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 نجات مرد نپالی از زیر آوار
 پس از 80 ساعت

نیروهای امداد و نجات نپالی و فرانسوی یکی 
از بازماندگان زلزله کاتماندو را پس از گذش��ت 

80ساعت نجات دادند.
بنابر اعالم نیروهای امداد و نجات، این مرد که 
از زمان وقوع زلزله 7.9 ریشتری کاتماندو زیر آوار 

گیر افتاده بود پس از 80 ساعت نجات پیدا کرد.
نیروهای امداد و نجات در نپال اظهار داشتند:  
»ریشی کانال« 28ساله در عملیاتی که بیش از 
6 ساعت طول کشید از زیر آوار بیرون آورده شد. 
تصاویر ویدیویی نش��ان می دهد ک��ه این مرد با 
کمک برانکارد از طریق یک تونل حفر شده، خارج 
و به بیمارستان منتقل شد. به گفته نیروهای امداد 
و نجات، این مرد درحالی که زیر آوار گرفتار بوده، 

پایش بر اثر سقوط تیرآهن شکسته بود.
به گزارش شبکه خبری ای بی سی، طبق اعالم 
مرکز ملی عملی��ات مواقع اضط��راری، بیش از 
5هزار تن در پی وقوع زلزله این کشور جان خود 
را از دست داده و تعداد 10 هزار و 900 نفر مجروح 
شدند. همچنین این حادثه طبیعی صدها هزار 

نفر را بی خانمان کرده است.
 اجساد قربانیان در دره کاتماندو

 به آتش کشیده  شد

اجساد صدها قربانی زمین لرزه روز شنبه نپال 
به صورت دس��ته جمعی و بدون انجام مراس��م 
مذهبی در کنار رودخان��ه باگمتی که کاتماندو 
پایتخت نپال را به دو قس��مت تقسیم می کند، 

سوزانده شد. 
روزنام��ه هندوس��تان تایمز روز چهارش��نبه 
درگزارش��ی از نپ��ال اعالم ک��رد صده��ا نفر از 
خانواده های هن��دو درکاتماندو ب��ه علت جمع 
ش��دن تعداد زیادی از اجساد، عزیزانشان را بدون 
انجام مراس��م مذهبی و به صورت دسته جمعی 
می سوزانند. براساس این گزارش،  سوزاندن دسته 
جمعی اجس��اد باعث پراکنده شدن دود سفید با 

بویی تند در بخشی از شهر کاتماندو شده است. 
همچنین تع��دادی از کودکانی که جان خود 
را در زمین لرزه از دس��ت داده اند درحالی که در 
پارچه هایی به رنگ نارنج��ی و طالیی پیچیده 

شده بودند، نیز سوزانده شدند. 
بس��یاری از مردم داوطلبانه وظیفه س��خت 
سوزاندن اجسادی را که بدون خانواده هستند، 
برعهده گرفته اند.  سوزاندن اجس��اد در سه روز 
گذشته بدون وقفه در کنار رودخانه باگمتی ادامه 
دارد و تقریبا تمام فضای کنار این رودخانه برای 

سوزاندن اجساد اشغال شده است. 
روزانه حدود 500 جس��د برای سوزانده شدن 
به کنار رودخانه باگمتی کاتماندو آورده می شوند 
که این تعداد در روزهای عادی حدود30 جسد 
در روز بوده اس��ت.  حدود 80 درصد از جمعیت 
26 میلیون نفری نپال هن��دو، 10 درصد بودایی 
و بقیه پیرو ادیان دیگر هس��تند.  خاکس��پاری 
مردگان درمی��ان پیروان ادی��ان ابراهیمی رواج 
دارد ولی مرده س��وزی بیشتر در میان هندوها و 
همچنین افرادی که پیرو دین خاصی نیس��تند 
صورت می گیرد.  براثر زمین لرزه شدید روز شنبه 
نپال که در 80 سال گذشته بی سابقه بوده تاکنون 

بیش از پنج هزار نفر جان خود را از دست داده اند.

