
حوادث   7پنجشنبه 27 خرداد  1400- 6 ذی القعده 1442 - 17 ژوئن  2021 - سال بیستم - شماره  5460

برخی کالن شهرهای ســاحلی جهان ممکن است تا سال 
۲۰۵۰ میالدی بر اثر حــوادث طبیعی مرتبط با گرمایش 
زمین، گرفتار ســیالب و باال آمدن آب دریاها و رودخانه ها 
شوند. به گزارش ایسنا، اگر پیش از این وقوع سیالب شدید 
هر قرن یک بار رخ می داد، حال این بال هر ســاله می تواند 

دامنگیر چندین شهر در نقاط مختلف جهان شود.
دویچه وله گزارشــی تصویری از برخی از این شــهرها که 
ممکن اســت در آینده نزدیک گرفتار این بالیای طبیعی 

شوند منتشر کرده که به شرح زیر است:
شانگهای )چین(

طبق تحقیقات سازمان علمی مستقل »مرکز آب وهوایی« 
آمریکا، در حال حاضر ۹۳ میلیون نفر در مناطقی از چین 
زندگی می کنند که ممکن اســت تا ســال ۲۰۵۰ گرفتار 
سیل و آبگرفتگی شود. شانگهای که پرجمعیت ترین شهر 
چین اســت به دلیــل فقدان تجهیزات حفاظت ســاحلی 

ممکن است به  شدت از این پدیده آسیب ببیند.
هانوی )ویتنام(

همچنیــن بنابر گزارش این ســازمان در ویتنام نیز بیش 
از ۳۱ میلیــون نفر که تقریبا برابــر با یک چهارم جمعیت 
این کشور می شود در مناطقی زندگی می کنند که ممکن 
است تا ســال ۲۰۵۰ هر ساله دســت کم یک بار گرفتار 
طغیان آب های شــور شــوند. پیش بینی می شود که تا آن 
زمان سیالب های ساالنه  به  ویژه بر جمعیت متراکم دلتای 

مکونگ و ســواحل شــمالی هانوی، پایتخت ویتنام تاثیر 
بگذارد.

کلکته )هند(
در هند نیز ممکن اســت تا سال ۲۰۵۰ حدود ۳۶ میلیون 
نفر از ساکنان مناطق ساحلی در معرض سیالب های ساالنه 
قرار بگیرند. بنگال غربی، ادیشــا و شــهر شرقی کلکته از 

آســیب پذیرترین مناطق در معرض ســیل این کشور به 
حســاب می آیند. فقدان تدابیر الزم در این شهرها ممکن 

است باعث شود که روزی این مناطق زیر آب  بروند.
بانکوک )تایلند(

بیش از ۱۰ درصد از شهروندان تایلند در مناطقی زندگی 
می کنند که ممکن اســت تا ســال ۲۰۵۰ زیر آب بروند. 

بانکوک، پایتخت تایلند که تصویر فوق وقوع ســیالب در 
این شــهر در سال ۲۰۱۱ را نشان می دهد، فقط ۵/ ۱ متر 
از سطح دریا باالتر اســت و شدیدا در خطر زیر آب رفتن 
قرار دارد. ارزیابی  ســازمان زیســت محیطی »ارث. اورگ« 
)Earth.Org( در هنگ کنگ نشــان می دهد که ممکن 
است ۹۴درصد از جمعیت این شهر تا سال ۲۱۰۰ مجبور 

به نقل مکان شوند.
بصره )عراق(

بر اســاس مدل سازی »کالیمت ســنترال«، بصره، دومین 
شهر بزرگ عراق به شدت در معرض سیل های ساحلی قرار 
دارد و ممکن است بخش های وسیعی از آن تا سال ۲۰۵۰ 
زیر آب برود. کارشناسان پیش بینی می کنند که اثرات این 
پدیده می تواند از مرزهای عراق فراتر رود و مهاجرت ناشی 
از طغیان  آب ها منجر به تشــدید درگیری های منطقه ای 

