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شیوع جرائم سایبری 
در فقدان مهارت کاربران 

 ام��روزه با گس��ترش فن��اوري اطالعات و 
استقبال چشمگير جامعه از تكنولوژي هاي 
نوظهور با عصر جديدي به نام عصر ارتباطات 
يا سايبري روبه رو هستيم. هنگامه اي كه با 
وجود تمام فرصت هاي اطالعاتي و آموزشي، 
تهديدهايي نظير جرائم رايانه اي را نيز براي 
مخاطب��ان به هم��راه دارد. ش��يوع جرائم 
رايانه اي مختلف، موجب بروز آسيب  ها و خسارات گوناگوني در جامعه 
مي شود. برخي از اين جرائم، مباني اخالقي و روابط اجتماعي جامعه را 
هدف قرار مي دهند و بعضي  ديگر، صدمات قابل توجه مالي و اقتصادي 
به  اجتماع وارد مي كنند. از ميان جرائم رايانه اي، كالهبرداري رايانه اي 
جرمي كاماًل شاخص  محسوب مي شود. اين جرم به واسطه دسترسي 
مجرمان به ابزار و فناوري  هاي جديد است كه به اين افراد امكان ارتكاب 
جرم در حد وسيع و سپس پنهان شدن پس از آن بدون نياز به روبه رو 
شدن فيزيكي با بزه ديده يا قرباني خود را مي دهد. كالهبرداري رايانه اي 
يا اينترنتي را مي توان از بيشترين جرائم رايانه  اي با ابعاد مالي دانست، 
ارتكاب اين جرم امروزه به يك معضل جدي در فضاي س��ايبر تبديل 
ش��ده و اگر انگيزه عمده جرائم رايانه اي را مال��ي بدانيم كالهبرداري 
رايانه اي س��هم اصلي در حوزه جرائم مالي را به خ��ود اختصاص داده 
است و 85درصد خس��ارات مالي ناش��ي از جرائم اينترنتي در نتيجه 

كالهبرداري اينترنتي است. 
كالهبرداري هاي رايانه اي اين روزها به شيوه هايي از جمله فيشينگ، حراج 
آنالين، چت، اعالم برنده شدن در قرعه كش��ي، فروش اعتبارات، ارسال 
ايميل و آگهي تبليغات در جريان اس��ت. در روش كالهبرداري به شيوه 
نيجريه اي كالهبرداران با نفوذ در ايميل تجار و بازرگانان و هك ايميل يكي 
از طرفين معامله )اغلب خريدار( با ارسال پيام هاي فريبنده خريدار را وادار 
به واريز وجوه كالن به حساب هاي اعالمي خود مي كند در حالي كه خريدار 
اين تصور را دارد كه با فروشنده اصلي در حال تبادل نامه الكترونيكي است. 
در روش ديگر كاربران را با اين عنوان كه قصد دارند وجوهي را از يك كشور 
ثالث )اغلب آفريقايي( به كش��ور وارد كرده و فقط يك شماره حساب نياز 
دارند فريب داده و در مرحله بعد با اخذ وجوهي از كاربر فريب خورده و تحت 
عنوان ماليات وجه واريزي پنهان مي شوند كه اكثر اين ايميل ها از خارج 

كشور ارسال مي شوند. 
كارشناسان مي گويند امروزه فشار يك دكمه روي صفحه كليد كامپيوتر 
مي تواند به مراتب خطرناكتر از يك بمب باشد. پيامدهای قربانی شدن در 
جرائم رايانه ای هم عبارتند از ايجاد ضربه عاطفي به خانواده مالباختگان به 
واسطه فروپاشي خانواده و تبعات ناشي از آن، ايجاد اختالفات خانوادگي 
به واسطه از دست دادن منابع اقتصادي خانواده و سخت شدن معيشت، 
پايمال شدن حقوق ش��هروندي و از بين رفتن اموال شخصي افراد، ايجاد 
بي اعتمادي در خانواده و فاميل، عدم اعتماد اجتماعي به مؤسسات خيريه كه 
با نيت صحيح اقدام به جمع آوري كمك هاي مردمي مي كنند و از بين رفتن 
انگيزه كار و تالش و سرمايه گذاري در فضاي اينترنت  .  بر اساس تحقيقي كه 
توسط كارشناسان اداره برآورد اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان 
در اين خصوص صورت گرفته عمده دالئل بروز كالهبرداري هاي اينترنتي 
نبود كنترل اجتماعي، عدم آشنايي با قوانين و حقوق اجتماعي و صنعتي 
شدن جوامع  و   عملكرد ضعيف دستگاه هاي نظارتي، تغييرات سريع فناوري 

