نیـــمنگــــاه

اخبار جامعه

معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان ،در سـال  ،96میزان شـیوع اضافه وزن و چاقی در ایران را  59,3درصد
یهـای غیـر وا گیـر مهمتریـن عامـل مـرگ و میـر در کشـور بـه حسـاب میآینـد؛ بـه طـوری کـه
عنـوان کـرده و گفتـه بـود« :بیمار 
یهـای غیـر وا گیـر نهاده شـده اسـت».
یهـا در ایـران ،بـر دوش بیمار 
76درصـد کل بـار بیمار 
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ارسال حدود ۹۱هزار پیامک امنیتی
بوکارهای اینترنتی
به مدیران کس 

جامعه

سال شانزدهم * شماره  * 3689شنبه *  26بهمن 1398

سونامیسر خکردنیها

ب ــه ش ــدت بر خ ــورد میش ــود ،در
حالیک ــه ا گ ــر نی ــک بنگری ــم ،میبینی ــم
ا ی ــن مش ــاغل چ ــرب و چیل ــی ا ص ــا از
بی ــخ خ ــود تخل ــف هس ــتند .کا ف ــی
اس ــت ت ــا س ــری ب ــه پاتی ــل روغ ــن و م ــواد
فالفلهایش ــان بزنی ــد و باق ــی م ــوارد را
ب ــه عه ــده اداره بهداش ــت بگذاری ــد .ب ــد
نیس ــت نگاه ــی ه ــم ب ــه سمبوسـ ـهها و
پیت ــزا پیراش ــکیهای افس ــرده و مچال ــه
ت ــوی ویترینه ــای گ ــردان و ایس ــتاده
مغاز هه ــای س ــاندویچی بینداز ی ــد ت ــا
بفهمی ــد بعض ــی از آنه ــا ب ــرای روز دوم
گ ــرم میش ــوند و از دیش ــب جاما ن ــده
ا ن ــد! اینج ــا ب ــه نظ ــر میر س ــد ی ــک
مس ــئله مه ــم ب ــه ن ــام کیفی ــت غذای ــی
فرا م ــوش ش ــده و آق ــای رفیع ــی ه ــم
ب ــر ا ی ــن مس ــئله صح ــه گذا ش ــته ک ــه
اس ــتفاده از روغنه ــای چندبارمص ــرف
و م ــواد اولی ــه تاری ــخ مص ــرف گذش ــته ،از
مهمتری ــن تخلف ــات ای ــن مغازههاس ــت.

اصفهانیها بیشتر از میانگین کشوری فستفود میخورند

بیتوجهیمصرفکنندگانبه
فرایند ِسرو

عادل امیری
خبرنگار

ملچمل ــوچ میکنن ــد و گازه ــای خوش ــمزه
و هوس ــناکی ب ــه غذاه ــای س ــر خکردنی
میزنن ــد ،اصفهانیه ــا ک ــه بیش ــتر
از میانگی ــن کش ــوری ،فسـ ـتفود
میخور ن ــد .آنه ــا نش ــان داد ها ن ــد
ب ــا غ ــذای بیرو نخ ــور و بیرو نخ ــر
قه ــر نیس ــتند و ب ــا آشپزخانههایش ــان
ه ــم چن ــدان آ ش ــتی نکرد ها ن ــد .آنه ــا
س ــاعتهای بس ــیاری را بی ــرون از
من ــزل در پ ــی ی ــک لقم ــه س ــر خکردنی
میدون ــد و آخ ــر هفتهه ــا باالخ ــره گازی
نپ ــز
ب ــه س ــاندویچ و پیت ــزا و غ ــذای بیرو 
میرس ــانند؛ ح ــاال چن ــدان مه ــم نیس ــت
چ ــه با ش ــد و کج ــا با ش ــد و چگو ن ــه
باش ــد .ه ــر طبق ــه لقم ــه خ ــودش را گاز
میگی ــرد و اکن ــون ک ــه فاصلهه ــا بیش ــتر
ش ــده ،لقم ــه بزرگ ــه را چه ــار درصدیه ــا
میخورن ــد و خردهریزهه ــا را ن ــود و ش ــش
درصد یه ــا .آم ــار پژوهش ــکده قل ــب
و ع ــروق اصفه ــان نش ــان داده ک ــه ه ــر
اصفهان ــی بـ ـ ه ط ــور میانگی ــن هفتـ ـه ای
ی ــک مرتب ــه فسـ ـتفود میخ ــورد ،ام ــا
فق ــط  2,6درص ــد از م ــردم کش ــور ح ــدود
پن ــج ب ــار در م ــاه فسـ ـتفود مص ــرف
میکنن ــد .گرو هه ــای س ــنی دو ت ــا
 10س ــال ماهیا ن ــه دو مرتب ــه دندا ن ــی
ب ــه فسـ ـتفود میرس ــانند و  11ت ــا 18
س ــالهها ه ــم ب ــه ط ــور میانگی ــن 1,5
مرتب ــه در هفت ــه فس ــت ف ــود خوردهان ــد.
ام ــای پ ــای ثاب ــت هفتگ ــی 18 ،ت ــا 30

