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شوك ویژه
جسدي بدون كفش
گروه شــوك :جســد مرد جواني بدون
كفش ،پليس را در برابر يك مرگ خاموش قرار
داده است .ســاعت  ١٢نيمه شب يكشنبه ٢٦
بهمن ماه ســال جاري مأموران كالنتري ١٥٩
بيســيم در جريان پيدا شدن جسد پسر جواني
در پشت بلوك  ٥شهرك سجاديه قرار گرفتند.
مأموران بــا حضور در صحنه جــرم تحقيقات
ابتدايي را كليد زدند و مشــخص شد كه جسد
كفش به پا ندارد .بدين ترتيب تيمي از مأموران
اداره  ١٠به دستور بازپرس مدير روستا از شعبه
ششم دادسراي ناحيه  ٢٧براي كاوشگري وارد
عمل شــدند .تجسس هاي مأموران نشان از آن
داشــت كه هيچ آثار درگيري روي بدن پســر
جوان وجود ندارد و با نبودن كارت مشــخصات
قرباني ،تحقيقات پليســي آغازشد .در حاليكه
تجسس هاي پليســي ادامه داشت خانواده اي
با مراجعــه به كالنتري  ١٥٩بيســيم از ناپديد
شدن پسرشان خبر دادند و مأموران كه احتمال
مي دادند خانواده جســد ناشناس باشند تصوير
جسد را پيش روي خانواده جوان قرار دادند كه
مشخص شــد جسد كشف شــده همان ميالد
گمشده ،است .بدين ترتيب پدر ميالد  ٢٢ساله
روز گذشته در شعبه ششــم دادسراي جنايي
گفت :همراه پســرم يك چك سه ميليوني بود و
آخرين بار ســاعت  ٥عصر بود كه با هم صحبت
كرديم ولي از ساعت  ٧شب هر چه به موبايلش
زنگ زدم در دســترس نبــود .وي افزود :نگران
شده بودم و به دوســتانش زنگ زدم كه آنها نيز
ادعــاي بي اطالعي كردند و پيشــنهاد دادند تا
موضــوع را به پليس گزارش كننــد .پدر ميالد
ادامه داد :ســاعت يك بامداد وقتي به كالنتري
رفتم متوجه پيدا شــدن جســد پســرم شدم.
بنا بر ايــن گزارش ،با توجه بــه اينكه هيچ آثار
جنايياي روي بدن پســر جوان وجود ندارد و
كفش هايش نيز همراهش نبوده است بازپرس
مديرروستا دستور داد تا جسد براي علت مرگ
در اختيار كارشناسان پزشكي قانوني قرار گيرد
و تحقيقات پليسي نيز در حال بررسي است.

بازداشت تيرانداز داالهو

عامل تیراندازی در داالهو كه وحشتآفريني
كرده بود به دام افتاد .علي اشرف نجفي فرمانده
پليس داالهو گفت :در پــی یک تیراندازی که
منجــر به برهــم زدن نظم عمومــی در حوزه
دهستان ریجاب شد ،بررسی موضوع به صورت
ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی ادامــه داد :مأمــوران بــا انجــام کار
اطالعاتــی ،عامــل تیرانــدازی را در کمتر از
 12ساعت شناسایی و دســتگیر کردند و یک
کالشــنيکف نیز از وی به دست آمد .این مقام
پليسي در پایان بیان داشــت :با بازجوییهای
پليسي مجرم چارهاي جز اعتراف نديد.

ردپاي پسر  18ساله در كانال
تلگرامي پليس نوپو

یک جوان در مشــهد که با ســوء استفاده
و جعل عنــوان «یــگان ویژه نوپــو» اقدام به
ایجاد کانالی در شــبکه مجــازی تلگرام کرده
بود دســتگیر شــد .رئیس پلیس فتاي استان
خراســان رضوی گفت :این جــوان که بدون
اطالع از قوانین اقدام بــه ایجاد کانالی با جعل
عنوان «یــگان ویژه نوپــو» در تلگرام و جذب
بیــش از  ۱۸۰هزار عضو کرده بود در پی رصد و
پایش فضای سایبری توسط کارشناسان پلیس
فتا دســتگیر شد .ســرهنگ جواد جهانشیری
افزود :در این کانال برای گرایش بیشتر کاربران
از اطالعات و تصاویــر مرتبط با عملیات پلیس
با تمرکز بر یگان ویژه اســتفاده شــده بود .وی
اظهار کرد :کارشناسان پس از بررسیهای فنی
و اقدامهاي الزم عامل ایجاد این کانال تلگرامی
را شناســایی كردند و با هماهنگی قضایی وی
را بــه پلیس فتا فراخواندنــد .وی گفت :مجرم
که پســر  ۱۸ساله ای اســت پس از دستگیری
و مشاهده شــواهد عنوان کرد که نمیدانست
این اقدام جرم بوده و در قانون برای آن مجازات
تعیین شده است .سرهنگ جهانشیری افزود:
این نوجوان علت اقدام خــود در غصب عنوان
پلیس برای این کانال را جذب مخاطب دانست.

