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از میان خبرها

آلداوودپژوهشگرفضایمجازیخبرداد:

زدوبند تلگرام با عربستان و
امارات بر سر اطالعات
شخصی ایرانیان

رشد  600درصدی سفر ایرانیان به
گرجستان
به گفته سفیر گرجستان در ایران از سال  2016تا کنون
سفر ایرانیها به این کشور  ۶۰۰درصد رشد داشته است و
به گفته سفیر ایران در گرجستان نیز پیشبینی شده سفر
ایرانیها به این کشور که سال گذشته نزدیک به  ۳۵۰هزار
نفر بود ،امسال به یک میلیون نفر برسد.
به گزارش ایران آنالین جزئیات آمار گرجیهایی که پس از
 ۲۰۱۶به ایران سفر کردند نیز تا کنون منتشر نشده است،
اما سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
سال گذشته در آماری که از میزان سفر گردشگران خارجی
به ایران در فصل بهار منتشر کرد ،گرجیها را در رتبه دهم
قرار داد که البته تا پایان سال جایگاه آن ها تنزل یافت.
آمارهای سازمانهای جهانی گردشگری از سال ۲۰۱۷
نشان میدهد ،صنعت گردشگری در گرجستان که اقتصاد
چندان قوی هم ندارد ،با  ۱۹درصد رشد روی ریل توسعه
قرار گرفته است .بیشترین مسافران این کشور به ترتیب
از ارمنستان ،جمهوری آذربایجان ،روسیه ،ترکیه و ایران
است .سال پیش نزدیک به  ۳۲۳هزار ایرانی به گرجستان
سفر کردند .طبق این آمار جمعیت ایرانیهایی که سال
 ۲۰۱۶به گرجستان رفتند  ۱۴۸هزار نفر بود.

بطحایی :از مسیر تحول برای ایجاد نشاط
در مدارس عقبنشینی نمیکنم

نماینده بندر عباس از سوال مجلس از حجتی درباره صیادی چینی ها خبرداد

پای وزیر در تور ماهیگیران چینی

▪حضورصیادانچینیدرآبهایایرانصحتدارد
دانش پور  -مدتی است که حضور صیادان چینی در آب
های ایران خبر ساز شده و هر از گاهی هم پاسخ هایی اما پیگیری های خراسان از یکی از نمایندگان مردم
متناقض از سوی مسئوالن شنیده می شود ،ابتدا رئیس بندرعباس در مجلس از اتخاذ راهکارهایی حکایت دارد
سازمان شیالت کشور آن را تکذیب کــرد امــا معاون کهاجراییشدنآنهامیتواندمشکلماهیگیرانایرانی
امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریا نوردی به را برطرف کند .احمد مــرادی ضمن تایید اعتراضات
صراحت اذعان کرد که این شناورهای صیادی در آب ماهیگیران ایــرانــی گفت :در ایــن خصوص مسئوالن
هایایرانحضوردارند.سرانجامهم اینصدایصیادان خودشان تایید کرده اند که این ماجرا وجود دارد درحالی
ایرانی بود که به جایی نرسید .به تازگی اما همین ماجرا کهقبالکامالمنکراینقضیهبودند.
ســراز شبکه های اجتماعی در آورده و همین امر این بنابراین ما هم طرح سوال از وزیر جهاد کشاورزی را مطرح
فضا را زنده کرده که ممکن است باالخره اعتراضات کرده ایم و قرار است محمود حجتی برای پاسخ گویی به
ماهیگیران جنوب به نتیجه برسد به خصوص آن که به مجلسبیاید.ویافزود:متاسفانهاینکشتیهاسوختشان
را یارانه ای می گیرند ولی
نظرمیرسدپیگیریهای
مرادی:متاسفانهاینکشتی صــیــدشــان را تحویل نمی
نمایندگان مجلس هم بی
دهند و ضربه شــدیــدی هم
حاصل نبوده و قراراست
هاسوختشانرایارانهای
بــه صــیــادهــای ایــرانــی وارد
بــا افــزایــش نــظــارت هــا و
میگیرندولیصیدشانرا
کــرده انــد  .در ایــن خصوص
البته دو راهکار تایید شده
تحویلنمیدهندوضربه
اعتراض ماهیگیران ایرانی
دیگر کــه قــرار اســت طی
شدیدیهمبهصیادهای
وارد اس ــت  .ای ــن نماینده
روزهــای آینده اجــرا شود
ایرانیواردکردهاند
مجلس با تاکید بر این که از
مشکل به وجود آمده برای
ماهیگیران ایرانی حل شود .در این خصوص به دنبال ابتدا هم قرار بوده ماهیگیران چینی فقط در عمق 200
اعتراضات ماهیگیران ایرانی طی روزهای اخیر فیلمی متری صیادی کنند ،افــزود :متاسفانه بر عملکرد آن ها
در فضای مجازی دســت به دســت می شــود که در آن نظارتیصورتنمیگرفتهوچونبرایآنهابهصرفهنبوده
زمانی که صیادان بندری در استان هرمزگان درحال استآنهابهمحدودهصیدسنتیواردشدهاند.ویگفت:
ماهیگیری هستند توسط چینی هایی که در یک کشتی عالوهبراینطبققراردادیکهاینکشتیهاداشتهاندباید
با اسم ایرانی حضور دارند مورد حمله قرار می گیرند و به تمام خدمه آن ها ایرانی باشند اما بیش از 90درصد آن ها
سمت آن ها منور شلیک می شود وحتی تورهای صیادان چینی،تایلندی یاکرهایهستند.مرادیخاطرنشانکرد:
ایرانی پاره می شود به نحوی که ناچار به فرار از آب های باپیگیریهاینمایندگانمجلسقرارشدهاستازاینپس
ایران می شوند .از سوی دیگر طرح این ماجرا در برنامه نمایندهایازصیادهایسنتیبهعنوانناظردراینکشتی
خندوانه و ورود رامبد جوان ماجرا را بیشتر خبری کرد .به هاحضورداشتهباشد،بهتدریجملوانهایخارجیحذفو
خصوص این که پاسخ های مهمان تلفنی رامبد جوان که ایرانیهاجایگزینآنهاشوندوهمچنینبانظارتشیالت
معاون وزیر جهاد کشاورزی بود نتوانست افکار عمومی آن ها نباید از عمق  200متر خارج شوند .وی گفت :قرار
استایناقداماتطی 10روزآیندهاجراشود.
را قانع کند.
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وقتی نرخ دالر برای بلیت هواپیما از
بازار آزاد هم فراتر می رود!

