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پای صحبت نخبهای که برای تفریح کالهبرداری میکرد!

هشدار

فقط بهخاطر هیجان بود !

در خبرهــای این هفتــه به ماجرای
دستگیری کالهبرداری برخوردیم که
تحصیل کرده و جزو دانشــگاهیها
بود! .ســیما فراهانــی پیرامون این
کالهبردار جوان در روزنامه شهروند
چنین گزارش کرد:
هوش باالیی دارد ،در حدی که ادعامیکند
میتواند سایتهای بزرگ مثل شهرداری
و هواپیمایــی را هم هــک کند ،ولی
تابهحال بهخاطر ترس ،این کار را انجام
نداده است .تحصیلکرده است و قب ً
ال نیز
دانشجوی دانشگاه شریف بود .میگوید
در عرض چند دقیقه میتواند پول را به
حساب مردم واریز و برداشت کند .کارش
این بود که بهعنوان مشــتری ،کاالیی را
از فروشنده میخرید ،پول را به حساب
فروشنده واریز و بعد از تأیید طعمهاش،
بالفاصله حســاب او را هــک و پولش
را برداشــت میکرد .در کارش آنقدر
حرفهای است که پیج افراد سرشناس را
هکمیکرده است .حاال مأموران کالنتری
او را دستگیر کردهاند .او در گفتوگو با
خبرنگار ما ماجرای کالهبرداری و هک
حسابها را اینگونه روایت میکند:
***
 بار چندم است که دستگیر میشوی؟

اولینبار اســت که پایم به کالنتری و پلیس
باز شــده است .من برای خودم کسی بودم و
هیچوقت دست به خالف نزده بودم.
 چرا دستگیر شدی؟
در فضای مجازی کالهبــرداری کردم .البته
خیلی زیاد نبود .فقط برای هیجان دست به
این کار میزدم.
 شگرد کالهبرداریات چی بود؟
مث ً
ال در سایتهای شیپور و دیوار ،کاالیی که
برای فروش گذاشته بودند ،انتخاب میکردم،
با فروشنده تماس میگرفتم و پس از توافق
به او میگفتم که نمیتوانم ســر قرار حاضر
شوم و باید کاال را برایم بفرستد .از او شماره
کارت میگرفتم و مبلغ را به حســابش واریز
میکردم .بعد از ارســال پــول وقتی پیامک
بانک برای فروشــنده میرفت ،حســابش را
هکمیکــردم و پول را به حســاب خودم
برمیگرداندم .البته دستگاه رسیدساز جعلی
هم داشــتم .گاهی اوقات کار بــه واریز پول
نمیرسید ،فروشــنده با ارسال عکس رسید
پرداخت موفق پول ،فریب میخورد و کاال را
ارسال میکرد .اما زمانی که فروشنده اصرار بر
تأیید واریز پول داشت ،آن مبلغ را سریع به
حسابش واریز میکردم و بعد از ارسال پیامک
دوباره آن را به حساب خودم برمیگرداندم.
 کسی متوجه کار تو نمیشد؟

رییس اداره هواشناسی سیرجان از گر م شدن هوا خبر داد

در انتظار مانسون

بارندگی احتمالی در سیرجان به قدرت پدیده مانسون بستگی دارد.
رئیس اداره هواشناسی سیرجان در گفت وگو با سرویس حوادث نگارستان در
این رابطه گفت :گرمای هوا در خردادماه نســبت به مدت مشابه سال قبل تا
روز پنجشنبه  ۲۶خرداد ،تغییر جدّی نداشته ولی طی هفته جاری هوا گرمتر
می شود.
محمد ذبیحی نژاد افزود :احتمال بارندگی در سیرجان متأسفانه ضعیف است
اما امیدوار به تقویت پدیده مانسون هستیم که طی یک ماه آینده فعال خواهد
شد و اگر تقویت شود ،جنوب شرق استان کرمان را تحت تأثیر قرار میدهد و
با توجه به قرار گرفتن ســیرجان در غرب استان ،احتمال اثرگذاری این پدیده
جوی و بارش باران در این شهرستان ضعیف است.

نه .آنقدر ســریع ایــن کار را انجام میدادم
که حتی بانک هم متوجه نمیشــد و بعد از
پیگیری صاحب حســاب ،بانک به او اطالع
میداد که حســابش هک شده است .نهایتاً
 20دقیقه فرصت داشــتم تا بتوانم پول را به
حساب خودم برگردانم.
 از اموال ســرقتی چه استفادهای
میکردی؟
هیچکدام از آنهــا را نمیفروختم .من فقط
بــرای هیجان ایــن کار را انجــام میدادم.
هیجانی که زود البته فرو مینشست.
 کاالها را چکار می کردی؟
آنچه را که خودم نیاز داشتم و میخواستم
بخرم ،برای تفریح با این روش تهیه میکردم.
حتی در مواقعی ،فروشنده تماس میگرفت
و خواهشمیکــرد که پول را به او برگردانم.
من هم دلم برای او میســوخت و پول را به
حسابش برمیگرداندم.
 سیمکارتهای مختلف داشتی؟
بله .هر بار که تمــاس میگرفتم ،بعد از آن
ســیمکارت را دور میانداختم .گاهی اوقات
هم که مطمئن بودم کســی این موضوع را
پیگیرینمیکند ،با همان سیمکارت به طعمه
بعدی زنگ میزدم.
 این کار را چطور یاد گرفتی؟
از وقتی یادم میآید من کارهای کامپیوتری

