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درپی رشــد قارچ گونه سایت های شــرط بندی در فضای 
مجــازی، رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرایم 
سایبری پلیس فتای ناجا ضمن هشدار نسبت به عضویت 
و واریز وجه در این سایت ها از فعالیت سامانه ای برای رصد 
و انسداد سایت های شرط بندی خبر داد.به گزارش ایسنا، 
مدتی است که بسیاری از افراد که عمدتا در خارج از کشور 
نیز مستقر هســتند با انجام یکســری رفتارها و اقدامات 
هنجارشــکنانه و خارج از عرف در فضای مجازی، اقدام به 
جلب توجه و جذب فالوور کرده و پس از مدتی با قراردادن 
لینکی اختصاصی تحت عناوین انفجار، بت زنی، پیش بینی 
و ... در صفحــه خود مخاطبان خود را بــه حضور در این 

سایت ها دعوت می کنند.
 این افــراد در پســت ها و تصاویری که از خودشــان در 
شــبکه های اجتماعی منتشــر می کنند، خــود را افرادی 
ثروتمنــد و در رفاه کامل معرفی کــرده و دلیل آن را نیز 
فعالیت در سایت های موسوم به شرط بندی می دانند. این 
افــراد که برخی از آنها میلیون ها دنبــال کننده نیز دارند 
برای باورپذیرکردن موفقیــت خود تصاویر زیادی در کنار 
خودروهــای آخرین مــدل، خانه های گرانقیمــت و ... به 
اشــتراک می گذارنــد و از این طریق  صدهــا نفر را جذب 

فعالیت در سایت های خود کرده اند.
ســرهنگ علی محمدرجبــی، رئیس مرکز تشــخیص و 

پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا در گفت وگو 
با ایسنا نسبت به فعالیت این سایت ها هشدار داد و گفت: 
واقعیت بارها گفته شــده و متاسفانه هربار افراد سودجو با 
تغییر شــکل ظاهری، برخی امکانات و آدرس سایت سعی 

در کالهبرداری از مردم دارند. چنین سایت هایی مجرمانه 
بــوده و پلیس فتا با آنها برخورد خواهد کرد.وی ادامه داد: 
برخی از این ســایت ها در خارج از کشــور قرار دارند و از 
این رو در هماهنگی با دادســتانی کل کشور و تالش این 

عزیزان ســامانه ای ایجاد شده تا به وسیله آن امکان فیلتر 
و مسدود ســازی فوری و آنی سایت ها و بسترهای قمار و 
شرط بندی فراهم شود.رجبی با بیان اینکه شهروندان برای 
گزارش سایت های شــرط بندی و قمار باید به این آدرس 
کنید(  )کلیــک    internet.ir/shekayat/gambling
مراجعه کنند، گفت: شــهروندان با مراجعه به این سامانه 
لینک سایت مذکور را ثبت کرده و اگرچنانچه توضیحی در 
مورد فعالیت آن دارند هم می توانند در قسمت توضیحات 

وارد کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس 
فتای ناجا با اشــاره به ســازوکار فعالیت سایت های شرط 
بندی و قمار آنالین گفت: در این سایت ها کاربران پس از 
ورود به این سایت ها ابتدا مبالغی را واریز کرده و سپس با 
تحریک و تبلیغ جوایز بیشــتر از آنان خواسته می شود که 
مبلغ واریزی خود را افزایش دهند، اما سازوکار فعالیت اکثر 
این ســایت ها به گونه ای است که امکان برنده شدن را به 

کاربران نمی دهد.
رجبی افزود: بنابراین هشــدار جدی پلیس به شهروندان 
و خصوصا کاربران فضای مجازی این اســت که فریب این 
ســایت های شــرط بندی و ادعاها و تبلیغات مدیران آن را 
نخورده و از واریز وجه به حســاب این سایت ها خودداری 

کنند.

