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روزنامه

کشکول

ترفند های عنکبوتی سایت های شرط بندی 
گیالن امروز- »با »سعدا... امیرشقاقی« و پسرش »فرشید امیرشقاقی« 
سردسته و رئیس شبکه قمار آشنا شدم. خودم جزو سردسته ها بودم و 
درآمدی از بازی کردن نداشتم، اما وانمود می کردم که از بازی کردن پول 
در می آورم. درآمدم از باخت کاربران بود.« این ها بخشی از اعترافات 
که خودش  بود  بندی  شرط  سایت های  ماهیت  درباره  حاتمی  میالد 
زمانی یکی از همین سرشبکه ها بود که اسفند سال گذشته از طریق 

اینترپل دستگیر و به کشور بازگردانده شد.
او در اعترافاتش که از خبر بیست و سی پخش شد از سرشبکه های باند 
قمار از جمله پویان مختاری، ساشا سبحانی، ندایاسی، پیام صادقیان و... 
نام برد. بخشی از توضیحات میالد حاتمی بیش از هر چیز نوعی نبود 
نظارت، کنترل و دقت، سهولت طراحی درگاه های بانکی و تا حدودی 

رهاشدگی در بخشی از نظام بانکی کشورمان را گوشزد می کند.

از دعوا های ساختگی تا حربه های جنسی
سرشاخه های شبکه های شرط بندی برای این که بتوانند پول در بیاورند 
باید در قدم اول شروع به جذب مخاطب و فالوئر به خصوص جوان ها و 
نوجوان ها کنند. برای این کار، آن ها به دروغ با نشان دادن یک خانه و 
ماشین لوکس مدعی می شوند که متعلق به خودشان است و از طریق 
بازی در سایت های شرط بندی به دست آورده اند اتفاقی که به گفته 
میالد حاتمی کرایه ای بوده تا بتوانند افراد بیشتری را با شعار یک شبه 

پولدار شدن به سمت سایت های شرط بندی بکشانند.
البته جذب مخاطب فقط به نمایش زندگی الکچری ختم نمی شود. در 
مرحله بعد برای پربازدید شدن صفحه شان دست به هر کاری می زنند. 
یک روز دختر و پسری که سایت بت یا همان سایت شرط بندی را 
می گردانند، دعوای ساختگی راه می اندازند و مخاطبانی را که بیشترشان 
با همین شیوه های  با خود همراه می کنند.  نوجوان و جوان هستند، 

نمایشی در چند روز چندهزار دنبال کننده به آن ها اضافه می شود.
یک شب الیو می گذارند و قربان صدقه هم می روند و فردای آن روز 
به بهانه ای آن هم ساختگی در الیو آن چه فحش و ناسزا بلدند نثار 
و روش های جذب، مختلف.  است  یکسان  رفیقانشان می کنند. هدف 

البته از حربه ها و جذابیت های جنسی هم نباید غافل شد.
افرادی که مدعی اند به خاطر ثروتی که به دست آورده اند، دختر های 
زیادی دوروبرشان است و با نشان دادن زنان با پوشش نامناسب اقدام به 
جذب می کنند یا زنان و دخترانی که از عوامل همین شبکه ها هستند و 

با حربه های جنسی سعی در جذب مخاطب دارند.

استفاده از چهره های معروف
دالل های میز قمار تنها به شاخ های مجازی اکتفا نکردند و برای این 
که بتوانند افراد بیشتری را گول بزنند، دست روی چهره های معروفی 
تا  گرفته  بازیگر  از  بودند.  بادآورده  پول های  دنبال  به  که  گذاشتند 
خواننده و ورزشکار. مهاجرت ریحانه پارسا به ترکیه و جنجال ارتباطش 
با گرداننده یکی از سایت های شرط بندی و مهاجرت مهراد جم خواننده 
معروف  چهره های  از  دیگر  یکی  جهانبخت،  دنیا  با  ارتباطش  و  پاپ 
سایت های شرط بندی و همچنین تبلیغ سایت های شرط بندی توسط 
یکی از بازیکنان خارجی یکی از تیم های فوتبال پایتخت همه و همه از 
مواردی است که به عنوان ترفند هایی برای کشاندن جوان ها و نوجوان ها 

به سایت های شرط بندی از آن یاد می شود.

