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شوهرم برای گوشیاش رمز گذاشته است

ش��وهرم مرموز است و براي گوش��ياش هم رمز گذاشته است،
من از او ط�لاق ميخواهم .به گزارش ميزان ،نازيال و خس��رو،
زمان��ي ک��ه بهخاطر رمز گوش��ي تلفن همراه ب��ا يکديگر دعوا
کردند ،درگيريش��ان آنقدر ادامه پيدا ک��رد که در نهايت اين
زوج ب��راي جدايي راه��ي دادگاه خانواده ش��دند .زن جوان در
اينب��اره گفت :ش��وهرم خيل��ي مرموز اس��ت .او کاري ميکند
که من به او ش��ک کنم .براي تمام برنامههاي گوش��ياش رمز
گذاش��ته اس��ت .نه گالرياش را ميتوانم ببينم و نه پيامهايش

را ميتوانم بخوانم .جالب اينجاس��ت که از صبح تا
شب هم سرش تو گوشياش است و مشخص است
که دارد با کسي چت ميکند .او با اينکارش باعث
ميش��ود که من بيشتر شک کنم .اگر روابط پنهان
ندارد چرا اجازه نميدهد من گوش��ياش را ببينم.
در اي��ن لحظه ش��وهر اين زن نيز گفت :آق��اي قاضي! تا زماني
ک��ه اي��ن زن ميخواهد از همه کارهاي من س��ر در بياورد من
هم��ه چي��ز را از او پنهان ميکن��م .اگر من اج��ازه بدهم که

حوادث

بهراحتي گوش��يام را چک کند ،اين ميش��ود کار
هر روزش؛ ميخواهد هر دقيقه گوشيام را باز کند
و همه چيز را بخواند .من هيچ رابطه پنهاني ندارم،
ولي نازيال هم بايد اين را ياد بگيرد که هرکس براي
خودش حريم ش��خصي دارد .تا زماني که او به من
شک دارد من هم اجازه نميدهم گوشيام را ببيند .در پايان نيز
قاضي سعي کرد اين زوج را از جدايي منصرف کند و رسيدگي
به اين پرونده را به جلسه آينده موکول کرد.

زنان در دام
پزشکانقالبي
مرد جوان شيکپوشی نزد من آمد و درخصوص چند کتاب پزشکی از
من سؤال پرسيد .به نظر ميرسيد اطالعات عمومی بااليی درخصوص علم
پزشکی دارد حتی اصطالحات آن را هم ميدانست .همين شد که به او
اعتماد کردم و فکرش را نمیکردم که او پزشک نيست و قصد فريبم را دارد
در بيش��تر پروندهه��ا ،زن��ان قرباني آنه��ا و نيت
شومش��ان ش��دهاند .همگي فکر ميکردند با مرد
آرزوهايش��ان آش��نا ش��دهاند اما وقتي س��ر قرار
ميرفتند ،متوجه ميشدند در دام شيطان گرفتار
ش��دهاند .به گزارش ميزان ،خوشتيپ هستند و
خوب حرف ميزنند ،به طوري که با ظاهرسازي،
طعمه را فريب ميدهند و کسي شک نميکند که
آنها دکتر نيستند .به دنبال طبابت نيستند و انگيزه
اصلي آنها فريب زنان و دختران براي کالهبرداري،
سوءاس��تفاده و اخاذي اس��ت .در آخرين پرونده،
جوان  28س��اله تهراني خود را دکتر مقيم آمريکا
معرفي کرد و با فريب زنان بيوه به بهانه انتقال ارثيه
ميلياردي خود از آمريکا و ازدواج ،از طعمههايش
ميليوني کالهبرداري کرد .اين هفته س��راغ چند
نفر از اين مجرمان رفتيم که با جعل عنوان دکترا
از طعمههاي خود کالهبرداري کرده يا زنان را در
دام شيطاني گرفتار کردهاند.
آشنايی با پزشک قالبی در نمايشگاه

