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تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

کالهبرداری به بهانه آموزش گویندگی
پســر شــیاد کــه بــه بهانــه آمــوزش گویندگــی از
هنرآموزان سوءاســتفاده و کالهبــرداری میکرد از
ســوی پلیس فســا دستگیر شد.این پســر 20ساله
که از ســوی مأموران پلیس فتا شناســایی شــد در
بازجوییهــا اعتراف کرد که با ایجــاد گروه مجازی
گویندگــی رادیــو در فضــای مجــازی از تعــدادی
هنرآموز مبلغ 60میلیــون ریال کالهبرداری کرده
بود .ســرهنگ فرج رســتمی -فرمانــده انتظامی

شهرستان فسا  -در این باره به باشگاه خبرنگاران
جــوان گفــت :چنــدی قبــل پرونــدهای قضایی با
موضوعکالهبرداریرایانهایبا6شاکیخصوصی
و  3شــاکی دولتــی ،در دســتور کار پلیس فتــا قرار
گرفت.کارشناسان سایبری با انجام اقدامات فنی
موفــق به دســتگیری متهم 20ســاله شــدند .وی
در بازجویــی بــه برگــزاری دورههــای آموزشــی در
خانه شــخصی خود با قصد سوءاستفاده و اغفال

رهایی دو اعدامی از مرگ

شاکیانخصوصیاعترافکرد.متهمباوعدهارائه
مدرک معتبر گویندگــی رادیــو و بازیگری ضمن
سوءاســتفاده از عنوان ســازمانها و ادارات مرتبط
دولتی،مبلغ 60میلیونریالنیزکالهبرداریکرده
بود.فرمانده فســا بــه جوانان هشــدار داد :مراقب
باشــید در دام افراد شیاد و کالهبرداری که با وعده
اســتعدادیابی و برگــزاری دورههــای بــدون مجوز
قانونیاقداممیکنند،گرفتارنشوید.

صــورت گرفت بهصورت مشــروط از اجرای قصاص
نجــات یافت.همچنیــن محکــوم به قصــاص دیگر
نیــز لحظاتی قبل از اجرای حکم مورد عفو مشــروط
اولیای دم قرار گرفت و مقرر شد ظرف مدت ۳ماه به
شــرایط خانواده زن جوانی که کشته شده است عمل
کند.گفتنــی اســت جرم قتــل عمد همچنیــن دارای
جنبه عمومی است و مجرم در صورت منتفی شدن
قصاص به  ۳تا  ۱۰سال حبس محکوم خواهد شد.

پرستار خانگی قربانی توطئه مرد ثروتمند
گروه حــوادث /مرد هوســران وقتی فهمید پرســتار
خانگی مادر پیرش حاضر نیســت به رابطه با او تن
دهد ،نقشه بیآبرویی او را به اجرا گذاشت.
***
«نازنین» تازه  35ســالش شده بود اما سختیهای
روزگار او را پیرتر نشان میداد .آنقدر گریه کرده بود
که چشــمان پــف کردهاش بــاز نمیشــد .میگفت
دلــش برای دخترهایش تنگ شــده اما هــم آنها و
هم شــوهرش حاضر نیســتند او را ببینند .میگفت
تنها گناهش این بوده که تســلیم خواستههای مرد
هوســران نشــده اســت اما حــاال بایــد تاوانــش را با
بیآبرو شدنش پس بدهد.
«شــوهرم کاظــم کارگر روزمــزد بود و هزینــه روزانه
زندگیمان هم به سختی تأمین میشد .چند نفر از
دوستانش به تهران رفته بودند و اوضاع مالیشان
بهتر شــده بود .به همین دلیل پس از تولد دخترم،
بــا اصــرار او راهی پایتخت شــدیم و کاظــم در یک
قنــادی کار پیــدا کــرد .امــا بــاز هم حقوقــش کفاف
زندگیمــان را نمیداد .به اصرار او در یک مؤسســه
خدماتــی کار پیدا کــردم و بهصورت پاره وقت برای
نگهداری از کودکان و سالمندان به خانههای مردم
میرفتم .درهمین ســالها بود که دختر دومم هم
به دنیا آمد .هر چه بچهها بزرگتر میشــدند تأمین
هزینه هایشــان ســختتر میشــد به همیــن دلیل
تصمیم گرفتیم به شــهر خودمــان برگردیم .مدیر
مؤسســهای که در تهران نزدش کار میکردم مرا به

