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پسر ۱۱ساله حساب 
۶۰میلیونی مادرش را 

خالی کرد
آنالین  کالس های  و  کرونا  به خاطر  که  حاال  همشهری: 
تبلت شده اند،  یا  به گوشی  مجهز  دانش آموزان  همه  مدارس، 
یکی از راه های پر کردن اوقات فراغت برای آنها شرکت در 

بازی های آنالین است.
نباشد ممکن است  با نظارت والدین همراه  بازی هایی که اگر 
دردسرهای بزرگی به وجود بیاورد. مثل ماجرایی که چند روز 
داد و در جریان آن پسری 11ساله ظرف  پیش در مشهد رخ 

4روز حساب 60میلیون تومانی مادرش را خالی کرد.
این پرونده زمانی به جریان افتاد که زنی راهی پلیس فتا مشهد 
شد و گفت که حساب بانکی اش خالی شده است. او توضیح 
داد: من سرپرست خانواده ام هستم و 3فرزند دارم. به دلیل درآمد 
کمی که دارم زندگی را به سختی می گذرانیم و همه تالشم این 
از  برای همین  باشند.  نداشته  فرزندانم کم و کسری  است که 
مدت ها قبل 60میلیون تومان در حسابم بود که قصد داشتم آن 
را برای پول پیش خانه و رفاه بیشتر فرزندانم استفاده کنم اما روز 
گذشته که به بانک رفتم، متوجه شدم پولی در حسابم نیست. 
شوکه شدم و ماجرا را به رئیس بانک اطالع دادم و آنها بعد 
از بررسی  تراکنش  ها گفتند که همه 60میلیون تومان موجودی 

حسابم صرف خریدهای اینترنتی شده است.
با شکایت این زن، تحقیقات برای شناسایی سارق اینترنتی شروع 
شد. مأموران متوجه شدند که سرقت از حساب شاکی در چند 
مرحله و بین ساعات 3 تا 5صبح صورت گرفته است. مأموران 
با ردگیری سرنخ های به جا مانده از سارق او را شناسایی کردند 
و معلوم شد که سارق اینترنتی کسی نیست جز پسربچه 11ساله 

خانواده .
حساب  موجودی  تومان  60میلیون  4روز،  ظرف  که  کسی   
به  ماموران  بود.  کرده  اینترنتی  بازی  یک  صرف  را  مادرش 
تحقیق از این پسربچه پرداختند و او گفت: از مدتی قبل شروع به 
یک بازی آنالین کردم. بازی طوری بود که باید یک شخصیت 
را انتخاب می کردم و بعد برای اینکه این شخصیت را پر قدرت 
کنم و بتوانم مراحل مختلف بازی را طی کنم، می بایست برایش 
لوازمی همچون سالح و تجهیزات می خریدم. اما برای خرید این 

تجهیزات باید پول پرداخت می کردم.
او گفت: چون می خواستم به مراحل نهایی بازی برسم، تصمیم 
گرفتم این پول را از حساب مادرم پرداخت کنم. من از قبل رمز 
گوشی مادرم را می دانستم و اطالعات حساب بانکی اش را که 
به خرید  از آن شروع  به دست آوردم. پس  در گوشی اش بود 
تجهیزات برای بازی آنالین کردم. این بازی به گونه ای است که 
امکان چت کردن هم وجود دارد و در چت بازی با فردی آشنا 
شدم که می گفت اگر برای او هم تجهیزات بخرم، در مراحل 
بعدی بازی کمکم می کند. این بود که 8میلیون تومان هم برای 
او خرید کردم و هر بار که خرید می کردم و پیامکش به گوشی 

مادرم می آمد، پیامک را پاک می کردم تا او متوجه نشود.
برایش  که  فردی  همان  بعد،  مدتی  گفت:  11ساله  پسربچه 
تجهیزات خریده بودم، تهدیدم کرد که اگر بیشتر خرید نکنم، 
ماجرا را به مادرم می گوید و مرا لو می دهد. برای همین مجبور 
بازی را طی کند  او هم مراحل  اینکه  برای  بیشتری  پول  شدم 
خرج کنم و وقتی به خودم آمدم که حساب مادرم خالی شده 

