
با ۲ تغییر شماره و ۴ ملی پوش جدید

شماره پیراهن بازیکنان ایران مشخص شد

GT-R کلید استارت فوق العاده نیسان

تولید عصاره ضد سرطان از چای سبز

کارلوس کی روش شماره لباس ملی پوشان فوتبال ایران برای جام ملت های 
۲۰۱۹ امارات را مشخص کرد.

به گزارش ورزش سه، در حالی که تنها هشت روز به نخستین بازی تیم ملی ایران 
در جام ملت های آسیا برابر یمن باقی مانده و لیست ۲۳ نفره مد نظر کی روش برای 
این رقابت ها نیز اعالم شده، اکنون این سرمربی شماره پیراهن بازیکنان ملی پوش را 

هم مشخص کرده است.
اخیرا تصویری از ۱+۲۳ بازیکن تیم ملی ایران که در جام ملت های آسیا حاضر 
هستند، انتشار یافت که در آن به نظر می رسید شماره پیراهن آنها نیز مشخص شده 

است.
شماره پیراهن ۱ تا ۲۳ ملی پوشان به بازیکنانی که در لیست نهایی تیم ایران برای 
جام ملت های ۲۰۱۹ امارات قرار گرفتند، اختصاص یافته و همانند تصویر تیمی جام 
جهانی ۲۰۱۸ روسیه، علی قلی زاده نیز در جمع ملی پوشان حضور دارد و با شماره 
پیراهن ۲۴ به چشم می خورد؛ بازیکنی که در صورت مصدومیت یکی از ملی پوشان 

تا ۶ روز دیگر، به فهرست ایران اضافه می شود.
علیرضا بیرانوند، احسان حاج صفی، روزبه چشمی، میالد محمدی، مسعود شجاعی، 
مرتضی پورعلی گنجی، امید ابراهیمی، کریم انصاری فرد، وحید امیری، سامان قدوس، 
پژمان منتظری، مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، سید مجید حسینی، سردار 
آزمون، اشکان دژاگه و رامین رضاییان ۱۷ بازیکنی هستند که شماره پیراهن آنها هیچ 

تغییری نسبت به جام جهانی نداشته است.
از بین دو ملی پوش ایرانی جام جهانی که در جام ملت های آسیا نیز همراه تیم 
ملی هستند، شماره لباس امیر عابدزاده از ۲۲ به ۱۲ و مهدی ترابی از ۲ به ۱۶ تغییر 
یافته است. در این بین وریا غفوری با لباس شماره ۲ در فهرست ایران قرار گرفته، 
احمد نوراللهی که به تازگی به فهرست تیم ملی اضافه شده پیراهن شماره ۶ سعید 
عزت اللهی را در جام ملت های آسیا بر تن خواهد کرد، محمدحسین کنعانی زادگان 
لباس شماره ۱۳ محمدرضا خانزاده را بر تن می کند و در آخر سید پیام نیازمند هم 

شماره ۲۲ ایران معرفی شده است.

زمانی که نیسان بخواهد GT-R فعلی را بازنشسته کند شاید تیم این خودروساز بخواهند با دنی برن ساید 
گفت وگویی داشته باشند. برن ساید یک مدیر خالق و طراحی خوش ذوق در سیرکل مدیاست. او یک کلید استارت 
پیشرفته و هوشمندی طراحی کرده که فرم کنونی کلید GT-R را حفظ کرده اما دارای عملکردهای بسیار بیشتری 

دارد.
داخل این کلید ساده صفحه لمسی ای وجود دارد که باعث می شود بین چندین گزینه سوئیچ کنید. طراحی پایه  کلید به مالکان 
GT-R می گوید که آیا خودرو قفل شده یا خیر و در صورت باز بودن درها به مالک هشدار می دهد. همچنین با این کلید می توان 

پیشرانه را روشن یا خاموش کرد. پیش از زدن به دل جاده راننده می تواند دمای کابین را هم تنظیم کند.
این کلید هوشمند اطالعات مفیدی را نیز ارائه می کند. برای مثال با این کلید می توان میزان سوخت باقی مانده در باک را مشاهده 
کرد و در صورت ضرورت برای سوخت گیری دوباره به پمپ بنزین رفت. دیگر قابلیت این کلید نیز نشانگر میزان روغن است. 