شود.
اسکندریه )مصر(

خطرســیل میراث فرهنگی دنیا را تهدید می کند. شــهر 
اسکندریه بیش از ۲۰۰۰ سال پیش پایه گذاری شد. بخش 
عمده این شــهر پنج  میلیونی، ارتفاع کمی از ســطح دریا 
دارد. ارزیابی های سازمان »ارث. اورگ« حاکی از آن است 
کــه بدون تدابیر الزم جهت حفاظت از این شــهر در برابر 
طغیان آب ها یا برنامه های جابجایی ممکن اســت تا سال 

۲۱۰۰ اکثر قسمت های این شهر زیر آب برود.

دستگیری اسب سوار سبزپوشی احتمال غرق شدن ۶ کالن شهر ساحلی در جهان
که در خیابان می تاخت

رئیس مرکز اطالع رســانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری 
فردی در این منطقه خبر داد که ســوار بر اسب و در دست داشتن شمشیر 
برای مردم رعب و وحشــت ایجاد کرده بود. به گزارش ایرنا  سرهنگ جواد 
درستکار  افزود:  صبح امروز یک فرد اسب سوار با در دست داشتن شمشیر 
وارد خیابان ارتش شــهر اصفهان شــد و با وارد کردن آسیب به چند خودرو 
برای مردم رعب و وحشــت ایجاد کرد. وی اظهار داشت: پس از ارائه گزارش 
فوری مردم به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ یک تیم از ماموران یگان امداد 
نسبت به دســتگیری وی اقدام کردند. رئیس مرکز اطالع رسانی فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهــان افزود: در این خصوص پرونــده متهم برای انجام 
اقدامات قانونی در حال رســیدگی اســت. به گزارش ایرنا، دیروز کلیپ فرد 
دستگیر شده در شبکه های اجتماعی در حال بازنشر است. دراین کلیپ فرد 
یاد شــده در حالی که لباس ســبزی بر تن دارد ابتدا با اسب در حال عبور 
از پیاده رو دیده و ســپس درخیابان با یکی از شهروندان درگیر می شود در 
حالی که گروهی در حال فیلمبرداری از او هســتند. گفته می شود این فرد 

پس از رم کردن اسب و گرفتن شمشیر از دستش دستگیر شده است.

بازداشت فردی که پمپ بنزین را آتش زده بود 
سرپرســت فرماندهی انتظامی شهرستان رفســنجان از آتش سوزی در یکی 
از جایگاه های ســوخت این شهرســتان خبر داد و گفــت: عامل این حادثه 
شناسایی شده و دستگیری وی در دستور کار پلیس قرار دارد. به گزارش ایرنا 
سرهنگ محمدجواد آرامون در تشــریح این خبر به رسانه ها افزود: با اعالم 
وقوع آتش ســوزی در یک جایگاه سوخت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
بالفاصله گشت پلیس به محل حادثه اعزام شد. وی اظهار داشت: خوشبختانه 
بــا اقدام به موقع اپراتور جایــگاه در همان لحظات اولیه، اطفا حریق انجام و 
از بروز حوادث جانی و مالی جلوگیری شــد. سرپرســت فرماندهی انتظامی 
شهرستان رفسنجان گفت: بررســی های اولیه پلیس حاکی از این است که 
اختالفات شــخصی علت وقوع این حادثه بوده و عامل ایجاد آتش ســوزی 
با رها کردن وســیله نقلیه خود از صحنه متواری شــده که ضمن شناسایی، 

دستگیری نامبرده در دستور کار پلیس قرار دارد.

