حوادث

اختیار پلیس فتا شهرستان قرار گرفت .از آنجایی که بحث
مهم هتک حیثیت و آبرو اشــخاص مطرح بود ،عده ای از
ماموران زبده پلیس رسیدگی ویژه به پرونده را آغاز کردند.
با انجام اقدامات فنی ،پلیسی و مهندسی اجتماعی ارتباط
بیشتر با باند اخاذی صورت گرفت و در نهایت اعضای این
گروه در شهربابک شناسایی شــدند .وی افزود :در ادامه
اقداماتی جهت جلب اعتماد متهمان انجام شــد و مبلغ
قرارداد را به  300میلیون تومان می رسانند .اکیپ ماموران
پلیس فتا با اخذ نیابت قضایی به شهربابک رفته و یکی از
متهمان را در نزدیکی یک قبرستان دستگیر می کنند.
با دســتگیری این فرد متهم اصلی که هکر ســابقه دار بوده
و در یک قتل نیز دســت داشته به همراه همدست دیگرش
شناســایی و دستگیر می شــوند .با دســتگیری متهمان
شــهربابکی ،همدستان سیرجانی شان نیز شناسایی شده و
همگی به دام می افتند .گوشــی نیز کشف و ضمیمه پرونده
می شــود .گوشــی رمز داشــته اما علت دسترسی راحت

انهدام باند  6نفره متهمان سایبری توسط پلیس فتا در سیرجان

گروه حوادث  /علی عزیزی

دادســتان عمومی و انقالب ســیرجان از انهدام باند 6
نفره اخاذی اینترنتی بــا پیگیری ماموران پلیس فتا در
سیرجان و شهربابک خبر داد .قاضی محسن نیک ورز در
گفت وگو با خبرنگار حوادث نگارستان ضمن اعالم این

خبر گفت :یکی از جوانان شــهر حین ورزش در پیست
پیاده روی قائم سیرجان گوشی همراهش را گم میکند
یا به نوعی از وی سرقت می شود .چندی بعد او از طریق
یک صفحه غیرواقعی در اینســتاگرام پیامی دریافت می
کنــد که باید  500میلیون تومان به ســارقان گوشــی
بپــردازد؛ در غیر این صورت تصاویر شــخصی وی را در

قاضی نیک ورز

پایان اخاذی
 500میلیون تومانی اینترنتی

فضای مجازی منتشر می کنند.
متهمــان از طریق واســطه هایی در ســیرجان از اوضاع
مالی خانواده این جوان  22ســاله نیز اطالع پیدا کرده و
به دریافت این مبلغ اصرار داشــتند .در پی شــکایت این
شهروند سیرجانی پرونده به معاون دادسرا ارجاع شد و در

سریال تکراری کالهبرداری با کارت به کارت!

پس از انتشار عکس های دختر جوان
در فضای مجازی صورت گرفت

پنج میلیونیکه
بر باد رفت

گروه حوادث:

متاســفانه علی رغم هشدارهای مکرر پلیس و دستگاه قضایی و اطالع رسانی
پیدر پی رسانه ها هنوز هم هستند افرادی که با حس طمع فریب میخوردند.
افرادی که بدون فکر و تامل با دست خود سرمایه شان را تقدیم کالهبردرانی
می کنند که مشــخص نیست کجای این کشــور پهناور حضور داند .سریال
تکراری و بی مزه کالهبرداری از کارت به کارت گرچه کاهش یافته اما باز هم
هــر هفته پرونده هایی در این رابطه به پلیس آگاهی ارجاع می شــود .اخیرا
فردی که  5میلیون تومان به همین شــیوه از دستش رفته به دستگاه قضایی
شکایت برد .دادستان ســیرجان در گفت و گو با خبرنگار حوادث نگارستان
درباره جزییات این ماجرا گفت :مالباخته در اظهاراتش آورده که فردی با یک
خط ایرانسل تماس گرفت و گفت در یکی از برنامه های شبکه آی فیلم برنده
شده ام و باید برای تکمیل موجودی ام جهت قرعه کشی مبلغ  498هز تومان
را به شماره حسابی که می دهد واریز کنم تا در فهرست قرعه کشی آن شب
قرار بگیرم .او ســاعتی پس از آنکه پول را واریــز کردم مجددا تماس گرفت
و با چــرب زبانی گفت اگر یک میلیون تومان دیگــر واریز کنی امتیاز تو در
قرعهکشی باال میرود و میتوانی برنده یک خودرو باشی! بعدا هم دوباره تماس

