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کالهبردار  40ميلياردی پسته در يزد دستگير شد

آفتاب يزد -مريم مظفري :فرمانده انتظامي استان از دستگيري
فردي که به بهانه تجارت پس��ته  40ميليارد ريال از شهروندان در
چندين شهرس��تان کالهب��رداري کرده بود خبر داد .س��ردار ايرج
کاکاوند درباره جزئيات اين خبر گفت :با توجه به شکايت تعدادي از
شهروندان در شهرستان خاتم مبني بر اينکه فردي به بهانه تجارت و
خريد پسته مبالغ هنگفتي را از آنها کالهبرداري کرده است؛ بررسي
موضوع در دس��تور کار ماموران پليس قرار گرفت .وي ضمن اشاره
به تالش ش��بانه روزي ماموران پلي��س ادامه داد :کارآگاهان پليس

آگاهي شهرس��تان خاتم پس از انجام تحقيقات الزم
متوجه شدند متهم پس از خريد  50تن پسته از محل
متواري ش��ده است .س��ردار کاکاوند خاطرنشان کرد:
ماموران پليس با تحقيقات گس��ترده ،ردپايي از متهم
را در شهرس��تان خاتم به دس��ت آورده و پس از اخذ
مجوز قضايي ،در يک عمليات ضربتي و غافلگيرانه وي را دستگير و
براي انجام بازجويي به اداره پليس منتقل کردند .رئيس پليس استان
يزد گفت :متهم در بازجوييهاي پليس��ي به خريد  50تن پسته و

حوادث

کالهبرداري به مبلغ  40ميليارد ريال از  12کشاورز در
شهرستانهاي ،خاتم ،انار ،سيرجان و شهربابک اعتراف
کرد .سردار کاکاوند با بيان اينکه تحقيقات بيشتر پليس
در خصوص شناسايي مالباختگان اين پرونده ادامه دارد،
افزود :متهم براي س��ير مراح��ل قانوني تحويل مراجع
قضايي ش��د .فرمانده انتظامي اس��تان يزد در خاتمه از شهروندان
خواست تا در معامالت خود جانب احتياط را رعايت کرده تا در دام
شيادان و کالهبرداران گرفتار نشوند.

سرنوشت شوم
سارا

اولين بار از من درخواست رابطه . . .کرد ،هر چند مقاومت کردم
ولی دست آخر راضی شدم با او همراه شوم .وی مرا به منزل يکي
از دوستانش برد و در آنجا مرا مورد آزار و اذيت قرار داد .اين اولين
تجربهام بود .آن پسر حتی از من فيلم و عکس هم تهيه کرده بود.
سارا دختر  13سالهاي اس��ت که در اثر تربيت
غل��ط ،وج��ود نام��ادري بيرح��م و بيکفايتي
پدر ،به سرنوش��ت ش��ومي دچار ش��ده اس��ت.
ب��ه گزارش ميزان ،در حاليکه عقربهها س��اعت
 10صبح را نش��ان ميداد ،س��ارا ک��ه دختري
فراري است توسط مأموران آگاهي دستگير و به
کالنتري ارجاع داده ش��د .سارا با اندامي نحيف
و الغر در حضور مش��اور و مددکار کالنتري جم
اينگونه داس��تان ش��وم زندگياش را بيان کرد.
خيل��ي بچه بودم که مادرم را از دس��ت دادم و
براي هميش��ه تنها ماندم .پدرم بالفاصله بعد از
فوت مادرم ازدواج مج��دد کرد .نامادريام زني
بيرح��م و بداخالق بود و از همان اول ش��روع
ب��ه اذيت و آزار من کرد .هميش��ه در چش��م او

دو کارگر کارخانه مقوا س��ازي پارت س��لولز در
فريمان بر اثر گازگرفتگي جان خود را از دس��ت
دادند.
ب��ه گ��زارش ايلنا ،صب��ح روز بيس��ت و هفتم
فروردين گازگرفتگي ناش��ي از مواد کاغذي در
ش��رکت پارت س��لولز ش��هرک صنعتي کاويان
فريمان ج��ان دو کارگر را گرفت و دو نفر ديگر