 کشتی تفریحی
 در آب های اسپانیا آتش گرفت

کشتی سورنتو در 27 کیلومتری شهر ساحلی 
والنسیای اس��پانیا طعمه حریق شد. حریق به 
دلیلی که هنوز معلوم نیست از قسمت پارکینگ 
خودروهای کشتی آغاز شده بود. کشتی تفریحی 
س��ورنتو در آب های »مایورکا«ی اسپانیا طعمه 

حریق شد. 
 آتش س��وزی عصر سه ش��نبه در این کشتی 
تفریحی اس��پانیایی تمام 156 مسافر و خدمه 
»سورنتو« را مجبور به ترک آن کرد.  اگرچه 3 نفر 
با بالگرد به بیمارستان منتقل شدند اما این حادثه 

تلفات جانی در پی نداشت.  
مسافران این کشتی تفریحی ابتدا با قایق های 
نجات و س��پس با کش��تی دیگری ب��ه »پالما ِد 
مایورکا«، جزیره ای که ع��ازم آن بودند، منتقل 
شدند. به گزارش یورونیوز، ناخدای سورنتو با زبانه 
کشیدن شعله های آتش دستور ترک کشتی را 

صادر کرد. 

خارجازمرز
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شهروند| باز هم پرونده کالهبرداری میلیاردی 
و جنجالی روی میز دادستان بوشهر قرار گرفت.  
هزارعدد ماسک ضدگاز س��اخت کشور روسیه 
با مبل��غ یک میلی��ون و700 ه��زار دالر آمریکا 
معامله ای تبهکارانه را رقم زد. پلیس بوش��هر به 
دنبال دستگیری کالهبردار حرفه ای است که با 
فریب مرد بازرگان 4 میلیارد تومان به جیب زد و با 
همدستی کارکنان یک بانک به استرالیا گریخت. 
عجیب این که مرد کالهبردار تحت عنوان مامور 
امنیتی مهر و سربرگ یک س��ازمان دولتی را در 
زمان تنظیم قرارداد نش��ان داده بود و توانست با 

جلب اعتماد، میلیاردها تومان به جیب بزند. 
 تیم های تحقیقاتی تح��ت نظر پلیس آگاهی 
بوشهر زمانی برای دستگیری گردانندگان اصلی 
این کالهبرداری زیرزمینی وارد عمل شدند که 
بررسی ها نشان داد سرکرده این شبکه عظیم با 
همدستی کارکنان بانک، پول ها را به یک حساب 

ارزی واریز کرده و از کشور گریخته است. 
 ماموران با تجس��س های فنی و با زیر نظر قرار 
دادن کارکنان بانک موفق به دستگیری 4 کارمند 
و 2 همدست این شبکه مالی شدند.  این درحالی 
اس��ت که تبهکار اصلی این پرونده کالهبرداری 
تحت تعقیب پلیس بین الملل قرار دارد.  سرهنگ 
شجاعی، رئیس پلیس آگاهی استان در رابطه با 
جزییات ای��ن خبر گفت: »با هوش��یاری و دقت 
کارآگاهان پلیس آگاهی نقشه یک کالهبرداری 
40میلیارد ریالی برمال ش��د. م��ردی به هویت 
»م-ح« مس��ئول یکی از کانون ه��ای تبلیغاتی 
شهر بوشهر با جعل عنوان مامور امنیتی و مهر و 
سربرگ یک سازمان دولتی قراردادی میلیاردی 
با یک بازرگانی ساکن ش��هر تبریز منعقد کرده 
بود. براساس این قرارداد آقای »م-ح« باید تعداد 
هزارعدد ماسک ضدگاز ساخت کشور روسیه با 
مبلغ یک میلیون و700 هزار دالر آمریکا معادل 
4 میلیارد تومان به کش��ور وارد و تحویل خریدار 
بدهد و یک چ��ک تضمینی بابت ضمان��ت از او 
دریافت کرده بود. متهم پس از انعق��اد قرارداد از 
کشور خارج شد و قصد داشت با همدستی چند 
زن و مرد دیگر ازجمله منشی دفتر تبلیغاتی خود 
چک دریافتی را نقد کند. پس از دستگیری این 
منشی کانون تبلیغاتی متهم فراری مشخص شد. 
متن قرارداد جعلی بوده و متهم فراری نیز مبلغ 
2میلیارد ریال به حساب خانم منشی واریز کرده 
اس��ت. همین موضوع کافی بود تا سرنخ طالیی 
ماجرا به دست کارآگاهان بیفتد. متهم فراری قبل 
از خروج از کشور با همکاری 4 نفر از کارکنان یکی 
از شعب بانک های شهر بوشهر مبلغ زیادی از چک 
را نقد و به حساب شخص دیگری در خراسان واریز 
کرده و این شخص این مبلغ را که 20 میلیارد ریال 
بوده به متهم اصلی »م-ح« در کش��ور اس��ترالیا 
انتقال داده است. با توجه به باال بودن مبلغ چک 
و عدم هماهنگی کارکنان بانک با رئیس یا معاون 
شعبه 4نفر از کارکنان بانک به اتهام همکاری با 
متهم دستگیر شدند. در این رابطه تاکنون 6متهم 
دستگیر شده و 2 نفر تحت تعقیب پلیس هستند، 
تحقیقات در این رابطه و دستگیری متهم فراری 

