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پنجشنبه  20مرداد 1401
 13محرم .1444شماره 21005

کشت برنج بادکنکی و سرقت از خانه مبله !




دماوند را دریاب!

3.1 M views

3.9 M views

پرداخت حقوق به متقاضیان رشتههای کمطرفدار!

یک ایرانی به دنبال شکار اولین جرم بین ستارهای

مروتی ،معاون امور آزمونهای سازمان سنجش گفته:
«خبر جدید سازمان سنجش که هنوز کسی از آن
اطالع ندارد این است که برخی رشتههای خاص که
حدود  ۱۶۰رشته هستند ،متقاضی کمتری دارند.
اگر رتبههای برتر کنکور از این رشتهها انتخاب کنند،
توسط معاونت علمی ریاستجمهوری به آن دانشجویان
تا مقطع دکترا حقوق داده خواهد شد ».او از داوطلبان
درخواست کرده دفترچه کنکور را دقیق مطالعه کنند.
این صحبت های معاون امــور آزمو نهای سازمان
سنجش با واکنش هایی همراه بود .کاربری در این
باره نوشت« :این راه خوبیه برای این که نخبه ها رو به
سمت رشته های دیگه هم برد ».کاربری هم نوشت:
«مگه چقدر حقوق می خوان بدن که رتبه های برتر
قانع بشن به جای پزشکی یا حقوق برن رشته دیگه».

امیر سراج ،اختر فیزیکدان جوان دانشگاه هاروارد
آمریکا با ارائه طرحی عجیب قصد دارد یک جرم بین
ستارهای را با استفاده از یک آهن ربای بزرگ از دل
اقیانوس خارج کند .او که رهبری این تیم را برعهده
دارد میگوید چنین کشفی میتواند اولین تماس بشر
با یک جرم خارج از منظومه شمسی باشد .دانشمندان
میگویند این جرم در اوایل سال  ۲۰۱۴در ۱۶۰
کیلومتری سواحل پاپوا گینه نو به جو زمین برخورد
کرد و سپس درون اقیانوس فرو رفت .سراج میگوید
که تا پیش از این تنها راه دسترسی به اجرام بین
ستاره ای ،برنامههای فضایی بسیار گران قیمت بود
که میتواند تا یک میلیارد دالر هزینه داشته باشد،
اما هزینه اکتشاف در برنامه ما تنها  1/5میلیون دالر
است که قطعا ً برنامه ای بسیار مقرون به صرفهتر
محسوب میشود.





2.8 M views

کشت برنج با آبیاری قطرهای بادکنکی!
ویدئویی دیدنی از آبیاری بارانی در مزرعه برنج با
استفاده از سیستم متصل به بادکنک های هیدروژنی
در شبکه های اجتماعی منتشر شد که بازتاب زیادی
داشت .در این ویدئو می بینیم که به کمک بادکنک های
هیدروژنی لوله آب در فاصله معینی از محصول قرار
گرفته و در یک مسیر مشخص محصوالت را به صورت
بارانی آبیاری می کند .کاربران به این ویدئو واکنش
نشان دادنــد .کاربری نوشت« :چقدر حرفه ای و با
مصرف آب کمتری این کارو انجام می دن ».کاربر دیگری
نوشت« :کشورهای دیگه به دنبال راه هایی هستن که
آب کمتری مصرف کنن ،بعد ما با توجه به خشکسالی که
داریم هنوز بخش عظیمی از آب شیرین مون رو صرف
آبیاری غرقابی توی مزارع کشاورزی می کنیم».



3.4 M views

اجاره ساعتی خانههای مبله برای سرقت
اجــاره ساعتی آپارتما نهای مبله و سرقت وسایل
داخل آن ،شگردی بود که دو مرد و یک زن سارق اجرا
میکردند .به گزارش «ایران» یکی از این متهمان
دستگیر شده و در این باره گفته« :از آن جا که هر چه
خانه در مناطق باالتر شهر بود ،وسایل داخل آن نیز
گران قیمتتر بود سراغ آن ها میرفتیم و برای اجاره
این خانهها از مدارک و کارت شناسایی افراد معتاد و
بیخانمان استفاده میکردیم ».آن ها به بهانه این که
از شهرستان آمده اند و مریضی در بیمارستان دارند
خانه را برای ساعتی کرایه و بعد هم اقدام به سرقت
اموال داخل آن می کردند ،صاحبخانهها نیز که تصور
میکردند برای کرایه آپارتمان چند ساعته پول خوبی
به جیب زدهاند وقتی برای تحویل آپارتمان میآمدند
متوجه میشدند که چه کالهی سرشان رفته است.



