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تحلیل شوک
افزايش جرايم
با فروپاشي هرم قدرت

ادامه از صفحه 11
اما نبود مدل تربيتي واحد از سوي والدين
و كاهش مسئوليت زنان در خانه نمودار هرم
ق��درت در خان��واده را از حال��ت عمودي به
حالت كام�ل ً
ا افقي تبديل كرده و قدرت بين
اعضاي خانواده توزيع ش��ده است .فروپاشي
قدرت و جايگزيني آن در نظام خانواده شايد
پاسخ نظام رفتار افراطي و تفريطي مردان در
خانواده سنتي باشد مث ً
ال پديده رفتار خشن
با زنان ،خش��ونت عليه كودكان و پديده تلخ
كودك آزاري از آن جملهاند.
پدي��ده تك فرزن��دي و فرزندس��االري،
اعطاي قدرت به فرزندان را فراهم ساخته اگر
چه اين امر با تواناييهاي بالقوه آنان در تضاد
و تناقض اس��ت ،شايد پريشانيهاي خانواده
امروزي بهخاطر فق��دان مهارتهاي الزم بر
اداره ق��درت محول��ه به فرزن��دان و ضعف و
ي در تصميم گيريهاي اساسي توسط
كاست 
آنان و س��وء مديريت در بهرهگيري از قدرت
است.
مكانيزم انتق��ال قدرت به واس��طه بروز
تعارضات نقش اجتماعي و فقدانهاي ايجاد
شده در نهاد خانواده ريشه بسياري از عناصر
بحران زد ه خانواده امروزي است.
چيرگ��ي عقالني��ت ص��وري ،دگرگونی
ش��رایط اجتماعي و اهميت توجه به منافع
ف��ردي امروزه خانوادهها را دچار مش��كالت
جدي كرده اس��ت .چون خان��واده معلولي
از علته��اي كالن جنبشه��اي اجتماعي،
چالشه��اي اقتص��ادي و فرهنگ��ي جامعه
اس��ت و دگرگوني هرم ق��درت در آن نيز با
واكنشش��ديد كنشگران اجتماعي همراه
ب��وده اس��ت.حاكميت رواب��ط مكانيك��ي
پيوندهاي عيني -به جاي روابط ارگانيكيپيونده��اي ذهن��ي -تعارض��ات در نظامارزش��ي از خود بيگانگي و پديده تلخ« انبوه
تنها» ارمغان خانواده نوين است.

شوک نجات
نجات  8عضو خانواده
از گازگرفتگي پكيج

هشت عضو يك خانواده در تبريز از مرگ
بر اثر گازگرفتگي نجات پيدا كردند.
مسئولروابطعمومياورژانسآذربايجان
شرقي به ايرنا گفت :عصر روز دوشنبه در اثر
نشت گاز منوكسيد كربن از پكيج خانهاي در
منطقه «پرواز» تبريز هش��ت تن از اعضاي
اين خانه دچار گازگرفتگي ش��دند«.حبيب
حس��ينقليزاده» ب��ا بيان اينك��ه اعضاي
خانواده با هش��ياري با اورژانس تبريز تماس
گرفتند ،اف��زود :بالفاصله تكنيس��ينهاي
اورژان��س در مح��ل حاضــــــ��ر ش��ده و
مس��موم ش��دگان را ب��ه بيمارس��تان امام
رضا(ع) انتقال دادند.وي يادآورشد :وضعيت
عمومي اينافراد رضايتبخش است.
وي ب��ا بي��ان اينك��ه در مواق��ع ب��روز
گازگرفتگي در نخس��تين فرصت ش��خص
مس��موم بايد به هواي آزاد انتقال داده شود،
تأكيد ك��رد :همه وس��ايلي كه از س��وخت
استفاده ميكنند ميتوانند منوكسيد كربن
توليد كنند بنابراين عموم مردم بايد بهطور
مداوم وسايل گازسوز را بررسي كنند.

