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ضارب محيط بانان منطقه شكار ممنوع سرخه حصار 
تهران در كمتراز يك ساعت در پاكدشت بازداشت شد. 
س��ردار عبدالرضا ناظري، فرمانده انتظامي شرق استان 
تهران گفت: روز گذش��ته به مأموران پليس خبر رسيد 
دو محيط بان در منطقه ممنوعه پارك جنگلي س��رخه 
حصار به ضرب گلوله شكارچي غيرمجاز مجروح شده اند 
كه مأموران پليس در اين باره تحقيق كردند. وي گفت: 
بررسي ها نشان داد كه شكارچي غير مجاز با يك دستگاه 

موتور سيكلت 250 سي سي در منطقه سرخه حصار تهران 
به منظور شكار پرندگان حاضر شده بود و به محض ديدن 
محيط بانان به سمت آنها ش��ليك كرد و پس از مجروح 
كردن آنها متواري ش��د. س��ردار ناظري گفت: مأموران 
پليس در كمتر از يك س��اعت موفق ش��دند شكارچي 
امي��ر  غيرمج��از را در مخفيگاه��ش در منطق��ه حصار 
شناسايي و دستگير كنند. وي گفت: از مخفيگاه وي يك 

اسلحه غيرمجاز و موتورسيكلت قاچاق كشف شد.

خودروي پژو ۲۰۶ پس از برخورد با كركره برقي يك دفتر 
فني و تخريب آن، وارد پاگرد منزل مسكوني همسايه شد. 
اين حادثه س��اعت 23:21 شامگاه يك ش��نبه در خيابان 
رسالت، خيابان هنگام، تقاطع خيابان فرجام اتفاق افتاد و 
لحظاتي بعد از آن آتش نشانان ايستگاه 17 در محل حاضر 
شدند. رسول عبدالحس��يني؛ فرمانده آتش نشانان گفت: 

يك دستگاه خودروي سواري پژو 206 به هنگام حركت، 
از مسير اصلي خود منحرف و پس از برخورد با كركره برقي 
يك دفتر فن��ي و تخريب آن، وارد پاگرد منزل مس��كوني 
مجاور شده بود. وي گفت: اين حادثه خوشبختانه مصدوم 
نداشت و آتش نش��انان بعد از ايمن كردن محل، خودرو را 

خارج كردند. 

اشياي عتيقه با قدمت 5 هزار سال در شهرستان جيرفت 
كشف شد. 

حسين سالمي، دادستان جيرفت گفت: سه شيء عتيقه 
مربوط به عصر مفرغ با قدمت 5 هزار س��ال اس��ت كه 
توس��ط مأموران پليس امنيت كش��ف و ضبط شد. در 
عمليات پليس يك ظرف س��فالي بزرگ با بدنه گرد به 
ارتفاع 30 س��انتي متر و يك ظرف س��فالي كوچك به 

ارتفاع 5/10 س��انتي متر و يك قطعه شي سنگي سبز 
رنگ استوانه اي ش��كل با تزيين كننده هندسي ريز به 
ارتفاع 5/3 س��انتي متر و قطر 3 س��انتي متر كشف شد 
كه بر اساس نظريه كارش��ناس ميراث فرهنگي، قدمت 
اشياي كشف شده 5 هزار س��ال و مربوط به عصر مفرغ 
است. وي گفت: تالش براي بازداشت قاچاقچيان عتيقه 

در جريان است. 

بازداشت ضارب محيط بانان سرخه حصار 

پژو ۲۰۶ وارد پاگرد خانه شد 

كشف عتيقه هاي ۵ هزار ساله در جيرفت 

یادداشت 

مجرمان سايبري مشغول كارند
بسياري از خانواده ها روزانه به پليس و مراجع قضايي مراجعه 
مي كنند و در م��ورد اينكه حس��اب بانكي آنها هك ش��ده يا 
موجودي آنها از مقدار واقعي كمتر است يا گوشي همراه خود را 
فروخته اند، ولي اكنون عكس و تصاوير خصوصي آنها در فضاي 