دوســتش معرفی کرد و به این ترتیب در زادگاهم،
پرســتار یک پیــرزن ثروتمند شــدم .او زن مهربانی
بــود و چــون از وضعیت کار همســرم خبر داشــت،
حواســش به من و بچه هایم بود و گاهی برای آنها
هدیه میگرفت .همه چیز خوب بود تا اینکه پس از
مدتی سر و کله «ناصر» پسر بزرگ پیرزن پیدا شد.
مــردی  60ســاله و متأهل که خیلی مهربــان بود .او
وقتی از وضعیت زندگیم باخبر شد خیلی هوایم را
داشــت .من او را جای پدرم میدانستم و دوستش
داشــتم .رفت و آمدهای «ناصــر» به خانه مادرش
هر روز بیشــتر میشــد .وقتــی مــادرش میخوابید
و مــن ســرم خلــوت میشــد مــرا صــدا میکــرد و
ســاعتها درددل میکرد و میگفــت حرف زدن با
مــن آرامش میکند .گاهــی وقتی به خانه میرفتم
هم تمــاس میگرفت و تلفنی حرف مــیزد .تکرار
این اتفاق اعتراضهای همســر و دخترانم را در پی
داشــت .تا حدی که شــوهرم به تلفنهای هر شب
ایــن مــرد حســاس شــد و گفــت دیگر الزم نیســت
در آنجــا کار کنــی .اما نمیتوانســتم براحتی از خیر
حقــوق و مزایــای ایــن کار بگــذرم .اما ســعی کردم
کمــی از او فاصله بگیرم .کم کم حرفهای ناصر از
درددل بهجمالت عاشقانه رسید و سرانجام از من
خواستگاری کرد.
نــه جرأت داشــتم موضــوع را به مــادرش بگویم و
نــه به همســرم .تنهــا کاری که کردم ایــن بود که هر
وقــت او میآمد به بهانهای از خانه بیرون میرفتم

و ســعی میکردم کمتر جلوی چشــمش باشــم اما
نمیدانســتم ایــن رفتــارم باعث میشــود او از من
کینه به دل بگیرد و نقشه انتقام از مرا اجرا کند.
آن روز شــوم را فرامــوش نمیکنــم .از بــد روزگار
دخترهایم را نیز به خانه پیرزن برده بودم ،ســرگرم
کار بودم که ناگهان همسر «ناصر» آشفته و عصبی
به آنجا آمد .با دیدن من به ســمتم خیز برداشــت
و شــروع به فحاشــی کرد .داد میزد و میگفت« :با
شــوهر من چکار داری؟ تو باید به فکر شــوهر دادن
دخترهایت باشــی؟ نکند به ثروت شــوهرم چشــم
داری؟»دخترهایم و پیرزن از شــنیدن این حرفها

شــوکه شــده بودند و خیره مرا نگاه میکردند .زبان
در دهانــم یــخ زده بود و فقــط اشــک میریختم .او
پیــش از اینکــه از خانــه بیرون بــرود رو به مــن کرد و
گفت« :اگر پایت را از زندگی شــوهرم بیرون نکشــی،
مطمئن باش اتفاق بدی برایت میافتد ».بعد هم
به مادرشوهرش گفت« :تا وقتی این زن در خانه ات
باشــد اجــازه نمیدهــم نــوه هایت هم بــه دیدنت
بیایند»...وقتــی او رفت همه ســکوت کــرده بودند.
دخترهایم وســایل شــان را جمــع کردنــد و از خانه
پیــرزن رفتنــد .صاحبــکارم هم فقط گفــت« :دیگر
اینجــا نمــان .زنــگ میزنم پرســتار دیگــری برایم
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بفرستند ».و عصا زنان به اتاق خوابش رفت.
هیــچ کس مهلت دفــاع به من نــداد .در دادگاهی
محاکمه شــدم که متهمش من نبــودم اما براحتی
محکومــم کردنــد .از آن روز بــه بعد رفتار شــوهر و
بچــه هایم بــا من عوض شــد و به تازگــی فهمیدم
همســرم درخواست طالق داده است .زندگیام در
حــال نابودی اســت و هیچ کس بیگناهــیام را باور
نمیکند .سرگردان شدهام و کمک میخواهم»...
ëëهیچ مردی پدر و برادر شما نیست
ریحانــی ،کارشــناس مشــاوره و مــددکاری مرکــز
مشــاوره آرامــش پلیس اصفهــان گفــت :خانواده،
کانــون اجتماعــی و مبــدأ بــروز عواطــف انســانی و
روابــط و تعامــات بین فردی اســت و در بــرآورده
کــردن نیازهــای افــراد از اهمیــت باالیــی برخوردار
است .در خانواده سالم ،اعضای خانواده نه تنها به
نیازهــای مادی بلکه به نیازهــای معنوی و روحی و
روانــی یکدیگر نیز توجه میکنند .در این پرونده زن
جــوان با اعتماد بیش از حد بــه مردی غریبه و باور
کردن ابراز محبتهای وی به دردســر افتاده است.
متأســفانه زنان و دختران جوان تنها بواسطه اینکه
مردی ســن باال باشــد تصور میکنند آن فرد مانند
پــدر یــا بــرادر بزرگتر آنهــا میتواند نقــش حامی را
برایشــان ایفا کند امــا غافل از اینکه بســیاری از این
ابــراز محبتهــا از ســر هوســرانی اســت و تبعــات
سنگینی در پی دارد».
حمیدرضامحمدی،کارشناساجتماعی