س ــاله هس ــتند ک ــه ب ــه ط ــور میانگی ــن
هفت ــه ای ی ــک مرتب ــه فسـ ـتفود گاز
میز نن ــد !
مدیرگ ــروه مهندس ــی بهداش ــت محی ــط
اس ــتان اصفه ــان در س ــال  96ب ــا اش ــاره
ب ــه آخری ــن نتای ــج ط ــرح مطالعات ــی قل ــب
س ــالم گفت ــه ب ــود اصفهانیه ــا بیش ــتر
از میانگی ــن کش ــوری از غذاه ــای آم ــاده
اســتفاده میکننــد .راســت هــم گفتــه بود
چــون مصــرف جوانــان و بزرگســاالن بــه
دلی ــل اس ــتقالل مال ــی و اینک ــه س ــاعات

بر اساس اعالم مرکز
آمار  50,8درصد
افراد18ساله و بیشتر
شهری در هفته نوشابه
مصرف میکنند،
نوشیدنی ضررباری که
مصرف روزانهاش در
پایان سال 7کیلوگرم به
وزناضافه میکند

بیش ــتری را در بی ــرون از خان ــه س ــپری
میکنن ــد ،بیش ــتر اس ــت .آنه ــا ب ــه ط ــور
میانگی ــن بیش ــتر از هش ــت س ــاعت کار
میکننــد؛ چــون مجبورنــد بودجــه بیــش
از ده اس ــتان را ب ــه خزان ــه واری ــز کنن ــد و
س ــهم هزینهه ــای زند گ ــی در ا س ــتان
معی ــن پایتخ ــت را ه ــم بپردازن ــد .ت ــازه
زاین ــدهرود خش ــکیده ،وگرن ــه مجب ــور
بود ن ــد غ ــذای آم ــاده بیش ــتری لب ــی
آب ص ــرف کنن ــد و گ ــذر عم ــر ببینن ــد و
ه ــی فس ــت ف ــود بخورن ــد .نتای ــج ی ــک
تحقیــق نشــان داده اصفهانیهــا بیشــتر
بــه مصــرف همبرگــر گرایــش دارنــد ،بعــد
ب ــه پیت ــزا و پ ــس از آن ،فس ــت فوده ــای
تولی ــد ش ــده ب ــا سوس ــیس و کالب ــاس،
هن ــدی و بن ــدری ب ــا ص ــدای زی ــاد ،روی
دور تن ــد!

