تابستانی گرم در پیش داریم

علت افزایش آمار مبتالیان کرونا در روزهای اخیر

ایسنا :رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ضمن تشریح آخرین وضعیت خشکسالی در ایران بر اساس
مدلهای خشکسالی گفت :تابستان امسال دمای هوا در کشور حدود یک درجه بیش از نرمال خواهد بود.
احد وظیفه با اشاره به اینکه از ابتدای سال آبی تاکنون  ۲۸۲میلیمتر بارش در کشور داشتیم ،اظهار کرد :این میزان حدود  ۳۰درصد بیشتر
از میانگین بلند مدت در ایران است همچنین سه استان گیالن ،مازندران و لرستان بیشترین بارشها طی سال آبی جاری را دریافت
کردهاند ،به طوریکه در گیالن حدود  ۸۱۱میلیمتر ،در مازندران  ۶۶۳میلیمتر و در لرستان  ۵۸۲میلیمتر بارش داشتیم.
وی ادامه داد :استان هرمزگان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون بیشــترین درصد افزایش بارش نسبت به میانگین بلند مدت خود را
داشته است.

شهر خبر :رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا با تاکید بر اینکه افزایش آمار مبتالیان به کرونا در روزهای اخیر
به معنای افزایش ابتال به کرونا نیست ،گفت :علت این افزایش در آمار به دلیل تغییر تمرکز ما از بیماران بستری در بیمارستان به کل
جامعه است.
حقدوست در خصوص کم شدن میزان رعایت نکات بهداشتی نسبت به روزهای ابتدایی شیوع کرونا از سوی مردم ،گفت :باید در نظر
داشته باشیم تحمل جامعه و افراد یک تحمل بینهایت نیســت ،مردم نیاز دارند بیرون بروند و چرخ اقتصاد نیاز به چرخش دارد .این
موضوع تنها مخصوص ایران نیست و توصیههای ما باید بر اساس نیاز جامعه باشد .وی گفت :باید نگاه به این بحران جامع باشد تا تمام
نیاز مردم را پاسخگو باشیم.

یادداشت


بیایید به مردم دروغ نگوییم

جـامـعـه
Society

انواع آفت و آســیبهای اجتماعی جامعه را
احاطه کرده و متاســفانه داریم به خودمان
و جوانانمــان دروغ می گوییــم .در حالی
که باید به جای الپوشــانی ،با مردم صریح و
شــفاف صحبت کنیم .مگرنمی گوییم مردم
همه کاره مملکت هستند بنابراین با همین
مردم پیرامون همه مســائل از جمله وجود
معضالت تاسفبار اجتماعی صادقانه صحبت
و اطالعرسانی کنیم البته اگر واقعا به دنبال
رفع معضالت هســتیم .در همین پایتخت
ببینید انواع بزه و مشــکالت رفتاری چطور
درحال گســترش و نابودی پیــر و جوانمان
است .تا کی میخواهیم خودمان را به خواب
بزنیــم؟ اصال مگر شــعار نمیدهیــم مردم
صاحبان این مملکت هســتند؟ پس چرا با
همین مــردم صداقت نداریــم؟ اگر صاحب
اصلی مملکت من هســتم میخواهم بدانم
در کشورم چه میگذرد؟ واقعیات را به مردم
نمیگوییم به نوعی به مردم دروغ میگوییم و
سرپوشگذاری میکنیم و از آن طرف وقتی
تبدیل به یک معضل شــد دنبــال درمانش
برمیآییم.
در این رابطه خوب اســت بــه موضوع کرونا
اشاره شــود .مگر غیر از این اســت که خود
مردم باعث کاهش آن شــدند؟ وگرنه ما که
نتوانستیم برایش اعتباری بگذاریم و تازه دارند
برای اعتبارش اقداماتی انجام میدهند .یا در
خصوص بحث کمکهای نیکوکارانه به فقرا.
آخر ما تا کی میخواهیم به مردممان وابسته
باشیم؟ مگر این مملکت دولت ندارد؟ مگراین
کشور حاکمیت ندارد؟ مگر این مملکت منابع
ندارد؟ چرا همیشه از مردم مایه میگذاریم؟
جنگ میشــود می گوییم مردم از جیبتان
بیاورید بدهیــد .کرونا میآیــد ،میگوییم
مردم ازجیبتان بیاوریــد کمک کنید و فالن
و بهمانهای دیگر.
خب اگر قرار است مردم دائما درحال جمع و
جور کردن امور مملکت باشند پس به دولتها،
مجلسها و بقیه نهادها و سازمانها چه نیازی
است؟ چه نیازی به وجود سازمانهای عریض
و طویلی اســت که اعتبــارات و بودجههای
فراوانــی را در اختیار دارنــد و حیف و میل
میکنند .اگر قرار اســت دائما همســایه به
همسایه کمک کند و مشکالت را مردم حل
کنند خب دیگر چه نیازی به این همه دفتر و
دستکهای هزینه بر با عناوین مختلف است؟
با این همه در قبال حضور همیشه درصحنه
مردم چه کردهایم؟ جز اینکه متاسفانه دروغ
میگوییم و واقعیتها را انکار میکنیم؟
باید درمدارس ،دانشــگاهها و صدا و ســیما
به طور صریــح پیرامون وجود آســیبهای
اجتماعی آگاهی بخشی شــود .صدا و سیما
متاســفانه نقش ملی خودش را آنگونه که
باید ایفا نمیکنــد .کدام وقــت آمد به طور
شــفاف واقعیات تلخ اجتماعی را از گوشه و
کنار خیابانها ،متروها و کوچه پس کوچهها
نمایــش داد و در مــوردش برنامهســازی و
اطالعرسانی کرد؟ وقتی بیاییم روی مشکالت
ســرپوشگذاری کنیم آنقدر روی هم تلنبار
میشــود تا یک جایی که با وخامت بیشــتر
و گســتردهتر ســرباز کند .به جای سرپوش
گذاشــتن برروی معضالت جامعه بیاییم با
مردمی که همواره صادقانه پای مملکتشان
ایستادهاند و جان و مالشان را دادهاند ،صادق
باشیم.