تحلیل شوك
تأثير سبك زندگي بر افراد

ادامه از صفحه  - 11مث ً
ال همنشــيني با
دوستي كه خوب نيست شــايد در ابتدا به نظر
برسد اگر در مدت زمان كوتاهي هم او را مالقات
كنم اتفاقي نميافتد اما به مرور زمان در مييابيم
كه برخي رفتارهايمان نيز مانند وي شده است
مثــل يك موريانه كــه آرام آرام كارش را انجام
ميدهد و ناگهان كل شــاكله را ويران ميكند.
ســبك زندگي ،تفكر ما را به دنيا تعيين ميكند
كه چه روشــي داشته باشــيم و در نتيجه چه
برخوردي كنيم .اگر سبك زندگيمان سالمت
باشد ديد مثبت و شــادتري به دنيا و اطرافيان
داريم ،با اعتماد بــه نفستر برخورد ميكنيم و
احساس خوشبختي و رضايت بيشتري به خود
و اطرافيانمان داريم ولي اگر سبكمان نادرست
باشــد نگاهمان به دنيا و آدمهاي اطرافمان نيز
تغيير ميكنــد و اين منفينگــري زمينه بروز
جرم را در افراد بيشتر و آسانتر ميكند چرا كه
گمان دارد دنيا جاي خوبي نيست و ميتوان به
افراد آسيب رســاند اگر هر فرد سبك رفتاري و
زندگي درســت و مناسبي داشته باشد بيشك
زندگياش زيباتر و آرامتر خواهد بود.

گروه شــوك :خانواده انگليســي به جرم بردهداري يك مرد لهستاني
دســتگير و محاكمه شــدند .به گزارش پليس منچســتر متهمان به نامهاي
داميان سيواك  31ساله ،كريستيان ســيواك  25ساله و روزاليا سيواك 47
ساله هســتند .اطالعات پليس حاكي اســت هر  3مجرم قرباني لهستاني را
مجبور كرده تا به عنوان كارگر سيبچيني در استخدامشان درآيد .سپس هر
بار كه مرد لهستاني خواسته آنها را ترك كند آنها او را تهديد كردهاند كه برده
لهستاني خود را زنده زنده دفن خواهند كرد .پليس ميگويد اعضاي خانواده
مرد لهســتاني را به مدت  5سال در خانهشــان به زور نگه داشته و بارها او را
مورد ضرب و شــتم قرار دادهاند .قرباني پس از رهايي از دست قاچاقچيان به
پليس گفته كه از كشور مادري خود لهستان براي كسب درآمد بهتر و زندگي
راحتتر به ليورپول ســفر كرده تا با كار بتواند دستمزد بهتري به دست آورد.

مجازات عامالن
بردهداري
در انگليس

وي افزود كه هنگامي كه با اعضاي اين خانواده آشــنا شده و آنها او را به عنوان
كارگر اســتخدام كردهاند همه مدارك شناســايي و پاسپورت وي را گرفته و
در  5ســال گذشته او را مورد شــكنجه قرار داده و دستمزدش را نيز پرداخت
نكردهاند.
اين مــرد به پليس بيان كرد كــه بتازگي هنــگام كار از روي يك نردبان
ســقوط كرده و پايش شكسته اســت كه اعضاي خانواده مجبور شدهاند وي
را به بيمارســتاني در بولتون منتقل كنند .در آنجا او از سرنوشــت شوم خود
با كاركنان بيمارســتان صحبت كرده و آنها نيز فــوراً پليس را در جريان اين
بردهداري قرار دادهاند.
دادگاه هر يك از اعضاي اين خانواده سنگدل را به جرم بردهداري به بيش
از  5سال زندان محكوم كرد.

