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 محدودیت هوشمند
 یا   تعطیلی سراسری؟
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تازهخبر

خداحافظی با 
 پرافتخارترین المپین 

در آستانه المپیک!
آیا همایون خلف استاد 

شجریان است؟!

وزارت  مقررات  تنظیم  سازمان 
سه  به  هشداری  ارسال  با  ارتباطات 
۲۴ساعت  آنها  به  کشور  اصلی  اپراتور 
فرصت داد تا اختالل مشهود در شبکه 

اجتماعی کالب هاوس را برطرف کنند.
فالح  حسین  نامه  با  هشدار  این 
تنظیم  سازمان  رئیس  جوشقانی، 
سه  مدیرعامل  به  خطاب  مقررات 
اپراتور همراه اول، ایرانسل و مخابرات 

ایران ابالغ شده است.
گزارش، در این هشدار  بر اساس این 
اسالمی  مجازات  قانون   ۷۳۷ ماده 
را  ارتباطات  در  اختالل  ایجاد  که 
قرار  استناد  مورد  کرده،  جرم انگاری 
ماده  »ف«  بند  البته  است.  گرفته 
وزارت  اختیارات  و  وظایف  قانون   ۳
این  نیز  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
وزارتخانه را طبق قانون مأمور حراست 
در  اطالعات  تبادل  از  حفاظت  و 

شبکه های اطالع رسانی می نماید.
می شود،  متذکر  همچنین  نامه  متن 
در صورت استمرار این اختالل و با توجه 

گزارش رخداد  به جمع آوری ادله فنی، 
دادسرا  به  قضائی  پیگیری  برای  جرم 
آمران  قضائی  پیگرد  درخواست  و  ارایه 
پیگیری  و  ثبت  اختالل  این  عامالن  و 

خواهد شد.

کاربر  میلیون   1/3 اطالعات 
»کالب هاوس« هک شد!

در خبری دیگر نیز عنوان شده است 
کاربر  ۱.۳میلیون  از  بیش  اطالعات  که 
»کالب هاوس« به صورت رایگان در یک 
شده  داده  قرار  هکرها  محبوب  فروم 

است.
حاوی  لورفته  داده  پایگاه  این 
کاربرد  به  مربوط  اطالعات  انواع 
نام  نام  کاربری،  شناسه  جمله  از 
آدرس  کاربری،   نام  عکس،   خانوادگی،  
تعداد  گرام،  اینستا آدرس  توییتر، 
که  افرادی  تعداد  دنبال کنندگان، 
تاریخ  و  می شوند  دنبال  کاربر  توسط 

ایجاد حساب است.
اجتماعی  شبکه های  اپلیکیشن  این 

عالقه مند  مخاطِب  جامعه  برای  که 
بعد  است،   محبوب  بسیار  صوت  به 
و  فیس بوک  کاربران  داده های  از 
است  نسخه ای  آخرین  لینکدین، 
است؛  شده  روبه رو  داده  نقص  با  که 
 ۲۰۲۰ مارس  در  »کالب هاوس« 
راه اندازی شد و به سرعت به یک پلتفرم 
کاربر  محبوب تبدیل شده و میلیون ها 

را نیز جذب خود کرده است.
منتشر  خبری  نیز  گذشته  هفته 
شخصی  اطالعات  اینکه  بر  مبنی  شد 
واقع  در  و  لینکدین  کاربر  ۵۰۰میلیون 
بین  از  پلتفرم،  این  کاربران  از  دو سوم 
گذاشته  آنالین  فروش  برای  یا  رفته 
این  که  کرده  تالش  هکر  یک  و  شده 
گزاف و  با مبلغی  را  اطالعات و داده ها 
به صورت بیت کوین به فروش برساند و 
در همین حین خبری دیگر در رسانه ها 
مکان،   نام،  اینکه  بر  مبنی  شد  منتشر 
آدرس ایمیل و سایر اطالعات حساس 
۵۳۳میلیون کاربر فیس بوک  نیز در یک 

فروم به حراج گذاشته شده است.

