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طبق گزارش اداره اطالعات 
انرژی آمریکا، ونزوئال در صدر 
بزرگترین  دارای  کشورهای 
ذخایر نفتی جهان قرار دارد و 
بعد از آن  کشورهایی همچون 
عربستان سعودی و کانادا به 
ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار 
دارند. در این رتبه بندی ایران 
در مقام چهارم قرار  دارد. این 
تصویر اینفوگرافیک که توسط 
ایسنا تهیه شده، آمار مربوط 
به ســال ۲۰17 را بر حسب 
»میلیارد بشکه نفت« نشان 
 می دهد و سهم هرکدام از این 
کشورها از ذخایر کل جهان 
)بر حســب درصد( را عنوان 

می کند. 

بیشترین ذخایر 
نفتی جهان  

گزارش تصویری

اعالم اسامی 2۸۱ رشته بدون آزمون 
اســامی ۲۸۱ رشــته محل که پذیرش آنها بدون آزمون و براســاس سوابق 
تحصیلی انجام می شــود، شب گذشته روی سایت ســازمان سنجش آموزش 
کشــور قرار گرفته اســت. براســاس قانون ســنجش و پذیرش، پذیرش در 
دانشــگاه ها و موسســات آموزش عالی کشــور به دو صورت آزمونی و سوابق 

تحصیلی صورت می گیرد. 
بر این اساس، اســامی ۲۸۱ رشــته محل که پذیرش در آنها براساس سوابق 
تحصیلی صورت می گیرد، شــب چهارشــنبه ۱۷ بهمن روی ســایت سازمان 
سنجش آموزش کشور منتشر شــد. البته رشته های دانشگاه آزاد در داخل این 
مجموعه رشته قرار ندارد. ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی دانشگاه ها 
و موسسات آموزشی عالی ۵۵۰ هزار نفر اســت و داوطلبان از ۲۰ اسفندماه ۹۷ 
تا ۶ شــهریورماه ۹۸ می توانند برای پذیرش در رشته های مورد عالقه ثبت نام 
کنند. بنابراین داوطلبانی که متقاضی ورود به دانشــگاه ها در  سال ۹۸ براساس 

سوابق تحصیلی هستند، نیازی به ثبت نام در آزمون کنکور ندارند.

هشدار درباره سامانه های جعلی یارانه 

کالهبرداری زیر گوش سایت هدفمندی یارانه ها!
از همان وقتی که برای پيگيری واریز یارانه نقدی شــماره تلفنی اعالم شد، 
کالهبردارها هم وارد عمل شدند. کالهبردارها حتی به پخش  کردن شماره های 
جعلی هم بسنده نکردند بلکه گویا یک ســایت درست و درمان با اسمی بسيار 
آشنا هم راه انداختند.  اتفاقی که سازمان هدفمندی یارانه ها درباره آن هشدار 

داده است. 
در اطالعيه این سازمان آمده: »سامانه ثبت نام و اعالم نيازمندی یارانه نقدی 
به نشــانی yaraneh.com که اقدام به دریافت اطالعات هویتی شهروندان 
همچون کدملی سرپرســت خانــوار، تعداد اعضــای خانوار، ميــزان درآمد و 
همچنين اطالعات کارت بانکی که مشتمل بر شــماره کارت، شماره حساب، 
رمز دوم، تاریخ انقضا کارت و کد اعتبارســنجی )cvv2( می کند و پيامک های 

ارسالی از شماره 5000145 جعلی است.« 
در این اطالعيه تأکيد شــده که این ســامانه هيچ گونه ارتباطی با ســازمان 
هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه ندارد، بر این اســاس شهروندان از هرگونه 
مراجعه به این ســامانه و ثبت اطالعات خانوار خود در آن جدا خودداری کنند. 
چند وقت پيش هم از متقاضيان دریافت بســته حمایتی خانوار خواسته شده 
بود که از مبادی رســمی و مطمئن پيگير واریز بســته باشــند و حواسشان را 
در مورد ســامانه ها و شــماره تلفن های جعلی جمع کنند. به  طور کلی از تمام 
مردم خواسته شده که تحت هيچ شــرایطی رمز دوم و کد اعتبارسنجی شان را 
در اختيار هيچ کس قرار ندهند؛ چون برای هيچ اقدامــی به این اطالعات نياز 

نخواهد بود.

