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کالهبردارى با اپلیکیشن صیغه یاب
سرهنگ رامین پاشایى، معاون اجتماعى پلیس فتا آخرین روش هاى کالهبردارى در فضاى مجازى را تشریح کرد و 
گفت:   اپلیکیشــن هایى تحت عنوان صیغه یاب، ماهواره جیبى و ... تبلیغ مى شود که از کاربران کالهبردارى مى کنند و 
کوچکترین غفلت کاربران در فضاى مجازى و کوتاهى در حفظ اطالعات شخصى و کارتى مى تواند عواقب جبران ناپذیرى 
را رقم زند. سرهنگ پاشایى با تاکید بر این مطلب که 90 درصد از جرایم موجود در فضاى مجازى توسط پلیس فتا کشف 
مى شــود، اعالم کرد: عدم آگاهى و شناخت کاربران باعث مى شود تا افراد مورد کالهبردارى قرار گیرند و جدیدترین نوع 
کالهبردارى در فضاى مجازى در پشت مرزهاى خاکى کشور با تبلیغات خاص درحال انجام است؛  اپلیکیشن هایى تحت 
عنوان صیغه یاب، ماهواره جیبى و ... تبلیغ مى شود که کاربران را تشویق به نصب این اپلیکیشن ها مى کند. پس از دریافت 
چند برنامه به بهانه آبونمان روزانه، هفتگى یا ماهانه برنامه قطع مى شود و پول طلب مى کنند، متاسفانه این مبلغ به صورت 
اینترنتى واریز مى شود و از اینجاست که مشکل شروع مى شود. معاون اجتماعى پلیس فتا در ادامه گفت: هنگام پرداخت 
وجه، افراد به درگاه  هاى جعلى بانکى هدایت مى شوند که با سرقت اطالعات کارت آنها نسبت به کالهبردارى و برداشت 
غیرمجاز اقدام مى شود و این جدیدترین نوع کالهبردارى است. او با تاکید بر این مطلب که باید رسیدهاى بانکى پس از 
انجام عملیات بانکى معدوم شود، تصریح کرد: براى هرگونه تراکنش نیازمند اطالعاتى ازجمله نام، نام خانوادگى، تلفن 
و ... است که در فرم هاى بانکى پر مى شــود؛ پس از پایان عملیات بیشتر افراد به جاى معدوم کردن این رسیدها آنها را در 
پیش خوان بانک یا بیمارستان و ... رها مى کنند و افراد سودجو و کالهبردار با استفاده از آن اطالعات اقدام به اخاذى مى کنند. 
این مقام پلیس فتا به اپلیکیشن رسیدساز پرداخت و گفت:   اپلیکیشنى تحت عنوان رسیدساز هم متاسفانه در فضاى 
مجازى کشور تبلیغ شده است که افراد سودجو آن را نصب کرده اند. وى به تشریح عملکرد این اپلیکیشن پرداخت و گفت:  
از این طریق مراحل تراکنش بانکى را انجام مى دهند، اما باید گفت که از قبل طراحى ها را کرده اند و رسید آماده شده و در 
آخر ثبت مى شود که تراکنش با موفقیت انجام شده است، در صورتى که پولى جابه جا نمى شود. معاون اجتماعى پلیس فتا 
به عملکرد دوربین دستگاه هاى اى تى ام اشاره و بیان داشت: در همه دستگاه هاى اى تى ام دوربین هاى عکاسى هوشمند 
طراحى شده و هنگام کار با این دستگاه سه فرم عکس از فرد گرفته مى شود؛  نخستین کسى که مقصر شناخته مى شود و 
مورد پیگرد قانونى قرار مى گیرد، فرد دارنده کارت است، بنابراین به افراد توصیه مى کنیم که هیچ وقت در قبال دریافت وجه 

نقد هیچ گونه انتقال یا دریافتى از کارت شخص دیگر نداشته باشند.

گزارش تصویرى

  جلســه شــوراى عالى انقــالب فرهنگى عصرســه شــنبه بــه ریاســت حجت االســالم و 
المسلمین حسن روحانى رییس جمهورى اســالمى ایران در نهاد ریاست جمهورى برگزارشد. 