اطالعات و ضعف آموزش فرهنگي است. 
با توجه به نتايج به دست آمده مي توان پيش��نهاد داد با توجه  به  ضرورت  
بررس��ي  اين  مقوله  مهم  در اين  برهه  از زمان  كه  تجارت  تكنولوژي ، دانش  
فني  و آفرينش  فكري  براي  دولت  ها مهمتر از تجارت  كاال و خدمات  شناخته 
 مي ش��ود، الزم اس��ت تحقيقات جامعي از طرف اهل علم انجام شود و در 

موضوعات تحقيقات علمي گنجانده شود. 
يكي از نقاط قوت نيروي انتظامي كه در سال هاي گذشته بازتاب خوبي هم 
داشته است، اطالع رساني و برنامه ريزي جهت آموزش و آگاه سازي توسط 
كارشناسان پليس فتا از سنين پايين و در مدارس است كه بايد اين رويه بايد 
تقويت شود. كاركرد ضعيف نهاد ها، سازمان ها و ساختارهاي اجتماعي در 
مشاركت با پليس جهت توليد امنيت و نظارت اجتماعي باعث شده تا شاهد 
افزايش جرائم اينترنتي باشيم به همين خاطر با ايجاد دپارتماني مشترك بين 
نهادهاي مرتبط مي توان به يك نظريه جمعي براي سازماندهي شبكه هاي 

اجتماعي رسيده و از ارتكاب بيشتر اين جرم جلوگيري كرد.
* فرمانده انتظامي استان اصفهان

۳۰ بهمن، آخرین مهلت 
ترخیص موتورهاي رسوبي

جانش�ين پلي�س راه�ور ناج�ا ۳۰ بهمن م�اه را آخري�ن مهل�ت 
ك�رد.  اع�ام  پاركينگ ه�ا  از  رس�وبي  موتوره�اي  ترخي�ص 
سردار سيد تيمور حس��يني گفت: مهلت  ترخيص موتورهاي رسوبي تا آخر 
بهمن ماه تمديد شده است، بنابراين مالكاني كه تاكنون نسبت به ترخيص موتور 

خود اقدامي نكرده اند به پليس+ ۱۰ مراجعه كنند. 
وي با بيان اينكه پليس شرايط الزم را براي ترخيص موتورهاي رسوبي فراهم 
كرده است، ادامه داد: هنوز تعدادي از موتورها در پاركينگ ها باقي مانده است كه 
مالكان آنها به داليل مختلفي همچون گذشت  زمان، از رده خارج شدن موتورها و 
مقرون  به صرفه نبودن ترخيص با توجه به هزينه پاركينگ يا ساير موارد مراجعه 
نكرده اند.  سردار حسيني گفت: در پايان مهلت تمديد شده موتورهاي باقي مانده 
با هماهنگي با مراجع قضايي به عنوان اموال بالصاحب تعيين تكليف مي شوند.

