سه ش��ــنـــــــــبـــــــه
 6مــــردادمــــ��اه 1394
 11شـــــــــوال 1436
 28جـــــــــوالی 2015
ســـــــال بیست و یکــم
ش��ـــــمـــــــاره 5987
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گروه ش�وك :يك قاتل س��ريالي
زنان امريكايي ،با شليك گلوله توسط
آخرين زن ش��كار ش��ده در ويرجينيا
به قتل رس��يد .اين م��رد تبهكار به نام
«ني��ل فالز»  45س��اله از طرف پليس
ويرجينيا عامل قتل دهها زن طي سال
گذش��ته در منطقه ويرجينيا شناخته
شده است .تحقيقات پليس نشان ميدهد كه اين قاتل سريالي پس
از آش��نايي با زنان جوان ،آنها را به خانه خود ميكشاند و پس از آزار
و اذيت وحشيانه به قتل ميرساند تا اينكه آخرين زن با سالحي كه
همراه داشت او را با شليك چند گلوله كشته است .پليس در بازرسي

قاتل سريالي دهها
زنويرجينيايي
به دست آخرين زن
كشته شد

در شهرستان قائمشهر رخ داد

گروه ش�وك :تيران��دازان نيمه ش��ب
خيابانهاي قائمش��هر در جري��ان عمليات
تعقيب و گريز پليس بازداشت شدند.
مأموران كالنتري  12قائمشهر با دريافت
گزارش��ي از اقدامات خالفكارانه سرنشينان
يك خ��ودرو ،اقدامات ب��راي توقف خودرو و
دستگيري سرنش��ينان آن را در دستور كار
خود قرار دادند .در حالي كه دقايقي از اعالم
گزارش به پليس ميگذشت مأموران گشت
كالنت��ري در يك��ي از خيابانه��اي مركزي
شهر متوجه اين خودرو ش��دند .از وضعيت
و نح��وه حركت خ��ودروي پرايد مش��خص
بود كه سرنش��ينان آن حال��ت عادي ندارند.
بدي��ن ترتيب عمليات پلي��س براي متوقف
كردن خ��ودرو آغاز ش��د .دقايقي بعد وقتي
سرنش��ينان خودرو با دس��تور ايست پليس
روبهرو شدند ناگهان بر سرعت خود افزوده و
سعي كردند از دست پليس بگريزند.
مأموران پليس با مشاهده اين وضعيت به
تعقيب خودروي پرايد پرداختند .سرنشينان
پراي��د ب��دون توجه ب��ه عالئ��م راهنمايي و
رانندگ��ي اق��دام ب��ه حركته��اي مارپيچ
كرده و در مس��ير خالف جهت حركت ساير
خودروه��ا اقدام به وي��راژ ميكردند تا اينكه
پليس با شليك تير اخطار و هدف قرار دادن
الستيك ،متهمان را زمينگير كرد.
س��ه سرنش��ين اين خودرو ك��ه« نوراهلل
»  27 -س��اله « -محم��ود»  32 -س��اله  -و
«مجتبي»  28 -س��اله  -نام دارند بازداشت
شدند .بر اس��اس اين گزارش ،بازداشت اين
س��ه مرد نيمه ش��ب  26تير ماه  94رخ داد و
در جريان آن مأموران كالنتري  12قائمشهر
س��اعت  4صبح در پي دريافت گزارش��ي از
مرك��ز  110مبني بر اينكه سرنش��ينان يك
خ��ودرو كه حالت عادي نداش��ته ،با س�لاح
ش��كاري در سطح ش��هر اقدام به تيراندازي
ميكنند و موجب رعب و وحش��ت ساكنان
منطقه را در پي داشته است ،وارد عمل شدند
و اين خودرو را كه با حركات نمايشي اقدام به
تيراندازي ميكردند شناسايي كردند.
با توج��ه به اينكه سرنش��ينان خودرو به
ايس��ت پلي��س توجه نك��رده و بس��ياري از
مسيرها را در جهت خالف حركت ميكردند،
سرانجام با هش��ياري مأموران كالنتري ،11
خودرو متوقف شد و بالفاصله سرنشينان آن
كه سه مرد بودند دستگير شدند.