واژگونی قایق حامل مهاجران در آب های یمن
گزارش ها حاکی از واژگونی قایق حامل تعدادی مهاجر آفریقایی در آب های 
یمن اســت که احتمال جان باختن تعدادی از آنــان وجود دارد. به گزارش 
ایســنا، گزارش ها حاکیست این قایق با ۱۶۰ تا ۲۰۰ سرنشین واژگون شده 
است. به گفته ماهیگیران استان لحج، تاکنون ۲۵ جسد از آب بیرون کشیده 

شده است.
بنابر گزارش ها ظاهرا این خبر با دو روز تاخیر منتشر شده است. سازمان بین 
المللی مهاجرت )IOM( اعالم کرده که در حال راستی آزمایِی گزارش های 
منتشــر شده در مورد غرق شدن قایق حامل تعداد زیادی مهاجر بوده است. 
این ســازمان در پیامی توئیتری اعالم کرد: تیم های IOM در محل مستقر 
و آماده پاســخگویی به نیازهای بازماندگان هستند. به گزارش ایسنا به نقل 
از شبکه خبری بی بی ســی، یک سایت خبری در یمن گزارش کرده است 
که حدود ۱۵۰ مهاجر غرق شــده اند و چهار یمنی در میان مفقودین حادثه 

بوده اند.

عربده کش محله ابوذر بازداشت شد
پایان کار تخریب کنندکان خودروهای تهرانی ها 

یکی از عامالن درگیری و تخریب خودروهای تهرانی ها که عامل رعب و وحشت 
بودند دستگیر شدند. رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از 
دستگیری یکی از عامالن نزاع دسته جمعی تخریب ۶ دستگاه خودرور در حوالی 
محله  ابوذر خبر داد. به گزارش رکنا، سرهنگ سعید راستی در تشریح جزئیات 
این خبر گفت:در پی کســب خبری مبنی بر نزاع دســته جمعی بین ۲ گروه از 
ارذل و اوباش ســابقه دار در محله ابوذر تهران و متعاقب آن تخریب ۶ دســتگاه 
خودرو شــهروندان موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران مرکز عملیات 
پلیس امنیت عمومی پایتخت قرار گرفت. وی افزود: با حضور در محل و پس از 
اخذ اظهارت از شاهدان عینی و پایش دوربین های مداربسته مشخص شد ۲ گروه 
از اراذل و اوباش سابقه دار با عربده کشی، نزاع و ۶ دستگاه خودرور شهروندان را 
تخریب و باعث رعب و وحشت در بین اهالی شده که در این بین نیز یکی از آنان 

به علت شدت جراحات به بیمارستان منتقل شده است.
رئیــس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بیــان کرد :با اقدامان فنی و 
پلیسی مخفیگاه یکی از عامالن اصلی این درگیری در حوالی سعادت اباد تهران 
شناســایی و در صبح روز گذشته پس از تعقیب و مراقبت چند ساعته متهم در 

مخفیگاهش دستگیر و به این پلیس انتقال یافت.
این مقام پلیســی در پایان با بیان اینکه متهم ضمن اعتراف به بزه انتسابی برای 
انجام مراحل قانونی به دادسرا منتقل شد، خاطر نشان کرد:تالش برای دستگیری 

سایر متهمان این پرونده همچنان ادامه دارد.

