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توفان شن در زاهدان
در پی وقوع توفان 
شــن در زاهدان که 
حداقل در ۹ ســال 
اخیر بی ســابقه بوده 
اســت، عبدالرضــا 

دهمرده، رئیــس اداره هواشناســی زاهدان 
گفت: تا ظهر دیروز بیشینه سرعت توفان شن 
در زاهدان به ۱۰۱ کیلومتر بر ســاعت رسید 
و گردوغبار حاصل از آن شــعاع دید افقی در 

فرودگاه بین المللی زاهدان را به صفر رساند.
    

شکستگی خط انتقال نفت از دریا 
به خشکی و آلودگی گسترده

فرهــاد قلی نژاد، 
مدیــر کل حفاظت 
محیط زیست استان 
بوشــهر درباره نشت 
حجم فراوانی از نفت 

در ســاحل جزیره خارگ گفت: وقوع آلودگی 
نفتی اخیر به دلیل نشــت نفت از شکستگی 
خط انتقال نفــت از دریا به خشــکی بوده که 
موجب ایجاد آلودگی گسترده نفتی در ساحل 
جزیره خارگ شده است. به گفته وی شرکت 
 نفت فالت قاره و شــرکت پایانه هــای نفتی 
و اداره کل بنادر و دریانوردی در حال بررسی 
و همچنین اقدام در جهت مهار و پاکســازی 

آلودگی دریا هستند.
    

فوت یک نفر در اثر انفجار توپ 
به جای مانده از جنگ 

کریــم صحرایی، 
دادستان اندیمشک 
از کشــته شدن یک 
نفر بر اثر انفجار توپ 
بازمانــده از جنــگ 

ایران و عراق در خانه یک  شــهروند خبر داد . 
این فرد یک گلوله توپ جنگــی باقیمانده از 
زمان جنگ را پس از پیدا کردن به منزل منتقل 
کرده بود و سپس با دســتگاه فرز قصد ایجاد 
برش روی گلوله را داشته که در اثر این فعل و 
انفعال انفجار مهیبی رخ داده و سبب خسارت 
به واحد مســکونی و جراحات شدید و سپس 

فوت نامبرده ) ع پ( شده است.
    

  رامبد جوان هم یکی از 
ربات - مجری هاست!

رامبد جــوان در 
برنامــه خنداونــه با 
اشــاره به شــرایط 
نامطلــوب جامعــه 
در پی شــیوع کرونا 

و بحــران اقتصــادی خطاب به مــردم گفته 
بود: »بایــد مقاومت کنیــم.« عباس عبدی، 
فعال سیاســی به اظهــارات اخیــر او درباره 
مقاومت مردم واکنش نشــان داد و در توئیتر 
نوشــت: »شــاید این ایراد جامع نباشــد. در 
آنجا حرف مجــری  عقیده خودش نیســت. 
آنان ربات-مجری هســتند. آنچه برایشــان 
تعریف شــود، می گویند. واقعیت آنان بیرون 
از این جعبه جادو اســت. هنگامی که وارد این 
جعبه می شوند، جادو!! شده و مومن و انقالبی 
می شــوند، و تا زمانی که خارج شــوند، خوِد 

واقعی شان نیستند.«
    

۳ استان در پایین ترین سطح 
رعایت پروتکل های بهداشتی 

طبق اعالم معاونت 
بهداشــت، در حال 
حاضر اســتان های 
سیستان و بلوچستان، 
چهارمحال بختیاری 

و آذربایجان غربــی کمتریــن میــزان رعایت 
پروتکل ها را داشــته و در مقابل قزوین، یزد و 
تهران بیشــترین میزان رعایــت پروتکل های 
بهداشتی را به خود اختصاص داده اند. همچنین 
میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در اماکن 
عمومی کشور در بیســتم اسفند ماه در سامانه 
مسافربری درون شهری ۶۳.۰۷ درصد، پاساژ 
۷۲.۸۰ درصد، سامانه مسافربری برون شهری 
۷۳.۹۱ درصد، پیشخوان دولت ۷۵.۱۷ درصد، 
نانوایی ۷۶.۵۷ درصد، پلیــس+۱۰ نزدیک به 
۷۶.۹۶ درصد، آرامسان ۷۷.۶۰ درصد، جایگاه 
سوخت ۸۰.۹۹ درصد، داروخانه ۸۱.۸۴ درصد، 
بانک ۸۲.۰۸ درصد، فروشگاه های زنجیره ای 
۸۲.۹۷ درصد، رستوران ۸۳.۱۴ درصد و ادارات 

و سازمان ها ۸۷.۳۷ درصد اعالم شد.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

