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پارتی شبانه برای بخت گشایی لیسانسهها

دختر جوانی که بعد از طالق در پارتی ش��بانه ش��رکت کرده
ب��ود ،به دام مرد رم��ال افتاد .به گزارش باش��گاه خبرنگاران،
معموال قشر تحصیلکرده و ثروتمند فریبشان را میخوردند.
درسخواندههایی که هر کدام برای باز شدن گره زندگیشان
در دام این گروه سه نفره فالگیر و دعانویس میافتادند .پولهای
میلیونی خرج میکردند ،تا شاید با قالیچهای ،دعایی ،قفلی یا
چند خط نوشتهای ،مسیر زندگیشان تغییر کند و به آن سمتی
برود که خودشان میخواهند .یکی بچهدار نمیشد و دیگری
در جاده عشق یکطرفه عذاب میکشید ،یکی هم میخواست
ازدواج کند .آنها تصور میکردند با دادن فرمان زندگیش��ان
به دست این سه نفر میتوانند به آرزویشان برسند .پول هزینه
کردند و منتظر ماندند تا رویایشان به حقیقت بپیوندد.اما نهتنها
مسیر زندگیش��ان تغییر نکرد ،بلکه پولشان را هم از دست
دادن��د و تازه آنجا بود که فهمیدند قربانی یک تیم کالهبردار
ش��دهاند .دو زن و ی��ک مرد جوان که هر ک��دام با فالگیری و
رمالی مشتریهای خود را فریب میدادند و پولهای میلیونی
ب��ه جیب میزدند .دو زنی که ه��ر دو تحصیلکرده بودند ،اما
یک مرد معتاد آنها را رهبری میکرد و به سرکرده تیمشان
تبدیل شده بود .یکی از زنها تلفنی فال میگرفت و با ناامید
کردن مشتریان خود به بهانه باز شدن طلسم زندگیشان ،آنها
را سراغ دو همدست دیگرش میفرستاد .با شکایت چند شاکی
بود که دو زن دس��تگیر شدند ،اما س��رکرده باند فراری شد و
پلیس تحقیقات خود را برای دستگیری وی آغاز کرد.
> قفلی که عالقه ایجاد نکرد

چند روز پیش بود که نخس��تین ش��اکی راهی کالنتری شد
و ماج��رای این پرونده را پیشروی پلی��س پایتخت قرار داد.
او که یک دختر  ٣١ساله و تحصیلکرده بود ،با در دست داشتن
ی��ک قفل عجیب راز یک باند رمال و فالگیر را فاش کرد .وی
در اینب��اره به ماموران پلیس گف��ت« :من چند ماهی بود که
به یک پس��ر عالقهمند شده بودم .نمیدانس��تم که او هم به
من عالقه دارد یا نه .فکر آن پس��ر لحظ��های از ذهنم بیرون
نمیرفت ،تا اینکه از طریق یکی از دوستانم به زنی به نام فرناز
معرفی ش��دم که فال میگرفت.من با این زن تماس گرفتم و
مبل��غ ٢٠هزار تومان برای گرفتن فال برایش واریز کردم .این
زن تلفنی فال مرا گرفت و گفت که آن پسر هم به من عالقه
دارد ،اما طلسمی در کار است که نمیتوانیم به هم برسیم .او
م��را به یک دعانویس معرفی کرد و گفت که هرچه س��ریعتر
باید طلسم زندگیام را باز کنم .من که تحتتاثیر حرفهایش
قرار گرفته بودم ،بالفاصله با ش��ماره تماسی که آن زن به من
داده بود ،تم��اس گرفتم .زن جوان دیگری بود که گفت :باید
حضوری پی��ش آنها بروم .وقتی رفتم ٣٠ه��زار تومان بابت
ویزیت از من گرفتند .اول با یک زن صحبت کردم و او مرا به
اتاق رئیس��ش که یک مرد بود فرستاد .آن مرد دعانویس بود.
وقتی ماجرای زندگیام را شنید ،گفت :باید از طریق یک قفل
ک میلیون
طلسمم را باطل کند .او گفت :باید برای این کار ی 

