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خط و نشان برای اینستا گرام و ضرب االجل  6ماهه به تلگرام های فارسی

شکایت قالیباف از عضو شورای شهر تهران
شهردار سابق تهران به دلیل اتهامات وارد شده به مدیریت
گذشته از میرلوحی عضو شورای شهر تهران در دوره جدید
شکایت کرد .سید محمود میرلوحی   ضمن تایید شکایت
محمد باقرقالیباف شهردار سابق تهران از وی به تسنیم
اظهار کرد :شهردار سابق تهران به دلیل برخی از مصاحبه
های بنده درباره فعالیت مدیریت گذشته شهری شکایت
کرده است .وی تصریح کرد :در هفتههای گذشته نیز بنده
بر اساس شکایتی که از سوی قالیباف شده بود ،به دادگاه
احضار شدم که البته وکیل شهردار سابق تهران (قهرمانی)
در این جلسه حضور داشت .میرلوحی بیان کرد :به زودی
نیز بنده مستندات خود را در خصوص مسائل گذشته
شهرداری تهران و شکایت قالیباف آماده خواهم کرد و
تقدیم دادگاه میکنم.

 48میلیون اکانت جعلی توئیتر برای
افکارسازی در جهان
مطالعات و بــررســی هــای متخصصان حــوزه فناوری
اطــاعــات حاکی از آن اســت کــه  48میلیون اکانت
غیرواقعی در توئیتر در حال فعالیت است که این بات
های اجتماعی فعاالنه با اهداف خاص اخبار و اطالعات
هدفمند اما جعلی له یا علیه فرد ،سازمان یا کشورهای
خاص درجهان تولید و آلودگی اطالعاتی ایجاد می کنند.
به گزارش ایرنا ،تحقیقات مراکزی مانند مرکز تحقیقات
پیو ،دانشگاه های کالیفرنیا وایندیای آمریکا که در رسانه
های فعال در جنوب شرق آسیا انعکاس یافته حاکی از
آن است که بات ها ابزارهای نوین ایجاد افکارسازی در
زمینه های مختلف اجتماعی  ،سیاسی و اقتصادی در
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هستند.شبکه سی
ان بی سی استرالیا با انعکاس نتایج تحقیق انجام شده
دردانشگاه کالیفرنیای جنوبی و دانشگاه ایندیای آمریکا ،
در این زمینه گزارش داد 15 :درصد از اکانت های شبکه
اجتماعی توئیتر در واقع به بات ها ونه افراد واقعی تعلق
دارد.نتایج این تحقیق درواقع گردش اطالعات منتشر
شده یا هشتگ ها در همه فضای مجازی عالوه بر توئیتر
مانند فیس بوک  ،اینستاگرام ،اسنپ شات را مورد سوال
قرار می دهد.محققان دانشگاه  USCمی گویند با بررسی
بیش از یک هزار حساب توئیتری در گروه های مختلف
پیام ها نشان داد که بین  9تا  15درصــد حساب های
فعال توئیتر ،روبــات ها و نه انسان ها هستند.طبق این
تحقیقات «روند رو به رشدی از برنامه های مخرب روبات
های اجتماعی ثبت شده که آن ها این کارکرد را دارند
که برخی از رفتارهای انسانی را برای تولید حمایت های
سیاسی جعلی تقویت کنند و برانگیزانند یا این که تبلیغات
تروریستی یا آگهی های استخدام جعلی را در این فضا
گسترش دهند».

وزارت ارتباطات اعالم کرد:

 93هزار و  ۷۰۰شغل در تاکسی اینترنتی،
فروش آنالین و اپلیکیشنها
وزارت ارتباطات از ایجاد بیش از  ۹۳هزار و  ۷۰۰شغل
در حوزه های حمل و نقل هوشمند ،تجارت الکترونیک و
نرم افزارهای موبایل در سال گذشته خبر داد.به گزارش
فارس ،وزارت ارتباطات در تا زهترین گزارش عملکرد
خود در دولت دوازدهم از ایجاد اشتغال برای  ۹۳هزار
و  ۷۰۰نفر در حوزه های حمل و نقل هوشمند ،تجارت
الکترونیک و بازار نرم افزارهای موبایل طی یک سال
خبر داد و اعــام کــرد :با استناد به گــزارش های اولیه
دریافت شده از کسب و کارها که در حال ارزیابی است،
این تعداد شغل در کسبوکارهای آنالین در سال گذشته
ایجاد شده است.
در همین زمینه تهیه پیش نویس سند توسعه اقتصاد
دیجیتال و هــد فگــذاری افــزایــش سهم ارزش افــزوده
الیه فناوری اطالعات از تولید ناخالص داخلی کشور به
میزان  1.5درصد در دستور کار قرار گرفت که برای آن
 ۶۵هزار میلیون ریال با سرفصل حمایت و مشارکت در
توانمندسازی کسب و کارهای نوپا در شش منطقه کشور
در سال  ۹۷تامین اعتبار شد.