دسيسهتبهكارقديميبرايجويندگانكار

گروه شــوك :تبهكار قديمــي با فريب
جويندگان كار به كالهبــرداري ماهرانهاي
دست ميزد.
روز  28آذرمــاه ســال جاري مــرد جواني خود
را بــه كالنتري  130نازيآباد رســاند و گفت :براي
استخدام در يك پاساژ تجاري در نازيآباد با شماره
يك آگهي تماس گرفته و با جواني  30ســاله آشنا
شدم.
وي افزود :اين مرد با استفاده از اعتماد من اقدام
به سرقت كارت عابربانك و برداشت همه پول داخل
حساب به ارزش دو ميليون و  500هزار تومان كرد.
رديابي جوان شياد خيلي زود با دستور بازپرس
شعبه ششم دادســراي ناحيه  16تهران در اختيار
پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران قرار گرفت.
جوينده كار در اين مرحله گفت :روز  23آذرماه
در بازار تهران با يك آگهي استخدام مبني بر اينكه
به دو نگهبان با حقوق مناســب نيازمنديم روبهرو
شدم كه ساعت تماس را  3تا  8شب با شماره موبايل
عنــوان كرده بــود .وقتي من با مــرد جوان تماس
گرفتم وي گفت كه آگهي براي اســتخدام نگهبان
براي كار در يك پاســاژ تجاري در منطقه نازيآباد
اســت و به اين بهانه مرد جوان بــا من قرار مالقات

گذاشــت .ســر قرار وي با يك دســتگاه خودروي
نقــرهاي رنگ نزدم آمد و گفت كه براي اســتخدام
نياز است تا براي ضمانت يك عابربانك به نام خودم
و با موجودي حداقل دو ميليون و  500هزار تومان
به همراه يك ســفته دو ميليون توماني تحويل وي
دهم .وقتي هر چــه را گفته بود ،آماده كردم دوباره
بــا وي تماس گرفته و اين بار در مقابل يك پاســاژ
تجــاري در محدوده نازيآباد با من قرار گذاشــت.
روز  28آذرماه بــود كه باز آن مرد را ديدم ،وي پس
از گرفتن كارت عابربانــك و اطمينان از وجود پول
در داخل حســاب و اطالع از شــماره رمز كارت ،به
بهانه گرفتن عكس پرســنلي در مقابل يك عكاسي
توقف كرد و از من خواست تا براي گرفتن عكس به
همراه وي از خودرو پياده شــوم كه با پياده شدن از
خودرويش ناگهان او اقدام بــه قفل كردن درهاي
خودرو كرد و بسرعت گريخت.
كارآگاهان كه با شگرد جديد يك كالهبرداري
روبهرو شــده بودند در بررســيهاي تخصصي به
كالهبرداريهاي ســريالي برخوردنــد كه در آن
گروهي مرد جوان در دام جوان شــياد افتاده بودند.
يكي از مردان فريبخــورده در بازجوييها گفت:
داخل حساب عابربانك وي  22ميليون و  500هزار

تومان پول موجود بوده كه همه اين پول در چندين
نوبت برداشت شده است.
بــا توجه به شــگرد جــوان شــياد كارآگاهان
بــا راهنماييهــاي طعمههــاي وي اقــدام بــه
چهرهنگارياش كردند و در آلبوم مجرمان قديمي
تبهكاري به نام امير را شناســايي كردند كه از سال
 88بارها به خاطر سرقتهاي خشن و كالهبرداري
روانه زندان شده بود.
در حالي كه هيچ ســرنخي از مخفيگاه شــياد
حرفــهاي نبــود پليــس كالنتريهــاي جنوب و
جنوب غرب تهران بويــژه كالنتري  130نازيآباد
مشــخصات پالك خودروي امير و عكس چهرهاش
را در اختيار گرفتند تا با مواجهه با اين شــياد ،وي را
دستگير كنند.
همين اقدام علمي پليــس كافي بود تا روز دوم
بهمن ماه مأمــوران كالنتري  130نازيآباد هنگام
گشتزني اقدام به شناســايي امير و خودرويش كه
دو سرنشــين داشت كردند و هر دو مرد را بالفاصله
دســتگير كردند .تجسسها نشان داد كه سرنشين
دوم خودرو ،جوان جوياي كار اســت كه امير قصد
داشت تا با اين شــگرد اقدام به كالهبرداري از وي
كند.

