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...
رسانهها

قوانینعجیبیکعروسبرایروزعروسیاش!
عروسی جوان با ارسال یک ایمیل به مهمانانش که حاوی
فهرستی از درخواست های عجیب و غریبش بود خبرساز
شد.اینعروسجوانازمهمانانشخواستتاتمامدرخواست
هایاوراهنگامحضوردرجشنعروسیاجراکنند.دربرخی
ازموضوعاتیکهدراینایمیلازمهمانانخواستهشده،آمده
است :از پوشیدن لباس هایی با رنگ های سفید ،کرم یا
مشکی خودداری کنند .آرایش غلیظ و جلف نکنند .هر یک
ازخانوادههابایدهدایاییدستکمباارزش 75یورویابیشتر
با خود به همراه داشته باشند .این عروس جوان در انتهای
ایمیل خود خطاب به مهمانان نوشت " :اگر کسی پرسشی
در این باره دارد یا نیاز به شفاف سازی دارد لطفا در دایرکت
بامنمکاتبهکند".

نگهداری ۴۰۰حیوانوحشیدرخانه!
یک مرد فرانسوی کلکسیونی از حیوانات وحشی را در خانه
اش گــردآوری کرده است" .فیلیپ گیلت"  67ساله حدود
 400حیوانوحشیازجملهدوکروکودیلراداخلخانهاش
نگهداریمیکند.عالقهاینمردبهاینحیواناتآنقدرزیاد
استکهبایکیازکروکودیلهادررختخوابشمیخوابد.او
همچنینیکمارکبریرادرزیرمیزصبحانهاشنگهداریمی
کند .از دیگر حیوانات فیلیپ می توان به یک بچه سوسمار ،
چندمارزنگی،تعدادیرتیلویکسوسماربزرگاشارهکرد.

...
خبر

آسیبپذیری ۲میلیارددستگاهبلوتوثی
براساسگزارشهایمنتشرشدهبیشازدومیلیارددستگاه
بلوتوث هنوز درباره حمله BlueBorneآسیبپذیر هستند.
به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری،
حدود یکسال است که وصله مربوط به این آسیبپذیری
منتشر شده است .آسیبپذیری  BlueBorneکه در سال
 ۲۰۱۷کشف شد ،بیشتر از 8.2میلیارد دستگاه بلوتوث را
درمعرضخطرقرارداد.اینآسیبپذیریبهمهاجماجازهمی
دهدتادسترسیکاملبهدستگاهقربانیپیداوبهآننفوذکند.
تمامیدستگاههایدارایبلوتوثازقبیلموبایل،کامپیوتر
شخصی و دستگاههای اینترنت اشیا که دارای سیستم
عاملهای اندروید ،ویندوز و لینوکس هستند در معرض این
آسیبپذیری قرار دارند.به دلیل این که این حمله میتواند
از طریق هوا منتشر شود ،مهاجم میتواند به سادگی تمامی
دستگاههای آسیبپذیر را آلوده کند.مرکز افتا به کاربران
توصیهکرددرصورتعدماعمالبهروزرسانیتاکنون،هرچه
سریعتربرایبهروزرسانیدستگاههایخوداقدامکنند.

