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فرزندان خود را فقط به سرويس مدارس بسپاريد

هكر حرفه اي حساب پولدارها را خالي مي كرد
هكر حرفه اي كه با همدستي اعضاي باندش به حساب افراد 
پولدار دستبرد مي زد بازداشت شد و ماجرا را شرح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل مأموران كالنتري 145 ونك 
به پرس��ه زني دو مرد جوان مقابل يك��ي از باجه هاي عابربانك 
مظنون و زماني كه براي تحقيق به آنها نزديك شدند هر دو پا به 
فرار گذاشتند. مأموران پليس هم دو مرد مظنون را بازداشت و از 
آنها چندين كارت عابربانك و كارت هديه كشف كردند. مأموران 
پليس همچنين همدس��ت دو متهم را كه نزديكي بانك داخل 
يك خودروي پرش��يا كمين كرده بود بازداش��ت و به كالنتري 
منتقل كردند. سه متهم در بازجويي ها به برداشت از حساب افراد 
پولدار اعتراف كردند. عباس، سردسته باند كه هكري حرفه اي 
بود در ش��رح ماجرا گفت: من در هك كردن حساب ها مهارت 
زيادي دارم. با پرس��ه در س��ايت هاي اينترنتي و بررسي اكانت 
صاحبان حساب بانكي، حساب افراد را بررسي كرده و كساني را 
كه موجودي بااليي داشتند شناسايي مي كردم. بعد از به دست 
آوردن اطالعات كامل صاحبان اين حساب ها، حسابشان را هك 
كرده و موجودي آنها  را به شماره حساب هايي كه از قبل تدارك 

ديده بودم منتقل مي كردم. 
عباس درباره تهي��ه كارت هاي مقصد هم گفت : س��اير اعضاي 
باند مأمور تهيه كارت هاي بانكي بودن��د. آنها به ميان معتادان 

مي رفتن��د و كارت عابربانك آنها را در قب��ال 500 يا 600 هزار 
تومان مي خريدند. بعد از آن من پول را به صورت اينترنتي به اين 
كارت ها واريز مي كردم. در گام بعد اعضاي باند راهي بانك شده و 
كارت هاي هديه 500 هزار توماني مي گرفتند. آنها در گام آخر با 
پوشاندن دوربين عابربانك ها اقدام به برداشت موجودي كارت ها 

مي كردند كه سرانجام دستگير شديم. 
سرهنگ ظهيري، رئيس پليس پيشگيري تهران گفت: اعضاي 
باند تاكنون به برداش��ت 300 ميليون تومان از حس��اب افراد 
اعتراف كردن��د و پرونده براي تحقيق بيش��تر به پليس آگاهي 

تهران ارجاع شده است. 

قاتل دختر نوجوان تحت تعقيب پليس قرار گرفت
دختر 12 ساله اي در خانه شان حوالي راه آهن تهران به طرز 
مرموزي به قتل رس�يد. خانواده مقتول مدعي اند هنگامي 
كه در خانه نبوده اند دختر نوجوانشان به دست فرد يا افراد 
غريبه اي به قتل رسيده است. تحقيقات براي روشن شدن 
زواياي پنهان اين حادثه از سوي كارآگاهان جنايي ادامه دارد. 
به گ��زارش خبرنگار م��ا، س��اعت 8:30  صبح روز يك ش��نبه 
25شهريور ماه قاضي دشتبان، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران با تماس تلفني مأموران پليس راه آهن از قتل دختر 
نوجواني با خبر شد. نخستين بررسي ها نشان داد لحظاتي قبل 
مرد جواني كه از كارمندان راه آهن تهران اس��ت جسد بي جان 
دخترش را به بيمارستان بهار لو منتقل مي كند كه پزشكان اعالم 
مي كنند وي به قتل رسيده است. بدين ترتيب بازپرس ويژه قتل 
همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي براي بررسي 
موضوع راهي بيمارستان بهارلو شدند. تيم جنايي در بيمارستان 
با جسد دختر 12 ساله اي به نام ستاره روبه رو شدند كه حكايت 
از اين داشت بر اثر فشار بر عناصر گردن و ضربات جسم سختي 

به سرش به قتل رسيده است. 
مأموران ابتدا از پدر مقتول كه جسد دخترش را به بيمارستان 

منتقل كرده بود تحقيق كردند. 
وي در ادعايي گفت: من و همس��رم شهرستاني هستيم و چند 
سال قبل ازدواج كرديم و ستاره تنها فرزند ما بود كه از ناحيه پا 
كمي دچار بيماري بود. ما چند باري او را در بيمارستان بستري 