شناسایی کارگاه تولید 
ماسک های غیربهداشتی در جوادیه

معــاون نظارت بــر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران بــزرگ از پلمب یک 
کارگاه تولید ماســک های تقلبی خبر داد. سرهنگ نادر مرادی در گفت وگو 
با ایســنا، دراین باره گفــت: مدتی قبل و در پی دریافــت اخباری از منابع 
خبری مأموران معاونت نظارت بر اماکن عمومی تهران  از فعالیت غیر مجاز 
یک کارگاه تولید ماســک در محله جوادیه باخبر شــدند.  وی با بیان اینکه 
ماموران در انجــام تحقیقات اولیه از صحت گــزارش اطمینان پیدا کردند، 
گفت: در همین راستا با هماهنگی با مقام قضایی مجوز عملیات دریافت شد 
که درپی آن مأموران در محل این کارگاه حاضر شــده و مشاهده کردند که 
بدون رعایت پروتکل ها و مقررات اولیه بهداشــتی، این کارگاه تولید ماسک 
دایر اســت و هیچگونه مجوزی نیز برای فعالیت دریافت نکرده است. مرادی 
ادامه داد: مأموران در بازرســی از این کارگاه ۳۴ هزار عدد ماســک تقلبی و 
غیر بهداشــتی را که تولید و بسته بندی شــده و آماده توزیع بود، کشف و 
ضبط کردند. همچنین مواد اولیه و دستگاه تولید ماسک را نیز توقیف کردند. 
معاون نظارت بــر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ با بیان اینکه در 
این پرونده یک نفر دستگیر شد، گفت: کارگاه مذکور نیز پلمب شده و متهم 

پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

انفجار گاز در تبریز 
یک کشته و دو مصدوم برجای گذاشت

ســخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: انفجار گاز در منزل مسکونی در 
تبریز یک کشته و دو مصدوم در پی داشت. به گزارش مهر، وحید شادی نیا 
روز چهارشنبه افزود: این انفجار در منزل مسکونی واقع در کوی گلکار تبریز 
رخ داد که ۲ مصدوم این حادثه توســط کارشناسان اورژانس به بیمارستان 
منتقل شدند. وی با اشــاره به اینکه با تالش نیروهای آتش نشانی پیکر بی 
جــان یکی دیگر از ســاکنان این منزل از زیر آوار بیرون آورده شــد، گفت: 
کارشناســان اورژانــس فوت این مرد در محل را تأیید کردند. شــادی نیا با 
اشــاره به اینکه عملیات آوار برداری توســط آتش نشــانی هنوز ادامه دارد، 
گفت: یک دســتگاه آمبوالنس اورژانس در محل مستقر می باشد. مدیر عامل 
ســازمان آتش نشانی شــهرداری تبریز نیز در این خصوص با اشاره به اینکه 
حادثه انفجار موجب تخریب ســاختمان شــد، گفت: آتش نشانان هم اکنون 
مشــغول اجرای عملیات ایمن سازی و جستجو افراد احتمالی گرفتار در زیر 
آوار هستند. آتش پاد علیرضا زبردســت افزود: به تعدادی از ساختمان های 
اطراف محل وقوع انفجار خســاراتی وارد شــده ولی صدمات جانی تا کنون 

گزارش نشده است.

حادثه رانندگی در جاده میانه به زنجان 
سه نفر کشته درپی داشت

حادثه رانندگی صبح امروز در جاده میانه به زنجان ســه نفر کشــته درپی 
داشت.

به گزارش مهر، بر اثر برخورد ســواری ســمند با کامیون بنز خاور در محور 
میانه به زنجان سه نفر فوت و یک نفر مجروح شد. این حادثه صبح سه شنبه 

اتفاق افتاد و انحراف به چپ خودروی سمند علت حادثه بوده است.