ساالنه هزار کودک ناشنوا
در ایران متولد می شوند

فیروزآبادی با اشاره به فرایند فیلترینگ در حوزه فضای مجازی مطرح کرد

اخبار

اینستاگرام در صورت همکاری نکردن با ایران فیلتر می شود
هاتگرام و طالگرام اگر تا پایان امسال موتورشان ایرانی نشود مسدود می شوند
حاجیان-دبیرشورایعالیفضایمجازی دربارهاحتمال
مسدود ســازی تلگرامهای فارسی گفت  :ما سال را به
پایان نخواهیم رساند مگر این که هاتگرا م و تلگرا م طالیی
ن ایرانی شود ،در غیر این صورت مسدود خواهند
موتورشا 
شد .دکتر ابوالحسن فیروز آبادی در گفت و گو باباشگاه
خبرنگاران،درپاسخبهاینکه آیا مهلتتلگرامهایفارسی
دوبارهتمدیدمیشودیاخیر؟افزود:بایدشرایطکشوررادید
کهبهچهصورتاست.منامیدوارهستمکهتمدیدنشود.
فیروزآبادیدراینبارهکهگفتهمیشودفیلترتلگرامآنطور
که باید موفقیتآمیز نبوده و دلیلش هم فیلترشکنهایی
است که به صورت قانونی در اختیار مخاطبان قرار گرفته،
گفت:درحقیقتاینتعبیررادرستنمیدانموتنهایکنفر
است که این موضوع را مطرح میکند که هاتگرام و تلگرام
طالیی فیلترشکن اســت و آن شخص آقــای خرمآبادی
هستند .ایشان فنی نیستند؛ ما اینها را پیامرسانهایی
میدانیمکهازموتورتلگراماستفادهمیکنند.
▪دالیل تمدید مهلت هاتگرام وتلگرام طالیی

وی با بیان این که هاتگرام و تلگرام طالیی با مجوز قضایی
کار میکنند ،افــزود :فعالیت هاتگرام و تلگرام طالیی با
هماهنگیمقامقضاییصورتگرفتهوحتیفرصتیتا15
شهریور داده شده است که با هماهنگی و حتی مسئولیت
مقامقضاییبودهودرجلساتیکهحضورداشتهایمبهبررسی
موضوعپرداختیموبرآوردماننیزاینبودکهاینکارصورت
بگیرد .مجدد قبل از این که به تاریخ  15شهریور برسیم
جلسهای با حضور مقام قضایی داشتیم که کار کارشناسی
صورت بگیرد .دوستان آمدند و گزارش کار دادند و گزارش
نشاندادکهحرکتدرجهتدرستیانجاممیشود.ولیبه
دلیلتغییرنرخارزوحتیبخشیازسختافزاریکهدوستان
تهیه کرده بودند ،به دلیل توقیف ارز آن توسط صرافان و
مشکالتی که وجود داشت قرار شد با یک کار کارشناسی
مهلت دیگری
داده شـــود
کــه قطعا ایــن
مــهــلــت قــبــل
از پــایــان سال
اســــت وطــبــق
بــرآوردهــایــی
کــه داشتهایم
تــا قبل از دی
انجاممیشود.
وی دربــاره احتمال مسدود ســازی تلگرامهای فارسی
خاطرنشانکرد:مطمئنباشیدماسالرابهپایاننخواهیم
نایرانی
رساندمگراینکههاتگرا موتلگرا مطالییموتورشا 
شود یا مسدود خواهند شد؛ باید توجه داشته باشی م در دنیا
این گونه نیست که همه پیامرسانها  40میلیونی یا 100