بهگزارش ديدهبان حيات وحش ،پس از گذشت  18ماه تالش و دوربينگذاري
در پناهگاه حياتوحش دربند «راور» فروردين سال  93از پلنگ ايراني در دو نقطه
از اين پناهگاه عكس��برداري شد ،اما با وجود مشاهده رد يوزپلنگ هنوز تصويري از
يوز در اين منطقه به ثبت نرسيده است.در اين پروژه كه از مهرماه  ۹۱توسط انجمن
يوزپلنگ ايراني و اداره حفاظت محيط زيس��ت راور ب��ا حمايت اداره كل حفاظت
محيط زيس��ت كرمان درحال اجرا اس��ت ،بيش از  ۲۵نقطه در بخشهاي مختلف
منطقه با استفاده از دوربينهاي تلهاي مورد پايش قرار گرفتند اما هيچ تصويري از
پلنگ و يوز بهدست نيامد تا اينكه در فروردين سال  ۹۳از پلنگ ايراني در دو نقطه
اين پناهگاه عكسبرداري شد.يكي از تصاوير ثبت شده نشان دهنده جنسيت ماده
اين پلنگ اس��ت و زاويه متفاوت در تصوير ديگر امكان مقايس��ه دو تصوير از طريق
خالهاي پوست و شناسايي پلنگ در تصوير دوم را غيرممكن ميكند.با اين حال،

عکسبرداري از
پلنگ ايراني با
دوربينهاي تلهاي
دوربينهاي تلهاي پس از
 18ماه توانستند از پلنگ ايراني
در دو نقطه از «راور» كرمان
عکسبرداري كنند.

ظاهر جانور در دو تصوير حاكي از آناست تصاویر كه در دو نقطه متفاوت و با فاصله
 ۸كيلومتر گرفته ش��ده ،احتم��االً متعلق به يك پلنگ اس��ت.پيش از اين از گربه
وحش��ي و كاراكال در اين منطقه تصويربرداري ش��ده است .همچنين در سال ۸۶
يك پلنگ در اين منطقه بر اثر تصادف با خودروهاي عبوري ازبين رفته بود.پناهگاه
حيات وحش دربند راور در شرق راور قرار دارد و به دليل وجود ناامنيهاي متعدد،
امكان تحقيق و بررس��ي تنها در بخشي از اين منطقه وجود دارد.با اينكه تابهحال
در  ۴نقطه كه رد تازه يوزپلنگ در اين نقاط مش��اهده شده دوربينهاي تلهاي كار
گذاش��ته شدهاند ولي هنوز با گذشت  ۱۸ماه موفقيتي براي تصويربرداري از يوز در
اين منطقه بهدست نيامده و تالشها همچنان ادامه دارد.تصاويري كه در فروردين
ماه سال جاري از پلنگ ثبت شده اميد تيم تحقيقاتي اين پروژه را براي ثبت حضور
يوز در پناهگاه حيات وحش دربند راور دوچندان كرده است.

گفت و گو با فرمانده  2عملیات دستگیری دزدان دریایی آب های آزاد

وحشت دزدان دريايي از تكاوران كالهسبز ايران
حمید حاجی پور

گروه ش�وك :دزدان دريايي در آبهاي
آزاد وقت�ي پرچم ايران را روي كش�تياي
ميبينند وحشت به جانشان ميافتد.
ت�كاوران كالهس�بز روي عرش�ه
كش�تيهاي نظام�ي و حتي كش�تيهاي
ب�اري و ماهيگيري در آمادهباش هس�تند.
ش�ايد باره�ا ش�نيده باش�يد ك�ه دزدان
دريايي به كشتيهاي تجاري يا نفتكشها
حمل�ه كردهان�د و آنها را ب�ه تصرف خود
درآوردهان�د ول�ي در م�دت زمان بس�يار
كوتاه�ي ت�كاوران نيروي درياي�ي ارتش
موفق به باز پسگيري شناورها شدهاند.
جزئي�ات آزادس�ازي اين ش�ناورها از
زبان تكاوران بس�يار جالب بوده و جزئيات
آن ش�ايد باورنكردني باش�د .آن�ان براي
رهايي كش�تيهاي دزديده ش�ده از سوي
دزدان درياي�ي س�اعتها و حت�ي روزها
مب�ارزه و س�رانجام به پيروزي ش�يريني
دست پيدا ميكنند.ناخدا سوم -سرگرد-
«سيدمحمد حسيني مقدم» فرمانده مركز
آم�وزش جنگهاي آبي و خاك�ي در مركز
آموزش تفنگ�داران دريايي منجيل كه در
چندين عمليات براي رهاسازي شناورهاي
دزديده شده شركت داش�ته گفتوگويي
خواندني با خبرنگار شوك داشته است.
چند س�ال ميش�ود در نيروي دريايي
خدمت ميكنيد؟
م��ن  15س��ال پيش ب��ه اس��تخدام نيروي
دريايي ارتش جمهوري اس�لامي ايران درآمدم
و از س��ال  86نيز به عنوان تكاور دريايي مشغول
به خدمت هستم.
تاكن�ون چندب�ار ب�ه مأموريته�اي
فرامرزي اعزام شدهايد؟
چه��ار ب��ار ب��ا ناوه��اي جنگي و اس��كورت
كش��تيهاي تج��اري و نفت��ي ب��ه مأموريت در
اقيان��وس هند ،خليج عدن و درياي س��رخ اعزام
شدهام.
چن�د ب�ار ب�ا دزدان درياي�ي روب�هرو
شدهايد؟
در دو مرحله با دزدان دريايي روبهرو شدهام؛
يكبار در تابس��تان س��ال  91و در ابتداي خليج
عدن ب��ود و يكبار نيز در ش��مال اقيانوس هند
و زماني كه دزدان دريايي قصد حمله به كش��تي
ماهيگيري را داشتند.
از جزئيات اين عملياتها ميگوييد.
در نخس��تين روياروي��ي ب��ا دزدان دريايي
من و س��اير تكاوران تحت عنوان اس��كورت در