خالي کردن حساب هاي بانكي 
در چند ثانیه

بانك ه�ا  اينترنت�ي  درگاه  جع�ل  ب�ا  ك�ه  فريب�كار  م�رد 
حس�اب مش�تريان را خال�ي مي ك�رد ب�ه دام پلي�س افت�اد. 
به گزارش جوان، س��رهنگ داوود معظمي گودرزي، رئيس پليس فتا 
تهران بزرگ توضيح داد: چند روز قبل م��ردي وارد پليس فتای تهران 
شد و گزارش برداشت غيرمجاز را اعالم كرد. او گفت: براي انجام كارهاي 
بانكي نش��اني بانك را در گوگل جس��ت وجو كردم. بعد هم براي انجام 
كار بانكي وارد س��ايت ش��دم. بعد از وارد كردن اطالعات بانك پيامكي 
برايم ارسال شد كه نش��ان مي داد 4۰ ميليون تومان از حسابم برداشت 
شده اس��ت. بعد از مطرح شدن ش��كايت مأموران پليس فتا در اين باره 
تحقيق كرده و فهميدند كه درگاهي كه شاكي براي انجام عمليات بانكي 
از آن استفاده كرده جعلي است. در شاخه ديگري از بررسي ها مشخص 
شد كه ش��كايت هاي ديگري هم به پليس گزارش شده است. مأموران 
پليس با اطالعاتي كه ش��اكيان در اختيارش��ان گذاش��تند در اين باره 
تحقيق كردند و موفق شدند مخفيگاه متهم را شناسايي و او را بازداشت 
كنند. متهم در بازجويي ها به برداش��ت  از حساب شاكيان اعتراف كرد. 
سرهنگ معظمي گودرزي به كاربران توصيه كرد براي ورود به اينترنت 
بانك به نتايج جست وجو در موتورهاي جست وجوگر اكتفا نكنند و حتماً 
آدرس مشاهده ش��ده را با آدرس اصلي بانك كه از منابع معتبر دريافت 

مي كنند، تطبيق دهند.

مرگ غم انگیز کودك 2 ساله با طناب 
تحقيق�ات درب�اره م�رگ مش�كوك پس�ر بچ�ه دو س�اله اي كه 
خان�واده اش مدعي ان�د هن�گام طن�اب ب�ازي در خانه ش�ان 
خف�ه شده اس�ت، از س�وي مأم�وران پلي�س ادام�ه دارد. 
به گزارش جوان، س��اعت 8 صبح ديروز مأموران پلي��س تهران به قاضي 
حبيب اهلل صادقي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران خبر دادند 
پسر بچه دوساله اي بر اثر خفگي به طرز مشكوكي به كام مرگ رفته است. 

بررسي هاي مأموران نشان داد   اعضاي خانواده اي دقايقي قبل سراسيمه بچه 
دوساله شان كه نيمه جان بوده به بيمارستان منتقل كرده اما با وجود تالش 

پزشكان پسر بچه شيرخوار بر اثر خفگي فوت كرده است. 
همچنين مشخص ش��د خانواده پسر بچه مدعي ش��ده اند كه كودك دو 
ساله شان با طنابي كه در خانه از ميله اتاق خواب آويزان بوده طناب بازي 
مي كرده است كه ناگهان تعادلش را از دست مي دهد و طناب به دور گردنش 

مي پيچد و نقش بر زمين مي شود. 
در حالي كه بر اساس نظريه پزشكان مرگ پسر بچه دو ساله مشكوك به 
نظر مي رسيد، قاضي حبيب اهلل صادقي دستور داد جسد وي براي انجام 
آزمايش هاي الزم و مشخص ش��دن علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني 
منتقل شود. وي همچنين به مأموران پليس دستور داد از خانواده وي درباره 

اين حادثه مرگبار دوباره تحقيق كنند. 

مرگ   2 سرنشین پراید
 در تصادف با تریلي

حركت خاف جهت تريلي مرگ آتشين دو سرنشين پريد را رقم زد. 
به گزارش جوان، س��رهنگ عليرضا رضايي، رئيس پليس راه اس��تان 
خراسان جنوبي گفت: مأموران پليس راه روز گذشته از حادثه رانندگي 
در محور طبس به يزد با خبر و در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد 
تصادف سواري پرايد با تريلي كه خالف مسير در حال حركت بوده منجر 
به آتش سوزي دو خودرو شده و راننده و سرنشين پرايد ميان شعله هاي 

آتش جان باخته اند كه اجساد به پزشكي قانوني منتقل شد.