مجازي بارگذاري شده است طرح شكايت مي كنند. 
اين ها همه خبرهاي كوتاه و بلندي اس��ت كه س��ر تيترهاي 
خبري صفحه ح��وادث روزنامه ها را پر كرده اس��ت كه گاهي 
تحليل هاي كارشناسي به طور پراكنده آموزش هاي الزم را به 
شهروندان مي دهد. ايجاد امنيت از مؤلفه هاي حقوق شهروندي 
است، يعني در عين اينكه شهروندان حق دارند اطالعات شان 
افزايش يابد و مكلف به رعايت قواعد جامعه بشري هستند تا 
با همكاري و مشاركت آنها اقدام هاي پيشگيرانه از وقوع جرم 
در مبارزه غير كيفري با جرائم عملي شود. گاهي پرونده هايي 
با موضوع انتشار تصاوير خصوصي در فضاي مجازي در مراجع 
قضايي تش��كيل مي ش��ود. در اين حالت فرد مجرم اطالعات 
خصوصي قربان��ي را از طريق بازيابي اطالعات گوش��ي تلفن 
همراه خريداري ش��ده به دس��ت م��ي آورد. پس بهتر اس��ت 
كاربران هنگام فروش تجهيزات ديجيتالي خود اعم از گوشي 
و تبلت، اول كارت حافظ��ه آن را عوض كنند و س��پس چند 
بار حافظه دس��تگاه را با اطالعات بي اهميت پر و سپس پاك 
 كنن��د و در پاي��ان تنظيمات دس��تگاه را به حال��ت كارخانه 
)Reset Factory( باز گردانند. اگرچه اين امر تضمين كننده 
صددرصد نيس��ت، ولي بازيابي اطالعات را مشكل مي كند و 
در صورت ريكاوري ش��دن، اطالعات شخصي افراد به راحتي 

بازگردانده نخواهد شد. 
گاهي مجرمان سايبري از طريق شبكه هاي اجتماعي با كاربران 
آشنا مي شوند و كاربران بدون اينكه در فضاي حقيقي اين افراد 
را بشناسند اطالعات شخصي خود را مانند آدرس منزل، متأهل 
و مجرد بودن، تعداد جمعيت خانواده، برنامه هاي روزانه، اموال 
و دارايي، موقعيت ش��غلي و غيره را در گفتمان ها و پيام ها در 
اختيار اين افراد قرار مي دهند. زمانيكه مجرم اطالعات مورد 
نياز خود را بدس��ت آورد منتظر موقعيت مناسب مي ماند. از 
جمله هنگامي كه اين كاربران به مسافرت مي روند و عكس هاي 
سلفي خود را از مسافرتي كه رفته اند در شبكه هاي اجتماعي 
به اشتراك مي گذارند، مجرمان متوجه نبود اعضاي خانواده در 

منزل مي شوند و برنامه سرقت خود را عملي مي سازند. 
بهتر است شهروندان افراد نا آشنا و غريبه را از برنامه مسافرت 
خود، چه در فضاي مجازي و حقيقي مطلع نس��ازند و هنگام 
مسافرت رفتن از آشنايان و دوستان خود بخواهند كه روزانه 
به منزل آنها سر بزنند تا سارقان متوجه غيبت طوالني مدت 
اعضاي خانواده نش��وند. مي توانيد با تأمين آسايش و آرامش 
براي خود، بعد از بازگشت از مسافرت تصاوير خود را با دوستان 

و آشنايان خود به اشترك بگذاريد. 
از ديگر پرونده هاي��ي كه در مراجع قضايي به كرات تش��كيل 
مي شود سرقت موجودي حساب هاي بانكي در فضاي مجازي 

است كه با نصب يك بد افزار صورت مي گيرد. 
بدافزارها از طريق شبكه هاي اجتماعي گسترش مي يابد، ولي 
مي تواند با استفاده از سرورهاي ابري گوگل نيز منتشر شود. 