فرار از زندان
مقامهــای برزیلی اعــام کردند کــه  100زندانی از
زندان امنیتی «پارایبا» فرار کردند.
بهگــزارش یاهــو ،ایــن زندانیــان بــا کمــک  20مرد
مســلح که بــا مــواد منفجره و شــلیک گلولــه وارد
زنــدان شــده بودنــد ،موفق بــه فــرار شــدند.بنا بر
اطالعــات پلیس ،افراد مســلح با نیروهای امنیتی
زندان درگیر شده و در نهایت با ایجاد هرج و مرج
زندانیان را فراری دادند .در این حادثه چند افســر
پلیس مجروح و راهی بیمارستان شدند.

yahoo

مجسمههایی از گل
مسابقه بینالمللی گل و گیاه و ساخت تندیسهایی از گل در مونترال کانادا با حضور دهها هنرمند برگزار شد.به گزارش آواکس ،در این مسابقه هنر باغبانی
بســیار اهمیت دارد و هر یک از شــرکتکنندگان با ارائه طرح خود تندیسهای زیبایی به وجود آوردهاند.باغ گیاهشناسی مونترال دارای ویژگیهای خاصی
است که شامل 22هزار گونه گیاه 10،گلخانه و 30نوع گلهای تزئینی است .

مبارزه دیدنی مارها

«آنیکو کولس نیکووا» هنرمند روس زیباترین جلد کتابهای سه بعدی کودکان را با خاک
رس و پلیمر ســاخته اســت.به گزارش آواکس ،جزئیات باورنکردنــی و بینظیر در تصاویر
این کتابها ســبب شــده تا شــهرتی جهانی پیدا کنند«.آنیکو » در لندن زندگی میکند و با
جلدهای زیبــای کتابهایش که همه را به صورت دستســاز میســازد ،جایگاه خاصی در
میان هنرمندان بریتانیایی پیدا کرده است.به عقیده وی ،خواندن کتابهایی با این جلدها
میتواند کودکان را به خواندن کتاب ترغیب کند.
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مرد متوهم بهگمان اینکه همســرش به
او خیانت میکند سرش را برید.
بهگــزارش خبرگزاریهــای بنگالدشــی،
ایــن حادثــه در یکــی از روســتاهای داکا،
پایتخــت بنــگالدش رخ داد و مــرد ۳۳
ســاله همســر  ۲۷ســالهاش را بهطــرز
هولناکی سالخی کرد!
«محمد بارمان» در بازجوییهایش ادعا
کرده همواره فکر میکرده همسرش که
مربــی مهدکــودک بــود ،روابــط پنهانی
دارد امــا وقتــی نتوانســت مــرد غریبه را
پیدا کنــد ،تصمیم به قتل همســرش با
تبر گرفت! مأموران پلیس جســد بیسر
این زن را در مزرعهای پیدا کردند.