يك نفتكش حضور داش��تيم ،هوا رو به روش��ن
ش��دن بود كه متوجه حضور  11قايق و يك لنج
ماهيگيري در مسير حركتمان شدم .اين صحنه
برايم غيرعادي ب��ود و احتمال دادم آنان دزدان
دريايي هستند كه در پوشش ماهيگيران محلي
قصد حمله و تصرف كشتي را دارند.
از همكارانم خواس��تم سريع پش��ت تيربار و
تجهيزات دفاعي حاضر ش��وند و آرايش ويژه به
خود بگيرند .شرايط حس��اس و بحراني بود زيرا
شليك به سوي نفتكش احتمال انفجار را در پي
دارد .بنابراين حواس��مان به همه تحركات بود و
با نزديك ش��دن آنان و نخستين شليك از سوي
دزدان دريايي ،پاس��خ آنان با آتش سنگين داده
ش��د و بالفاصله از ترس پا به فرار گذاش��تند و ما
نفتكش را بدون هيچگونه خسارت جاني و مالي
به مقصد اس��كورت كرديم و در دومين درگيري
بنابر درخواس��ت يك كش��تي مجهز ماهيگيري
كشورمان كه ميخواس��ت به صيد ماهي تن در
منطقهاي كه امنيت بس��يار پايين��ي دارد برود،
تيمي از تكاوران به فرماندهي من در آن كش��تي
حاضر شديم.
هن��وز چن��د روزي از فعاليت اين كش��تي
نگذشته بود كه دو قايق و يك لنج ماهيگيري به
ما حمله كردند و با شليك به سوي كشتي قصد
تصرف آن را داش��تند .آنها اطالع نداشتند كه

نيروهاي تكاور و آماده داخل كش��تي هستند.
به ه��ر ترتيب با ش��جاعت تيم ت��كاوري موفق
ب��ه ف��راري دادن دزدان دريايي ش��ديم و اين
كش��تي نيز به سالمت پس از صيد به كشورمان
بازگش��ت.
دزدان درياي�ي معموالً با چه ش�گردي
وارد عمل ميشوند؟
ابت��دا بايد به نكته مهمي اش��اره كنم ،دزدان
دريايي كه بيشتر جزو كشورهاي يمن و سومالي
هس��تند به فعاليتهاي نظامي آش��نا هستند و
قب ً
ال نظام��ي بودهاند و با توجه به بيثباتي اوضاع
داخلي كشورش��ان و نبود حكومت مس��تقل به
دزدي دريايي روي آوردهاند و با سرقت قايقهاي
كوچك و با س��رقت لنج و كش��تيهاي بزرگتر
دست به سرقتهاي سازمانيافتهاي در آبهاي
آزاد ميزنند.
دزدان درياي��ي در اجراي نقشههايش��ان در
پوش��ش ماهيگيران محلي در مسير كشتيهاي
مورد نظرش��ان قرار ميگيرند و ط��وري وانمود
ميكنند ك��ه در حال ماهيگيري هس��تند ولي
وقت��ي كام�ل ً
ا نزديك ميش��وند با اس��تفاده از
س�لاحهايي كه در اختيار دارند به سوي كشتي
ش��ليك ميكنند تا وحش��ت را به ج��ان خدمه
كش��تي بيندازند و اگر عكسالعمل��ي نديدند با
اس��تفاده از چنگكه��ا و نردبانهاي مخصوص