و ٢٠٠ه��زار تومان پرداخت کنم .از آنجایی که خیلی ناراحت
بودم ،قبول و پول را واریز کردم .آن مرد گفت که قفل را برایم
میفرس��تد و آدرس منزلم را گرفت .او فردای همان روز یک
قفل را که رویش دعا حکاکی کرده بود ،به خانه فرستاد و گفت
که این قفل را تا ٤٠روز در خانه نگه دارم و به آن دست نزنم.
من همان کارهایی که آن مرد گفته بود را انجام دادم ،اما قبل
از ٤٠روز ،آن پس��ری که به او عالقهمند ش��ده بودم ،با دختر
دیگری ازدواج کرد .خیلی ش��وکه ب��ودم و با این مرد تماس
گرفتم ،اما جوابم را نداد .من هم تصمیم به شکایت گرفتم».
> شاکیان بیشتر

بعد از این شکایت بود که پلیس تحقیقات خود را در این رابطه
آغ��از کرد و همزمان چند نفر دیگر هم به دادس��را مراجعه و
شکایتهای مشابهی را مطرح کردند .یکی از این زنان به خاطر
بچهدار نش��دن سراغ مرد رمال و دو زن فالگیر رفته بود و بعد
از پرداخت یکمیلیون تومان ،قالیچهای از آن مرد گرفته بود
تا بعد از خوابیدن روی این قالیچه بچهدار شود .یکی دیگر هم
برای بازشدن بختش قالیچهای از این مرد گرفته و رویش کاغذ
دعا چسبانده بود ،تا با این کار بختش باز شود .همه اینها بعد
از باز نشدن گره زندگیشان و بیتاثیر بودن نتیجه کار تصمیم
به شکایت گرفته بودند .این در حالی بود که یک زن دیگر بعد
از مراجعه به کالنتری از درگیری با یک رمال در خانهاش خبر
داده و گفته بود« :من برای گرفتن دعا پیش این مرد رفتم ،اما
ظاهر آن مرد نشان میداد که اعتیاد دارد ،برای همین من هم
با او درگیر شدم ».بعد از این شکایتها بود که ماموران سراغ
خانه فالگیرها رفتند .آنها توانس��تند دو زن جوان را دستگیر
کنند ،اما مرد رمال که س��رکرده این تیم بود ،فراری شد .این
دو زن بعد از دستگیری از سوی ماموران کالنتری  ١٦١ابوذر
در تحقیقات به جرم خود اعتراف کردند .این در حالی است که

پلیس آگاهی استان با انتشار تصویر فردی که خود را کارمند نهاد ریاست
جمهوری معرفی میکرد از شهروندان درخواست کرد چنانچه از سوی این
ف��رد مورد کالهبرداری قرار گرفتهاند برای طرح ش��کایت به پلیس آگاهی
اس��تان البرز مراجعه کنند .به گزارش میزان ،سرهنگ جواد صفایی گفت:
در پ��ی اع�لام ش��کایت یکی از ش��هروندان
از ف��ردی که خ��ود را کارمند نهاد ریاس��ت
جمهوری معرفی و با توس��ل به ش��گردهای
فریبکارانه اق��دام به کالهبرداری از وی کرده
است ،شناسایی متهم در دستور کار ماموران
پایگاه یک��م پلیس آگاهی اس��تان البرز قرار
گرف��ت .وی افزود :تحقیق��ات اولیه ماموران
حاکی از آن بود که نامبرده پس از شناسایی
متقاضیان دریافت وام به آنها نزدیک شده و
پس از طرح دوستی با معرفی خود به عنوان
کارمند نهاد ریاست جمهوری ادعا میکند که
میتوان��د به راحتی برای آنه��ا وام کم بهره
دریافت کند .سرهنگ صفایی گفت :متهم با
توسل به این ترفند فریبکارانه و جلب اعتماد
طعمههای خود از آنها میخواس��ت تا مبلغ
بین  ۱۰۰تا  ۲۵۰میلیون ریال در بانک س��پرده گذاری کنند و زمانی که
برای سپرده گذاری به بانک میرفتند مبلغ مورد نظر را از آنها گرفته و به