نتایج فست فودی80درصد
سکتههایقلبی

مه ــدی رفیع ــی اع ــام ک ــرده ب ــود ک ــه
 80در ص ــد س ــکتههای قلبیعرو ق ــی
ب ــه عل ــت اس ــتفاده مک ــرر از ای ــن ن ــوع
غذاهاس ــت .م ــا ش ــهروندان ن ــه تنه ــا
عب ــرت نگرفتی ــم ،بلک ــه برنامهری ــزان
بهدا ش ــتی و مودی ــان نظار ت ــی ه ــم
ه ــی مج ــوز س ــاندویچی و فالفل ــی و
فسـ ـتفودی و رس ــتوران و کترین ــگ و
خ ــوراک خوریه ــای زنجی ــره ای ص ــادر
کردن ــد ت ــا ب ــا ی ــک تی ــر دو نش ــان بزنن ــد،
ه ــم ایج ــاد ش ــغل ک ــرده باش ــند و ه ــم
ب ــه صنع ــت دارو و درم ــان و غ ــذا رون ــق
ببخش ــند ،آن ه ــم در بر ه ــه حس ــاس
کنونــی کــه چهاربــاغ عباســی بــه واســطه

بــوی روغــن ســوخته پــر شــده از آدمهــای
جورواج ــور و رن ــگ و وارن ــگ ک ــه در ای ــن
مس ــیر تاریخ ــی پش ــت میزه ــا و روی
صندلیهایــی کــه مطلقــا ربطــی بــه ایــن
تاری ــخ و فرهن ــگ ن ــدارد نشس ــته ان ــد و
ه ــی ق ــارچ و فیل ــه س ــوخاری میخورن ــد
و بع ــد میگوین ــد :نوش ــابه نخور ی ــم
ض ــرر داره! تص ــور ه ــم میش ــود ک ــه
رون ــق اقتص ــادی و اجتماع ــی س ــابق را
ب ــه واس ــطه اقتص ــاد فرهن ــگ ب ــه ای ــن
خیاب ــان تاریخ ــی بازگردان ــده ان ــد.

خ ــود گرفت ــه و نش ــان میده ــد چق ــدر در
ای ــن زمین ــه ک ـمکار ب ــوده ای ــم و فرهن ــگ
غذا ی ــی خودم ــان را ب ــه سو س ــیس و
کالب ــاس فروخت ــه ای ــم!

تخلفها،روغنسوختهومواد
فاسد  

او همچنی ــن ب ــه بازر سـ ـیهای مک ــرر
از مغازهه ــای عرض ــه ای ــن ن ــوع غذاه ــا
اش ــاره و تا کی ــد ک ــرده ک ــه در ص ــورت
مش ــاهده هرگون ــه تخل ــف ب ــا متخلف ــان

اصفهان،شهرهزار فستفود

مدیرگ ــروه مهندس ــی بهداش ــت محی ــط
اس ــتان اصفه ــان گفت ــه ب ــود در ش ــهر م ــا
ک ــه اصفه ــان فی ــروزهای باش ــد ،ه ــزار
مغ ــازه غ ــذای آم ــاده و فسـ ـتفود ب ــا
مج ــوز اداره بهداش ــت فعالی ــت میکنن ــد
و ح ــاال ببینی ــد در پای ــان س ــال  98ب ــا
و ف ــور مهاجر ته ــا و تعدی ــل نی ــرو در
صنا ی ــع و تحصیلکرد هه ــای بی ــکار،
چ ــه تع ــداد آدم دیگ ــر تبدی ــل ب ــه
س ــاندویچزن و س ــالندار ش ــده ا ن ــد.
مش ــاغل معرکـ ـهای ک ــه روزان ــه ه ــزاران
نف ــر را س ــیر میکنن ــد و روی نقالـ ـهای از
س ــر خکردنیها ،آدمه ــای اصفه ــان را
از س ــامت و س ــامتی دور میکنن ــد ت ــا ب ــه
چرخ ــه اقتص ــاد درم ــان نزدی ــک کنن ــد.
در حالــی کــه کشــورهای غربــی کــه مهــد
تولی ــد و مص ــرف فسـ ـتفود ب ــوده ان ــد،
ام ــروز ک ــم و کمت ــر از غذاه ــای آم ــاده
اســتفاده میکننــد .ایــن رونــد بــه دنب ــال
دوری م ــا از س ــنتهای غذای ــی و نب ــود
جایگزیــن مناســب ،ســیری صعــودی بــه