رئيس
پليس راهور جديد تهران عنوان كرد
گ�روه ش�وك :كنت�رل ترافي�ك
پايتخت از سيستم سنتي به هوشمند
تغيير خواهد يافت.
رئيس پليس جديد راهنمايي و رانندگي
تهران از بهكارگيري سيستمهاي هوشمند
بويژه دوربينهاي  ITSدر معابر و گذرگاههاي پايتخت خبر داد.
س��رهنگ «تيمور حسيني» در نخستين نشست خبرياش گفت :پليس
راه��ور تهران با تغيير برنامه و تاكتيكه��اي خود به دور از اقدامات هيجاني،
احساسي و عجوالنه به دنبال به اجرا درآوردن برنامههاي هدفدار و هوشمند
اس��ت.وي گفت :آييننام��ه و قانون ،تكليف پلي��س را در برخورد با تخلفات
رانندگي روشن كرده است و ما براي ارتقاي فرهنگ ترافيك دو هدف انضباط

در س��ريعترين زمان وارد عرش��ه ميشوند و آن
را به تصرف خود در ميآورند و كشتي را به سوي
س��واحل خود ميبرند ،ولي اگر پاس��خ س��ختي
از كش��تي دريافت كنند بيدرن��گ آنجا را ترك
ميكنند.
دزدان درياي�ي بيش�تر در چ�ه زماني
دست به سرقت ميزنند؟
اين تبهكاران بيش��تر هنگام غروب يا هنگام
روش��ن ش��دن هوا يعني زماني ك��ه خدمههاي
كشتي خستهاند يا هنوز از خواب بيدار نشدهاند
نقش��ه خود را به اج��را ميگذارند و ب��ا توجه به
چابك��ي و توان جس��ماني خوبي ك��ه دارند در
كوتاهتري��ن زمان كش��تي را به تص��رف خود در
ميآورند.
بهتري�ن خاطرهت�ان در دوران تكاوري
چيست؟
بهترين خاطراتم مربوط به زماني اس��ت كه
همكارانم براي رهايي يا دفاع از يك ش��ناور وارد
عمل شدند و آن را از دست دزدان دريايي نجات
دادند .اين لحظ��ات برايم بس��يار غرورآفرين و
لذتبخش است.
تكاوري را چقدر دوست داريد؟
خيلي ،بيش از چي��زي كه فكر ميكنيد! من
در ابتدا در نيرويي درياي��ي ارتش به عنوان يك
تفنگدار مش��غول به خدمت بودم ولي با توجه به

عالقه بس��ياري كه به تكاوري داش��تم و با وجود
اطالع از اينكه گذراندن اين دوره بسيار سخت و
طاقتفرسا است ولي آن را به جان خريدم و اين
دوره را با موفقيت گذراندم و يك تكاور كالهسبز
شدم.
چه فرقي بين كالهس�بزها و كاله آبيها
وجود دارد؟
كس��اني كه در آموزش��گاه
منجي��ل تح��ت آم��وزش قرار
ميگيرند موفق به دريافت كاله
آبي ميش��وند ولي كساني كه
ميخواهند تكاور ش��وند و كاله
سبز دريافت كنند ،بايد چندين
دوره س��خت ش��بانهروزي را
بگذرانن��د .اين دورهها ش��امل
راپ��ل ،غواصي ،دفاع ش��خصي
و ...اس��ت كه موفقيت در آنها
بسيار مش��كل است .بايد اشاره
كنم كه ت��كاوري يك تخصص
در تفنگداري دريايي است.
يك تكاور ب�راي مقابله
ب�ا دزدان درياي�ي چ�ه
آموزشهايي ميبيند؟
آموزشه��اي ويژهاي وجود دارد ،بخش��ي از
آموزش ت��كاوران رويارويي ب��ا دزدان دريايي و
تصرف شناور دزديده شده است و اين تمرينها
در مرك��ز آم��وزش و با شبيهس��ازي ماكتهاي
شناورهاي بزرگ صورت ميگيرد و تكاوران بايد
نحوه تصرف آن را با باالرفتن از طناب و استفاده
از تجهي��زات خاص فرا بگيرند .آنان آموزشهاي
ديگري را نيز ميبينند كه در قالب آموزشهاي
عملياتي ،روحي و رواني است.
يك تكاور تا چه مدتي ميتواند فعاليت
داشته باشد؟
هر سال از تكاوران تس��تهاي شنا ،آمادگي
جس��ماني ،تيراندازي و ...گرفته ميش��ود و اگر
تكاوري ح��د نصاب معين را به دس��ت نياورد از
چرخه فعاليت تيمهاي تكاوري خارج ميش��ود،
بنابراين رقابت براي باقي ماندن در اين تخصص
هميشه بين كالهسبزها وجود دارد.
تكاوري چه سختيهايي دارد؟
س��ختيهاي خ��اص خ��ود را دارد ،دوري از
خان��واده ،احتمال بروز هرگون��ه حادثهاي براي
خودمان يا كش��تيها گوش��هاي از سختيهايي
اس��ت كه م��ا ب��ا ج��ان و دل آن را پذيرفتهايم و
خانوادههايم��ان نيز به دوري ع��ادت كردهاند و
ميتوان گفت آنها نيز ما را به طور غيرمستقيم
در اج��راي عملياته��ا همراه��ي ك��رده و ب��ا
حمايتهايشان روحيهمان را تقويت ميكنند.