2.4 M views

حاشیهعجیببرایبرخیداوطلبانکنکورسراسری
در روزهای اخیر بحث صادر نشدن کارنامه برخی از
داوطلبان کنکور در شبکه های اجتماعی مورد توجه
قرار گرفت .با این حال روز گذشته پورعباس ،رئیس
سازمان سنجش اعالم کرد که دلیل منتشر نشدن
کارنامه اولیه برخی داوطلبان تقلب آن ها در کنکور
است .او گفته«️ :بررسی های فنی انجام می شود ،اگر
قطعا متقلب بودن آن ها اثبات شد از یک تا  10سال بر
حسب درجه تخلف از شرکت در کنکور محروم خواهند
شد ».البته طبق قانون️تقلب جرم محسوب نمی شود و
تخلف در زمان آزمون ،سوء سابقه برای متقلبان کنکور
حساب نخواهد شد و متقلبان فقط از کنکور محروم
خواهند شد .یکی از داوطلبانی که کارنامه کنکورش
نیامده گفته « :سازمان سنجش میگوید به شما
مشکوک هستیم ،چون وضعیت سوابق تحصیلیتان با
رتبه کسب شده همخوانی ندارد! و احتماال ً باید مجدد
آزمون گرفته شود؛ نگرانیم فرصت انتخاب رشته
تمام شود و تعیین تکلیف نشویم».

2.4 M views

شاهکار فیلم بردار صدا و سیما!
روز گذشته تصاویری از یک تصویربردار صدا و
سیمای اردبیل در شبکه های اجتماعی منتشر شد که
نشان می داد این تصویربردار برای پوشش و ثبت
تصاویر نماز ظهر عاشورا روی یک اثر تاریخی رفته تا
از یک ارتفاع از این اتفاق فیلم برداری کند .این در
حالی است که ساختارهای تاریخی می توانند به راحتی
آسیب ببینند و بارها توصیه شده از لمس کردن ،تکیه
دادن ،ایستادن یا باال رفتن از هر بنای تاریخی -هر
چقدر هم که هموار به نظر برسند -خودداری شود.
در ضمن در سمت راست این اثر در تابلویی به اهمیت
این اثرتاریخی هم اشاره شده است اما تصویربردار
صدا و سیما انگار اعتنایی به آن نکرده است .کاربری
نوشت« :مگه ساخت یک سکو با داربست چقدر
هزینه داشت که به جای زدن سکو رفتن روی اثر
تاریخی؟!»

رعــیــت نـــواز -بلندترین کــوه ایـــران ،یعنی
دماوند با ارتفاع  5610متر مثل بسیاری از
قسمت های دیگر طبیعت کشورمان حال و
روز خوشی ندارد .شاید برخی با خود بگویند
رودخــانــه ممکن اســت کــم آب شــود ،تــاالب
ممکن است خشک شود ،جنگل ها مطابق آن
چه در چندسال اخیر رخ داده ممکن است
درختهایش به غارت بروند یا در آتش بسوزند
اما برای کوه ،چه اتفاقی ممکن است رخ بدهد
که حال و روزش را خراب کند .در این مطلب می
خواهیم به دالیلی که باعث شده دماوند هم
حال خوشی نداشته باشد بپردازیم.

1

عروسی در دماوند
محمد خادم الشیخ کوهنورد حرفهای
و مربی امداد و نجات کوهستان در گفت وگو
با ایسنا می گوید« :در کوه دماوند عروسی
میگیرند! حتی اگر تذکر دهید با عبارت به
شما چه ربطی دارد مواجه خواهید شد!» او می
افزاید« :دماوند در روزهای گذشته بسیار شلوغ
بــود .حتی چــادر زدن هم محدودیتی دارد.
برخی کوهنوردان کنار پد بالگرد چادر زده
بودند که خیلی عجیب بود .این موضوع مثل
آن است که وسط اتوبان چادر بزنید و بخواهید
بخوابید! زمانی که بالگرد مینشیند چادر خود
کوهنوردان خراب می شود اما با دانستن این
موضوع بازهم رعایت نمی کنند .حتی فردی
اصرار داشت که در پد بالگرد چادر بزند! اصال
نمی دانست اچ بزرگ برای بالگرد است!»