كرديم و پزش��كان پ��اي او را عمل جراحي كردن��د و كمي هم 
بهبودي حاصل ش��د. براي ادامه مداواي دخترم دو سالي است 
كه كارم را از شهرستان به تهران منتقل كردم و در حال حاضر 
انباردار راه آهن تهران هستم. شب قبل از حادثه من شيفت شب 
بودم. ساعت حدود 8:30  صبح به خانه برگشتم. كليد در خانه را 
شب قبل در خانه جا گذاشته بودم و به همين دليل زنگ خانه را 
زدم اما كسي در را باز نكرد كه مجبور شدم ازهمسايه ها نردبان 
گرفتم و از روي در وارد حياط خانه شدم و وقتي به داخل اتاق 
دخترم رفتم با جسد بي جان س��تاره روبه رو شدم. با داد و فرياد 
از همس��ايه درخواس��ت كمك كردم و بالفاصل��ه دخترم را به 
بيمارستان منتقل كردم. وقتي پزشكان اعالم كردند ستاره به 

قتل رسيده است شوكه شدم و االن هم گيج و مبهوت هستم. 
مادر مقتول هم در ادامه گفت: شب قبل من و ستاره تنها بوديم. 
صبح وقتي از خواب بيدار شدم او خواب بود كه تصميم گرفتم 
براي انجام كارهاي اداري به مدرسه اش بروم. االن هم نمي دانم 
چه كس��ي دختر بي گناهم را به قتل رسانده است. در حالي كه 
پزش��كي قانوني اعالم كرد دختر نوجوان در همان ساعت هاي 
اوليه كشف جسد به قتل رسيده است مأموران پليس تحقيقات 
گسترده اي را به دس��تور قاضي دشتبان براي شناسايي قاتل يا 

قاتالن و روشن شدن زوايايي پنهان اين حادثه آغاز كردند. 
در پايان جسد مقتول براي انجام آزمايش هاي الزم به پزشكي 

قانوني منتقل شد. 

رئيس پليس راهور تهران با هشدار به خانواده ها از اولياي 
دانش آموزان درخواس�ت كرد كه فرزندان خود را فقط به 
سرويس هاي مدرسه بسپارند و به افراد ديگر اعتماد نكنند. 
س��ردار محمدرضا مهماندار در جلس��ه رونمايي از برچس��ب 
سرويس مدارس گفت: اول مهر موضوعي است كه بايد توسط 
آحاد جامعه مورد توجه قرار گيرد. در چنين شهري با اين ازدحام 
اگر همكاري آحاد جامعه وجود نداشته باشد با مشكالت فراواني 
همراه خواهيم بود. ما وظيفه داريم به عنوان پليس راهور در كنار 
مردم حضور يابيم لذا از والدين تقاض��ا داريم كه با ما در زمينه 
پارك كردن دوبله كنار مدارس خ��ودداري كنند. همچنين از 
ابتداي حضور فرزند خود در مدارس از س��رويس هاي مدرسه 
استفاده كنند. وي ادامه داد: حتي توقف هاي لحظه اي والدين كه 
گمان مي كنند رساندن فرزندشان تا در مدرسه طولي نمي كشد 

مشكل ساز است و بايد موارد رعايت شوند. 
س��ردارمهماندار ادامه داد: اگر والدين تمايل دارند در روزهاي 
ابتدايي فرزندانش��ان را رهس��پار مدرس��ه كنند بهتر است از 
خودروي شخصي استفاده نكنند. در جلساتي كه ما با همكاري 
س��ازمان حمل و نقل ترافيك ش��هرداري تهران برگزار كرديم 
رؤساي راهور مناطق حضور داش��تند و هماهنگي هاي الزم در 
بحث ايمن سازي و بهسازي عالئم ترافيكي اطراف مدارس انجام 
شد. وي با بيان اينكه ما از زمان شروع مدارس در حاشيه مدارس 

حضور خواهيم داشت، گفت: بنده به عوامل راهور تأكيد كردم 
تا به امورات مدارس و ترافيك هاي ايجاد شده كه در اطراف آنها 
وجود دارد رس��يدگي كنند. از س��وي فرمانداري، تاكسيراني، 
سازمان حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران و سازمان آموزش 
و پرورش همكاري وجود داشته و مسئوالني كه در اين حوزه ها 
قرار دارند دلسوز شهروندان هستند و از هيچ اقدامي در جهت 