هشدار چندباره پلیس فتا به کاربران فضای مجازی

سایت های شرط بندی و قمار در تنگنا
پلمب انبار بزرگ گازوئیل قاچاق در اسالمشهر

فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران از شناسایی و پلمب انبار بزرگ حاوی ۵۰ 
هزار لیتر گازوئیل قاچاق در »احمدآباد مستوفی« اسالمشهر خبر داد.به گزارش 
ایســنا،  ســردار »کیوان ظهیری« با اشــاره با جزئیات این خبر گفت: ماموران 
پلیس آگاهی شهرســتان اسالمشهر، اخبار و اطالعاتی از دپوی سوخت قاچاق 
در »احمدآباد مستوفی« به دست آورده و بررسی آن را در دستور کار خود قرار 
دادند.فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران گفت: با شناسایی محل، ماموران با 
هماهنگی مقام قضائی در بازرســی از انباری بزرگ در »احمدآباد مســتوفی« 
اسالمشهر، یک دستگاه کشــنده داف سفید رنگ دارای کمپرسی، هفت تانکر 
ســوخت با ظرفیت های مختلف حاوی ۵۰ هزار لیتر گازوئیل و یک دســتگاه 
تبدیل و تبخیر ســوخت را کشف کردند.به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار 
ظهیری با اشاره به دستگیری یک نفر و پلمب انبار، خاطرنشان کرد: کارشناسان 

ارزش سوخت قاچاق مکشوفه را ۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

توقیف شناور ۲۳۶ میلیاردی قاچاق در خلیج فارس 
جانشــین مرزبانی استان بوشهر از کشف بیش از ۲۳۶ میلیارد کاالی قاچاق در 
بندر گناوه خبر داد.سرهنگ منصوررضا عزیزی در تشریح این خبر عنوان کرد: 
در راســتای حمایت از تولید داخلی، مقابلــه با قاچاق کاال و ارز پایگاه دریابانی 
گناوه طی اقدامی مشترک با انتظامی با اقدامات اطالعاتی و تحقیقات پلیسی، 
شــناوری حامل کاالی قاچاق را شناسایی و توقیف نمودند.وی افزود: مأمورین 
پس از اعزام به محل مورد نظر شــناور مذکور را مورد بررسی و اقدام به تخلیه 
شناور نموده و کولر گازی اســپلیت، پارچه، لوازم جانبی موبایل، دوربین مدار 
بســته و شارژر خودرویی و... کشــف و تحویل گمرک گردید.جانشین مرزبانی 
اســتان بوشهر طبق نظریه کارشناســان مربوطه ارزش کاالی مکشوفه را ۲۳۶ 
میلیارد و ۳۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برآورد کرد.ســرهنگ عزیزی افزود: در 

این راستا ۵ نفر به عنوان متهم دستگیر و تحویل مقام قضایی گردیدند.

کشف ۶ تن مواد مخدر در مرزهای شرقی کشور
فرمانده مرزبانی ناجا از کشــف ۶ تن مواد مخدر در مرزهای شرقی کشور خبر 
داد.به گزارش ایســنا، ســردار احمدعلی گودرزی اظهار کرد: مرزداران استان 
سیستان و بلوچســتان با تشــدید اقدامات و رصد تحرکات گروه های سازمان 
یافته در مرزهای شــرقی کشــور، از تجاوز و نفوذ قاچاقچیان به داخل کشــور 
جلوگیری کردند.وی افزود: در این راســتا بامداد امــروز، مرزبانان هنگ مرزی 
میرجاوه با کار اطالعاتی موفق به کشــف ۴۷۳۲کیلوگرم تریاک،۸۶۶ کیلوگرم 
مرفین،۲۴۱کیلوگرم کراک،۱۳۲کیلوگرم کراک رنگی،یک قبضه سالح کالش 
همراه۳تیغه خشاب،۳دستگاه بی سیم دستی، و ۴دستگاه خودرو تویوتا شدند.

فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به رصد فعالیت های اعضای باند مذکور خاطرنشان 
کرد: هنگامی که اعضای این باند قصد داشــتند با استفاده از تاریکی شب این 
محموله را وارد کشور کنند در تور مرزبانان ناجا گرفتار شدند که با تنگ شدن 
عرصه و حجم آتش سنگین مرزبانان، با بجا گذاشتن خودروها، ادوات و محموله 
در محل به داخل کشــور هم جوار متواری شدند.وی یادآور شد: همچنین شب 
گذشــته مرزبانان هنگ مرزی زابل،۴۷ کیلوگرم تریاک و ...، ۲ دستگاه دوربین 
دید در شــب،۲قبضه سالح وینچســتر را در یک عملیات ضربتی کشف و یک 
نفر را دســتگیر کردند.به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار گودرزی مجموع 
مواد مخدر کشــف شــده طی این دو عملیات مرزبانی را ۶ هزار و ۱۸ کیلوگرم 

اعالم کرد.