نجات جان پیرمرد سیرجانی
از عمق چاه
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خبرهای ضد و نقیض پیرامون این بیماری فصلی

رد پای تب کریم ه در استان

زیاد بلد بودم .میدانســتم چطور سایتها و
پیجهای مختلف را هک و از حساب مشتریان
پول برداشت کنم .در این مورد کام ً
ال حرفهای
هستم.
 چقدر تحصیالت داری؟
دانشجوی فوقلیسانس دانشگاه شریف بودم
که اخراج شدم .در رشته ساخت تولید درس
میخواندم .جزو تیزهوشــان بودم و درســم
بسیار خوب بود .حتی دخترم هم همین االن
در همان دانشــگاه شریف درس میخواند و
جزو تیزهوشان است.
 تو که آنقدر باهوش هســتی چرا
از این مهارتت در جاهای بهتر استفاد
نکردی که خالف نکنی؟
کســی نبود که به من یاد بدهد .البته خودم
هم هیجان این کار را بیشتر دوست داشتم.
 پیج مردم را هم هک میکردی؟
بله ،چند بار پیج افراد مهم را هککردم.
 از طرف کسی اجیر میشدی؟
چند باری از طرف افراد دیگر اجیر شــدم تا

گروه حوادث :یــک پیرمرد اهل روســتای خواجویی در محور ســیرجان
بندرعباس که مشغول چرای گوسفندان بود ،دچار حادثه شد و درون یک حلقه
چاه بیابانی سقوط کرد.
رئیس جمعیت هالل احمر ســیرجان با اعالم این خبر به ســرویس حوادث
نگارستان گفت :به محض اعالم مفقودی این پیرمرد  68ساله و اطالع از مسیر
حرکــت او ،با اقدام به موقع تیم امداد و نجات پایگاه امدادی منطقه چاه قلعه،
وی از چاه بیرون آورده شد و خوشبختانه زنده ماند .مجید عرب قهستانی افزود:
مأموران هالل احمر پیرمرد را که دچار شکستگی لگن شده بود به بیمارستان
منتقل کردند.

مث ً
ال پیج فالن مدیر باشــگاه یا فالن بازیکن
را هــک کنــم .همه ایــن موارد هــم برای
انتقامجویی و بــه زانو درآوردن طرف مقابل
بود .وقتی کســی که مرا اجیر کرده بود ،به
خواستهاش میرســید ،پیج را برمیگردانم.
مثــ ً
ا پیجهایی با بیش از  2میلیون فالوئر را
ک میکردم.
ه 
 این افــراد از چه طریقــی تو را
شناختند؟
من سالها در هتل کار میکردم .در همانجا
نیز با افراد مطرح که میآمدند آشــنا شدم.
همین آشــنایی باعث شد که یکی دو نفر از
آنان پیشنهاد هککردن پیج مدیر مث ً
ال فالن
باشگاه را به من بدهند .یا اگر اختالفی با کسی
داشــتند از این طریق آن را حلمیکردند و
مسیر برایشان باز میشد.
 حاال چه نظری داری؟
پشیمانم .آدم هر خالفی بکند آخرش جاش
اینجاست .هیچ وقت نمیشه از دست قانون
فرار کرد.

آخرین خبر از پرونده کشف جسد در پارک وحید

دادستان :منتظر اعالم نظر
پزشکی قانونی هستیم

گروه حوادث :قریب  ۹روز پیش جســد جوان  ۲۲ساله سیرجانی در خودروی
پراید در حاشــیه پارک یاســمن خیابان وحید کشف شد .مردم پس از مشاهده
جســم بیجان این پســر جوان ،بــه پلیــس و اورژانس اطــاع داده و عوامل
مربوطه با حضور در صحنه موضوع را بررســی و تحقیقــات خود را آغاز کردند.
دادســتان سیرجان به خبرنگار حوادث نگارستان درخصوص آخرین خبر از این
پرونده گفت :منتظر اعالم نظر قطعی پزشــکی قانونی هستیم و احتمال قتل در
این پرونده بسیار ضعیف است .قاضی محسن نیک ورز افزود :خانواده جوان متوفی
نیز شکایتی نکردند و با اعالم نظر پزشکی قانونی تکلیف پرونده مشخص میشود.