سرهنگ اردشیر نادری ،رئیس کالنتری  ١٦١ابوذر با تایید این
خبر ،از ارجاع این پرونده به مقامات قضائی خبر داد.
> آموزش فالگیری از مستاجر

حاال این دو زن تحصیلکرده ،در اختیار مقامات قضائی هستند،
تا همدست دیگرشان هم از سوی پلیس دستگیر شود .دو زن
جوانی که هر کدام با انگیزههای متفاوت وارد این ماجرا شدند
و برای این مرد کار میکردند .شیما یکی از این دو نفر است که
در رشته حسابداری در مقطع لیسانس درس میخواند .درآمد
خوبی دارد و فالگیری او را پولدار کرده است .او درباره ماجرای
زندگی خودش و همدستش توضیحاتی داد:
چند وقت است که فال میگیری؟
من خودم حدودا  ٧یا  ٨س��الی میشود که فالگیری میکنم.
خیلی وقت است که کارم همین است.
با این گروه چطور آشنا شدی؟
من همیش��ه خودم به تنهایی کار میکردم و فال میگرفتم.
چند ماه پیش بود که سمیه با من تماس گرفت و خواست با او
و یک مرد دیگر همکاری کنم .من سمیه را از قبل میشناختم،
با هم دوس��ت بودیم ،اما آن مرد را اصال نمیشناختم .سمیه
گفت :در میان مش��تریانم چند نفر را هم پیش آنها بفرستم
ت��ا آن مرد برایش��ان دعا و طلس��م و جادو بنویس��د .من هم
قبول کردم.
شیوه کارتان چطور بود؟
م��ن خودم روزی ح��دودا  ١٥تا  ٢٠مورد تماس داش��تم که
اکث��ر آنها هم از ش��مال تهران بودند .در می��ان آنها وقتی
برایشان فال میگرفتم ،کس��انی بودند که احساس میکردم
کارش��ان گره زیادی دارد ،برای همین آنها را پیش سمیه و
همکارش میفرستادم تا آنها با نوشتن دعا و جادو کارشان را
درست کنند.

بهانه کپی کردن مدارک شناسایی و ...از بانک خارج شده و متواری میشد.
این مقام انتظامی بیان داشت :متهم که با به کارگیری این شیوه در شهرهای
کرج ،ته��ران و قزوین اقدام به کالهبرداری از  ۵۰نفر از ش��هروندان کرده
بود با تالش ش��بانه روزی ماموران پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز تصریح کرد:
متهم که با اسامی مستعار خود را کارمند نهاد
ریاس��ت جمهوری معرفی میکرد به جرمش
مبن��ی بر کالهبرداری از ش��هروندان اعتراف
کرد .سرهنگ صفایی با بیان این که تاکنون
۵نفر از ش��کات شناس��ایی ش��ده اند گفت:
به منظور شناس��ایی س��ایر م��ال باختگان،
بازپرس شعبه  ۱۶دادسرای عمومی و انقالب
ک��رج دس��تور چ��اپ تصویر بدون پوش��ش
متهم را در رس��انههای جمعی ص��ادر کرده
است بنابراین از ش��هروندانی که با این شیوه
و یا توس��ط این فرد م��ورد کالهبرداری قرار
گرفتهاند ،درخواست میشود تا برای پیگیری
شکایت خود به آدرس "عظیمیه  ۴۵-متری
کاج –خیابان نیک نژادی – جنب کالنتری۳۰
اسالمآباد ،پایگاه یکم پلیس آگاهی استان البرز" مراجعه و یا با شماره تلفن
 ۰۲۶۳۲۲۲۲۰۵۰تماس حاصل کنند.

کارمند قالبی را
شناساییکنید

پراید ،پژو  ۲۰۶را واژگون کرد

خودرو پ��ژو  ۲۰۶پس از برخورد ب��ا خودرو پراید
واژگون ش��د .به گزارش تس��نیم ،ب��ه گفته اکبر
اصالتی؛ افسر آماده منطقه چهار عملیات سازمان
آتشنشانی تهران ،یک دستگاه خودرو سواری پراید
با یک دستگاه خودرو سواری پژو  206برخورد کرد
که در پی این حادثه خودرو س��واری  206واژگون
و دو سرنش��ین آن شامل مرد و زن  41و  36ساله