برد های ناچیز اولیه و کسب اعتماد کاربران
کار با کشاندن جوان و نوجوان بخت برگشته ای که به دام این به اصطالح 
شاخ ها افتاده و وارد سایت های شرط بندی شده تمام نمی شود. مدیران 
سایت های شرط بندی راه در دام انداختن جوان و نوجوانی را که طمع 
پولدار شدن آن هم یک شبه دارد، خوب بلدند. آن ها کاربران تازه وارد را 
که با مبالغ پایین حساب شان را شارژ کرده اند با چند برد و زیاد شدن 

پول در بدو ورود به دنیای قمار آنالین سر ذوق می آورند.
حاال این افزایش بی زحمت سرمایه اولیه زیرزبان کاربر بخت برگشته 
مزه کرده و با این برد ها تصور می کند همه آن چه مبلغان این سایت ها 
بتواند در  ادامه دهد شاید  اگر همین طور  می گفتند، درست است و 
آینده ای نزدیک مثل آن ها الکچری زندگی کند و پولدار شود. به همین 
راحتی در دام سایت های شرط بندی می افتد و از هر کجا که می تواند، 
برای ادامه شرط بندی پول جور می کند؛ بی خبر از آن چه قرار است 

بر سرش بیاید.

دستکاری کازینو ها برای باخت کاربر
دستکاری سایت و تغییر نسبت برد و باخت یکی از ترفند هایی است که 
توسط مدیران سابق پنل شرط بندی رو شده است. یکی از قماربازان 
معروف به نام وحید خزایی که قبال مدیر یکی از پنل های شرط بندی 
بود و در تیر سال گذشته دستگیر شد، قبل از دستگیری اش در پستی 
نوشته بود: »گول این سایت های شرط بندی را نخورید، آن ها طوری 

برنامه ریزی شده اند که ۹۶ درصد کاربران باخت می دهند.«
با  که  اعضایی  باخت  برای  بندی  سایت های شرط  مدیران  گفته شده 
رقم های سنگین وارد شرط بندی شدند، نسبت برد و باخت را تغییر 
می دهند و فرم شرط بندی را در سایت عوض می کنند. نتیجه این شرط 
بندی می شود باخت کاربری که میلیون ها تومان سرمایه اش را در چاه 
سایت های شرط بندی ریخته و هر روز به پولدارتر شدن این کالهبرداران 

کمک می کند. هیچ کس هم متوجه این دستکاری نمی شود.

بازارگرمی با کاربران جعلی
اگر به استوری ها و تبلیغات سایت های شرط بندی دقت کنید، متوجه 
که  کاربرانی  از سادگی  مجازی  بازار گرمی  برای  می شوید که چطور 
استفاده  می بندند،  کالهبرداری  این  واقعیت  روی  به  را  چشم شان 
می کنند. گردانندگان سایت ها برای زیاد نشان دادن تعداد کاربرانی که 
درحال بازی هستند، از کاربر های مجازی و فیک استفاده می کنند. اگر 
به طور همزمان در تبلیغات دقت کنید، می بینید همیشه یک سری از 

اسامی در بین کاربران سایت ها مشترک است.