خ��وار بودم ،کمي ک��ه بزرگتر ش��دم يعني در
 12سالگي ،نامادريام براي اينکه زودتر از شر من
خالص ش��ود ،مرا با پسري آشنا کرد .آن پسر با
موتورس��يکلت در اطراف منزلمان بود و به من
شماره داد و من هم با او تماس گرفتم و آشنايي
م��ن ب��ا او ح��دود چن��د ماهي طول کش��يد.
اولي��ن ب��ار از من درخواس��ت رابط��ه . . .کرد،
ه��ر چند مقاومت کردم ولي دس��ت آخر راضي
ش��دم با او همراه شوم .وي مرا به منزل يکي از
دوس��تانش برد و در آنجا مرا مورد آزار و اذيت
قرار داد .اين اولين تجربهام بود .آن پس��ر حتي
از من فيلم و عکس هم تهيه کرده بود .چند روز
بعد مجددا درخواس��ت برق��راري رابطه کرد که
وقتي مخالفت کردم ،گفت عکسهايي که ازت

گرفتم را پخش ميکنم ،مجبور ش��دم همراه او
بروم .وقتي به محل مورد نظر رس��يديم متوجه
حضور چند پس��ر ديگر در آنجا شدم و آنها نيز
مرا م��ورد اذيت و آزار ق��رار داده و از من فيلم
گرفتند .آنها چند مرتبه ديگر هم اين بال را سرم
آوردند و کاري از دست من بر نميآمد تا اينکه
به زور ،خود را از دستشان رها کردم و به منزل
برگشتم و درباره اتفاقاتي که برايم رخ داده بود
چي��زي ب��ه کس��ي نگفتم ول��ي مث��ل اينکه
اين کابوسها و تنهاي��ي و ترس رهايم نميکرد
و اين کار برايم ش��ده بود يک عادت و سرگرمي!
پس از مدتي با پسري ديگر آشنا شدم و پيشنهاد
داد ک��ه براي رهاي��ي و خوش��بختي همراه وي
فرار کنم! بعد از مدرس��ه ب��ا او رفتم .نامادريام

مرگ دو کارگر بر اثر گازگرفتگی

را نيز مسموم و روانه
بيمارستانکرد.
از ق��رار معل��وم ،در
پ��ي اط�لاع از وقوع
حادث��ه در س��اعت
:935دقيق��ه صب��ح
روز يکش��نبه در

يک��ي از ش��رکتهاي
تولي��د کارتن ،پرس��نل
آتشنشاني به سرعت به
محل اعزام شدند.
کارگ��ران اين ش��رکت
در ات��اق تبديل کاغذ به
خمير در حال نظافت و

دختربچه14ساله اخاذی میکرد
سربازی که از
دستگيری
دختربچه
سربازيکهاز
دستگيري
بزرگ با اش��اره به
رئيس پليس فت��ا تهران
اينکهي پس از
کس��ب مجوزهاي قضايي ب��ا انجام اقدامات اس��ت .کاکوان اضافه کرد :اين فرد انگيزه خود را از
کرد
اخاذيم
14ساله
دختر14س��الهاي که قرباني هوسهاي يک سرباز روانشناسانه و اعتمادسازي الزم ،دختر شاکي يقين ارتکاب به چنين اعمالي کس��ب مال اعالم کرد که
ش��ده بود ،گفت :اي��ن مجرم با اغف��ال دختربچه
 14ساله و به دست آوردن عکسهاي وي ،به دنبال
اخاذي و سوء استفاده از او بود که از سوي پليس فتا
دستگير شد .سرهنگ محمدمهدي کاکوان رئيس
پليس فتا تهران بزرگ گفت :فردي با مراجعه به اين
ت كه
پليس ضمن ارائه ش��کايت خود ،اذعان داش 
فردي با اغفال دختر  14سالهام با گرفتن عکسهاي
ش��خصي وي ،اقدام به تهيه تصاويري مستهجن از
وي کرده و ضمن تحت تأثي��ر قراردادن زندگيام،
کار را به جايي رس��انده که حتي دخترم حاضر به
همکاري ب��راي پرداخت مبلغ 400ميليون ريال از
حساب بنده به اين فرد شياد شده است .به گزارش
ايرنا ،وي ادامه داد :با توجه به اينکه براي پيجويي
موضوع نياز به حضور دختر ش��اکي ضروري بوده،