 اين بدافزاره��ا از طريق مهندس��ي اجتماع��ي و لينك كوتاه 
BIT.LY به س��امانه كاربران نفوذ پي��دا مي كند. لينك هاي 
دانلود اين بدافزارها روي سرورهاي مختلف رايانه ابري گوگل 
قرار مي گيرد. پس از كلي��ك كاربر روي لينك مخرب، بدافزار 
روي س��امانه كاربر نصب مي ش��ود و هدف آن تنها س��رقت 
اطالعات حس��اب بانكي افراد اس��ت. توصيه مي شود كاربران 
فضاي مجازي ضمن تجهيز رايانه خود به آنتي ويروس قوي و 
به روز و انجام تنظيمات امنيتي كامل، از كليك روي لينك هاي 
مشكوك خودداري كرده و دسترسي هاي بي مورد و مشكوك 
س��رويس هاي گوگل را از سيستم يا گوش��ي هوشمند خود 

حذف كنند. 
معاون�ت اجتماعي فات�ب – اداره آموزش و مش�اركت 

عمومي

انگري بردز

به مخفيگاه 
دختر دانشجو را 

سارق حرفه اي برد 

دختر دانش�جو ب�ا كارآگاه ب�ازي موفق ش�د ب�ا رديابي 
تصوي�ر انگري ب�ردز نص�ب ش�ده روي موت�ور س�ارق، 
مخفيگاه او را شناس�ايي و پليس را از ماج�را با خبر كند. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل دختر جواني سراسيمه به 
اداره پليس رفت و گزارش كيف قاپي را اعالم كرد. ش��اكي در 
توضيح ماجرا گفت: من دانشجوي دانشگاهي در تهران هستم. 
چند روزي بود تصميم گرفته بودم مقداري از طال و جواهراتم 
را براي هزينه دانشگاهم بفروش��م. در نهايت امروز مقداري از 
طالهايم و چند عدد س��كه اي كه در خانه داشتم داخل كيفم 
گذاشتم و راهي طالفروشي شدم. كنار خيابان منتظر تاكسي 
بودم كه موتورسيكلتي به من نزديك ش��د و ناگهان كيفم را 
از روي دوشم كش��يد به طوريكه زمين خوردم و راننده موتور 
سيكلت كه مرد جواني بود كيفم را سرقت كرد و به سرعت از 

محل گريخت. 
با طرح اين ش��كايت پرونده به دس��تور قاضي دادسراي ويژه 
سرقت براي شناسايي كيف قاپ موتور سوار در اختيار تيمي از 

كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
حس كارآگاه بازي ام گل كرد 

در حالي كه چند روزي از حادثه گذش��ته ب��ود و تحقيقات 
مأموران پليس درباره اين حادثه ادامه داشت، شاكي دوباره 
به اداره پليس رفت و گفت سارق كيف قاپ را شناسايي كرده 
است. او گفت: از دوران كودكي عالقه زيادي به پليس داشتم 
و دوست داشتم در آينده پليس شوم. به همين دليل هميشه 
حس كارآگاه بازي دارم و وقتي اتفاقي برايم رخ مي دهد اين 
حس مرا تش��ويق مي كند تا خودم مش��كلم را حل كنم. وي 
ادامه داد: آن روز كه موتور سوار كيف قاپ كيفم را سرقت كرد 
حس كارآگاه بازي ام گل كرد و به فكر فرورفتم تا راهي براي 
شناسايي و دستگيري سارق پيدا كنم. زماني كه سارق فرار 
كرد عكس انگري بردز كه روي موتور سيكلت سارق چسبيده 
بود مرا كنجكاو ك��رد و احتمال دادم قب��ل از اين حادثه اين 
عكس را روي موتور سيكلت مرد آشنايي ديده ام. پس از اينكه 
از اداره پليس به خانه مان برگش��تم چند روزي در اين مورد 
فكر كردم و هميش��ه داخل خيابان موتور سيكلت ها را نگاه 

مي كردم تا موتور انگري بردز را شناس��ايي كنم كه در نهايت 
به يادم آمد كه اين موتور سيكلت را در نزديكي خانه يكي از 
همكالسي هايم ديده ام. سپس به محله زندگي دوستم رفتم 
و كوچه هاي اطراف را بررس��ي كردم تا موتور س��يكلت مورد 
نظر را پيدا كنم تا اينكه پس از چند ساعت كارآگاه بازي مرد 
جواني با همان مش��خصات ظاهري كيف قاپ، سوار بر همان 
موتور س��يكلت كه عكس انگري بردز روي آن چس��بيده بود 
وارد كوچه ش��د و جلوي در خانه اي در نزديكي خانه دوستم 
پارك كرد. با حس پليس��ي ام موفق شدم سارقم را شناسايي 
كنم بنابراين ب��ه اداره پليس آمدم تا او را به افس��ر پرونده ام 

