اجتماعی

شنبه  29تیر 1398
 17ذی القعده .1440شماره201 50

پایان الیک بازی؟

جامعه

هشدار مجدد وزارت بهداشت

اینستاگرام پروژه حذف تعدادالیک را جدی تر دنبال می کند

مصرفلبنیاتدربرخیخانوارها
هفتگییاماهانهشدهاست
کارشناسدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشت
گفت   :در سالهای اخیر با افزایش قیمت لبنیات،
سهم خرید لبنیات در سبد غذایی خانوار کاهش
یافته و شاهد هستیم که حتی برخی از خانوادهها
مصرف لبنیات آن ها به صورت هفتگی یا ماهانه
شده است .در واقع با افزایش قیمت مواد غذایی،
قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف کمتر میشود
که از این قاعده ،لبنیات نیز مستثنا نیست  .سپیده
دولتی به ایسنا گفت :دولت میتواند با اختصاص
یارانه به شیر ،قیمت لبنیات را کاهش دهد تا قدرت
خرید مردم افزایش یابد .اگر قدرت خرید به همین
مــنــوال کاهش یــابــد ،در ســالهــای آیــنــده شاهد
افزایش هزینههای سنگین درمــان بــرای جبران
کمبود مصرف لبنیات در اقشار مختلف خواهیم
بود .وی با اشاره به ارائه شیر رایگان در مدارس در
چندسال گذشته ،گفت :متأسفانه به دلیل کاهش
بودجه ،این برنامه حذف شد .هم اینک  ۹۰درصد
خانوارهای ایرانی در برنامه غذایی روزانه خود به
میزانکافیکلسیمدریافتنمیکنندوایندرحالی
است که درصورت ادامه طرح ارائه شیر رایگان در
مدارس،میتوانستیمشاهدکاهشاینآمارباشیم.

اعتبار رتبهبندی معلمان ابالغ شد
معاون برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش گفت:
اعتبار رتبه بندی پیش بینی شده و ابالغیه آن
را گرفتیم ولی هنوز تخصیص نیافته است .هر
کدام از روشها نهایی شود ،به سرعت وارد روند
اجرایی میشویم .الهیار دربــاره زمــان اجرای
طرح رتبه بندی معلمان با توجه به وعدهای که
سخنگوی دولت ماه گذشته برای اجرای آن در
یک بازه زمانی دوماهه داده بود به ایسنا افزود:
رایزنیهایی با مجلس در حال انجام است که
شکل اجــرای رتبه بندی و آن چه را در قانون
برنامه پنج ساله ششم توسعه پیش بینی شده
نهایی کنیم.

خط و نشان پلیس برای سلبریتیهای
بدحجاب در فضای مجازی
رئیس پلیس فتای پایتخت گفت  :به اشتراک
گذاشتن تصاویر شخصی با پوشش نامناسب در
فضای مجازی توسط سلبریتیها در هر صورت
بی حجابی محسوب میشود.به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،سرهنگ کاظمی   افزود :در صورتی
که شهروندان چنین مــواردی را به پلیس فتا
گزارش دهند یا ماموران در رصدهای خود به
چنین موضوعاتی برخورد کنند ،مراتب را به
مراجع قضایی اعالم خواهیم کرد و در صورت
مغایرت آن با قوانین کشور ،با انتشار دهندگان
تصاویر نامناسب برخورد خواهد شد.