بود.
با اظهارات پسر نوجوان، عرق سردی بر پیشانی مادرش نشست. 
چرا که نه می توانست از پسر خردسالش شکایت کند و نه امکان 

بازگرداندن پول های از دست رفته اش وجود داشت.
خراسان  فتا  پلیس  رئیس  جهانشیری،  جواد  سرهنگ  به گفته 
بر  مادر  عدم نظارت  اتفاق  این  اصلی  دالیل  از  یکی  رضوی، 
نوجوانان،  این روزها  است.  مجازی  در فضای  پسرش  فعالیت 
زمان زیادی را در فضای مجازی می گذرانند و عدم نظارت بر 

آنها، ممکن است دردسرهای زیادی به همراه داشته باشد.
والدین هرگز نباید اجازه دهند که رمز و اطالعات حساب بانکی  
استفاده  درصورت  و  بگیرد  قرار  فرزندان شان  اختیار  در  آنها 
فرزندان از بازی های آنالین باید مراقب باشند که آیا این بازی ها 
برای فرزندشان مناسب است یا اینکه ممکن است به او آسیب 
وارد کند. بررسی این پرونده نشان می دهد که پسربچه 11ساله 
بین ساعت 3 تا 5 صبح اقدام به خرید اینترنتی برای بازی آنالین 
می کرده و این یعنی والدین باید زمان های حضور فرزندانشان 
در فضای مجازی را کنترل کنند تا مبادا گرفتار حوادث مشابه 

شوند.

نان سفید
 و خطر مرگ بیشتر

مطالعه  میل، یک  دیلی  از  نقل  به  آنالین  به گزارش جام جم 
سفید،  نان  حد  از  بیش  خوردن  که  است  داده  هشدار  جدید 
محصوالت مرتبط با غالت تصفیه شده می تواند عواقب جدی 
، سکته  قلبی  های  بیماری  افزایش خطر  از جمله  باشد؛  داشته 

مغزی و حتی مرگ زودرس.
و  سفید  نان   ، کروسان  جمله  از  شده  تصفیه  کربوهیدراتهای 
ماکارونی ، قسمتهای زیادی از فیبر را حذف کرده اند؛ به این 
معنی که سریعتر تجزیه و منجر به افزایش سریع سطح قند خون 

می شوند.
های  گزینه  خواهند  می  مردم  از  محققان   ، ها  یافته  اساس  بر 
های  دانه  جایگزین  را  جو  و  ای  قهوه  برنج  مانند  دار  سبوس 

تصفیه شده مورد عالقه خود  کنند.
دانه ها کامل در نظر گرفته می شوند اگر حاوی هر سه قسمت 
اصلی باشند؛ یعنی سبوس ، ریشه و اندوسپرم.اگر یک یا چند 
»تصفیه  عنوان  به  ها  دانه  از  باشد   شده  حذف  اصلی  قسمت 
، حدود  دانه  از یک  بهره گیری مجدد  با  یاد می شود.  شده« 
دو سوم  از  نیمی  و  دانه  در یک  موجود  پروتئین  یک چهارم 
یا بیشتر مواد مغذی از بین می رود و دانه را سایه ای از خود 
اصلی باقی می گذارد. در این تحقیق ، محققان دانشگاه »سیمون 
فریزر« اثرات پیروی از رژیم غذایی غنی از غالت تصفیه شده 
را بررسی کردند. تجزیه و تحلیل آنها در رابطه با بررسی بیش از 

130 هزار نفر از 21 کشور جهان بود.
غالت در رژیم غذایی شرکت کنندگان به سه گروه تقسیم شد؛ 

غالت تصفیه شده، غالت کامل و برنج سفید.
غالت تصفیه شده شامل غذاهایی بود که با آرد سفید تهیه می 
، غالت  فرنگی  ، رشته  ماکارونی   ، نان سفید  از جمله  شدند  
صبحانه. در همین حال ، غالت کامل شامل هر نوع غذایی است 