نقشه خونسردانه  2زن و يك مرد در سرقت

گروه شــوك 2 :زن و يك
مرد با خونســردي نقشــه
ســرقت خودرويي را در برابر
ديدگان نمايشگاهدار به اجرا
درآوردند.
روز يكــم دي ماه ســال جاري
صاحب يك نمايشــگاه خــودرو با
مراجعه به دادسراي ويژه سرقت ادعا
كــرد  2زن و يك مرد يك خودروي
ريو از مقابل نمايشگاه وي به سرقت
بردهاند .وقتي با دستور دادیار شعبه
ســوم دادســرا مأموران اداره دوم
پلیس آگاهی تهران وارد عمل شدند
و مرد نمایشگاهدار در اين مرحله به
کارآگاهان گفت :ساعت  7عصر 30
آذرماه ســال جاري دو زن جوان با
ظاهری آراسته داخل نمایشگاه من
شدند؛ پس از مدتی ،آنها پرسیدند:
«آیا خــودروی ریو پارک شــده در
بیرون نمایشــگاه فروشی است ؟»
که من پاسخ دادم« :فروشی است» .
آنها از من درخواست بازدید خودرو
را کردند و من نیز برای نشــان دادن
خودرو ،به همراه آنها از نمایشــگاه

خارج شده و به سمت خودرو ریوي
رفتیــم  .نزدیکی های ماشــین که
رسیدیم ،ســوئیچ را به آنها دادم تا
خودشــان پشــت فرمان نشسته و
خودرو را تست کنند؛ سرانجام پس
از بازدید خودرو ،بــه همراه این دو
زن از خودرو پیاده شــده و به داخل
نمایشــگاه بازگشتیم  .پس از توافق

بر ســر قیمت خودرو بــه ارزش 27
میلیون و  500هــزار تومان ،این دو
زن با طرح این ادعا کــه تا  5دقیقه
دیگر براي خرید خودرو بر ميگردند
از نمایشــگاه خارج شــدند؛ هنوز
دقایقی از خروج آنها از نمایشــگاه
نگذشــته بود که مــرد جوانی ابتدا
نگاهــی کوتاه به داخل نمایشــگاه

انداخت و پس از آن ســوار خودروي
ریو شد و آنرا به سرقت برد.
كارآگاهان كه با شگرد جديدي
روبهرو شده بودند با بررسی تصاویر
به دست آمده از دوربین مداربسته
داخل نمایشگاه ،دريافتند که این دو
زن جوان در یک لحظه با اســتفاده
از غفلت صاحب نمایشــگاه اقدام به
سرقت ســوئیچ خودرو کرده و پس
از خروج از نمایشــگاه ،سوئیچ را به
مرد جوانی تحویل داده و خودشان
با یک خودروي كرايهاي گريختهاند
تا اينكه مرد تبهكار با خونســردي
پشــت فرمان ريو نشسته و آن را به
سرقت برده است .بنابر اين گزارش،
در حالــي كه هيچ ســرنخي از اين
دزدان خونسرد به جز تصاوير شكار
شدهشــان در دســت نبود داديار
پرونده خواستار انتشار عكسهاي
 2زن شــياد شــد و از كســاني كه
اطالعاتي از آنان دارند تقاضا كرد با
شماره  51055603تماس گرفته
و آن را در اختيــار اداره دوم پليس
آگاهي تهران قرار دهند.

انفجار مهيب مواد محترقه در مرتضيگرد
انفجار مهيب مــواد محترقه در محله مرتضی گرد  7زخمي
برجاي گذاشت.
ساعت  4/5بعدازظهر يكشنبه در تماسهاي ساكنان محله
مرتضيگرد با  ،125آتشنشــانان ایستگاه
 12و گــروه امــداد و نجات  6بــه خیابان
ولیعصر(عج) دهم اعزام شد.
امیــر معماریــان مدیر منطقــه چهار
عملیــات کــه به همــراه آتشنشــانان در
محــل حادثه حضور داشــت ،گفت :در یک
ســاختمان یک طبقه به مســاحت  70متر
مربــع که از آن به عنــوان کارگاه تهیه انواع
مــواد محترقه اســتفاده می شــد انفجار و
آتشسوزی رخ داده بود.وی با اشــاره به اینکه شدت انفجار موجب تخریب
دیوارها و ســقف این ســاختمان و سوختگی  7کارگر شــده بود ،ادامه داد:
آتشنشانان بالفاصله به دو گروه تقسیم شدند که گروه نخست با قطع جریان
برق و گاز محل حادثه را ایمن ســازی کردند و با استفاده از تجهیزات فردی