کالهبرداری ۶ میلیاردی
 با سوءاستفاده از عنوان فرزند شهید

فرمانده انتظامی استان بوشــهر گفت: با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی استان 
فردی که در شــهر بوشــهر ۶ میلیــارد ریال کالهبرداری کرده بود دســتگیر 
شد.ســردار خلیل واعظی با اعالم جزئیات این خبر گفت: در پی اعالم شکایت 
یکی از شــهروندان مبنی بر اینکه فردی اقدام به کالهبــرداری با ترفند وعده 
کار و ایجاد شــغل به وی کرده است، بالفاصله موضوع با جدیت در دستور کار 
کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان قرار گرفت.این مقام ارشد انتظامی در استان 
ادامه داد: متهم با معرفی خود به عنوان فرزند شــهید و شاغل در استانداری از 
این عنوان سوء استفاده کرده و با وعده ایجاد شغل و اخذ وام در اقدامی از شاکی 
وکالت تام اخذ کرده و طی چندین مرحله نیز مبالغی از وی دریافت و اقدام به 
کالهبرداری کرده و متواری شده است. وی با اشاره به اینکه کارآگاهان با انجام 
اقدامات فنی و اطالعاتی و همچنین بررسی اظهارات شاکی پرونده موفق شدند 
محل اختفای این فرد را در اســتان تهران فرودگاه امام خمینی)ره( شناسایی 
کنند، افزود: با اعزام کارآگاهان به محل مورد نظر، این فرد در عملیات غافلگیرانه 
ای دســتگیر و به پلیس آگاهی بوشهر منتقل شــد.این مقام ارشد انتظامی در 
اســتان بوشــهر با بیان اینکه متهم در بازجویی های به عمل آمده به یک مورد 
کالهبرداری به ارزش ۶ میلیارد ریال از شــاکی اعتراف کرد، تصریح کرد: متهم 

بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

مجوز باشگاه فرد هتاک به ساحت ائمه اطهار )ع(
 باطل می شود

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: شنبه مجوز باشگاه فردی که به 
ساحت ائمه اطهار) ع( توهین کرده باطل می شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان از مشــهد، فرزاد فتاحی مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی درباره 
هتاکی یک ورزشــکار و باشگاه دار بدنســازی به ائمه اطهار)ع( گفت: متاسفانه 
باخبر شــدیم یکی از مسئولین ورزشــی در اقدامی زشت، مطالبی در خصوص 
تعطیلی باشــگاه های ورزشی که توسط ســتاد کرونا اعالم شده است منتشر و 
در صفحه مجازی خود به ســاحت ائمه اطهار علیه السالم توهین کرده است.او 
افزود: از ابتدای امســال با توجه به شــیوع ویروس کرونا تمامی باشگاه داران با 
ما همکاری الزم را داشــتند، اما در این مورد آخر یکی از باشگاه داران مطالبی 
توهین آمیز را منتشــر کرد که دل همه مســلمانان را سوزاند.مدیرکل ورزش و 
جوانان خراســان رضوی ادامه داد: فرد توهین کننده هم اکنون در بازداشــت 
به ســر می برد شنبه نیز مجوز باشگاه او لغو خواهد شد هیچگاه جامعه ورزشی 
چنین افرادی را تایید نخواهند کرد و تمامی همکاران من و ورزشــکاران از این 

اتفاق ناراحت هستند.

مرگ کارگر ساختمانی 
در پی سقوط از داربست

اورژانس تهران از ســقوط مرگبار یک کارگر ســاختمان از داربست خبر داد.به 
گزارش ایسنا، روابط عمومی مرکز اورژانس تهران اعالم کرد: حوالی ساعت ۱۰ 
صبح دیروز ســقوط یک کارگر ســاختمانی از داربست به مرکز اورژانس تهران 
گزارش شــد که درپی آن یک دستگاه موتورالنس و یک دستگاه آمبوالنس به 
محل حادثه واقع در شادآباد، خیابان ۱۷ شهریور اعزام شد.پس از حضور عوامل 
اورژانس در محل و انجام اقدامات و بررسی های اولیه مشخص شد که این کارگر 
که از اتباع کشور افغانستان بود و ۴۵ سال هم سن داشت، به دلیل شدت آسیب 

دیدگی جان خود را از دست داده است.