 4برابرشدنسرعت
فعلیاینترنتخانگی
اینترنت خانگی و تجاری از  ADSLبه  VDSLارتقا یافت

محمد جــواد رنجبر /ســرعــت اینترنت
خانگی از پنج شنبه به  4برابر سرعت فعلی
افــزایــش یافت .ایــن خبری بــود که محمد
جواد آذری جهرمی آن را توئیت کرد « :از
پنج شنبه امکان تبدیل  ADSLخانگی به
سرویس های پرسرعت  VDSLفراهم میشه،
 ۴برابر سرعت فعلی! خوبه به نظرتون؟»
 ADSLچیست؟
خدمات اینترنت پرسرعت  ADSLیکی از
مهم ترین خدماتی اســت که شرکت های
ارائه دهنده اینترنت همچون مخابرات آن
را به کاربران خانگی ،سازمان ها و شرکت
های بزرگ تجاری و موسسات بزرگ ارائه
می کند .این فناوری خطوط تلفن فعلی را
به راهی برای دست یابی به صوت و تصویر و
تبادل اطالعات با سرعت به نسبت باال تبدیل
می کند .به طور کلی  ADSLفناوری انتقال
با سرعت باالست و می تواند انتقال داده و
تصویر را با سرعت باال بدون اشغال بودن
خط تلفن با سرعتی چندین برابر روش های
قدیمی همچون برقراری ارتباط از طریق
 Dial-upفراهم کند.
 VDSLچیست؟
ایــنــتــرنــتــی پــرســرعــت مبتنی بــر یــکــی از
استانداردهای رایج جهانی است .عملکرد
 ،VDSLدر اغلب موارد مشابه  ADSLاست؛
اما با وجود شباهت های موجود در این زمینه
اختالفات متعددی نیز مانند موارد زیر وجود
دارد -:سرعت دانلود در استاندارد ، VDSL
 ۵۲مگابیت دانلود و  ۱۶مگابیت آپلود و در
حالت ۱۰۰ ، VDSL2مگابیت دانلود و تا
 ۲۲مگابیت آپلود است که در هر دوحالت به
صورت نامتقارن است.

 ارائه سرویس از کافوهای نوری نزدیک بهمشترک که باعث افزایش کیفیت سرویس و
سرعت می شود.
 استفاده از بستر سیم های مسی مشترکو بدون نیاز به تعویض یا سیم کشی دوباره.
 امکانارائهخدماتارزشافزودهمختلفبهمشترکانمانندخطوطتلفن(SIPتلفنبربستر
اینترنت)،ویدئوکنفرانس IP-Tv،وغیره.
البته این را هم باید بدانید که مودم VDSL
با مودم  ADSLمتفاوت است و مشترک باید
برای تهیه آن اقدام کند.
تفاوت قیمت ها
بررسی تعرفه های اینترنت  ADSLو VDSL
مندرجدرسایتشرکتمخابراتتهراننشان
دهنده یکسان بودن نرخ تعرفه این دو است.
همچنین به گــزارش مهر ،وزیر ارتباطات
و فــنــاوری اطــاعــات در حاشیه افتتاح
نــمــایــشــگــاه الــکــامــپ  ۲۰۱۹در جمع
خبرنگاران جزئیات واگـــذاری اینترنت
 VDSLبه عنوان جایگزین سرویس ADSL
در کشور را تشریح کــرد و گفت :ظرفیت
واگذاری این سرویس با چهاربرابر سرعت
برای دو میلیون مشترک فراهم شده است.
بــه گفته آذری جهرمی ایــن ســرویــس تا
کابینت خط مشترک ،به صورت فیبر نوری
و در منطقه محل سکونت ،از طریق سیم
مسی ارائه میشود.
وی همچنین گفت :تعرفه جدیدی برای این
سرویس وضع نشده است و قیمت گذاری
این سرویس ،مطابق مصوبه ۲۶۶کمیسیون
تنظیم مــقــررات دیــده شــده اســت .در این
مصوبه ،قیمت و سرعت سرویس در همه
سطوح دیده شده است.

غفوریان «/این پستم رو دیدی چند تا الیک
خورد؟!» « ،اوه ،چقدر الیک خورد!» « ،ای بابا
چرا کم الیک خــورد »...؛ کم و بیش این ها یا
جمالتی شبیه این موارد را تا به حال در میان
فضای مجازی بازها شنیده یا دیده ایم .گاهی
یک سلبریتی با پست هایی کامال بی خاصیت
و حتی گاهی یک فرد که عکس های شخصی
و خارج ازعرف خود را در اینستاگرام به نمایش
می گذارند ،صاحب دنبال کننده های فراوان
و الیــک هــای چند هزارتایی می شوند .در
مقابل بسیاری هستند که در عین مواجهه
مناسب با فضای مجازی اما مورد توجه دیگر
کاربران قرار نمی گیرند .حاال اینستاگرام از
یک نگرانی سخن به میان آورده که رسانههای
اجتماعی ممکن است باعث کاهش اعتماد
به نفس وافزایش احساس کمبود در جوانان
شوند.
▪حذف الیک در چند کشور

از ایــن رو از روز پنج شنبه کشورهای ژاپــن،
اســتــرالــیــا ،ایــرلــنــد ،ایتالیا و بــرزیــل از جمله
کشورهایی هستند که طرح حذف الیک در آنها
به اجرا درآمده است .پیش از این در اردیبهشت
گذشته تنها در کانادا این طرح عملی شده بود.
این اقدام که از پنج شنبه در این کشورها آغاز شده
به معنای آن است که کاربران در زیر پستها به