فناوری

چطور کامنتهای توهینآمیز اینستاگرام را
سانسور کنیم؟

نرخ دالر برای صدور بلیت هواپیما به  10هزار و  480تومان افزایش یافت
محمد جواد رنجبر /نرخ دالر برای صدور بلیت هواپیما،
از قیمت دالر در بازار آزاد هم فراتر رفت و  10هزار و
 480تومان تعیین شد!
یک منبع آگاه روز گذشته با اعالم این خبر به خراسان
افزود :در حالی که نرخ دالر برای صدور بلیت هواپیما
تا چهارشنبه دو هفته پیش ( 24مردادماه)  92هزار
و  836ریــال بــود واز پنج شنبه دو هفته پیش (25
مردادماه) با  12هزار و  911ریال کاهش به  79هزار
و  925ریال رسید ،این نرخ از پنج شنبه گذشته اول
شهریورماه جاری به  104هزار و  800ریال افزایش
یافت.وی ادامه داد :این نرخ دالر ،از قیمت دالر در بازار
آزاد که حدود  102هزار و  500ریال هست نیز فراتر
است.او اظهار کرد :متاسفانه نرخ بلیت هواپیما ارزان
که نشد ،هیچ؛ گران تر هم شد .نه تنها کمکی به صنف
آژانس های مسافرتی نشد؛ بلکه مشکل آن ها تشدید
نیز شد.این در حالی است که حدود  10روز پیش رضا
جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در
گفتوگوی زنده با شبکه خبر درباره افزایش نرخ بلیت
هواپیما گفته بود که برای رفع این مشکل راهکارهایی

را ارائه کردهایم .ابتدا قرار بود که بنا به بخشنامه بانک
مرکزی ،تخصیص ارز به شرکتهای هواپیمایی از طریق
سامانه سنا صورت بگیرد .شرکتهای هواپیمایی با
کار کارشناسی اعــام کردند ،نرخ اعــام شده سبب
افزایش قیمتها میشود .سازمان هواپیمایی کشوری
طبق وظیفه خود با مقامات ذ یربط جلسه گذاشت و
در نهایت به بانک مرکزی اعالم شد که ارز به شرکت
های هواپیمایی از طریق سامانه نیما به شرکتهای
هواپیمایی اختصاص داده شود.وی افزوده بود :منتظر
ابالغ هستیم ،اما عصر یک شنبه با این موضوع موافقت
شده است .با تخصیص ارز از طریق سامانه نیما قیمت
بلیت هواپیما کاهش خواهد یافت .افزایش آن طور که در
فضای مجازی گفته میشود نیست .اما نرخ بلیت هواپیما
به قیمت سامانه نیما بستگی دارد .منتظر هستیم که
ابالغیه دریافت ارز از سامانه نیما را دریافت کنیم.
برخی گزارش ها نیز حاکی از آن است که در پی افزایش
نجومی نرخ بلیت هواپیما ،تعداد مسافران هوایی به
شدت کاهش یافته و برخی پرواز ها با تعداد مسافر کم
انجام می شود.

