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یک توئيت

حراج بانک شماره تلفن های مردم
هر100شماره فقط 50ریال!

یک وکیل :قانون بر جرم انگاشتن انتشار بدون اجازه شماره های تلفن افراد صراحت ندارد

یک عکس
پلیس در جمع آوری بساط اراذل و اوبــاش
اهتمام جدی به کار بسته است .عکس مربوط
به طــرح دیــروز پلیس در جمع آوری ۳۷۹
اوباشگر در تهران است.

گزیده

مشاغل خاص آرامستانها
در رده سخت و زیانآور قرار گرفت

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی
وزیــر کشور ،از موافقت شورا یعالی حفاظت
فنی با کلیات الحاق گروههای شغلی کارکنان
آرامستانهای کشور که با مباشرت با اموات در
ارتباطاند ،به مشاغل سخت و زیانآور گروه «ب»
خبر داد .به گزارش ایرنا مهدی جمالینژاد با
اشاره به پیگیریهای وزیر کشور در این زمینه
ابــراز امــیــدواری کــرد که با اجــرای ایــن مصوبه
حمایتهای الزم از کارکنان خدوم آرامستانها
صورت گیرد.

عبدالهی  -بــا بــا ککــردن شــمــاره سامانه
پیامکی یا ارســال کد لغو پیامک ،تا حدودی
از شرشان راحــت شــد هایــم امــا همچنان شر
بعضیهایشان از ســرمــان کــم نشده اســت.
پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته ،همچنان
گاهوبیگاه روی تلفنهای همراهمان میآیند
و آسایشمان را سلب میکنند .برخی از آنها
تــاوان انتخاب خودمان اســت ،آن زمانی که
بعد از خرید از فروشگا ههای مختلف ،شماره
تماسمانرابهمسئولصندوقمیدهیمواوهم
شماره ما را در سامانه پیامکهای تبلیغاتی ثبت
میکند؛ اما درباره برخی دیگر ،انگشتاتهام به
سمت آنهایی است که بدون اجازه از مالکان
تلفنهای همراه ،شمارههای آنها را در اختیار
شرکتهای تبلیغاتی قرار میدهند.
▪نشانهای رسمی برای سایتهای فروش
بانک تلفن همراه !

وارد یکی از سایتهای فروش بانکهای تلفن
همراه میشوم .شرکتی که به نظر همه چیزش
قانونی میآید .هم آدرس و شماره تماس دارد،
هم در سایت شرکت نشان معتبر دو مجموعه
نظارتی درج شده است« :ستاد ساماندهی
پایگا ههای اینترنتی»« ،مرکز توسعه تجارت
الکترونیکی» .کار تخصصیاش هم فروش
بانک شماره تلفنهاست  :بانک شماره موبایل
همراه اول دایمی ،بانک شماره موبایل همراه
اول اعتباری ،بانک شماره موبایل ایرانسل،
بانک شماره موبایل مشاغل.
▪شماره تلفن به تفکیک اپراتورها و شهرها

شاید به انتشار بانک شماره تماس مشاغل
مختلف ،ایــراد چندانی وارد نباشد و اتفاقا
مالکان این شماره هم بــرای جذب مشتری
بیشتر از آن استقبال کنند .ممکن است برخی
اتحادیهها و اصناف هم بــرای رونــقدادن به
کسب و کار همصنفان خود ،شمارههای آنها
را در اختیار برخی شرکتهای تبلیغاتی قرار

خــود را در اخــتــیــار بــرخــی شــرکـتهــا قــرار
ندادهاند .البته این هم که «شماره تلفنهای
موجود ،توسط خود اپراتورها یا برخی کارکنان
آنها منتشر شده یا فقط ادعای ارائهدهندگان
اســت؟» ،سوالی اســت که باید سازما نها و
نهادهای نظارتی پاسخ آن را بدهند.
▪منتظر پاسخ اپراتورها ،سازمان تنظیم
مقررات و پلیس فتا

دهند .اما انتشار شماره تلفنهای خصوصی
افراد عادی طبیعتا نباید قانونی باشد .در سایت
این شرکت این شمارهها به تفکیک و به صورت
دستهبندیشده به فروش میرسد ،بر اساس
شهرستا نهای مختلف کشور .یعنی اگر یک
فعال اقتصادی بخواهد برای همه مشترکان
همراه اول و ایرانسل در یک شهرستان پیام
تبلیغاتی ارسال کند ،چنین فرصتی برای او
مهیاست .البته این ادعایی است که این شرکت
دارد و درباره آن نوشته است « :تضمین صحت
بانک شماره ،آپدیت دایمی و رایگان».
▪ 8میلیون شماره موبایل استان تهران

بــه یکی دیگر از ســایـتهــای مشابه هــم سر
میزنیم .سایتی که در کنار انتشار بانک تلفن
برخی مشاغل از جمله پزشکان ،مدیران،
کــارخــان ـهداران کشور و طالفروشان ،بانک
شماره تلفنهای شهرستانهای استان تهران
را هم به فروش میرساند .ادعایش این است که
بیش از  8میلیون شماره تلفن همراه اول را در
بانک خود عرضه میکند و اسامی بانکها را به
تفکیک تعداد شماره و قیمت ارائه کرده است.
قیمتهایی متفاوت که بر اساس آن قیمت هر
 100شماره تلفن تقریبا میشود  50ریال !
تــهــران ،دایــمــی ۴,۲۸۵,۷۶۹ :شــمــاره،
 ۱۵۰,۰۰۰تومان