چندي قبل سرنش��ينان خودروه��اي عبوري در
غرب تهران متوجه ح��رکات مارپيچ خودرو مدل
بااليي ش��دند .داخ��ل خودرو به ج��ز راننده ،زن
جواني هم روي صندلي جلو نشس��ته بود و مدام
در ماشين را باز ميکرد تا خود را به بيرون پرتاب
کند .شاهدان با ديدن اين صحنه احتمال دادند که
راننده ،زن جوان را ربوده است .در چنين شرايطي
شاهدان به تعقيب راننده مرموز پرداختند تا اينکه
او وارد يک خيابان فرعي شد .وقتي سرعتش کم
ش��د ،زن جوان خود را از خودرو به بيرون پرتاب
ک��رد و راننده از محل گريخ��ت .زن جوان پس از
نجات اظهار کرد :براي خريد کتاب به نمايش��گاه
کت��اب رفت��م و مقابل غرفه کتابهاي پزش��کي

ايستاده بودم .همان موقع مرد جوان شيکپوشي
نزد من آم��د و درخصوص چند کتاب پزش��کي
از من س��ؤال پرس��يد .به نظر ميرسيد اطالعات
عمومي بااليي درخصوص علم پزشکي دارد حتي
اصطالحات آن را هم ميدانست .همين شد که به
او اعتماد کردم و فکرش را نميکردم که او پزشک
نيست و قصد فريبم را دارد .مرد جوان مدعي شد
متخصص پوست اس��ت .او وقتي ديد کتابهاي
زيادي خريدهام و وس��ايل همراهم است پيشنهاد
داد تا مرا به خانهام برساند .در بين راه تغيير مسير
داد و وارد اتوباني شد تا به غرب تهران برود .به او
اعتراض کردم ،اما او اهميتي نداد .در ادامه ،دکتر
قالبي دستگير و در بازجوييها منکر اتهامش شد.
دستگيری خانم دکتر قالبی

 10سال بود با معرفي خود به عنوان دکتر پوست
و مو ،بيمارانش را ويزيت ميکرد و براي آنها مو و
ابرو ميکاش��ت ،اما مسافرت رفتن او و کنجکاوي
يکي از بيمارانش دس��تش را رو ک��رد .بيمار اين
دکتر قالبي به ماموران گفت :به پيشنهاد برخي از
بستگانم براي کاشت مو و ابرو نزد يک پزشک زن
در شرق تهران رفتم .او چهار ميليون تومان از من
گرفت و برايم مو کاشت .يک بار که براي ويزيت به
مطبش رفتم ،متوجه شدم .به مسافرت رفته است.
به همين دليل نزد پزش��ک ديگري رفتم تا ببينم
کار کاشت مو چطور بوده است .وقتي محل کاشت مو
را بررس��ي کرد ،گفت اين کار توسط يک پزشک
انجام نشده است .به موضوع مشکوک شده و بعد
از بررس��ي پي بردم او داراي نظام پزشکي نيست.
مام��وران در ادامه ،اين زن را دس��تگير کرده و در
بازرس��ي از مطب او با ات��اق عمل مجهزي روبهرو
شدند .بررسيها نشان داد ،دکتر قالبي از  10سال

جاسازی 51کيلوگرم ترياک در خيار

رئي��س پليس مبارزه با م��واد مخدر
خوزس��تان گفت 50 :کيل��و و 849
گ��رم ترياک از يک کاميون حامل بار
خيار در شهرس��تان بهبهان کشف و
ضبط شد .س��رهنگ يدالهل اميري
در گفتوگ��و با ايرنا در تش��ريح اين
خبر اظهارکرد :ماموران پليس مبارزه با
مواد مخدر خوزستان با انجام اقدامات
تخصصي ،از انتقال يک محموله مواد

مخدر به شهرس��تان بهبهان مطلع
ش��دند و موضوع را به صورت ويژه در
دس��تورکار خود قرار دادند .وي افزود:
ماموران پليس مب��ارزه با مواد مخدر
خوزستان با همکاري ماموران مبارزه
با مواد مخدر بهبه��ان ،در جادههاي
ارتباطي اين شهرستان،کاميون حامل
مواد مخ��در را شناس��ايي و در يک
عمليات ضربتي آن را متوقف کردند.

