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تلگرام در روسیه به آخر خط رسید
در پی صدور حکم دادگاهی در روسیه مبنی بر فیلترینگ
تلگرام،روزگذشتهاینپیامرسانروسی دراینکشورمسدود
شد  .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،سازمان نظارت بر امور
ارتباطات روسیه از ابتدای روز گذشته از کلیه شرکتهای
ارائهدهنده خدمات اینترنتی خواست تا دسترسی کاربران
روسرابهتلگراممسدودکنند.برایناساسفرایند فیلترینگ
تلگرام از ساعات اولیه روز آغــاز شدو طی چند ساعت به
طور کامل دسترسی به این پیام رسان در روسیه قطع شد.
فیلترینگتلگرامدرسرزمینمادریاش-روسیه-پسازآن
صورت گرفت که مسئوالن دولت روسیه به تازگی از شرکت
تلگرام خواسته بودند که کلیدهای رمزنگاری را در اختیار
آنهاقراردهندتاآنهابتوانندپیامهایکاربرانرابخوانند.

چهره برفی ایران در بیست و هفتمین روز بهار
اما تلگرام این درخواست را رد کرده بود.این پیامرسان دو
بار از حکم دادگاه عالی این کشور برای مقابله با تروریسم
سرپیچی کــردو این اقــدام در نهایت باعث شد تا سازمان
نظارتبرامورارتباطاتروسیهازتلگرامشکایتکند .درپی
این شکایت دادگاه حکم فیلترینگ شبکه پیامرسان تلگرام
را صادر کرد .شایان ذکر است سرویس امنیت فدرال روسیه
و نهادهای امنیتی بسیاری از کشورهای دیگر میگویند
گروههای تروریستی از جمله داعش از تلگرام برای ارتباط با
یکدیگر و برنامهریزی عملیاتها استفاده میکنند.سازمان
نظارت بر امــور ارتباطات روسیه همچنین اعــام کــرد از
شرکتهایاپلوگوگلخواهدخواستاپلیکیشنتلگرامرا
ازبازاربرنامههایکاربردیخودحذفکنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی:

کوچکنندگان به پیام رسان های داخلی در صورت اختالل
در کسب و کارشان،بیمه بیکاری میگیرند
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این که هرآن ممکن
استشرایطیبرایانسدادتلگرامپیشبیایدگفت:ازکسب
و کارها و موسساتی که کانال های زیادی دارند دعوت شده
از پیام رسان های خارجی به پیام رسان های داخلی کوچ
کنندو به کسانی هم که با کوچ به پیام رسان های داخلی
کسب و کارشان دچار اختالل می شودبیمه بیکاری تعلق
می گیرد .به گــزارش جماران  ،ابوالحسن فیروز آبادی
گفت  :به طور جدی در سال  ، ۹۷اولین پیام رسان مورد
استفاده در کشور باید پیام رسان داخلی باشد البته رسانه
های خارجی هم می توانند فعالیت کنند به شرطی که تابع
قوانین جمهوری اسالمی ایران باشند.وی با اشاره به این
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که شورای عالی فضای مجازی موضوع حفاظت از حریم
خصوصی مردم را مورد توجه قرار می دهد افزود  :در این
راستا کمیته ای تشکیل خواهد شد تا محتوا نیز حفاظت
شود.وی با بیان این که وزارت آموزش و پرورش برای کوچ
از پیام رسان های خارجی به داخلی بخشنامه صادر کرده
استافزود:هماکنوندرمقایسهباکاربرانیکهازپیامرسان
هایخارجیاستفادهمیکنندرقمکاربراناستفادهکننده
از پیام رسان های داخلی بسیار کم است .وی همچنین در
خصوص طرح ارائه اینترنت بدون فیلتر به دانشگاه ها نیز
گفت  :این طرح همچنان در دست بررسی است و به دنبال
فرمولی مناسب برای آن هستیم.

برف سنگین در کرج ،سفید پوش شدن قوچان و ادامه بارش ها طی امروز
محمدجوادرنجبر -بیشتراستانهایکشوردربیست
وهفتمینروزبهار،چهرهزمستانیوبرفیبهخودگرفت.
بهگزارشخراسان،بارشبرفوبارانطیروزگذشتهدر
بیشتراستانهایکشورموجبخوشحالیمردمشد.در
عین حالی که این بارش ها موجب افزایش ذخایر سدها
می شود ،اما باعث نگرانی های جدی برای باغ داران و
کشاورزان شده است.بر اساس این گزارش ،طی دیروز
کرج شاهد بارش برف سنگین بود؛ قوچان و سبزوار در
خراسانرضویهمسفیدپوششدندوبارشهاامروزنیز
در تعدادی از استان ها ادامه خواهد داشت .بارش برف
درمحدودهپلزنگولهتاتونلکندواندراستانمازندران
هم بین  ۳۵تا  ۵۰سانتی متر ثبت شد .مدیرکل پیش
بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی شب گذشته
در گفت و گو با خراسان با اشاره به تداوم فعالیت سامانه
بارشیمستقردرکشور،افزود:برایروزدوشنبه(دیروز)