سال ۹۹، در حالی به روزهای پایانی 
خود نزدیک می شــود که هشدارهای 
فــراوان در خصوص گــردش کرونای 
جهش یافتــه در کشــور و خطر موج 
چهارم بیماری، بســیاری را از صرافت 
رفتن به مراکز خرید و پاساژها انداخته 
است. با این حال به نظر می رسد خرید 
عید برای بسیاری هنوز به قوت خود باقی 
است و تنها شیوه آن را تغییر داده اند؛ به 
طوری که این روزها بسیاری از کسب و 
کارها در فضای مجازی از رونق زیادی 
برخوردار شده و شــاهد آن هم مشغله 
فراوان شرکت های پستی و حمل و نقل 
کاالست که به صورت فشرده مشغول 
جابه جایی اجناس سفارشی در اقصی 

نقاط کشور هستند.
از ســایت های اینترنتی گرفته تا 
اپلیکشن های عرضه کاال، از پیج های 
اینستاگرام تا کانال هایی در پیام رسان ها، 
به مراکز اصلی عرضــه و تقاضای کاال 
تبدیل شــده و در این میان در عوض 
مبادالت مســتقیم مالی جای خود را 
به تراکنش های اینترنتی داده اســت. 
تراکنش هایی که این روزها پلیس در 
خصوص آن هشدار می دهد و از مردم 
می خواهد تا حســاب شده عمل کنند 
تا در دام کالهبرداران سایبری نیافتند. 

رمز دوم و کاهش فیشینگ
پیــش از شــیوع ویــروس کرونا، 
کالهبرداری های اینترنتی با استفاده 
از رمزهای دوم ثابت، قربانیان بسیاری 
داشت. به همین دلیل برای جلوگیری 

از کالهبرداری های فیشینگ )دزدی 
اینترنتی حســاب بانکــی(، رمز دوم 
حســاب های بانکی، به رمزهای یک 
بار مصــرف تغییر کرد، بــه طوری که 
هر شهروند باید با استفاده از پیامک یا 
اپلیکشین های بانکی، در هر ۶۰ ثانیه 
یک رمز دوم پویا دریافت کرده و عملیات 

بانکی خود را انجام دهد.
بــا ایــن اقــدام جدیــد، میزان 
کالهبرداری های برداشــت از حساب 
)فیشینگ( برای مدتی، بسیار کاهش 
یافت، اما پس از ماه ها به نظر می رســد 
کالهبرداران بــه روش های جدیدی 
دســت یافته اند کــه می توانند حتی 
با وجــود این نوع رمزها نیــز، اقدامات 

مجرمانه خود را انجام دهند.
در این میان افرادی که دانش کمتری 
از اینترنت و فضای مجازی دارند، بیشتر 
در دام کالهبرداران گرفتار می شوند و به 
همین دلیل آشنایی هر چه بیشتر با این 
فضا می تواند تا راه اساسی برای مراقب از 

جیب مان باشد.
روش های کالهبرداری مجازی

پلیس فتا می گوید که بیشتر مردم به 
دو روش قربانی مجرمان می شوند؛ یک 
روش قرار دادن اطالعات کارت بانکی 
در اختیار دیگران است و روش دیگر وارد 
شدن در ســایت ها و درگاه های بانکی 

جعلی است.
 هرچند در یکســال اخیر با ایجاد 
رمزهای دوم یک بار مصرف، مشــکل 
اول تا حد زیــادی برطرف شــد، زیرا 
هر فرد برای انجام عملیــات بانکی در 
اینترنت تنها ۶۰ ثانیه زمان دارد و این 
مسئله کار را برای کالهبرداران سخت تر 
می کند، اما مشکل دوم همچنان به قوت 
خود باقی است و حتی به نظر می رسد 

تشدید هم شده باشــد. بر اساس اعالم 
پلیس فتا برخی کالهبرداران با ایجاد 
صفحــات بانکی جعلی بــه اطالعات 
کاربران دسترسی پیدا کرده و اقدام به 

خالی کردن حساب آنها می کنند.
به طوری کــه به گفته ســرهنگ 
داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس 
فتای پایتخت؛ در ســال جاری، بیشتر 
جرم های فضای مجازی به جرایم مالی، 
کالهبرداری و فیشــینگ مربوط بوده 

است.
کرونا و افزایش جرایم سایبری

در ماه های اخیر در حالی وضعیت 
اقتصادی کشور با رکود فراوانی مواجه 
شــد که افزایش بیــکاری و تعطیلی 
مشاغل در دوران همه گیری کرونا هم 
بر مشکالت افزود. در این میان با افزایش 
دسترسی به اینترنت، دور از انتظار نبود 
که آمار جرایم ســایبری در کشور هم 