مرد شيطان صفت به ميز محاكمه بازگشت

 مرد جواني كه متهم اس�ت به خاطر دو دانگ خانه همس�رش 
را در حادثه آتش�يني در جنوب تهران به قتل رسانده اس�ت، 
تح�ت تعقي�ب مأم�وران پلي�س پايتخ�ت ق�رار گرف�ت. 
به گزارش جوان، ظهر سه شنبه سي ام دي ماه امسال قاضي حبيب اهلل 
صادقي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني 
مأموران كالنتري ۱۱7 جواديه از مرگ مشكوك زن جواني در يكي 
از بيمارستان هاي جنوب تهران با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد.  تيم جنايي در بيمارستان با 
جسد زن 34 ساله اي به نام بانو روبه رو شدند كه حكايت از آن داشت 
در حادثه آتش سوزي به كام مرگ رفته است.  نخستين بررسي هاي 
مأموران پليس نشان داد بانو عصر روز 25 دي در حالي كه به شدت 
دچار سوختگي شده براي درمان به بيمارستان منتقل مي شود، اما با 
وجود تالش پزشكان در نهايت پس از پنج روز دست و پنجه نرم كردن 

با مرگ بر اثرسوختگي شديد روي تخت بيمارستان فوت مي كند. 
همچنين مش��خص ش��د زن فوت ش��ده هم��راه ش��وهر و فرزند 
هفت ساله اش در طبقه سوم آپارتمان مس��كوني در يكي از خيابان 
جنوبي تهران زندگي مي كرده اس��ت و محل آتش سوزي هم محل 
زندگي اش بوده است. مأموران در تحقيقات بعدي دريافتند عامل 
آتش سوزي مرگبار شوهر وي بوده كه پس از حادثه به مكان نامعلومي 

گريخته است. 
    تحقيقات ميداني 

گفته هاي همسايه ها و بستگان مقتول نش��ان داد اين زن و شوهر 
از مدت ها قبل بر س��ر دو دان��گ خانه با هم اختالف داش��ته اند، به 
طوري كه همسايه ها هميشه صداي مشاجره لفظي و گاهي هم زد و 
خوردهاي آنها را مي شنيده اند و روز حادثه هم دوباره صداي درگير 
آنها را شنيده اند.  در تحقيقات ميداني مشخص شد روز حادثه ابتدا 
زن و شوهر مانند همان روال قبلي با هم درگير مي شوند به طوريكه 
صداي درگيري آنها از بيرون ش��نيده مي شده تا اينكه دقايقي بعد 
ش��وهر همراه فرزند هفت س��اله اش از خانه خارج و با خودرواش از 
محل دور مي شود. س��اعتي بعد دوباره مرد جوان در حالي كه يك 
گالن پالستيكي در دست داشته اس��ت به خانه اش بر مي گردد و با 
همسرش درگير مي شود. وقتي درگيري آنها باال مي گيرد مرد جوان 

مايع داخل گالن را كه ظاهراً بنزين بوده به در و ديوار خانه اش و روي 
همسرش خالي مي كند و با كشيدن كبريتي محل زندگي و همسرش 
را به آتش مي كش��د. پس از اين حادثه عامل آتش سوزي از محل با 
خودرواش فرار مي كند و همسايه ها هم با ش��نيدن  صداي انفجار 
مهيب و ديدن شعله هاي آتش از خانه همسايه بالفاصله با آتش نشاني 
تماس مي گيرند كه آتش نشانان دقايقي بعد زن جوان را كه در ميان 
شعله هاي آتش گرفتار  شده و به شدت سوخته بود بيرون مي كشند و 

براي درمان به بيمارستان منتقل مي كنند. 
اين تحقيقات   حكايت از آن داشت عامل آتش سوزي مرگبار شوهر 
بانو است كه دوربين هاي مداربسته هم بازگشت دوباره شوهر مقتول 

را با گالن پالستيكي به خانه اش ثبت كرده بودند. 
همزمان با ادام��ه تحقيقات درب��اره اين حادثه، تي��م جنايي براي 
بررسي هاي فني راهي محل حادثه شدند و مشاهده كردند شدت 
انفجار به قدري ش��ديد بوده كه بخش��ي از ديواره��اي خانه بر اثر 

آتش سوزي و انفجار تخريب شده است. 
در ادامه جس��د زن جوان براي انجام آزمايش هاي الزم به پزشكي 
قانوني منتقل شد و مأموران پليس هم به دستور قاضي حبيب اهلل 
صادقي شوهر زن فوت شده را به عنوان مظنون به قتل تحت تعقيب 
قرار دادند. مأموران در تالشند با شناسايي مخفيگاه قاتل فراري وي را 

دستگير كنند تا زواياي پنهان اين حادثه بر مال شود. 

