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سال سی و چهارم

شماره 9691

ویژهنامه 4070

دستگیری دو گوشیقاپ با همکاری یک شهروند وظیفهشناس

فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری دو گوشیقاپ
خیابانی که کلیپی از صحنه سرقت آ نهــا در فضای
مجازی نیز منتشر شده بود خبر داد.
به گــزارش قــدس ،سرهنگ حسین دهقانپور گفت:
در پی انتشار قطعه فیلمی از صحنه گوشیقاپی در
محدوده خیابان احمدآباد مشهد در فضای مجازی که

دو جوان موتورسوار تلفن همراه مرد جوانی را ربوده و به
سرعت از صحنه متواری میشوند ،همچنین گزارش
چند سرقت مشابه دیگر به پلیس  ،110دستورات الزم
بــرای پیگیری سریع پرونده و شناسایی و دستگیری
عامالن این سرقتهای خیابانی صادر شد و در دستور
کار کالنتری احمدآباد قرار گرفت.

فرماندهنیرویانتظامیشهرستانصالحآباددر
تشریح ماجرا به خبرنگار قدسگفت :یک مرد۴۹
ساله در یک نزاع خانوادگی برادر ۴۲ساله خود و
فردی دیگر را با ضربات چاقو از پا درآورد.
سرهنگ جواد ابراهیمی افزود :جوان ۴۲ساله که با

نزاع خانوادگی در صالحآباد
دو کشته بر جای گذاشت

خط قرمز

ابوالحسن صاحبی بر اثر وقوع یک فقره نزاع
خانوادگی در روستای «گالرچه علیا» بخش جنتآباد
ازتوابعشهرستانصالحآباددونفرکشتهشدند.

ی ــک مــجــمــوعــه بـ ــدافـ ــزار در
مقیاس بزرگ درAppGallery
هواوی منجر به نصب تقریبا ً
 9میلیون و  300هزار تروجان
انـ ــدرویـ ــدی شـ ــده اسـ ــت که
در قالب بیش از  190برنامه
مختلف ظاهر شدهاند.

پلیس فتا هشدار داد

خطرآلودگیگوشیهایاندرویدی
توسط یک «تروجان»

◾

◾بدافزار  Cynosرا بشناسید
به گــزارش قــدس و به نقل از سایت پلیس فتا،
این تروجان توسط  Dr.Webبا ن ــام«Android.
 »origin.7.Cynosشناسایی و نسخه اصالح
شده بدافزار  Cynosاست که بــرای جمعآوری
دادههای حساس کاربر طراحی شده است .این
کشف و گزارش از سوی محققان Dr. Web AV
تهیه شده که به هواوی اطالع داده و به آنها کمک
کرده تا برنامههای شناسایی شده را از فروشگاه
خود حذف کنند .با این حال ،کسانی که برنامهها
را روی دستگاههای خود نصب کــردهانــد ،هنوز
هم باید آنها را به صورت دستی از دستگاههای
اندرویدی خود حذف کنند.
در این آلودهسازی گوشیهای هوشمند تروجان
خــود را به شکل برنامههای بــازی درآورده بود.
عــامــان تهدید ،بــدافــزار خــود را در برنامههای
اندرویدی پنهان کردند تا وانمود کنند شبیهساز،
پلتفرمساز ،بازیهای آرکید ،استراتژی  RTSو
بازیهای تیراندازی برای کاربران روسیزبان ،چینی
یا بینالمللی (انگلیسی) هستند .همانطور که
همه آنها قابلیت تبلیغ شده را ارائه میکردند،
کــارب ـران در صــورتــی کــه از بــازیهــای خــود لذت
میبردند بعید به نظر میرسید که آنها را حذف
کنند.
فهرست برنامههای بــدافــزار  Cynosب ــرای به

وی افزود :تیم تجسس کالنتری احمدآباد به سرنخهایی
دست یافت که منجر به چهرهزنی متهمان شد و درحالی
که تحقیقات گسترده در این باره ادامه داشت گزارش
یک فقره گوشیقاپی دیگر در محدوده بولوار بعثت
به فوریتهای پلیسی  110اعــام شد که بررسیهای
اولیه پلیس نشان داد سرقت توسط متهمان مورد نظر