قب��ل در اين مطب اقدام به کاش��ت مو ميکرده
است.
اعدام شيطان

س��رانجام کارش ،چوبهدار بود و سحرگاه يک روز
زمستاني به دار مجازات آويخته شد .در پارکهاي
تهران پرسه ميزد و خود را دکتر داروساز معرفي
ميکرد .با شناسايي طعمه خود از ميان افراد بيکار،
به آنها وعده ازدواج ميداد و براي بررسي وضعيت
زندگي طعمهها به خانهشان ميرفت .دکتر قالبي
س��پس ب��ه ج��اي داروي تقويتي ب��ه آنها قرص
خوابآور م��يداد .بعد از بيهوش ش��دن اعضاي
خانواده قرباني ،به زنان تعرض ميکرد و طالهاي
آنها را ميدزديد .با طرح چند شکايت از متهم ،او
تحت تعقيب پليس قرار گرفت و مشخص شد در
يک مس��افرخانه در باب همايون زندگي ميکند.
مرد شيطان صفت دستگير شد و در بازجوييها به
آزار سه زن و سرقتهاي متعدد اعتراف کرد .دکتر
قالبي پس از محاکمه در دادگاه کيفري تهران به
س��ه بار اعدام 12 ،سال زندان و  74ضربه شالق
محکوم ش��د .با تأيي��د حکم مجازات��ش ،بهمن
سال  93در زندان به دار مجازات آويخته شد.
دام فيزيوتراپ قالبي برای زن ماساژور

در پروندهاي مرد ش��يطان صف��ت با معرفي خود
به عنوان پزش��ک فيزيوتراپ ،زن ماساژور را مورد
آزار و اذي��ت قرار داد .اين پزش��ک قالبي خود را
فيزيوت��راپ معرفي کرده و مدع��ي بود مدير يک
مرکز تخصصي است .او پس از آشنايي با زن جوان
که ماس��اژور اس��ت ،از او خواست در مرکز مجهز
او کار کند .به بهانه اس��تخدام ،ب��ا زن جوان قرار
گذاش��ت ،اما او را قرباني نيت شوم خود کرد .پس

همسرکشی در شوشتر با اسلحه

بروز اختالف خانوادگي در شوش��تر
منج��ر ب��ه حادث��ه هولناكي ش��د.
سرهنگ علي حاتمي رئيس پليس
آگاه��ي خوزس��تان در گفتوگو با
ميزان ،گفت 23 :فروردين امس��ال
وق��وع درگيري خانوادگي در يکي از
محالت شوشتر به پليس اطالع داده
شد .با حضور ماموران پليس مشخص
ش��د مرد جواني اقدام به تيراندازي

به سوي همس��رش کرده و از محل
متواري ش��ده اس��ت .وي ادامه داد:
بررسيها نشان ميداد مقتول به علت
اصابت گلولههاي اسلحه شکاري در
دم جان خود را از دس��ت داده است.
حاتمي افزود :همسر مقتول پس از
دس��تگيري ،به قتل اعتراف و انگيزه
خ��ود را از اي��ن قتل ،مش��کالت و
اختالفات خانوادگي اعالم کرد.

دستگيری متهمی که باعث غرق شدن مامور پليس شد

دستگيركردند .سرهنگ صالحي در ادامه
بيان داش��ت :متهم در حين دستگيري با
ديدن مام��وران بار ديگر ب��راي رهايي از
دس��ت قانون اق��دام به خودزن��ي ميکند
كه با درايت و س��رعتعمل پليس ،متهم
دس��تگير و براي سير مراحل قانوني راهي
مراجع قضايي ش��د .گفتني اس��ت شهيد
ميرزايي ،از پرس��نل کالنت��ري  18آبادان
روز دوش��نبه جه��ت دس��تگيري مته��م
مواد مخ��در وارد نيزارهاي منطقه ش��ده
ت��ا بتواند او را دس��تگير کن��د اما پس از
ورود ب��ه رودخانه بهمنش��ير جان خود را
از دست داد.

جانش��ين فرمان��ده انتظام��ي اس��تان
خوزستان از دس��تگيري متهم فراري كه
منجر به غرق ش��دن مامور وظيفه شناس
ش��ده بود ،خب��ر داد .به گ��زارش ميزان،
سرهنگ س��يد محمد صالحي گفت :پس
از متواري ش��دن متهم كه منجر به غرق
ش��دن مامور وظيفه ش��ناس ش��ده بود،
موض��وع به ص��ورت ويژه در دس��توركار
مام��وران انتظام��ي قرارگرف��ت .اين مقام
انتظامي اف��زود :ماموران انتظامي با انجام
اقدام��ات تخصص��ي و علم��ي ،مخفيگاه
متهم را شناس��ايي و پس از هماهنگي با
مق��ام قضايي در يك عمليات ضربتي او را

سودوکو

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

شماره۲۰32 :

شماره۲۰33 :