ستاد  سخنگوی  موسوی،  گفته  به 
انتخابات کشور، جدول زمان بندی انتخابات 
است: زیر  شرح  به  ریاست جمهوری 

توسط  اجرایی  هیأت های  تشکیل   
فرمانداری ها از تاریخ ۲۱/ ۲ تا ۲۳/ ۲

 ثبت نام داوطلبان ۲۱/ ۲ تا ۲۵/ ۲
داوطلبان  صالحیت  به  رسیدگی   
توسط شورای نگهبان از ۲۶/ ۲ تا ۳۰/ ۲

 تمدید مهلت رسیدگی به صالحیت 

داوطلبان توسط شورای نگهبان ۳۱/ ۲ 
تا ۴/ ۳

 انتشار اسامی داوطلبان توسط وزارت 
کشور ۵/ ۳ تا ۶/ ۳

 تبلیغات انتخابات ۷/ ۳ تا ۲۶/ ۳
 ممنوعیت تبلیغات ۲۷/ ۳ اخذ رأی 

۳ /۲۸
 انجام مرحله دوم )در صورت نیاز( در 

تاریخ ۴/ ۴

   بحران کرونا دوباره کار ایران را
ک داون« کشانده که البته    به اعمال »ال

 دست و پا شکسته رعایت می شود

 اولتیماتوم ۲۴ساعته وزارت ارتباطات 
به 3 اپراتور مختل کننده ارتباطات کالب هاوس

زمان بندی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ 
اعالم شد

نشست حاشیه ساز
 درباره ذائقه موسیقی ایرانیان

امدادگران ساوه 2 مرد جوان را از 
مرگ حتمی نجات دادند

 مدیرکل پیش بینی
  و هشدار سریع سازمان

 هواشناسی خبر داد: 

 16ساعت مأموریت
با پای پیاده در دل کوه

 سه روز بارانی
 در شهرهای 
نیمه تعطیل
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ویژه3

وند وزنامه شهر  ویژه نامه  خواندنی ر
برای صد فرد مطرح در قرن چهاردهم شمسی

صد چهره سده

برای درخواست  خرید پستی  عدد یک را
 به شماره ۵۰۰۰۲۶۲۶۶۲ پیامک کنید 

د ش ر خانه هر ایرانی با د

 باید
ویژه نامه ای که

معاون حقوقی رئیس جمهوری: فضای بررســی لوایح FATF کارشناســانه تر شده است

به تصویب لوایح امیدواریم
3

 
 

کارآفرینان »علیرضا نبی« است که شرط  یکی از این 
استخدام در کارخانه هایش داشتن سوءپیشینه است

اشتغال، مرهم کارآفرینان
 بر   زخم های هرندی

4
امیدواری 

بی جهت یا 
برد بزرگ؟
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 برخی اخبار حکایت از پیروزی 

فدراسیون فوتبال ایران در پرونده 
 شکایت از AFC در خصوص میزبانی

در مقدماتی جام جهانی دارد

رئیس سازمان انرژی اتمی: 

احتماال دفتر رهبر معظم انقالب 
چهارشنبه را اول رمضان اعالم کند

سانتریفیوژ  ابزار 
کسن  مهمی برای وا

کروناست

هالل ماه در غروب 
دوشنبه قابل رویت 

نخواهد بود
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 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
تایمز  و  وال استریت ژورنال  

 را بخوانید

 نیروگاه   بـــــرق:
 به مازوتم!  

 در بهمن سال ٩٩ حدود ٢6 نفر از شهروندان
 به دلیل خاموشی بزرگراه ها از دنیا رفتند

تولید هیدروستات 
فضاپیما در زیرزمین!

 اشکال
 در کج فهمی ماست

قای دکتر همتی جناب آ
رئیس محترم  جمعیت هالل احمر

درگذشت عموی بزرگوارتان را 
خدمت جنابعالی و خانواده 
محترم تسلیت عرض نموده 
درگاه  از  مرحوم  آن  برای  و 
و  رحمت  متعال  خداوند 
آمرزش و برای بازماندگان صبر 

و آرامش طلب می کنیم.

روزنامه شهروند