همچنین می توان فاصله  باقی مانده تا سرویس بعدی را هم مشاهده کرد.
یک دکمه فیزیکی هم روی این کلید وجود دارد. لوگوی GT-R هم در وسط دکمه های قفل درها دیده می شود. دکمه  سمت 
چپی برای باز کردن صندوق و دکمه ی سمت راستی نیز برای بوق زدن است. آلفونسو آلبیسا طراح نیسان قول داده نسل بعدی 
گودزیال سریع تین سوپر اسپورت دنیا باشد. البته او اذعان کرده مهندسان شرکت فعالً کارهای توسعه ی پیشرانه یا پلتفرم نسل 
جدید را انجام نداده اند. ظاهراً نیسان می خواهد از سیستم هیبریدی هم برای نسل جدید GT-R استفاده کند. بنا بر شنیده ها 
نسل بعدی این خودرو پیش از سال ۲۰۲5 عرضه خواهد شد و به این ترتیب نیسان زمان زیادی برای توسعه  تکنولوژی های جدید 

در کوپه اسپورت خود دارد. تا آن زمان می توان با نگاه به GT-R5۰ تولید محدود خود را متقاعد کرد.

عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 
ایران با اعالم خبر تولید عصاره ضد سرطان از چای سبز 
در این پژوهشکده، گفت: استفاده از آنتی اکسیدان های 

مصنوعی خود باعث ابتال به سرطان می شود.
کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفت وگو  در  بایگان  عباس  دکتر 
آنتی اکسیدان های طبیعی و مصنوعی یا همان مواد ضد سرطان، 
اصلی ترین راه برای درمان سرطان و بازسازی سلول های آسیب 

دیده و تخریب شده است.
بایگان افزود: بر همین اساس به تازگی استفاده از این نوع آنتی 
اکسیدان ها به صورت مواد افزودنی به ماده خوراکی در سراسر 

جهان افزایش یافته است.
وی استفاده بیش از حد از آنتی اکسیدان های مصنوعی را یکی 
از عوامل ابتال به سرطان دانست و اظهار کرد: ما باید استفاده از 
آنتی اکسیدان های طبیعی را که در مواد خوراکی مانند حبوبات، 
گوشت، میوه و سبزیجات وجود دارد، افزایش داده و جایگزین 
آنتی اکسیدان های مصنوعی کنیم. بایگان در ادامه افزود: برگ سبز 
چای منبعی غنی برای این نوع آنتی اکسیدان است، اما متأسفانه 

بعد از فرآوری و تبدیل آن به چای سیاه از بین می رود.
وی اضافه کرد: برگ سبز چای مقادیر زیادی از عصاره ضد 
سرطانی در خود دارد که می توان از آن در مواد غذایی، دارویی، 

آرایشی، بهداشتی و حتی لبنیات استفاده کرد و به اصطالح آنها 
را غنی کرد، مثالً کیکی غنی شده با برگ سبز چای که خاصیتی 

صد سرطانی دارد.
بایگان با بیان اینکه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران 
این محصول ضد سرطان را برای افزودن به مواد غذایی تولید کرده 
است، گفت: نکته قابل توجه درباره این محصول این است که به 
دلیل منشأ گیاهی هیچگونه ضرری برای افراد ندارد. وی در پایان 
از اقدامات اولیه برای تولید انبوه این محصول خبر داد و اعالم کرد: 
چند شرکت بزرگ تولید مواد غذایی برای عقد قرارداد و استفاده از 

این افزودنی در تولیدات خود اعالم آمادگی کرده اند.
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بی ثباتی در خط اول جام  ملت ها