افزایش داشته باشد. 
در یک برآورد کلی آمارها حاکی از 
آن است که با اجرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی و قرنطینه در شهرهای جهان 
۳۸ هزار ســایت کالهبرداری جدید 
فعال شــده و این جرایم بــه طور کل 
۳۰۰درصد افزایش داشته است. در ایران 
نیز شرایط کرونایی سبب شکل گیری 
کالهبرداری هــای اینترنتی جدیدی 
شــد. در اردیبهشت ســال۹۹ معاون 
اجتماعی پلیس  فتــای  ناجا از افزایش 
روند تشــکیل پرونده ها درباره خرید 
و فروش اقالم بهداشــتی تقلبی مانند 
ماسک، مواد شوینده و ضدعفونی کننده 
خبر داد. در این پرونده ها کالهبرداران با 
تبلیغ گسترده در فضای مجازی اقدام 
به فروش اقالم تقلبی بهداشتی و مهم تر 

از همه داروی تقلبی کرونا می کردند.

 فروش ویژه نوروزی ترفند 
کالهبرداران سایبری

هر چنــد با فــراوان شــدن اقالم 
بهداشــتی و اطالع رســانی ها در این 
خصــوص، کالهبرداری هایــی از این 
دست کمتر شده اســت، اما با نزدیک 
شدن به نوروز ۱۴۰۰ بازار خرید و فروش 
شب عید آن هم به صورت مجازی رونق 
فراوانی گرفته اســت. در این میان هر 
چند بسیاری خرید وفروش های خوبی 
را تجربه کرده اند، اما عده ای هم در تور 
افراد کالهبردار گرفتار می شــوند. در 
این باره ســرهنگ علی محمد رجبی، 
رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری 
از جرایم ســایبری پلیس فتا ناجا هم 
هشدار می دهد: »فروش ویژه نوروزی، 
ترفند کالهبــرداران مجازی اســت؛ 
گول تبلیغات و تخفیفــات صفحات 
و شــبکه های اجتماعــی فاقد هویت 
را نخوریــد«. او می گویــد: »یکــی از 
چالش هایی که معموال در پایان ســال 
با آن مواجه می شــویم بحث افزایش 
کالهبرداری در قالب فروش تجهیزات، 
لوازم، پوشــاک و وســایل مختلف در 

فضای مجازی است که عمدتاً از طریق 
شــبکه های اجتماعــی رخ می دهد. 
نکته مهم این اســت کــه از صفحات 
اینستاگرام و کانال هایی که در تلگرام 
تحت عنــوان مزون و فروشــگاه های 
لباس فعالیــت می                                   کنند هیــچ کدام 
رسماً از هیچ مؤسســه و نهادی مجوز 
فعالیت نداشــته و هیچ احراز هویتی 
روی آنها وجود ندارد کــه این امر خود 
زمینه کالهبرداری، سوءاســتفاده و 
ســودجویی را فراهم می کند«. رجبی 
با بیان این که توصیــه مهم پلیس فتا 
برای کاربران فضــای مجازی و افرادی 
که تمایــل دارند خریدهایشــان را به 
صورت مجازی انجام دهند، این است 
که حتماً از طریق فروشگاه های معتبر 
دارای نماد اعتماد الکترونیک خریدها 
را انجــام دهند، می گویــد: »اگر افراد 
برای خرید از روش های دیگر استفاده 
می                                   کنند حتماً پرداخت مبلغ را منوط به 
دریافت کاال کنند و هیچ وقت نباید تحت 
هیچ عنوانی مبلغــی را به عنوان بیعانه 
یا پیش خریــد کاال و پرداخت وجه به 
صورت اینترنتی برای سایت ها، صفحات 
اینستاگرامی و کانال های تلگرامی که 
هویت مشخصی ندارند، پرداخت کرد؛  
چراکــه پرونده های متعــددی از این 
دست جرایم وجود دارد«. رئیس مرکز 
تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری 
پلیس فتا ناجا به شــیوه های تبلیغی 
کالهبرداران اشــاره و بیــان می کند: 
»کالهبرداران با استفاده از شیوه های 
تبلیغی تحت عنوان »فروش ویژه نوروز« 
و با ارائه عنوان های تخفیف دار ســعی 
دارند مخاطب را به ســمت خود جذب 
کنند و در خیلی از مواقع درواقع قیمت 
و تخفیفی را کــه اعالم می کنند وجود 
نداشته و مشکالت بعدی را برای خریدار 