خبر مرتبط

دستور رئیس جمهور درباره نرخ بلیت هواپیما
همچنین به گزارش تسنیم ،علیاصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کشور
شامگاهسهشنبهگذشتهدرنشستبافعاالنبخشگردشگریاستانفارسبااشارهبهنگرانیفعاالنحوزهآژانسهای
مسافرتیدرزمینهباالرفتنقیمتبلیتهایهواپیما،گفت:رئیسجمهورهمینامروزبرایحلمشکلافزایشقیمت
بلیتهایهواپیمابهوزیرصنعتدستوردادند.

نهمین گودال عمیق در دشت های کبودرآهنگ همدان ایجاد شد

زنگ خطر« فروچاله ها »

گروه اجتماعی -در سه روز گذشته که برخی رسانه ها
تعطیل بودند ،خبر ایجاد فروچاله ای دیگر در کبودرآهنگ
استان همدان ،مجدد این استان را در صدر اخبار فروچاله
ای قــرار داد و زنگ خطر محیط زیست دوبــاره به صدا
درآمد .با این گودال عمیق یا فروچاله هزار متر مربعی ،به
قطر ۶۰متروعمق ۴۰مترکهدرنزدیکیروستایکردآباد
شهرستان کبودرآهنگ ایجاد شد ،تعداد فروگودالها
در استان همدان در سالهای اخیر به  ۲۵رسید و این
نهمین فروگودال در دشت کبودرآهنگ است .ایسنا در
خبری آورده است :آخرین فروچاله در استان همدان سال
 89و در اطراف روستای بابان کبودرآهنگ ایجاد شده
بود.رئیس محیط زیست شهرستان کبودرآهنگ به مهر
گفته است ،این فروچاله روبه روی نیروگاه خورشیدی
که به تازگی به بهرهبرداری رسیده ،ایجاد شده است.
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران دلیل به
وجود آمدن فروگودال را برداشت بیرویه از سفرههای
آب زیرزمینی ،چاههای غیرمجاز و چاههای مجاز دارای
برداشتبیشازحدمجازواستفادهبیشازحدازاینمنابع
در بخشهای کشاورزی و صنعت دانستهاست.اسماعیل
کهرم ،استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست با تاکید
بر این مسئله که نگرانی از فرو نشستن دشت ها در ایران
مدت هاست که توسط کارشناسان مطرح می شود ،به
قرار گرفتن ایران در منطقه آب و هوایی خشک اشاره می
کند و می گوید :یکی از راه ها برای تامین آب که به شکل
غیر معمول از آن استفاده شده ،برداشت از سفره های زیر
زمینیاست؛امامسئلهایناستکهاینآبهایزیرزمینی
هم پایان پذیرند.

می دارنــد .در نتیجه اگر مقدار زیادی از آب زیر زمینی
مصرف شود ،سطح فوقانی خاک فرو می ریزد و این رویداد
در بسیاری از دشت های پهناور کامال دیده شده است .
مدیرکل محیطزیست استان همدان هم با اشــاره به
بازدیدش از فرو چاله ایجادشده در نزدیکی روستای
کردآباد کبودرآهنگ ،به مهر بیان کرد :فرو چاله روبه روی
شهرک صنعتی ویان ایجادشده و در آن منطقه مشخص
است که آب حاصل از بارندگی به دریاچه تبدیلشده و
نفوذ نکرده که این موضوع نشاندهنده آن است که خاک
فشردهشده و اجازه عبور آب به داخل الیههای خاک را
نمیدهد.
▪به فکر معیشت جایگزین هستیم

عربی با تأکید بر این که زمینی که دچار فرو چاله شده
از دست میرود و غیرقابل استفاده است ،افزود :دشتی
که دچــار فرونشست شــده به دلیل فشردگی خــاک و
نفوذ نکردن آب به داخــل خاک حاصلخیزی خود را از
دست میدهد و خاکی که اجازه نفوذ آب را ندهد عم ً
ال
ازدسترفته است .وی با اشاره به پیشنهاد محیطزیست