شــعلههای آتش را مهار و کام ً
ال خاموش کردند.این مدیر منطقه اضافه کرد:
همزمان گروه دوم آتشنشانان  7مرد جوان را که بشدت از ناحیه سر ،صورت،
دســتها و پاها دچار سوختگی شــده بودند را با احتیاط کامل از ساختمان
خارج کرده و برای انتقال به مراکز درمانی تحویل اورژانس در محل دادند.

شكايت تاجر امريكايي از نامزد سابقش
گروه شــوك :تاجر امريكايي از نامزد سابقش به جرم سرقت 2
ميليون دالري شكايت كرد« .اســكات ميچل پاتريك» اهل فلوريدا
ميگويد كه نامزد سابقش «كاترين مارتي» به همراه پدر و مادر خود
ميليونها دالر از دارايي او را به سرقت بردهاند .اين اجناس شامل 99
گردنبند الماس 147 ،حلقه طال 172 ،انگشتر الماس و غيره بودهاند.
در حال حاضر اين زن امريكايي با اتهام سرقتي بزرگ روبهرو بوده و تحت بازداشت پليس قرار
گرفت .وكالي مارتي ادعا كردهاند كه متهم تمامي اتهامات را تكذيب كرده است .ميچل تاجر
امريكايي ادعا كرده كه تمامي جواهرات را طي ركود اقتصادي ســال  2008ميالدي خريده و
نامزد ســابقش با زيركي همه آنها را سرقت كرده و سپس تصميم به جدايي از او گرفته است.
وي خاطرنشان كرد كه مادر و پدر نامزد سابقش نيز در اين سرقت به او كمك كردهاند.

آتشسوزي در مراسم فرهنگي هنديها
گروه شوك :آتشسوزي در طول
اجراي مراســم فرهنگــي در بمبئي
هند باعث وحشت شــركتكنندگان
شــد .پليس و آتشنشانان بالفاصله در
محل حاضر شــده و ســعي در اطفاي
حريق و نجات آسيبديدگان داشتهاند.
تاكنون هيــچ گزارشــي از زخميان و
آسيبديدگان اين سانحه منتشر نشده
است .در اين مراســم افراد سرشناسی
از هنرپيشــگان و مقامهاي دولتي حضور داشــتهاند .از جمله شركتكنندگان شخصيتهاي
باليوودي چون آميتا باچان ،اميرخان ،نمايندگان مجلس ،قانونگذاران و شخصيتهاي برجسته
مملكتي بودهاند .اطالعات منتشر شده حاكي است علت اصلي اين آتشسوزي اتصالي در مدار
كوتاه الكتريكي برق محل برگزاري مراســم بوده است .بيش از  2هزار نفر در اين مراسم حضور
داشتهاند اما آتشنشانان و پليس بالفاصله محل حادثه را تخليه كردند.

شليك پليس براي
توقف غول پايتخت

گروه شوک :دزد تنومند در شرق تهران هنگام
فرار از دســت پليس هدف گلوله مأموران قرار گرفت
و دستگير شــد .در پي وقوع چندين سرقت خانه در
محدوده جنوب شــرق تهران ،كميسيون پيشگيري
از سرقت در كالنتري  121سليمانيه براي شناسايي
دزدان تشكيل شــد و تيمي از مأموران تخصصي اين
يگان تحقيقات خود را در اين رابطه آغاز كردند.
تحقيقــات ادامه يافــت تا اينكــه روز  23بهمن
ماه افســر پليس هنگام گشــتزني در خيابان نبرد و
كوچه طاهري به يك خودروي ســفيدرنگ با دو نفر
كه يك مرد و يك زن بودند مشــكوك شــد و آنها با
ديدن خودروي پليس با ســوار شــدن بر خودرو پا به
فرار گذاشــتند و در جريان تعقيب و گريز ويژه راننده
خودرو بدون توجه به دســتور ايست پليس به خيابان
ائمه اطهار ادامه مسير داده و واحد گشت براي متوقف
كردن خودرو اقدام به شليك يك تير هوايي ميكند.
در ايــن تعقيب و گريــز ،راننده بــدون توجه به
دستورات پليس به فرار خود ادامه داد تا اينكه خودرو
متوقف شد و سرنشينان با رها كردن خودرو به صورت
پياده هر كدام به ســمتي اقدام به فــرار كردند كه با
هشياري مأموران كالنتري يكي از سرنشينان كه زن
جواني بود در چهارراه ائمه اطهار دستگير شد.
دوميــن فراري نيز با توجه بــه جثه تنومندش به
فرار خــود ادامه داد و برابر قانون بهكارگيري ســاح
و بيتوجهي اين مرد به دســتور ايستهاي پليس با
اصابت يك گلوله زمينگير شــد .تبهكار زخمي خود
را به نام محمد معروف به غول معرفي كرد و مأموران
در بازرســي خودرويش يك ديلم به همراه مقداري
طال به دســت آوردند .در تحقيقات بعدي كه از سوي
پايــگاه  6پليس آگاهي تهران صورت گرفت اين زن و
مرد به بيش از  35ســرقت از خانه اعتراف كردند كه با
راهنمايي آنها همه مالباختهها شناسايي شدند.