میلیونیباشندبلکههزارانپیامرسانوجودداردولیفقط
ن کاربر دارند .در ایران
ی آن ها بیشتر از  100میلیو 
 20تا 
هم قرار نیست فقط یک پیامرسان وجود داشته باشد .ما
حتیمحدودبودناستفادهمردمازیکپیامرسانایرانیرا
هم انحصا ر میدانیم و تالش خواهیم کرد در کنار یک پیام
رسان  40میلیونی ،پنج ،شش یا  10پیام رسان سه تا 10
میلیونی برای کاربردهای خاص داشت ه باشیم .وی افزود :
کروی
درحالمذاکرههستی مکهخدماتسالمتالکترونی 
پیا مرسانگپارائهشودیابهعنوانمثالخدماتبانکیروی
پیامرسانبلهمتمرکزشود.درواقعمابهدنبالاینهستیم
که فضای پیام رسانی کشور توزیع شود زیرا انحصار به هیچ
یحتیانحصارهای
وجهبهصالحنیستچوندرهرانحصار 
داخلیخدایینکردهممکناسترقابتدرکشورکورشودیا
خطر singlepointoffailureوجودداردکهدرحوزههای
امنیتیخطربزرگیمحسوبمیشود؛بنابراینمابهدنبال
این نیستیم که هاتگرا م و تلگرا م طالیی  40میلیونی و در
صورتقطعشدنتلگرا مایندونرمافزار 40میلیونیشوند
وهیچپیامرساندیگریوجودنداشتهباشد.
فیروز آبادی با بیان این که در زمان فیلتر تلگرام همه
در شورای عالی فضای مجازی متفق بودند که انحصار
تلگرام به ضرر کشور است ؛درباره دیدگاه رئیس جمهور
در این خصوص نیز افــزود :حتی آقــای رئیس جمهور
هم دستور دادنــد که اقداماتی به عمل آیــد که کشور
از انحصار تلگرام خارج شود .همان طور که میدانید
تمام ظرفیت دولــتــی در پــیــا مرســا نهــای خــارجــی به
خصوص تلگرام وجود داشت،حدود 35هــزار کانال و
گروه تلگرامی میشدند و این تعداد به نحوی مربوط به
دولت و بهر هبرداری از بودجههای دولتی و حکومتی
بودند و طبق یک بخشنامه دولتی بیرون آمدند.
ویدرپاسخبهاینکهآیا تلگرام درحدیکه مدنظربوده،از
انحصار خارج شده است یا خیر؟ گفت:هدف ایدهآل ما در
حقیقت خروج کامل از انحصار بود و خوشبختانه
تــا حــــدودی ایــن
فیروزآبادی:مطمئنباشید هدف محقق شده
ماسالرابهپایاننخواهیم
است.این میزان
رساندمگراینکههاتگرام
مــوفــقــیــت را در
وتلگرا مطالییموتورشان
یک بستر زمانی
ایرانیشودیامسدود
باید ببینیم .اگر
خواهندشد
مــــوضــــوع بــحــث
همین باشد و االن
بخواهیمحسابکنیمشاید 50درصددراینمسئلهموفق
شده باشیم ولی اگر تا آخر امسال باشد ،امیدواریم شاهد
یکموفقیتباالی 90درصدباشیم.اماطبقگزارشهایی
که داریــم نزدیک به  30درصد از تلگرام خارج شده اند
و میزان بازدید هم چیزی حدود  25درصد کاهش پیدا
کرده است.

...



بازنشستگان

▪حضوردولتیهادرتلگرامتخلفاست

دبیرشورایعالیفضایمجازی درپاسخبهاینکهآیاحضور
دولتیهادرتلگرامتخلفمحسوبمیشود؟تصریحکرد :بله؛
البته موضوع بــودن دولتیها در تلگرام تخلف محسوب
میشودودرچارچوبهمانسازمانبایدباآنبرخوردشودو
نیازیبهبرخوردقضایینخواهدبود.ویدرخصوصحضور
برخی رسانههای منسوب به دولت در تلگرام گفت :ما مقام
برخوردکننده نیستیم ولی اگر این گونه باشد آن ها تمرد
کردهاندوقوهقضاییهبایددراینبارهبرخوردکند.
▪دربارهفیلترینگاجماعنظروجودنداشت

فیروز آبادی در پاسخ به این که آیا درباره بحث فیلتر تلگرام
اجماع نظر وجود داشت؟گفت :اگر بخواهم صریح باشم
دربـــــــــــــــــاره
فــیــلــتــریــنــگ
اجــمــاع نظری
وجود نداشت.
اماهمهآنهادر
این موضوع که
باید از انحصار
خـــــارج شــویــم
مــتــفــق الــقــول
بودند ،بعضیها در نحوه اعمال فیلترینگ و بعضیها در
زماناعمالآنمشکلداشتند.
▪وزارتارتباطاتفیلترینگرا ُشلکردهاست

وی درباره سهولت استفاده از فیلترشکن ها در مقایسه با
گذشته خاطرنشان کرد  :من تایید میکنم فیلترینگ ُشل

...