اشــتــراک گذاشتن بسیار گسترده اس ــت ،اما
برخی از نمونههای قابل توجهی کــه بــه دلیل
داشتن تعداد زیــادی نصب برجسته هستند
عبارتاند از -:عجله کن و پنهان شو با  2میلیون
نصب ،مــاجــراهــای گربه بــا  427ه ــزار نصب و
شبیهساز مدرسه رانندگی که  142هزار نفر آن را
روی گوشیهای خود نصب کردهاند.
در ادام ــه ایــن هشدار پلیس فتا آمــده است:
عملکرد ایــن نــوع تــروجــان  Cynosمیتواند
فــعــالــی ـتهــای م ــخ ــرب مــخــتــلــفــی از جمله
جــاســوســی از مــتــون  SMSو دانــلــود و نصب

قالی و مبل شوئی

عدالتیان

قابلیتهای دیگر را انجام دهــد .تحلیلگران
ب ــداف ــزار در گـ ــزارش خ ــود تــوضــیــح دادنـ ــد که
 origin.7.Android.Cynosیکی از اصالحات
نمونه برنامه  Cynosاست .این پلتفرم حداقل
از سال  2014شناخته شده است.
در تشریح عملکرد برخی نسخههای آن که رفتار
تهاجمی دارند میتوان گفت آنها پیامکهای
خاص ارســال میکنند ،پیامکهای دریافتی را
رهگیری میکنند ،ماژولهای اضافی را دانلود و
راهانــدازی میکنند و برنامههای دیگر را دانلود و
نصبمیکنند.

قالی و مبل شوئی
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انجام شده است .مأموران با همکاری یکی از شهروندان
وظیفهشناس که به تعقیب سارقان پرداخته بود ،پس از
تعقیب و گریزی کوتاه در خیابان شهید کالهدوز ،متهمان
را درحالی که موتورسیکلت آنها واژگون شد محاصره و
دستگیر کردند .تاکنون این افراد به چهار فقره گوشیقاپی
اعتراف کردهاند.

ضربات چاقوی برادر بزرگترش به شدت مجروح
شده بود به مرکز درمانی منتقل شد اما با وجود
ش نیروهای اورژانس و کادر درمان بیمارستان
تال 
شهدای صالحآباد جان خود را از دست داد.
وی با اشاره به اینکه ضارب توسط مأموران

◾

◾هدف این تروجان چیست؟

ماهیت تهاجمی تروجان درست از مرحله نصب
ظاهر میشود ،زمانی که برای انجام فعالیتهایی
کهعموما ًبایکبازیمرتبطنیستندمانندبرقراری
تماستلفنییاشناساییمکانکاربراندرخواست
مجوز میخواهد .اگر کاربر مجوزهای درخواستی
را اعطا کند ،بدافزار میتواند دادههای نظیر شماره
تلفن هــمــراه کــاربــر ،موقعیت مکانی دستگاه
براساس مختصات  GPSیا شبکه تلفن همراه
و دادههــای نقطه دسترسی  ،Wi-Fiپارامترهای
مختلف شبکه تلفن همراه مانند کد شبکه و کد
کشور ،شناسه سلول  GSMو کد منطقه محل
 GSMبینالمللی و مشخصات فنی مختلف
دستگاه را به یک سرور راه دور منتقل کند.
عالوه بر موارد باال ،تروجانهای  Cynosمیتوانند
به طــور بالقوه مــاژولهــا یا برنامههای اضافی را
دانلود و نصب کنند ،پیامک خدمات ویژه ارسال و
پیامکهای دریافتی را رهگیری کنند .همینطور،
این برنامهها میتوانند منجر به ایجاد هزینههای
غیرمنتظرهبهواسطهاشتراکگذاریسرویسهای
ویــژه شوند و همچنین میتوانند قابلیتهای
جاسوسی مخفیتری را انتشار دهند.
سخنگوی شرکت ه ــواوی مدعی شــده اســت:
ســیــســتــم امــنــیــتــی داخ ــل ــی AppGallery
به سرعت خطر پنهانی درون ایــن برنامهها را
شــنــاســایــی کـ ــرده اسـ ــت .مــا اکــنــون فــعــاالنــه با
توسعهدهندگان آسیبدیده بــرای عیبیابی
برنامههایشان کار میکنیم .زمانی که ما بتوانیم
تأیید کنیم همه برنامهها پــاک هستند ،آنها
دوبـ ــاره در  AppGalleryلیست میشوند تا
استفادهکنندگان بتوانند دوباره برنامههای مورد
عالقه خود را دانلود کنند.