که با آرد سبوس دار ، یا غالت کامال سالم تهیه شده بود.
تجزیه و تحلیل نشان داد که شرکت کنندگانی که بیش از هفت 
وعده غالت تصفیه شده در روز مصرف می کنند در معرض 

خطر 27 درصدی بیشتر مرگ زودرس قرار دارند.
همچنین مشخص شد 33 درصد بیشتر در معرض خطر بیماری 
قلبی و 47 درصد بیشتر در معرض خطر سکته مغزی قرار دارند.
پروفسور اسکات لیر رهبر این مطالعه ، گفت: این مطالعه کار 
قبلی را تایید می کند که نشان می دهد رژیم غذایی سالم شامل 
محدود کردن غذاهای بیش از حد فرآوری شده و تصفیه شده 

است.

وزارت بهداشت:  
تانوروزچهارمحمولهواکسنواردمیشود

درتعطیالتنوروزسیلمیآید؟

روابط  و  اطالع رسانی  مرکز  رییس  نوشت:  ایسنا 
واکسن  ورود سومین محموله  از  بهداشت  وزارت  عمومی 
محموله  این  گفت:  و  داد  خبر  کشور  به  اسپوتنیک وی 
شامل ۲۰۰ هزار ُدز واکسن است و محموله های بعدی هم 
به  آتی  بازه های زمانی مشخص شده ظرف هفته های  در 

ترتیب وارد کشور می شوند.
شامل ۲۰۰  محموله  این  افزود:  جهانپور  کیانوش  دکتر 
هزار ُدز واکسن است و محموله های بعدی هم در بازه های 
وارد  ترتیب  به  آتی  زمانی مشخص شده ظرف هفته های 
کشور می شود. تا امروز ۳۲۰ هزار ُدز واکسن اسپوتنیک وی 

و ۲۵۰ هزار ُدز واکسن سینوفارم وارد کشور شده است.
فاز  واکسیناسیون  برای  محموله ها  این  گفت:  جهانپور 
افراد  و  کارکنان سالمت  و سایر  درمان  کادر  یک، شامل 
مقیم آسایشگاه های جانبازان، معلوالن و سالمندان و سایر 

افراد مشمول فاز یک واکسیناسیون استفاده خواهد شد.
واردات  حوزه  در  می کنیم  سعی  ما  اینکه  بیان  با  وی 

و  توافقات  که  هرچند  گفت:  ندهیم،  وعده  واکسن 
قرارهای قبلی این است که هر هفته محموله های واکسن 
واکسن  که  محل هایی  سایر  از  چه  اسپوتنیک،  از  چه  را 
خریداری شده و چه از کووکس داشته باشیم اما با توجه 
به مشکالتی که تقریبا همه تولیدکنندگان واکسن در دنیا 
می شود،  مشاهده  محموله های  تحویل  در  تاخیر  و  دارند 
اطالع رسانی صرفا در موعدی که  این است که  بر  تالش 
ارسال محموله ها قطعی شده، انجام شود. انتظار این است 
که تا نوروز سه تا چهار محموله واکسن از منابع مختلف 

داشته باشیم.
اولین محموله واکسن در  جهانپور درباره وضعیت ورود 
قالب کووکس گفت: فهرست پیش بینی ارسال محموله ها 
حاکی از این است که تا پایان اسفند یا ابتدای فروردین 
اولین محموله شامل یک میلیون و ۲۰۰ هزار ُدز واکسن 
آسترازنکا از مسیر کووکس برای ایران ارسال شود. به هر 
حال تا زمان قطعیت آن نمی توان درباره اش صحبت کرد.