(جماران نیوز) 

روز جمعه تعدادى از معترضان عراقــى در بصره در اقدامى مشــکوك و خرابکارانه وارد 
کنســولگرى ایــران در بصره شــدند و این کنســولگرى را به آتش کشــیدند. ایــن حادثه با 
اعتراض و محکومیت گسترده مقامات ایرانى و عراقى همراه شد. ساختمان قبلى کنسولگرى 
ایران در بصره، ســاختمان اســتیجارى بود و مالکیت آن به دولت ایران تعلق نداشــت. بعد 
از این اتفاق، دیپلمات هاى ایرانى بالفاصله در ســاختمان مناســب جدیدى مســتقر شدند و  

فعالیت خود را در این مکان آغاز کردند. (انتخاب)

  کربال در روز گذشته، همزمان با نخستین روز ماه محرم. (جماران نیوز)

در تصاویر زیر جشن «نخســتین روز نوشــتن» را مى بینید که در نخســتین روز مدرسه 
نوآمــوزان چینى برگزار مى شــود. این جشــن شــبیه همــان جشــن شکوفه هاســت که در 
مدارس ایران بــراى کالس اولى ها گرفته مى شــود. بچه هــاى چینى از دوم ســپتامبر یعنى 

11 شهریورماه به مدرسه مى روند. (تابناك)
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رئیس سازمان انرژى اتمى ایران در مصاحبه با خبرگزارى آسوشیتدپرس ابراز امیدوارى کرد که توافق 
اتمى میان تهران و قدرت هاى جهانى باقى بماند، چراکه در غیر این صورت برنامه هســته اى ایران در 
موقعیتى قدرتمند تر از گذشته قرار خواهد گرفت. او در بخشى از این گفت وگو تاکید کرد: «فکر مى کنم که 
ترامپ در زمره بازندگان است، زیرا او از منطق قدرت پیروى کرده و فکر مى کند که مى تواند براى مدتى به 

این وضع ادامه دهد. اما به طور قطع گمان نمى کنم که او از این خروج سودى به دست آورد.»

على اکبر صالحى:  

ترامپ
بازنده

تاریخ است

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

و  سـنگین  یـا  بـزرگ  اشـیاى 
شیشـه اى ،  ظـروف  همچنیـن 
ظـروف چینـى و سـایر اشـیاى 
حـاوى  ظـروف  و  شکسـتنى 
را  شـیمیایى   و  خوراکـى  مـواد 
در قفسـه هاى پاییـن کابینت و 

کمـد قـرار دهیـد.

انتشار جزییات تازه از حاشیه هاى شوراى شهر بابل

ماجراى هیأت رئیسه شوراى شهر
هفته پيش خبر دســتگيری چند تن از اعضای شورای شهر بابل بدنبال يک 
رســوايی اخالقی بزرگ، گمانه زنی های گوناگونی را در مورد علت دستگيری 
آنها به وجود آورد. گمانه زنی ها ادامه داشت تا اينکه امام جمعه بابل در خطبه 
نماز جمعه از رســوايی بزرگی پرده برداری کرد و از ارتباط چهار عضو شــورا با 

يک زن خبر داد. 
به گزارش تابناک، پس از اين خبر تعداد دســتگيری ها در مجموع شــورا و 
شــهرداری افزايش پيدا کرد و حتی پای برادر يکی از اعضای شــورا در پرونده 
فساد باز شد. از ميان پنج عضو دستگيرشده شورا چهار تن استعفا کردند و تنها 
يک تن از آنها تاکنون استعفا نکرده است. حجت االسالم مجتبی روحانی، امام 
جمعه بابــل در خصوص اين ماجرا بيان کرد: زمانی که مســير در مجموعه ای 
کج چيده شود نتيجه آن نيز همين خواهد شد. اين افراد که در اين ماجرا نقش 
داشتند بی حاشــيه نبودند و شايسته بود که دستگاه های نظارتی توجه الزم را 
به خرج می دادند اما کم لطفی صورت گرفت و ايــن افراد برای انتخاب بالمانع 