کرد که همکاري وي با پليس مش��کل ساز نبوده و
به نفع وي خواهد بود .کاکوان افزود :پس از تحقيقات
کام��ل و جامع از وي روش��ن ش��د مته��م فردي
 26س��اله است که س��رباز يکي از بيمارستانهاي
شهر تهران بوده و با اغفال دختر و تهيه تصاويري از
وي ،درحال سوء استفاده و اخاذي از اين دختربچه
است و تاکنون مبلغ  400ميليون ريال وجه نقد و
طال از وي اخاذي کرده و مجددأ درخواس��تهاي
ديگ��ري از وي دارد .رئيس پليس فتا تهران بزرگ
اضافه ک��رد :به دليل حساس��يت موض��وع اکيپ
مجربي از اين پليس براي دس��تگيري متهم اعزام
و با دس��تگيري ،ادله جرم الکترونيکي وي کشف و
ضبط شد و با اعتراف نامبرده مشخص شد متهم با
افراد ديگري نيز چنين ارتباط و اقدامي را انجام داده

درنهاي��ت با صدور قرار قانوني الزم ،متهم به زندان
اوي��ن اعزام ش��د .وي تاکيدکرد :حتم��اً والدين بر
فعاليت سايبري فرزندان خود نظارت داشته باشند
و آموزشه��اي الزم را به آنها ارائه دهند که در اين
فضا چگونه رفتار کنند .رئيس پليس فتا تهران در
ادامه به ش��هروندان هش��دار داد که به فرزندانتان
بگوييد هيچ گاه اطالعات ش��خصي خ��ود را براي
کس��ي بازگو نکنند و اطالعات مهم شخصيشان
را از جمله تصاوير خصوصي خود ،در ش��بکههاي
اجتماعي به اش��تراک نگذارند يا براي کسي ارسال
نکنند .سرهنگ کاکوان از مردم خواست در صورت
مشاهده موارد مشکوک ،از طريق سايت پليس فتا
به نشاني  www. CyberPolice. irقسمت ثبت
گزارشات مردمي آن را ثبت کنند.

تريلر  23راس گوسفند را در چهارمحال و بختياری تلف کرد

مدير روابط عمومي اداره کل راهداري و حمل
و نقل ج��ادهاي چهارمح��ال و بختياري گفت:
 23راس گوسفند متعلق به عشاير اين استان در
برخورد با يک دس��تگاه تريلر در کمربندي شهر
ناغان تلف ش��دند .کيام��رث محمودي با اعالم
اين خبر به رس��انههاي استان ،اظهار کرد :اين
حادثه ساعت  12ديروز در کمربندي شهر ناغان
در شهرس��تان کيار به وقوع پيوس��ت که بر اثر
آن  35راس گوس��فند ديگر نيز زخمي شدند.
به گفت��ه وي ،با حضور نيروه��اي راهداري و
پلي��س راه ،تريلر ب��ه پارکينگ منتقل ش��د و

سودوکو

علت حادثه در دس��ت بررس��ي اس��ت .پليس
راه و مديري��ت بحران چهارمح��ال و بختياري

در اطالعيهه��اي جداگان��ه با توجه به ش��روع
زودهنگام کوچ و حرکت دامها از عرض جادهها،
به رانندگان هش��دار داد با احتياط و س��رعت
مطمئنه حرکت کنن��د .چهارمحال و بختياري
پس از فارس دومين استان عشايرنشين کشور
اس��ت ،اين اس��تان 19هزار خانوار با جمعيت
 129هزار عش��اير و يک ميلي��ون و  500هزار
راس دام س��بک و سنگين 25 ،درصد توليدات
گوش��ت قرمز اس��تان و  30درص��د از صنايع
دس��تي و ديگر توليدات نظير لبنيات ،پش��م و
شير را توليد ميکند.

ارقام از  ۱تا  ۹را طوری در خانههای سفید قرار دهید
كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهای كوچك  ۳در  ۳یكبار دیده شود.

شماره۲۰30 :

شماره۲۰31 :

تم��اس گرفت و م��را دعوا کرد که س��ريعتر به
منزل برگردم ولي چون ميترس��يدم پدرم مرا
به ش��دت تنبيه کند ،نتوانستم برگردم و همين
بهانهاي ش��د که آن پسر مرا نزد خود نگه دارد.
چند روز که گذشت وي درخواست رابطه کرد و
من مخالفت کردم ولي به زور توانست به نقشه
پليد خود جامه عمل بپوش��اند .وي حتي قرص
روانگردان و مشروب هم به من خوراند .با همه
اي��ن بي آبرويي و گندهاي��ي که زده بودم حتي
اگر ميخواستم ،نميتوانستم برگردم .خانوادهام
خيل��ي دنبال��م گش��ته بودن��د و تقريب��اً از
پي��دا ک��ردن من نااميد ش��ده بودند ،ت��ا اينکه
در حال پرس��ه زني با موتور بوديم که توس��ط
پليس دستگير شديم.