بارش باران گاهی به شکل رگبار و رعد و برق و احتمال
آب گرفتگی معابر در شرق و جنوب کرمانشاه ،مرکزی،
لرستان و نیمه جنوبی همدان و بارش باران گاهی به
شکل رگبار و رعد و برق و آب گرفتگی معابر و احتمال
سیالبی شدن مسیل ها و رودخانه ها در خوزستان،
ایالم،کهگیلویهوبویراحمد،چهارمحالوبختیاری،نیمه
غربی اصفهان ،خراسان جنوبی ،شمال فارس و شمال
بوشهر و بارش برف در مناطق سردسیر و کوهستانی
مازندران ،گلستان ،خراسان شمالی ،شمال خراسان
رضوی ،شمال و شرق لرستان و شمال غرب چهارمحال
و بختیاری پیش بینی شده بود.احد وظیفه افزود :طی
روز دوشنبه شاهد بارش برف در چند استان همچون
زنجان ،قزوین ،البرز ،تهران ،گیالن و مازندران بودیم.
وی ادامه داد :از اوایل وقت روز سه شنبه (امروز) بارش
ها به طور عمده محدود به نوار مرکزی کشور می شود و

وال استریت ژورنال جزئیاتی از جلسه پنتاگون پیش از حمله به سوریه را روایت کرد

هشدار متیس به ترامپ درباره حمله به مواضع ایران

طاهری -حمله موشکی آمریکا ،انگلیس و فرانسه به
سوریه بازتاب گسترده ای در رسانه های بین المللی
یافت و مورد تحلیل این رسانه ها قرار گرفت .این رسانه
ها در گزارش های خود بر شکست برنامه ریزی آمریکا
در برابر محور ایران ،روسیه و سوریه تأکید کردند و وال
استریت ژورنال هم به نقل از منابع خود از هشدار وزیر
دفاع آمریکا به ترامپ درباره حمله به مواضع ایران در
سوریهخبرداد  .روزنامهوالاستریتژورنالدرسرمقاله
روزیکشنبهنوشت«:یکبمباران،واقعیتهایبنیادین
مربوط به میدان نبرد در سوریه یا این واقعیت راهبردی
را که محور روسیه-ایران-سوریه در حــال پیروزی
است تغییر نمیدهد».به گزارش باشگاه خبرنگاران،

روز گذشته همچنین وال استریت ژورنال در مطلبی
نوشت :منابع آگاه اعالم کردند در جلسه تصمیمگیری
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا و اعضای پنتاگون
در خصوص حمله نظامی به سوریه ،پیشنهادهای
متفاوتی برای چگونگی انجام این حمله مطرح شد.
«جیمز متیس» ،وزیــر دفــاع آمریکا سه گزینه نظامی
مختلف را در خصوص حمله نظامی علیه سوریه مطرح
کردکهبرسراتخاذبهترینرویکرد،بحثهایشدیدی
درگرفت .اولین گزینه ،حمله نظامی به تاسیسات
شیمیایی احتمالی سوریه بود .دومین گزینه ،حمالت
نظامیگستردهتریراپیشنهادمیدادکهطیآنمراکز
مرتبط با تحقیقات شیمیایی و برخی مراکز فرماندهی