اخبار کوتاه

رئیس پایــگاه چهارم پلیس آگاهی از 
دستگیری ســارق منزلی خبرداد که 
با دیدن باز بــودن پنجره منزل مال 

باخته تصمیم به سرقت گرفته بود.
به گــزارش رکنا، ســرهنگ کارآگاه 
»ســعید مجیدی« گفت: دهم مرداد 
ماه پرونده ای با موضوع سرقت منزل 
در کالنتــری ۱۳۶ فرجام تشــکیل و 
برای رســیدگی تخصصــی به پلیس 
آگاهی ارجاع شد.وی بیان داشت: مال 
باخته اظهار داشــت، دهم مرداد ماه 
سارق یا سارقان از طریق پنجره رو به 
کوچه وارد منزلم شده و تلفن همراه 
و وســایل آشپزخانه و ... به ارزش ۱۰ 

میلیون تومان سرقت کرده اند.

رئیــس پایگاه چهــارم پلیس آگاهی 
گفت: کارآگاهان برای کشــف پرونده 
عازم محل ســرقت شــدند و موفق 
شدند سارق که جمشید نام داشت را 

شناسایی کنند.
این مقام انتظامی گفت: با شناســایی 
ســارق و هماهنگی با مقــام قضائی، 
متهم پرونده در مخفیگاهش دستگیر 
و در بازجوئی اولیــه به جرم ارتکابی 

اعتراف کرد.
وی توضیــح داد: جمشــید معترف 
شد، ســرقت را قبول دارم و در شب 
سرقت وقتی دیدم پنجره منزل شاکی 
باز است وارد محل شــدم و اموال را 
سرقت کردم و به چندین نفر فروختم 

و در ازای آن حدود یک میلیون تومان 
بدست آوردم و گوشی تلفن همراه را 

خودم استفاده کردم.
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی در 

پایــان گفت: با اعتــراف صریح متهم 
به جرم ســرقت پرونده به دادسرای 
مربوطه ارسال و متهم با قرار مجرمیت 

روانه زندان شد.

۷ کشته به دلیل سقوط خودرو در کانال آب
ســخنگوی اورژانس کشور از کشته شدن ۷ نفر به دلیل سقوط خودرو در یک 
کانال آب در آبادان خبر داد.مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور در گفت 
و گو با خبرنگار ایلنا درباره جزییات این حادثه گفت: در ساعت ۱:۱۹ بامداد در 
محور شــادگان_ دارخوین در آبادان یک دستگاه خودروی ساینا به کانال آب 
سقوط می کند. وی با بیان اینکه بالفاصله ۳ دستگاه آمبوالنس به محل حادثه 
اعزام شد، ادامه داد: متاسفانه هر ۷ سرنشین این خودرو در این حادثه جان خود 

را از دست داده اند.
همچنین سخنگوی اورژانس کشور جزییات دو حادثه تصادف در کرج را اعالم 
کرد.مجتبــی خالدی در گفت و گو با خبرنــگار ایلنا درباره جزییات این حادثه 
گفت: در ســاعت ۱:۲۰ یک مورد حادثه تصادف بین یک دســتگاه پژو ۴۰۵ و 
یک دستگاه نیسان در بلوار شورا در کرج به سامانه ۱۱۵ سازمان اورژانس کشور 
اطالع داده می شــود. وی با بیان اینکه بالفاصله ۵ دســتگاه آمبوالنس به محل 
حادثه اعزام شــد، ادامه داد: در زمانی که پرسنل اورژانس در حال امدادرسانی 
بــه مصدومان این حادثه بودند برخی از افراد نیز در حال تماشــای این حادثه 
بودند که ناگهان یک دســتگاه خودروی اپتیما با سرعت باال به صحنه تصادف 
وارد می شــود و به یک دســتگاه آمبوالنس برخورد می کند. سخنگوی سازمان 
اورژانس کشور خاطرنشان کرد: دو نفر از افرادی که تماشاگر این حادثه بودند بر 
اثر برخورد خودروی اپتیما به شــدت آسیب دیده و قطع شدگی عضو می شوند 
و همچنین بر اثر این برخورد تکنسین های اورژانس نیز دچار حادثه می شوند. 