پزشکی قانونی



شده.درواقع وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت که این
کاررابرعهدهدارند،بهدالیلیکهخودشانمیدانندوبهما
همگفتند،فیلترینگراضعیفکردند.
دربارهپیامرسانهایداخلیمادرابتدابایکموجمهاجرت
سنگینمواجهشدیموخودماننیزهمینبرآوردراداشتیم
وحتینگرانبودیمکهیکباره 40میلیوننفربهپیامرسان
سروش ملحق شوند ولی بهرغم این که مخالفان بستن
تلگراممطرحمیکردند،مردمبهحرفشماتوجهنخواهند
کرد ،از پیام رسان داخلی استفاده نخواهد شد  ،ما در مرکز
ملیاینتحلیلراداشتیمکهحتم ًامردممهاجرتسنگینی
را به پیام رسانهای داخلی خواهند داشت و این اتفاق رخ
دادوماروزانهشاهدبودیمدومیلیوننفرازپیامرسانتلگرام
به پیام رسانهای داخلی مهاجرت میکنند.وی درباره
حمایت از پیام رسان های داخلی نیز گفت :دولت به عنوان
بازیگر اصلی قاعدت ًا باید به آن ها کمک کند البته باید دقیق ًا
ص شود که کدام بخش باید کمک کند چون در کشور
مشخ 
بخشهایمختلفیدراینزمینهوجوددارد؛معاونتعلمی
تهستندکهالبته
یووزارتارتباطا 
یریاستجمهور 
فناور 
تخودبایدکمککند.وی
تدرحدمقدورا 
اینوزارتارتباطا 
درخصوصاینادعاکهگفتهمیشودهاتگراموتلگرامطالیی
متعلق به دولت و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
است؟پاسخداد«:البینةعلیالمدعی»،هرکسیکهچنین
تآنراارائهکند.مناطالعی
ادعاییکردهاستبایدمستندا 
دراینزمینهندارم.معاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری
صرف ًا از آن شرکت حمایت کرده است ،زیرا آن ها شرکت
دانشبنیانبودند.

...

شهرداری

حمایتصندوقبازنشستگیاز ۳۲هزاربیمارصعبالعالج

فوت  ۵۷نفر به دلیل سوختگی در پایتخت

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت :هم اکنون  ۳۲هزار
بیمار صعب العالج تحت پوشش صندوق هستند که تسهیالت خدمات
درمانی به آن ها ،تا حد ممکن انجام می شود .به گزارش مهر ،جمشید
تقی زاده از پرداخت حقوق شهریور  ۹۷تمامی بازنشستگان این
صندوق خبر داد و افزود :حقوق ها به حساب این عزیزان واریز شده و
قابل برداشت است .وی همچنین تصریح کرد :سالمندی جمعیت به
خصوص در سال های آینده ،ما را بر آن می دارد تا سیاست های جانبی
را در کنار تامین معیشت و حقوق بازنشستگان در نظر بگیریم که قطعا
بحث آموزش و پیشگیری از بیماری های سالمندی همچون آلزایمر و
دمانس جزئی از این سیاست هاست.

پزشکی قانونی استان تهران اعالم کرد ۵۷ :نفر در چهار ماه نخست
امسال به دلیل سوختگی در پایتخت ،جان خود را از دست دادهاند.
پزشکی قانونی استان تهران اعالم کرد :در چهار ماه نخست امسال
 ۵۷نفر به دلیل فوت ناشی از سوختگی به مراکز پزشکی قانونی استان
تهران ارجاع شده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال  ۹۶که
تعداد فوت ناشی ازسوختگی ۷۲نفر بود ۲۰،درصد کاهش یافته است.
همچنین از کل فوت ناشی از سوختگی از فروردین تا تیر امسال  ۴۳نفر
مرد و  ۱۴نفر زن بودند .این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل
از  ۷۲نفر فوت ناشی از سوختگی ارجاع شده به مراکز پزشکی قانونی
استان ۴۹،نفر مرد و  ۲۳نفر زن بودند.