از شکايت زن جوان مشخص شد ،اين فرد پزشک
نبوده و به دروغ خ��ود را فيزيوتراپ معرفي کرده
بود تا نيت ش��يطانياش را عملي کند .اين دکتر
قالبي هم پس از دس��تگيري منکر اتهامش شد و
گفت :اي��ن زن دروغ ميگويد و من چنين کاري
نکردهام .او با رضايت خ��ودش به خانه من آمد و
آنچه درباره تعرض و وعده من براي کار ميگويد،
درست نيست.
اغفال دختران جوان

جوان  ۲۸س��الهاي که با معرف��ي خود به عنوان
دکت��ر و عضو هيئت علم��ي دانش��گاه از زنان و
دختران جوان کالهبرداري ميکرد ،شناس��ايي و
دستگير ش��د .چندي قبل با نقشهاي حيلهگرانه
تصميم گرفت دختران و زنان س��ادهلوح را طعمه
خ��ود ق��رار دهد .جوان  ۲۸س��اله ب��ا مراجعه به
شرکتهاي مختلف در حالي که سر و وضع شيک
ط اندازي داش��ت ،خانمهاي ج��وان را اغفال
و غل 
و با معرف��ي خود به عنوان دکت��ر و عضو هيئت
علمي دانش��گاه ،باب دوس��تي و آشنايي را با آنها
ب��از ميکرد .او پس از چند روز با طعمههاي خود
قرارمالقات ميگذاشت و هنگامي که رضايت زنان
س��ادهلوح را براي ازدواج جل��ب ميکرد ،مقداري
پول از آنان قرض ميگرفت و قبل از آن که ماجرا
به خواس��تگاري رسمي از خانواده و عقد و محضر
برسد متواري ميشد.

۵
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دستگيری سارقان بقعه محمدبن جعفر(ع) دزفول

فرمانده انتظامي شهرستان دزفول گفت :سارقان نذورات ضريح محمدابن جعفرطيار(ع)
شناس�ايي و دس�تگير ش�دند .س�رهنگ علي الهامي در گفتوگو با مه�ر اظهار کرد:
در پي وقوع اين سرقت ،نيروي انتظامي تالش گستردهاي را براي شناسايي و دستگيري
س�ارقان اين مکان مقدس آغاز کرد .وي افزود :با تالش صورت گرفته ،سرانجام سه نفر
سارق در اين رابطه شناسايي و دستگير شدند.

امداد

آتشسوزی انبار لبنيات
در خيابان فرجام

آتشس��وزي انبار يک مغازه لبنياتي در خيابان
فرج��ام ،با حضور به موقع آتشنش��انان مهار و
خاموش شد .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،در پي
تماس فوري شهروندان با سامانه  125مبني بر
بروز آتشسوزي در طبقه منفي يک ساختمان
سه طبقه ستاد فرماندهي سازمان آتشنشاني
تهران بيدرنگ آتشنشانان ايستگاه  17و 103
را راس س��اعت  1710:صب��ح ديروز به خيابان
فرجام ،خيابان حيدرخاني ،نبش خيابان نوري
اعزام کرد .امير مهدياني مدير منطقه  3عمليات
آتشنشاني در اينباره گفت :در يک ساختمان
مس��کوني سه طبقه ش��ش واحدي در قسمت
زيرزمين به مساحت  30متر مربع که انبار يک
مغازه لبنياتي بود آتشس��وزي رخ داده و دود
بس��يار غليظ��ي از درب و پنجرههاي آن خارج
ميشد .وي افزود :نيروهاي آتشنشاني به محض
رسيدن به محل حادثه پس از قطع جريان برق
و گاز ،با بهكارگيري دستگاههاي تنفسي و يک
رشته لوله آب رساني وارد طبقه منفي يک شده
و عمليات مهار ش��علههاي آتش را آغاز کردند.
مهدياني بي��ان کرد :همزمان گ��روه ديگري از
آتشنش��انان نيز ب��ا بهكارگيري دس��تگاههاي
تنفسي وارد ساختمان شدند و پس از جستوجو،
سه نفر از ساکنان ساختمان را از ميان دود و حرارت
ش��ديد خارج کرده و به محل ام��ن انتقال دادند.
مهدياني با اش��اره به اينکه آتشنشانان با سرعت
عمل خود از گس��ترش آتشس��وزي جلوگيري
کردند ،تاکيد کرد :آتشنش��انان پس از خاموش
کردن کامل آتش ،ايمن س��ازي و تخليه اجناس
سوخته ،محل حادثه را تحويل مالک مغازه دادند.
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 ترس تو خالی ! - 2وس�یله شکار جانور جانب  -زادگاه عبید - 3اولین دو رقمیزمینوسیعمیاندوکوه-چیدنعلفهایه�رز - 4یک پنجم ش�رعی  -بلندترین
نقط�ه  -پراکنده و پریش�ان  -نت س�وم
 - 5کالهب�ردار  -بی خب�ر از پیاده  -پدر
 - 6عنصری فلزی که در تهیه مرگ موش
بهکارمیرود-نهر-حرفنوروزی- 7اثری
ازشیللر-مسافرت-حرفتعجب- 8ساز
اصیل ایرانی  -مهره شطرنج  -تیم فوتبال
ش�هر قم  -پایتخت اتری�ش - 9خودم -
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 - 14فرس�تادن  -ناحیه صنعتی آلمان -
پارچه مالیدنی - 15ش�خص  -نیس�ت و
نابودشدن