2

صعودهای غیراصولی
یکی دیگر از اتفاقاتی که گفته می شود
باعث تخریب دماوند شده ،صعودهای گروهی
غیراصولی و هجوم سازمانیافته توسط برخی
نهادها بــه ایــن کــوه اســت .اسماعیل کهرم
چندی پیش در یادداشتی دراین باره نوشته:
«بــا صعودهای گروهی غیراصولی و هجو م
سازما نیافته توسط برخی نهادها ،دماوند
را برای عالقهمندان داخلی هم بالاستفاده
کــرده ایــم .در برخی مواقع ســال صعودهای
چندهزارنفری و برنامههای وسیع گروهی در
دماوند برگزار میشود که بعد از آن به دلیل
فضوالت انسانی باقیمانده و بوی بدی که در
طبیعت ایجاد میکنند ،نمیتوان یک ماه تا
یکما هونیم به حوالی دماوند نزدیک شد .به
اعتقاد بسیاری از کارشناسان صعودهای غیر
اصولی باعث فرسایش خــاک ایــن کــوه شده
است».

3

رها شدن هفته ای یک تن زباله در دماوند
از دیگر بالهایی که به جان بام ایران یعنی
دماوند افتاده ،زباله هایی است که در گذر زمان
در کوه انبار شده است .در سال  1399رئیس
فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی
اعالم کرده بود کوهنوردانی که برای صعود
به دماوند راهی این کوه میشوند هفتهای یک
تُن زباله تولید میکنند .تصاویر منتشر شده
از زباله های رها شده در کوه دماوند به خوبی
وضعیت بد این کوه را نشان می دهد .متاسفانه
نبود قانون در این زمینه ضربه بزرگی به محیط
زیست منطقه وارد کرده و اگر مسئوالن مربوط
برای آن راه حلی پیدا نکنند ،آسیب بزرگی به
این سرمایه ملی وارد میشود.

شگردهای
کالهربداری
اب رمز ارز
رئیس پلیس فتا از دستگیری کالهبرداری که  ۹هزار و  ۲۳۰میلیارد تومان از طریق رمز ارز تقلبی

کالهبرداری کرده بود خبر داد ،کالهبرداری در حوزه ارز دیجیتال چه انواعی دارد و چطور از آن دوری کنیم؟
ناصری -تا همین چند وقت پیش خیلی ها اصال چیزی از رمزارزها نمی دانستند و اصال به فکر سرمایهگذاری در این بازار نبودند
اما ریزش شدید بورس و اوج گرفتن قیمت رمزارزها در همان برهه در بازار جهانی باعث شد مردم به سرمایه گذاری در این بازار
روی بیاورند .بازاری که ناشناخته بودنش کالهبرداران را وارد گود کرد و آن ها اکنون در این بازار حسابی جوالن می دهند و
با سوءاستفاده از اسم رمزارزها و ناآگاهی بخش زیادی از جامعه از این رمزارزها در حال کالهبرداری هستند و بارها خبر این
کالهبرداری ها منتشر شده است ،به طور مثال روز گذشته رئیس پلیس فتا خبر از کشف کالهبرداری  9هزار و  230میلیارد تومانی
با ارز دیجیتال تقلبی داد .در این مطلب از ترفند این کالهبردار و دیگر روش های کالهبرداری در این حوزه نوشته ایم؛ پس اگر
شما هم قصد دارید در حوزه رمزارزها سرمایه گذاری کنید ،بد نیست قبل از وارد شدن به این بازار به این گزارش نگاهی بیندازید.
▪کالهبرداری 9هزار و  230میلیاردی

رئیس پلیس فتا دربــاره کالهبرداری 9
هــزار و  230میلیاردی گفته« :فــردی با
هویت معلوم ساکن تهران با شناسایی
انبوه سازان زنجان اقدام به خرید گسترده
واحدهای مسکونی و تجاری در این استان
در قبال پرداخت ارز دیجیتال کرده است.
بــا شناسایی مــشــاور امــاکــی کــه مبایعه
نامهها در آن جا تنظیم شده بود مشخص
شد که معامالت در سطح کــان اســت و
یکی از معامالت تعداد  ۷۷ملک اعــم از
تجاری و مسکونی به ارزش حدود ۱۳۱
میلیون دالر معادل  ۴هزار و  ۵۰۰میلیارد
تومان است ».سردار «وحید مجید» درباره
شیوه کالهبرداری هم به ایلنا گفته« :ثمن
معامله از طریق بازکردن حساب خارجی
و انتقال ارز دالر به کیف پــول دیجیتال
پــرداخــت شــده اســت امــا در بررسی فنی
کیف پول مورد ادعا ،توسط کارشناسان
ایــن پلیس مشخص شد ارزهــای نمایش
داده شده داخل کیف پول صوری ،حباب
و فاقد ارزش بوده و قابلیت تبدیل شدن
به ارزهای دیگری را نداشته و فقط امکان
جابه جایی داخلی بین کیف پو لهای
همان اپلیکیشن وجود دارد ».خوشبختانه
کالهبردار دستگیر شده و مراحل قضایی
پرونده اش تحت رسیدگی قرار دارد.
▪رایجترین شکلهای کالهبرداری در
حوزه ارزهای دیجیتال