دو محکوم به قصاص لحظاتی پیش از اجرای حکم
اعــدام بــا تالش فعــاالن اجتماعــی و واحــد صلح و
ســازش دســتگاه قضایی گــرگان مورد عفو مشــروط
خانواده مقتــول قــرار گرفتند.بهگزارش میــزان ،این
دو قاتــل پس از قطعی شــدن حکم اعــدام و صدور
اجــازه رئیــس قــوه قضائیه بــرای اجرای حکــم ،قرار
بود به دار مجازات آویخته شــوند که یکی از آنها یک
روز قبــل از اجرای حکم طی توافقــی که با اولیای دم

ایران

قســمت بیســت و ششم  /قفل ســاز ســالخورده پشت
داستانک دروازه انباری زانو زد و گفت:
 غالم جان من هستم رفیق قدیمی تو؟صــدای خســته غالم هفــت خط از پشــت در به گوش
رسید:
سالم مشــدی .میدونستم برای نجاتم این پا و اون پا
نمیشی .این وقت شب به کمک میآی.
محمد بلوری قفل ساز جواب داد :رسم رفاقت این هست دیگه .اما
روزنامه نگار پیشکسوت ببینم باز افتادی گیر این مهندس نامرد؟
و بــا انداختن میلــهای در قفــل دروازه به تقــا افتاد تا
بازش کند.غالم گفت :من هم با شما و قهوه چی عزیز هم قسم شده بودم
دیگر دست به مال حروم نزنم .تو و مش رمضان کار شرافتمندانهای دست
و پا کردید من هم قسم خوردم نون حروم نخورم اما...
قفل ساز سالخورده که در تالش برای گشودن قفل در انبار بود گفت:
 غالم جان پسرم من و تو و رفیقمان مش رمضان هم قسم شدیم دیگهدنبــال کارهــای خالف نریم؟ دیــدی که مش رمضان مــرد و مردونه رفت
قهوه خونه راه انداخت من هم رفتم دنبال قفلسازی ،دنبال نون حالل تو
چــرا زیر قولــت زدی و دوباره گول همین مهندس نامرد را خوردی و افتادی
تو کار خالف؟
این مهندس قالبی چند دفعه هم آمد ســراغ من و مش رمضان که دوباره
باهاش بیفتیم تو راه نون حروم خوری اما من و رمضان زیر بار نرفتیم تو چرا
گولش را خوردی و دوباره افتادی تو خط سرقت؟
غالم از پشت دروازه انباری گفت:
 این نامرد میخواســت به گاوصندوق طال و جواهرات مهســا زن سرهنگدســتبرد بزنه اما نمیتونســت رمز گاوصندوق را بشــکونه و میدونســت تو
جمــع مــا من میتونســتم رمزگشــایی کنــم و به کــس دیگهای هــم اعتماد
نمیکــرد .گفتم مهنــدس این زن به تــو اعتماد کرده و اســرار زندگیش را به
تو گفته؟ غالم لحظهای خاموش ماند و آنگاه با لحن بیمناکی به قفل ســاز
فهماند که آیا پسرک به حرفشان گوش میدهد؟
پیرمــرد در جــواب گفــت :میفهمم چــی میخــوای بگی .من به پســربچه
سپردم به بهانه سردی هوا تو ماشینم بشینه تا من قفل را بازش کنم.
غــام گفت :خــوب کاری کردی این پســربچه بیگناه چیزی دربــاره موضوع
سرقت نمیدونه آقا مهدی جان.
مهدی قفل ســاز گفت :تعریف کن ببینم چطور دوباره تو دام این مهندس
هفــت خط افتــادی و رفتی بــراش دزدی طال و جواهر؟ یادت که هســت هر
دفعه که باهاش همدست میشدیم میرفتیم تو کار خالف نامردی میکرد
و چیزی کف دست مون نمیذاشت.
غالم گفت :حرفهات درســت آقا مهدی اما این دفعه به نامردی متوســل
شــد تــا به دامــش بیفتم .نوچه هــاش نامزدم لیــا را دزدیدند و بــه گروگان
گرفتند .این مهندس قالبی هم پیغام فرســتاد که تــا گاوصندوق جواهرات
مهســا خانم را خالی نکنم لیال را آزاد نمیکنه من هم از ســر ناچاری توبهام
را شکســتم و رفتم سراغ گاو صندوق زن ســرهنگ بازنشسته ...نمیدونه زن
جوانش یک جنایتکار است.

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m

امریکا در اضطراب

طراحی پایگاه فضایی بر مریخ

مبــارزه دیدنــی مارهــا در پشــت بــام آپارتمانــی 3طبقــه
در«کوئینزلند» استرالیا منجر به سقوط مارها شد.
بهگــزارش دیلــی میــل ،هــر دو مــار نــر در حالــی که بــه دور هم
پیچیدهانــد ســعی میکردنــد تا رقیــب را از میدان بــدر کنند اما
ایــن جدال عجیب ســبب شــد که هــر دو حیوان تعادلشــان را از
دست داده و از پشت بام سقوط کنند .یکی از ساکنان آپارتمان با
مشاهده سقوط مارها بالفاصله اقدام به گرفتن فیلم کرد.