تخليه خمير کاغ��ذ بودند که دچار گازگرفتگي
حاص��ل از مواد موجود ش��دند و متأس��فانه دو
کارگر اين ش��رکت به نامهاي جواد  ۴۰ساله و
قاس��م  ۳۶ساله در همان لحظه اوليه جان خود
را از دس��ت دادن��د و دو کارگ��ر ديگر که  ۲۷و
 ۳۰س��ال سن دارند با حضور به موقع اورژانس،
احيا شدند.

۵

سهشنبه 29فروردین  1396شماره4871

قطع مچ پای کارگر بهبهانی در کارخانه

م�چ پاي يک کارگ�ر بهبهاني در هنگام انجام کار با دس�تگاه خردکن خوراک دام قطع
ش�د .به گزارش ايلنا ،ش�امگاه روز ش�نبه  ۲۶فروردين ماه ،يک کارگر در شهرس�تان
بهبه�ان ک�ه در يک�ي از ش�رکتهاي خ�وراک دام مش�غول کار ب�ود ،در حي�ن کار با
دس�تگاه خ�رد کن دچار حادثه ش�د ک�ه طي اين حادثه پ�اي اين کارگ�ر از ناحيه مچ
قطع شد.

میز خبر

دستگيری قاتل فراری در شيراز

فرمانده انتظامي شهرستان شيراز از دستگيري
يك قاتل ف��راري در اين شهرس��تان خبر داد.
به گزارش ميزان ،س��رهنگ يوس��ف ملكزاده
گفت :در پي نزاع و درگيري منجر به قتل يكي از
شهروندان در شهرستان سپيدان و متواري شدن
فرد قاتل به سمت شيراز ،موضوع به صورت ويژه
در دستوركار مأموران انتظامي شهرستان و عوامل
گشتي پليس قرار گرفت .وي ادامه داد :تحقيقات
و بازرسيهاي مقطعي در اين رابطه ادامه داشت
تا اينكه مأموران گشت كالنتري قصردشت شيراز
از حض��ور فرد قاتل در يكي از بيمارس��تانهاي
ش��يراز مطلع و بالفاصله جهت بررسي موضوع
اعزام شدند .فرمانده انتظامي شهرستان شيراز با
بيان اينكه با سرعت عمل مأموران فرد قاتل در
محل مورد نظر شناسايي و دستگير شد ،افزود:
متهم كه بر اثر نزاع و درگيري مصدوم شده بود،
جهت مداواي خود به بيمارستان مراجعه كرده
بود كه دستگير و به مقر انتظامي منتقل شد.

تخريبخانهباانفجارآبگرمکن

معاون عمليات سازمان آتشنشاني بندرعباس
از انفجار يك دس��تگاه آبگرمکن برقي که منجر
به تخريب يکخانه قديم��ي در بلوار جمهوري
شد ،خبر داد.به گزارش ايسنا ،حسن اميني زاده
در اين خصوص اظهار کرد :عمل نکردن ش��ير
اطمين��ان آبگرمکن برق��ي در يکخانه قديمي
موجب ويران ش��دن بخشي از منزل شد .وي با
بيان اينکه اين حادثه ساعت  3:29بامداد ديروز
در کوچ��ه تع��اون  24رخ داد ،اف��زود :به دليل
اينکه آبگرمکن در بيرون از خانه قرار داشته و از
طرفي ،در آن ساعت در کوچه کسي نبوده است،
خوشبختانه اين سانحه هيچگونه خسارت جاني
به دنبال نداشت.

افقی

  - 1م�اده قندی ک�ه در اغلب میوه ها
وج�ود دارد  -آدمی�رال  ،دری�ا س�االر
 - 2پدر جد رستم  -تلف شده  -آفرین
فرنگی  - 3با وجود این  -یاری  -حرص
 - 4با س�ابقه  -گاز استخرها  -اربعین
 - 5نصف عمده  -جاده  ،محل عبور -
کم پول  ،تهیدست  - 6درس انگلیسی
 اث�ر چرب�ی  -بلند ترین رش�ته کوهاروپا  - 7الزم بودن  -غزال  -فهرس�ت
غذا  -گوش�ه گیری!  - 8موس�یقیدان
ش�هیر آلمانی  - 9نام ترکی  -وس�یله
شکار جانور  -الفبای خوراکی  -تجویز
پزش�ک  - 10پس�وند مراقبت  -ارزش
و اعتب�ار  -درخت ل�رزان  - 11حرکت
ژیمناستیک  -سو  -جوی خون  - 12از
انواع جناس  -بنا به  ،به موجب  -تخته
ضخیم بلند  - 13شگرد کشتی  -جای
عشقآنجاست-شیپورسربازخانهها
!  - 14نژاد سفید اروپای شرقی  -ملیت
تولستوی  -کشوری در مدیترانه با مرکز
" والت�ا "  - 15مکت�ب آزادی خواهی -
میوه روغن دار