شهروند| پليس فتا از دادستانی تهران درخواست کرده 
با توجه به افزایش جرایم در ســایت دیوار و ناتوانی  مدیران 
سایت در کنترل آگهی ها، این سایت را مسدود کند. جرایم 
براساس گزارش پليس فتا در ده ماهه سال   ۹۷، در این سایت 
که از سال 1۳۹2 با هدف خرید و فروش بدون واسطه  آنالین 
آغاز به کار کرده است  روندی صعودی داشته است و  سرهنگ 
تورج کاظمی، رئيس پليس فتای تهران بزرگ دراین باره به 
جام جم  گفته: »20 درصد جرایم ســایبری از بستری مثل 
سایت دیوار است و آســيب پذیر بودن این سایت ها موجب 
 تبليغ فعاليت کالهبرداران و متضرر شــدن مردم می شود. 
به همين خاطر باید موضوع این ســایت ها را جدی  گرفت.« 
او همچنين گفته پليس فتا هيچ مجوزی برای فعاليت این 
سایت نداده و در توانشان نيست که بر تمام  آگهی های سایت و 
اقدامات آن نظارت داشته باشند. »در ده ماهه نخست امسال 
۳000 پرونده کالهبرداری  مرتبط با سایت دیوار در پليس فتا 
تشکيل شده که بيش از ۳0 متهم در این رابطه دستگير شدند. 

مبلغ  کالهبرداری ها نيز بيش از دو ميليارد تومان است.« 
صحبت  روزهای اخير پليس فتا باعث شــد تا دادستانی 
دراین بــاره واکنش نشــان دهد و محمــد جعفر منتظری 
دادســتان کل کشــور در این باره بگوید:»ظاهرا این پرونده 
ارجاع داده شده و دادسرا باید به این موضوع رسيدگی کند.« 
عالوه بــر آن روابط عمومی دیوار هم نســبت به آن واکنش 
داده و در متنی نوشــت:»در دیوار بيش از ۳۸0هزار کسب و 
کار  مشغول فعاليت هستند و این نشان از اعتماد عمومی به 
این سرویس است. آیا بهتر نيست به خاطر عده ای  سودجو 
که به گفته رئيس پليس فتای تهران تنها نزدیک به ۳0 نفر 
بوده اند، نزدیک به حداقل 20 ميليون  کاربــر دیوار را نگران 
نکرد؟ 2ميليارد تومان مبلغ کالهبرداری مورد اشاره رئيس 
پليس فتا در مقابل هزاران  معاملــه روزانه موفق و امن بين 
مردم که با صرفه اقتصادی همراه است، آیا می تواند معيار یک 
تصميم گيری  باشــد؟ آیا تضمينی وجود دارد که با مسدود 
شــدن دیوار این جرایم دیگر در متن جامعــه رخ ندهد؟ در 
عين  حال دیوار در تعامل با دادستانی و ابزارهای نظارتی وعده 

داده شده توسط دستگاه های ذ یربط در دولت سعی  می کند 
معامالتی نه تنها به صرفه، بلکه ایمن تر فراهم کند. ما افزایش 
امنيت کاربران مان را همواره از وظایف  خود دانسته ایم و باز هم 