از آن جا که تراکنشهای ارزهای دیجیتال
نــاشــنــاس یــا نــیــمـهنــاشــنــاس هستند و
بهسهولت انجام میشوند ،پیگیری قضایی
این جرایم بسیار دشوار است و این موضوع
موجب رشــد کالهبرداری در ایــن حوزه
شده اســت .در این گــزارش به رایجترین
شکلهای کالهبرداری در حوزه ارزهای
دیجیتال اشاره می شود:
▪استخراج با تلفن همراه و رایانههای
خانگی

حــتــی اگ ــر هــنــوز وارد بــــازار رم ــز ارزه ــا
نشده ایــد ،با تبلیغات وسیعی در سایت
هــا ،کــانــال هــای تــلــگــرامــی ،گ ــروه های
خـــانـــوادگـــی و ...بـــا عــنــاویــنــی چــون
«اســتــخــراج ارزهــای دیــجــیــتــال بــدون
دستگاه»« ،درآمد میلیونی با استخراج بیت
کوین»« ،استخراج ساده ارز دیجیتال با
موبایل» و ...روبه رو شده اید .این تبلیغات
یکی از تــرفــنــدهــای رایـــج ایــن روزهـــای
کــاهــبــرداران حـــوزه رم ــز ارزهــاســت.
شیوه کــاهــبــرداری بــه ایــن شکل است
که کالهبرداران یک اپلیکیشن موبایلی
یا نــرم افــزار رایانه و یک وب سایت برای
ثبت نام طراحی می کنند و تا می توانند آن

را معتبر جلوه می دهند .دوست تان یک
لینک معرفی بــرای شما ارســال می کند
و می گوید با ثبت نام و نصب این نرم افزار
می توانید با گوشی یا رایانه معمولی خود
ارز دیجیتال استخراج کنید .در برخی
نرمافزارها ،شما اطالعات خود را در اختیار
کالهبرداران می گذارید و آن ها می توانند
این اطالعات را برای کالهبرداری های
بعدی استفاده کنند یا آن ها را به دیگران
بفروشند.
▪روش پانزی ،هرمی و شبکه ای

احتماال با آگهی «اجاره دستگاه استخراج»
روبه رو شده اید .حرفی که صاحبان این
آگهی ها به شما می گویند این است که
بیایید بــرای ایجاد یک مزرعه استخراج
بیت کوین (یــا هــر ارز دیجیتال دیگر)
سرمایه گذاری یا دستگاه های استخراج ما
را اجاره کنید .در نهایت هم در سود ارزهای
دیجیتال استخراج شده شریک شوید و
ماهانه درآمد کالنی به دست آورید .در این
مدل کالهبرداری ،سرمایه گذاران فکر
می کنند پول آن ها صرف خرید تجهیزات
ماینینگ و استخراج می شود ،در حالی که
در حقیقت هیچ استخراجی در کار نیست
و با یک کالهبرداری پانزی طرف هستیم.
آن ها در سایت خود ماشین حسابی را قرار
می دهند که افراد می توانند سرمایه اولیه
خود را در آن وارد کنند و سود دریافتی
را ببینند .افراد بسیاری وقتی می بینند
برای نمونه ،با پرداخت  ۱۰میلیون تومان،
ماهانه  ۲میلیون تومان سود می گیرند،
وسوسه می شوند .در این روش ،تا مدتی از
سرمایه اولیه ای که تازه واردها به سیستم
وارد می کنند ،ســود اعــام شــده به بقیه
پرداخت می شود اما زمانی که پول زیادی
جمع آوری شد ،واریز ها به تأخیر می افتد
و حساب کــاربــران با بهانه های مختلف
مسدود می شود .در نهایت هم کالهبردار
فرار می کند و فقط عده ای مال باخته باقی
می مانند.
▪صرافیها و کیفهای پول تقلبی