بین  35تا  45میلیون ،نرخی است که این
روزها خریداران نوزاد بایــد به داللها
بپردازند تا بتوانند به شکل غیرقانونی در
معاملهای دو ســر سود شــرکت کنند.
وضعیــت بــد اقتصــادی ،اعتیــاد و
بارداریهای نامشروع ،سرآغاز قصهای
است که موجب میشود به سر نرسد و
کودکان یــا نــوزادان به دســت بازار
خریداران و فروشندگان انسان بیفتند.
معاملهای که این روزها ابعــاد تازهتر و
بزرگتری به خود گرفته است.
علت دیگری که به بــازار خرید و فروش
کودکان رونق میدهد ،شــغل پردرآمد
تکدیگری است .مســئلهای که نه آمار
درستی دارد و نه شــفافیتی .کودکان
پس از فروخته شدن تبدیل میشوند به
بردگانی که میتوانند سودآوری کنند.
طبق جدیدترین آمارها ،این افراد به طور
متوسط بین  15تا  20میلیون تومان در
ماه درآمد دارند که حتی از درآمد برخی
پزشکان هم بیشتر است.
کافی است چرخی در نقاط آسیبخیز
بزنیم ،به داللهای کودکی برمیخوریم
که خرید و فروش کودک برایشان مثل
آب خوردن شده است؛ معامله ای که هر
دو طرفش برد-برد است ،هم فروشنده
خوشحال میشود و هم خریدار.
بماند که خریداران گاهی مشــتریانی
هســتند که از راهروهای پر پیچ و خم
قوانین بهزیســتی خســته شــدهاند و
ترجیح میدهند به این شــکل بچهدار
شوند ،ولی برخی دیگر هم قاچاقچیان
یا خردهفروشانی هستند که به این شکل
میخواهند سودی قابل توجه به دست
بیاورند .هر چه که باشــد ،معامله بر سر

دانستنیهای حقوقی
خیابان مقابل خانه و مغازه
ملک خصوصی نیست

باشگاه خبرنگاران جوان :بسیاری از مواقع
دیدهایم که نگهبانان ،کســبه ادارات یا هر
شخص دیگری مقابل محل کار خود ،کوچه،
خیابان ،یا مقابل منزل و اداره خود موانعی را
برای ممانعت از پارک خودروهای دیگر قرار
میدهند که بر اســاس قانون این کار جرم
است.بر اساس آنچه در قانون آمده است انجام
این کار نقض آشکار حقوق شهروندی است
و طبق قانون مجازات دارد،اما باید بدانیم که
مســدود کردن کوچه و خیابان جرم است
و مجازات دارد.طبق مــاده  ۲۴قانون مدنی
هیچ فردی نمیتوانــد کوچه و خیابانهایی
که بنبست یا مسدود نیستند را تحت تملک
خود قرار دهد.
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ی و مجازی باب شده است
خریدوفروش «جان» در فضای حقیق 