در این زمينه تالش خواهيم کرد.«  
این درحالی است که رضا الفت نسب، رئيس انجمن کسب و 
کارهای اینترنتی به »شهروند« می گوید قرار  نيست به خاطر 
تعدادی مجرم در یک شــهر، آن شهر را با بمب از بين ببریم:  
»حذف سایتی مانند دیوار اشتباه  است و این درحالی است 
که باید نظارت ها افزایش پيدا کند. در بحث کسب و کارهای 
اینترنتی تالشمان این  اســت که امنيت را باال ببریم و البته 
پليس هم نظرش همين اســت اما راهکار درســتی را باید 
انتخاب کرد.« او  می گوید در این دو روز که خبر بستن دیوار 
آمده مردم تماس های بسياری داشته اند که نگران وضع  کسب 
و کارشان بوده اند: »پليس باید بداند تنها از طریق در دسترس 
گذاشــتن ابزارهای الزم می تواند رصدهای  بيشتری داشته 
باشد. برای مثال ثبت احوال یا شبا باید دسترسی های الزم را 
در اختيار قرار دهند تا بتوان  فهميد چه کسانی با شماره های 
تقلبی وارد سایت شده اند و این دسترســی ها را باید وزارت 
فناوری اطالعات در  اختيار بگذارد که البته آنها هم در تالش 
هستند ولی درنهایت حجم آگهی ها آن قدر باالست که هيچ 
سامانه ای  نمی تواند آن را کنترل کند. ما روزانه 400 هزار آگهی 
ثبت می کنيم.« الفت نســب می گوید یکی از راهکارها  برای 
دادن این دسترسی ها گرفتن پول از صاحب آگهی است که 
این باعث پایين آمدن جذابيت سایت ها و  روی آوردن افراد به 
ابزارهای جایگزین است: »عده زیادی به تلگرام و اینستاگرام 
روی می آورند و این درحالی  اســت که ما ســایتی داخلی را 
می بندیم تا به اپليکيشن هایی خارجی امکان دسترسی دهيم 
که در آن هم جرم  رخ می دهد.« به گفته رئيس انجمن کسب 
و کارهای اینترنتی تنها راهکاری که می تواند در کاهش ميزان 
جرم  اثرگذار باشد، گرفتن استعالم و باز کردن راهی برای این 
امر اســت. در غيراین صورت نمی توان اميد داشت با  وجود 
حذف چنين سایتی شــاهد کالهبرداری در فضای مجازی 

نباشيم. 

پليس فتا از دادستانی تهران خواسته تا سایت فروش اینترنتی  را مسدود کند

بازی »دزد و پلیس« در دیوار!
  رئيس انجمن کسب و کارهای اینترنتی در گفت وگو با »شهروند«:  

 نظارت ها را افزایش دهيد و دسترسی برای گرفتن  استعالم ها را باال ببرید  

  چهره شگفت انگیز یک شهر برفی در ایران را می بینید. این شهر »سی سخت« است که در 
3۵ کیلومتری شمال غربی شهر یاسوج  و در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد. )خبرآنالین( 

  در تصویر باال کوچکترین خودروی ایران را می بینید. »ایستا« نام خودروی بسیار کوچکی 
است که شرکت  BMW  در سال   19۵۲ میالدی تعداد محدودی از آن را تولید کرد. )مشرق( 

  چند وقتی است که در فضای مجازی تصاویری از یک پلنگ نر 6 ساله در یکی از باغ 
وحش های مشهد منتشر می شود که  دوستداران حیات وحش را نگران کرده است .   به 
گفته برخی از فعاالن و دوستداران محیط زیست و حیات وحش، وضع  جسمی این پلنگ 
بسیار اسفناک است؛ به گونه ای که توان جا به جایی نیز ندارد. واقعیت این است که زندگی 

پلنگ های ایرانی با  بی تدبیری برخی از مسئوالن به خطر افتاده است. )خبرآنالین( 

  توقیف تسلیحات آمریکایی در فرودگاه ونزوئال. )مشرق( 
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وزیر امور خارجه کشــورمان در پیامی توییتری به ادعاهای ترامپ در نشست ساالنه کنگره واکنش 
نشان داد و گفت: »ما ایرانی ها ازجمله هم میهنان یهودی مان، علیرغم فشار آمریکا، در حال جشن گرفتن 
40  سال پیشرفت هســتیم، این در حالی است که دونالد ترامپ باز هم اتهاماتی را به ما نسبت می دهد. 
خصومت آمریکا آن را به سمت حمایت از دیکتاتورها، آدم کش ها و افراط گرایانی هدایت کرده است که 
تنها ویرانی برای منطقه ما به بار آورده اند.« دونالد ترامپ در نشست ساالنه کنگره با دیکتاتورخواندن ایران 
و نسبت دادن اتهام تکراری حمایت از تروریسم علیه ایران مدعی شد که با خارج کردن آمریکا از برجام به 

حکومت ایران فشار وارد کرده و توان آن را برای دستیابی به سالح هسته ای کاهش داده است.

