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رودر رو

توصیههای مهم یك
مجرماسكیمری
 40ســال دارد و یكــی از مجرمــان
محمد غمخوار
سابقه دار سرقت با اسكیمر در كشور
اســت كه تا بــه حال چنــد بار دســتگیر
دبیر تپش
شــده اســت .در كارش تبحــر خاصــی
دارد و در حالی كه تــاش میكرد ردی از
خــود باقــی نگــذارد ،در تــور پلیــس گرفتــار و دســتگیر شــد .در
ادامه حرفهای مجرم حرفهای و توصیههایــش را به دارندگان
كارتهای بانكی میخوانید.
به چه اتهامیدستگیر شدی؟

حدود پنج ماه.

كارتهای خام را از كجا میخریدی؟

خریــد آنهــا ســخت نیســت .خــام آنهــا در بــازار موجــود اســت.
از همــان كار تهایــی اســت كــه بــرای بازكــردن در هتلهــا و
دستگاههای ساعت زنی استفاده میشود.

از حساب چند نفر سرقت كردی؟

حدود  200نفر.
چقدر بهدست آوردی؟

حدود  350میلیون تومان.

روزی چقدر بهدست میآوردی؟

مختلف بــود .بعضــی حســابها  50هــزار تومــان هــم داخلش
نبود و موجودی بعضی میلیونی.

با پولهای سرقتی چه كردی؟

خرج زندگی ام شد.

با اینكه در هر روز كــه فقط  200هزار تومان میتوان برداشــت

تحصیالتت چقدر است؟

تا دیپلم بیشتر درس نخواندم.

كرد ،چطور میلیونی برداشت میكردی؟

به چه شیوهای سرقت میكردی؟

اسكیمر.
توضیح بده؟

وانتــی داشــتم و صبحهــا از میــدان میــوه و تــره بــار میــوه

حمیــد از فردیــس كرج :مشــكل نبــود روزنامــه جا مجــم را در روزهای
چهارشنبه جدی بگیرید .با اینكار بین ما و تپش فاصله انداختهاید.
مر یــم ســعیدی از تهــران :مطلــب ایــن هفتــه فوقالعــاده جالــب و
خواندنی بود .مثل قبل یك صفحه را به فوقالعاده اختصاص دهید.
رضا رضوی از اصفهان:

عكس هفته

بازار تبریز
بعد از آ تشسوزی
میزان

خودشان بهراحتی اعالم میكردند.

كار ســختی نبود .به طالفروشــیها و صرافیها میرفتــم و طال و
دالر میخریــدم و بــا كارتهــای ســرقتی پرداخت میكــردم .یك
هویت جعلی هم داشــتم كه كارتها را بــه آن نام چاپ میكردم
كه اگر كارت شناسایی خواستند نشان بدهم.

چرا صفحه ترین را چاپ نمیكنید .چند بار خواســتیم كه در
تپش آگهی چاپ نشود ،اما گوش شنوایی ندارید.
احســان آشــتیان از اراك :صفحه اول تپش خیلی زیبا شده
اســت .االن تپش شــبیه مجله شــده بــا مطالــب خواندنی .بازگشــت و
ترین را دوباره چاپ كنید.

میدانستی سرانجام دستگیر میشوی چرا ادامه میدادی؟

اینبــار خیلــی حرفــهای عمــل كــردم و ســعی كــردم ردی از خود
باقــی نگــذارم .فكــر نمیكــردم دســت پلیــس بــه مــن برســد و
دستگیر شــوم .حتی وقتی حس كردم پلیس در تعقیبم است
از تهــران فرار كــردم امــا مخفیگاهــم لو رفــت .پلیس فتــا خیلی
خوب ردیابی كــرد و به من رســید .البته مــن به خاطر ســابقهام
گاو پیشانی سفید هستم.
از طریق فیشینگ هم سرقت میكردی؟

اســكیمر دســتگاه بزرگی نیســت كــه دیده شــود و به آن شــك
كرد.

چند وقت است این كار را میكردی؟

نظراتخوانندگان

رمز را از كجا میآوردی؟
به اسكیمر شك نمیكردند؟

سرقت از حساب بانكی افراد.

وقتی رمزت را به
فروشنده می گویی
او را مجاز به دسترسی
به حساب بانکی ات
می کنی

میخریــدم .گاهی نیــز از شــمال پرتقــال و نارنگــی مــیآوردم .در
كنــار خیابانهــا و محلهایــی كــه در نزدیكــیاش بانــك نبــود،
توقــف میكــردم .میوههــا را بــه قیمــت پاییــن میفروختــم تــا
مشــتریان بیشــتری جــذب كنــم .بعــد هــم بــا نصــب اســكیمر
بهدســتگاه كارتخــوان ،اطالعــات كارت بانكــی آنهــا را كپــی
میكردم.

بــا اینكــه پیــش از ایــن ســابقه دســتگیری داشــتی و

نه  .فیشــینگ كار حرفهایهــای كامپیوتر اســت .من تخصصم
اســكیمر اســت .البته فیشــینگ راحتتر هســت .یك ســایت
جعلی درســت میكنی و بهراحتی اطالعات حســاب را بهدســت
میآوری.
خــب ا گــر بخواهــی بــه مــردم توصیههایــی كنــی كــه گرفتــار
نشوند ،چه میگویی؟

اســكیمر با چشــم ب هســختی قابل مشــاهده اســت  .قطعهای به
یشــود كه كمیغیرعــادیاش میكنــد .تنها
انتهــای كارت وصل م 
یتــوان از دام مجرمان اســكیمری فــرار كــرد ،وارد كردن
راهــی كــه م 
رمز توســط مشــتری اســت .تا زمانی كه مجرم رمز را نداشته باشد،
اطالعات كارت به دردش نمیخورد .متاســفانه بعضیها خجالت
میكشــند بگوینــد رمــز را خودمــان میزنیــم .خــودم هــر جــا خرید
میكردم ،میگفتم رمز را خودم وارد میكنم.
درباره فیشینگ اطالعات زیادی ندارم اما میدانم كه باید به آدرس
آن توجه كرد و روی لینكهای دانلود كلیك نكرد تا وارد درگاه شد.

پاسخ معمای نیمه شب مرگبار
ســروان كریمیبــا اشــاره بــه دو دلیــل زیــر متوجه شــد همســر
مقتــول بــا قاتــل همدســت بــوده و ماجــرای ورود ســارق
سناریویی ساختگی است.
زن جوان مدعی بود شوهرش و قاتل گالویز بودند كه
قاتــل ضربــه را زد در حالــی كــه ضربــه بــه پشــت كتــف
مقتول اصابت كرده بود.
بــا بررســی دوربین مداربســته ،قاتــل در حالی مشــاهده
شد كه چاقویی در دســت نداشت  .پس همسر مقتول
باید در مخفی كردن چاقو بــه او كمك میكرد .اگر قاتــل چاقو را در
حیاط رها میكرد ،ماموران و همسایهها آن را مشاهده م ی کردند.
در مسابقه شــماره گذشــته 406 ،نفر شــركت كردند كه  127نفر
پاســخ صحیح داده بودند .از میان پاســخهای صحیح مهرداد
عموم از تهران و محسن شكیب از مشهد به قید قرعه
برنده شدهاند.