ز و مر ا ن  گیال بــا  ز  و ر هر  و   ز   و مــر ا
01332268115     01332268113

Gilan-today.com
همکاران گیالن امروز :

وحید اسماعیلی )مسئول تحریریه(، حسین عنبری، سعید سیمیاری، علیرضا خانی، احمد خدمتگزار
            نسرین شکوهی راد،  وحیده اسماعیلی، شهال ابراهیم زاده، فرشته فتوحی، سمیرا بشارت

شهرستانها : یاشار مقدم، یداهلل کشاورز و محبوبه شالی

اتفاقات باورنكردنی و عجیب كه تنها در هند شاهد آن ها خواهید بود 
گیالن امروز- در کشور هند می توان چیز های بسیار عجیب و غریبی از 
تی شرت های رنگ و رو رفته ی ۲۰۰۰ دالری تا فلفل تند های کشنده و 
حتی فیل های انتقام جو ببینید، اما موضوعات عجیب تری نیز در این کشور 

آسیایی اتفاق می افتند.
در سال های اخیر هند خود را به عنوان یکی از اقتصاد های نوظهور موفق 
جهان معرفی کرده است، اما جمعیت غیر قابل کنترل و اقتصاد رو به رشد 

این کشور باعث شده که هند با چالش های جدید 
و  زیرساخت ها  بوروکراسی،  زمینه  در  عجیبی  و 
به  که  شود  مواجه  بزرگ  و  کوچک  جرائم  حتی 
شدت فرهنگ منحصربفرد و البته متنوع این کشور 
را تحت تاثیر قرار داده اند. در این کشور آسیایی 
تی  از  غریبی  و  عجیب  بسیار  چیز های  می توان 
شرت های رنگ و رو رفته ی ۲۰۰۰ دالری تا فلفل 
تند های کشنده و حتی فیل های انتقام جو ببینید، 
اما موضوعات عجیب تری نیز در این کشور آسیایی 

اتفاق می افتند.
در ادامه به تعدادی از این اتفاقات و چیز های تعجب 
اشاره  دارند  وجود  هند  کشور  در  تنها  که  برانگیز 
لطف  از  خالی  اتفاقات  این  دانستن  کرد.  خواهیم 

نخواهد بود پس با ادامه ی متن همراه باشید.
۱- در هند برخی از والدین از روش »القای زایمان« 
اوقات خوش یمن  نوزادان در  برای به دنیا آوردن 

استفاده می کنند
از روش هایی  استفاده  با  والدین خرافاتی  در هند، 
القای زایمان، که در واقع روشی  مانند سزارین یا 
برای تحریک رحم به منظور به دنیا آوردن فرزند 
قبل از موعد است، سعی می کنند نوزادان خود را 
در زمان هایی که به نظر آن ها خوش یمن است به 

دنیا بیاورند. برخی از هندی ها بر این باورند که به دنیا آمدن یک نوزاد در 
زمانی خاص باعث می شود وی آینده بهتری داشته باشد.

۲- در هند فیل ها برای انتقام از انسان هایی که آن ها را اذیت کرده اند، بر 
می گردند

شد،  وی  مرگ  باعث  و  کرد  برخورد  فیل  یک  با  قطار  یک  اینکه  از  بعد 
را  مرده  فیل  جسد  ترک  قصد  و  کرده  تجمع  محل  در  فیل ها  دسته ی 
نداشتند. مسئولین راه آهن نتوانستند فیل ها را فراری دهند و تیم تعقیب 
و شکار فیل ها از بنگال به محل فراخوانده شدند. این تیم موفق شدند که 
فیل ها را متفرق سازند، اما بعد از مدتی فیل ها برگشته و به روستای محل 
کشته شدن فیل حمله کردند. در نتیجه ی این شورش فیل ها به بیش از ۱۰ 

خانه آسیب شدید رسید.
استخدام  عروسی  مراسم  از  قبل  را  کارآگاهانی  هندی  خانواده های   -3

می کنند 
بسیاری از مردم هند قبل از مراسم عروسی کارآگاهانی را استخدام می کنند 
تا زوایای پنهان زندگی گذشته ی عروس و داماد مورد نظر را برای آن ها 
کشف کند. این کار چنان پردرآمد است که آژانس های کارآگاهی قبل از 

عروسی بسیاری در کشور هند تاسیس شده اند.
4- در هند درب ورودی برخی بانک ها قفل ندارد