اخبار کوتاه

داستان مردی که دست و پای زنش را شکست!
با کار ناشایســتی که انجام داده ام از سوی خانواده همسرم طرد شده ام، آن ها 
دیگر به من به عنوان یک زن عفیف و پاکدامن نگاه نمی کنند. در حالی که من 
فریب دوســت مطلقه ام را خوردم و برای آن که خودم را اثبات کنم در کارهای 
شــیطنت آمیز و خالف کاری های او شــرکت کردم ولی باز هم خودم را مقصر 
می دانــم چرا که... یک زن کافی بود تا دنیایی از پشــیمانی روی شــانه هایش 
سنگینی کند. به گزارش رکنا، زن ۲7 ساله در حالی که با دست و پاهای زخمی 
و آتل بسته، مقابل کارشــناس اجتماعی کالنتری نشسته بود، با ابراز ندامت از 
اشــتباهات گذشته اش گفت: وقتی در رشته مهندسی دانشگاه پذیرفته شدم با 
جوانی به نام »بنیامین« ارتباط برقرار کردم. آن روزها در اوج هیجانات روحی و 
روانی و عاطفی دوران جوانی بودم و به امید این که با »بنیامین« ازدواج می کنم 
هر روز بیشــتر به او نزدیک می شــدم و به بهانه های مختلفی مانند موضوعات 
درسی و یا گرفتن جزوه تحصیلی او را مالقات می کردم اما هر بار که از بنیامین 
می خواستم به خواســتگاری ام بیاید از این موضوع طفره می رفت و وعده های 
واهی به من می داد تا این که ســال ســوم دانشگاه با جوان دیگری که در رشته 
مهندسی برق دانش آموخته شده بود به اصرار خانواده ام ازدواج کردم. از آن روز 
به بعد دیگــر ارتباطم را با بنیامین قطع کردم چرا که دیگر ازدواج کرده بودم و 
نمی خواستم به همســرم خیانت کنم. »یعقوب« جوانی زیبا و آرام بود و خیلی 
مرا دوســت داشت. ۲ ســال بعد زندگی مشترکمان در حالی آغاز شد که من از 
طریق اینترنت با یک شرکت مهندســی آشنا شده بودم و کارهای نقشه کشی 
شــرکت را در منزلم انجام می دادم چرا که »یعقوب« با کار کردن من در بیرون 
از منزل مخالف بود. در همین اثنا با دختر ۲۶ ساله ای آشنا شدم که مدتی قبل 
از همسرش طالق گرفته بود. رابطه ما با یکدیگر آن قدر صمیمی شد که او نیز 
کارهای نقشــه کشــی را در منزل ما انجام می داد و بیشتر اوقات را در کنار من 
بود. روزی فهمیدم که »گالره« برای به دست آوردن پول از مردان متاهل اخاذی 
می کند و آن ها را ســر کار می گذارد. من هم بــرای آن که خودم را اثبات کنم 
کارهای او را تقلید می کردم و به صورت تلفنی به آزار و اذیت دیگران می پرداختم. 
مدتی بعد به طور اتفاقی »بنیامین« را در شــرکت مهندسی دیدم که به تازگی 
مشــغول به کار شــده بود. آن روز خاطرات گذشته برایم زنده شد و به تحریک 
»گالره« دوباره ارتباطم را با بنیامین شروع کردم تا این که با اصرارهای زیاد گالره 
تصمیم گرفتم با »بنیامین« قرار حضوری بگذارم تا تولدش را جشن بگیریم. آن 
روز به همسرم گفتم در باغ یکی از دوستانم دعوت هستیم سپس همراه گالره و 
با خرید هدایا و یک کیک بزرگ راهی باغی در خارج از شهر شدیم. آن جا ۲ نفر 
دیگر از دوســتان بنیامین نیز حضور داشتند. هنوز یک ساعت بیشتر از ورود ما 
نگذشــته بود که ناگهان در باغ به صدا درآمد. وقتی گالره در را باز کرد در جایم 

میخکوب شدم! همسرم و برادرانم وارد باغ شدند و دست و پایم را شکستند.

رئیس مرکز تشــخیص  و پیشــگیری از جرایم ســایبری 
پلیــس فتا ناجا با بیان اینکه انتشــار شــایعات انتخاباتی 
در شــبکه های اجتماعی تخلف اســت، گفت: انتشار و باز 
نشر شــایعات انتخاباتی که ســند و مدرکی ندارد نه تنها 
با اعتبــار و آبروی کاندیداها بازی می کنــد بلکه برای باز 
نشــر دهندگان نیز تبعات قانونــی دارد. به گزارش پایگاه 
خبری پلیس، ســرهنگ دوم علی  محمد رجبی در تشریح 
این خبر اظهار داشــت: متاسفانه ســرعت انتشار و بازنشر 
شــایعات و اخبار جعلی پیرامون انتخابات در شــبکه های 
اجتماعی سرعت یافته به گونه ای که اخبار واقعی و درست 
قدرت مقابله با این شــایعات و اخبار کذب را ندارند. وی با 
بیان اینکه مهمترین علت سرعت انتشار و بازنشر شایعات 
و اخبار جعلی در شــبکه های اجتماعــی و فضای مجازی 
خود کاربران هستند، افزود: متاسفانه کاربران بدون توجه 
به درســتی اخبار و حفظ امانت داری و بررســی صحت و 
ســقم اخبار و شــایعات فقط اقدام به بازنشر آن می کنند. 