ممـتاز ایران

قالی شویی

بازاریاب آقا و خانوم
/1404253پ

/1400969ط
/1400872ج

قالیشویی

وصل اگو

تشخیص ترکیدگی
ونم زدگی بادستگاه

/1401808ج

منصف
رفع نم و

/1400947ط

%50تخفیف

تلقی و پارچه ای
تحویل  24ساعته

09388004139-09156004139

مشهد کاور قدیم

/1405747ج

09380904479

قصابی و دامداری

آژانسهای مسافرتی

دامداری مقدم

کیش  -قشم

/1404113ط

/1408304ج

/1407915ط

09151135477-09052375501
09159098896-09030574983

09159829884

خرید ضایعات

تضمین پایین ترین نرخ تور

آترینا پرواز 37604809

آهن آالت تخریبی
دروپنجره
لوازم انباری شیرآالت

باالترین قیمت

طلق وپارچه -بدون پرو(18سال سابقه )

 09157799971سعیدی

خریدضایعات
خاوری

آهن ،آلومینیوم،
مس ،برنج
کارتن ،الک و غیره

09035480162

/1405973ط

طرقبه شاندیز09335225171

کاور مبل صدف

/1405866ط

تمام مناطق09151008325

پرده و مبلمان

09354604745

 / 1405526ج

36047576
38453887
32243239
09157007410

نعیمی

در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

/1400869ج

%100تضمینی

هاشمیه 38815136
37660998
سجاد
احمدآباد 38459407
36032154
معلم
امام رضا 38552579
وکیل آباد 35015132
کوهسنگی 38452905
قاسم آباد 36652284
پیروزی 38815136

تهـــران

قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن
به روش کام ًال اسالمی
با سرویس رایگان

تشخیص با دستگاه

پیروزی 38764467
ســجاد 38764468
فردوسی 38825264
کوهسنگی 38825264
مطهــری 37285670
معلــم 38764467
وکیل آباد 38764467
عبــادی 37285670
هاشمیه 38825264
هفت تیر 38764467

09304386194
09012543661

/1404989ج

قالیشویی

بوبدون خرابی

ترمیم کف سرویس بامصالح

/1406717ج

لوله بازکنی

بلوارسجاد،فضای VIP

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

ضایعات آهن ،آلومینیوم ،مس
برنج ،چدن و غیره به
باالترین قیمت روز خریداریم

/1403777ج

38112030
37286050
36222223
33661115
33670976

سالمندان مهروماه

ضایعات فلزی
برادران آهنگر

/1408134ط

عضو درجه یک اتحادیه
رفوگری ،شستشو با اصول مذهبی
تحت پوشش بیمه ایران

مدیریت روحبخش

37127137

خرید و فروش
ضایعات

/1402996ج

مشهدالرضا

غزال

09153212034

/1407077ط

لوله بازکنی

ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات
پرستاری مراقبت ونگهداری
در منازل وبیمارستان ها
اجاره تجهیزات پرستاری پزشکی
تست زردی نوزادان (فتوتراپی)
بین عبدالمطلب 12و14
پالک 198جنب بانک انصار

کرایهچی

اجناس کرایه

قنادی نون

مصطفی

پذیرش موتورسوارتمام وقت
درآمدروزانه  250الی 500

1820

پورسانت 15درصدتماس با

نیروی کارجوان جهت کار

صفارنجیب

درقنادی باحقوق قانون کار
ساعت کاری  7:تا 15

صندلی،مبل،میز،ظروف لوکس
فرش  ، Lcd،رقص نور ،باند و....
/9910521ج

www.khadamatsaeed.ir

پرستاری سفید باالن

09035130141
کارگر ساده

رضاشهر
38765120 - 09157775600
مطهری شمالی
37323700 - 09151103700

پیک سراسری
شهرگشت

قبل ازمراجعه تماس گرفته شود
آدرس:پیامبراعظم 91

09391349562

/1407882ج-

09153012080
09332929495

09354079032

/1408632ح

تخلیه چاه
لولهبازکنی و رفعنم

در تمام نقاط شهرمشهد
بنز ده چرخ و بنز ده تن

قالیشویی امیرکبیر

33872450
09153141343
09366662046

/1405577ج

تخلیه چاه سعید

خدمات
پزشکی و درمانی

جهت فروش مواد غذایی
 ،بهداشتی و ...با حقوق
و مزایا و پورسانت
عالی نیازمندیم.