كنترل هوشمند ترافيك پايتخت

ترافيكي و كاهش سوانح و تلفات رانندگي را برنامهريزي كردهايم.
حس��يني ادامه داد :راهنمايي و رانندگي پايتخت چهار س��ال متوالي در
مس��ير روند كاهش تصادفات حائز رتبه برتر ش��ده است كه بايد اين روند كه
وظيفهاي س��خت اس��ت ،ادامه يابد.رئيس پليس راهور پايتخت خاطرنشان
كرد :برنامههايي براي موتورس��واران متخلف و عاب��ران پياده داريم كه براي
رس��يدن به اهدافم��ان رويكردمان را تغيير خواهي��م داد و اين كار نيازمند
تعامل پليس و جامعه است.
وي گفت :قصد داريم كنترل ترافيك از سيس��تم س��نتي را به سيس��تم
هوشمند تغيير دهيم و معابر ،تقاطعها و گذرگاهها را مجهز به سيستم ITS
كني��م و در كنار آن از آموزش نيز اس��تفاده خواهيم كرد زيرا آموزش يكي از
ابزارهاي قوي در فرهنگسازي است.

حسيني در پاس��خ به سؤال خبرنگار ش��وك درباره اصالح هندسه نقاط
حادثهخيز تصريح كرد :رس��يدن به اين اهداف در كالنش��هر تهران نيازمند
برنامهريزي همهجانبه است و نبايد با نگاهي تكبعدي به ترافيك نگاه كنيم.
اصالح هندس��ه نقاط حادثهخيز جزو فعاليتهايي است كه كارشناسان ما با
بررس��يهاي همه روزه و جمعآوري گزارشات به آن ميپردازند كه برخي از
اين ايرادات كه جزئي هس��تند توسط شهرداري اصالح ميشوند ولي برخي
كه نياز به اصالحات وس��يعتر دارد نيازمند بودجه و بحث در كميسيونها و
جلسات است.
حس��يني در پايان گفت :اميدواريم س��ال  93محدوده ط��رح زوج و فرد
همانن��د مح��دوده طرح ترافيك مجهز به دوربينهاي هوش��مند ش��ود كه
فعاليتهاي ابتدايي در اين زمينه صورت گرفته است.

دستگیری باند سارقان سوخت از لوله های زیرزمینی

نجات معجزهآساي مسافر قاچاقي هواپيما در هاوايي

گروه شوك :پس�ر  16سالهاي كه در
محفظه چ�رخ فرود هواپيم�ا در پرواز
كاليفرنيا به هاوايي مخفي ش�ده بود از
مرگ نجات يافت.
بهگزارش آسوش��يتدپرس ،اين هواپيما
پس از پنج س��اعت پ��رواز از منطقه «س��ن
خ��وزه» كاليفرني��ا در ف��رودگاه «مانوئي»
ب��ه زمين نشس��ته و مس��ئوالن پرواز پس��ر
 16س��اله را يافتهاند .آنها اعالم كردهاند اين
پس��ر بس��يار خوشش��انس بوده كه نجات
يافته است«.تام سيمون» سخنگوي پليس

