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محسن هاشمی پس از بررسی احتمال بازنشستگی شهردار تهران:

ازمیانخبرها

افشانی بازنشسته نیست

با معرفی طهرانچی به عنوان سرپرست
دانشگاه آزاد

فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه آزاد عزل شد

فرهاد رهبر

دانش پور -روز گذشته پس از برگزاری جلسه فوق العاده
هیئت امنای دانشگاه آزاد و در شرایطی که پیش از این هیچ
صحبتی از برکناری فرهاد رهبر مطرح نبود ،وی از سمت
خود برکنار و محمد طهرانچی  ،یکی از اعضای هیئت امنای
دانشگاهآزادبهعنوانسرپرستایندانشگاهانتخابشد.
در این باره آنا در خبری آورد :حمیدرضا مقدمفر مشاور
ت مؤسس و هیئت امنای
فرهنگی دکتروالیتی رئیس هیئ 
دانشگاه آزاد درباره عزل فرهاد رهبر و رضایت نداشتن
دکتر والیــتــی از وضــع موجود گفته اســت :درخصوص
بهکارگیری نیروهای جوان و انقالبی ،با وجود تذکرات
مکرر هیئتامنا و بهخصوص نمایندگی محترم ولیفقیه
در دانشگاهها ،بیتوجهی شده است همچنین براساس
بودجه مصوب هیئتامنا ،شهریه تحصیل در مناطق محروم
مورد توجه قرار گرفت اما هنوز وضعیت مانند قبل تغییری
نکرده است.
همچنینبهدنبالپیگیریهایمادربارهعلتتصمیمهیئت
امنایدانشگاهآزاد،یکمنبعآگاهدرایندانشگاهبهخراسان
گفت :فقط اعضای هیئت امنا که از صبح در جلسه حضور
داشتند ،در جریان علت این تصمیم هستند و در صورت
صالحدید درباره آن صحبت خواهند کرد .وی ادامه داد:
قطعا اعضای هیئت امنا برای تغییر رئیس دانشگاه به جمع
بندیرسیدهودربارهآنرأیگیرکردهاندوعلتآنراهماعضا
بایداعالمکنند.ویباتاکیدبراینکهشایدهماکنونهیئت
امناکهعالیترینردهدانشگاههستند،مصلحتندانندعلت
این تصمیم اعالم شود ،خاطرنشان کرد :ما هم امروز و پس
از برگزاری جلسه فوق العاده هیئت امنا درجریان برکناری
آقای رهبر قرار گرفتیم .این منبع آگاه در پاسخ به این سوال
که آیا تصمیم و نظر یکی از مسئوالن اصلی در دانشگاه آزاد
منجر به برکناری فرهاد رهبر شده است ،تاکید کرد :چنین
مسئله ای امکان ندارد چرا که تغییرات در این سطح باید در
جلسه و با حضور هیئت امنا به رأی گذاشته و برای آن دالیل
محکمهپسندومتقنارائهشود.درعینحالتماسمکررما
برای ارتباط با سخنگوی دانشگاه آزاد  ،اعضای هیئت امنا
یا سرپرست دانشگاه آزاد به نتیجه نرسید و هیچ کس پاسخ
گو نبود.در خور ذکر است ،جلسه فوقالعاده و فوری هیئت
امنایدانشگاهآزاداسالمیساعت 10صبحدیروزباحضور
علیاکبروالیتیتشکیلشدوباتصمیماعضافرهادرهبرکه
دوممردادسال 96بهعنوانرئیسایندانشگاهمعرفیشده
بود ،از ریاست دانشگاه آزاد اسالمی عزل شد .سخنگوی
دانشگاهآزادروزگذشتهقبلازپایاناینجلسهدرباره تشکیل
اضطراریآنابرازبیاطالعیکردوگفت:کلاعضایاصلی
هیئتامنایدانشگاهآزاددراینجلسهحضوردارند.
دکتر طهرانچی در پرونده کاری خود ،ریاست دانشگاه
شهید بهشتی ،معاونت علمی آستان قدس رضوی ،معاونت
پژوهشهای علم و فناوری مرکز تحقیقات استراتژیک
مجمع تشخیص مصلحت نــظــام ،ریــاســت مــرکــز نشر
دانشگاهی و ...را دارد  .وی در اوایل تابستان سال گذشته
عالوه بر عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی،
ریاست دانشگاههای آزاد اسالمی استان تهران را عهدهدار
شد .دکتر طهرانچی که یکی از دانشمندان فیزیک کشور
است ،استادتمام دانشگاه شهید بهشتی و از سال 1385
تاکنون به عنوان استاد فیزیک در این دانشگاه مشغول
تدریس و تحقیق است .وی استاد نمونه کشوری در سال
 ۱۳۹۱با اچ ایندکس  ۱۴و دارای  ۸۷مقاله با نمایه
بین المللی و  ۱۳۵ارائه در کنفرانس های معتبر علمی
بینالمللی و ملی و ۱۷طرح ملی پژوهشی است.

