
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

3
رویداد

خردهخبر

دستور ویژه رئیس جمهوری برای 
ذخیره سازی کاالهای اساسی

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران از دســتور ویــژه رئيس جمهوری برای 
ذخيره ســازی کاال و تامين مایحتاج ضروری 
مردم خبر داد و گفت: »بر اساس مصوباتی که 
وجود دارد، ذخيره ســازی کاالهای اساسی و 
اســتراتژیک باید حداقل به مدت 3ماه وجود 
داشته باشد که در این زمينه، شرکت بازرگانی 
دولتی و پشتيبانی امور دام این کار را به عهده 
می گيرند، اما سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان تهران نيز به عنوان عضوی از ستاد تنظيم 

بازار، مطلع است که ذخایر کافی وجود دارد.«

هدف رزمایش هسته ای چیست؟
سردار غالمرضا جاللی، رئيس سازمان پدافند 
غيرعامل کشور از برگزاری رزمایش هسته ای با 
محوریت حفاظت از مردم خبر داد. او در دیدار با  
عبدالکریم گراوند، استاندار بوشهر، بر آموزش و 
ارتقای ایمنی و رعایت الزامات هسته ای، ایجاد 
آمادگی و آموزش مســئوالن در برابر حوادث، 
ایجاد اورژانس هسته ای و دومنظوره کردن آن 
به هسته ای و شيميایی تأکيد کرد. در خاتمه 
این دیدار مقرر شــد ضمن توسعه همکاری، 
هماهنگی الزم جهــت برگــزاری رزمایش 
هسته ای در  ســال 97 با محوریت حفاظت از 

مردم انجام پذیرد.

 شیوه عجیب زاکربرگ
 برای مبارزه با خبرهای جعلی

فيس  بوک بــرای مبارزه بــا خبرهای جعلی 
منتشرشــده در پلتفرم خود در هند از شيوه ای 
منحصربه فرد استفاده می کند. این شيوه شامل 
تبليغات تمام صفحه در روزنامه های هند است. 
فيس بوک در هند تحت یک رشته حمالت شدید 
خبرهای جعلی قرار گرفته که به نظر می رسد با 
اخبار دروغين واتس اپ بی ارتباط نيست. برهمين 
اساس است راه حل فيس بوک شامل آگهی های 
تبليغاتی در روزنامه های محلی است که توضيح 
می دهد چگونه می تــوان اخبار جعلی را نمایش 

داد.

مردم سرعت 
بیشتر 

می خواهند
 متوسط ســرعت اینترنت 
دریک ســال گذشــته در 
سراســر جهان 23 درصد 
افزایش پيدا کرده اســت. 
ســرعت اتصال هــر کاربر 
از 7.4 مگابيــت در ســال 
2017 به مرز 9.1 مگابيت 
در امســال رســيده است.

سود 100 
میلیونی بازی

رئيــس بنيــاد ملــی 
بازی های رایانه ای از درآمد 
100 ميليون تومانی در بازار 
داخل خبر داد. در  سال 94، 
ســهم بازی های ایرانی از 
بازار داخلی 11 درصد بوده 
و این ســهم در  سال 96 به 

14 درصد رسيده است.

زمزمه های 
حذف کنکور 

پذیرش  سنجش  شورای 
دانشجو تصویب کرد در  سال 
98 تأثير ســوابق تحصيلی 
30 درصــد قطعــی در نظر 
گرفته شود و مصوبه دوم هم 
این بود که برای کنکوری های  
سال 98 دو نوع سوال تستی 
برای داوطلبــان نظام قدیم 
و نظام جدید در نظر گرفته 

خواهد شد.

لباسی با 
قابلیت شارژ 

موبایل
دارند  قصد  پژوهشگران 
با استفاده از کربن، پوششی 
ابداع کنند که بتواند نيروی 
الکتریسيته را در نانولوله های 
کربــن ذخيره کنــد. این 
فناوری، تحولی بزرگی ایجاد 
خواهد کرد چراکه سربازان 
می توانند از این طریق ابزار 
الکتریکی خــود را با لباس 

شان شارژ کنند.

 