یکسان سازی تعرفه مکالمات
درون و برون شبکه مشترکان اپراتور اول

 648دستگاه؛ غایبان سامانه انتشارو دسترسی آزاد به اطالعات !
زهـــرا حــاجــیــان – بــا گــذشــت بیش از  15مــاه از راه
انــدازی سامانه انتشارو دسترسی آزاد به اطالعات و
براساس جدیدترین اطالعاتی که از سوی دبیرخانه
کمیسیون انتشارو دسترسی آزاد به اطالعات در اختیار
روزنامه خراسان قرارگرفته است ،از مجموع حدود1100
دستگاهی که تاکنون به عنوان مشمولین اجرای قانون
"انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات" شناخته شده اند
؛ هم اکنون  452دستگاه به سامانه انتشار اطالعات
پیوسته اند  ،اما بیش ازنیمی از دستگاه های مشمول ،
یعنی 648دستگاه هنوزبه عنوان غایبان این سامانه
به شمار می روند .دستگاه هایی که می توان از آن ها به
عنوان دستگاه های غیرپاسخ گو نام برد .به طوری که از
دستگاه های زیرمجموعه قوه مجریه  ،دستگاه هایی نظیر
نهاد ریاست جمهوری ،معاونت های اجرایی وحقوقی
رئیس جمهور؛ وزارت اطالعات و وزارت دفاع ؛ هنوز به
این سامانه متصل نشده اند  .در زیرمجموعه قوه قضاییه
نیز دستگاه هایی از جمله سازمان بازرسی ،سازمان
زنــدان ها  ،دیــوان عالی کشور ،دادسراها و دادگــاه ها،
سازمان پزشکی قانونی،سازمان ثبت اسناد دادستانی
کل کشور،دادستانی ویژه روحانیت وبرخی نهاد های
دیگر جزو غایبان این سامانه به شمار می روند  .همچنین
حدود  23مورد از شهرداری های کشور نیز هنوز اقدامی
بــرای اتصال به ایــن سامانه انجام نــداده اند.به عالوه
نهاد هــای دیگری از جمله شــوراهــای اسالمی شهر و

روستا ،بنیاد مستضعفان ،اتاق اصناف  ،ارتش جمهوری
اسالمی،شورای سیاست گذاری ائمه جمعه  ،شورای
عالی امنیت ملی ،شورای عالی انقالب فرهنگی ،شورای
عالی فضای مجازی ،ستاد اجرایی فرمان امام،کتابخانه
ملی،مجمع جهانی تقریب مذاهب  ،برخی موسسات
اعتباری وبانک ها را باید جزو دیگر غایبان این سامانه
برشمرد .
به گفته فیاضی ،معاون دبیرکمیسیون انتشار ودسترسی
آزاد به اطــاعــات تاکنون  1100دستگاه به عنوان
مشمولین قانون انتشار ودسترسی آزادانه به اطالعات
 ،شناسایی واحصا شده اند که تعداد این دستگاه ها رو به
افزایش است .اما انتظار می رود که دستگاه های غایب
روند اتصال خود به این سامانه را تسریع کرده و پاسخ
گویی به درخواست های مردمی را دردستور کار خود
قرار دهند.
قانون دسترسی آزاد به اطــاعــات،از تصویب تا اجرا
قانون دسترسی آزاد به اطالعات ،به منظور شفافیت
امکان نظارت شهروندان و رسانهها در کار نهادهای
قوای سه گانه ،   در سال  ۱۳۸۷در مجلس تصویب و در
سال  ۱۳۸۸برای اجرایی شدن به رئیسجمهور وقت،
ابالغ شد .امابه دلیل نبود آییننامه اجرایی ،این قانون،
سال ها بر روی کاغذ ماند تا این که سرانجام در سال 94
رئیس دولت یازدهم احیای این قانون و اجرایی کردن
آن را در دستور کار قرار داد وبه وزیر ارشاد وقت دستور