بهبود شرايط عبور نخواهند كرد. 
سردار مهماندار گفت: در سرويس مدارس دو موضوع مهم مطرح 
است. اول ظرفيت و كاهش ترافيك و آلودگي و دوم موضوع ديگر 
ايمني دانش آموزان است. اميدواريم به سمتي برويم كه بتوانيم 
خودروي مخصوص حمل و نقل دانش آموزان توليد كنيم زيرا 
شرايط و عالئمي كه اين خودروهاي ويژه سرويس دارا هستند 

متفاوت است و بايد مورد توجه قرار گيرند. 
وي خطاب به والدين دانش آموزان گفت: فرزندان خود را تنها به 
سرويس مدرسه بسپارند و به فرد ديگري اعتماد نكنند. افرادي كه 
برچسب سرويس دانش آموزي را دارند آموزش ديده اند. رانندگان 
خودروهاي س��واري نمي توانن��د بيش از چهار نف��ر دانش آموز 
س��وار كنند و ديگر خودروها نيز بر اساس ظرفيتي كه در كارت 
خودروشان ذكر شده مي توانند مسافر سوار كنند. وي در پايان 
خاطرنشان كرد: كمربند ايمني بايد حتي براي دانش آموزان كه 

در صندلي هاي عقب مي نشينند، استفاده كنند. 

106قل�م اش�ياي تاريخ�ي و س�كه مرب�وط ب�ه دوران 
س�لوكي و اش�كاني در كرمانش�اه كش�ف و ضب�ط ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار امير رحمت اللهي، فرمانده يگان حفاظت 
سازمان ميراث فرهنگي گفت: در ادامه روند دستگيري قاچاقچيان 
اموال تاريخي و به محض اطالع از فعاليت يكي از اهالي شهرس��تان 
هرسين در زمينه نگهداري و خريد و فروش اشياي عتيقه توسط فردي 
از كاركنان يگان حفاظت استان كرمانشاه، تحقيقات در دستور كار 

يگان حفاظت و فرماندهي انتظامي شهرستان هرسين قرار گرفت. 
سردار رحمت اللهي ادامه داد: در جريان تحقيقات ميداني مأموران 
وارد خانه متهم شدند و تعداد 106 قلم اشياي تاريخي شامل مجسمه 
گيلگمش، ريتون سفالي، كاسه مفرغي، سكه و... كشف و ضبط كردند. 
فرمانده يگان حفاظت س��ازمان افزود: اصالت اشياي كشف شده از 
سوي كارشناسان تأييد و قدمت آنها به دوران قبل از ميالد- سلوكي 

و اشكاني تخمين زده شد. 
 

آتش س�وزي منزل مس�كوني در خياب�ان كرمان جنوبي، با 
نجات دختر نوج�وان از مي�ان دود و آتش به خير گذش�ت. 
اين حادثه ساعت 20:30 شامگاه يك شنبه اتفاق افتاد و آتش نشانان 
ايستگاه 101و 71 در محل حادثه در خيابان كرمان جنوبي، خيابان 
صافي، كوچه ريگي حاضر شدند. با رس��يدن به محل حادثه يك 
ساختمان چهار طبقه مسكوني ديده مي شد كه دچار آتش سوزي 
ش��ده بود و آتش به پاركينگ آن و يك دس��تگاه خودروي سواري 
پژو پارس پارك شده و مقداري وسايل مستعمل و فرسوده سرايت 
كرده بود. آتش نش��انان ضمن قطع جريان برق و گاز ساختمان، با 
بستن دستگاه تنفسي و استفاده از يك رشته لوله آبدهي، آتش سوزي 
را مهار و از گسترش شعله هاي آتش به ديگر نقاط منزل جلوگيري 
كردند. آتش نشانان همچنين با استفاده از دستگاه فن فشار مثبت و 
منفي، دود ناشي از آتش سوزي را از داخل پاركينگ تخليه كردند و 
در جست وجوي محبوسان احتمالي يك دختر نوجوان 16 ساله را 
كه در ميان دود گرفتار شده بود از محل آتش سوزي خارج كردند 
وتحويل امدادگران اورژانس حاضر در محل حادثه دادند. علت حادثه 

در دست بررسي است.

 كشف عتيقه هاي اشكاني 
در كرمانشاه

 نجات دختر نوجوان
 از ميان دود و آتش

دو مجرم حرفه اي كه با فريب فروشندگان 
گوش�ي هاي تلف�ن هم�راه گرانقيم�ت 
در س�ايت دي�وار، اموالش�ان را س�رقت 
مي كردن�د س�رانجام بازداش�ت ش�دند. 