دنیای ارزهای دیجیتال پر از صرافیهای
متقلبی است که یکشبه به وجود میآیند
و ناپدید میشوند .در باره استفاده از این
صرافیها باید بهشدت جانب احتیاط را
رعایت کنید ،زیــرا ممکن اســت ارزهــای
دیجیتال یا پول نقدتان را به سرقت ببرند.
گاهی نیز هنگامی که پولی به حساب
خود در صرافی واریــز میکنید ،برخی از
این صرافیهای نامطمئن ،کارمزدهای
هنگفت از شما میگیرند یا برداشت پول
را بسیار دشوار میکنند .به طور کلی ،در
این روش ،کالهبرداران یک وب سایت یا

نرم افزار با عنوان صرافی یا کیف پول ایجاد
و در شبکه های اجتماعی و گــروه هــای
گفت وگو آن را تبلیغ می کنند .آن ها برای
ترغیب افراد ،از عبارتهایی مانند «کارمزد
صفر» و «ب ــدون اح ــراز هــویــت» استفاده
می کنند .زمــانــی کــه قــربــانــی ارزهـــای
دیجیتال خود را به صرافی یا کیف پول واریز
می کند ،دیگر برداشت از آن امکان پذیر
نیست و این به معنای سرقت سرمایه است.
▪فروش رمزارز بی ارزش

ساده ترین راه برای کالهبرداری ،ایجاد و
بازاریابی پروژه ای جعلی برای فروش یک
ارز دیجیتال (توکن) بــی ارزش به افراد
ناآگاه است .فروش این توکن ها مانند این
است که یک نفر از کنار رودخانه مقداری
خاک بــردارد و به مــردم بگوید این خاک
خاصیت ضدسرطانی دارد و در آینده
بسیار ارزشمند خواهد شد.به ایــن نوع
کالهبرداری ،کالهبرداری عرضه اولیه
کوین هم می گویند .در این میان ،بسیاری
از سرمایه گذاران تــازه کــار فریب کسب
سودهای چند صددرصدی از عرضه های
اولیه کوین را می خورند و در نهایت ،با
خرید توکن هایی بی مصرف ،سرمایه خود
را از دست می دهند.
▪سرقت از کیف پول دیجیتال

بــرای کسانی کــه نــگــران امنیت و حریم
خصوصی هستند کیف پول دیجیتال (یک
دستگاه برای نگهداری از رمزهای شخصی)
که معموال به انــدازه یک یو اس بی است،
به صورت آفالین به سرمایه گذاران کمک
میکند تا از ارزهای دیجیتال خود محافظت
کنند .با این حال گزارش های منتشر شده
حاکی از آن است که ضعف امنیتی در بعضی
از این کیف های پول باعث به سرقت رفتن
همه دارایی دارندگان آن شده است .این
نــوع کالهبرداری هم در بــازار رمــز ارزهــا
بسیار رایــج شده اما به راحتی با خرید از
فروشندگان مــورد تایید میتوانید از به
سرقت رفتن داراییهای خود جلوگیری
کنید.
▪خرید رمز ارز برای افراد ناشناس

این بــاور را که همیشه کالهبرداران می
خواهند پــول شما را بــدزدنــد باید کنار
بگذارید و حتی در گرفتن پــول از افــراد
ناشناس هــم بــایــد بسیار محتاط عمل
کنید .کافی اســت وارد دنیای ارزهــای
دیجیتال شوید تا هر روز تعداد زیادی پیام
دریافت کنید که از شما میخواهند در
ازای واریــز ریــال به حساب تان برایشان
رمــزارز بخرید و رمزارزها را به کیف پول
خــریــدار واریـــز کنید .در ایــن مــیــان هم
مقداری از پول را به عنوان کارمزد برای
خــودتــان بــرداریــد .پیشنهادی وسوسه
انگیز که ممکن است شما را برای این کار
وسوسه کند اما بد نیست بدانید در اغلب
مواقع پولی که این فرد به حساب شما واریز
میکند پول تمیزی نیست یا حتی دزدی از
حساب بانکی یک قربانی دیگر است .این
افراد پول دزدی را به حساب شما واریز می
کنند و بعد شما به صورت رمزارز معادل آن
را برای آ نها ارســال میکنید که به هیچ
عنوان دیگر قابل پیگیری نیست و هیچ
اثری از حساب کاربری کالهبردار باقی
نخواهد ماند .این در حالی است که حساب
کاربری شما احــراز هویت شده و ممکن
است به خاطر جرمی که فرد دیگری انجام
داده شما بهعنوان قربانی ،از سوی پلیس
فتا مجرم شناخته شوید.