بردهفروشی مدرن با فرزندفروشی!
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جانی اســت که با قیمتهای مختلف
فروخته میشود.
آگهی فروش کودکان حاال زیر پوســت
شهر پخش شده اســت ،آگهیهایی که
بهزیستی با ورود به آنها قرار است میزان
آن را کاهش دهد واین معامله دو سر سود
را از میان بردارد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی
کشور تصریح کرد :اخیرا مواردی در مورد
فروش کودک و نوزاد مطرح میشود که
باید گفت این موارد از نظر قانونی کامال
قابل پیگرد است .هم کسی که خریدار
و هم کســی که فروشــنده است هر دو
مجرم هستند و ممکن است حکم قاچاق

کودک هم داشته باشد.
مســعودیفرید ،با بیان اینکه جلسات
متعددی بــا پلیس فتا ،قــوه قضاییه و
دادستانی برگزار کردیم تا برخورد قاطعی
با کســانی که کودکی را میفروشند یا
میخرنــد انجام شــود ،تصریــح کرد:
نکته دیگر هم این اســت کــه فرایند
فرزندخواندگی باید فرآیندی مشخص
باشد .اغلب کســانی که اقدام به خرید و
فروش کودک میکنند کسانی هستند
که شرایط و صالحیت الزم را ندارند.
تقریبــا همه خانوادههایــی که تاکنون
پایشــان به ماجــرای فرزندخواندگی
بــاز شــده اســت ،دربــاره اعمــال

سختگیریهای بهزیستی در این روند
اتفاقنظر دارند.
آن ســوی ماجرا معاون امور اجتماعی
سازمان بهزیســتی کشور است که بیان
میکند :دلیل مسئله این است که وقتی
کودک وارد خانوادهای میشود ،خانواده
مذکور باید صالحیت الزم را از همه لحاظ
ازجمله سالمت اخالقی ،روانی ،توانایی
نگهداری ،عدم سوءســابقه و اعتیاد به
مواد مخدر و محرک و داشتن تمکن مالی
برای نگهداری از کودک داشته باشد.
هماکنــون ســاالنه نزدیــک  ۱۷۰۰تا
 ۲۰۰۰نفر براساس قانون به خانوادهها
ســپرده میشــوند ،این در حالی است

عکس خبر

که تعــداد متقاضیــان فرزندخواندگی
چند برابر کودکانی است که به فرزندی
سپرده میشــوند .این امر حاکی از آن
اســت که تقاضا بــرای دریافت کودک
به مراتب بیش از تعــداد کودکان قابل
واگذاری به خانوادههاست .از سوی دیگر
فرآیند اجرایی فرزندخواندگی مستلزم
هماهنگیهــای بین بخش ســازمان
بهزیستی ،اداره سرپرستی قوه قضاییه،
نیروی انتظامی ،مراکز درمان ناباروری و
سازمان پزشکی قانونی و  ...است که همه
اینها به اضافه فهرســت طوالنی انتظار
برای دریافت کودک ،فرآیند فرزندپذیری
را برای متقاضیان فرزندخواندگی به طور
طبیعی طوالنی و زمانبر میسازد.
در این میان آمار کودکانی که بدون هیچ
قانونی به فروش میرســند یا خریداری
میشوند هم در دست نیست .گرچه به
گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی
ایران ،خرید و فــروش نوزاد هنوز به مرز
بحرانی نرســیده اســت ،اما نمیتوانیم
بگوییم که اصال وجود نــدارد .به گفته
سیدحسن موســو یچلک که چندی
پیش با یکــی از خبرگزاریها صحبت
کرده اســت« :یکی از پدیــده هایی که
در کشــور با آن مواجه هستیم خرید و
فروش نوزادان و کودکان است .گرچه این
پدیده به بحران تبدیل نشده اما نمیتوان
چشمها را به روی آن بســت و بگوییم
چنین پدیدهای نداریم ،اصلیترین عامل
خرید و فروش نــوزادان ،فقر و نیاز مالی
خانواده اســت .نظام حمایت اجتماعی
و تامین اجتماعی کشــور بــه گونهای
نیست که پوشــش فراگیر و اثربخشی
برای حمایــت از افراد نیازمند داشــته
باشــد و یکی از راههــای تامین هزینه
برای اینگونه خانوادهها ،خرید و فروش
کودکان است».