در نهایت نیز ۱۰ نفر از افرادی که در این حادثه آســیب دیده اند به بیمارستان 
منتقل می شوند. یک نفر از عابران تماشاچی در بیمارستان فوت می کند و عابر 
دیگر نیز در بخش مراقبت های ویژه بســتری هســتند. خالدی تصریح کرد: دو 
تکنسین اورژانس و سه مصدوم حادثه اول نیز از بیمارستان مرخص شده اند و 

سه نفر نیز همچنان در مرکز درمانی تحت درمان هستند.
خالدی همچنیــن درباره جزییات یک تصادف دیگــر در آزادراه قزوین_ کرج 
گفت: در ســاعت ۳:۵۵ یک تصادف بین یک دســتگاه کامیون و یک خودروی 
سواری به سامانه اورژانس کشور اطالع داده می شود. وی با بیان اینکه بالفاصله 
ســه دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد، ادامه داد: در این حادثه ۴ نفر 
مصدوم شــده اند یک نفر در محل حادثه درمان می شود و یک نفر نیز در محل 

حادثه فوت می شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از اجرای سومین مرحله 
طرح سراسری تشــدید مبارزه با احتکار کاال و دستگیری 
۱۳۸ محتکر و کشــف ۸۸۱ میلیارد ریال کاالی احتکاری 

در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش ایســنا، ســردار محمدرضا مقیمی در تشــریح 
جزئیات این خبر اظهارکرد: در شــرایط خاص جامعه که 
ســودجویان و محتکران شــرایط عرضــه و تقاضای بازار 
را به هــم می ریزند و از طریق افزایــش قیمت ها و ایجاد 
مشکالت مردم در دسترســی به کاالهای اساسی و ارزاق 
عمومی زندگی را بر مردم ســخت می کنند، پلیس امنیت 
اقتصادی بــرای مقابله و مبارزه با گرانفروشــی و احتکار 
کاالهای اساســی و مورد نیاز جامعه، سومین مرحله طرح 
سراســری تشــدید مبارزه با احتکار کاالهای اساسی را به 
مدت ۷۲ ساعت در نیمه اول آبان ماه ۹۹ در سراسر کشور 

اجرا کرد.وی افزود: کارآگاهــان پلیس امنیت اقتصادی با 
مطالعات و تحقیقات از قبل انجام شــده نسبت به بررسی 
اســنادی مبدأ و مقصد کاالها و شناســایی مراکز پخش و 
توزیع و نگهداری کاالهای اساســی و ارزاق عمومی مردم 
اقدام و پس از هماهنگی هــای قضائی از این مراکز بازدید 
کردند.رئیــس پلیس امنیت اقتصادی ناجا تصریح کرد: در 
بازدید از انبارها و مراکز نگهداری کاالهای اساسی و ارزاق 
عمومی انبارهای متخلف شناسایی و مقدار ۶ هزار و ۵۳۶ 
تن انواع کاالی اساســی و ارزاق عمومی از قبیل آرد، برنج، 
انــواع حبوبات، روغن خوراکــی و ... به همراه یک میلیون 
و ۳۵۶ عــدد انواع دارو و انواع لوازم یدکی خودرو کشــف 

و انبارهای مذکور پلمب شــد. ســردار مقیمی با اشاره به 
اینکه کارشناسان ارزش کاالهای مکشوفه را بیش از ۸۸۱ 
میلیــارد ریال برآورد کرده اند، گفــت: در این رابطه ۱۳۸ 
متهم دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده تحویل مراجع 
قضائی شدند.به گزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس پلیس 
امنیت اقتصادی ناجا ضمن تقدیر و تشکر از مردم و صنوف 
مختلف در همکاری خوب و به موقع با پلیس از هموطنان 
و اصناف مختلف خواســت برای دستیابی و حفظ امنیت و 
ثبات اقتصادی و اقتصاد پویا، در صورت مشــاهده هرگونه 
فعالیت اقتصادی غیرقانونی موضوع را به مرکز فوریت های 

پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند. 

همچنین رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور گفت: پلیس 
گمرک ۱۱۲ کانتینر قطعات خودرو که ارزشــی معادل با 
۶۰ میلیارد تومان داشت را شناسایی و توقیف کرده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان،سردار مقیمی رئیس 
پلیــس امنیت اقتصادی کشــور از توقیــف ۱۱۲ کانتینر 
قطعات خودرو که ارزشــی معادل بــا ۶۰ میلیارد تومان 
داشته خبر داده است.وی افزود:این محموله توسط پلیس 
گمرک شناسایی و توقیف شده است.سردار مقیمی گفت: 
بخشــی از محموله توقیف شده مربوط به گمرکات جنوب 
کشــور می باشــد.به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی 
کشــور، یکی از تخلفات شناسایی شده، شناسایی و احصا 
تخلفات ســه هزار میلیاردی یکی از شــرکت ها بود که به 
مرجع قضائی هم اعالم شــد. همچنیــن ۱۰ هزار کانتینر 

اموال قاچاق در گمرک شهید رجایی کشف شده است.