تسليم عامل جنايت در كوههاي
«برنگ» بوشهر به پليس

عامل جنايت در كوههاي برنگ بوش��هر
پس از  10ساعت تسليم پليس شد .فرمانده
پلي��س اس��تان بوش��هر گف��ت :جواني که
همراهش را در کوهستانهای منطقه برنگ
روستای جره دشتس��تان با شلیک گلوله به
قتل رسانده بود ،تس��لیم پلیس شد .سردار
حیدر عباسزاده افزود :روز يكش��نبه س��ه
جوان از روس��تای جره دشتس��تان درحالی
که یک کالش��ینکف به همراه داشتند برای
تفریح به کوهس��تانهای برن��گ رفتند .وی
اضافه کرد :پس از رس��یدن به اين ارتفاعات
عام��ل جنايت تفن��گ را به س��مت یکی از
همراهانش گرفته و در مورد اختالفات قبلی
که با هم داشتند ،بحث و مشاجره میکند.
س��ردار عب��اسزاده اظهارک��رد :ب��ا اوج
گرفتن مشاجره بین آنها مرد مسلح با شلیک
یک گلول��ه جوان  22س��اله را از پای درآورد
که با توجه ب��ه برخورد تیر به س��ینه مقتول
و ناهمواری مس��یر ،گرمای ه��وا و خونریزی
ش��دید باعث مرگش ش��د .عباسزاده گفت:
متهم اصلی ب��ا همکاری خان��واده اش کمتر
از  10س��اعت پس ازحادثه خ��ود را به پلیس
تس��لیم کرد و س�لاح به کار رفت��ه در قتل به
همراه پنج تیر جنگی از او کشف شد.

تحليل شوك
دروغگويي و كودكان
ادامه از صفحه  - 11در اينجاس��ت كه
والدين و مربيان از طريق ذكر داس��تانهاي
مرب��وط ب��ه دروغگوي��ي و فرج��ام آن قادر
ميش��وند به ارش��اد او پرداخته و هدايتش
كنند .البته ذكر داس��تانها از همان سنين
خردس��الي و در موقع��ي كه هن��وز وارد اين
مرحله نش��ده اس��ت مؤثرتر است .روزي كه
او از مس��أله دروغ وحش��ت داش��ته باشد به
هيچوجه حاضر به آن نميشود.
والدي��ن و مربيان الزم اس��ت به كودك
تفهيم كنند كه اگر كار بدي كرده ،ميتواند
از آن عذر بخواهد ولي اگر دروغي از او صادر
شود قابل بخشش نخواهد بود.
فرام��وش نكنيد كه ك��ودكان از ما درس
ميگيرن��د .دروغ را از م��ا ميآموزند .هرگز
گمان نكنيد كه ك��ودك آن را نميفهمد .او
ظاهراً در برابر رفتار شما آرام است ولي همان
را ميآموزد وعمل ميكند .شما با عمل خود
راه اق��دام به خطا را برايش آس��ان ميكنيد
و زمينه ص��دق و راس��تي را از او ميگيريد.
ايمان شما به خدا و رعايت اصول پرهيزكاري
و اخ�لاص و مراقبت در گفتار و رفتار ش��ما
درسي ارزنده براي فرزندان است.

گروه شوك :در جريان برگزاري مراسم عروسي در واليت بغالن افغانستان ،اعضاي
فاميل عروس و داماد به طور مس��لحانه به زد و خورد با هم پرداختند و در اين درگيري
مس��لحانه  21تن كش��ته و  10نفر نيز زخمي ش��دند« .جاويد بش��ارت» از فرمانداري
بغالن ميگويد :درگيري بين اقوام عروس و داماد يكش��نبه شب گذشته چهارم مرداد
ماه اتفاق افتاد و قربانيان  14تا  60س��اله بودهاند كه با شليك گلوله كشته شدهاند .اين
در حالي اس��ت كه طرفين درگيري س��الها با يكديگر اختالف داش��تهاند كه به گفته
شاهدان ابتدا يكي از حاضران اقدام به سوءقصد به سمت يكي از مقامهاي محلي حاضر
در مراسم عروس��ي كرد و آنگاه افراد مسلح با شليك گلولههايي به سوي هم ،درگيري
مرگباري را آغاز كردند.