اف.ب��ي.آي در «هونولولو» گفت :فيلمهاي
امنيتي فرودگاه س��نخوزه تأييد كرده پسر
ج��وان از «س��انتاكالرا»ي كاليفرنيا پس از
پرش از حصارها خود را به قس��مت محفظه
چرخ هواپيما رس��انده اس��ت .هنگامي كه
هواپيماي بويينگ  767در «مانوئي» فرود
آمده پس��ر از محفظ��ه پري��ده و در اطراف
زمينهاي فرودگاه س��رگردان بوده اس��ت.
كارشناسان هنوز باور نميكنند اين نوجوان
چگونه توانسته در سرماي شديد و در ارتفاع
باال زنده بماند.

گروه شوك :اعضاي يك باند با استفاده از روشهاي جديد حدود  30هزار ليتر
مواد نفتي «ديزل» را از خط لوله زير زميني س��رقت كردند .طبق گزارش مسئوالن
پااليش��گاه « »Essoدر «همپش��ر» انگلستان ،باند سارقان س��وخت با اتصال يك
مكن��ده مكانيكي درعمق چندين مت��ري زمين و پمپاژ «ديزل» ب��ه درون كانتينر
بيش از  41هزار پوند س��وخت مايع به س��رقت بردند.اين حادثه هنگامي از س��وي
مأموران پليس تحت پيگيري قرارگرفت كه مس��ئوالن پااليشگاه متوجه تانكرهاي
حامل سوخت دراطراف پااليشگاه شدند.پس از اين سرقت ماهرانه ،مأموران پليس
«همپش��ر» با زيرنظر گرفتن منطقه مورد نظر و كمين هوشمندانه توانستند دو مرد
 32و  34س��اله را هنگام انتقال كانتينرهاي نفتي شناس��ايي و بازداشت كنند .طبق
نظر كارشناس��ان امنيتي پليس ،اين س��وختها براي صادرات به كشورهاي حوزه
يورو در نظر گرفته ش��ده بود .ش��ركت نفتي و پااليش��گاه « »Essoدر دهه 1980
ميالدي ساخته شد و يك دهه بعد توسعه يافت .مهمترين مصرف كنندگان سوخت
پااليش��گاه همپشر را فرودگاههاي بينالمللي انگلستان تشكيل ميدهند .فرودگاه
شهر بيرمنگام از جمله خريداران اصلي اين پااليشگاه است.

سيل در روماني
3قرباني گرفت

گ�روه ش�وك :ب�ارش بارانه�اي
سيلآس�ا و جاري شدن س�يل در جنوب
روماني س�ه ت�ن را در كام مرگ ف�رو برد و بي�ش از  250نفر را
بيخانمان كرد.
براس��اس گ��زارش مقامهاي امنيت��ي روماني ،پيرمرد  80س��اله،
كودكي  13س��اله و يك جوان  20س��اله بر اثر ش��دت جريان سيل در
خانههايشان كشته شدهاند .طبق گزارشهاي ارسال شده گروه امداد
و نجات تاكنون بيش از  550عمليات نجات صورت گرفته اس��ت.بر اثر
س��يل  86روس��تا در جنوب روماني در محاصره جريان آب ماندهاند ،با
اين حال تيم ويژه امداد همراه ارتش در جس��توجوي راهكاري سريع
براي مهار سيل هستند .مركز هواشناسي روماني ،ذوبشدن بيسابقه
برف كوهها و بارشهاي ش��ديد را عامل اصلي اي��ن رويداد اعالم كرد.
كشورهاي همس��ايه روماني از جمله بلغارستان و صربستان نيز با اين
مشكل مواجه هستند.