محمدجواد ظریف:  

در حال جشن 
گرفتن ۴0  

سال پیشرفت 
هستیم
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محل هـای  اتاقـی ،  هـر  در 
کنيـد   مشـخص  را  امـن 
ميـز  یـک  زیـر  ) مثـاًل 
محکـم یـا کنـار سـتونها یا 
آنهـا(.  مجـاور  دیوارهـای 

ادامه از صفحه اول|  بایــد از این همه خون 
شــهید به دلیل بی حجابــی و بدحجابی دختران 
خجالت کشید. متاسفانه بعضی از شهرها در بحث 

حجاب بدتر از قم عمل می کنند.«
توجه و حساسیت جناب آقای یزدی قابل تقدیر 
اســت. در این سخنان معلوم اســت ایشان کمی 
عصبانی هستند که البته بی سابقه نیست و سابقه 
نشان می دهد که جناب آقای یزدی همیشه کمی 
برافروخته اند. انتقــاد به رئیس جمهوری هم البته 
ایرادی ندارد. کشور آزادی داریم و همه می توانند 
نظرشــان را بدهند و البته بعضی ها در این زمینه 
آزادی عمل بیشتری احســاس می کنند. آیت اهلل 
درباره رئیس جمهوری گفته اند: »...باید بلد باشید...

باید به مردم خدمــت کنید... به انــدازه علمتان 
و فهمتان صحبــت کنید... حجــاب از ضروریات 
دین است و منکرش کافر اســت.« جدا از این که 
احتماال مطالب روحانی را اشــتباه به عرض آقای 
یزدی رسانده اند و ایشــان مطلقا حرفی در مورد 
غیردینی بودن حجاب نگفته اند، به نظر می رســد 

بازنشر سخنان رئیس دولت هم باز فایده ای نداشته 
و همچنان اطالعات رسیده به  رئیس شورای عالی 
جامعه مدرسین حوزه علمیه  قم همچنان نادرست 
اســت، اما حتی اگر این اطالعات درست می بود و 
رئیس جمهــوری منتخب مردم حــرف ناصوابی 
زده بود هم، این گونه خطاب قراردادن ایشــان به 
این شــکل توهین به مردم و همه رأی دهندگان 
به روحانی است. مطلبی که اگر آقای یزدی کمی 
بیشتر به آن عنایت داشتند، شاید در بزنگاه هایی 
که در معرض رأی مــردم قرار می گرفتند، با اقبال 
بیشتری مواجه می شدند. ما حتی اگر شهروندی 
با آقای یزدی هم این گونه ســخن بگویــد، آن را 
غیرمحترمانه و ناشایست می دانیم، چه رسد کسی 

بخواهد برگزیده مردم را این گونه خطاب قرار دهد.
در پاراگراف هــای بعد ایشــان به وزیر ارشــاد 
گفته انــد؛ بابت آن چــه در روزهای بزرگداشــت 
اتفاق می افتد، باید خجالت بکشــند. بعد هم بابت 
خودرو  ســواری فرزندان نســل چهارم و بچه های 
پولدار و حرکات شــان در خیابــان گفته اند باید 

خجالت بکشــید که مشخص نیســت مخاطب 
آن کیســت، اما یک نکته در صحبت ایشان قابل 
توجه اســت. این که ایشــان گفته انــد متمول ها 
»ماشــین های صدمیلیونی« ســوار می شــوند!   
ماشین صدمیلیونی  این روزها یعنی 206 و 207. 
کدام بچه پولداری با این ماشین های ارزان قیمت به 
خیابان می آید؟ آیت اهلل یا از قیمت ها خبر ندارند یا 
خواسته اند گرانی ها را ندیده بگیرند. حضرت آقای 
یزدی البد می دانند که االن ماشــین گران قیمت 
بــاالی یک میلیــارد اســت و »الســتیک« آن 
چند میلیون قیمت دارد. قاعدتا خبرنداشتن از این 
گرانی سرسام آور ممکن نیست، اما شاید بهتر باشد 
گمان کنیم که ایشان از آن چه درکشور می گذرد 
و قیمت ها و وضع مردم کم اطالع اند. اگرنه، این که 
گرانی و قیمت گوشت و مایحتاج اولیه را بدانند و 
از حقوق و شــرایط زندگی مردم مطلع باشند و باز 
هم حواس شــان به خوانندگان و مراســم وزارت 
ارشاد باشد و نگرانی شــان از دورزدن ماشین های 

صدمیلیونی)!( باشد جای تأمل دارد.

قضیه خودرو های الکچری صدمیلیونی چیست؟!

ماجرا

آموزش