ادامه دارد.«
بايد سیستم هاي نظارتي قوي تر شوند

هادي مش��رفي یک حقوقدان در رابطه با این 
نوع کالهبرداري ها به »ش��هروند« مي گوید: در 
کل مجازات براي هر نوع کالهبرداري بستگي به 
مبلغ کالهبرداري دارد.  یعني هرچقدر مبلغ باال 
باشد مجازات آن هم بیش��تر خواهد بود.  ولي در 
کل در قانون مجازات مرتکبان ارتشاء و اختالس 
و کالهبرداري براي کالهبرداران مجازاتي بین 5 
تا 15 سال زندان در نظر گرفته اند که قاضي پس 
از بررسي میزان جرم، حکم خود را صادر مي کند. 
در مورد بحث جرم شناس��ي کارمندان بانک که 
این روزها رو به افزایش اس��ت، باید گفت معموال 
زمینه هاي زیادي براي ارتکاب جرم براي این افراد 

در بانک ها به وجود مي آید. 
 همچنین باید سیستم نظارتي در این محیط ها 
را ه��م در نظر گرفت. معموال سیس��تم نظارتي 
هراز چند گاهي تنها براي نمونه ب��رداري و آمار 
دس��ت به نظارت مي زنند و همین باعث افزایش 
جرم در این محیط هاي کاري مي ش��ود.  به نظر 
مي رس��د اولین رأي برخورد با فساد و اختالس 
در سیستم بانکي این است که نظارت ها دقیق تر 
شده و بیشتر به فعالیت کارکنان رسیدگي شود.  
نظام مند و شفاف کردن سیستم بانکي و نظارت 
کافي، تقویت مدیریت و مجهزکردن به ابزار دقیق 
نظارتي و همچنین انتخاب افراد شایسته و سالم 
در نظ��ام بانکي کش��ور از راه ه��اي جلوگیري از 
اختالس از بانک هاست. برخورد با مافیاي قدرت 
در بانک ها نقش مهمي در جلوگیري از اختالس 

دارد، همچنین اهتمام ویژه مدیران ارشد بانک ها 
در معرفي متخلفان به دستگاه قضایي را مي طلبد. 
از این رو به نظر مي رسد آن رشته ها و افرادي که 
این فس��ادها را در بانک ها ب��ه راه مي اندازند باید 