آمار پژوهشکده قلب
و عروق اصفهان نشان
داده هر اصفهانی
هفته ای یک مرتبه
فستفود میخورد،
اما فقط  2,6درصد
از مردم کشور حدود
پنجبار در ماه فستفود
مصرفمیکنند

دانستنیهای حقوقی

در شهر

حذفنامهمسراولاز شناسنامه
چه شرایطی دارد؟
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بسـیاری از افـراد تلاش میکننـد تـا پـس از جـاری شـدن حکـم طلاق ،نـام همسـر خـود را از
شناسنامهشـان پاک کنند .اصوال این کار برای فراموشـی فرد و پاک شـدن نام او از زندگی
و شناسـنامه صـورت میگیـرد ،هرچنـد انجـام ایـن کار غیرقانونی نیسـت ،اما بـرای حذف
نام همسـر از شناسـنامه باید مراحل قانونی طـی شـود.چنانچه فردی با همسـرش متارکه
کرده و قصد حـذف نـام او از شناسـنامهاش را داشـته باشـد ،باید نـام همسـر دوم او به ثبت
رسمیرسـیده باشـد؛ یعنی بر اسـاس این ماده قانونی تنهـا معرفی همسـر دوم برای حذف
نـام همسـر اول از شناسـنامه کفایـت نمیکند.بـرای حـذف نـام زن از شناسـنامه مـرد بایـد
حتما نـام همسـر دوم ثبت شـود و حـذف نـام همسـر اول از شناسـنامه پـس از وقـوع ازدواج
دوم و ثبـت آن صـورت میگیـرد؛ یعنـی همسـر دوم از ازدواج اول فـرد مطلـع میشـود ،امـا
برای حذف نام مرد از شناسـنامه زن باید حتمـا جدایی در دوران عقد صورت گرفته باشـد
و دوشـیزه بـودن زوجـه مطابق بـا احـکام قضایی قابل اسـتناد باشـد.
ا گر همسـر فردی فوت کند ،در صورت ثبـت ازدواج فرد میتواند با مراجعـه به ثبت احوال
نسـبت به حذف نام همسر فوت شده از شناسـنامهاش اقدام کند.
برخی افـراد دربـاره حذف نام همسـر فـوت شـده از شناسـنامه ایراداتـی را مطـرح کردهاند و
گفتهاند کـه در این مـورد هیچ اشـارهای به فرزندان نشـده اسـت ،امـا باید گفـت که حذف
نـام زن یـا مـرد از شناسـنامه دیگـری حتـی در صـورت وجـود فرزنـد هـم امکانپذیـر اسـت و
نام پدر یـا مـادر در شناسـنامه فرزنـدان درج خواهد شـد.