معرفي كنم. 
عاشق انگري بردز هستم

بدين ترتيب مأموران با بدس��ت آوردن اين اطالعات دست به 
تحقيقات زدند كه دريافتند مشخصات پسر موتور سواري كه 
شاكي در اختيار آنها قرار داده است سارق كيف قاپ حرفه اي 
به نام ايمان است كه چند س��ابقه كيفري در پرونده اش ثبت 

شده است. بدين ترتيب مأموران ايمان را دستگير كردند. 
متهم در بازجويي ها ابتدا منكر جرم خود شد، اما وقتي با مدارك 

و شواهد روبه رو شد به كيف قاپي هاي سريالي اعتراف كرد. 
وي گفت: من دزد تك رو هستم و هميشه به تنهايي كيف قاپي 
مي كنم. چند سال قبل به اتهام س��رقت به دام افتادم تا اينكه 
مدتي قبل از زن��دان آزاد ش��دم. اين بار تصميم داش��تم كار 
مناسبي پيدا كنم و دست از سرقت بكشم اما در نهايت دوباره 
دست به سرقت زدم. وي درباره عكس انگري بردز روي موتورش 
گفت: از كودكي عالقه زيادي به انگري بردز داش��تم و اتاقم پر 
از عكس هاي انگري بردز است و حتي داخل كيف پولم عكس 
انگري بردز دارم، اما روي موتور س��يكلتم به خاطر اينكه با آن 
به سرقت مي رفتم نچس��بانده بودم تا اينكه تصميم گرفتم به 
سرقت نروم و چند عكس انگري بردز روي موتورم چسباندم. 
زماني كه تصميم عوض شد عكس ها را از روي موتورم برنداشتم 
و فكر نمي كردم عكس انگري بردز راز كيف قاپي هاي سريالي ام 

را برمال كند. 
تحقيقات از متهم براي شناسايي شاكيان احتمالي ادامه دارد. 

مردي كه بر سر اختالف مالي با پرتاب بشقاب شكسته موجب نابينايي چشم 
راست دوستش شده بود، روز گذشته محاكمه شد. 

به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به پرونده از تابستان سال 9۶ با درگيري دو مرد 
جوان در يك منزل مسكوني در شرق تهران آغاز شد. در بررسي ها مشخص 
شد علي3۰ ساله از ناحيه چشم راس�ت مجروح و به بيمارستان منتقل شده 
است. به اين ترتيب ضارب -  اكبر 33 ساله - بازداشت و به پليس آگاهي منتقل 
شد. در حاليكه تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت از بيمارستان خبر رسيد 
چشم راست مرد جوان بر اثر شدت جراحات تخليه شده است. به اين ترتيب 
علي در طرح شكايت خود به پليس گفت: »با اكبر از سالها قبل دوست بودم. 
چند ماهي به خاطر اختالف مالي با هم مشكل داشتيم به همين خاطر هر بار به 
ديدنش مي رفتم تا شايد بتوانم مشكلم را با او حل كنم. روز حادثه نيز به همين 
بهانه به خانه اش رفتم تا شايد طلبم را بدهد، اما وقتي به آنجا رفتم زن غريبه اي 

را ديدم كه مي گفت همسر صيغه اي اش است.«
شاكي ادامه داد: » وقتي مقابل همسر صيغه اي اش صحبت طلب و بدهي شد او 
عصباني شد و شروع به فحاشي كرد. اكبر ناگهان بشقاب شكسته اي كه روي 
زمين بود را برداشت و به طرفم پرتاب كرد. آنجا بود كه چشم راستم زخمي 
شد و وقتي به بيمارستان رفتم چشم راستم بر اثر شدت ضربه و پارگي رگ ها 