گسسته شوند.   
آخرين وضع بی نظیر ترين پرونده تاريخ 

قضايی  بوشهر
این کالهبرداری میلیاردی درحالی در بوشهر 
رخ داد که پرونده بزرگترین شبکه کالهبرداری 
بوشهر با 5600 مالباخته هنوز روی میز دادستان 
بوشهر قرار دارد. محسن مقدس، معاون دادستان 
و بازپرس ویژه پرونده اخ��الل در نظام اقتصادی 
کشور در رابطه با این پرونده گفت: »پرونده اخالل 
در نظام اقتصادی کشور که در بوشهر اتفاق افتاده 
با متهم ردیف اول آن، دو س��الی اس��ت به بحث 
داغ محافل مختلف بوش��هر تبدیل ش��ده است. 
با این حال بس��یاری از زوایای پنهان این پرونده 
درحال حاضر قابل بیان نیس��ت. پرونده اخالل 
در نظام اقتصادی کشور بی سابقه و بی نظیرترین 
پرونده در طول تاریخ قضایی بوشهر است، چراکه 
تاکنون چنین پرونده ای در بوشهر نداشته بودیم. 
حجم کالن پرونده و اقدامات قضایی گس��ترده و 
مالباختگان زیاد در این پرونده به گونه ای اس��ت 
که در سطح کش��ور نیز پرونده کم نظیری تلقی 
می ش��ود، چراکه افراد مختلفی از دیگر استان ها 
نیز در پرونده درگیر هستند که بیشترین افراد به 
ترتیب در استان بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویر 
احمد و قم هس��تند. در این پرونده حدود 5600 
نفر مالباخته داری��م که این افراد برای بررس��ی 

موضوع در 2 مرحله به دادگستری دعوت شدند، 
مرحله نخست مربوط به نام نویسی و اعالم میزان 
مال از دست رفته بوده و مرحله دوم تحقیقاتی بود 
که در دادگستری از مالباختگان صورت گرفت. 
آنچه مالباخت��گان در روز ثبت نام به عنوان وجوه 
از دست داده ش��ده اعالم کردند، 167 میلیارد و 
500 میلی��ون تومان بوده اس��ت، در مرحله دوم 
تحقیقات از حدود 5600 نفر مبلغ اعالم ش��ده 
مالباختگان به 122 میلیارد تومان کاهش یافت و 
دلیل آن هم این بود که برخی اشخاص واقعیت را 

بیان نکرده بودند.  
بازپرس ویژه پرون��ده اخالل در نظام اقتصادی 
کشور اظهار داشت:  »در بررسی های ما مشخص 
ش��د 160 نفر از افراد سودهای کالنی برده بودند 
و باالترین سود دریافتی مربوط به فردی بود که 
7 میلیارد تومان چک پاس ش��ده از متهم داشت 
که حداقل 20 درصد این 7 میلیارد تومان س��ود 
اس��ت. باالترین مبلغی که یک ف��رد در اختیار 
متهم ق��رار داده بود تا فعالیت اقتص��ادی انجام 
دهد، 900 میلیون تومان بوده که متهم هیچ گونه 
فعالیت اقتصادی هم نداشته است؛ ضمن این که 
پایین ترین مبلغی هم ک��ه متهم دریافت کرده و 
نشان از اقدام مجرمانه وی بوده 800 هزار تومان 
بوده اس��ت. هیچ فعالیت تجاری از متهم کشف 
نشده به غیراز یک مرغداری که در  سال 92 آن را 
خریداری کرده است، تنها کار متهم در این مدت 
خرید و فروش خودرو بوده ک��ه خودرو را باالتر از 
قیمت فروش می خریده و زیر قیمت می فروخته 

تا نقدینگی خود را زیاد کند.«

متهم اصلی با همدستی 4 کارمند بانک نقشه متقلبانه خود را  اجرايی کرد

ردپای کالهبرداری های یک شبکه در 2 قاره
   در حالی که پلیس اينترپل در تعقیب متهم فراری است، پرونده بزرگترين شبکه کالهبرداری بوشهر با 5600مالباخته تحت بررسی قرار دارد

طوفان س��همگین لوییزیانا و تگزاس باعث تخریب بیش از 200 هزار 
ساختمان مسکونی و اداری شد و اختالل در شبکه برق رسانی بسیاری 