نکـ ـ ــته قاب ــل تـ ـ ــوجه بیتـ ـ ــوجهی
مصرفکنن ــدگان ب ــه فراین ــد ِس ــرو ای ــن
ن ــوع از غذاه ــا در براب ــر چشـ ـمهای آنه ــا
اس ــت .ان ــگار ک ــه مس ــحور آن روغ ــن
ســوخته و مواد عاری از هرگونــه ویتامین
و پروتئی ــن باش ــند ،از خ ــوردن س ــاندویچ
و پیت ــزا و ان ــواع س ــوخاری لذت ــی اثی ــری
میبرن ــد .بس ــیاری از آنه ــا هس ــتند ک ــه
اغل ــب در هفت ــه باره ــا ب ــرای ص ــرف
س ــاندویچ ب ــه س ــاندویچیهای ش ــهر
س ــر میزنن ــد .ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه
دکت ــر ک ــوروش جعفری ــان عضـ ــو هیئ ــت
علم ــی دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ته ــران
پی ــش از ای ــن در گفتوگ ــو ب ــا اصفه ــان
زیب ــا هش ــدار داده ب ــود ک ــه در ح ــال
حا ض ــر ش ــرایط تغذ ی ــه در کش ــورمان
ب ــهگونـ ـهای اس ــت ک ــه هی ــچ نه ــاد ی ــا
دس ــتگاهی نمیتوان ــد ادع ــا ی ــا تضمی ــن
کن ــد م ــواد غذای ــی م ــورد اس ــتفاده م ــردم
کام ــا س ــالم اس ــت .مرک ــز آم ــار کش ــور نی ــز
ب ــه تازگ ــی آخری ــن نتای ــج رص ــد ع ــادت
غذا ی ــی ایرانیه ــا را روی خرو ج ــی
پایــگاه اطــاع رســانی خــود قــرار داده کــه
ب ــر ای ــن اس ــاس ،تحقیق ــات از مص ــرف
 47در ص ــدی مص ــرف فسـ ـتفود در
بی ــن بزر گس ــاالن ب ــاالی  18س ــال و
بیش ــتر ش ــهری حکای ــت دارد .ب ــر اس ــاس
ا ع ــام مر ک ــز آم ــار  50,8در ص ــد ا ف ــراد
18س ــاله و بیش ــتر ش ــهری در هفت ــه
نوش ــابه مص ــرف میکنن ــد ،نوش ــیدنی
ضررب ــاری ک ــه مص ــرف روزا نـ ـهاش
میتوا ن ــد در پای ــان س ــال  7کیلو گ ــرم
ب ــه وزن آدمیاضا ف ــه کن ــد .ت ــازه از
ای ــن تع ــداد ح ــدود  19,3درص ــد ی ــک
لی ــوان در هفت ــه و  3,9درص ــد بی ــش از
هف ــت لی ــوان نوش ــابه در هفت ــه مص ــرف
کردهان ــد .مع ــاون بهداش ــتی دانش ــگاه
عل ــوم پزش ــکی اصفه ــان ،در س ــال ،96
می ــزان ش ــیوع اضاف ــه وزن و چاق ــی در
ای ــران را  59,3درص ــد عن ــوان ک ــرده و
گفت ــه ب ــود« :بیماریه ــای غی ــر وا گی ــر
مهمتری ــن عام ــل م ــرگ و می ــر در کش ــور
ب ــه حس ــاب میآین ــد؛ ب ــه ط ــوری ک ــه 76
درص ــد کل ب ــار بیماریه ــا در ای ــران ،ب ــر
دوش بیماریه ــای غی ــر وا گی ــر نه ــاده
ش ــده اس ــت ».ح ــاال حس ــاب کنی ــد چ ــه
اتفاق ــات وحش ــتناکی در قل ــب و ع ــروق
ایرانیه ــا و ب ــه وی ــژه م ــا اصفهانیه ــا
افتاده!

سرمای شدید به خودروها و لولههای آب خسارت وارد کرد
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان گفـت :سـرمای شـدید هـوا در روزهـای
چهارشـنبه و پنجشـنبه خسـارتهایی به خودروها و لولههـای آب در اصفهان و بسـیاری
دیگـر از مناطـق ایـن اسـتان وارد کـرد .منصـور شیشـهفروش در گفـت و گـو بـا ایرنـا افـزود:
چهارشـنبه  ۲۳بهمن ،اصفهان سـردترین روز سـال را با هشـت درجـه سـانتیگراد زیر صفر
پشـت سـر گذاشـت و این سـرمای کم سـابقه باعث متوقـف شـدن تعـدادی از خودروهای
سـواری در جادههـا و همچنیـن یـخ بسـتن و ترکیـدن لولههـای آب و انـواع کنتورهـا شـد.
او اظهار داشـت :صبح چهارشـنبه تعـداد زیـادی از خودروها به دلیل نداشـتن یـا کم بودن
ضد یخ ،به اصطالح جـوش آوردند و در کنـار خیابانها و بزرگراهها متوقف شـدند و همین
امر منجـر به ایجاد ترافیک در برخی از مسـیرهای ورودی به کالنشـهر اصفهان شـد.
شیشـهفروش ادامه داد :تعدادی از لولههای آب که پوشـش نداشـت نیز به دلیل سرمای
شـدید یخ بسـت و همین امر منجر به قطع شـدن آب در برخی از مناطق شد.
شیشـهفروش با بیان اینکـه دمای هوا در فریدونشـهر و بویین میاندشـت بـه  ۱۸درجه زیر
صفر رسـید ،اضافه کـرد :در ایـن شهرسـتانها و سـایر مناطق سردسـیر اسـتان نیز بسـیاری
از خودروها دچار مشـکل شـد و همچنین مدرسـهها با تاخیـر فعالیت خود را آغـاز کرد.
او به افزایش مصرف گاز در اصفهان در پی سـرمای شـدید نیز اشـاره و خاطرنشـان کرد :در
این دو روز از همه مشـترکان گاز صنعتی ،کشـاورزی و ادارهها خواسـته شـد تا مصرف خود
را تا جای ممکن کاهش دهند.مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری اصفهـان تاکید کرد:

بخشنامه رعایت دمای رفاه ( ۱۸تا  ۲۲درجه سانتیگراد) به دستگاههای اجرایی ابالغ
شـده و هر درجه کاهش دمـا در خانههـا و ادارهها منجر بـه صرفهجویی شـش میلیون متر
مکعبـی گاز در اسـتان میشـود.او گفـت :مصـرف گاز در روزهـای سـرد اصفهـان بـه بیش از
 ۷۵میلیـون متـر مکعـب در روز رسـید؛ درحالیکـه میانگیـن آن در طـول سـال  ۵۷میلیـون
است .شیشـهفروش از مـردم خواسـت تـا بـا صرفهجویـی در مصـرف گاز و بـرق در ایـن
روزهای سـرد به تامین گاز مورد نیـاز برای نیروگاههـای برق اصفهان و همچنین رسـیدن
مقـدار بیشـتر گاز به اسـتانهای شـمالی کشـور کمـک کنند.
صبـح روز چهارشـنبه  23بهمـن همـه نقـاط اسـتان اصفهـان دمـای هـوای بسـیار سـردی
را تجربـه کرد؛ بـه طوریکـه کالنشـهر اصفهـان بـا دمـای هوای هشـت درجـه زیـر صفـر
سـردترین روز سـال را پشـت سـر گذاشـت.

کاهش ۳۰درصدی بارشها در اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری اصفهان همچنین میزان بارشها در این اسـتان در
سـال جاری را  ۶۲میلیمتر اعالم و تاکید کرد :این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال
گذشـته  ۳۰درصد و در مقایسـه با بلند مـدت  ۲۴درصد کاهـش یافت .او میـزان ذخیره آب
سـد زاینـدهرود را در زمـان حاضـر  ۳۰۳میلیـون متـر مکعـب اعلام و اضافه کـرد :ایـن میزان
نسـبت به بلند مـدت  ۵۸درصد کاهـش دارد.