محاكمه مرد بيكار در اسپانيا
گروه شوك :مرد اسپانيايي كه  6سال بيكار بوده و از دولت حقوق گرفته بود محاكمه شد .اين
مرد  69ساله در اين مدت سر كار حاضر نشده اما حقوق خود را دريافت ميكرد و حاال پس از گذشت
 6سال متهم ملزم به پرداخت جريمه  27هزار يورويي است .مرد بيكار ناظر ساختمان مركز تصفيه
فاضالب شــهرداري بوده اما در همه اين  6ســال در دفتر كارش حاضر نشــده است .شهرداري نيز
متوجه غيبت متهم نشده و براحتي حقوقش را پرداخت ميكرد .يكي از مقامهاي مسئول ميگويد:
باور كردني نيست كه هيچ كنترلي در اين رابطه وجود نداشته است .يك نفر سالها سركارش حاضر
نشــده و هيچكس نيز نظارتي نداشته است .وكيل مرد  69ســاله كه هويتش فاش نشده ،ميگويد:
موكلم در شــرايط سختي قرار دارد .او به روانپزشك مراجعه كرده است .وي همان زمان كه در محل
كارش مورد آزار و اذيت قرار گرفته ،مجبور شده تا از داروي اعصاب استفاده كند.

 8كشته در برخورد قطار و ون در پاكستان
گروه شوك 8 :تــن از اعضاي خانوادههاي پاكستاني در برخورد با قطاري در حيدرآباد در
دم كشته شدند .به گزارش آسوشيتدپرس ،راننده ون قصد داشته تا از ريلي در جنوب پاكستان
در حيدرآبــاد عبور كند كه قطار به خودرو كوبيده و آن را متالشــي كرده اســت .اخبار حاكي
اســت در اين سانحه مرگبار كه در  170كيلومتري شمال كراچي اتفاق افتاده  4نفر نيز بشدت
زخمي شــدهاند .دكتر حسن مرادشاه از
وزارت بهداشت منطقه ميگويد :حادثه
برخورد قطار با خودروهاي عبوري از ريل
در پاكستان بســيار متداول است .گاهي
اوقــات خودروها روي ريــل گير كرده و
نميتواننــد بموقع از ريل عبــور كنند.
داليلي جون بياحتياطي ،خرابي راهآهن
و نبود هشدارهاي الزم باعث بروز چنين
تصادفاتي ميشــود .اخبار حاكي اســت
افــراد زخمي بالفاصله بــه نزديكترين
بيمارستان در حيدرآباد منتقل شدهاند.

شــــــوک امروز

شكايت تاجر امريكايي
از نامزد سابقش
 8كشته در برخورد قطار و ون
در پاكستان
آتشسوزي در مراسم
فرهنگي هنديها

تلفن گروه شوک88500100-88500101 :