گرفــت و گفت اگر بقیه مبلغ را تا  5میلیون تومان واریز کنی برنده شــدنت
قطعی است! که من متاسفانه بدون توجه به اینکه این افراد کالهبردار هستند
طــی چند نوبت  5میلیون تومان کارت به کارت کردم و بعدا متوجه اشــتباه
محرز خودم شــدم .قاضی نیک ورز افزود :برخی افراد ســاده که به هشدارها
توجهی نمی کنند قربانی کالهبرداران شــده و پول خود را بر باد می دهند.
متاسفانه کالهبرداران نیز عموما از خط های تلفن همراه با مشخصات جعلی و
همچنین حساب های اجاره ای با مشخصات جعلی استفاده کرده و دسترسی
به آنها بسیار سخت یا بعضا غیرممکن می شود.
وی افزود :در سال های گذشــته موردی وجود داشت که مجرم ازداخل
زندان اوین اقدام به کالهبرداری کرده و افرادی در سیرجان را فریب داده
بود .آن مجرم هم که به خاطر یک جرم مهم قرار بود ســال ها در زندان
بماند چیزی برای از دســت دادن نداشت .وی به مردم هشدار داد فریب
پیامک ها و تماس افراد کالهبردار را نخورده و اگر فردی به آنها گفت که
پول پرداخت کنند و یا به خاطر برنده شدن یا  ...به کنار دستگاه خودپرداز
بروند ،جدا خودداری کنند.
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به اطالع کلیه اعضا محترم کانون می رساند جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

سالیانه نوبت اول این کانون در ساعت  16روز شنبه مورخ  1399/7/12در سیرجان به
آدرس خیابان فرمانداری کوچه فرمانداری  4دبیرستان نمونه دخترانه اندیشه تشکیل می
گردد .از اعضا دعوت می گردد راس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند.

 -1اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار

نمایند روزهای  8و  9مهرماه به اتفاق نماینده خود جهت تایید و صدور برگ نمایندگی به

محل سیرجان بلوار فاطمیه منازل ایساکو بلوک  85دفتر کانون مراجعه نمایند و حضور

توام عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است .ضمنا بررسی وکالتنامه ها یک ساعت قبل
از برگزاری مجمع توسط مسئولین جلسه بررسی و تایید می گردد.

 -2داوطلبین واجد شرایط سمت بازرسی و هیات مدیره الزم است حداکثر تا پایان روز

یکشنبه مورخ  99/6/30جهت ثبت نام به محل دفتر کانون مراجعه نمایند.
دستور جلسه:

 -1استماع گزارش عملکرد هیات مدیره سال 98

 -2استماع گزارش بازرس سال 98

 -3تصویب صورت های مالی سال 98

 -4انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی ()1399

 -5انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال
 -6سایر مواردی که در صالحیت این مجمع باشد.

هیات مدیره کانون بازنشستگان
تامین اجتماعی
شرکت سنگ آهن گل گهر

 شماره 1231
 شنبه  22شهریور 1399

بازداشت
مرد شیطانصفت
در کرمان
گروه حوادث
فردی که اقدام به انتشــار تصاویــر خصوصی یک دختر جوان در
شبکههای اجتماعی کرده بو د توسط پلیس کرمان دستگیر شد.به
گزارش پایگاه اطال ع رســانی پلیس ،ســرهنگ امین یادگارنژاد
رئیس پلیس فتا اســتان کرمان در تشریح این خبر اظهار داشت:
دختــر جوانی ضمن مراجعه به این پلیس با در دســت داشــتن
مرجوعه قضایى مدعی شد فردی ناشناس در فضای مجازی اقدام
به انتشار عکسهای خصوصی اش کرده است،لذا موضوع به طور
ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد :کارشناســان پلیس فتا بــا بهکارگیری روشهای
فنی و شــگردهای تخصصی ،متهم را شناســایی و در یک اقدام
غافلگیرانــه در مخفیگاهش دســتگیر کردنــد.وی گفت :متهم