رها سازی پرندگان شکاری در طبیعت قم
 ١٠قطعه پرنده شکاری از گونههای عقاب ،شاه بوف ،جغد ،کورکور و سارگپه توسط سازمان حفاظت محیط زیست استان قم در دامنه طبیعت رها شدند.

سجاد حیات پور /خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان

کوتاه از جامعه
بازگشایی مجدد مراکز مشاوره
منوط به وضعیت هر استان

مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان
بهزیستی کشــور ضمن تشــریح نحوه ادامه
فعالیت مراکز مشاوره و روانشناختی سازمان
بهزیستی کشور گفت :تمام دورههای آموزشی
گروهی که نیاز به تجمع افراد یا قرار گرفتن در
یک مکان دارد تا اطالع ثانوی لغو شده است.
بهزاد وحیدنیــا  ،با بیان اینکه در ســتاد ملی
مقابله با کرونا جلسات متعددی در خصوص
نحوه فعالیت مراکز بهزیستی برگزار شده است،
گفت :به نظر میرسد تداوم پاندمی کرونا باعث
خواهد شــد تا بتوانیم ظرفیت ارائه خدمات
تخصصی را در حوزه درمان و ارتقای سالمت
روان تقویت کنیم .وی افزود :با این استدالل
اجازه بازگشایی و ادامه فعالیت مراکز مشاوره
با شرط رعایت نکات بهداشتی و پروتکلهای
مربوطه ،اخذ مجوز از ستاد مقابله با کرونا کشور،
مدیرکل بهزیســتی و مجموعه پیشگیری از
شیوع کرونا استان بر اساس شرایط هر استان
امکانپذیر خواهد بود.

نیکوکاران بدهی  ۳۸زندانی
را پرداخت کردهاند

ایرنا :مدیرکل زندانهای اســتان تهران در
جلسه هیئت امنای نمایندگی ستاد دیه استان
تهران افــزود :همان طور که مــاه رمضان ماه
بخشش بیانتهای الهی است ،رحمت واسعه
خداوند بــر بندگانی نازل میشــود که بر اثر
این رفتار شایسته و کمک به آزادی زندانیان
نیازمند جرایم غیرعمد ،موجبات رضایتش را
فراهم میکنند .سید حشمتاله حیاتالغیب
تصریح کــرد :با وجود عدم برگزاری مراســم
گلریزان به صورت حضوری در ســالجاری،
بحمداله طی پیگیری مددکاران این ســتاد
و مذاکرات متعدد با شــکات ،نیکوکاران نیز
آســتین همت باال زده و از ابتدای ماه مبارک
رمضان تا شب شــهادت امیرالمومنین(ع) و
لیالی قدر ،بدهی  ۳۸نفــر را پرداخت و زمینه
آزادی آنان را فراهم کردهاند.

مشموالن سربازی مشکلی برای
شرکت در کنکور ندارند

پارسیک :رئیــس ســازمان وظیفه عمومی
نیروی انتظامی اظهارکرد :همه مشموالنی که
از مقطع دیپلم و باالتر از مدارس یا دانشگاهها
در سال  ۱۳۹۸و ۱۳۹۹فارغ التحصیل شدهاند،
میتوانند در آزمونهای سراسری سال ۱۳۹۹
شرکت کرده و در صورت پذیرفته شدن و دارا
بودن شرایط الزم از مهرماه در دانشگاه تحصیل
کنند.سردار تقی مهری افزود :با توجه به اینکه
آزمونهای سراسری امســال با تعویق مواجه
شده ،مشموالن و خانوادههای آنان هیچ گونه
دغدغهای در این خصوص نداشته باشند زیرا
در صورت قبولی این عزیزان و پذیرفته شدن
آنان در دانشگاهها با احراز شرایط قانونی الزم،
ادامه تحصیل آنان بالمانع است.