شدند. من چندين بار در نماز جمعه يادآور نکاتی در خصوص اين افراد شدم.
وی ادامه داد: شــنيده ام کســی که ايــن فيلمبرداری را انجــام داده آنقدر 
حرفه ای عمل کرده که جای هيچ گونه ابهامــی باقی نماند. اينها افرادی بودند 
که دســتگاه های مرجع نظر مثبتی در خصوص آنهــا داده بودند اين در حالی 

است که برخی از اين افراد واقعا شايسته اين امر نبودند.
بنا بر گفته امام جمعه بابل، اين اتفاقات چند ماه در جريان بوده است.  شورای  
شهر بابل ۹ عضو دارد که ۴ نفر از آنها در يک گروه و ۵ نفر در گروهی ديگر قرار 
دارند. از مدتی قبل که قرار بود انتخابات هيأت  رئيسه شورا برگزار شود، اعضای 
يکی از گروه ها تصميم به تغيير هيأت  رئيسه داشــتند. به  همين دليل يکی از 
اعضای گروه ديگر که نمی خواست هيأت رئيسه شورا تغيير کند، برای رسيدن 
به خواسته اش چنين نقشــه پليدی کشيد و با تطميع خانمی در خارج از شورا، 

برای گروه مقابل دام پهن کرد. 
اين زن کــه رقيه نام دارد و در يک آتليه فعاليت مــی کند وظيفه اجرای اين 
نقشه را بر عهده گرفت. وی که يک زن متاهل است و قصد جدايی از همسرش 
را دارد با مهارتی که در فيلمبرداری داشت، اعضای شورا را به خانه ای که از قبل 
تهيه شده بود کشاند و با شش دوربين که در زاويه های گوناگون جاسازی شده 

بود از فساد خود با اعضای شورای شهر فيلمبرداری کرد.
رقيه که با به اجرا گذاشتن مهريه خود در آستانه جدايی از همسرش قرار دارد 
با برادر يکی از اعضای زن شورای شهر بابل آشنا شــد و با همکاری وی و يکی 

ديگر از اعضای شورای شهر بابل اين دام را برای شورانشينان پهن کرد. 
بنابر گفته های امام جمعه بابل، ٢ نفر از اعضای گروه رقيب در دام اين خانم 
گرفتار شــدند و پس از آن عامــل اصلی با ســی دی های غيراخالقی که از آنها 
تهيه شــده بود، اين افراد را تهديد کرد که اگر رأی به تغيير هيأت  رئيسه شورا 
بدهند، فيلم ها را پخش خواهد کرد. با اين حال آن ۲ نفر به تهديدهای او گوش 
نکردند و در نهايت هيأت رئيسه شورا تغيير کرد و پس از آن بود که عامل اصلی 
اين اتفاق تصميم به پخش کردن ســی دی های غيراخالقی تهيه شده گرفت و 
خواســت خدا بود که ماجرا لو برود. عامل اصلی اين اتفاق حتی به اعضای گروه 
خودشــان هم رحم نکرده بود. او از آن خانم برای فريب اعضای گروه خودشان 

هم استفاده کرده بود که اين بار انگيزه اش مالی بود.

پشت صحنه

شوراهاى شهر روزهاى پرخبرى را مى گذرانند و وجود 
بازداشتى هاى متعدد و خبر از فســادهاى مختلف در 
صدر اخبار این روزهاى این بخش است. هفته گذشته 
دستگیرى پنج عضو شوراى شــهر بابل خبرساز شد و 
آنطور که حجت االســالم مجتبى روحانى، امام جمعه 
بابل گفت: یکى از اعضاى شورا با تطمیع یک خانم، دو 
عضو گروه رقیب و دو عضو گــروه خود را به دام انداخت 
و از آنها فیلم هاى غیراخالقى تهیــه کرد. خبرى که به 
سرعت پیچید و ابعاد گســترده اى پیدا کرد. بعد از آن، 
صحبت از شوراى شــهر همدان شد و دستگیرى هاى 
گسترده در شهردارى این شهر و شمارى از کارمندان این 
نهاد که به تازگى به دلیل تخلفاتى همچون جعل سند، 
جعل امضاى مسئوالن براى صدور پروانه و سوءاستفاده 
از مقام و موقعیت، بازداشت شده اند. جدیدترین اتفاقى 
که گریبان شوراى شهر را گرفته، مربوط به شهر بروجرد 
و در روز گذشته است. ماجرا از این قرار است که عده اى 
از مردم ابتدا در ساختمان شوراى شهر را با جوشکارى 
بستند و سپس با نصب بنرى حاوى این مطلب که «به 
علت عدم کارآیى درِ شــورا تخته شد» اعتراض خود را 
به وجود این شــورا نشــان دادند. ماجراى شوراى شهر 
بروجرد به یک سال قبل برمى گردد. اختالفات اعضاى 
شوراى شهر بروجرد در یک سال اخیر و کارشکنى در کار 
شهردار، درنهایت عاملى بود تا مردم عصبانى به سمت 
ساختمان شورا رفته و در اقدامى اعتراضى مبنى بر عدم 