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران گفت ۴۰ :مدیر بازنشسته
شهرداری شناسایی و تدابیر الزم برای جایگزینی آن ها نیز اندیشیده
شــده اســت .ابراهیم شیخ به مهر گفت :قانون منع به کارگیری
بازنشستگان شامل مشاغل دولتی و نهادهای عمومی می شود و بر
اساس قانون و در مهلت تعیین شده نیز مدیرانی که بر اساس آن دیگر
نمی توانند در شهرداری کار کنند ،از شهرداری جدا می شوند.معاون
توسعه منابع انسانی شهرداری تهران ادامه داد :بر اساس بررسی های
انجام شده دقیق ًا  ۴۰نفر از مدیران از مجموعه شهرداری خداحافظی
می کنند اما افــرادی که هنوز حکم بازنشستگی آن ها صادر نشده
وسنوات خدمت شان پر شده است ،مشمول قانون دیگری می شوند.

ابتدایسال، 98پایاندریافت
کپیمدارکهویتیازمردمتوسطدستگاهها
وزارت کشور برای اجرای این طرح  200هزار نقطه را به
پایگاه ثبت احوال متصل کرده است که آن ها به صورت
برخطاحرازهویتانجاممیدهند.
رئیس مرکزتوسعه دولتالکترونیک وزارتکشور درباره
مزایای اجرای طرح توضیح داد :مصرف بسیار زیاد کاغذ
درکشورازجملهمسائلیبودکهاجرایاینطرحراضروری
کرد.عالوهبرصرفهجوییدرمصرفکاغذبایگانیکردن
و الصاق این مدارک به بقیه اسناد هزینه های بسیاری
را تحمیل می کرد  .وی افزود :مهم ترین موضوع در این
بحثمسئلهجعلبودکهباحذفدریافتکپی،دستگاهها
موظف هستند از پایگاه ثبت احوال استعالم بگیرند و این
امرمنجربهدریافتاطالعاتدقیقهویتافرادمیشود.
شجاعانخاطرنشانکرد:وزارتکشورپیگیراستتااین
موضوعهرچهزودتربهصورتسراسریدرتماماستانها
به خصوص در حوزه شبکه بانکی اجرایی شود که بر این
اساسمیتوانگفتتاپایانسالهیچدستگاهیازمردم
کپیدریافتنخواهدکرد.
درباره این موضوع ،سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور
نیز اعالم کرد :به زودی به مردم اعالم می شود تا نشانی و
کدپستیخودرابهثبتاحوالاعالمکنندتاارائهخدمات
اداراتدولتیبهافرادازطریقآدرسهایثبتشدهباشدو
دریافتکپیمدارکهویتیحذفشود.سیفا...ابوترابی
ادامــه داد :سازمان ثبت احــوال کشور با صــدور کارت
هوشمندملی بهصورتعملیگامیبزرگدرتحققدولت
الکترونیک برداشته است.وی در گفت و گو با خراسان با
تاکید بر این که سازمان ثبت احوال در این زمینه مشکلی
ندارد و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری این کار فراهم
شده است ،تصریح کرد :منتظر هستیم تا دستگاههای
اجرایی به این سامانه متصل شوند تا حذف کپی مدارک
درهرسیستمیدردستورکارقرارگیرد.