پرونده ۴ پســر جوان که به دنبال کری خوانی در اینســتاگرام کارشــان به نزاع 
خیابانی کشــیده و مرتکب قتل شده بودند در شعبه دهم دادگاه کیفری استان 
تهران رســیدگی شد.به گزارش رکنا، رسیدگی به این پرونده با گزارش یک نزاع 
خیابانی در پیشــوای ورامین آغاز شــد. مأموران پس از حضور در محل متوجه 
شــدند که درگیری میان چند جوان رخ داده و در ایــن میان دو نفر به نام  های 
اصغر و مجید با شلیک گلوله و ضربات قمه بشدت مجروح و به بیمارستان منتقل 
شده اند. در ادامه مأموران به بیمارستان رفتند اما ساعاتی بعد پزشکان خبر فوت 
اصغر و کور شــدن یکی از چشــم های مجید را اعالم کردند.تحقیقات مأموران 
برای شناســایی متهمان ادامه پیدا کرد تا اینکه مشــخص شــد ضاربان ۴ مرد 
به نام های هادی، حسن، سیامک و اکبر بوده اند و عامل شلیک گلوله ها نیز سیامک 
بوده که با سالح وینچستر شلیک کرده و ۳نفر دیگر هم با قمه به قربانیان ضربه 

زده اند. پس از آن هادی، حســن و اکبر دســتگیر شدند اما سیامک متواری بود. 
متهمان در بازجویی، عنوان کردند که درگیری به خاطر دعوایی بوده که هنگام 
الیو اینستاگرام به وجود آمده و در انتهای الیو هم سیامک با اصغر قرار گذاشته 

بودند تا رو در رو باهم دعوا کنند.
پس از مدتی سیامک هم بازداشت شد و پرونده بعد از تکمیل تحقیقات به شعبه 
۱۰ دادگاه کیفری استان تهران رفت.در جلسه دادگاه متهمان که صبح پنج شنبه 
گذشته برگزار شد پدر و مادر اصغر در جایگاه حاضر شده و خواستار صدور حکم 
قصاص برای قاتالن پسرشان شدند.در ادامه مجید دیگر شاکی پرونده گفت: من 
هیچ کدام از طرفین دعوا را نمی شناســم، وقتی درگیری شــروع شد من برای 
میانجیگری وارد دعوا شــدم که تیر خوردم و بیهوش شدم. حاال هم چشمم کور 

شده و درخواست دیه و مجازات متهمان را دارم.

ســپس ســیامک به عنوان متهم ردیف اول به جایگاه رفت و با رد اتهام مطرح 
شــده گفت: من و اصغر به خاطر مســائل مالی با هم اختالف داشتیم. او به من 
بدهــکار بود و حاضر به برگردانــدن پولم نبود تا اینکه یک روز قبل از حادثه در 
اینســتاگرام الیو گذاشت و توهین های زیادی به من کرد و من هم از او خواستم 
رو در رو مشــکلمان را حل کنیم. ما با هم در پیشوای ورامین قرار گذاشتیم. ۳ 
نفر از دوســتانم هم با خواست خودشــان و برای اینکه تنها نباشم من را در این 
درگیری همراهی کردند. دوستانم همراه خود قمه آورده بودند.من هم سالحی را 
که از قبل داشتم، برداشتم. البته من اسلحه را به قصد کشتنش نبرده بودم ولی 
فکر می کردم که او هم مســلح می آید. وقتی ســر قرار رفتیم اصغر به من حمله 
کرد و من هم در ابتدا ۲ تیر بی هدف شلیک کردم که یکی از گلوله ها به پای او 
خورد و دیگری هم به چشم مجید اما من گلوله دیگری شلیک نکردم. ۳ دوست 
دیگرم که در درگیری حضور داشتند با قمه به اصغر حمله کردند و ممکن است 
ضرباتی که آنها زده اند منجر به خونریزی و مرگ او شــده باشد. با این حال من 
اشــتباه کردم و درخواســت دارم که علت مرگ اصغر مورد بررسی قرار گیرد تا 
مشخص شود گلوله ای که من شلیک کردم عامل قتل او نبوده است.سپس متهم 
دیگر در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من قبول دارم که در درگیری حضور داشتم 
اما ضربه ای که زدم به دست مقتول خورد دوستان دیگرمان هم در آن درگیری 
بودند که آنها هم قمه داشتند و ضربات کشنده ای به اصغر زدند من فکر می کنم 
سیامک درست می گوید و ضربات مرگبار را فرد دیگری به اصغر زده است.بعد از 
گفته های دو متهم با توجه به اینکه دو متهم دیگر پرونده در دادگاه حاضر نشده 