معمــاران سوئیســی یــک پایگاه فضایی بر ســطح ســیاره ســرخ طراحی کردهانــد تا فضانــوردان در
مأموریتهای خود به این سیاره بتوانند کارهای تحقیقاتی خود را در این پایگاه انجام دهند.
بهگزارش ســاینس ،این پایگاه دارای هســته مرکزی و فضای کمی به شکل کپسول است که کاالهای
مهم و مورد نیاز فضانوردان را در خود نگهداری میکند.
طراحان سوئیسی معتقدند که این پایگاه با استفاده از پرینتر  3بعدی در سال های آینده بر سطح
ســیاره ســرخ راهاندازی خواهد شد.طراحی این پایگاه چالشــی بزرگ بین شرکتهای فضانوردی و
معماران است که بتوانند بهترین طرح خود را در این ارتباط به سازمان فضایی ناسا ارائه دهند.

نجات معجزه آسای دختر  3ساله

دختر بچه چینی که از روی بالکن طبقه نهم سقوط و روی دستگاه تهویه گیر کرده بود با کمک دو مرد نجات پیدا کرد.
بهگزارش دیلی میل ،این دختر  3ساله از غفلت مادر خود سوءاستفاده کرده و وارد بالکن شده بود که ناگهان سقوط
کــرد اما به طرز معجزه آســایی روی دســتگاه تهویه افتاد .دو مرد رهگذر با مشــاهده این صحنــه بدون تجهیزات و با
دست خالی از ساختمان باال رفته و این دختر کوچک را از مرگ نجات دادند.

کشف شطرنج  800ساله

دیلی میل

یورونیوز

دیلی میل

باســتان شناسان موفق به کشف شطرنجی شدهاند که به قرن
 13میالدی بازمیگردد.
بهگزارش ســاینس ،بازی شــطرنج در زمان روم باستان بسیار
مورد توجه مردم بوده و باعث سرگرم شدنشان میشد.
باســتان شناسان اعالم کردند که این شطرنج متعلق به قرون
وسطی است و در زیرزمین ساختمانی در مرز روسیه پیدا شده
است .ارزش ایــــــــــــــــــــــن شــطرنج  1.8میلیارد روبل معادل
 25میلیون دالر بوده است.
اطالعات منتشــر شــده نشــان می دهد که ســاختمان قدیمی
دارای راه پلهای مخفی بوده که به ساحل میرسیده است.

فلورنس

بــا نزدیک شــدن طوفــان «فلورنس» به ســواحل
شرقی امریکا دستور تخلیه نواحی گسترده ساحلی
صادر شده است.
بهگزارش بیبیســی ،فرمانــدار کارولینای جنوبی
دســتور داد کل سواحل این ایالت تخلیه شود و در
همین حــال در کارولینای شــمالی و ویرجینیا هم
وضعیت اضطراری اعالم کردهاند.
مقامهــا میگوینــد کــه فلورنــس اکنــون یــک
«هاریکیــن» درجــه چهــار بــا بادهایی به ســرعت
 ۱۹۵کیلومتر در ساعت است و پیشبینی میشود
قویتــر شــود .انتظــار مــیرود ایــن طوفــان روز
پنجشــنبه به دو ایالت کارولینای شمالی و جنوبی
برســد .فلورنس صبح دوشــنبه در فاصله دو هزار
کیلومتری جنوب کارولینای شمالی بود.
کارشناســان میگوینــد ،فلورنــس ممکن اســت با
تغذیه کردن از آبهای گرم اطلس به یک طوفان
فوق اســتوایی درجه پنج  -قویترین حالت -بدل
شود.
مقامهای کارولینای شمالی روز دوشنبه به ساکنان
دســتور دادنــد جزایر «اوتــر بنکس» را تــرک کنند.
فرمانــدار کارولینــای شــمالی میگوید که «چشــم
طوفان» از این ایالت عبور خواهد کرد.
سازمان حوادث اضطراری کارولینای جنوبی گفت
خــود را بــرای «امــکان وقــوع فاجعــهای در ابعاد
گسترده آماده میکند».