نمایشگاه سراسری مطبوعات امسال برگزار نمی شود
به دلیل مشکالت اقتصادی رسانهها به ویژه نشریات
کاغذی با تصمیم وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی،
امسال نمایشگاه سراسری مطبوعات و خبرگزاریها
بــرگــزار نمیشود.به گـــزارش مهر ،سیدمحمدرضا
دربندی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی از
اعالم   تصمیم معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد درباره
نمایشگاهامسالدرهفتهجاریبهمهرخبرداد.
  سلطانیفر مــعــاون مطبوعاتی وزی ــر ارشـــاد چندی
پیش   گفته بود« :به دلیل فشارهای اقتصادی که روی
مطبوعات به ویژه در شهرستانها وجود
دارد ،یکی از گزینهها دربــاره نمایشگاه
امــســال مــطــبــوعــات ،بــرگــزار نــشــدن آن
است».البته وی در آن مقطع این را هم گفته
بود که «تا این لحظه ،هیچ گونه تصمیم قطعی
در این باره اتخاذ نشده است .اما تکلیف
اینموضوعتاسه،چهارهفتهآینده،
مشخص میشود» که این زمان
فرارسیدوتصمیمقطعیدرباره
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برگزار نشدن نمایشگاه مطبوعات هم اتخاذ شده است.
دالیلی که مسئوالن معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد
دربــاره طرح این احتمال ،ذکر کردهاند ،عمدت ًا ناظر بر
مشکالت اقتصادی رسانهها بــوده و این که «بعضی از
رسانهها مایل به برگزاری نمایشگاه مطبوعات نیستند
چرا که آن را در شرایط بد اقتصادی فعلی ،هزینهای
تحمیل شده بر خود میدانند».با توجه به برآورد حداقل
پنج میلیارد تومانی برای برگزاری نمایشگاه مطبوعات و
خبرگزاریها،مسئوالنمعاونتمطبوعاتیبهدنبال
جذباسپانسریبرایتامیناعتباریدراینحدود
بودند و در این میان ،البته شهرداری
مشهدهمبرایتامینوتخصیصنیمی
از این مبلغ ،یعنی چیزی در حدود 2.5
میلیارد تــومــان ،اعــام آمــادگــی کــرد؛
البته منوط به این که نمایشگاه امسال از
پایتختبهاینشهرخراسانرضوی
منتقل شود که این تصمیم در
نهایتعملینشد.

...

ازمیانخبرها
فیلترسایت های اینترنتی اشتغال آفرین
مشروط شد

داد کمیسیونی برای اجرایی کردن این قانون تشکیل
دهد.اقدامی که به راه انــدازی سامانه دسترسی آزاد
به اطالعات با همکاری وزارت ارشاد و سازمان فناوری
اطالعات منجر شد .
براین اســـاس ،هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی
میتواند درخواست خود برای دسترسی به اطالعات را
به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با
ثبتنام در سامانه به آدرس  foia.iran.gov.irو ایجاد
حساب کاربری ،پیشخوان دولــت الکترونیک ،پست
یا با مراجعه حضوری به واحــد اطال عرسانی مؤسسه
درخواستشونده ،تسلیم کند و دستگاهها نیز  ۱۰روز

مهلت دارنــد اطالعات مد نظر شهروندان را بدهند و
در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد ،شهروندان در
همین سامانه ،شکایت خود را ثبت میکنند تا از طریق
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات پیگیری
شود .بر اساس اعالم آمار رسمی ،آییننامهها و ضوابط،
اطالعات قراردادها ،آییننامههای مشارکت اشخاص
در اجــرای اختیارات سازمان ،ساز و کارهای شکایت
شهروندان از تصمیمات و اقدامات ،اسناد و مکاتبات
اداری ،روشها و مراحل ارائه خدمات سیستم به جامعه،
از جمله مواردی است که مردم میتوانند برای دسترسی
آن ها درخواست خود را ثبت کنند.

سال تحصیلی  ۱۴میلیون دانشآموز رسما آغاز شد

همشاگردی سالم...

دانش پور -باز بوی ماه مهر و نوای همشاگردی سالم
در مدارس کشور پراکنده شد و کودکان و دانش آموزان
با شور و شعف کودکانه در آخرین روز شهریور ماه  ،سال
تحصیلیجدیدراآغازکردند.بیشازیکمیلیونو300
هزارکالساولیدیروزدرکنارکودکانیکهقراراستبا
دوره پیش دبستانی اولین قدم به مدرسه را تجربه کنند
باهمراهیوالدینشانواردمدارسشدند.روزگذشته
با نواختن زنگ غنچه ها و شکوفه های
امید توسط وزیر آموزش و پرورش در
مدرسهایدرمنطقه12تهراندانش
آموزانرسماسالتحصیلیجدیدرا
آغازکردند.سیدمحمدبطحاییدر
دبستان پسرانه شهید امیری کیا آغاز
سال تحصیلی را بهاری برشمرد که
درپاییزشاهدآنهستیم،بهویژهآنکه
امسال این روز با ایام بزرگداشت واقعه
کربال مقارن شده و پیام عشق به میهن