دانش پور -بعد از گمانه زنی ها درباره ماندن یا رفتن
شهردار تهران پس از تصویب قانون منع به کارگیری
بازنشستگان در مجلس ،رئیس شورای شهر تهران
اعالمکرد:افشانیبازنشستهنیست.محسنهاشمی
رفسنجانی دیروز پس از برگزاری جلسه هم اندیشی
اعضای شورا ،در حاشیه هشتادمین جلسه شورای
شهر در جمع خبرنگاران با بیان این که در این جلسه
دربارهسهموضوعانتصابات،تعیینتکلیفبانکشهر
وقانونمنعبهکارگیریبازنشستگاندرشهرداری
تهران صحبت شد ،افزود :افشانی بازنشسته
نیستوشورایشهرتهرانتمامتالشخودرا
انجامخواهددادکهدرشهرداریتهرانتغییر
مدیریت نداشته باشیم .وی افزود :معتقدیم
شهردار تهران هم تراز وزیــران است و
امکان حضور در پست فعلی خود
رادارد.اعالمنتیجههماندیشی
صبح دیــروز اعضای شورای
شهرباحضورشهردارتهران
و اظهار نظر رئیس شورا
که از ابتدا تاکید داشت
قانونمنعبهکارگیری
بازنشستگان
مـــــصـــــوب
مــــجــــلــــس
شامل حال

افشانی نمی شــود ،در حالی مطرح شده است که
حدوددوهفتهپیش شهردارتهراندرپاسخبهسوالی
دربــاره ماندن یا رفتن از شهرداری تهران بر مبنای
قانون جدید منع به کارگیری بازنشستگان اظهار
کرد :این که این قانون مشمول من میشود یا خیر
بستگی به استفساریهای دارد که پس از ابالغ و اجرا
از مجلس خواهیم گرفت .درباره این موضوع رئیس
کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با خراسان
تاکید کرد :همه سازمان هایی که به هر نحوی
از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند،
مشمول این قانون هستند و بر این اساس
شهرداریتهرانهمشاملاینقانونمی
شود  .سلمان خــدادادی افــزود :در عین
حالدرقانونآمدهاستکهاگرمقاماتی
مانند شــهــردار  30سال
خــدمــت و بــا دارا بــودن
فوقلیسانس35،سال
خدمت کــرده باشند
بازنشسته هستند و
نمی توانند در مشاغل
دیــگــر مــشــغــول کــار
شوند .وی خاطرنشان
کرد :البته بنده شرایط
فــردی افشانی را
نمیدانم.

با وجود آببری باال

سالییکسدکرج«هندوانه»صادرمیکنیم!
صـــادرات هــنــدوانــه در چهار مــاه نخست امــســال حــدود
 ۱۰۰میلیون دالر ارزآوری داشــت و ایــن درحالی است
که کارشناسان میگویند تولید یک هندوانه به  ۵۰۰لیتر
آب نیاز دارد .در واقع سالی یک سد کرج هندوانه صادر
میکنیم!
بر اساس آمار گمرک از تجارت خارجی ایران ،تا پایان تیر
امسال ۵۳۶ ،هزار و  ۵۴۹تن هندوانه از ایران به کشورهای
دیگر صادر شده است که ارزش آن به حدود  ۹۸میلیون و
 ۹۷۲هزار دالر میرسد .بنابرخبر ایسنا ،هندوانه ایران در
این مدت به ۳۲کشور صادر شده که البته بخش دیگری
از آن نیز از طریق مناطق آزاد و ویژه بوده است.
ایــن در حالی اســت که در مــدت مشابه
سال گذشته میزان صادرات هندوانه
 ۴۰۰هزار و  ۶۰تن بوده که ارزشی
برابر  ۷۷میلیون و  ۵۸۴هزار دالر
داشــتــه اســت .به
ایـــــن تــرتــیــب
مــقــایــســه ایــن
آمـــــار نــشــان
مــیده ــد که
صـــــــــــادرات
هـــنـــدوانـــه در
چهار ماه نخست
امسال نسبت به مدت

مشابه سال قبل  ۳۴درصد افزایش یافته که ارزآوری آن نیز
با رشد  ۲۷درصدی همراه بوده است.
از سوی دیگر با توجه به ارزش ریالی صادرات هندوانه طی
امسال و سال قبل ،قیمت هر کیلو هندوانه صادراتی ایران
امسال  ۷۵۷تومان و در مدت مشابه سال گذشته ۶۲۹
تومان بوده است .این در حالی است که هم اکنون قیمت
هندوانه در میو هفروشیها کیلویی  ۲۰۰۰تومان است.
این خبر حاکی است که هندوانه از جمله صیفیجاتی است
که پــرورش آن به آب زیــادی نیاز دارد .به همین دلیل در
بسیاری از کشورها ایــن میوه پــرورش
یشود.
داده نم 
کــارشــنــاســان میگویند
تولید یــک هندوانه
بــه  ۵۰۰لیتر آب
نــیــاز دارد .در
واقـــــــع ســالــی
یـــک ســـد کــرج
هندوانه صــادر
میکنیم! عراق
بــــــــه تــــــازگــــــی
مــــمــــنــــوعــــیــــت
واردات چهار میوه را
برداشته که یکی از آ نهــا
هندوانه است.