ایالت  در  کوچک  دهستانی   )Shani Shingnapur( شینگناپور  شانی 
ماهاراشترا )MaharaShtra( در هند است که خانه های آن درب و قفل 
ندارند، زیرا ساکنان آن بر این باورند که خانه های آن ها توسط خدای شانی 
)Lord Shani( محافظت می شود. اولین بانک این دهستان که در سال 
۲۰۱۱ و با نام یو سی او بانک )uCo Bank( افتتاح شد نیز هیچ قفلی 

بر درب ورودی خود نداشت.
5- در هند ساالنه میلیون ها تن غالت در انبار ها از بین می رود 

ساالنه ۶ میلیون تن از غالت هند که ارزشی بالغ بر ۱.5 میلیارد دالر دارد 
در انبار ها فاسد می شود در حالی که 43 درصد کودکان زیر 5 سال در این 
کشور وزنی کمتر از وزن متعادل دارند و روزانه بیش از 3.۰۰۰ کودک به 
دلیل نارسایی ها و بیماری های ناشی از سوء تغذیه جان خود را از دست 

می دهند.
۶- برخی مردان هندی هزاران دالر برای داشتن پیراهن هایی از جنس طال 

خرج می کنند
یک تاجر هندی به نام داتا فیوگی )datta phuge( مبلغ ۲3۰.۸۸۸ دالر 
برای داشتن یک لباس طالیی هزینه کرده است. او در این باره به پونه میرور 
)pune Mirror( چنین گفت: ” می دانم که خوش قیافه ترین مرد در 
دنیا نیستم، اما مطمئناً هیچ زنی نمی تواند با دیدن این پیراهن شگفت زده 
نشود« در سال ۲۰۱۱ نیز یک طراح لباس معروف به نام آمیتاب چاندل 
)aMitaBh ChandeL( گفته بود که یک پیراهن بافته شده از ابریشم، 
شاهزاده ی  یک  برای  را  دالر   ۹3.۰۰۰ ارزش  به  مروارید  نگین های  طالو 

هندی تهیه کرده است.
7- یک گروه سارق در هند سعی کردند کامیونی پر از پیاز را به سرقت ببرند

در کشور هند مامورین پلیس از دزدیده شدن یک کامیون که بار آن پیاز 
بود جلوگیری کردند. هدف دزدان از این سرقت پیاز ها بود، زیرا در آن زمان 

قیمت سبزیجاتی مانند پیاز در کشور هند افزایش زیادی یافته بود.
۸- در هند مردم را به خاطر ریختن آب دهان در مکان های عمومی جریمه 

می کنند
تف  »بازرسان  آن ها  به  که  اند  شده  استخدام  مامورانی  هند  کشور  در 
انداختن« یا »کاشفان مردم آزاری« گفته می شود و همانطور که از نام آن ها 
نیز مشخص است وظیفه ی آن ها جریمه کردن افرادی است که در اماکن 
عمومی تف انداخته، ادرار کرده و یا به هر شکل دیگری اماکن عمومی را 
کثیف می کنند. بنا بر قانون به تصویب رسیده در سال ۲۰۰۶ در بمبئی آب 
دهان ریختن در مکان های عمومی بدون در دست داشتن ظرفی مخصوص 

برای آب دهان ممنوع است.
۹- در هند مردم برای درمان آسم ماهی های زنده قورت می دهند

خانواده گود )goud( در هند ادعا می کند که درمانی خانگی را برای درمان 
بیماری آسم ابداع کرده است. در این روش درمانی، فرد مبتال به آسم یک 

ماهی زنده که دارویی خاص در شکم آن قرار داده شده را می بلعد.
۱۰- در هند کامیون ها همدیگر را به بوق زدن تشویق می کنند

بر روی قسمت عقب اکثر کامیون های هندی عبارت »لطفا خوب بوق بزن« 

نوشته شده است. این پیام خطاب به رانندگانی نوشته شده که قصد دارند از 
کامیون مورد نظر سبقت بگیرند.

