در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮآرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﺧﺮداد ﻣﺎه
ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ،اﻃﻼﻋﺎت

و ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ،ﻣﺴﺘﻤﺮیﺑﮕﯿﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺤﺮز اﺳﺖ و ﺟﺎی ﻫﯿﭻ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

»ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ زدا« در ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﺴﺌﻮﻻن ذیرﺑﻂ در
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮده و اﺑﻌﺎد ﻓﻨﯽ را ﺑﻄﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ زدا ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ،اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ،ﻣﺴﺘﻤﺮیﺑﮕﯿﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ دارد و ﺟﺎی ﻫﯿﭻ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ» :اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﮑﺮ ﺑﺮای دﻗﺎﯾﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن؛ ﺗﺎﮐﯿﺪ

ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ،ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﻬﻢ و دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ«.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﻧﺎﺟﺎ ﻧﯿﺰ از رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ » :ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ وﻗﻮع اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﻧﺎﺟﺎ در
ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
ﺳﺮﻫﻨﮓ »راﻣﯿﻦ ﭘﺎﺷﺎﯾﯽ« در ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
دﯾﻔﯿﺲ و اﯾﺠﺎد ﺗﻐﺮ ﻇﺎﻫﺮی در ﺻﻔﺤﻪ ﭘﻮرﺗﺎل ﺧﺒﺮی ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ اﯾﻦ ﭘﻠﯿﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ:

»در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ادﻟﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ
وﻗﻮع اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﻧﺎﺟﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻋﺎﻣﻼن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

ﺳﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎﺷﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن راﯾﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ادارات ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺿﺪﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ﺑﻪ روز ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ» :از ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﺮدن روی ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ و اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻔﺮهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ «.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪای ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ دادهﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
راﯾﺎﻧﻪای ﯾﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از ۹۱
روز ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﻫﺮ  ۲ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
ﮔﺮوه ﺗﭙﻨﺪﮔﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان و ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر

را ﻧﯿﺰ ﻫﮏ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