گزارشتصویری
اینستاگرام قابليت پرسيدن سوال در استوری را 

فعال کرد

از من سوال بپرس
| آیدا پيغامی| روزنامه نگار| اینستاگرام در 
چند ماه اخير برای رقابت با دیگر اپليکيشــن ها 
نظير اســنپ چت، یوتيــوب و .... هر چند وقت 
یک بار قابليت جدیدی را بــه برنامه خود اضافه 
می کند. یکی از قابليت های جذاب اینســتاگرام 
برای کاربرانش امکان گذاشتن استوری است. این 
گزینه که از سال گذشته به این اپليکيشن اضافه 
شد کاربران زیادی را جذب خود کرد. اینستاگرام 
با فعال کردن این گزینه درصدد رقابت با اسنپ 
چت برآمد تا به این وسيله بتواند امکان گذاشتن 
فيلتر روی عکس و تصویر را از انحصار اسنپ چت 
بيرون آورد. با فعال شدن استوری، فضای کوچکی 
در باالی صفحه اینستاگرام افراد به وجود آمد. در 
این فضا تصویر پروفایل دنبال کنندگان بر روی 
هوم پيج نقش می بســت و به این وسيله افراد با 
کليــک روی تصاویر می توانســتند عکس های 
همراه با فيلتر و ویدیوهای 15ثانيه ای دوستانشان 
را ببينند و اگر دوست داشتند نظرشان را درباره آن 
بدهند. حال قابليت گذاشتن استوری آنقدر مورد 
توجه کاربران قرار گرفته است که اینستاگرام با 
عوض شدن فصل ها و ماه ها و گاهی هفته ها یک 
قابليت جدید به آن اضافه می کند. یک بار به تعداد 
فيلترها می افزاید، یک بار قابليت نظرسنجی را 
فعال می کند و حاال هم امکان پرسيدن سوال را به 

دنبال کنندگان و کاربران خود می دهد.
چطور از گزینه پرسيدن سوال در 
استوری اینستاگرام استفاده کنم؟

کاربران برای استفاده از قابليت جدید استوری 
ابتــدا باید ســومين آپدیت از پنجميــن ورژن 
اینستاگرام را نصب کنند و بعد وارد اینستاگرام 
شــوند و صفحه موبایلشــان را به سمت راست 
بکشند و وارد قسمت اســتوری شوند. سپس با 
انتخاب کردن تصویر و ویدیــوی پس زمينه به 
آیکون لبخند که در گوشه راست و باالی صفحه 
است مراجعه کنند و در آن قسمت گزینه سوال 
را انتخاب کنند. کاربران می توانند موضوعی برای 
پرسش و پاسخ انتخاب کنند و با تایپ کردن در 
همان قســمت آن را با دوستان خود به اشتراک 
بگذارند و برای دیدن سوال ها باید همان استوری 
که سوالشان را در آن ثبت کرده اند به سمت باال 
بکشند تا بتوانند ســوال هایی که از آنها پرسيده 
شده است را ببينند. برای پاسخ دادن به سوال ها 
 share هم باید روی سوال کليک کنند و گزینه
respone را بزننــد. یک تصویــر پس زمينه 
انتخاب کنند و در نهایت پاسخ را در یک استوری 
جدید با دوستان خود به اشتراک بگذارند. حال 
باید دید با وجود قابليتی مانند دایرکت که در آن 
به راحتی می توان از دیگران سوال کرد و همين 
طور امکان گذاشتن نظرسنجی که در اینستاگرام 
وجود داشــت، کاربران باز هم جذب این قابليت 

جدید می شوند یا خير. 

مجازی

تا همين چند وقت پيش خيلی از مردم تصور نادرستی 
از کلمه »هک« داشــتند اما به لطــف اتفاقاتی که طی 
یکی دو  ســال اخير افتاده کم کم مردم عادی از نزدیک 
با مفهوم هک کردن سایت ها و شبکه ها آشنا می شوند.  
نخستين بار اسفندماه  ســال 95 اعالم شد که اطالعات 
کاربران ایرانسل هک شــده و حاال عده ای به اطالعاتی 
مانند تاریخ تولد، شــماره تماس و آدرس هزاران کاربر 
ایرانسل دسترســی دارند. از این ماجرا مدتی گذشت تا 
این که خبر رســيد هکرها به حســاب برخی مشتریان 
یکی از بانک های دولتی دسترســی پيــدا کرده اند اما 
سوءاستفاده مالی آنها به ســرعت متوقف شده است. تا 
این جا هميشه اســم هکرهای حمله کننده به نهادها و 
سازمان های مختلف در کنار مسائل مالی دیده می شد 
اما اخيرا موضوع سياســی و امنيتی هم شــده اســت. 
سوم خرداد همين امسالهمين امسال خبرگزاری رکنا 
گزارش داد  گروهی،  نمایشــگرهای فرودگاه مشهد را 
هک کردند. به دســت گرفتن کنترل امور و برگشــت 
اطالعات پرواز به نمایشــگرهای فرودگاه چند ساعت 
طول کشيد و مســافران همزمان با بهت ناشی از دیدن 
آنچه اتفاق افتاده بود، بين گيت های مختلف سرگردان 
شــدند. به فاصله کمتر از 15 روز مشابه این اتفاق برای 
فرودگاه تبریز افتاد و کاری که مسئوالن فرودگاه انجام 
دادند، خاموش کردن نمایشگرها بود. بنا به گزارش همان 
خبرگزاری حاال نزدیک به یک ماه از ماجرای فرودگاه ها 
گذشــته و این بار هم ظاهرا افراد مذکور خودشــان را با 
نفوذ به حساب های کاربری شــهرداری نشان داده اند. 
سه شــنبه شــب هکرها کنترل حســاب های کاربری 
شهرداری در اینســتاگرام و تویيتر را به دست گرفتند و 
با گذاشتن پيغام هميشگی شان یک پرده دیگر از نمایش 
ضعف در مدیریت حســاب های کاربری و ســایت های 
متعلق به نهادهای رســمی و دولتی برداشتند. اگر چه 
شهرداری به فاصله چند ساعت حساب های کاربری اش 