سودوکو

داخل این خودرو گرفتار شدند که هر دو نفر پیش
از رسیدن آتشنشانان ،توسط شهروندان از خودرو
خارجشدند.ویافزود:آتشنشانانبالفاصلهبارعایت
نکات ایمنی و همزمان با قطع جریان برق خودرو و
ایمنسازی محل ،به یاری مصدومان شتافته و آنها
را به عوامل اورژانس تحویل دادند .بنابر اعالم پایگاه
خبری 125؛ آتشنشانان پس از جلوگیری از نشت

بنزین و ایمنس��ازی محل حادثه ،خودرو واژگون
شده را به حالت اولیه بازگرداندند.

ارقام از  1تا  9را طوری در خانههای سفید قرار دهید
كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهای كوچك  3در  3یكبار دیده شود.

شماره2352 :

شماره2353 :

واژگونیتریلروبیلمکانیکی
در بلوار پروین

چطور شد که فالگیر شدی؟
نوجوان بودم که یک مس��تاجر برایمان آمد .پیرزنی تنها بود.
بعد از همصحبتی با آن پیرزن متوجه شدم که فال میگیرد.
از همان زمان بود که به این کار عالقهمند ش��دم و پیش آن
پیرزن کار را یاد گرفتم.
تحصیالت داری؟
دانشجوی رشته حسابداری در مقطع لیسانس هستم.
چرا شغل دیگری را انتخاب نکردی؟
من دیس��ک کم��ر دارم و نمیتوانم کار س��خت انجام دهم،
از طرفی به فالگیری هم عالقه داشتم .این کار برایم جذابیت
داش��ت .همچنین وقتی پدرم مرد من بای��د خرج دو خواهر
کوچکت��ر و مادرم را میدادم ،ب��رای همین این کار را انتخاب
کردم.
ماهی چقدر درآمد داشتی؟
حدود  ٥تا ٧میلیون تومان .مشتریانم بیشترشان تحصیلکرده
و پولدار بودند.
فکر نمیکردی که روزی دستگیر شوی؟
از نظر خودم کارم جرم نیست .من گرهای از مشکالت زندگی
مردم باز میکنم.
با همدستانت کجا آشنا شدی؟
سمیه از دوستانم بود .قبال در یک مهمانی با او آشنا شده بودم
و میدانس��ت که فال میگیرم .او خودش هم در یک مهمانی
با بهروز آش��نا شده بود .وقتی با او آشنا شد ،با من هم تماس
گرفت و با هم کارمان را آغاز کردیم.
سمیه هم تحصیالت دارد؟
لیس��انس مترجمی زبان دارد .خودش هم یک فروشگاه لوازم
تحریری اجاره کرده است.
چطور شد که در این کار افتاد؟
او بع��د از آش��نایی با بهروز در این راه افت��اد .با بهروز در یک
مهمانی آش��نا ش��د .س��میه آن زمان تازه از شوهرش طالق
گرفت��ه بود٩ .س��ال با یک مرد زندگی کرده و متوجه ش��ده
بود که آن مرد اعتیاد دارد .زندگی س��ختی داش��ت .تا اینکه
وقتی با بهروز آش��نا ش��د ،او گفت که برایش دعا مینویسد.
سمیه خودش هم ٢میلیون تومان به بهروز پرداخت کرده بود
تا برایش دعا بنویس��د .بعد از آن بود که ارتباط آنها بیشتر
و س��میه به بهروز عالقهمند شد .به پیش��نهاد بهروز بود که
کارمان شروع شد .سمیه بیشتر نقش منشی بهروز را داشت
و پولها را میگرفت.
بهروز هم تحصیالت دارد؟
نه .او اعتیاد داش��ت ،اما خیلی چربزبان بود و با حرفهایش
همه را فریب میداد.
از هرکس برای دعانویسی چقدر پول میگرفتند؟
ک میلیون تومان پول نمیگرفت ،یعنی عالوه بر
به��روز زیر ی 
٣٠هزار تومان پول ویزیت ،باالی یکمیلیون تومان هم برای
دعانویس��ی میگرفت .مش��تریها هم که اکثرا پولدار بودند،
قبول میکردند.
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وزی�ر ی�ا مش�اور فرع�ون در زم�ان
حض�رت موس�ی(ع) -ش�اعر هندی
س�راینده ن�کات  -5قابل�ه  -گ�رم
انگلیس�ی  -عمق  -6وس�ط  -نصف
نس�یم  -رزم  -ضمی�ر مونث فرنگی
 –7مخف�ف هس�تم -حکوم�ت
سیاس�ی  -کودک�ی و خردس�الی-
جام�ه ص�اف ک�ن  - 8غی�ر كارآمد
 -9چاهی در جهنم  -سه انگلیسی-
مس�تمری  -ش�خص  - 10تنها  -قند
مکرر! -ش�ما به انگلیس�ی  -کم وزن
 -11طوی�ل تری�ن رود فرانس�ه -
کش�ک س�یاه  -دل�داده " ژولی�ت "
-12توبهکنن�ده -لباس کهنه  -حرفه
 -13تنگدس�تی  -عب�ور کاال ب�دون
پرداختعوارضگمرکی-ترکدوستی
 - 14عالمت بیماری  -الش�خور -رود
اروپایی  - 15یاد خداوند......