به گزارش خبرنگار ما، ا

عاشق كلكسيون
گيتاريست حرفه اي

 لوازم سرقتي بود

یادداشت 

ضرورت استفاده از زبان هنر 
براي پيشگيري از اعتياد

دكتر مجيد ابهري* 
نمايش برخي از صحنه ه��اي مصرف مواد مخدر يا اف��راد معتاد در 
رسانه ملي ممكن است ظاهراً جنبه آگاهي و هشدار داشته باشد، اما 
از نظر رفتاري، بدآموزي  دارد بنابراين بايد بسيار ظريف و هنرمندانه 
با زبان هنر درباره انواع مواد مخدر و عوارض اعتياد به آنها و همچنين 

شيوه هاي جذب جوانان به اعتياد با مردم صحبت شود. 
نشان دادن ادوات مصرف مواد مخدر و انواع مواد مخدر در سيما بايد 
به شيوه اي باشد كه ايجاد حساسيت نكند و صرفاً جنبه اطالع رساني 
براي خانواده ها داشته باشد. در برنامه هاي توليدي تلويزيون بايد به 
عواقب اعتياد و فرد معتاد توجه بيشتري شود در غير اينصورت نشان 
دادن ابزار و ادوات مصرف مواد مخدر به تنهايي باعث ايجاد كنجكاوي 
بيشتر در نوجوان و جوان مي شود و ممكن است پيامدها و آموزه هاي 
منفي براي آنان داشته باشد. نشان دادن مصرف سيگار در فيلم ها و 
سريال هايي كه در آنها شخصيت هاي منفي مرتكب اين رفتار مي شوند 
ممكن است جنبه بازدارندگي داشته باشد، اما در مورد شخصيت هاي 
مثبت به عنوان الگوهاي رفتاري در جامعه اگر آنها سيگار مصرف كنند 
جوان و نوجوان به راحتي الگوبرداري كرده و ممكن است تأثير منفي 

بر رفتار آنان بگذارد. 
بيان عوارض دخانيات و اعتياد و بيماري هاي ناشي از آن بايد به طور 
مرتب انجام شود، همچنين درباره عوارض نيكوتين و انواع مواد مخدر 
سنتي و صنعتي بر مغز، اعصاب، ريه و دستگاه گوارش بايد به صورت 
مستمر و مكرر صحبت شود تا مفيد و سودمند واقع شود نه اينكه در 

ماه يا هفته ای يكبار كليپ آموزشي در اين زمينه ارائه شود. 
براي دريافت نتيج��ه مثبت در حوزه پيش��گيري از اعتياد و مبارزه 
با مواد مخدر آموزش ها بايد به صورت مس��تمر، هنرمندانه، مكرر و 
مرتب باشد و پيشنهاد مي كنم در تهيه اقالم آموزشي از روانشناسان، 

رفتارشناسان و آسيب شناسان اجتماعي استفاده شود. 
 * آسيب شناس اجتماعي

نوازن�ده حرف�ه اي كه پ�س از اعتي�اد ب�ه شيش�ه ام�وال دختران 
ج�وان را ب�ه بهان�ه مسافركش�ي س�رقت مي ك�رد در بازجويي ه�ا 
ادع�ا ك�رد ك�ه كلكس�يوني از ام�وال س�رقتي در خان�ه اش دارد. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل دختر جواني به اداره پليس رفت و از پسر 

پژو سواري به اتهام سرقت اموالش شكايت كرد. 
ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: من دانشجو يكي از دانش��گاه هاي تهران 
هستم. ساعتي قبل براي رفتن به دانشگاه عجله داشتم كه سوار خودروي 
پژو 206 مشكي رنگي شدم كه راننده اش پسر جواني بود. او مدعي شد كه 
با خودرواش مسافركشي مي كند و من هم اعتماد كردم و سوار شدم. پس 
از طي مسافت كوتاهي ناگهان مسيرش را به بهانه ترافيك تغيير داد كه به 
او مشكوك شدم و درخواست كردم توقف كند و مرا كنار خيابان پياده كند. 
پس��ر جوان وقتي با اصرار من روبه رو شد چاقويي از زير صندلي اش بيرون 
آورد و مرا تهديد به مرگ كرد و خواست سكوت كنم. در حالي كه به شدت 
ترس��يده بودم او به راهش ادامه داد تا اينكه در كوچه خلوتي خودرواش را 
نگه داشت و با تهديد چاقو تلفن همراه گرانقيمت، طالها و كيفم كه همه 
مدارك و كارت هاي عابرم داخل آن بود از من به زور گرفت و پس از اينكه مرا 