دعوت به همکاری

به یک پیش�کار(نان دربیاربا سابقه کار) جهت کار
درنانوایي تنوري نیازمندیم

09351354822
09133793692
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متهمان به تصاویر شــخصی شــاکی به خاطر قرار داشتن
فایل تصاویر بر روی مموری بوده است .همگی متهمان این
پرونده جوان بوده و بین  17تا  20ســال سن دارند .سرکرده
این باند قصد تکــرار رفتار مجرمانه خود را نیز داشــته که
خوشــبختانه با اقدام به موقع پلیس سیرجان ناکام ماندند.
رئیس پلیس فتا ســیرجان نیز در بحث پیشگیری از وقوع
اینگونه حوادث گفت :شــهروندان باید حتما برای گوشــی
خود رمز پیچیده ترکیب حروف و عدد بگذارند و از نگهداری
تصاویر شخصی خود در گوشی تلفن همراه جدا پرهیز کنند.
سروان مرتضی صفی پور افزود :گوشی های تلفن همراه
ممکن است هک شوند و اطالعات مهم و تصاویر شخصی
افراد به ســرقت رفته و مورد سوء اســتفاده قرار بگیرد.
وی تاکید کرد به هیچ عنوان شــهروندان اطالعات مهم
و تصاویر شــخصی خود را بــر روی مموری کارت روی
گوشی نگهداری نکنند و پس از عکاسی آنها را به هاردی
جداگانه منتقل کنند.

دستگیرشــده در بررسیهای ف ّنی و با مشاهده مدارک ابتدا منکر
هرگونه بزه ارتکابی شــد و با ســخنان گمراه کننده قصد فریب
پلیس را داشــت که با رویت مستندات بدست آمده لب به سخن
گشــود و اقرار کرد به دلیل اختالف خانوادگی در شــب نامزدی،
عکسهای خصوصی وی را منتشــر و انگیزه خود را انتقامجویی
بیان کرد.رئیس پلیس فتا اســتان کرمان افزود :نســل جوان به
علــت هیجانات عاطفی در ایام نامزدی محدودیتهای ارتباطی و
رفتاری را رعایت نمیکنند در واقع دوران نامزدی برای شــناخت
نسبی طرفین از یکدیگر و تصمیمگیری نهایی برای ازدواج است و
تضمینی برای به وقوع پیوستن این امر مقدس نیست ،لذا پس از
رضایت نداشتن یکی از طرفین برای ازدواج ،احتمال دارد شخص
مقابل با سوءاســتفاده از عکسها و فیلمهای گرفته شده اقدام به
تهدید ،اخاذی یا هتک حیثیت کند.
ســرهنگ یادگارنژاد بر اســاس ماده  16قانــون جرائم رایانه ای
عنوان کرد :هرکس به وسیله ســامانههای رایانهای یا مخابراتی،
فیلــم یا صوت یا تصویــر دیگری را تغییر دهد یــا تحریف کند
و آن را منتشــر یــا با علم بــه تغییر یا تحریف منتشــر کند ،به
نحوی که عرفــاً موجب هتک حیثیت او شــود ،به حبس از نود
و یــک روز تا دو ســال یا جــزای نقدی از پنج میلیــون ریال تا
چهــل میلیون ریال یــا هر دو مجــازات محکوم خواهد شــد.
این مقام مســئول خاطرنشان کرد  :ســایت پلیس فتا به آدرس
الکترونیکــی  www.cyberpolice.irآمــاده دریافــت
گزارشهــای مردمی بوده و همچنین کاربــران گرامی میتوانند
آخریــن اخبار حوادث و رویدادهای ســایبری را از این ســایت
دریافت کنند و شماره تماس  ۰۳۴ ۲۱۸ ۲۴۶۰۳به صورت شبانه
روزی آماده پاسخگویی به ســواالت شهروندان در سراسر استان
است.

دعوت به همکاری
به یک منشی با روابط عمومی باال برای کار در یک
دفتر خدمات فنی مهندسی نیازمندیم

09133478473

دعوت به همکاری
موسس�ه خیریه علی اب�ن ابیطالب به
تعدادی نیرو جهت جمع آوری صندوق
های صدقات ب�ا بیمه ،حقوق و مزایای
اداره کار نیازمند است.

09139423268

خیابان امام کوچه جنب مسجد جامع