مدیر تلگرام طالیی اعالم کرد:

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

تهیه و روی رایانه فرزندانشان نصب کنند تا آن ها هر
محتواییرانبینند،ماهمتقریباچنینایدهایداشتیم
وتصمیمگرفتیمدربلندمدتیککالینتکودکتولید
کنیم».به گفته وی ،فعالیت هاتگرام وتلگرام طالیی
از دوسال قبل آغاز شده واین اپلیکیشنها،نسخهای
غربال شده از تلگرام اصلی هستندکه کانالهای
سیاسی و مستهجن در آن ها مسدود شده است.
به گفته وی ،انسداد کانالها به دوروش اتوماتیک
و گزارشهای مردمی انجام می شــود.او می گوید :
تاکنون 11هزارکانالغیراخالقی رامسدودکردهایم
وبقیهکانالهاییکهبهطوراتوماتیکدچارفیلترینگ
میشود ،دارای ذاتی خشونت آمیز و ترویج تروریسم
و ...است .فهرست این کانالها از سوی کمیسیون
امنیتشورایعالیفضایمجازیبهتیمفنیماارسال
میشودوماازطریقسیستم،آنهارافیلترمیکنیم.

ارزش افزوده

نسخههایفارسیتلگراممیمانندیامیروند؟
براساس ضرب االجل شورای عالی فضای مجازی به نسخه
های فارسی تلگرام ،این دو نرم افزار تنها تا  15شهریور
فرصت دارندتا از شبکه اصلی تلگرام جدا شوند و به عنوان
نسخه ای کامال بومی و ایرانی به فعالیت خود ادامه دهند.
در واقع فعالیت این نرم افزارها به زبان فارسی،تفاوتی در
اصل ماجرا ایجاد نمیکند ،بلکه اتصال این نرم افزارها
به شبکه اصلی تلگرام  ،قطعا بستری را ایجاد می کند که
نسخه های فارسی تلگرام هم دقیقا به اندازه خود تلگرام
ناامن باشند ،اطالعات کاربران را به سرقت ببرند و بستری
مناسب برای ادامه فعالیتهای تروریستی فراهم کنند.

...
اخبار

تازه ترین آمار خودکشی در کشور
معاون سامان دهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با
اشاره به آخرین آمار خودکشی در ایران گفت :طبق آخرین
آمار در کل کشور ۲۱۲،نفر زیر ۱۷سال اقدام به خودکشی
کــرده اند.محمدمهدی تندگویان با اشــاره به آخرین آمار
خودکشی در کشور به ایلنا گفت :تا پایان سال  ،۹۶حدود
چهار هزار و ۹۹۲نفر در کشور اقدام به خودکشی کردهاند،
اما نحوه خودکشی آن ها دقیقا مشخص نیست و همیشه
آماریکهبهمامیدهند،آماراقدامبهخودکشیاست.اینرقم
طبق آمار ارائه شده از سوی نیروی انتظامی و نیز پایشهای
خودماست.اودربارهاستانهایی کهبیشترینوکمترینآمار
اقدام به خودکشی را داشتهاند ،گفت :استان بزرگ تهران
بیشترین میزان و یزد کمترین میزان خودکشی را داشته
است.تندگویان با اعالم رنج سنی که بیشترین آمار اقدام
به خودکشی را داشتهاند ،بیان کرد :به طور متوسط در کل
کشوردردورنجسنیآمارخودکشیباالست؛رنج ۲۵تا۳۴
سالوهمچنین ۳۵سالبهباالبیشتریناقدامبهخودکشیرا
داشتهاند،یعنیبیشترخودکشیهادراینرنجسنیصورت
میگیرد ،اما چند سالی است که در افراد زیر  ۱۷سال هم
اقدام به خودکشی مشاهده شده است .طبق آخرین آمار در
کل کشور ۲۱۲ ،نفر زیر  ۱۷سال اقدام به خودکشی کرده
اند.معاون سامان دهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
درخصوصمیزانخودکشیدرگروهزنانومردانگفت:در
یدر زنان حدود دو سوم و در
کل کشور آمار اقدام به خودکش 
مردانیکسومبودهاست.