عمودی
 - 1ره�ا از بن�د – مخلوطی که خاصیت
انفج�اری دارد  -ش�هری در ی�زد
 -2عمومی�ت بخش�یدن  -کنای�ه از
تهیدس�ت -3چی�ن مل�ی  -خاندان-
حافظه و هوش - 4صد متر مربع -زمینه
موس�یقی  -گل س�رخ  -خالص -برادر
آبادانی  - 5گوش�ت  -س�وخت پاش -
واحد تحصیل�ی  - 6ش�هر دادگاه بین
المللی -مقابل ستاره  -جوهر  -7رفیق
سرخنای-اعتقادبهاینکهروحبهمجردجدا ش�دن از بدن انسان به بدنی دیگر
منتقل میشود - 8زیبایی -عضوی بین
س�ر و تن  - 9صداها  -ماه دوم قمری -
شاعرعربکهشعرهایشبیشتردرتفاخر
یا هجو است  - 10نفرین شده  -سومین
پسر چنگیز  -بسیار روان  - 11نیرومند
 برق تولید میکن�د  -بزرگ و کوچکخلیجفارس-12نامترکی-نوعیسیگار
 خرس فلکی  -قورباغه درختی  -کلمهشگفتی -13س�اک – نفس بلند  -آش
س�ماق -14نوعی دفترچه  -گناه بزرگ
 -15س�خن و کالم  -س�ازمان علم�ی
فرهنگیسازمانملل-لباس
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س��خنگوی آتشنش��انی تهران گفت :یک
دس��تگاه تریلر که حامل بیلمکانیکی بود
در بل��وار پروی��ن واژگون شد.س��ید جالل
ملک��ی در گفتوگو با تس��نیم ،ادامه داد:
عوامل پلیس راهور نیز با جرثقیل سازمانی
خ��ود در مح��ل حادثه حاض��ر و ترافیک
س��نگینی در مح��ل ایجاد ش��ده بود .وی
خاطرنش��ان کرد :با حضور آتشنشانان در
محل حادثه مشاهده شد یک دستگاه تریلر
که بیل مکانیکی روی آن بس��ته شده ،در
حال حرکت در مس��یر ش��مال به جنوب
خیابان اس��تخر ،بعد از پل استخر و بدون
برخورد با پل به دلیل نامشخصی از مسیر
اصلی منحرف ش��ده ،ب��ا جدولهای کنار
خیاب��ان برخ��ورد کرده و در ابت��دای بلوار
پروی��ن واژگون ش��ده ب��ود .ملکی تصریح
ک��رد :خوش��بختانه تریلر با هی��چ خودرو
دیگ��ر و عابری برخورد نکرده و این حادثه
مصدوم و تلفات جانی نداشت که در ادامه
آتشنش��انان پ��س از مدتی ت�لاش موفق
شدند تریلر و بیلمکانیکی واژگون شده را
از ه��م جدا کرده و با اس��تفاده از جرثقیل
س��ازمانی هر دو وس��یله را به حالت اولیه
بازگردانند.