کارآیى شوراى شــهر بروجرد در ساختمان این شورا را 
تخته کنند. اشرف چگنى عضو شــوراى اسالمى شهر 
بروجرد در گفت وگو با تسنیم گفت: «برخى از مردم به 
عملکرد شورا اعتراض کرده و به صورت نمادین درِ شوراى 
شهر را بســتند.» او با بیان اینکه این کار مردم اعتراض 
به عزل شهردار بروجرد بوده اســت، افزود: روز گذشته 
یکى از اعضاى شوراى شــهر بروجرد در فضاى مجازى 
مطلبى مبنى بر عزل شهردار بروجرد منتشر کرده بود، 
درصورتى که هنوز عزل شــهردار انجام  نشــده است و 
تعدادى از مردم به پاسخ این مطلب درِ شورا را به  صورت 
نمادین بستند. عضو شوراى اسالمى شهر بروجرد عنوان 
کرد: هنوز شهردار عزل نشــده است و فقط براى اینکه 
در فضاى مجازى عزل شهردار مطرح  شده بود و اینکه 
شهردار غیرقانونى است، مردم اعتراض کردند. «مردم 
معتقدند اگر مى خواهند شــهردار را عزل کنند، 6نفر از 
اعضاى شــورا رأى به عزل شهردار بدهند و اگر مشکلى 
دیگر وجود دارد، باید وزارت کشور و استاندارى نامه دهد 
تا شهردار عزل شود و مردم نیز بدانند.»  این درحالى است 
که پیگیرى هاى «شهروند» در این خصوص نتیجه اى 
نداشــت و عباس گــودرزى، نماینده مــردم بروجرد 
در مجلس شــوراى اسالمى هم در پاســخ به ما گفت؛ 
شرایط مناسبى براى صحبت کردن ندارد و نمى تواند به 
پرسش هایمان پاسخ دهد و بهتر است در زمان بهترى با 

او تماس بگیریم.

دامنه بى اعتمادى مردم به شوراها کشیده شد
مردم خشمگین دِر شوراى شهر بروجرد را تخته کردند

9 میلیون بى سواد داریم؟
نادر قاضى پور دیــروز در آیین افتتاحیه 
شانزدهمین دوره نمایشگاه کتاب ارومیه که 
در محل دایمى نمایشگاه هاى ارومیه برگزار 
شد؛ گفت: «با وجود 9 میلیون بى سواد، نباید 
انتظار فروش باالى کتاب را داشته باشیم.» او 
تأکید کرد: «70 الى 80 درصد قیمت کتاب 
به قیمت کاغذ وابسته است، با پیگیرى هایى 
که در کمیســیون صنایع و معادن داشتیم، 
ســعى کردیم در جهت تولید کاغذ قدمى 
برداشــته و بتوانیم کاغذ ارزان تر در اختیار 
ناشران قرار دهیم.» قاضى پور، نماینده مردم 
ارومیه همچنین با اشــاره به نقش آموزش 
و پرورش در ایجاد فرهنگ غنى در اســتان 
گفت: «آموزش و پرورش متاســفانه آنگونه 
که انتظار مى رود، وارد عمل نشــده اســت. 
در قانون اساســى بیان شــده که آموزش و 
پرورش باید رایگان باشد، این درحالى است 
که ما نتوانستیم از طریق آموزش و پرورش 
رســالت مهم را در بــا ســوادکردن مردم 

انجام دهیم.»
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