عکس :اقتصاد آنالین

زهــرا حاجیان –باگذشت چهار مــاه ازفیلترپیام رسان
تلگرام؛هر روز زوایــای جدیدی ازخیانت مدیراین شبکه
اجتماعیکهدرظاهرعوامفریبخود؛شعارحفاظتازحریم
و اطــاعــات شخصی کــاربــران راســرمــی داد،نــمــایــان می
شود .درحالی که پیش از این مسئوالن برخی نهاد های
امنیتی ونظارتی کشور ازجمله رئیس سازمان پدافند
غیرعامل ودبیر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه دربــاره
موضوع سرقت هدفمند اطالعات ایرانی ها توسط تلگرام و
فروش حجم عظیمی ازداده های کاربران ایرانی به کشور
هایی نظیر آمریکا واسرائیل هــشــدارداده بودند،اکنون
اظهارات آل داوود پژوهشگرارشدفضای مجازی درگفت
وگو باباشگاه خبرنگاران،مبنی برفروش اطالعات کاربران
ایرانی به کشورهای عربستان وامارات؛مهر تاییددیگری
برناامن بودن این شبکه پیام رسان زده است .این پژوهشگر
فضای مجازی درایــن خصوص که گفته میشودتلگرام
؛برخالف شبکه هایی مانندتوئیتروفیس بوک؛به دلیل
فــروش نرفتن اطالعات کاربران ،همچنان مــورد اعتماد
کاربران قــراردارد ،این ادعارا رد وابراز کرد:این پیامرسان
ازطریقسرویساطالعاتیرژیمصهیونیستیحمایتمادی
و معنوی میشودواکنون نیزمدارکی وجود داردکه نشان
می دهداطالعات واسنادمردم ایران را به عربستان وامارات
نیزفروخته است .به گفته وی ،اکنون محل زندگی مدیراین
پیامرسان درامــارات واستقراراین پیام رسان دریک برج
مخابراتیدردبی،بیانگریکهمگراییاطالعاتیبینتلگرام
وسرویس اطالعاتی مستقردرامارات است وهمان طورکه
رویترزافشاکردهاست،سازمانسیایآمریکادرحالتشکیل
یکامپراتوریجاسوسیدرمنطقهغربآسیاستکههمین
افشاگری مصادف با جابه جایی پاول دورف درامارات بود.
طبق آخرین آمارایرانیان حدود ۶۰درصدکاربران تلگرام را
ی دادندوجابه جایی روزانه حدود ۱۵میلیارد پیام
تشکیل م 
دراینپیامرسان،نشانمیدادکهسهممحتوایفارسیقابل
توجهی درتلگرام ذخیره شده بود.بدون شک درطول تاریخ
تلگرامتوانستهاستکهجامعترینوکاملتریندادههابرای
ترسیم پروفایل رفتاری،اجتماعی و فیزیولوژیکی ایرانیان
را به دست آورد که تحلیل این دادههامیتواندمهم ترین
آسیبپذیری های فیزیکی ،اجتماعی ،رفتاری ،نگرشی و
فردیایرانیانرابرایدولتهایمتخاصمآشکارکندومبنایی
برای سوءاستفاده آن ها ازاین آسیبپذیری هاباشد.به گفته
آلداوود،متاسفانهپسازفیلترتلگرام( 10اردیبهشت)97
جریانخاصسیاسیباهاتگراموتلگرامطالییبهدادتلگرام
رسید و باعث شد تا تلگرام عم ً
ال از سطح دنیا و کشور حذف
نشود.درشرایط فعلی نیزتلگرام باهمین دو نسخه فارسی
مشغول خــارج کــردن اطالعات ازکشوراست وهمچنان
دربحث فضایمجازی کشور نقش بــازی می کند وهم
اطالعاتموردنیازخودشراازایرانمیگیرد.
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بــرای جلوگیری از تکرار ایــن فاجعه بیان کــرد :باید با
برنامههای کوتا همدت ،میا نمدت و بلندمدت ضمن
جلوگیری از استفاده بیشازحد از منابع آبی ،برنامهریزی
الزم صورت بگیرد و برای معیشت مردم منطقه و دشتها
جایگزین تعریف کنیم تا بهنوعی مدیریت زیست بومی
برای آن دشت حاکم شود.
▪بحران منابع آب ،خاک و هوا

عربی بابیان ایــن که منابع آب ،خــاک و هــوا در دشت
کبودرآهنگ دچار بحران شده است ،افزود :باید به نحوی
مدیریت کنیم که اجزای اصلی حیات به روند اصلی خود

برگردند.وی تأکید کــرد :فــرو چاله ایجادشده نتیجه
استفاده بیشازحد از منابع آبی در کشاورزی و صنعت و
نتیجه عملکردها طی سه دهه گذشته است.
▪پهنهبندی فروچالهها تهیه شده است

ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان
در پاسخ بــه ایــن ســوال ایسنا کــه آیــا نقشه پهنهبندی
فروچالههای شمال استان تشکیل شده است؟ گفت:
سازمان زمینشناسی پهنهبندی فروچالههای استان را
مطالعه و تهیه کرده است .اودر این باره توضیحات بیشتری
ارائه نکرده است.