از مناطق را با مشکالتی روبه رو کرد.
این طوفان که از دوشنبه 7 اردیبهشت با بادی با سرعت 112کیلومتر 
در ساعت در جنوب غرب لوییزیانا در حرکت بود باعث شد چند خودرو در 
بزرگراه واژگون شوند که عده ای از سرنشینان این خودروها مجروح شدند 

اما این حادثه تلفات جانی نداشت.
س��ازمان برق لوییزیانا نیز اعالم کرد: پس از این طوفان س��همگین و 
آسیب دیدن کابل ها بیش از 174 هزار و 200 خانوار ساعت ها بدون برق 

ماندند. طوفان همچنین در برخی مناطق روستایی تگزاس نیز خساراتی 
وارد آورد.

این طوفان که همراه با بارش سنگین باران و تگرگ بود در جاده ها برای 
سرنشینان خودروها مشکالتی را به وجود آورد. به گفته ساکنان محلی، 
هر گلوله تگرگ در این منطقه به اندازه یک توپ پینگ پنگ بود که سر 
عده ای در بارش این تگرگ شکست. کارشناسان هواشناسی تا پایان روز 
دوشنبه 7 اردیبهشت چند طوفان پی در پی در شمال و شرق تگزاس را 
پیش بینی کرده  بودند که گفته می شود این طوفان ها نیز با سرعت باال و 

همراه با تگرگ و باران باشد.

طوفان در آمریکا ۲۰۰ هزار ساختمان را ویران کرد

14 دانش آموز در اين حادثه زخمی شدند

 واژگونی خونین سرویس وانت
 دختران دبیرستانی 

14دانش آموز روس��تای چاه کیچی شهرستان دلگان به دلیل 
واژگونی س��رویس وانت بار مجروح شدند. عدم توانایی در کنترل 
وسیله نقلیه بر اثر تخطی از سرعت مطمئنه علت این حادثه اعالم 
شده است.  ساعت 19:30 روز چهارشنبه 21 دانش آموز روستای 
چاه کیچی شهرستان دلگان وقتی سوار سرویس وانت بار شدند، 

نمی دانستند سرنوشتی تلخ انتظارشان را می کشد. 
سرویس وانت بار حامل 21 دانش آموز دختر مقطع دبیرستان 
در مسیر بازگش��ت از مدرسه خود در ش��هر گلمورتی به دلگان 
واژگون شد.  14مجروح حادثه به وسیله 4 آمبوالنس و خودروهای 
عبوری به بیمارستان خاتم االنبیاء ایرانش��هر برای مداوا منتقل 
شدند. مسئول اورژانس 115 ایرانشهر گفت: حال مصدومان این 
حادثه رضایت بخش اس��ت.  محمدرضا کورسی رئیس پلیس راه 
جنوب سیستان و بلوچستان نیز عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه 

بر اثر تخطی از سرعت مطمئنه را علت این حادثه ذکر کرد. 
س��رویس های وانت ب��ار حام��ل دانش آموزان در سیس��تان و 
بلوچستان در گذشته نیز حادثه آفریده اند به طوری که در فروردین 
ماه امسال نیز خودروی وانت بار حامل 15دانش آموز دختر بخش 
بنت شهرستان نیکشهر در جنوب سیستان و بلوچستان واژگون 
و دانش آموزان مصدوم و یکی از آنان بر اثر ش��دت جراحت وارده 

جان باخت. 