اين مرد هميشه مسلح بود

شوك مجازی
تيراندازي وحشت آفرين
 3شرور در نيمه شب

منزل مرد جاني بسياري از ابزار شكنجه و قتل زنان قرباني را در اين
خانه پيدا كرده است .زني كه به سمت نيل – قاتل سريالي -شليك
كرده ،ميگويد نيل با وي ارتباط دوس��تانهاي پيدا كرده بود اما پس
از چند جلسه ديدار متوجه شده كه اين مرد قصد كشتن او را داشته
اس��ت .اين زن در اعترافات خود به پليس گفت :من ميدانستم كه
هدف نيل كش��تن من اس��ت براي همين روز مالقات اسلحهاي نيز
با خود بردم .س��خنگوي پليس ويرجينيا ميگويد :ابزاري كه ما در
خانه مرد جاني يافتهايم تأييد ميكند كه وي قاتل سريالي دهها زن
طي س��ال گذش��ته در مناطق مختلف ويرجينيا بوده است .هويت
ش��ش زن از دهها زن كشته شده شناسايي شده كه اكثر آنها قبل از
مرگ تحت تأثير موادمخدر بودهاند.

در واليت بغالن افغانستان

 21كشته در دوئل مسلحانه بين فاميل عروس و داماد

گروه شوك  -حسين خاني:
شرور مسلح وقتي همه راههاي
فرار را در برابر خود بسته ديد،
تسليم پليس شد .اين مرد
خطرناك با اقدامات تبهكارانهاش
جوي از وحشت و ترس را در شهر
قائمشهر به وجود آورده بود.

اقدام��ات پليس براي به دس��ت آوردن ردي
از اين مرد ش��رور به دنبال دريافت گزارش��ي از
اقدامات خالفكارانه وي صورت گرفت.
شاكي پرونده كه مرد جواني بود وحشتزده
با مراجع��ه به پليس ادعا كرد از س��وي اين مرد
هدف حمله مسلحانه قرار گرفته است.
بر اساس اين گزارش ،ساعت  11و  45دقيقه
ش��نبه بود ك��ه مرد جوان��ي با عجله خ��ود را به
مأموران پليس رسانده و آنان را در جريان حمله
و تيراندازي به سوي خود قرار داد.
اين مرد در حالي كه بش��دت ترس��يده بود و
بس��ختي قادر به حرف زدن بود درباره جزئيات
حادث��ه به مأم��وران گفت :مردي ج��وان كه به
ش��رارت معروف اس��ت در حالي ك��ه تپانچهاي
در دس��ت داش��ت به س��مت من حمله كرده و

گروه شوك :زن جنايتكار وقتي ديد
مزاحم�ت مرد آش�نا وي را به دردس�ر
انداخته است وي را به قتل رساند.
 28شهريور ماه س��ال  92مأموران پليس
پاكدشت در جريان جنايتي خونين در يكي از
كوچه پس كوچههاي اين شهر قرار گرفتند.
پليس هنگام ورود به محل با پيكر بيجان
مرد جواني روبه رو شد كه با ضربههاي چاقوي
تيز از پا درآمده بود.
بررس��يهاي اوليه نش��ان داد كه قرباني
محمد نام دارد و س��اعتي پي��ش وي را با يك
زن جوان ديدهاند.
پس از تحقيقات مقدماتي جس��د قرباني
به پزش��كي قانون��ي انتقال ياف��ت و تيمي از
كارآگاهان براي افشاي راز اين جنايت وارد عمل شد.
كارآگاه��ان پ��ي بردن��د ك��ه قرباني با زن��ي به ن��ام صغري
مدتهاس��ت رابطه پنهاني دارد .با افش��اي اين موضوع صغري
بازداشت و تحت بازجويي قرار گرفت.
زن جنايتكار در بازجوييها پرده از راز اين جنايت برداش��ت