۱۱- در هند میلیاردر هایی وجود دارد که آسمانخراش های بلندی ساخته و 
از آن ها تنها به عنوان خانه استفاده می کنند

یک   )MukeSh aMBani( آمبانی  موکش  نام  به  هندی  میلیاردر  یک 
آسمانخراش ۲7 طبقه ای با مساحت 4۰۰.۰۰۰ متر مربع به نام »آنتیال« 

 ۱ بر  بالغ  آن  ساخت  برای  شده  هزینه ی صرف  که  ساخته   )antiLLa(
میلیارد دالر بوده است. این آسمانخراش تنها محل زندگی خانواده آمبانی و 

مستخدمان آن ها به شمار می آید.
۱۲- در هند ده ها میلیون دالر برای مراسم عروسی هزینه می شود

بازار عروسی هند بیش از ۱۱ میلیارد دالر گردش مالی دارد و بسیاری از 
ثروتمندان هندی مبالغ زیادی را برای ایاب و ذهاب مهمانان و حتی برای 
مراسم تشکر از مهمانان و نحوه ی دعوت از آن ها برای شرکت در مراسم 

عروسی هزینه می کنند.
۱3- در هند ساالنه ده ها هزار کشاورز خودکشی می کنند

از سال ۱۹۹5 تاکنون هزاران کشاورز به خاطر بدهی های فراوان دست به 
خودکشی زده اند. ادعا شده که از سال ۱۹۹5 تاکنون بیش از ۲5۰.۰۰۰ 
زندگی  به  هایشان  بدهی  پرداخت  در  ناتوانی  دلیل  به  هندی  کشاورز 
خود پایان داده اند. برخی از مردم شرکت های خارجی مانند »مونسانتو« 
)MonSanto( را به دلیل فروش بذر با قیمت های باال به کشاورزان تحت 
فشار دولت مقصر می دانند. هزینه ی باالی تولید و درآمد ناچیز در بخش 
کشاورزی در کنار برداشت محصول به شیوه های ناکارآمد باعث شده است 
که در بسیاری از موارد کشاورزان خودکشی را تنها راه برای خالص شدن از 

دست بدهی های سنگین خود می دانند.
۱4- ماموران جنگلبانی هند اجازه دارند شکارچیان غیرقانونی حیوانات را با 

اسلحه هدف قرار دهند
مسئوالن ایالت غربی ماهاراشاترا به ماموران جنگلبانی این منطقه اجازه داده 
اند که بدون ترس از محاکمه t شکارچیان غیر قانونی را در صورت مشاهده 
هدف قرار داده و حتی بکشند. شکار غیر قانونی باعث شده است که بسیاری 
از گونه های جانوری در این کشور به طور کلی از بین بروند و بسیاری از 

گونه های دیگر نیز در خطر انقراض قرار دارند.
۱5- فعاالن ضد بوروکراسی دائما به کار های دیگر گماشته می شوند

بر اساس گزارش یک موسسه مشاوره ریسک اقتصادی و سیاسی که در 
هنگ کنگ مستقر است هند بدترین نوع بوروکراسی و سیستم اداری را 
در آسیا دارد. طبق نظرسنجی موسسه ی کا ام پی جی )kpMg( بیش 
فریبکاری  و  اند که کالهبرداری  بوده  از مردم هند معتقد  از 7۱ درصد 
این  در  تجارت  از  جدانشدنی  جزیی 
کشور است. مردم هند حتی در هنگام 
دریافت  و  بیمارستان ها  به  مراجعه 
پزشکی  درمان های  ضروری ترین 
خم  و  پیچ  پر  بوروکراسی  گرفتار  نیز 
می شوند. این موضوع چنان در سیستم 
اداری این کشور رسوخ کرده است که 
فعال  کارمند  یک  مورد  یک  در  تنها 
بار در  بوروکراسی 43  در حوزه ی ضد 
ادارات مختلف مشغول به کار شد، زیرا 
کنار  در  را  او  نمی خواست  کس  هیچ 

خود داشته باشد.
اعالم  مرده  هند  در  افراد  برخی   -۱۶

می شوند در حالی که هنوز زنده اند
یک شهروند هندی در این کشور به نام 
 SantoSh( سینگ  کومار  سانتوش 
kuMar Singh( به مدت سال تمام 