یکی از مشکالتی که بسیاری از کاربران شبکه اجتماعی
اینستاگرام به ویژه افراد مشهور با آن مواجه اند ،تایپ
و انتشار کامنت و نظرات توهینآمیز زیــر پستهای
عمومی آ نهاست.به گــزارش ایسنا ،شبکه اجتماعی
اینستاگرام بهمنظور جلوگیری از ارسال و انتشار نظرات
و کامنتهای توهینآمیزی که حاوی کلمات و عبارات
نادرست ،دشنام ،واژههای رکیک و خارج از ادب هستند،
قابلیتی را برای سانسور این محتواها ایجاد کرده است .
کاربران و عالقهمندان باید برای فعالسازی این قابلیت به
تنظیمات اینستاگرام بروید و سپس گزینه Comment را
انتخاب کنید .در بخش  Custom Keywordsشما قادر
خواهید بود ،هر لغتی را به زبا نهای مدنظر خود ( اعم
از فارسی ،انگلیسی و فینگلیش) وارد کنید و با عالمت
ویرگول آنها را از هم جدا کنید .بدین ترتیب هر کامنتی
در اینستاگرام شامل این لغت باشد ،برای دیگران نمایش
داده نخواهد شد.

در برابراخاذی دیجیتالی چه کنیم ؟
در چشمانداز تهدیدهای سایبری امروز ،اخاذی دیجیتالی
بهعنوان یکی از جالبترین روشهای جاسوسی محسوب
میشود .بسیاری از قربانیان این طرح خاص ،از کاربران
عادی گرفته تا شرکتهای بزرگ سرشان کاله رفتهاست.
در این زمینه هر کسی میتواند یک هدف بالقوه باشد،
به همین دلیل دانستن درباره اخاذی دیجیتالی ،نحوه
انجام آن و نحوه محافظت در برابر آن بسیار مهم است .با
انجام این موارد کاربران عادی میتوانند با راهکارهایی
که در و بسایت پلیس فتا آمده ،بیشتر حمالت اخاذی
دیجیتالی را کاهش دهند " .از ارسال اطالعات بیش از حد
در رسانههای اجتماعی خودداری کنید ،از گرفتن تصاویر
محرمانه و ذخیره آن در یک سرویس آرشیو یا ذخیرهسازی
آنالین (که ممکن است توسط مجرمان سایبری هک شده
باشد) اجتناب کنید ،از دستگاهها ،حسابها و رایانههای
امن با گذرواژههای قوی و نرم افزار امنیتی استفاده کنید،
تمام موارد اخاذی دیجیتالی را به مقامات پیگیر گزارش
کنید ،از همکاری با خواستههای مجرمانه خــودداری
کنید.

...

فرهنگیان
پرداخت تمام  ۱۸۰میلیارد تومان مطالبات
فرهنگیان در این ماه
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش
گفت :کل مطالبات فرهنگیان  ۹۴۸میلیارد تومان بود،
اکنون  ۱۸۰میلیارد تومان باقی مانده است و در این ماه
پرداخت میشود .علی الهیار ترکمن در خصوص مطالبات
فرهنگیان به فارس اظهار کرد :این بدهی شامل 2.5ماهه
حقالتدریس شاغلین ،بدهی  2.5ماهه خرید خدمات و
بخش کوچکی از حق الزحمه امتحانات سال  ۹۶است.
وی ادامه داد :تالش میکنیم این بدهی در شهریورماه
تسویه شود البته  ۱۴۰۰میلیارد تومان نیز از پاداش پایان
خدمت فرهنگیان باقی مانده است که باید در این ماه از
خزانه دریافت کنیم.

▪آب های زیر زمینی ستون های زیر زمین هستند

کهرم با اشاره به از بین رفتن سفره های آب زیرزمینی
گفته است این تخریب ها سبب شده قنات هایی با قدمت
چند صد ساله از بین بروند .به گفته او ،آب های زیر زمینی
مثل ستون عمل می کنند و سطح خاک باالی سر را نگه
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