و گف��ت :مدتها بود كه با محم��د ارتباط پنهاني
داش��تم اما هميش��ه ميترس��يدم كه همسرم از
رابط��ه پنهانيام باخبر ش��ود .چند ب��ار از محمد
خواس��تم كه از زندگيم بيرون ب��رود اما بيفايده
بود .كار به جايي كشيد كه وي حتي به خانهام نيز
آمد .نميدانستم چكار كنم تا اينكه روز حادثه به
خانهمان آمد و مرا با خود بيرون برد در بين مسير
از وي خواس��تم كه ارتباطش را ب��ا من قطع كند
ام��ا وي تهديد كرد كه آبروي مرا نزد همس��ايهها
خواهد برد و ماجرا را به شوهرم اطالع ميدهد.
از آنجا كه به س��توه آمده بودم و نميدانس��تم
چ��كار كنم چاقوي��ي را كه همراهم ب��ود از كيف
بيرون آوردم و از پشتسر چند ضربه به وي زدم و
پا به فرار گذاشتم .صبح ديروز اين زن قرار بود در
ش��عبه چهارم دادگاه كيفري يك تحت محاكمه قرار بگيرد اما به
دليل اينكه خانواده قرباني شناس��ايي نشدهاند قاضي عبداللهي
رئيس ش��عبه  4كيفري و دو قاضي مستش��ار از رياس��ت محترم
قوه قضائيه تقاضا كردند طبق ماده  356قانون مجازات اسالمي،
تقاضاي خود را به عنوان ولي دم مطرح كند.

جستوجوي اجساد قربانيان سيالب ادامه دارد

گ زندهياب در كن و سولقان
عمليات  8س 
س��گهای زندهیاب هالل احمر که توانایی ردیابی اجس��اد و
بوی خون را دارند همچنان در گل و الی ناشی از سیالب یکشنبه
گذشته به دنبال نشانی از گمشدگان هستند.
 8س��گ زنده یاب ه�لال احمر در عملي��ات رديابي «کن» و
«سولقان» حضور دارند.
ناصر چرخساز ،رئیس س��ازمان امداد و نجات هالل احمر در
این خصوص گفت :کار اصلی این سگها زندهیابی و جستوجو و
نجات اس��ت ،اما این سگها قابلیت ردیابی و پیدا کردن اجساد و
بوی خون را نیز دارند و میتوانند این کار را نیز انجام دهند.
وی ادام��ه داد :س��گهای امداد و نجات دو س��ه نوع مختلف
دارند؛ ردیاب ،زنده یاب و بخشی هم جسدیاب .از آنجا که سگها
به خاطر ش��امه قویشان میتوانند جسد را نیز جستوجو کنند
از ظرفیت س��گهای س��ازمان امداد و نجات نی��ز در این حادثه
استفاده کردیم.
چرخس��از افزود :پیش از این نیز در حوادثی مانند زلزله از این
سگها استفاده کرده بودیم و نتیجه خوبی هم داشتیم .هر چند

تعداد س��گها به حد اعال نیست ،اما در تمام استانها حداقل دو
قالده سگ وجود دارد و در زمان حادثه و در صورت لزوم فراخوان
داده شده و از ظرفیت آنها نیز استفاده میشود.

قويترين زن انگلستان
گروه ش�وك« :كاترين بارتلت»  31ساله
پس از كشيدن يك كاميون با طناب به عنوان
قويترين زن در انگلس��تان شناخته شد .وي
كه مادر دو كودك است ،طي سه سال گذشته
موفقيته��اي چش��مگيري در رقابته��اي
وزنهبرداري به دست آورده است .اين زن قوي
قادر اس��ت حتي كاميونهاي با بار سنگين را
براحتي با طناب بكشد .كاترين ميگويد زندگياش طي سه سال گذشته صرف تمرينهاي سخت و طاقتفرسا
شده است .كاترين كه در نيوهمشاير زندگي ميكند ،ميگويد« :من متوجه توانايي فوق طبيعي خود شدم و به
همين خاطر در مس��ابقات قهرماني انگلستان و و اروپا شركت كردم و موفقيتهايي نيز به دست آوردم .دخترم
عاشق تماشاي حركات محيرالعقول من است و روزانه به او نيز تمرينهاي ورزشي خاصي ميدهم تا روزي مثل
من قوي شود .من براي تبديل شدن به يكي از قويترين زنان جهان تمرينهاي سختي را انجام ميدهم».