جذب موتورسواربادرآمدروزانه
250الی 500هزارتومان
تمام وقت ونیمه وقت
باپورسانت پایین باسرویس دهی
باالدربهترین موقعیت شهر میدان
شهداداخل امام خمینی 5

3

در شهر

متفرقه

/1404992ج

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976
ایام تعطیل09155291598

09157137499-36660883

/1405858ط

بازاریاب

رفو
 %100اسالمی گری
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

/1400972ط

قالیشوئی

ضایعات فالح

رحمانی شنیدهها
حاکی از آن است که
مدیر یک کارخانه
تولید مواد غذایی
شناخته شده
درحوالی مشهد که
تبلیغات گستردهای
هم در صدا وسیما
دارد ،بنا به اتهامات
مالی روز گذشته با
دستور مقام قضایی
بازداشت شده است.

مدیرکل زنــدانهــا و اقــدامــات تأمینی و تربیتی
خراسان رضوی گفت :هم اکنون هزار و ۴۸خانواده
نیازمند زیرپوشش انجمن حمایت از زندانیان این
استان قرار دارند .سعید سرباز جانفدا افزود :توجه
به اقشار آسیبپذیر و نیازمند تکلیف اجتماعی
برای همه ارکان جامعه است و خانواده زندانیان نیز
به عنوان عائله نظام باید حمایت شوند.
وی ادامه داد :در سند تحول قضایی و همچنین
تهــای سـ ــازمـ ــان زنـ ــدا نهـ ــا رس ـیــدگــی
س ـیــاس ـ 
به وضعیت خــانــواده زندانیان به عنوان یکی از
مهمترین اولویتها ،مورد توجه قرار گرفته است
و در کمک و حمایت از این خانوادهها نوع جرم و
محکومیت زندانی در خدمترسانی ما تفاوتی
ایجاد نمیکند.
مدیرکل زنــدانهــا و اقــدامــات تأمینی و تربیتی
خــراســان رضــوی گفت :در همین راستا تا پایان
آبان امسال با خانواده ۴۰۰نفر از زندانیان نیازمند
استان دیدار به عمل آمده و در این دیدارها عالوه بر
بررسی مشکالت آنان ،بستههای کمک معیشتی
و کمکهای نقدی نیز به این خانوادهها اهدا شد.
بــه گ ــزارش صــدا وسیما ،وی اف ــزود :در کنار این
ک ـم ـکهــا ،ح ـمــایـتهــای مـعـنــوی و فرهنگی با
برگزاری کالسهای مختلف آموزشی و کمک به
اشتغا لزایی بهمنظور توانمندسازی این خانوادهها
در حــال انجام اســت .سرباز جانفدا ادامــه داد:
خانواده زندانیان نیازمند با نامنویسی در «سامانه
حمایت» به نشانی اینترنتیsamanehemayat.
 comبر اســاس سطح نیاز خــانــواده ،زیرپوشش
خدمات انجمن حمایت از زندانیان قرار میگیرند.

/1407534ج

سـید

خبر
حمایت از خانواد ه زندانیان
نیازمند در خراسان رضوی

پیک سراسری آشنا

خرید آهن،آلومینیوم،مس و...
شرکت در مزایده

بازداشت مالک
کارخانهای
شناخته شده
به اتهام مالی

/1407761ج-

ی
38705347 - 32701313
تحت پوشش بیمه ایران 37490284-36612764
37490231-37329705-37336060
33851235 - 32426635
09155092518
تعطیل
ایام
35130473-32762877
36612586-38822500
سرویس سراسر شهر رفوگ
ری  32298080-35024040شستشو  %100اسالمی  32765551-32135956ایام تعطیل 09155004693 - 09025004693

انتظامی دستگیر شده و تحقیقات ادامه دارد،
تصریح کرد :عامل این اقدام در این نزاع ،پیرمرد
 ۶۰سالهای را نیز با ضربات متعدد چاقو مورد
حمله قرار داده بود که او هم بر اثر شدت جراحات
وارده جان خود را از دست داد.

پیکموتوری

سرویس دهی
تمام نقاط شهر

خبر
روز