عمودی
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برتریها-خرمنماه-6خواهشنفس-مردمان
همدورهباهم-مسرور- 7سورهقرآنی-قبل
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تهران  - 8نوعی یقه  -آن خودمانی  -نیروها
 عدد فردوس�ی پور ! - 9سنگ معدنی آبیرنگ  -همدل و مهربان  -تاقچه باال - 10رها و
آزاد  -سوره - 34از انواع جناس - 11دوباره -
محلفعالیت سفیر  -اقامت - 12درختانگور
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میز خبر

دستگيريدزد بيمارستانها

با تالش کارآگاهان پليس آگاهي ،باند سرقت از
بيمارس��تانهاي زاهدان و فروش اموال مسروقه،
شناسايي و منهدم شد .به گزارش ميزان ،سرهنگ
ابراهيم مالشاهي ،رئيس پليس آگاهي سيستان و
بلوچستان گفت :با توجه به وقوع سرقت از چند
بيمارستان و اداره در شهر زاهدان بررسي موضوع
به طور ويژه در دستورکار کارآگاهان پليس قرار
گرفت .وي افزود :ماموران پليس پس از هفتهها
اقدام��ات ش��بانه روزي ،يک متهم س��ابقهدار را
شناس��ايي ک��رده و او را به همراه يک دس��تگاه
تلويزيونمسروقهمتعلقبهيکيازبيمارستانهاي
زاهدان دستگير کردند .اين مقام انتظامي تصريح
ک��رد :متهم در تحقيقات تخصص��ي کارآگاهان
پليسبهپنجفقرهسرقتازبيمارستانهايدولتي
زاه��دان اعتراف کرد و مام��وران در ادامه ضمن
کشف اموال مسروقه ،شش متهم ديگر را به اتهام
خريد اموال مسروقه دستگير کردند.

دستگيري قاتل پس از قتل

فرمان��ده انتظامي شهرس��تان "فيروزآب��اد" از
دس��تگيري مته��م  18س��ال هاي كه ب��ه دليل
اختالفات قبلي ،نوجواني را به قتل رس��انده بود،
خبر داد .به گزارش ميزان ،س��رهنگ حس��ين
ارجمند مزيدي اظهار ك��رد :در پي اعالم مرکز
فوريتهاي پليسي  110مبني بر نزاع و درگيري
منجر به قتل در بخش ميمند اين شهرس��تان،
بالفاصله ماموران پليس آگاهي به همراه دادستان
براي بررسي موضوع به محل حادثه اعزام شدند.
فرماندهانتظاميشهرستانفيروزآبادافزود:ماموران
بالفاصله در محل حاضر و با پيکر بيجان جواني
مواجه ميشوند که فورا به بيمارستان اعزام شده
اما متأسفانه به دليل شدت جراحات وارده جانش
را از دس��ت ميدهد .وي تصريح ك��رد :با مرگ
پسر نوجوان ،ماموران پليس اقدام به شناسايي و
دس��تگيري قاتل در کمتر از پانزده دقيقه کردند
که اين سرعت عمل مامورين در دستگيري قاتل،
ازسوياهاليموردتقديرقرارگرفت .ارجمندبابيان
اينكهمتهمدربازجوييهايانجامشدهانگيزهخودرا
اختالفات قبلي با مقتول عنوان كرد ،افزود :وي براي
ادامهتحقيقاتبهمرجعقضاييمعرفيشد.