حادثه
باند اسکیمری در چنگال پلیس

آموزش

شهری
وزیر آموزش و پرورش:

صدوراحکامرتبهبندیفرهنگیاننیازمند
مصوبه دولت است

مهر :وزیر آموزش و پرورش در نخستین نشست خبری خود بعد از
شیوع کرونا با خبرنگاران ،گفت :شــرایط کرونا مجموعه بخشهای
اقتصادی ،فرهنگی و آموزشــی را متأثر کرد و بــا تعطیلی طوالنی
واحدهای آموزشــی رو بهرو بودیم و تالشهای متنوعــی را به کار
گرفتیم و مجموعه تدابیری که امکانپذیر بود به کار گرفته شــد تا
آموزش تعطیل نشود و تا پایان اردیبهشت مجموعه محتوای درسی
ما از تلویزیون پخش میشود و بیش از  ۲۷میلیون بار محتوای دروس
دانلود شده اســت ،اما تلویزیون تعامل یکسویه اســت و برای انجام
تکالیف و کنترل تکالیف ما ســامانه شــاد را راهاندازی کردیم و ۱۲
میلیون و  ۵۰۰هزار دانشآموز به آن پیوستند.
محســن حاجیمیرزایی ادامه داد :به انتهای سال تحصیلی نزدیک
میشــدیم و با توجه به اینکه ممکن بود کســانی به این آموزشها
دسترسی نداشتند ما توزیع بستههای یادگیری را داشتیم و در مناطق
روســتایی حتی زودتر آموزشهای حضوری برگزار شد و در نهایت
ازشنبه مدارس سراسر کشور بازگشایی شد تا دانشآموزانی که نیاز
به راهنمایی دارند در مدرسه حضور یابند.به گفته وی بین  ۹۵تا صد
در صد معلمان و دانشآموزان بین  ۱۰تا  ۱۵درصد روز گذشــته در
مدرسه حضور داشتند و مدارس ضدعفونی شد و گزارشی که دیروز
گرفتیم امید بخش است.وی ادامه داد :کمتر از  ۱۵درصد مدارس ما
غیردولتی است و قطعاً به خاطر این مدارس نبود که مدارس بازگشایی
شدند.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش دیگری گفت :شرایط جدید
مجموعه تعادلهای موجود را با مشکل مواجه کرد .در بحث هدایت
تحصیلی آزمون رغبتسنجی اخذ شده و مطابق سالهای گذشته
پیگیری میشود.

وقتی فضای مجازی به یک معضل تبدیل می شود

تریاککشی کودک ۳ساله برای تبلیغ
فروش وافور

باشگاه خبرنگاران جوان :تبلیغ موادمخدر گاهی اوقات در صفحات
مجازی ب ه قدری آسان و بیدغدغه صورت میگیرد که حتی کودکان
نیز به آسانی به آن دسترســی دارند و این موضوعی است که نگرانی
والدین و خانوادهها را در پی دارد.البته عالوه بر دسترسی آسان برای
کودکان ،فروشندگان آن برای جذب مشــتری بیشتر از کودکان به
عنوان مصرف کننده موادمخدر تصاویری را منتشر میکنند که هم به
اصطالح بیضرر بودن آن را بیان کنند و هم فرهنگی را ترویج دهند
که نشــان دهد کودکان هم میتوانند مصرف کننده انواع و اقســام
موادمخدر باشند.
این در حالی اســت که چندی پیش صفحهای در فضای اینستاگرام
دست به دست شد که در آن فروشنده مواد مخدر عالوه بر تبلیغ انواع
ابزارآالت مصرف موادمخدر ،تصویر کودکی را منتشر کرد که در حال
کشیدن تریاک با وافور بود.
صفحه این شخص متخلف با واکنشهای افراد زیادی مواجه شد که در
نهایت با پیگیری باشگاه خبرنگاران جوان این فرد به مراجع انتظامی
معرفی و در نهایت صفحه وی در اینستاگرام معدوم شد.
در این خصوص سرهنگ داوود معظمی گودرزی سرپرست پلیس فتا
تهران بزرگ اظهار کرد :پیرو انتشار کلیپ کودکی که در حال استعمال
مواد مخدر است ،بالفاصله مراتب در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
او افزود :پس از رصدهای صورت گرفته شخصی که کلیپ این کودک
را در پیج خود بارگذاری کرده بود ،شناسایی و در کمتر از  ۴۸ساعت
با هماهنگیهای قضایی دستگیر شد.سرهنگ گودرزی تصریح کرد:
از شهروندان استدعا دارم در صورت مشاهده چنین مواردی در فضای
مجازی ،مورد مربوطه را در ســایت پلیس فتا بارگذاری کنند ،قطعاً
پلیس پیگیر خواهد بود.