سردار ساجدينيا عنوان كرد

رازگشايي از ثروت  78سرآفيس شركتهاي هرمي
گروه شوك 78 :ســرآفيس شركتهاي
هرمي كه با فريبكاري و وعدههاي پوشــالي به
شكارهاي ميليوني دست زدهاند در دام پليس
تهران گرفتار شــدند .به گــزارش خبرنگار ما،
صبح دیروز سردار حسين ساجدي نيا ،فرمانده
پليس تهران با اشــاره به برخورد قانوني پليس
تهران با شــركتهاي هرمــي ،كالهبرداري و
ليزينگهايــي كه بدون مجــوز بانك مركزي
فعاليــت ميكننــد ،گفت :پليــس پايتخت با
افراد ســودجو و كالهبردار كه تحت پوشــش
شــركتهاي ارائه وام ،ليزينگ خودرو و غيره اقدام به كالهبرداري ميكنند ،بر اساس
قانون برخورد ميكند .اين مقام پليسي با اشاره به اينكه سودجويان با ثبت شركتهاي
صوري تحت عنوان كاريابي ،پرداخت وام ،فروش اقســاطي خودرو و خانه ســعي در
جلب مشتري دارند ،گفت :در  10ماه گذشته امسال و بر اساس بررسيهاي انجام شده
از ســوي كارشناسان پليس آگاهي تهران ،شــركتهاي كالهبرداري و هرمي زيادي
شناسايي شــده و در عملياتهاي پليسي اعضاي آنها دستگير شدهاند .وي با تأكيد بر
كالهبرداريهاي ميلياردي اعضاي اين شــركتها از طعمههايشان تصريح كرد :اين
پروندهها حدود هفت هزار فريبخورده داشــته و پليس موفق به كشــف  85درصد از
پروندههاي كالهبرداري در اين مدت شــده است .سردار ساجدينيا با هشدار به مردم
در خصوص فعاليتهاي مجرمانه شــركتهاي هرمي عنوان داشــت :اين شركتها با
وعدههاي پوشــالي و دروغين ،جوانان تحصيلكرده و جوياي كار را جذب ميكنند و با
عضوگيريهاي زياد در زير شــاخههاي خود پولهاي زيادي را به جيب سرآفيسهاي
اين شركتها سرازير ميكنند كه خوشبختانه پليس پايتخت در  10ماه گذشته موفق
به شناسايي و دستگيري  78نفر از ســرآفيسهاي آنها شده كه همگي پس از اعتراف
به جرايم خود به مرجع قضايي معرفي شــدهاند .اين مقام ارشد پليسي ،طمع و اعتماد
بيجاي فريبخوردگان به شــركت نماها را باعث ايجاد اين چنين جرايمي بيان كرد و
افزود :به موازات رشد و توسعه مشاغل و شكلگيري شركتهاي جذب جويندگان كار،
سودجوياني نيز وجود دارند كه با راهاندازي شركتهاي مختلف و سوء استفاده از غفلت
شــهروندان از آنان كالهبرداري ميكنند و از اين طريــق پولهاي هنگفتي به جيب
ميزنند .رئيس پليس تهران يكي ديگر از شيوههاي كالهبرداري را تلفني و به صورت
كارت به كارت معرفي كرد و افزود :در اين شــيوه كالهبرداران سابقه دار با استفاده از
تلفن همراه و جا زدن خود به عنوان مســئوالن قرعهكشي و مسابقات تلفني يا پيامكي
و در پوشــش پرداخت جوايز متعــدد ،طمع مالباختگان را برانگيخته و با شــيوههاي
كارت به كارت از طريق دســتگاه خودپرداز ،پول و غيره ،از آنها كالهبرداري ميكنند
كه در اين زمينه نيز بيش از ســه هزار و  500مالباخته بــه پليس مراجعه كردهاند كه
از اين ميان ميتوان به دســتگيري افرادي تحت عنوان پزشــك ،وكيل و مســئوالن
برگزاركننده مسابقههاي پيامكي اشاره كرد .وي به شكايت بيش از سه هزار مالباخته
از شركتهاي ليزينگ خودرو اشاره كرد و اظهار داشت :در اين خصوص نيز بيش از 80
درصد پروندهها به نتيجه رســيده و عامالن كالهبرداري شناسايي و دستگير شدهاند.
سردار ســاجدي نيا در بخشي ديگر از سخنان خود گفت :حربه پرداخت وام بانكي نيز
يكي ديگر از شــگردهاي كالهبرداري در اين زمينه است كه در آن شيادان با تأسيس
شــركتهاي تبليغاتي اعالم ميدارند كه با ســود كم وامهايي را در اختيار متقاضيان
قرار ميدهند و به اين روش كارمزد از متقاضيان دريافت ميكنند اما هر بار با وعدهاي
دروغيــن پرداخت وام را به تعويق مياندازند و ســرانجام پس از كالهبرداري متواري
ميشــوند .فرمانده پليس تهران در پايان با اشاره به اينكه شركتهاي كاغذي ،محلي
خطرناك براي زنان و دختراني است كه جوياي كار و شغل هستند ،گفت :سوءاستفاده
از زنان در محيط كار و اغفال آنها در اين شــركتهاي كاغذي و شــركت نما ،هميشه
وجود داشــته اما به مرور زمان و با افشاي نوع اغفالشان ،شيوه و خط مشي كارفرمايان
فرصت طلب نيز تغيير كرده و عده زيادي از اين افراد با تأســيس شــركت تحت عنوان
منشي يا عناوين ديگر ،اقدام به استخدام افراد ميكنند.