ســرهنگ رجبی یادآور شد: انتشار شایعات و اخبار جعلی 
علیه کاندیداهای انتخاباتی ریاســت جمهوری یا شــورای 
شهر تبعات قانونی برای کاربر دارد ضمن اینکه کاندیدای 
مورد نظر نیز می تواند در پی انتشار شایعات یا اخبار جعلی 
شکایت کرده و فرد متخلف مورد پیگرد قانونی قرار خواهد 

گرفت.
وی از کاربران خواســت تا قبل از انتشــار یا باز نشر یک 
خبر پیرامون هر کاندیدای انتخاباتی از درســتی و صحت 
آن مطمئن شوند و برای این کار رجوع به خبرگزاری های 
داخلی حداقل کاری اســت که کاربــران باید انجام دهند. 
ســرهنگ رجبی یادآور شــد: ســاخت اکانت های جعلی 
تحت نام و عنوان افراد و منتقدان سرشــناس برای ساخت 
شــایعه پیرامون انتخابات امری رایج و متداول اســت که 
با این ترفند برد و اثرگذاری شــایعات نزد کاربران بیشتر 
می شــود. رئیس مرکز تشــخیص  و پیشــگیری از جرایم 
ســایبری پلیس فتا ناجا شناسایی منابع و افراد شایعه  ساز 

و بی اعتبــار کردن منابع شایعه ســاز را از کاربران فعال در 
شــبکه های اجتماعی خواستار شد و افزود: دادن اطالعات 
صحیح به مردم در جریان تبلیغات ســایبری انتخابات را 
یک اصل دانســت که هر کاربری باید انجام دهد تا مردم 
تحت تاثیر شــایعات قرار نگیرند. ســرهنگ رجبی با بیان 
اینکه متاسفانه برخی حامیان کاندیداهای انتخاباتی بدون 
توجه به قوانین تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی اقدام 
به تخریب کاندیداهای رقیب با انتشــار شــایعات و اخبار 
جعلی می کنند، گفت: قطعا این تخلفات انتخاباتی نه تنها 
کمــک کننده به کاندیدای مورد نظر نیســت، بلکه باعث 
ایجاد مشــکالت قانونی برای کاندیــدای انتخاباتی مورد 
نظرشــان می شــود. وی از کاندیداهای انتخاباتی خواست 
که به حامیان و ســتادهای انتخاباتی خــود در خصوص 
انتشــار شــایعات و اخبار جعلی پیرامون دیگر کاندیداها 
گوشزد کرده و قوانین تبلیغات در فضای مجازی را رعایت 
کنند. رئیس مرکز تشخیص  و پیشگیری از جرایم سایبری 

پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: انتشار هرگونه اخبار جعلی 
و شــایعه از سوی ســتادهای انتخاباتی کاندیداها فرصت 
اعتراض و شکایت را برای رقبای انتخاباتی فراهم می کند. 
به گفته وی انتشار هرگونه اخبار جعلی و شایعات پیرامون 
انتخابات و کاندیداهــا جرم بوده و پلیس فتا با جمع آوری 
مســتندات این تخلفات آنها را به مراجــع ذی صالح ارائه 
می دهد. ســرهنگ رجبی با بیان اینکه کارشناسان پلیس 
فتا به صورت شــبانه روزی آماده پاســخگویی به سواالت 
شــهروندان است، اظهار داشت: کاربران در صورت مواجهه 
با موارد مشــکوک، موضوع را از طریق وب سایت پلیس فتا 