تــهــران ،اعــتــبــاری ۳,۱۱۸,۶۴۵ :شماره،
 ۱۵۰,۰۰۰تومان
اسالمشهر ۱۰۰,۱۹۷ :شماره۳۰,۰۰۰ ،
تومان
ورامین ۶۷,۹۵۸ :شماره ۲۳,۵۰۰ ،تومان
▪بانک تلفن با آپدیت سال 96

با یکی از ایــن سایتها تماس میگیرم و به
عنوان یک مشتری ،میزان صحت شمارههای
عرضهشده را پرسوجو می کنم .فرد پاسخگو
مــدعــی م ـیشــود« :هــمــه بــانـکهــای تلفن ما
شمارههایی است که از اپراتورها گرفته شده
اســت» .در ادامــه گفتوگویمان از او دربــاره
آپدیتبودن شمارهها میپرسم و او میگوید:
«آخرین آپدیتی که اپراتورها منتشر کردند
مربوطبهسال 96است،شایدمثالدوسالدیگر
هم آپدیت جدید بانکهای تلفن مشترکان را
ارائهکنندامافعالآخرینآپدیتمربوطبه 3سال
قبلاست،هرشرکتیهمکهبگویدآپدیتجدید
دارد ،فقط دارد برای خودش تبلیغات میکند».
▪خــریــد و فـــروش اطــاعــات خصوصی
شهروندان

به نظر میرسد طبق ادعاهای مطر حشده،
اپراتورهای تلفن همراه الاقــل طی  3سال
گذشته شماره تلفن تفکیکشده مشترکان

در عینحال مشکل اصلی این است که همچنان
شماره تلفن همراه بسیاری از مــردم بهراحتی
در برخی سایتها در حال خرید و فروش است.
هرچند نــام مالکان تلفن در ایــن بانکهای
اطالعاتی درج نمیشود ،اما به هرحال شماره من
و شما ناخواسته در اختیار افرادی قرار میگیرد
که احتماال فقط قصد تبلیغات دارند .اگرچه روز
گذشته تالش کردیم پاسخ اپراتورها ،سازمان
تنظیممقرراتوپلیسفتارادراینبارهجویاشویم،
اما دریافت پاسخ به انجام مکاتبه موکول شد.
▪ابهام قانونی

از سوی دیگر بررسیهای ما نشان میدهد،
درباره اینکه شماره تلفن افراد جزو اطالعات
خصوصی آنها به شمار میآید یا نه ،صراحت
قانونی مشخصی وجود ندارد .یک وکیل پایه
یک دادگستری در اینباره به خراسان میگوید:
«متاسفانه قانون در اینباره سکوت کــرده و
صرف انتشار شماره تلفن افراد جرم محسوب
نمیشود» .وی میافزاید« :جرمبودن این کار
تنها درصورتی است که باعث ایجاد مزاحمت
برای مشترکان شود که در این صورت ،افراد
میتوانندازآنشرکتشکایتکنند».اینوکیل
دادگستری درباره قوانین دیگر کشورها در این
زمینه هم اظهار میکند« :در بسیاری از کشورها
شماره تلفن افراد جزو حریم خصوصی آ نها
به شمار میآید و اگر هم بخواهند این شماره
را برای تبلیغات به شرکتی بدهند ،حتما باید
قبلش از مالک شماره اجازه بگیرند».

5
جامعه

سخنگوی فراکسیون مقابله
با آسیبهای اجتماعی خبر داد

تدوین طرح ضابطهمند کردن
حضور مهاجران درکشور

سخنگوی فراکسیون مقابله بــا آسیبهای
اجتماعی از تدوین طرحی در مجلس برای
ضابطهمندکردن حضور مهاجران در کشور
خبر داد و گفت :به دلیل نبود ضابطه مشخص
درزمینه ورود و خــروج اتباع خارجی ،حضور
آ نهــا در کشور تبدیل بــه تهدید شــده اســت.
عنابستانی از نبود سیاست مشخص در حوزه
مهاجرتپذیری ،ساماندهی ،آموزش و اشتغال
اتباع خارجی انتقاد کرد و به خانه ملت گفت:
ورود بیضابطه اتباع به اشتغال داخلی آسیب
میزند؛ در این زمینه در هر دور های ضابطه،
آییننامه و بخشنامهای صــادر مـیشــود اما
سیاست واحد مشخص و تعریف شدهای نداریم
و تصمیمگیریهای بدوی و آنی دولتها و افراد
باعث شده است ،هزینههای گزافی طی سالیان
اخیر به کشور تحمیل شود و از سویی ضوابط
مهاجرپذیری را بـهانــداز های سخت کردیم که
عــد های مجبور میشوند به صورت غیرقانونی
وارد کشور شوند.

فرمانده خواستار توجه مجلس
به بودجه ناجا شد
فرمانده نیروی انتظامی ،با تاکید بر لزوم اهتمام
نمایندگان مجلس در افــزایــش بــودجــه ناجا
گفت :کارکنان نیروی انتظامی ایثارگرانه در
ماموریتها انجاموظیفه و به مردم خدمتگزاری
میکنند ،بنابراین الزم است در راستای رفع
مشکالت و موانع موجود ،بیش از پیش اهتمام
داشته باشیم .به گزارش پایگاه خبری پلیس،
ســردار اشتری در نشست مجمع نمایندگان
خــوزســتــان گــفــت :معیشت کــارکــنــان بــایــد از
اولــویـتهــا باشد و رفــع مــوانــع و مشکالت در
راستای تامین مسکن آنان در دستور کار قرار
بگیرد؛ بدو نشک اگر بتوانیم رفــاه معیشتی
کارکنان را تامین کنیم به همان نسبت در کسب
توفیق در ماموریتها نیز موفقتر عمل خواهیم
کرد؛ الحقواالنصاف کارکنان ناجا خالصانه
پای کار هستند.