اهداي عضو به 3 بیمار زندگی بخشید
اهدای عضو بیمار مرگ مغزی در یاسوج به 3 نفر زندگی دوباره 

بخشید.
دو کلیه و کبد فریبرز ترنج بیمار مرگ مغزی 45 س��اله، اهالی 
روستای ده شیخ از توابع پاتاوه یاسوج به بیماران نیازمند اهدا شده 
است. اعضای بدن این بیمار که به دلیل سانحه تصادف دچار مرگ 
مغزی ش��ده بود پس از اعالم رضایت خان��واده وی برای پیوند به 
بیماران نیازمند اهدا شد. اعضای این بیمار تصادفی در بیمارستان 
شهید بهشتی شهر یاسوج با حضور پزشکان متخصص از بدن او 
جدا و برای پیوند به ش��یراز ارسال شد. این چهارمین اهدای عضو 
بیماران مرگ مغزی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 94 بوده 

است. 
مس��ئول هماهنگی تیم پیوند اعضای دانش��گاه علوم پزشکی 
کهگیلویه و بویراحمد با اعالم این خبر گفت: پارسال 16بیمار مرگ 
مغزی در استان 57 عضو بدن خود را به بیماران نیازمند اهدا کردند 
که در این راستا مشارکت مردم این منطقه برای اهدای عضو باالتر 

از میانگین کشوری است. 
وی با بیان این که از زمان تشکیل تیم پیوند اعضا در کهگیلویه 
و بویراحمد تاکنون 61 بیمار مرگ مغزی اعضای بدن خود را اهدا 
کردند، گفت:  15 تا 45 سال بیشترین گروه سنی اهدا کننده عضو 

در این استان هستند. 
عباسی گفت: در  سال گذشته 24 بیمار نیازمند پیوند کهگیلویه 

و بویراحمدی کلیه، کبد و قلب دریافت کردند.

تکرار واژگونی مرگبار خودروی حامل 
اتباع غیرمجاز 

بر اثر واژگونی یک خودروی سواری حامل افاغنه غیرمجاز 3 نفر 
در صحنه جان خود را از دست دادند و 14 نفر زخمی شدند. 

 این حادثه شامگاه سه ش��نبه در جاده کهنوج - بندرعباس به 
وقوع پیوست. خودروی سواری حامل 17 نفر بود که متاسفانه پس 
از واژگونی 3 نفر از افاغنه جان باختند و بقیه زخمی ها به بیمارستان 

کهنوج منتقل شدند. 
س��رعت باال و بی احتیاطی یکی از عوامل اصلی حوادثی است 
که تاکنون برای خودروهای حامل افاغنه به وقوع پیوس��ته است. 
فرمانده قرارگاه پلیس راه جنوب استان کرمان در این رابطه گفت:  
متاسفانه این افراد با بی احتیاطی برای خود و سایر هموطنان حادثه 
می سازند.  وضع زخمی های مستقر در بیمارستان در دست بررسی 

است. 
شرق و جنوب استان کرمان به دلیل تردد اتباع غیرمجاز بیگانه 
محل وقوع حوادث رانندگی خودروهای حامل آنهاست که با نفرات 

بیش از حد و سرعت باال حادثه ساز هستند. 
9 افغان غیرمج��از و راننده ایرانی خودرو حام��ل آنان نیز اواخر 
فروردین امسال بر اثر سانحه رانندگی در جاده رستم آباد - بم در 
آتش سوختند و جان خود را از دست دادند. 5 نفر از افاغنه غیرمجاز 
نیز در صندوق عقب خودرو پژو پارس جاس��ازی ش��ده بودند که 
این افراد به دلیل جراحات س��خت توس��ط مام��وران اورژانس به 

بیمارستان پاستور بم منتقل شدند. 

مکث

رویخطحادثه

ردپا

 دستگیري قاچاقچیان شمش طال
 در یاسوج

دو قاچاقچ��ي ش��مش ط��ال در یاس��وج و دو 
همدستشان در اس��تان چهارمحال و بختیاري 

دستگیر شدند. 
وقت��ی پلی��س در جری��ان خری��د و ف��روش 
ش��مش هاي طالي قاچاق در ش��هر یاسوج قرار 
گرفت، مأم��وران پلیس امنیت عمومي اس��تان 
کهگیلوی��ه و بویراحمد تحقیقات خ��ود را براي 

شناسایي و دستگیري متهمان آغاز کردند.
مأموران پس از دستگیري دو متهم در یاسوج، 
در بازرسي از آنها دو قطعه شمش طال به وزن 920 