 10كشته در سيل ميانمار
گروه ش�وك :بارش بارانهاي سيلآسا در ميانمار باعث جاري ش��دن سيل و مرگ  10تن شد .به گزارش
آسوشيتدپرس ،بس��ياري از بوميان منطقهاي در ميانمار در جريان آبگرفتگي شديد و هجوم سيالب مجبور به
ترك خانههايشان شدند .امدادگران با استفاده از قايق براي
آس��يبديدگاني كه در محاصره س��يل ماندهاند غذارساني
كردهاند تا از گرسنگي نميرند .مقامهاي منطقه ميگويند:
بارانهاي موس��مي ظرف  48ساعت گذشته باعث تخريب
دهها خانه و بيخانماني هزاران نفر شده است .به گفته يكي
از س��اكنان منطقه ،س��يل باعث تخريب پلي  100ساله در
اين روستا شده اس��ت .گزارشها حاكي است منطقه غربي
و ش��مال ميانمار بيشتر در هجوم س��يالب قرار گرفتهاند و
بسياري از زمينهاي كشاورزي تخريب شده است.

 30دانشجوي اسپانيايي در برخورد
اتوبوس با يك پل مجروح شدند
 10كشته در سيل ميانمار

تلفن گروه شوک88500100-88500101 :

شوك

مجازی

عامل هک و کالهبرداري از کاربر کلش آف کلنز دستگير شد .رئيس پليس فتاي
خراس��ان رضوي گفت :يك مشهدي با ش��كايتي مبني بر اينکه مشخصات حساب
کاربري در بازي «کلش آف کلنز» توسط شخصي ناشناس هک شده است خواستار
رسيدگي به پرونده خود شد.
در بررس��ي اظهارات اين مرد مشخص شد يک سال و نيم است که وقت خود را به
صورت مداوم صرف اين بازي کرده و به سطوح بااليي از بازي دست يافته است حال
آنکه ايميل وي هک شده و پيغاميبا مضمون «با پرداخت  2ميليون تومان جيميل
خود را بازگشايي کنيد» دريافت کرده است.
س��رهنگ سيد محس��ن عرفاني افزود :کارشناس��ان پس از يک سري تحقيقات
گس��ترده در فضاي س��ايبر با اس��تفاده از مهندس��ي اجتماعي هکر را شناسايي و با
هماهنگي قضايي دستگير کردند.
اي��ن مرد در بازجوييها ب��ه جرم خود اعتراف كرد و اظهار داش��ت با هک کردن
دستگاه تلفن هوشمند طعمههاي خود و با به دست آوردن مشخصات کاربري آنان،
اين اطالعات را تغيير داده و اقدام به فروش اين اطالعات به افراد مختلف ميكرد.
رئيس پليس فتاي خراس��ان رضوي خاطرنش��ان کرد :متأسفانه اين بازي که به
صورت جنگ قبيلهاي و دهکدهاي روي سيس��تمهاي تلفن همراه هوش��مند نصب
ميش��ود با وجود همه معايب و مضرات��ي که براي جوانان و نوجوان��ان دارد در بين
بعضي از جوانان محبوبيت پيدا کرده اس��ت و اين امر باعث شده افراد سود جو از اين
موقعيت به وجود آمده سوء استفاده کنند.

ماجراي دس��تگيري اين مرد محك��وم به اعدام
گفت :مأموران پليس با انجام اقدامات اطالعاتي و
تحقيقات گسترده پليسي عامل تيراندازي به نام
«مه��رداد» را كه از اراذل و اوباش معروف بوده و
به علت خريد و فروش مواد مخدر شيشه از سوي
مراجع قضايي به اعدام محكوم ش��ده ،شناسايي
كردند .در ادامه پس از شناسايي محل سكونت
اي��ن اعدامي ،با هماهنگي قضاي��ي در عملياتي
ضربت��ي و غافلگيرانه اين ش��رور تحت تعقيب
مراج��ع قضايي را دس��تگير كردن��د و يك كلت
كمري از وي به دست آمد .همچنين مأموران در
ادامه عمليات با بازرسي از محل سكونت همسر
اين م��رد موفق ش��دند۱۰۰ ،گرم م��واد مخدر
شيش��ه به همراه يك ت��رازوي ديجيتالي و پنج
ميليون ريال پول كشف كنند.