توضیحثبتاحوالدرباره
تغییرنامخانوادگیآقازادهها
گروه اجتماعی -در پی طرح مطالبی در فضای مجازی
مبنی بر این که برخی آقازاده ها برای دور زدن افکار
عمومی اقدام به تغییر «نام خانوادگی» شان می کنند،
سیف ا ...ابوترابی ،سخنگوی ثبت احوال به این خبر
واکنش نشان داد .در این خصوص روزنامه آفتاب یزد
در گزارشی نوشت« :برخی از کانالهای سایتهای
رسمی کشور نیز نوشتهاند که «پــس از حساسیت
ویــژه مــردم و رسانهها به فرزندان مسئوالن ،اکنون
برخی فرزندان مسئوالن و نزدیکان آنان با تغییر نام
خانوادگی خود ،انتساب به نام خانودگی قبلی را به
کلی منکر میشوند و از این طریق افکار عمومی را
فریب میدهند».یکی از وبسایتهای مرتبط با استان
خوزستان نیز مدعی است که «معاون مدیر کل یکی از
دستگاههای اجرایی استان خوزستان» در چند وقت
اخیر نام خانوادگی خود را تغییر داده است تا انتساب
خود به یکی از نمایندگان استان خوزستان را تکذیب
کند و همچنین فرزند یکی از روســای سازما نهای
استان خوزستان هم نــام خانوادگی خــود را عوض
کرده است.
در همین حال سیف ا ...ابوترابی ،سخنگوی ثبت
احوال گفت :مخاطب اداره ثبت احوال عموم مردم
هستند.
افراد بی سواد ،باسواد ،پولدار ،فقیر همه و همه جزو
مراجعه کنندگان به ثبت احوال هستند و ما وظیفه
ارائه خدمات یکسان به تمام افراد را داریم.وی افزود:
برای تعویض نام خانوادگی قوانین خاصی مطرح است
و تنها کسانی می توانند نام خانوادگی خود را تغییر
دهند که نام خانوادگی مناسبی ندارند؛ در غیر این
صورت با درخواست تعویض نام خانوادگی موافقت
نمی شود.ابوترابی خاطر نشان کرد :درصورت تعویض
نام خانوادگی ،در قسمت توضیحات شناسنامه نام
خانوادگی قبلی و تعویض نام خانوادگی قید میشود.

...
رسانهها

کشفویرانههایکاخهخامنشیان
 ۲۵۰۰سالهدرترکیه

کشف ویرانههای متعلق به یک قصر ایرانی  ۲۵۰۰ساله در
استان آماسیا در شمال ترکیه مقامات این شهر را هیجان
زده کرده است .کاوشهای باستانشناسی در تپه اولوز در
استان آماسیا یک تاالر تختگاه و یک تاالر ستوندار (آپادانا)
را که تاالری بزرگ در یک کاخ پارسی  ۲۵۰۰ساله است از
زیر خاک بیرون آورده است .به گفته پروفسور شوکت دونمز
که سرپرستی کاوشها را بر عهده دارد اشیای فرهنگی
یافتشدهنشانمیدهدکهگروهیازهخامنشیانبااصلیت
پارسی احتما ًال در  ۴۵۰پیش از میالد در تپه اولوز سکونت
داشت هاند.

سنجابهایبههمچسبیدهجداشدند

▪اینستاگرام فیلترمیشود؟

فیروز آبادی درباره میزان همکاری اینستاگرام با ایران نیز
گفت  :اینستاگرام تا کنون همکاری با ما نداشته است و
اگر این شبکه با ایران همکاری نکند به سرنوشت تلگرام
دچار میشود ،البته اینستاگرام قسمت مخفی
شهروندی ندارد
اینستاگرا م تاکنون
و همه چیز در آن
نداشته
همکاری باما
دیـــده م ـیشــود.
با
شبکه
این
استواگر
در حـــالـــی کــه
ایران همکارینکندبه
در تــــلــــگــــرام
سرنوشتتلگرا مدچار
حوز ههای مخفی
میشود
شهروندی یعنی
تو
ت چـــ 
پـــرایـــو 
گروههای کوچک وجود داشت که مخفی بودند اما در
اینستاگرا م همه چیز دیده میشود .به هر حال فیلترینگ
اینستاگرام هم قابل بررسی است و آن احتمالی که در
خصوص تلگرام به آن خبرنگار گفتم در این جا هم صدق
میکند ،یعنی ممکن است در صورت همکاری نکردن
اینستاگرا م فیلتر شود  .