به آدرس www.cyberpolice.ir  گزارش کنند.
انتخابات ســیزدهمین دوره ریاســت جمهوری، نخستین 
میان دوره ای مجلس شورای اسالمی و دومین میان دوره ای 
پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و ششــمین دوره 
انتخابات شوراهای اسالمی شــهر و روستا روز جمعه ۲۸ 

خرداد ۱۴۰۰ برگزار می شود.

رئیــس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دســتگیری کالهبرداری که با 
پیش فروش واحد های ســاختمانی ۳۰ میلیارد ریال از خریداران کالهبرداری 

کرده بود، خبر داد.
ه گزارش رکنا، ســرهنگ کارآگاه »بهزاد اختیاری« بیان داشــت: پرونده ای با 
موضوع کالهبرداری به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران ارجاع که شــاکی اظهار 

داشت، یک واحد آپارتمان را در مرزداران از شخصی پیش خرید کرده و مبلغ ۸ 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به عنوان ثمن معامله به وی پرداخت کرده اســت، 
ولی بعد از گذشت حدود ۲ سال متوجه شده است فروشنده همان اپارتمان را به 

شخص دیگری فروخته است.
وی تصریح کرد: در بررسی های پلیسی مشخص شد که فروشنده آپارتمان خود 

را در فضــای مجازی با عناوین جعلی دکتر، مهندس و نویســنده کتاب معرفی 
می کند و با مانورهای متقلبانه چندین فقره کالهبرداری مرتکب شده است.

رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران عنوان کرد: تحقیقات کارآگاهان نشــان از 
این داشــت، متهم به عنوان سازنده پالک ثبتی ، قرار داد مشارکتی را با یکی از 
بستگان خود تنظیم کرده است و به ادعای ساخت وساز بنا، عملیات ساختمانی 
را آغاز ولی با پیشــرفت ساخت بنا، آپارتمان های احداثی را به افراد مختلفی به 
دفعات مختلف فروخته است. این مقام انتظامی ابراز داشت: پس از هماهنگی با 
مقام قضائی و شناسایی مخفیگاه جدید متهم، وی در مخفیگاهش در حالی که 
در داخل کمد دیواری مخفی شــده بود، دستگیر شد. سرهنگ اختیاری افزود: 
بــا انتقال متهم به پایگاه دوم این پلیس متهــم تا کنون به ۵ فقره کالهبرداری 
و فــروش مال غیر معترف و اظهار کرد، به بهانه پیش فروش ســاختمان از مال 
باختگان ۳۰ میلیارد ریال کالهبرداری کرده اســت. رئیــس پایگاه دوم پلیس 
آگاهی تهران در پایان خاطر نشــان کرد: متهم پس از اعزام به دادســرا با قرار 

مجرمیت روانه زندان شد و کشف زوایای پنهان پرونده ادامه دارد.

رئیس پلیس فتا:

 انتشار شایعات انتخاباتی در شبکه های اجتماعی تخلف است

دستگیری کالهبرداری که با پیش فروش ساختمان میلیاردر شده بود

افقي:
  ۱- کارگردان فیلم »بادیگارد«

۲- از مرکبات- دوچرخه مسابقه ای
کالم  مایــع-  عجیب تریــن   -۳
هشــدار- پارچه ابریشــمی، دیبا- 