را پس گرفت اما باز هم این ســوال وجود دارد که سطح 
امنيت پایگاه های اینترنتی نهادهای رسمی ایران چقدر 
اســت؟ محمد امينی فرد که متخصص نرم افزار است و 
خودش را هکر کاله ســفيد می داند در جواب این سوال 
به »شهروند« می گوید: »افتضاح!« او ادامه می دهد: »به 
دست گرفتن کنترل حساب تویيتر و اینستاگرام که یک 
افتضاح واقعی اســت؛ چون هم تویيتر و هم اینستاگرام 
در صورت رعایت قواعد ســاده امنيتی از سوی کاربران،  
امنيت کاربر را تــا حد زیادی تأميــن می کنند. وقتی 
می بينيم اینها به دست هکرها افتاده، نشان می دهد که 
هيچ اهميتی به مقوله امنيت این حساب ها داده نشده و 
به کارهایی مانند رمز عبور دو مرحله ای که حتی کاربران 
عادی هم از آن استفاده می کنند، توجه نشده است؛ این 
واقعا زشت است که هر کس از راه برسد، بتواند دست به 

هک کردن سایت ها و حساب های کاربری بزند.«
امينی فــرد به ماجرای هک شــدن ســایت یکی از 
بيمارستان های بزرگ تهران اشاره می کند و می گوید: 
»یک هکر مبتدی ســایت بيمارســتان ميالد را هک 
کــرد و در صفحه اول آن نوشــت به مــن وقت دکتر 
پوست بدهيد! شاید باورتان نشود که این کار سيستم 
نوبت دهی اینترنتی بيمارستان را به کل مختل کرد اما 
تا فردای آن روز اصال مسئوالن بيمارستان متوجه این 
ماجرا نشدند. حاال شما ببينيد ما از اینها توقع داریم که 
امنيت سایت ها و حساب های کاربریشان را باال ببرند. 
باور کنيد برای خيلی از مســئوالن ما این موضوع یک 

شوخی است.«
او ادامــه می دهد: »موضوع این اســت کــه مردم و 
مســئوالن ما هنوز به اهميت اطالعــات پی نبرده اند؛ 
بماند که هک شــدن حســاب های کاربری و ســایت 
نهادهای رسمی چه آبروریزی بزرگی است، دسترسی 
هکرهــا به اطالعات مــردم می تواند واقعــا خطرناک 

باشد.«

حساب های کاربری شهرداری در اینستاگرام و تویيتر هک شد

 امنیت پایگاه های اینترنتی 
در وضعیت قرمز 

  تابستان شروع شده و همه در سراسر دنیا به فکر یک سفر خوب کنار دریا هستند. نیسان 
نیز در این راستا خالقیت به خرج داده و تمام تالش خود را برای ساخت یک مدل از پیک آپ های 

خود خرج کرده است تا یک کمپرون مسافرتی را به جهان ارایه دهد. )عصر ایران(

  یک نانوا در شهر نور مازندران در اعتراض به قطع مکرر برق، خمیرهای خود را روی 
پله های اداره برق پهن کرد! )جماران(

 پذیرایی از مردم چین بر لبه یک صخره در ارتفاع 1000 متری. )انتخاب(

  کشف 2 تن مواد مخدر در تهران. )تسنیم(
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محمدرضا عارف، رئيس فراکسيون اميد می گوید: در ميان مسئوالن حتی دوستان اصولگرا عزمی وجود 
دارد که مسأله حصر حل وفصل شود و اميدواریم در آینده نزدیک این اتفاق بيفتد. ما یک زمان بندی داریم 
و با حوصله موضوع را دنبال می کنيم. طبيعتا هيچ مانعی برای مالقات با رهبری قایل نيستيم. البته اگر به 

نتيجه برسيم، باید تقاضا کنيم و اگر ایشان امر فرمودند، خدمتشان برسيم.

 محمدرضا عارف
 خبر داد:

حل و فصل 
حصر

شروعصفحهآرایی
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اتمامصفحهآرایی
17/45

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

اشيای بزرگ یا سنگين و همچنين 
ظروف شيشه ای ، ظروف چينی و 
ظروف  و  شكستنی  اشيای  سایر 
حاوی مواد خوراکی و شيميایی  را 
در قفسه های پایين کابينت و کمد 

قرار دهيد.

 
میزان حمل ونقل روزانه نفت از هشت مسیر دریایی جهان 
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