40مدیر بازنشسته از شهرداری تهران میروند

دانــش پــور -طرح حذف ارائــه کپی مــدارک هویتی به
دستگاه های اداری که به صورت آزمایشی در سه استان
سمنان ،خوزستان و قم با موفقیت انجام شد تا پایان
سال در تمام کشور اجرایی می شــود .بر این اســاس تا
پایان امسال ،دیگر هیچ دستگاهی از مردم کپی مدارک
هویتی را دریافت نخواهد کرد .رئیس مرکز توسعه دولت
الکترونیکوزارتکشورضمناعالماینخبربهخراسان
گفت :وزارت کشور اجرای طرح حذف ارائه کپی مدارک
هویتی به دستگاه های اداری را به تمام استان ها ابالغ
کرده است اما این طرح در برخی از استان ها اجرا نمی
شود.امیرشجاعانادامهداد:اینطرححدودسهماهپیش
درسهاستانسمنان،خوزستانوقمبهصورتآزمایشیبا
موفقیتاجراشدوهمانزمانوزیرکشوراجرایسراسری
آنراابالغکردندامابهدلیلبرخیمشکالتهنوزدرکل
کشورودربرخیازدستگاههااجرانشدهاست.ویافزود:
شبکهبانکیازجملهدستگاههاییاستکهدرانتظارابالغ
توسطبانکمرکزیاستواینطرحرااجرانکردهازاینرو
ماپیگیرعملیاتیشدنآندرحوزهبانکیهستیم.رئیس
مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور تصریح کرد:
اجرای این طرح به ویژه در حوزه بانکی می تواند برخی
اتفاقاتومشکالترامانندجعلوسوءاستفادهازحساب
هاییکهبدونحضورفردصورتمیگیرد،رفعکند.
شجاعانتاکیدکرد:البتهاکنونبسیاریازدستگاههای
استانی به جز سیستم بانکی کشور کپی اسناد هویتی را
دریافتنمیکنندوبرخیازدستگاههانیزهنوزخودشان
راباشرایطجدیدتطبیقندادهاندکهدرحالتعاملباآنها
هستیم.درتهرانهمبرخیازدستگاههاهمچنانازمردم
کپیمدارکدریافتمیکنندکهبایدبهمروراینموضوع
حذفشود.ویباتاکیدبراینکهوزیرکشوردستوراجرای
سراسری این طرح را ابالغ کرده اند ،خاطرنشان کرد:
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دوستداران محیط زیست در میلواکی ایالت ویسکانسین،
پس از مشاهده پنج سنجاب نابالغ که به دلیل گرهخوردن
دمهایشان امکان حرکت را از دست داده بودند ،آن ها را
نزد دام پزشکان بردند.دم این پنج سنجاب خاکستری،
توسط الیاف پالستیکی و ساقه گیاهانی که مادرشان
برای ساخت النه مورد استفاده قرار داده بود با گرههایی
کــور به هم متصل شــده بــود .ایــن سنجا بها که امکان
حرکت نداشتند در نهایت یا با تالش بسیار بــرای جدا
شدن از یکدیگر ،دمهایشان را که یکی از ابزارهای اصلی
برای حرکت و گرمشدن شان است ،از دست میدادند یا
در صورتی که نمیتوانستند از هم جدا شوند ،در کنار هم
تلف میشدند.

جاسوسیهکرهاازصفحهنمایشرایانه
مرکز مدیریت امــداد و هماهنگی عملیات رخدادهای
رایانه ای درباره جاسوسی هکرها از صفحه نمایش رایانه
از طریق میکروفون وبکم هشدار داد.به گزارش مهر ،
تیمی از محققان کشف کرد هاند که هکرها میتوانند با
گوشدادن به میکروفون از راه دور بر صفحهنمایش رایانه
جاسوسی کنند.هکر میتواند به صداهای آکوستیکی که
از صفحهنمایش میآید ،گوش دهد و این صدا میتواند
بــرای تشخیص محتوای نمایش داده شــده استفاده
شود .به عبارت دیگر ،هر شخصی با دانش فنی خوب،
میداند چگونه میتواند بهراحتی فعالیتهای رایانهای
اشخاص را جاسوسی کند.در این حمله که محققان آن
را  Synesthesiaنامیدهاند ،هکرها میتوانند محتوای
یک صفحه نمایش را هدور را آشکار سازند و دسترسی
به اطالعات حساس بالقوه را که تنها مبتنی بر نشت
آکوستیک مبتنی بر محتوا از صفحات  LCDهستند،
فــراهــمآورنـــد .صفحات  LCDبــا هــر دو نــور پسزمینه
 CCFLو  LEDتحتتأثیر ایــن حمالت قــرار گرفتهاند.
صــداهــای ظریف آکوستیک از طریق میکروفو نهای
معمولی داخل وبکمها یا صفحاتنمایش ،گوشیهای
هوشمند یا بلندگوی هوشمند جاسازشده روی میز
کنار صفحهنمایش ،از فاصله  ۱۰متری با استفاده از
یک میکروفون پارابولیک ،از طریق میکروفون و بکم
متصلشده برای اسکایپ Google Hangouts ،یا دیگر
جریانهای چت صوتی یا از طریق ضبطهای یک دستگاه
نزدیک مانند  Google Homeیا  ،Amazon Echoقابل
جمعآوری است.
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