جنايت در پايان خيانت زنانه

دستگيري  3قاچاقچي پخشكننده
كوكائين در دوبي

حمله هكر به يك بازي خشن

محاصرهمخفيگاه
يكمحكومبهاعدام
گلولهاي به سمت من شليك كرد .او قصد هدف
ق��رار دادن مرا داش��ت اما تيرش ب��ه خطا رفت.
ب��ا توجه به اطالعاتي كه اين مرد از مش��خصات
ظاهري مهاجم مس��لح در اختيار مأموران قرار
داده بود،تجس��سهاي پليس��ي براي رديابي و
بازداشت او آغاز شد .در حالي كه مدت زيادي از
گزارش تيراندازي از س��وي مرد جوان به پليس
نميگذش��ت مأموران توانس��تند مخفيگاه مرد
تيرانداز را رديابي كنند.
م��رد ش��رور در حالي ك��ه در مخفيگاه خود
اس��تراحت ميكرد ناگهان خ��ود را در محاصره
مأموران ديد اما چون راه فراري نداش��ت بناچار
تسليم پليس شد.
س��رهنگ «محمدعل��ي اتباع��ي طب��ري»
فرمانده پليس «قائمش��هر» مازن��دران درباره

شــــــوک امروز

كمينهاي اينترنتي به بهانه كاريابي

مرگ هولناك مرد جوان
در اتاقك آتشين

گروه شوك :مرد جوان در
اتاقك�ي كه باالي پش�ت بام
س�اخته بود گرفتار شد و در
محاصره ش�علههاي سوزان
آتش سوخت.
س��اعت  4بع��د از ظه��ر 31
خرداد ماه سالجاري پسر جوانی
كه برای ديدن دايياش به خانه
او رفته بود ،با شنيدن فريادهاي
مردانه سوختم سوختم از سمت
پشت بام خود را به باال رساند و با
ديدن شعلههاي آتش بالفاصله
با آتشنش��اني واورژانس تماس
گرفت .دقايقي بعد آتشنشانان
خود را به س��اختمان  3طبقه در
ن��ازي آباد رس��اندند و به مهار آتش دس��ت زدند .وقت��ي زبانههاي آتش
فروكش كرد آتشنش��انان با پيكر نيمه سوخته مرد جوان رو به رو شدند و
تحويل امدادگران اورژانس دادند.
تكنيس��ينهاي اورژانس با معاينه مرد جوان به نام «س��عيد عادل» با
توجه به س��وختگي شديد اين مرد جوان خود را در برابر وخامت و بحراني
بودن حال وي ديدند و بالفاصله مرد س��وخته را به بيمارس��تان ش��هيد
مطهري رساندند.
پزشكان با بستري كردن سعيد  85در صد سوختگي آن را تأييد كردند
و نا اميدانه به مداواي اين مرد جوان پرداختند تا اينكه س��ه روز بعد سعيد
تسليم مرگ شد.
خواهرزاده جوان با غم زياد به ش��وك گفت :دايي سعيد  36سال سن
داشت و فرزند چهارم خانواده مادريام ميشد.
وي مجرد و در باالي خانه محل زندگيش��ان ي��ك اتاقك  5تا  6متري
س��اخته بود و كف اين اتاقك را با يونوليت درس��ت كرده كه همين باعث
آتشس��وزي ش��ده بود .كابل برق جرقه ميزند و با اين يونوليتهاي كف
زمين ،آتشسوزي ميشود.
وي اف��زود :من در طبقه س��وم خانه بودم كه صداي كمك خواس��تن
داييام را از پشت بام ش��نيدم وقتي رفتم شعلههاي آتش از اتاقك بيرون
ميزد هر كاري كردم نتوانستم كمك كنم با آتشنشاني و اورژانس تماس
گرفتم وقتي نيروهاي امدادي آمدند و آتش مهار ش��د داييام دچار تنگي
نفس و سوختگي شديد شده بود كه تكنيسينهاي اورژانس بعد از معاينه
وی را به بيمارس��تان مطهري انتقال دادند من هم همراهشان رفتم وقتي
وي معاينه شد به بخش مراقبتهاي ويژه منتقل شد و پزشكان  85درصد
سوختگي را تأييد كردند و گفتند كه اميدي به زنده ماندنش نيست.