اخبار
درصبحروزسهشنبهشاهدبارشبرفدرمشهدخواهیم
بود.مدیرکلپیشبینیسازمانهواشناسیخاطرنشان
کرد:برایروزسهشنبهبارشبارانگاهیبهشکلرگبار
و رعد و برق و آب گرفتگی معابر و احتمال سیالبی شدن
مسیل ها و رودخانه ها در شمال سیستان و بلوچستان،
نیمهغربییزد،شمالفارس،برخینقاطکرمان،شمال
هرمزگان،نیمهغربیاصفهانوبارشدر مناطقسردسیر
و کوهستانی استان های خراسان شمالی و رضوی و
نقاطسردسیرزاگرسمرکزیبهصورتبرفپیشبینی
می شود .وی افزود :طی روز سه شنبه پیش بینی وزش
باد شدید در نوار شرقی کشور و مرز افغانستان به سمت
جنوب شده است .همچنین وزش باد در استان های
کرمان،سیستانوبلوچستانوهرمزگانقابلتوجهاست.
وظیفه ادامه داد :از عصر یا اوایل سه شنبه شب ،بارش
ها در مشهد به پایان می رسد و در روز چهارشنبه تقریبا
بارشی در کشور نخواهیم داشت.وی با اشاره به حاکم
شدنهوایسردطیدوشنبهشبدرغالبنقاطکشور،
اضافهکرد:رونددمادرکلکشورازامروزافزایشیخواهد
بود و تا پنج شنبه و جمعه به حالت عادی باز می گردد.
نظامی هدف قــرار می گرفت؛ اما سومین ،گسترده
ترین و تهاجمی ترین گزینه حمله به پایگاه های نظامی
روسیه و ایران در خاک سوریه با هدف تضعیف قابلیت
های نظامی دولت بشار اسد بود .این رسانه آمریکایی
درادامهبهنقلازمنابعخودادعاکرد:ترامپازتیمخود
خواستتاگزینهسومرا،کههمانهدفقراردادنپایگاه
های ایران و روسیه در سوریه بود ،مدنظر قرار دهند؛
اما متیس مخالف این گزینه بود و برای اتخاذ چنین
رویکردی مقاومت کرد .براساس گزارش وال استریت
ژورنــال ،متیس به ترامپ درخصوص پاسخ احتمالی
روسیه و ایران به این حمالت هشدار داد و چنین حمله
ای را به صالح ندانست و در نتیجه رئیس جمهور آمریکا
راازتصمیمخودمنصرفکرد.ترامپدرنهایتبااتخاذ
رویکردیترکیبیمتشکلازگزینههایاولودومبرای
حملهبهسوریهموافقتکرد.
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الزام اپراتورها به حفظ حریم خصوصی کاربران
معاوننظارتواعمالمقرراتسازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیویی
ازارسالنامهایبههمهاپراتورهایثابتوهمراهکشوردرزمینهحفظحریم
خصوصیکاربرانخبرداد.بهگزارش مهر ،مجیدحقی ازبرنامهرگوالتوری
برایبررسیاپراتورهادرزمینهحفظوصیانتازاطالعاتمردمخبردادو
گفت :باید سازوکار ،ابزار ،فرایند پشتیبانی و استانداردی که اپراتورها در
زمینهحفظونگهداریاطالعاتکاربراندارند،مشخصشود.ویافزود:
امانات مردم در نزد اپراتورهاست که باعث رشد ،سودآوری و ارتقای آن ها
میشودوکسبوکاراپراتورهاراشکلمیدهد.حقیافزود:اپراتورهاباید
در خصوص صیانت از اطالعات مردم حساس باشند و به همین دلیل باید
سازوکاریداشتهباشندتاازاینامانتصیانتکنندواعتمادمردمراپاسخ
دهندتابراساسدرآمدیکهازفضایکسبوکاردارند،حساسیتمردمرا
پاسخگوباشند.معاونسازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیویی بااشاره
بهابالغیهاینسازمان بههمهاپراتورهایثابتوهمراهکشوردرزمینهحفظ
حریمخصوصیکاربران گفت:برایاحرازاعالناپراتورهاوتضمینادعاها
بایدسازوکار،ابزاروفرایندپشتیبانیآنتوسطاپراتورهامشخصشود.

مرکز آمار نرخ بیکاری  96را  12.1درصد اعالم کرد
مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 96را منتشر کرد
کهبراساسآننرخبیکاریافراد 10سالهوبیشتر 12.1،درصداعالمشده
است .این رقم نسبت به سال  0.3 ،95درصد کاهش را نشان می دهد.
طبقاینگزارشهمچنیندرسال 40.3،96درصدجمعیت ١٠سالهو
بیشترازنظراقتصادیفعالبودهاند؛یعنیدرگروهشاغالنیابیکارانقرار
گرفتهاند.اینرقمنیزنسبتبهسال 0.9 ،95درصدافزایشرانشانمی
دهد .کاهش نرخ بیکاری در کنار افزایش نرخ مشارکت افراد در سن کار،
درمجموعمثبتارزیابیمیشود.گزارشمرکزآمارایرانمیافزاید:نرخ
بیکاریجوانان ١٥تا ٢٩سالهدرسال،96رقم 25.3درصدرانشانمی
دهدکهنسبتبهسال 0.6،95درصدکاهشیافتهاست.درکنارآمارهای
مثبت اشتغال ،تعداد شاغالن در سال  96نیز نسبت به سال  95افزایش
یافتهاست.برایناساس،درسال،96اینرقمبه 23میلیونو 378هزار
و 613نفررسیدهکهنسبتبهسالقبلازآن 790،هزارو 561نفربیشتر
است.بهعبارتدیگراینرقمبیانگرایناستکهدرسال،96بهطورخالص
بیشاز 790هزارشغلایجادشدهاست.
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