از خودرو پايين انداخت به سرعت از محل گريخت. 
با طرح اين ش��كايت تيم��ي از كارآگاهان پليس آگاهي به دس��تور قاضي 
رضواني، بازپرس شعبه هشتم دادسراي امور جنايي تهران براي شناسايي 

سارق پژو سوار وارد عمل شدند. 
همزمان با ادامه تحقيقات، مأموران با شكايت هاي مشابه اي روبه رو شدند كه 
حكايت از اين داشت سارق جوان همه شاكيان را كه دختران جوان هستند 
به بهانه مسافركشي سوار خودرو كرده و در فرصت مناسب با ربودن آنها و 

تهديد چاقو اموالشان را سرقت كرده است. 
يكي از شاكيان كه شماره پالك خودروي سارق را به خاطر سپرده بود، گفت: 
در يكي از خيابان هاي شرقي تهران منتظر تاكسي بودم تا به خانه يكي از 
دوستانم بروم كه خودروي پژو 206 مشكي رنگي كنارم توقف كرد و مدعي 
شد مسافركشي مي كند. وقتي مقصدم را گفتم راننده كه پسر جواني بود مرا 
سوار كرد و به راه افتاد كه در ميانه راه چاقويي زير گلويم گذاشت و تهديد 
كرد هيچ حركتي نكنم. او مرا به كوچه خلوتي ب��رد و با تهديد چاقو تلفن 
همراه و اموال گرانقيمتم را سرقت كرد. وقتي فرار كرد موفق شدم شماره 

پالك خودرواش را به خاطرم بسپارم. 
مأموران پس از بررسي شماره پالك خودرو دريافتند پژو مورد نظر متعلق 
به پسر جوان نوازنده اي به نام اشكان اس��ت كه در مجالس و مهماني هاي 
زير زميني نوازندگي مي كن��د. بدين ترتيب مأموران، اش��كان را به عنوان 
مظنون حادثه بازداش��ت كردند. متهم ابتدا منكر جرم خود شد اما وقتي 
با ش��اكيان روبه رو شد به س��رقت اموال تعدادي دختر جوان اعتراف كرد. 

تحقيقات از متهم به دستور قاضي رضواني ادامه دارد. 
گفت وگو با متهم 

خودت را معرفي كن ؟ 
اشكان هستم 29 ساله. 

نوازنده اي ؟ 
بله، گيتاريس��ت حرفه اي هستم و حتي در دانش��گاه هم در همين رشته 

مدرك گرفته ام. 
كنسرت هم برگزار كردي ؟ 

كنسرت به آن معنا نه، اما در مجالس دوستانه يا جشن هاي زير زميني هم 
نوازندگي و هم خوانندگي مي كنم. 

پس خواننده هم هستي ؟ 
حرفه اصلي من نوازندگي است اما صداي خوبي هم دارم. 

چه شد كه به بهانه مسافركشي اموال دختران را سرقت 
مي كردي ؟ 

مدتي قبل معتاد به شيشه شدم. ابتدا شيشه كم مصرف مي كردم از دو ماه 
قبل مصرفم زياد شد و هر وقت كه مصرف مي كردم انگار روحي به من دستور 

مي داد كه دختران را به بهانه مسافر سوار كنم و اموالشان را سرقت كنم. 

چطور معتاد شدي ؟ 
به خاطر شكست عشقي.

توضيح بده؟ 
در يكي از مجالس كه نوازندگي مي كردم عاشق دختري شدم. مدتي با او 
ارتباط داشتم و قرار شد با هم ازدواج كنيم اما او ناگهان مرا ترك كرد و به 
خارج از كش��ور رفت. آنقدر دوري از او براي من سخت بود كه به پيشنهاد 

دوستانم به مواد مخدر پناه بردم و زندگي ام را تباه كردم. 
چند تا شاكي داري ؟ 

فكر كنم در اين دو ماه از 10دختر سرقت كردم. 
اموال سرقتي را كجا فروختي ؟ 

من وضع مالي خوبي دارم اصاًل نيازي به فروش اموال س��رقتي ندارم. من 
االن كلكس��يوني از اموال س��رقتي در خانه ام دارم. واقعاً عاشق كلكسيون 

گوشي هاي سرقتي هستم. 
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