م�رد فريب�كار ك�ه مته�م اس�ت در 
پوش�ش مس�افربر ب�ه هف�ت زن تعرض 
ك�رده ب�ار ديگ�ر در دادگاه كيف�ري 
ي�ك اس�تان ته�ران محاكمه مي ش�ود. 
به گزارش جوان، سال گذشته مأموران پليس 
استان تهران از شكايت هاي مشابه درباره تعرض 
به زنان در پوشش مس��افربر با خبر شده و در 
اين باره تحقيق كردند. يكي از شاكيان گفت: 
از مدرسه دخترم بر مي گش��تم و در محدوده 
اسالمشهر منتظر تاكسي بودم كه يك خودروي 
پرايد توقف كرد. سوار شدم، اما ظاهر راننده به 
هم ريخته و روي دستش تاول و زخم داشت. به 
او مشكوك شدم و تصميم گرفتم پياده شوم، اما 
راننده به بهانه اينكه مسير را اشتباه رفته دنده 
عقب گرفت و در خيابان��ي خلوت توقف كرد. 
 سپس صندلي را خواباند و به طرفم حمله كرد. 
او قصد داشت مرا آزار دهد كه مقاومت كردم ، اما 

او پيچ گوشتي را روي پهلويم گذاشت و گفت 
كليه ام را سوراخ مي كند. مي خواستم با پليس 
تماس بگيرم، اما او دوباره تهديد كرد كه اين بار 
با چاقو مرا نابينا مي كند. به هر حال توانستم از 
دست او فرار كنم و به پليس خبر دهم. تحقيقات 
پليس با بررسي شكايت هاي مطرح شده نشان 
داد كه متهم در همه جرائم خود از خودروهاي 

سرقت شده استفاده كرده است. 
در حالي كه تحقيقات در جريان بود كارآگاهان 
س��رانجام موفق ش��دند متهم را ك��ه مردي 
24 ساله به نام اديب بود، سوار بر يك خودروي 
سرقتي شناسايي و در جريان تعقيب و گريز 
او را بازداش��ت كنند. متهم در بازجويي ها به 
سرقت هاي س��ريالي خودروها اعتراف كرد و 
از س��وي هفت زن كه عليه وي شكايت كرده 
بودند شناسايي شد. با كامل شدن تحقيقات 
بازپرس، متهم را به جرم تعرض به زنان مجرم 

شناخت و كيفرخواست عليه وي صادر كرد  و 
پرونده براي رس��يدگي به شعبه هفتم دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد. متهم 
در جلسه رسيدگي با درخواست اعدام از سوي 
شاكيان مواجه شد. او اما اتهام تعرض را انكار 
كرد و گفت: قباًل در يك شركت خودروسازي 
كار مي كردم به همين خاطر ياد گرفته بودم در 
خودروها را با پنس جراحي باز كنم.  با همين 
ش��يوه چند خودروي پرايد و مزدا 3 را سرقت 
كردم، اما ساير اتهامات را قبول ندارم. دفاعيات 
متهم اما از سوي هيئت قضايي پذيرفته نشد و 
متهم براساس اظهارات زنان به اعدام و ۱5 سال 

حبس محكوم شد. 
رأي صادر شده، اما نقض و پرونده براي رسيدگي 
دوباره به شعبه پنجم دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده ش��د، بنابراين متهم به زودي 

مقابل هيئت قضايي محاكمه مي  شود.

آگهى تغییرات شرکت خدمات کشاورزى دنیاى سبز تکاب 
سهامى خاص به شماره ثبت 119 و شناسه ملى 10862075381 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربى
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تکاب (1080951)

آگهى مفقودي 

 YZHYM

آگهى مفقودي 

S1412287712583

آگهى فقدان سند مالکیت 

م الف:  597/حمیدرضا افشار 
رئیس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد مقدس

آگهى مفقودي 

آگهى مفقودي 

 FSS14786049

آگهى مفقودي  آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده موسسه غیر تجارى 
تحقیقات پزشکى نور بصیر به شماره ثبت 9641 

و شناسه ملى 10100398990

دستور جلسه: 

هیات مدیره موسسه

آگهى مفقودي 

 SX

 S1512284126926

آگهى مفقودي 
 CD

 NMHCG200746478
 NFB***125D8710402
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