رئیس پلیس ســایبری کشــور اظهار داشــت  :در ســال جاری،
حــدود  ۹۱هــزار پیامــک امنیتــی در حــوزه ســختافزار،
نرمافزار و بهروزرســانی به مدیــران کسـبوکارهای اینترنتی
ارســال شــده اســت تــا ارتقــای امنیــت در ایــن حوزههــا در
خصــوص اســتحکام زیرســاختها و حفــظ داد ههــای
اطالعاتــی شــهروندان فراهــم شــود  .بــه گــزارش ایلنا ،ســردار
وحیــد مجیــد بــا اشــاره بــه اینکــه طــی دو ســال اخیــر ایــران در
حــوزه دانــش و نــوآوری بــه شــاخصهای قابــل اتــکا رســیده
اســت ،خاطــر نشــان کــرد :حرکــت اقتصــادی در ســیر تکاملــی
خــودش پیــش م ـیرود و همزمــان بــا آن قوانیــن و مقــررات
شــکل میگیــرد؛ در ایــن راســتا وظیفــه پلیــس فتــای ناجــا
تامین امنیــت فضای ســایبر ،کاربــران و زیر ساختهاســت .
او بــا بیــان اینکــه براســاس مصوبــه شــورای عالــی فضــای
مجــازی ،نیــروی انتظامــیو پلیــس فتــا وظیفــه رســیدگی
بــه حــوادث رایانــه ای و حمــات ســایبری را دارنــد ،تصریــح
کــرد :حــوزه پیشــگیری در برخــورد بــا جرائــم ســایبری از
اولویتهــای پلیــس فتاســت؛نباید پــس رویــدادی بــود،
حــوزه آســیبپذیری بایــد شــناخته شــود و ضمــن تعامــل بــا
کســانی کــه در این حــوزه فعالیــت میکننــد ،آســیبپذیریها
را بــه حداقــل رســانید .رئیــس پلیــس فتــای ناجــا وظیفــه
مســئوالن کســبوکارهای اینترنتــی را پاســخگویی بــه
درخواســت عمومیشــهروندان و حفاظــت از داد ههــای
افــراد و تعامــل بــا پلیــس فتــا در حــوزه پیشــگیری از جرائــم در
ایــن حــوزه برشــمرد.

افزایش کشف ۱۰۴درصدی جرائم سایبری

مجیــد از افزایــش کشــف  ۱۰۴درصــدی جرائــم ســایبری در
ســال جــاری در مقایســه بــا مــدت مشــابه در ســال قبــل
خبــر داد و گفــت ۶۲ :درصــد ایــن جرائــم در حــوزه مالــی
بــا روش فیشــینگ بــه وقــو ع پیوســته اســت .او بــا بیــان
اینکــه بیشــتر جرائــم حــوزه فیشــینگ بــا روش هدایــت
قربانــی بــه درگاههــای جعلــی اتفــاق میافتــد ،از مدیــران
کســبوکارهای اینترنتــی خواســت تــا بیشــتر مســائل
حفاظتــی را مــورد توجــه قــرار دهنــد و توصیههــای پلیــس
فتــا را در ایــن خصــوص جهــت پیشــگیری از وقــوع جرائــم،
جدی بگیرند.ســردار مجید تصریح کرد :کارشناســان پلیس
فتــا ضمــن حضــور در صــدا و ســیما و رســانههای جمعــی در
حــوزه پیشــگیری و آمــوزش در خصــوص آشــنایی وآ گاهــی
شــهروندان بــا جرائــم ســایبری و افزایــش ســواد اینترنتــی
کاربران گامهای موثری را برداشــته؛ لیکــن در کنترل جرائم
فضــای مجــازی همــکاری متقابــل تمــام دســتگا ههای
ذینفــع در ایــن خصــوص جــزو ضروریــات اســت .ایــن مقــام
ارشــد انتظامیبــا اشــاره بــه اینکــه طر حهــای زیــادی در
جهت ایمنــی استانداردســازی بانکــداری الکترونیــک مانند
اجــرای طــرح رمــز یــک بــار مصــرف و غیــره اجــرا شــده ،هــدف
از اجــرای ایــن طر حهــا را امنیــت اقتصــادی شــهروندان در
فضــای مجــازی عنــوان کــرد و گفــت :انتظــار پلیــس فتــا
از کســبوکارهای اینترنتــی اســتفاده از زیــر ســاختهای
مطمئــن و باثبــات اســت .
رئیــس پلیــس فتــای ناجــا بــا بیــان اینکــه بیــش از ۸۰۰
شــرکت کسـبوکارهای اینترنتــی جــزو جامعــه هــدف پلیــس
فتاســت ،گفــت :در ســال جــاری ،حــدود  ۹۱هــزار پیامــک
امنیتــی در حــوزه ســخت افــزار ،نــرم افــزار و بــه روز رســانی بــه
مدیــران کســب و کارهــا ارســال شــده تــا ارتقــای امنیــت در
ایــن حوزههــا فراهــم شــود .بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی
پلیــس فتــا ،ایــن مقــام ارشــد انتظامــیخاطــر نشــان کــرد :
مرکــز فوریتهــای ســایبری پلیــس فتــای ناجــا بــه صــورت
شــبانهروزی آمــاده دریافــت گزارشهــای مردمــیدر حــوزه
فضــای مجــازی اســت و همچنیــن عمــوم مــردم میتواننــد
گزار شهــای خــود را در ســایت پلیــس فتــا بــه آدرس
 www.cyberpolice.irثبت کنند.