صدای افسوس
۴- پســوند مانند- وســیله بنایی- 

هزار هزار
اسطوره منچستر  نام »کانتونا«   -۵
یونایتد- دل آزار کهنه- سالحدار- 

دشمن سخت
۶- دختر شعیب که به عقد حضرت 
موســی )ع( در آمــد- کمانگیــر 

حماسی- مادر آذری
7- پر حرفی- از بــی مهرگان- از 

عناصر اصلی- عظمت
۸- تجملــی- خودرویی با ســقف 

جمع شونده- صحرا
۹- صحرا- زیاد- رسته شغلی- فلز 

رسانا
اضافی-  میز- الستیک  ۱۰- جعبه 

طبخ
۱۱- ســفید آذری- عنوان اشرافی 

برای زنان- گونه- قسمتی از زانو
۱۲- نقاشی روی شیشه- چهره ای همچون ماه- جواب »های« 

۱۳- باقیمانده توانایی- رئیس جمهور ترور شده آمریکایی – زرد به 
انگلیسی- محصول صابون

۱۴- مسئول کاروانسرا در قدیم- بارانداز
۱۵- موضوع اصلی آن داســتان های شــاهنامه، خمسه نظامی، 

قصص قرآن و امثال آنهاست

عمودي:
 ۱- افاده و ناز بیجا، حرکات تصنعی و ساختگی

۲- نام قدیم بابل- سرشیر
۳- فرمــان خــودرو- کامیون ارتشــی- خوردنی 

دردناک- فعالیت و جنب و جوش، تالش
۴- جمله قرآنی- الشخور- سپاس- پنج آذری

۵- دارای همت عالی- امر آوردن- پایتخت کشور 
گینه در غرب آفریقا

۶- کشور فالسفه- درنگ- سوره انجیر
7 – مشت تو خالی- پرچم- مدیر- سورچران

۸- وسیله جنگیدن- حد نصاب ورزشی- بهشت
۹- آش فروش- کســی که برای خدا شریک قرار 

دهد- سر- مخفف گاه
۱۰- خاک گور- تنگی و سختی- زیبا چهره

۱۱- مخترع دوچرخه- پیشــوند نفی- دراز ترین 
رود اروپا

۱۲- ضمیر خارجی- آهنگ صدا- بخشــی از لنت 
– دریاچه حمام

۱۳- شــکل ســیاره زمین- نام قدیمی رودخانه جیحون- حشره 
مزاحم- تکرار حرف گرد

۱۴- نگهبان چماق به دســت- دریا نورد و سیاح انگلیسی که در 
هاوایی به دست بومیان کشته شد

۱۵- مجموع اصول و مقرراتی که برای کشــف و تحقیق جرائم و 
تعقیب مجرمان و نحوه رســیدگی و صــدور رای و تعیین وظایف 

مقامات قضایی وضع شده است

جدول شماره 5460     

حل     جدول شماره 5459

سارقان دوچرخه در محله ابوسعید به دام افتادند
جانشین پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری سارقان دوچرخه در محله 
ابوســعید خبر داد. ســرهنگ علیرضا ناصری نژاد  بیان داشــت: در پی وقوع 
چندین فقره ســرقت دوچرخه در محله »ابوســعید« و شکایت مال باختگان، 
موضــوع در دســتور کار ویژه ماموران کالنتری ۱۱۲ قــرار گرفت. به گزارش 
رکنــا، وی افزود: ماموران کالنتری تصویر فردی که در یکی از این ســرقت ها 
دســت داشت را به دست آورده و آن را در اختیار واحد های گشتی قرار دادند. 
جانشین پلیس پیشــگیری تهران بزرگ تصریح کرد: تحقیقات در این زمینه 
ادامه داشت تا اینکه ماموران واحد گشت کالنتری ۱۱۲ ابوسعید گشت زنی در 
حوزه ماموریتی خود ۲ متهم را در حال سرقت یک دستگاه دوچرخه مشاهده 
و بالفاصله وی را دســتگیر و به کالنتری منتقل کردند. سرهنگ ناصری نژاد، 
اظهار داشت: متهمان در تحقیقات علمی صورت گرفته توسط ماموران پلیس 

به ۱۵ فقره سرقت دوچرخه به ارزش 7۵۰ میلیون ریال اعتراف کردند.