برای اثبات زنده بودن خود تالش کرد. 
برادران  که  شد  آغاز  جا  آن  از  ماجرا 
کومار بعد از این که وی با یک زن از 
طبقه ی پایین تر ازدواج کرد او را مرده 
تصرف  را  هایش  زمین  و  کرده  اعالم 
کردند. در بسیاری از موارد برای غصب کردن زمین های افراد گزارش های 

دروغینی در مورد مرگ آن ها به ادارات دولتی اعالم می شود.
۱7- در هند از فلفل تند به عنوان اسلحه استفاده می شود

 Bhut( جولوکیا«  »بهوت  نام  به  دنیا  فلفل  تندترین  از  هند  ارتش 
joLokia( یا »فلفل شبح« )ghoSt ChiLi( به عنوان گلوله در یکی از 

اسلحه های خود استفاده می کند.
۱۸- در هند افرادی برای دور نگهداشتن میمون های وحشی از سیستم 

حمل و نقل عمومی استخدام می شوند
مسئوالن مترو شهر دهلی افرادی را برای جستجوی میمون های وحشی 
در قطار های مترو شهر و دور کردن آن ها استخدام کرده اند. از این افراد 
نیز  ادارات دولتی  و  پارلمان  مانند محوطه ساختمان  در جا های دیگری 

برای دور کردن میمون ها استفاده می شود.
۱۹- در هند دالالن امالک ساختمان هایی را تنها برای برهمن ها تبلیغ 

می کنند
اگر چه در کشور هند تبعیض طبقاتی، آیینی، دینی و جنسی ممنوع است، 
اما برخی از بساز و بفروش ها و دالالن امالک، خانه هایی را برای اجاره یا 

فروش به گروه های دینی یا طبقات اجتماعی خاصی عرضه می کنند.
۲۰- ده ها هزار کودک در معادن غیرقانونی ذغال سنگ هند مشغول به 

کار هستند
یک موسسه ی غیر انتفاعی ادعا کرده است که تنها در معادن زغال سنگ 
یکی از مناطق این کشور به نام جاینتیا هیلز )jaintia hiLLS( بیش از 
7۰.۰۰۰ کودک به طور غیر قانونی مشغول به کار هستند. بیشتر خانواده 
ها به جای فرستادن کودکانشان به مدرسه آن ها را به این معادن می 

فرستند زیرا برای امرار معاش به درآمد آن ها نیاز دارند.

در  مندرج   ۱3۹۶/۲/۱۶ مورخ   ۲۱۰۱5 شماره ی  انحالل  آگهی  پیرو 
تعاونی مسکن مهر کارگری شماره ی  روزنامه ی رسمی کشور، شرکت 
یک آستارا، منحل گردیده لذا در اجرای ماده ی ۲۲5 الیحه ی اصالحی 
قسمتی از قانون تجارت، بدین وسیله از کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی 
و بستانکاران که طلب یا ادعایی نسبت به شرکت در حال تصفیه دارند 
دعوت به عمل می آید ظرف مدت شش ماه از تاریخ اولین آگهی با در 
دست داشتن مدارک و اسناد مثبته طلب یا ادعای خود به نشانی استان 
گیالن – شهرستان آستارا – شهرک عباس آباد - پروژه ی ۹۰۰ واحدی 
مسکن مهر آستارا – دفتر شرکت تعاونی منحله ی مسکن مهر کارگری 
شماره ی یک آستارا با کدپستی: 43۹۱۱44۰۶۲ مراجعه نمایند. بدیهی 
است پس از انقضای مدت مذکور هیچ گونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد.

مدیران تصفیه ی شركت تعاونی منحله ی مسكن مهر كارگری شماره ی یک آستارا 

آگهی دعوت از بستانكاران شركت تعاونی منحله ی 
مسكن مهر كارگری شماره ی یک آستارا در حال تصفیه 
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