جای تعداد الیک تنها نام کاربر و عبارت "دیگران"
را میبینند.
▪هدف محتواست نه الیک

میا گارلیک ،مدیر سیاست های فیس بوک
در استرالیا و نیوزیلند در زمان اجرایی شدن
این طرح در کانادا دراردیبهشت گذشته در
بیانیهای گفت :هدف این است که کاربران
بیشتر احساس کنند که قضاوت نمیشوند
و این تغییر بتواند به کاربران کمک کند که
تمرکزشان به جای تعداد الیکهای دریافتی
بیشتر بر محتوای پیا مهایی باشد که منتشر
میکنند.
همچنین مــدیــرعــامــل ایــنــســتــاگــرام نیز
اولین بــاری که ایــن طــرح در کانادا به اجرا
درآمـــد ،گفته بــود :هــدف کاهش استرس
کــاربــران در رقابتی اســت کــه بــر ســر تعداد
الیکهای دریافتی یک پست ایجاد میشود.
اینستاگرام تاکید کرده که این برنامه آزمایشی
تاثیری بر ابزا رهای ارزیابی تجاری نخواهد
داشت.بی بی سی در این زمینه ،از مطالعاتی
گفته است که نشان میدهد واکنش فوری
کاربران و الیک برای پست ها درباره محتوای
یک پیام باعث افزایش اعتماد به نفس شده و
در مقابل تاثیر منفی بر کسانی دارد که تعداد
الیک کمتری دریافت میکنند.

5
اخبار

بازگشت پیکرسرلشکر«شهید
ادبیان»پساز 38سال
رنجبر /چشم انتظاری 38
سالهخانوادهشهیدیپایان
یافت و سرانجام پیکر مطهر
ســرلــشــکــر شهید حسین
ادبیان از فرماندهان غیور
نیروی زمینی ارتش در دفاع
مقدس کشف و شناسایی شــد .شهید  30ساله
ای که خبر شهادتش را اوایل اردیبهشت سال 60
آیت ا ...هاشمیرفسنجانی در مجلس اعالم کرد
و حضرت آیت ا ...خامنه ای نیز در خطبههای نماز
جمعه تهران شهادت او را تبریک گفتند.سرلشکر
شهید حسین ادبیان متولد سال  1330در شهر
کرمانشاه است و در سال  51با ورود به دانشگاه
افسری به استخدام ارتش درآمد و پس از طی دوره
مقدماتیدررستهپیادهبهلشکر81زرهیکرمانشاه
منتقل شد.این شهید واالمقام ،با درجه سرهنگ
دومیدوماردیبهشتسال 60دردرگیریسنگین
با دشمن در منطقه بازیدراز به فیض شهادت نایل
آمد.به گفته سردار باقرزاده فرمانده کمیته جست
وجویمفقودین؛درجریانتفحصاخیردرارتفاعات
 1150بــازی دراز ،پیکر مطهر شهید سرلشکر
حسین ادبیان کشف و شناسایی شد.به منظور
تکریم مقام این شهید،مراسم وداع امروز شنبه از
ساعت 16درمعراجشهدایتهرانبرگزارمیشود.
همچنین مراسم استقبال از شهید ادبیان فردا یک
شنبهتوسطارتشدرپادگانلشکرکبرگزاروپیکر
مطهر شهید روز دوشنبه به کرمانشاه اعزام خواهد
شد تا چشم انتظاری 38ساله خانواده شهید پایان
یابد.پیکر شهید ادبیان همزمان با ایــام سالگرد
عملیات پیروزمندانه مرصاد ،پنج شنبه 3مرداد در
استانکرمانشاهتشییعوبهخاکسپردهخواهدشد.

دمای شوش از ۵۰درجه گذشت

طی پنج شنبه و دیروز جمعه شوش با  ۵۰،۵درجه
سانتیگراد باالی صفر گرم ترین نقطه کشور بوده
است.بهگزارش  هواشناسیخوزستان  ،دربررسی
نقشههای پیش یابی از امــروز تا آخر هفته آینده
استقراروتقویتالگوییتابستانهوروندافزایشدما
مشاهده میشود که رخداد دمای ۵۰درجه و باالتر
رانشاندادهاست.