كالهبرداران به بهانه كاريابي اينترنتي جويندگان كار را فريب ميدهند .سرهنگ
حبيباهلل رجبلي رئيس پليس فتاي گلس��تان گفت :از جمل��ه جرايم اينترنتي که
امروزه رو به گسترش بوده و کالهبرداران از آنها سوءاستفاده ميکنند ،کالهبرداري
در پوشش کاريابي است.
وي ادامه داد :اين افراد با راهاندازي ش��رکتها و مؤسس��ات مجازي غيرقانوني از
جويندگان کار اقدام به کالهبرداري ميكنند.
وي با اش��اره به روشهاي کالهبرداري در قالب کاريابي اظهار داش��ت :مجرمان
در اي��ن نوع کالهب��رداري با جلب اعتم��اد طعمههاي خود در تبليغ��ات ،معموالً از
جمالت وسوس��ه انگيز «عضوي از توليدکنندگان باش��يد ،رئيس خود باش��يد و يا
ماهانه ميليونها تومان از کار در منزل به دست آوريد» ،استفاده ميکنند.
رئيس پليس فتاي گلس��تان تصريح كرد :اين افراد كالهبردار بعد از جلب اعتماد
کارب��ران ،از افراد فريب خورده ميخواهند که پول درخواس��تي را از طريق پرداخت
اينترنتي واري��ز کنند در حالي که فرد کالهبردار بع��د از دريافت پول از افراد فريب
خورده که مبالغ بسيار زيادي ميشود ديگر پاسخگو نيست و متواري ميشود.
اين مقام پليس��ي گفت :هرگونه فعاليت در زمينه مشاوره شغلي و ارائه خدمات
كاريابي و همچنين بانك اطالعاتي از فرصتهاي ش��غلي و جويندگان كار توس��ط
اشخاص حقيقي و حقوقي ،صرفاً با دريافت مجوز امكانپذير خواهد بود.
وي تأكيد كرد :پس از تمامي كارجويان و متقاضيان مش��اوره شغلي درخواست
ميش��ود هنگام مراجعه به مراكز كاريابي حتماً از مجوز دار بودن آن دفتر اطمينان
حاصل كنند.

ارسال پيامك براي سرقت اطالعات

مجرمان اينترنتي با ارس��ال پيامك و اس��تفاده از فيش��ينگ به سرقت اطالعات
دس��ت ميزنند .سرهنگ «علي شفيعي» رئيس پليس فتاي استان كرمانشاه گفت:
کالهبرداران��ي با جع��ل آرم برخي ازس��ازمانها و با تهيه فرميحاوي مش��خصات
شناسنامهاي و اطالعات بانکي از قبيل شماره حساب ،شماره کارت ،رمز دوم کارت،
تاريخ انقضا و همچنين با ارس��ال فرم از طريق فکس به برخی از ش��رکتها ،اقدام به
جمعآوري اطالعات آنها براي آمادهس��ازي زيرس��اختهاي پرداخت يارانه صنعت
كرده و بالفاصله اقدام به برداشت از حساب طعمه ميکنند.
وي به ش��هروندان توصيه کرد :براي واريز وجه از طرف هرش��خص يا سازماني به
حس��اب شما ،هيچ نيازي به رمز حساب نيست و فقط شماره کارت يا شماره حساب
کافي است.
س��رهنگ ش��فيعي افزود :هرگز به پيامکهايي که ش��ما را به س��ايتي مشخص
هداي��ت ميکند اعتماد نکرده و در صورت ورود به آن س��ايتها ،اطالعات محرمانه
خود را دراختيار سايت قرار ندهيد.

حمله سياه به دختر جوان در «بيتالك»

كس��ي که با اس��تفاده از نرم افزار پيام رس��ان «بي تالک» ،هتک حيثيت دختر
جواني را در اروميه رقم زده بود ،دس��تگير ش��د .رئيس پليس فتاي آذربايجان غربي
گفت :دختري نزد مأموران مدعي ش��د كه مدتي است در شبکه اجتماعي بي تالک
صفحه اي ساخته شده که شماره تماس وي به همراه مطالب و تصاوير غيراخالقي و
عناوين خالف عفت عموميدر آن درج شده است.
سرهنگ کوره بالغي ادامه داد :اين دختر با عنوان اين که از شبکههاي اجتماعي
و نرمافزارهاي پيام رس��ان تلفن همراه هيچ اطالعي ندارد ،خواس��تار رس��يدگي به
پرونده خود شد.
وي افزود :با تش��کيل پرونده مأموران اقدامات خود را براي شناس��ايي متهم آغاز
كرده و سرانجام موفق به شناسايي يك جوان شدند.
اين مقام پليس��ي گفت :با احضار مجرم ،وي به جرم خ��ود اعتراف كرده و انگيزه
خود را انتقامجويي دانست.