 - 1بنایی از سده ششم هجری در همدان
دارای تزئین�ات چش�مگیر  -فال گرفتن
 - 2از دختران حضرت شعیب (ع)  -کسی
که بر او سجده کنند  -شهر و تیم فوتبالی
در فرانسه  - 3سنگ ترازو – فرزند فرزند
 ت�رس  -عضو صورت  - 4کالنتر  -عضوآجی�ل  -بان�گ کالغ  - 5ش�یرینی
ش�اخه ای  -مثنوی اثر طبع شیخ بهایی
 - 6راه و روش  -ن�ام  -مه�ره ش�طرنج
 - 7کران�ه های آس�مان  -زبان�ه آتش -
نزدیکی  -ش�هر زیارتی  - 8ملت ها  -از
ورزش های رزمی  -ماچ  - 9یک عامیانه -
حشرهچسبنده-مهمانی-پسوندمکاتب
فرنگی  - 10پادشاه  -درون چیزی  -فرزی
و چابک�ی  - 11هیدروتراپ�ی  -از روی
لغزش و خطا  - 12یک�ی از القاب اروپایی
 ک�وه همدان  -نرده چوب�ی  - 13آش -ضربه ای فنی و نرم از باالی سر دروازه بان
 هر فصل کتاب  -آدم آهنی  - 14از اوراقبها دار  -خط تلفن راه دور  -سالم تلفنی
 - 15عبادت ماه رمضان  -صرفنظر كردن
از حیات خویش یا از سود و نفع

سقوطدستگاهآهنبر
دو برادر را له کرد

سقوط دستگاه آهنبر در بازار اردبيل روي دو برادر،
جان يکي از آنها را گرفت و ديگري را به ش��دت
مج��روح کرد .به گزارش ميزان ،س��اعت 20:55
يکشنبه شب فردي در تماس با پليس از سقوط
دستگاه آهنبر روي دو نفر در بازار آهن اردبيل خبر
داد .با حضور ماموران ،آنها با صحنه دلخراش له
شدگي باالتنه يک نفر و وضعيت وخيم فرد ديگر
مواجه ميش��وند .در تحقيقات ميداني ماموران
مشخص شد دو برادر  36و  33ساله مشغول کار
با دستگاه آهنبر دو تني بودند که يکباره دستگاه
از ارتفاع روي آنها سقوط ميکند .در اين حادثه
برادر کوچکتر به طرز دلخراش��ي جان سپرده و
برادر بزرگتر نيز که فاقد هوش��ياري بود تحت
مراقبتهاي ويژه قرار گرفته است.

کالهبرداری
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عمودی
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کالهبرداری  80ميلياردی از
بانکها با ارائه مدارک جعلی

فرمان��ده انتظام��ي مازن��دران از شناس��ايي و
دس��تگيري کالهبردار  80ميليارد ريالي که با
ارائه مدارک جعلي ،از ش��رکتها و موسس��ات،
تس��هيالت کالن مالي گرفته ب��ود ،خبر داد .به
گزارش ميزان ،س��ردار سيد محمود ميرفيضي
اظه��ار داش��ت :اين فرد ک��ه از کالهب��رداران
حرفهاي و س��ابقهدار است با هماهنگي قضايي،
در عملياتي غافلگيرانه و ضربتي در شهرس��تان
مياندرود دستگير شد .سردار ميرفيضي ،اظهار
داشت :متهم در تحقيقات و بازجوييهاي فني
پليس ضمن اقرار به بزه انتسابي عنوان داشت،
با مدارک جعلي در چندي��ن مرحله ،در برخي
شهرستانهاي اس��تان ،به اخذ وام و تسهيالت
کالن از موسسات مالي و شرکتهاي مختلف به
مبلغ  80ميليارد ريال اقدام کرده است.