و  بلندمدت  بینی  پیش  اداره  رئیس  نوشت:  میزان   
اقلیمی سازمان هواشناسی کشور گفت: نمی توان از حاال 
پیش بینی کرد در عید سیل خواهیم داشت یا نه، اما به 

نظر می رسد میزان بارش ها نرمال باشد.
جواد کیاجمالی گفت:  ما در سازمان هواشناسی، سه 
روزه،    پنج  و  اول کوتاه مدت  نوع  داریم.  نوع پیش بینی 
نوع دوم میان مدت است که شش هفته و نوع سوم  بلند 

مدت است که یک فصل را شامل می شود.
وی افزود: تمام پیش بینی ها با عدم قطعیت ۱۰ تا ۱۵ 
مسئله  قطع  طور  به  نمی توان  و  است  همراه  درصدی 

جوی  را پیش بینی کرد.
اقلیمی  سازمان  و   بلندمدت  بینی  اداره پیش  رئیس 
هواشناسی کشور  ادامه داد: هر چقدر به زمان پیش بینی  
دورتر  هرچه  و  دقیق تر  پیش بینی   می شویم،  نزدیک 

شویم، پیش بینی  ضعیف تر می شود.
کیاجمالی درباره پیش بینی های پنج روزه گفت: صحت 

از سایر پیش بینی ها بیشتر است هر  این پیش بینی ها 
کمتر  پدیده  وقوع  درصد  می شویم،  دور  زمان  از  چه 

می شود.
قطعی  پیش بینی   نمی توان  حاضر  حال  افزود:در  وی 
فعلی،  نقشه های  اساس  بر  اما  داد،  انجام  عید  برای 
و  نرمال  کشور،  سراسر  در  بارش ها  می کنیم  پیش بینی 

حتی کمتر از حد نرمال خواهد بود.
اقلیمی  سازمان  و   بلندمدت  بینی  اداره پیش  رئیس 
هواشناسی کشور در پاسخ به این سوال که در تعطیالت 
نوروز احتمال وقوع سیلی وجود دارد یا خیر،   ادامه داد: 
وقوع سیل به عوامل مختلفی بستگی دارد و تنها سابقه 

وقوع سیل، دلیل بر وقوع سیل در هر سال نمی شود.  
استان  دو  در  است  ممکن  مثال  عنوان  افزود:به  وی 
میزان  یک  به  بارندگی  بلوچستان  و  سیستان  و  گیالن 
داشته باشیم، اما با توجه به نوع خاک منطقه، فقط در 

گیالن شاهد وقوع سیل و ایجاد خسارت باشیم.

روایت »کرمان امروز« از آماری تاسف برانگیز که معاون استاندار کرمان چندی پیش منتشر کرد:

تراژدی کرمان ثروتمند و مردم فقیر

هفته گذشته معاون استاندار کرمان آماری را منتشر کرد 
بازهم اعالم  اما  که اگرچه آن را کم و بیش می دانستیم، 
آن بسیار ما را در فکر فرو برد. ایشان در خبری که چندی 
پیش منتشر شد، گفت: »حدود 6۰ درصد جمعیت استان 
کرمان در چهار دهک پایین درآمدی هستند. استان کرمان 
نخست  های  رتبه  در  استعدادها  و  پتانسیل  برخی  نظر  از 
رتبه نخست معدن،  استان کرمان  دارد.  قرار  و دوم کشور 
فرآورده ها و شاغالن معادن، حوزه کشاورزی با وجود کم 
آبی یک چهارم باغات کشور را دارد و در تولید پسته، خرما، 
گردو، کنجد و محصوالت جالیزی رتبه های اول مربوط به 
این استان است.کرمان همچنین با ۷۰۰ اثر ثبت ملی، هفت 
این استان مرمت  تاریخی  اثر فرهنگی -  اثر جهانی، ۳۰۰ 
شده اند و از نظر درآمدی صنایع ما وضعیت خوبی با وجود 

کرونا و تحریم دارند«
»اما  گفت:  سخنانش  از  دیگر  بخشی  در  بصیری 
در چهار دهک  کرمان  استان  درصد جمعیت  متاسفانه6۰ 
کمیته  پوشش  تحت  جمعیت  درصد   ۷.۷ درآمدی،  پایین 
این  امام خمینی)ره( هستند و درآمد خانوار شهری  امداد 
استان ۳۰ میلیون تومان در سال و کشور ۴۰ میلیون تومان 
است.درآمد مردم روستایی استان کرمان ۱۵ میلیون تومان 
در سال و کشور ۲۳ میلیون تومان است، سرانه ورزشی روباز 
استان کرمان ۳۲ صدم در کشور 6۹ صدم می باشد، درصد 
جمعیت روستایی برخوردار از گاز استان کرمان ۴۲ و این 

