار حضرت بگی 
در رده دوم ایستاد و پریچهر جهانگیری و نازیال رئوف مقام سوم 
مشترک را به دست آوردند و در وزن ۶۱- کیلوگرم ساناز سبزعلی 

به قهرمانی رسید، مهشید حبیب پور دوم شد و شکیال آردش رتبه 
سوم را به خود اختصاص داد.

همچنین در وزن ۶۸- کیلوگرم دنیا سلحشور اول شد، مهتاب سوری 
را  سوم  رتبه  مقدم  سعیدی  فاطمه  و  گرفت  قرار  دوم  جایگاه  در 
کسب کرد و در وزن ۶۸+ کیلوگرم مینا للری سردارآبادی قهرمان 
شد، فرنوش مهدی پور در رده دوم ایستاد و فاطمه اسکندری و الهه 

تراکمه عنوان سوم مشترک را کسب کردند.

صدرنشینی شمشیربازی بانوان خوزستان در لیگ برتر کشور

تیم اسلحه اپه خوزستان در پایان هفته اول لیگ برتر شمشیربازی 
بانوان کشور در صدر جدول قرار گرفت.

جوانان  و  ورزش  کل  اداره  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
در  کشور  بانوان  شمشیربازی  برتر  لیگ  نخست  هفته  خوزستان، 
اسلحه اپه، روز جمعه یکم بهمن ماه با حضور هفت تیم در تهران 

برگزار شد.
تیم هیئت شمشیربازی خوزستان در این هفته از رقابت های با کسب 
بر صدر جدول  مقتدرانه  شد  موفق  بازی خود،  از چهار  برد  چهار 

تکیه بزند.
جدول  صدر  در  امتیاز   ۱۲ با  اول  هفته  پایان  در  خوزستان  تیم 
یازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر شمشیربازی کشور قرار دارد.
زیر  به شرح  اول  هفته  در  هیئت شمشیربازی خوزستان  تیم  نتایج 

است:
هیئت شمشیربازی خوزستان ۴۵ - خانه شمشیربازی کرمانشاه ۱۵

خوزستان ۴۵ - فوالد مبارکه سپاهان ۲۵
خوزستان ۴۵ - راهنما آکادمی تهران ۲۹

خوزستان ۴۵ - آرتا ارتوپد ارومیه ۱۹

بازداشت سازنده دوربین مخفی جنجالی

چند روز قبل انتشار کلیپی در فضای مجازی با عنوان دوربین مخفی و 
پاشیدن خامه به  صورت مردم در خیابان با واکنش  های زیادی از سوی 
کاربران همراه شد. به  دنبال این ماجرا پلیس فتا از بستن صفحه سازنده 
این کلیپ و بازداشت وی با دستور مقام قضایی خبر داد.به گزارش 
اقتصاد آنالین به نقل از ایران، در حالی که این روزها ساخت چنین 
تشویش  و  رعب آور  توهین آمیز،  محتوای  با  کشور  در  کلیپ هایی 
اذهان عمومی و انتشار آن در فضای مجازی به عنوان دوربین مخفی 
برخورد  چگونگی  و  موضوع  این  بررسی  برای  است  یافته  افزایش 
از قضات دادگستری و  به سراغ یکی  با آن  پیشگیرانه  یا  قانونی و 
کارشناس حوزه جرایم سایبری و رایانه ای رفته و با وی گفت و گویی 
انجام دادیم.قاضی عصمت اهلل جابری در این باره گفت: در کشور ما 
نخست باید فرهنگ ساخت دوربین مخفی جا بیفتد یعنی کسانی که 
دست اندرکار امور فرهنگی هستند در این زمینه فرهنگ سازی کنند و 
قانونگذاران به هرکسی که قصدش فقط جذب فالوور و کسب درآمد 
است اجازه ساخت دوربین مخفی با هر سوژه ای و با یک دوربین تلفن 
همراه ندهند تا به این به بهانه حریم خصوصی مردم در جامعه نقض 
شود.البته ساخت دوربین مخفی با محتوای انساندوستانه و تشویق مردم 
به انجام کارهای نیک عمل پسندیده ای است و کسی با آن مخالفتی 
یا  سالمند  فرد  یک  اتوبوس  و  مترو  در  وقتی  مثال  به عنوان  ندارد. 

مادری باردار ایستاده و از فرد دیگری که نشسته درخواست می کند 
جای خود را به او بدهد و واکنش افراد به تصویر کشیده می شود این 
یعنی دعوت به کار نیک و رفتار حسنه که باعث می شود فرد از آن 
به بعد وقتی با چنین موردی رو به رو شد به تصور اینکه شاید مقابل 
دوربین مخفی قرار دارد سعی می کند کار درست را انجام دهد اما در 
مقابل برخی دوربین مخفی ها نقض حریم خصوصی، تشویق به رفتار 
برای  عاملی  به  می تواند  و  است  عمومی  اذهان  تشویش  و  مجرمانه 
مردم  جیب  خیابان  در  که  دیده ایم  بارها  شود.ما  تبدیل  سوءاستفاده 
را می زنند یا به صورت دیگران خامه می کوبند و وقتی طرف مقابل 
را عصبی کرده و باعث واکنش های پرخاشگرانه در وی می شوند با 
این ادعا که شما مقابل دوربین مخفی قرار دارید می  خواهند رفتار 
غیراخالقی و حتی مجرمانه خود را توجیه کنند در صورتی که این 
کار جرم است و در قانون مجازات اسالمی نقض حریم خصوصی افراد 
به عنوان جرم تلقی شده و حتی پخش تصاویر بدون اجازه این افراد 
است.  نیز جرم  مجازی  فضای  در  غیرعادی  و  در آن حالت عصبی 
این  با سازندگان  اینجاست که پلیس و قاضی می تواند وارد شود و 
کلیپ ها برخورد کند که نمونه آخر آن هم بستن صفحه اینستاگرامی 
و بازداشت فردی بود که در خیابان به صورت مردم خامه می کوبید و 

باعث عصبانیت و ایجاد حس ناامنی بین مردم شده بود.