بودند، ادامه رسیدگی به جلسه بعد موکول شد.

کشف ۸۸۱ میلیارد کاالی احتکاری

جنایت و نقص عضو به خاطر الیو اینستاگرام 

افقی:
۱- فرزند بزرگ حضرت امام حســین 
که در صحرای کربال به شهادت رسید- 

پیکر بی جان انسان
۲- بدن بی جان حیوان- آنچه چند نفر 
در آن مالکیت داشته باشند- نویسنده 
بزرگ قرن ۱۹ م فرانسه با اثر جاودانه 

بینوایان 
۳- عــزم و اراده بــرای انجــام کار- 
کودکان پدر از دســت داده- بخشیده 

شدن گناهان
۴- کم و بــی مقدار- مطلــع و آگاه- 

تکرار حرف 
۵- انشــعابات آوندی برگ- غذای نیم 

روز
۶- خلقی میان جن و انس- ایجاد رعب 

و وحشت کردن، ترساندن- کامپیوتر
۷- دیوار  ماننــدی از چوب و خار که 
جلوی ایوان می ســازند- یورش بردن- 

مادر وطن 
۸- جالل و بزرگی- نوعی کشت- قاره 

بزرگ 
۹- گزنده خوش خط و خال – حدیث، 
ســخن- تخلص مالهادی سبزواری در 

اشعارش
۱۰- از بازی هــای رایانــه ای متصل به 

تلویزیون- روبرو- دو حرف هم خانواده و پشت سرهم 
۱۱- قایق مسابقه- تلفظ ابراهیم نزد یهود

۱۲- هنوز شاه نشده است- گوناگون – تیزرو و سریع دونده 
۱۳- علمای یهود- ارتباط داشتن- مردمان 

۱۴- ستیز، جنگ- کرسی- مالی که بر آن زکات وارد می شود
۱۵- کشتی تفریحاتی- کودک شش ماهه حضرت امام حسین که با تیر 

دشمن به شهادت رسید

عمودی
۱- برد، پارچه- شــاعر مرثیه گوی اهل بیت در ابتدای 

عهد صفوی
۲- کفیل- به مراد نرسیده- دوستان

۳- واژه معــادل اســپاگتی مصوب فرهنگســتان زبان 
پارســی- اسباب بازی چرخ دار کودکان – نوعی پارچه 

از پشم شتر 
۴- قعر وپایین – شعر و قصیده – مرد تازه ازدواج کرده

۵- شــبه جزیره ای شامل دو کشــور پرتغال و اسپانیا- 
اولین آژانس خبرگزاری جهان 

۶- بیابان بی آب و علف – برف همراه باد شــدید – دو 
حرف هم خانواده و پشت سرهم

۷- یکــی از پنج بخش اصلی اوســتا- قدیمی ترین و 
مقدس ترین قسمت اوستا که شامل سرودهای مذهبی 
می باشد – خارج شدن توپ از خط عرضی زمین فوتبال 

۸- شرم داشتن – چهار پایان – رسم، خوکردن
۹- از شهرها و استان های کشور- باالرفتن، تعالی یافتن 

– خوردن 
۱۰- پســتی در فوتبال – عوام به کشــورهای اروپایی 

می گویند- سخنان بیهوده، الطائالت
۱۱- مبهم بودن- پادشاه حبشه که خیال تخریب کعبه 

داشت
۱۲- هم عقیده و یک نظر – نژاد ملت روس- آخرین توان
۱۳- ستم – از شهرهای استان مازندران – دارای تخصص

۱۴- سیستانی- نادر و پیدانشدنی – پرنده سیاه
۱۵- از شــخصیت های مشهور پلیسی داســتان های خانم اگاتا کریستی 

- گور 
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