آمار در کشور ۷۵ درصد است«

این اعداد که مالحظه فرمودید مانند مرثیه ای است که 
می توان برای تاریخ چند ده ساله این استان مظلوم خواند. 
مرثیه ای که چشم هر انسان وطن پرستی را نم آگین خواهد 
کرد. در بین سخنان آقای بصیری که در کمال صداقت و 
داده  پاسخ  سوال  این  شد  منتشر  خبری  شفافیت  رعایت 
نشد که چرا این فقر در استان وجود دارد؟ وقتی شما در 
ابتدای سخنان خود از استعدادهای بی مانند استان کرمان 

صحبت می کنید، چگونه در انتها این آمارها بیان می شود. 
چرا تقریبا همه شاخص های رفاهی مردم کرمان از متوسط 
کشوری پایین تر است؟ شما که بخشی از سخنان خود را 
در کمال شفافیت بیان می کنید، به این نکته اشاره نمی 
داخل  در  استان  خدادادی  های  ثروت  باید  چرا  که  کنید 
کرمان خرج نشود و چرا ما مردم کرمان از ۲۰۰ سال قبل 
تا به امروز مجبور به تحمل فشار اقتصادی هستیم؟این چه 

روندی است که در سیستم مدیریتی این استان نهادینه 
شده است که باید مردمش در پایین ترین سطح رفاه باشند 
استان  ثروت هایش در کمترین حالت ممکن در داخل  و 
از شخصیت های  آقای بصیری عزیز که یکی  خرج شود؟ 
پرونده  و  آیید  می  شمار  به  استان  این  خوشنام  و  علمی 
باهنر کرمان همواره می  دانشگاه  در  ارزشمند شما  علمی 
درخشد، چرا در ادامه سخنان خود دلیل این همه بدبختی 
را بیان نمی کنید؟ و از آن بدتر اینکه به چه دلیل راهکاری 
برای برون رفت از این وضعیت ارائه نمی کنید؟ از دیدگاه 
هر مکتب، دین و شبه دینی که به این موضوع نگاه کنیم 
صحیح نیست که ثروت خدادادی یک استان در سطح ملی 
خرج شود و درصد قانونی آن هم در استان هزینه نشود و 
قالب  باز هم در  استان است،  برای  اسم هزینه  به  اگر هم 
یک ساختمان یا پاساژ در تهران باید باشد. شما امروز اتفاقا 
در مقامی هستید که باید این موضوعات را تغییر دهید، نه 
اینکه در کنار مردم از آن گالیه فرمایید. شما آمده اید برای 
تغییر نه اینکه تازه انگشت روی ایرادات بگذارید. زمانی که 
شما و دکتر فدایی وارد این مجموعه شدید ما رسانه ای ها 
بسیار خوشحال شدیم که دو فرد پاکدست و علم گرا وارد 
حل  معضالت  از  بسیاری  یقینا  و  شده  کرمان  استانداری 
خواهد شد. اما امروز شاهد هستیم که شما و همکارانتان 
تنها مصیبت گو شده اید. مصیبتی که سالها دغدغه مندان 
این استان را گریانده است و امروز چشم ها از این نابرابری 
پایانی  روزهای  همین  در  همچنان  ما  است.  خشکیده  ها 
دولت دوازدهم از شما توقع داریم که به جای این ریلهای 
است،  شده  بنا  کرمان  استان  در  قدیم  زمان  از  که  فشلی 
ریلهایی قرار دهید که حتی اگر در آینده سیستمی قصد 
فساد داشته باشد هم با سد و مانع رو به رو شود. به امید 
فردایی بهتر که در آن زمین هیچ کشاورزی در یک روستا 
به دلیل فعالیت های معدنی نابود نشود و به جایش یک برج 

در تهران احداث نگردد.
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