سالمت
رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم مرکز سالمت

آیا کولرها باعث انتشار ویروس کرونا
میشوند؟

ایرنا :رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم مرکز سالمت محیط و کار
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد که بهتر است افراد
در مکانهای عمومی که از کولرهای آبی و گازی اســتفاده میشود،
ماسک بزنند.
عباس شاهسونی درباره احتمال انتشار ویروس کرونا به وسیله کولرها
بیان کرد :کولر آبی هوا را از بیــرون مکش کرده و وارد فضای داخلی
میکند .اگر کولر آبی در منازل اســتفاده میشــود مشکلی ندارد.
بهتر اســت که پنجره کمی باز باشد تا هوا به ســمت بیرون هدایت
شود.
ولی اگر از کولر آبی در ادارهها و فضاهای عمومی اســتفاده میشود،
بحث دیگری است .کولر آبی هوا را به جریان میاندازد و اگر کسی در
این فضاها مبتال به ویروس کرونا باشد و قطرات تنفسی او در هوا منتشر
شده باشد ،بهتر است همه افراد در ادارهها و فضاهای عمومی که از کولر
آبی استفاده میشود ،از ماسک استفاده کنند .البته در منازلی که از
کولر آبی استفاده میشود ،نیازی به استفاده از ماسک نیست.وی ادامه
داد :کولر گازی هوای داخل را مکش کرده و خنک میکند و دوباره در
همان فضا پخش میشود .بنابراین اگر ویروس در فضا وجود داشته
باشد ،ممکن است ویروس منتشر شود .این مشکل همچنان در مورد
منازل مشکلی ندارد .چون افراد در کنار هم در منزل زندگی میکنند
و تعامل وجود دارد.
رئیس گروه ســامت هوا و تغییر اقلیم مرکز ســامت محیط و کار
وزارت بهداشت گفت :در ادارهها و فضاهای عمومی که از کولر گازی
استفاده میشود هم باید افراد از ماسک استفاده کنند .حتی اگر افراد
در پاساژها در راهروها تردد میکنند هم به دلیل استفاده از کولر گازی
در مغازهها ،بهتر است از ماسک استفاده کنند.

یلدا توکلی  /گروه جامعه :رئیس کالنتری
 ۱۱۱هفت چنار از دســتگیری باند کالهبردار
اسکیمریدرمنطقههفتچنارخبرداد.سرهنگ
هادی زمانیان گفت :فردی با مراجعه به کالنتری
از برداشت غیرمجاز از حساب بانکیاش خبر داد و
عنوان کرد که در کنار دستگاه خودپرداز چند نفر
ایســتاده بودند که یکی از آنها رمز کارت مرا به
صورت تلفنی برای فردی پشت تلفن خواند و از
محل دور شد و پس از دقایقی متوجه شدم مبلغ
 ۱۰میلیون تومان از حسابم برداشت شده است.
وی افزود :بدین ترتیب تیمی از ماموران عملیات
کالنتری برای بررســی موضوع به محل رفته و
مشاهده کردند چند مرد سوار بر یک نیسان آبی
رنگ در حال زاغزنی هستند که به سرعت ماموران
وارد عمل شــده و پس از دستگیری متهمان در
بررسی از خودرو یک دستگاه اسکیمر که روی
دستگاه عابربانک نصب میکنند کشف کردند.
این مقام پلیسی ادامه داد :در تحقیقات پلیسی
مشخص شد متهمان دســتگاه اسکیمر را روی
دستگاه خودپرداز نصب کرده و یکی از آنها پشت
سر افراد مراجعه کننده به دســتگاه خودپرداز
ایستاده و زمانی که افراد اقدام به وارد کردن رمز
کارت بانکی خود میکردند یکی از کالهبرداران
رمزراازطریقتلفنبههمدستدیگرشکهداخل
خودروی نیسان نشسته بوده تکرار میکرده است
و بعد از رفتن مشتریان از دستگاه خودپرداز ،اقدام
به برداشتن دستگاه اســکیمر کرده و با توجه به
اینکههمهمشخصاتکارتکپیشدهورمزکارت
را نیز در اختیار داشتن اقدام به برداشت یا انتقال
پول از حساب افراد میکنند.
رئیس کالنتری  ۱۱۱هفت چنار گفت :متهمان
به  ۳۰فقــره کالهبرداری اســکیمری اعتراف
کردند .وی افزود :کاربران در زمان اســتفاده از
دســتگاه خودپرداز به صورتی رمز کارت خود را
وارد کنند که برای دیگران قابل رویت نباشــد و
از دستگاههایی استفاده کنند که روی آن نوشته
باشد آنتی اسکیمر و به چراغ سبز روی دستگاه در
محل ورود کارت عابربانک توجه کنند که وجود
داشته باشد.