نگارسـتان :بـا آغـاز فصـل گرما سـر وکلـه بیمـاری کریمه کنگـو پیدا
میشـود .برخـی شـواهد حاکـی اسـت رد پـای ایـن بیمـاری در اسـتان
ً
کاملا متفـاوت
کرمـان مشـاهده شـده اسـت .در ایـن رابطـه دو خبـر
منتشـر شـده کـه بـه نوشـته گفتار نـو نشـان میدهـد در انتشـار اخبار
مهمـی از ایـن دسـت ،کمترین هماهنگی میان دسـتگاهها وجـود ندارد.
خبرگـزاری ایرنـا اول صبـح  ۲۴خـرداد خبری منتشـر کرد که نشـان از
شناسـائی یـک مـورد ابتلا به بیمـاری تـب کریمهکنگـو در رفسـنجان
داشـت .منبـع ایـن خبر رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی رفسـنجان بود.
امـا عصـر همـان روز خبرگـزاری فارس خبری بـا عنوان «مـوردی از تب
کریمـه کنگـو در کرمان گـزارش نشـده» را روی خروجی خود گذاشـت
کـه منبـع آن «معـاون جهـاد کشـاورزی کرمـان» بـود .حـاال مشـخص
نیسـت معـاون جهادکشـاورزی از چـه جایگاهی در خصوص این مسـأله
مهـم بهداشـتی اظهـار نظـر کـرده و ابهاماتی بـه وجود آورده اسـت.
بـه نظـر میرسـد این دسـت اظهارنظرهـای متناقض بیـش از آنکـه برای
جامعه مفید باشـد ،بیاعتمـادی عمومی را افزایش خواهـد داد .حال صرف
نظـر از اینکـه کدام خبر درسـت باشـد یا نه ،سـوال این اسـت کـه آیا باید
از بیمـاری واگیـردار تـب کریمه در این روزها بترسـیم؟ در خبرها آمده بود
یـک زن بـاردار در منطقه شـادگان بـر اثر ابتال به بیمـاری تب کریمهکنگو
جانـش را از دسـت داد .همچنیـن یـک زن  55سـاله اهـل سـیریک هـم
حـال وخیمـی دارد .براسـاس آخریـن آمـار تاکنـون  18نفـر در کشـور به
ایـن بیمـاری خطرنـاک مبتال شـدهاند .بیماری کشـنده تـب کریمهکنگو،
بیماری مشـترک بین انسـان و دام اسـت و متأسـفانه هیچ واکسـنی برای
جلوگیـری یـا درمان آن تاکنون پیدا نشـده اسـت .از این رو باید شـرایطی
فراهـم کـرد که انتقال ویروس آن آسـان نباشـد.
رئیـس گـروه مدیریـت بیماریهـای قابـل انتقـال بیـن انسـان و حیـوان در
وزارت بهداشـت و درمـان بـر ایـن بـاور اسـت که رونـد ابتال به ایـن بیماری
نسـبت بـه سـال گذشـته افزایـش داشـته و بـه نظـر میرسـد عادیشـدن
شـرایط کرونـا سـبب شـده کـه مـردم نسـبت بـه رعایت نـکات بهداشـتی
بیتفاوتتـر باشـند .این کارشـناس علـوم پزشـکی توضیح میدهـد که این
بیمـاری از  3راه منتقـل میشـود .مهمتریـن راه انتقال این بیمـاری از طریق
نیش حشـره «کنه» اسـت .ممکن اسـت این بیماری از راه نیش کنه منتقل
شـود یـا اینکـه روی بدن بنشـیند و فرد دانسـته یـا نادانسـته آن را له کند.
راه دوم انتقـال آن از طریـق خـون اسـت .خـون و مایعات و ترشـحات الشـه
دام آلـوده میتوانـد ایـن بیمـاری را بـه دام دیگـر یا انسـان منتقل کنـد .راه
سـوم نیـز انتقال این بیمار از انسـان آلوده به انسـان دیگر اسـت .امـا یکی از
مسـائلی که مسـئوالن حوزه بهداشـت بارهـا و بارها بـه آن اشـاره کردهاند و
کمتـر بـه آن توجه شـده این اسـت که برای تهیه گوشـت بایـد از محصولی
اسـتفاده کـرد که مجوز شـبکه دامپزشـکی داشـته باشـد .افراد نیـز اگر قرار
اسـت خودشـان دامـی را ذبح کنند ،حتمـاً ایـن دام را از میادین مجاز عرضه
دام تهیـه کنند که تحت نظر سـازمان دامپزشـکی باشـد و به هیـچ وجه دام
را در منـازل ،معابـر و خیابانهـا ذبـح نکننـد و اگر قرار اسـت گوسـفندی را
ذبـح کننـد آن را به کشـتارگاه ببرند تا سلامت دام بررسـی شـود.