به وجود می آورند«.
مراقب رسید های جعلی باشید

اما یکی دیگر از تکنیک های مجرمان 
ســایبری که این روزها برخی را دچار 
خساران مالی کرده اســت، استفاده از 

اپلیکیشن های رسیدساز است.
ســرهنگ مرتضــی پاشــایی، 
رئیس معاونت اجتماعــی پلیس فتا 
ناجا در ایــن باره می گویــد: »یکی از 
تکنیک های مجرمان سایبری استفاده 
از اپلیکیشــن های رسیدســاز است، 
کاربرد اولیه این اپلیکیشن ها شوخی 
و سرگرمی بوده اســت، اما مجرمان 
سایبری تغییراتی در آن انجام داده اند و 
برای منافع خود از آن استفاده می کنند. 
در این روش افراد شــماره حساب را 
وارد این اپلیکیشــن می کنند و هیچ 
تراکنش مالی اتفــاق نمی افتد و تمام 
اقدامات الزمه جابه جایی پول را انجام 
داده و در نهایــت رســید می دهد که 
تراکنش با موفقیت انجام شده است. 

مجرمان ســایبری هــم هنگامی که 
می خواهند خرید کنند شلوغ می کنند 
و از فروشنده شماره کارت می خواهند 
که برایشان پول را از طریق تلفن بانک 
واریز کنند و رسید جعلی را با استفاده از 
اپلیکیشن های رسیدساز به فروشنده 

نشان می دهند«.
گاهی مجرمان ســایبری کارت 
سوخته را به فروشــنده می دهند و 
فروشــنده به آن ها می گوید کارت 
ســوخته و ادعا می کننــد از طریق 
اپلیکیشن، پول را به حساب فروشنده 
واریز می کنند، تمــام مراحلی را که 
برای جابه جایی پــول باید از طریق 
تلفن بانک انجام شود، طی می کنند و 
در نهایت رسید جعلی که در آن درج 
شــده »تراکنش بــا موفقیت انجام 
شد« را نشان فروشــنده می دهند. 
بیشــتر این مجرمان با فروشندگان 
طال، تلفن همــراه و... چنین اقدامی 

را انجام می دهند.
اما در این میــان فراموش نکنید 
راه های ســاده ای بــرای جلوگیری 
از ایــن کالهبرداری هــای اینترنتی 
وجــود دارد که نخســتین آن دقت 
نظــر در انتخــاب فروشــگاه و دقت 
در پرداخــت وجه موردنظر اســت. 
کارشناســان می گوینــد در هنگام 
خرید آنالین حتما توجــه کنید که 
درگاه بانکی فیشــینگ نباشــد. در 
 واقع درگاه پرداخت بانکی به آدرس
 https: //xxx.shaparak.ir 
معتبر است و هرگونه درگاه بانکی که 
shaparak.ir را در ادامــه نام خود 
نداشته باشد می تواند درگاه فیشینگ 
باشد که برای سرقت اطالعات بانکی 

شهروندان طراحی شده است.
 همچنین پلیــس فتا بارها از همه 
کاربران خواســته اســت درصورت 
مشــاهده موارد مشــکوک از طریق 
www. ســایت پلیس فتا به نشانی

cyberpolice.ir بخش ارتباطات 
مردمی آن را ثبت کــرده و از آخرین 
رویدادهــا از جمله اخبــار و حوادث 
سایبری مطلع شــوند تا کمتر مورد 

کالهبرداری های مشابه قرار گیرند.

رونق خرید و فروش اینترنتی در روزهای پایان سال و هشدارهای پلیس؛

مراقب  خالقیت دمادم تازه شونده کالهبرداران باشید!

خبر

سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
تاکنون یک میلیون و ۲۶۰ هزار واکســن کرونا 
از انواع مختلف وارد کشور شده و همان طور که 
قول داده بودیم، بیش از یک میلیون نفر از کادر 
درمان و گروه های آسیب پذیر قبل از عید واکسن 

کرونا می زنند.
به گزارش ایرنا، علیرضا رئیسی دیروز بعد از 
شصت و یکمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
که با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، افزود: 
تاکنون ۴۱۰ هزار دوز واکسن اسپوتنیک روسی 
به دستمان رسیده اســت. همچنین۲۵۰هزار 
واکسن سینوفارم چین و ۱۲۵ هزار دوز واکسن 
شرکت بهارات هندوستان وارد کشور شده و ۳۷۵ 
هزار دوز دیگر از این واکسن نیز دوشنبه می رسد 
و در مجمــوع ۵۰۰ هزار دوز وا کســن هندی 
خواهیم داشــت. ۱۰۰ هزار واکسن کوبایی نیز 
وارد کشور شده است و در کل حدود یک میلیون 