بازداشت دزدان مغازههاي خيابان وليعصر
عامــان دســتبرد
شــبانه بــه مغازههاي
خيابــان وليعصر تهران
در دام پليــس گرفتــار
شــدند .ســرهنگ
كيومرث حسنوند رئيس
كالنتري  112ابوسعيد
گفــت :دزدان دو پســر
بودند كــه بارها به خاطر
جرايم مختلف به زندان
افتادهانــد .وي افــزود:
در پی چندین ســرقت
مغازه سریعاً اکیپی ویژه
تشکیل شــد و با رصد اطالعاتی محسوس و نامحســوس موفق به شناسایی یک دزد
مغازه هنگام سرقت شبانه شده و در عملیاتی غافلگیرانه موفق به دستگیری وی شدند.
ســرهنگ حســنوند در ادامه بیان داشــت که با انجام اقدامهاي فنی و بازجوییهای
تخصصی ،مجرم به انجام دو ســرقت مغازه در محدوده این کالنتری و دهها سرقت در
دیگر نقاط شــهر با همکاری مردي با همین روش اعتراف كرده که در اقدامی ضربتی
همدســت وی نیز دستگیر شــد.هر دو دزد در بازجوييها به سرقتهاي سريالي اقرار
كرده و براي افشاي جرايمشان در اختيار پليس آگاهي تهران قرار داده شدند.

مرگ مرد دوچرخهسوار در سيل پرتغال
گروه شوك :يك مرد دوچرخهســوار در سيل شمال
پرتغال كشــته شــد .به گزارش آسوشــيتدپرس ،بارش
بارانهاي سيلآســا در نزديكي كويمبرا در مركز و شمال
پرتغال باعث بروز ســيالب در اين مناطق شد .اخبار حاكي
اســت بارش باعث افزايــش ســطح آب رودخانهها و بروز
اختالل در جادهها و مســير راهآهن شــده است .در برخي
از مناطق ســيل باعث قطعي درختان و رانش زمين شده و
خرابيهايي نيز به بار آورده اســت .مانوئل مورا از مقامهاي
مســئول ميگويد :ســيالب و آبگرفتگي باعــث تخريب
بخشهايي از يك صومعه متعلق به قرن  13ميالدي شــده
است .مقامهاي منطقه حالت آمادهباش اعالم كرده و از مردم خواستهاند تا هشدارهاي ايمني را جدي بگيرند.

چتري براي ابلیس انگليسي
گروه شوك :ابليس انگليســي براي مخفي ماندن چهرهاش در برابر دوربين از چتر استفاده ميكرد .پليس منچستر
انگليس اعالم كرد جســتوجوهاي گستردهاي را براي يافتن ردي از اين مرد شيطانصفت كه هيچ سرنخي از چهرهاش
در دســت نيســت آغاز كرده است .دوربينهاي مداربســته در مناطق مختلف از اين مرد فيلم و عكس گرفته است كه به
هيچ دردي نميخورد .بنابر اطالعات كارآگاهان پليس متهم بين  20تا  30ســال سن داشته و در هفته اخير چند حمله
به زنان داشته است .اين فيلمها نشان ميدهد كه
متجاوز يك كت بر تن داشــته و بــا چتري باز در
خيابان راه ميرفت تا دوربينها نتوانند از صورتش
فيلم بگيرند .قربانيان وي زنانی به ســن  22 ،19و
 25سال بودهاند كه متهم پس از ضرب و شتم آنها
نقشه ســياه خود را عملی كرده است .متهم هر بار
پس از حمله خود را براي حمله ديگري آماده كرده
و از شــگرد جديدي براي مخفي ماندن اســتفاده
كرده است.