شــــــوک امروز
كنترل هوشمند ترافيك
پا يتخ��ت
سيل در روماني 3قرباني
گرفت
نجات معجزهآساي مسافر
قاچاقي هواپيما در هاوايي

شوک مجازی
رايانههاي آلوده

ابزاري براي هكرها
هكرها با رايانههاي آلوده اقدام به س��رقت
اطالعات ميكنند.
رئيس مركز تش��خيص و پيشگيري پليس
س��ايبري ايران به كاربران هش��دار داد مراقب
باشندزيراهکرهابرايسرقتاطالعاتکاربران
وبسايتها از هر روشي مانند جعل،استفاده
از فايلهاي فلش مخرب يا بدافزارهايي که در
نرمافزارها ،فيلمها ،موزيکها و عکسها مخفي
ميكنند؛ استفاده ميكنند.
س��رهنگ نيكنفس با بي��ان اين مطلب
گفت:هکرها با اس��تفاده از کده��اي مخرب،
کاربران را به سايتهاي آلوده هدايت ميكنند
و رايانهها را آلوده ميکنند و از رايانههاي آلوده
ش��ده اطالعات ش��خصي کاربران را به سرقت
ميبرند ي��ا از آن جهت حمله ب��ه ديگر افراد يا
س��ازمانها اس��تفاده ميكنند .وي در ادامه از
برخورد با وب س��ايتهايي مانند سايــتهاي
قمار و ش��رط بندي ،فــــــ��روش کاالهاي
ت آنها کام ً
ال مجرمانه و
غير مجازو ...ک��ه فعالي 
مشهود است ،خبر داد.
اين مقام پليس س��ايبري ب��ا بيان اينكه
برخي از بدافزارها و ابزارهاي جاسوسي مخفي
در وبسايتها وجود دارد که شناسايي آنها از
طريق کاربر ممکن نيست ،عنوان داشت :وب
سايتهايي هستند که ظاهري موجه و خوب
دارند و در ظاهر فعاليت مجاز انجام ميدهند
ولي در پشت صحنه خدماتي که ارائه ميکند،
ميتواند براي کاربران مضر باش��د و همچنين
وبس��ايتهايي که واقعاً فعاليت مجاز دارند
و مورد اعتم��اد ميليونها کاربر اس��ت بر اثر
خطاهاي انساني و رعايت نكردن اصول ايمني
و امنيتي ،هکرها ب��ا روشهاي مختلف اقدام
به اجراي کده��اي مخرب روي رايانه کاربران
ميكنن��د و اطالع��ات کاربران را به س��رقت
ميبرن��د ي��ا ديگراعم��ال مجرمان��ه را انجام
ميدهند.اين مقام ارش��د پليس تصريح كرد:
امنيت پليس��ي صددرصد نيس��ت ،بنابراين
اگر بخواهيم هميش��ه در مقاب��ل تهديدات و
خطرات وبس��ايتهاي آل��وده امنيت کامل
داشته باشيم ،نبايد هرگز وارد هيچ وبسايتي
در اينترن��ت ش��ويم ک��ه اي��ن روش منطقي
نيس��ت بنابراين بايد تالش کني��م با افزايش
آگاه��ي ع�لاوه ب��ر اس��تفاده از فناوريهاي
روز ب��ه حداکثر امنيت برس��يم .رئيس مركز
تشخيص و پيش��گيري پليس سايبري ايران
افزود :هکره��ا جهت نفوذ به رايانه و س��رقت
اطالعات کاربران وبس��ايتها از هر روش��ي
اس��تفاده ميکنند به عنوان مث��ال جعل وب
س��ايتها ،اس��تفاده از فايلهاي فلش مخرب
در وبسايتها ،کوکيهاي فلش ،لينکهاي
کوتاه ش��ده که توسط هکرها ايجاد ميشود تا
کاربران به مکانهاي نامشخص هدايت شوند
يا بدافزارهايي که توسط هکرها در نرمافزارها،
فيلمها ،موزيکها و عکسها مخفي هستند و
رايانه را آلوده ميکنند .اين مقام مس��ئول در
ادامه توصيههايي جهت حفظ امنيت در مقابل
س��ايتهاي مخ��رب و آلوده عنوان داش��ت و
گفت :نصب نرمافزارهاي امنيتي تا حد زيادي
ميتوان��د در مقابله با بدافزاره��ا کمک کند،
البت��ه از نرم افزارهاي اصلي و معتبر اس��تفاده
کنيد .بسياري از برنامههاي کرک شده توسط
مجرمان آلوده به بدافزار ميشوند که ميتواند
مش��کالتي را براي کاربران ايجاد كند .رئيس
مركز تشخيص و پيش��گيري پليس سايبري
اي��ران در خاتمه از هموطنان خواس��ت تا در
صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طريق
سايت پليس فتا به آدرسCyberpolice.ir
بخش تماس با ما گزارش كنند و هش��دارهاي
پليس را در فضاي مجازي جدي بگيرند.