سقوط هواپيماي كوچك در يك خانه

دستگيري  3قاچاقچي پخشكننده كوكائين در دوبي

گروه ش�وك :س��قوط يك هواپيماي كوچك در كاليفرنيا
ج��ان خلب��ان را گرفت .به گ��زارش پليس ،هواپيم��ا در حياط
خانهاي س��قوط كرده و باعث آتشسوزي ش��ده است .هواپيما
از ن��وع تكموت��وره مدل  BE35ب��وده كه در ش��رق فرودگاه
ريورس��ايد و در حياط خانهاي س��قوط كرده ك��ه خلبان آن در
ميان ش��علههاي آتش جان سپرده اس��ت .به گزارش پليس ،به
دلي��ل نامعلومي موتور هواپيما از كار افتاده و خلبان نتوانس��ته
آن را كنترل كند .وي قصد داش��ته تا فرودي اضطراري داش��ته
باش��د اما موفق به انجام اين عمل نشده و هنگام سقوط هواپيما
باعث تخريب بخش��ي از خانه نيز شده اس��ت .پليس كاليفرنيا
اعالم كرد كه پس از س��قوط و بروز آتشس��وزي ،آتشنشانان
وارد عمل ش��دند و آت��ش را مهار كردند .به گ��زارش پليس ،در
زمان سقوط هواپيما هيچكس از ساكنان خانه صدمه نديدهاند.
«ريچاردو دوريس» يكي از ساكنان اين خانه ميگويد :در حال
صرف ش��ام بوديم كه صداي وحش��تناك س��قوط هواپیما ما را
شوكه كرد .حصار خانه كام ً
ال تخريب شده اما بخش اصلي خانه
صدمه نديده است.

گروه ش��وك :پليس دوبي ،س��ه قاچاقچي
سابقهدار را به جرم حمل  12كيلوگرم كوكائين
در بندر جبلعلي دس��تگير ك��رد .پليس دوبي
اعالم كرد كه هر س��ه فرد دستگير شده مليت
آس��يايي دارند و در عمليات جداگانهاي به طور
همزمان دس��تگير شدهاند .س��رهنگ «محمد
عي��د آلثان��ي» از اداره مب��ارزه ب��ا موادمخدر
ميگويد :قاچاقچيان ،محمولههاي موادمخدر را در محلهاي مختلفي از جمله صندوق عقب اتومبيلهايش��ان جاس��ازي
كرده بودند .براس��اس اطالعات ما ،قاچاقچيان كوكائينها را از طريق كشتيهاي باري وارد بندر كرده و قصد توزيع آن را در
دوبي داشتهاند .در حال حاضر مأموران پليس در آمادهباش هستند تا قاچاقچیان دیگر را دستگير كنند.

 30دانشجوي اسپانيايي در برخورد اتوبوس با يك پل مجروح شدند
گروه شوك :سقف اتوبوس حامل  58دانشجوي اسپانيايي هنگام عبور از زير يك پل در فرانسه ،در برخورد با طاق كوتاه
پل كنده ش��د .در اين حادثه  30تن از سرنشينان اتوبوس زخمي ش��دند .اين اتوبوس در حال عبور از زير پل «المدلين» در
شمال فرانس��ه بود كه عالوه بر درهم كوبيده شدن سقفاش،
باعث ريزش قس��متي از پل نيز شده اس��ت« .فردريك فرور»
از دادس��تاني شهر ليل فرانس��ه ميگويد :وسايل نقليه بيش از
 2/6متر ارتفاع نميتوانس��تند از زير اين پل بگذرند ولي راننده
اتوب��وس با ارتفاع  3متر به اين هش��دار توجهي نكرده و چنين
حادثهاي را به بار آورده اس��ت كه در اين حادثه  28دانشجوي
اس��پانيايي  18تا  29ساله نيز مجروح شدهاند .اين اتوبوس روز
يكش��نبه از بيلبائوي اسپانيا به سمت آمستردام هلند ميرفت
كه در نزديكي ش��هر ليل دچار حادثه شد .گفته شده در زمان
وقوع حادثه اكثر مسافران خواب بودهاند.