و ۲۶۰ هزار واکسن داریم.
معاون وزیر بهداشت گفت: در این هفته برنامه 

گسترده واکسیناســیون را برای کادر درمان و 
گروه های آســیب پذیر انجام می دهیم و همان 
طور که قول داده بودیم، واکسن کرونا را به بیش 

از یک میلیون نفر تا پایان سال تزریق می کنیم.
سفر به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع

وی درباره سفرهای نوروزی نیز گفت: همان 
طور که مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و 
وزیر بهداشت تاکید کردند از مردم می خواهیم از 
سفرهای غیرضرور پرهیز کنیم تا بتوانیم این ایام 
را نیز بدون اینکه خیز جدیدی اتفاق بیفتد، پشت 
سر بگذاریم تا واکسیناسیون گسترش پیدا کند و 
امیدواریم از مهر سال آینده بتوانیم تعداد زیادی 

از مردم را واکسن بزنیم و وضعیت بهتر شود.
رئیسی افزود: مقرر شد، ســفر به شهرهای 
قرمز و نارنجی در ایام عید همچنان ممنوع باشد. 
تردد با خودروهای پالک غیر بومی به این شهرها 
ممنوع اســت. همچنین خروج خودروهای با 
پالک بومی از این شهرستان ها نیز ممنوع است و 
در شهرهای قرمز سفر با قطار، هواپیما و اتوبوس 

نیز در صورتی مجاز است که مسافران تست منفی 
داشته باشند.

سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
هنوز ویروس کرونا در دنیا تاخت و تاز می کند، در 
برزیل با ویروس جهش یافته میزان ابتال و مرگ 
و میر افزایش پیدا کرده است و همان طور که این 
تجربه در انگلســتان بود، ویروس جهش یافته 
باعث شــد تعداد بیماران زیادی در این کشور 
بستری شــوند و در بخش های ویژه نیز تعداد 

زیادی فوت کردند.
گسترش ویروس جهش یافته در ۲۸ استان

رئیسی افزود: در کشور ما هم اکنون، ویروس 
جهش یافته در ۲۸ اســتان شناسایی شده و در 
حال گردش اســت. البته وضعیت فعلی اغلب 
استان ها نسبتا پایدار اما شکننده است. باید به 

دقت این وضعیت را حفظ کنیم.
وی گفت: از آذر ماه که افزایش تست ها را 
داشــتیم با همکاری مردم چندین ماه است 
که وضعیت نســبتا پایدار داریــم اما وجود 

 ویروس جهش یافتــه در برخی اســتان ها 
نگران کننده است.

معاون بهداشــت وزیر بهداشت افزود: هنوز 
تعدادی از شهرهای خوزســتان وضعیت قرمز 
کرونایی دارند. مردم قهرمان این اســتان دین 
بزرگی بر همه ما دارند، مردم خوزســتان هنوز 
درگیر این بیماری هستند و میزان زیادی ابتال 
وجود دارد البته خوشبختانه خبر خوب این است 
که با رعایت خوبی که در برخی شهرستان های 
خوزستان انجام شد. این امید می رود که به زودی 

مردم در این اســتان بر این ویروس فائق بیایند. 
شادگان، هویزه، خرمشــهر و دشت آزادگان از 
وضعیت قرمز خارج و نارنجی شدند و حتی برخی 
از شهرهای استان خوزستان به سمت وضعیت 

زرد حرکت می کنند.
رئیسی ادامه داد: میزان رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در کشــور باید افزایش پیدا کند. 
امیدواریم در سراسر کشــور شاهد این باشیم 
که با رعایــت همه مردم خیــز جدید بیماری 

اتفاق نیافتد.

سخنگوی ستاد ملی کرونا:

بیش از یک میلیون نفر قبل از عید واکسن کرونا می زنند

هر چند راه اندازی رمز 
دوم پویا تا حد زیادی 

کالهبرداری اینترنتی 
را کاهش داد اما، پس 

از ماه ها به نظر می رسد 
کالهبرداران به روش های 

جدیدی دست یافته اند 
که می توانند حتی با وجود 

این نوع رمزها نیز، اقدامات 
مجرمانه انجام دهند

رئیس مرکز تشخیص 
و پیشگیری از جرایم 

سایبری پلیس فتا ناجا 
هشدار می دهد که »فروش 

ویژه نوروزی، ترفند 
کالهبرداران مجازی است؛ 

گول تبلیغات و تخفیفات 
صفحات و شبکه های 

اجتماعی فاقد هویت را 
نخورید«
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