تخليه شد.«
با ثبت اظهارات مرد جوان پرونده كامل و به ش�عبه دهم دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد و صبح ديروز مقابل هيئت قضايي به رياست قاضي 
قربان زاده قرار گرفت. ابتداي جلسه بعد از قرائت كيفرخواست از سوي نماينده 
دادستان، ش�اكي بار ديگر ش�كايت خود را مطرح كرد و گفت: »درخواست 
قصاص چشم ندارم و تقاضاي پرداخت ديه دارم. « در ادامه شاكي در خصوص 
دعوت از همسر صيغه اي شاكي كه قرار بود به عنوان شاهد در دادگاه حاضر 
شود، گفت: »روز حادثه تنها شاهدي كه در محل حادثه بود همسر صيغه اي 
اكبر بود. از او خواستم براي شهادت به دادگاه بيايد اما به خاطر رابطه اي كه با 

متهم داشت قبول نكرد و در دادگاه حاضر نشد.«
سپس متهم به دستور رياست دادگاه در جايگاه ايستاد و گفت: »آن روز من 
و همس�ر صيغه اي ام در خانه بوديم كه علي به زور وارد خانه شد و شروع به 
فحاشي كرد. او مقابل همسرم حرف هاي زشتي به زبان آورد. ابتدا سعي كردم 
او را آرام كنم، اما بي فايده بود. همسرم با ديدن آن صحنه به اتاق رفت و از ترس 
مدام جيغ مي كشيد. در آن لحظه علي با چاقو و شوكري كه در دست داشت به 
سمتم حمله كرد. مجبور شدم از خودم دفاع كنم، اما دستم خالي بود به همين 

خاطر بشقابي را كه روي ميز بود، برداشتم و به طرف او پرتاب كردم.«
متهم در آخر گفت: »شاكي مي خواست با چاقو مرا بزند كه با پرتاب بشقاب 
خواستم از خودم دفاع كنم اما ناخواس�ته به صورتش برخورد كرد و موجب 
نابينايي او ش�د. از اين حادثه متأسفم و از ش�اكي مي خواهم مرا ببخشد. اما 

اي كاش او روز حادثه را به خاطر بياورد. اگر او جاي من بود چه مي كرد؟«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

 نابينايي  چشم رفيق 
با پرتاب بشقاب شكسته

قت�ل  اته�ام  ب�ه  ك�ه  قص�اص  ب�ه  محك�وم  م�رد 
مي ب�رد،  س�ر  ب�ه  بازداش�ت  در  ش�وهرخواهرش 
ياف�ت.  نج�ات  م�رگ  از  اولي�اي دم  رضاي�ت  ب�ا 
به گزارش خبرنگار ما، بيس��ت و هفتم بهمن سال 90، مأموران 
پليس از قتل مرد جواني در يكي از خانه هاي محله شوش باخبر 

و راهي محل شدند. 
جس��د متعلق به حبيب 42 س��اله بود كه بر اثر ضربه چاقوي 
برادرزنش كشته شده بود. با انتقال جس��د به پزشكي قانوني، 
عامل قتل اصغر 40 س��اله كه در محل حضور داشت بازداشت 
شد. وي در پليس آگاهي تحت بازجويي  قرار گرفت و در شرح 
ماجرا گفت: »ش��وهر خواهرم معتاد و بد اخالق ب��ود. او بارها 
خواهرم را كتك زده بود به همين خاطر خواهرم مي خواس��ت 
از او جدا ش��ود، اما مقتول او را طالق نمي داد. آخرين بار وقتي 
خواهرم را ديدم و حرف هايش را ش��نيدم دلم برايش سوخت 
و قرار ش��د ميانجيگري كنم و هر كاري مي توانم برايش انجام 
دهم. اين بود كه به مغازه پدر حبيب رفتم و خواستم تا مشكل 
زندگي خواهرم را حل كند و با پسرش صحبت كند. به او گفتم 
اگر حبيب خودش را اصالح نكند بهتر است توافقي از هم جدا 
شوند. پدر حبيب با شنيدن حرف هايم انگار داغ دلش تازه شد 
و از پرخاشگري هاي پسر معتادش گفت. او هم از اخالق حبيب 