اسالمی را می دهد.بطحایی از محدود بودن فضای
بازی در مدارس انتقاد کرد؛ موضوعی که به گفته وی
مشکل بسیاری از مدارس است  .وی گفت :ما تالش
می کنیم این مشکل برطرف شود تا دانشآموزان از
آمدن به مدرسه احساس شادی و نشاط داشته باشند.
چشمان پف کرده برخی از بچه ها در این مراسم هم از
نگاه وزیر آموزش و پرورش دور نماند و بطحایی با اشاره
به این گروه از دانش آموزان اظهار
کــرد :هنوز چشمهای برخی از
بچهها پف دارد ،باید یواش یواش
سحرخیزتر باشند و بــا نشاط
بیشتر به مدرسه بیایند.این خبر
حاکی است ،از امروز اول مهرماه
نیز مــــدارس کــشــور بــه صــورت
رسمی ،سال تحصیلی جدید را
آغاز می کنند و حدود  ۱۴میلیون
دانشآموز به مدرسه میروند.

پس از بررسی فیلتر شــدن  ۱۸۰سایت فعال در حوزه
گردشگری از سوی قوه قضاییه مقرر شد با هدف صیانت از
اشتغال ،در جلسه شورای عالی مجازی موارد تخلف ابتدا
رسیدگی و سپس فیلتر شود.به گزارش تسنیم ،در جلسه
شورای عالی فضای مجازی که به ریاست رئیس جمهور
تشکیل شد ،مقرر شد با هدف صیانت از اشتغال ،چنان چه
قوه قضاییه از این پس ،برخورد یا اعمال فیلتر سایت هایی
را که مربوط به کسب و کار در کشور بوده و افرادی در آن
ها شاغل به کار هستند ،الزم تشخیص داد ،ابتدا به موارد
تخلف رسیدگی کند و مهلتی برای رفع اشکاالت آن ها در
نظر بگیرد تا اگر اشکاالت برطرف نشد ،اقدامات قانونی از
جمله فیلتر شدن اعمال شود.

شناسایی باکتریها با گوشی در کمتر از
یک ساعت
محققان دانشگاه "کالیفرنیا" در "سانتا بــاربــارا" یک
اپلیکیشن توسعه دادهانــد که میتواند با استفاده از یک
کیت آزمایشگاهی در عرض یک ساعت وجود باکتریها
را تشخیص دهد.به گزارش ایسنا ،دانشمندان آمریکایی
یــک اپلیکیشن ب ــرای گــوشـیهــای هوشمند طراحی
کردهاند که میتواند وجود انواع باکتریها را تنها در یک
ساعت تشخیص دهد .با استفاده از این برنامه تشخیص
وجود باکتریها از  ۱۸تا  ۲۸ساعت به یک ساعت تقلیل
یافته اســت.روش کار اپلیکیشن به این نحو است که از
طریق دوربــیــن گوشی و یک کیت مجزا که موسوم به
"اسمارتلمپ"( )smart-LAMPاست ،ادرار ،مدفوع
و خون بیماران را تجزیه و تحلیل میکند.تیم تحقیقاتی
امیدوارند که این کیت در مناطق دورافتاده دنیا حتی
توسط افراد غیرمتخصص نیز استفاده شود.

اعتراف گوگل به نقض حریم شخصی
کاربران جیمیل
درحالیکهگوگلسالگذشتهقولدادهبوددیگراطالعات
شخصی کاربران جیمیل را به اشتراک نمی گذارد ،منابع
خبری می گویند این شرکت به وعده خود وفا نکرده است.
بهگزارش فارس،اینشرکتهمچنانکلیدواژههایایمیل
هایکاربرانخودرادراختیارشرکتهایثالثقرارمیدهد
تاآنهاهدفتبلیغاتوآگهیهایهدفمندقراربگیرند.نکته
نگرانکنندهایناستکهنهتنهاجلویدسترسیشرکتهای
ثالثبهمحتوایجیمیلهایخصوصیگرفتهنشده،بلکهاین
شرکتهامیتواننددادههایبهدستآمدهازجیمیلهارادر
اختیارشرکتهایثالثدیگریبگذارند.
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