گرم کشف کردند.
تیم تجسس در تحقیقات خود همدست این دو 
متهم را در شهرستان لردگان استان چهارمحال و 
بختیاري شناسایي و با هماهنگي مراجع قضایي 
در بازرسي از مخفیگاه آنان سه قطعه شمش طال 
به وزن دو کیلو و 991 گرم و چهار س��وت، شش 
عدد فشنگ تفنگ برنو، سه عدد جام فلزي، یک 
عدد کف گیر، یک عدد گلوله س��نگي، س��ه عدد 
نمک پاش، یک عدد مجس��مه کوچک، یک عدد 

گردنبند و یک عدد بازوبند کشف کردند.
 مأموران همچنین دیگر همدست این افراد را 
در منطقه سردشت شهرستان لردگان دستگیر 
کردند. برابر بررس��ي هاي انجام شده شمش هاي 

کشف شده از خارج وارد کشور شده است.

 تصادف زنجیره ای
 در بزرگراه امام علی)ع( 

در یک تصادف زنجیره ای 11 خودرو با یکدیگر 
برخورد کردند که 10 سرنش��ین ای��ن خودروها 

مصدوم شدند.
گزارش وقوع این حادثه در بزرگراه امام علی)ع( 
بعد از پل همت در ساعت 26: 18 به سامانه 115 
اعالم شد و با توجه به گستردگی آن بالفاصله پنج 
گروه ام��دادی آمبوالنس به مح��ل حادثه اعزام 

شدند.
این تصادف در پی برخورد یک تریلر با خودروی 
س��واری پژو اتفاق افتاد که با حض��ور گروه های 
اورژانس در مح��ل حادثه به وض��ع 10 مصدوم 
رس��یدگی ش��د و پنج نفر از آنان با توجه به وضع 
جراحات وارده به بیمارس��تان امام حس��ین )ع(

انتقال یافتند.
مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس تهران با اعالم 
این خبر گفت:  سه نفر از این مصدومان زن و هفت 
نفر دیگر مرد بودند ک��ه پنج نفر دیگر از آنان پس 
از دریافت درمان های س��رپایی توسط نیروهای 

امدادی اورژانس وضعیت مناسب پیدا کردند.

یک زن، کاله 700 نفر را برداشت

عامل 700 کالهبرداری اینترنتی با ترفند فال 
قهوه توس��ط پلیس فتا خراسان رضوی دستگیر 
شد. کارشناسان پلیس فتا با رصد فضای مجازی 
به آگهی های گس��ترده فال قهوه در سایت های 
تبلیغات��ی روب��ه رو ش��دند. وقتی تی��م تحقیق 
بررسی های خود را متمرکز کردند،متوجه شدند 
که زن جوان با درج ش��ماره تلف��ن همراهش در 
سایت های تبلیغاتی از تماس گیرنده می خواست 
تا مبلغ مورد نظر را به حساب مشخصی واریز کرده 
و پس از اطالع از واریز ش��دن پول، وی به صورت 

تلفنی نتیجه فال قهوه را اعالم می کند. 
 ماموران پس از جم��ع آوری ادله دیجیتالی با 
هماهنگی مقام قضایی وارد عمل شده و متهم را 
در مخفیگاهش در ش��هر مشهد دستگیر کردند. 
متهم 35 ساله در بازجویی ها به 700 کالهبرداری 
با شیوه گرفتن فال قهوه به صورت تلفنی اعتراف 

کرد. 
 رئیس پلیس فتا خراس��ان رضوي با اش��اره به 
معرفی متهم به مقام قضای��ی از کاربران اینترنت 
خواست به تبلیغات و آموزش های فال و فالگیری 
اینترنت��ی هرگز اعتماد نکنید، زیرا آس��یب های 
ناشی از آن مش��کالتی همچون - اعتیاد به فال و 
ایجاد مشکالت روحی و روانی - از هم پاشیدگی 
خانواده ه��ا- کالهب��رداری و ضرره��ای مالی- 

آسیب های جانی و غیره را به دنبال دارد. 
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