ناراحت بود و گفت پسرش او و مادرش را نيز اذيت مي كند.«
متهم ادامه داد: »با پدرحبيب در حال صحبت بوديم كه يك نفر 
با چوب به سرم كوبيد. برگشتم ديدم حبيب است. او از شنيدن 
حرف هاي ما عصباني شده بود به همين خاطر به طرفم حمله 
كرد. با پادرمياني پدرش از مغ��ازه بيرون رفتم و در خيابان راه 
مي رفتم كه دوباره حبيب از پشت سر حمله كرد. ديگر نتوانستم 
خودم را كنترل كنم آنجا بود كه دست به چاقو شدم و يك ضربه 

به گردن او زدم.«
با اقرارهاي متهم و صدور كيفرخواست پرونده به شعبه چهارم 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در اولين جلسه 
محاكمه متهم با درخواست قصاص از سوي اولياي دم به قصاص 
محكوم شد. اين حكم به ديوان عالي كش��ور فرستاده شد و با 
تأييد رأي صادره، متهم در آس��تانه مرگ قرار داشت، اما وي 

توانست با پرداخت ديه از چوبه دار فاصله بگيرد. 
به اين ترتيب صبح ديروز متهم از جنب��ه عمومي جرم مقابل 

هيئت قضايي به رياس��ت قاضي عبداللهي ق��رار گرفت. بعد از 
اعالم رسميت جلس��ه، متهم در جايگاه ايس��تاد و در آخرين 
دفاعش گفت: »واقعاً قصد قتل نداشتم اما وقتي شوهر خواهرم 
به من حمله كرد ناچار دست به چاقو ش��دم. شش سال و نيم 
است در زندان هستم و به س��ختي توانستم رضايت اولياي دم 
را جلب كنم. از هيئت قضايي تقاض��ا دارم در مجازاتم تخفيف 

قائل شوند.« 
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

برادر زن  ميانجي از مرگ فاصله گرفت

 هالكت ۲ سوداگر مرگ 
در جنوب شرق كشور

فرمانده انتظامي استان سيستان و بلوچس�تان گفت: مأموران 
انتظامي شهرستان سراوان در درگيري مسلحانه با قاچاقچيان 
مواد مخدر، دو نفر از آنها را به هالكت رسانده اس�ت و يك تن و 

88۰ كيلو گرم مواد افيوني كشف كردند. 
س�ردار محمد قنبري توضي�ح داد: با كس�ب خب�ري مبني بر 
جابه جايي محموله س�نگين مواد افيوني توسط قاچاقچيان در 
يكي از محورهاي فرعي شهرس�تان س�راوان بالفاصله پليس 

مبارزه با مواد مخدر وارد عمل شد. 
وي افزود: تيم ه�اي عمليات وي�ژه پليس مبارزه با م�واد مخدر 
شهرستان سراوان پس از ساعتي كمين در مسير تردد قاچاقچيان 
يك دستگاه خودروی تويوتای آبي رنگ و يك دستگاه خودروي 
تويوتای هايلوكس فاقد پالك را شناسايي كردند كه سرنشينان 
خودرو به محض مشاهده عوامل انتظامي متواري شدند و اقدام به 
تيراندازي كردند. وي با اشاره به هالكت رسيدن دو نفر از اعضاي 
اين باند بين المللي قاچاق مواد افيوني گفت: مأموران انتظامي در 
بازرس�ي از خودروها و پاك س�ازي منطقه، يك تن، ۲۲كيلو گرم 
ترياك، يك قبضه س�الح گرينف به همراه ۲33 فشنگ جنگي، 
يك قبضه آرپي جي، سه گلوله آرپي جي و سه قبضه سالح كالش، 
پنج تيغه خشاب به همراه 5۲ فشنگ جنگي كشف كردند. سردار 
قنبري گفت: تحقيقات براي دس�تگيري س�اير اعضاي اين باند 

حرفه اي قاچاق مواد افيوني ادامه دارد. 
وي در ادامه به اجراي يك طرح ۲4 ساعته در شهرهاي كنارك، 
دلگان، سراوان، هيرمند، زابل، زاهدان، خاش و ايرانشهر اشاره 
كرد و گفت: در اين طرح با دس�تگيري 13 سرشاخه قاچاق مواد 

افيوني 585 كيلو گرم انواع مواد مخدر كشف شد. 