هشدارپلیسفتابهکاربرانموبایلبانک

فیلتر  ۱۱هزار کانال غیر اخالقی با دستور مرکز ملی فضای مجازی

حـــاجـــیـــان  -مــــدیــــر تــــلــــگــــرام طــــایــــی از
مــســدودســازی ۱۱هــــزار کــانــال غیر اخــاقــی در
تلگرام خبرداد و گفت  :فهرست این کانالها از سوی
کمیسیون امنیت شورای عالی فضای مجازی به تیم
فنی ما ارسال میشود و ما از طریق سیستم ،آنها را
فیلترمیکنیم.بهگزارشانتخاب،مدیرتلگرامطالیی
بااعالماینکههردواپلیکیشنتلگرامطالییوهاتگرام
از یک شرکت هستند ،انگیزه اولیه برای راهانــدازی
این برنامه را کنترل خانواده خود بیان می کند ومی
گوید«:من و یکی از دوستانم به این دلیل که پسران
 13ساله داشتیم ،به این فکر افتادیم یک کالینت
تولید کنیم که این نسخه از تلگرام از نظر محتوا امن
باشد .در خارج از ایران ابزارهای فیلترینگ بهفروش
میرسند و نگاه بدی به آن وجود ندارد .بهطور مثال
خانوادهها هزینه میکنند تا یک سیستم فیلترینگ
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موضوعی که چندی پیش وزیر ارتباطات نیز برآن صحه
گذاشت و از ناامن بودن این نرم افزارها خبرداد  .بر این
اساس تنها راه ادامه فعالیت بدون فیلتراین نرم افزارها
تحقق خواست شورای عالی فضای مجازی وتبدیل آن ها به
نرم افزارهای 100درصد بومی است  .حال باید دید با پایان
یافتن مهلت تعیین شده؛ نسخه های فارسی تلگرام می
مانند یا می روند؟قانون دسترسی آزاد به اطالعات در سال
 87تصویب و در نهایت در سال  94توسط دولت یازدهم
اجرایی شد  .پیش از این 140کشور جهان براساس قوانین
و مصوبات خود آن را  اجرایی  کردهاند.

بدافزارهایی به وجود آمدهاند که با دسترسی به اطالعات
موبایل بانک کاربران حساب آنها را به سرقت میبرند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،هر دستگاه هوشمند
مانند رایانه و موبایل که کاربران میتوانند به وسیله آنها
به حساب بانکی خود دسترسی پیدا کنند ،ممکن است
مورد حمله تروجانهای بانکی قرار گیرند .این تروجانها
خطرناک ترین نوع بدافزارها هستند که میتوانند حساب
بانکی شما را به سرقت ببرند.هرفردی که از طریق
گوشی هوشمند با استفاده از اپلیکیشن های بانکی به
حساب خود وارد شود یا حتی کسانی از طریق برنامه های
فروشگاهی خرید میکنند ،در تهدید آلوده شدن به این
نوع بد افزار قرار دارند.حال اگر شما از کاربران موبایل
بانک هستید ،نکات ایمنی الزم را که در ذیل به آنها اشاره
شده است ،رعایت کنید.سرویس پیامکی بانکی خود را
فعال کنید تا از آمار دقیق حساب بانکی خود مطلع شوید و
از گم شدن پولهای بی مورد از حساب خود آگاهی داشته
باشید.نرم افزارهای خود را از فروشگاههای رسمی مانند
«گوگل پلی» و « َاپ استور» دانلود کنید.
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شکایتازهزینههایاجباریسرویسهای
ارزشافزوده،بهتلفنثابتهمرسید
در حالی که سرویسهای ارزشافــزوده تلفن همراه هنوز
همبسیاریازمشترکانرامتضررومجبوربهپرداختهزینه
اجباریمیکند،سرویسهایارزشافزودهتلفنثابتنیزبه
جانجیبمردمافتادهاست.بهگزارشفارس،یکمشترک
تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران در تماس با خبرگزاری
فارس از پرداخت هزینه اجباری برای سرویس ارزش افزوده
تلفنثابتگالیهکرد.ویگفت:درحالیکهبهدلیلناآگاهی
و توسط کودک این سرویس فعال شده ،باید برای استفاده
نکردنازاینسرویس ۱۶۰هزارتومانبپردازم.اینمشترک
افزود :در تماس با مخابرات ،اپراتور این شرکت اعالم کرد
که در بخش ارزش افزوده پرتال مخابرات میتوانم آیتمهای
فعال را ببینم که پس از مراجعه متوجه شدم پنج سرویس
ارزش افزوده برایم فعال بوده است  .این سرویسها یک بار
فعال شده اند و به صورت ماهانه آبونمان دارند و اصال از این
موضوعاطالعنداشتم.
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