م شناسنامههای
تحویل تما 
تعویضی و مفقودی تا  ۳۰بهمن
ســخنگوی ســـازمان ثبــت احــوال کـــشور گفــت :تمــا م
شناســنامههای تعویضــی و مفقــودی کــه درخواســت بــرای
تعویــض و صــدور شناســنامه داده بودنــد ،بــرای شــرکت در
انتخابــات تــا  ۳۰بهمنماه تحویل داده میشــود .ســیفاهلل
ابوترابــی در گفتوگــو بــا ایرنــا افــزود :در تالشــیم تــا زمینــه
حضــور حدا کثــری هموطنــان را در انتخابــات پیــش رو مهیــا
کنیــم و هیــچ هموطنــی بــه خاطــر نداشــتن اوراق هویتــی از
شــرکت در انتخابــات محــروم نمیشــود.
او ادامــه داد :همــه مقدمــات بــرای شــرکت در انتخابــات
بــرای همــه اتبــاع ایرانــی فراهــم و تمهیــدات مــورد نیــاز در
برگــزاری انتخابــات اندیشــیده شــده اســت.
ســخنگوی ســازمان ثبــت احــوال کشــور اعــام کــرد:
هموطنــان بــه منظــور شــرکت در انتخابــات اوراق هویتــی
خــود ماننــد شناســنامه و کارت ملــی را در دســترس داشــته
باشــند و چنانچــه در خواســتی مبنــی بــر تعویــض یــا صــدور
شناســنامه مفقــودی داشــته باشــند زودتــر اقــدام کننــد؛
چــرا کــه بــه در خواس ـتها حدا کثــر تــا  ۳۰بهمــن پاســخ داده
میشــود.ابوترابی بــا اشــاره بــه تشــکیل ســتاد انتخابــات در
ســازمان ثبت احــوال کشــور و اســتانها گفــت :ســازمان ثبت
احــوال کشــور برابــر قانــون بــه عنــوان یکــی از اعضــای هیئــت
اجرایــی در شهرســتانها و از مراجــع چهارگانــه اســتعالم،
مقدمــات انتخابــات را برگــزار میکنــد.
او خاطرنشــان کــرد :براســاس هماهنگیهــای بــه عمــل
آمــده همــه هموطنانــی کــه خــود را در معــرض انتخــاب
قــرار داده انــد و از طریــق وزارت کشــور ثبــت نــام کــرده انــد ،از
ســوی ســازمان ثبــت احــوال مــورد اســتعالم قــرار گرفتــه و مــا
نیــز هویــت افــرادی را کــه از مــا اســتعالم خواســتند بــه ســتاد
انتخابــات کشــور و شــورای نگهبــان منعکــس کردیــم.
ســخنگوی ســازمان ثبــت احــوال کشــور ادامــه داد :بــرای
جلوگیــری از ازدحــام کاری ،از دو مــاه قبــل اعــام آمادگــی
کردیــم و در همــه شــهرها بــه ویــژه تهــران بــزرگ هرگونــه
خواســته هموطنــان اعــم از تغییــر نــام خانوادگــی و تعویــض
اوراق هویتــی را ســریعا پیگیــری میکنیــم.
انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلس شــورای اســامیو اولین
میــاندورهای پنجمیــن دوره مجلــس خبــرگان رهبــری در
دوم اســفند ســال جــاری برگــزار میشــود.