بیرانوند دوازدهمین دروازه بان اصلی تیم ملی
در 7 دوره ی گذشته ی جام ملت های آسیا هر دوره ایران با یک 

دروازه بان جدید در این رقابت ها حاضر بوده است.
به گزارش وبسایت نود، کمتر از ۷ روز دیگر جام ملت های آسیا 
۲۰۱۹ در کشور امارات آغاز می شود. فوتبال ایران در این رقابت ها با 
تیم های یمن، ویتنام و عراق همگروه است. در این دوره از رقابت های 
جام ملت های آسیا اگر اتفاق خاصی نیفتد، به نظر می رسد علیرضا 
بیرانوند با توجه به درخششی که در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه داشته، 
دروازه بان اصلی تیم ملی فوتبال ایران باشد. نکته ی عجیب در مورد 
دروازه بان های ایران در این رقابت ها این است که از جام ملت های 
آسیا ۱۹۹۲ ژاپن تا جام ملت های آسیای ۲۰۱5 استرالیا، هر دوره 
یک دروازه بان در دروازه ی تیم ملی ایستاده است. با احتساب این 
دوره از رقابت های جام ملت های آسیا در امارات که باز هم دروازه بان 
جدیدی در دروازه ی ایران نسبت به دوره های گذشته حضور خواهد 
داشت، ایران در ۸ دوره ی پیاپی این رقابت ها ۸ دروازه بان مختلف به 
عنوان دروازه بان اصلی داشته است. در این گزارش عملکرد ۷ دروازه بان 

گذشته ی تیم ملی در جام ملت های آسیا را بررسی کرده ایم. 
حذف شده با یک گل

عزیز اصلی در ۱۹۶۸، ناصر حجازی در ۱۹۷۲، منصور رشیدی در 
۱۹۷۶، ناصر حجازی در ۱۹۸۰ و بهروز سلطانی در ۱۹۸۴ دروازه بانان 
اصلی ایران در جام ملت های آسیا تا قبل از ظهور احمدرضا عابدزاده 
بودند. عابدزاده اولین دروازه بان ایرانی بود که در سه دوره شرکت کرد 
و برای اولین بار با حضور در دو دوره متوالی به عنوان دروازه بان اصلی، 
به خط اول ایران ثبات بخشید. احمدرضا عابدزاده که در جام ملت های 
آسیا در سال ۱۹۸۸ با درخششی که داشت کمک زیادی کرد تا تیم 
ملی ایران به مقام سوم این رقابت ها برسد، در جام ملت های ۱۹۹۲ 
ژاپن هم دروازه بان اصلی ایران بود. ایران در آن دوره از رقابت ها با یک 
برد، یک باخت و یک تساوی در مرحله  گروهی حذف شد. عابدزاده 
که دروازه بان اصلی تیم ملی در ژاپن بود، فقط یک گل در آن رقابت ها 
خورد که همان گل دقیقه ۸۷ میورا بازیکن ژاپن، باعث حذف تیم ملی 
در آن بازی عجیب که با اخراج ۳ بازیکن ایران هم همراه بود، شد. 
البته گلی که عابدزاده از ژاپنی ها خورد زاویه بسته بود و او می توانست 
از  ایران بعد  عملکرد بهتری روی آن توپ داشته باشد. در نهایت 
شکست مقابل ژاپن، در گروه خود سوم شد و از صعود به مرحله ی 

بعدی بازی ها باز ماند. 
انتخابی تعجب برانگیز

از به یادماندنی ترین دوره های جام ملت های آسیا به سال  یکی 
۱۹۹۶ برمی گردد. هدایت تیم ملی ایران در آن دوره از رقابت ها که 
در امارات برگزار می شد، بر عهده ی محمد مایلی کهن بود. مایلی کهن 
در اقدامی عجیب در بازی اول با وجود حضور احمدرضا عابدزاده در 
تیم ملی، دست به انتخاب نیما نکیسا زد تا او  از دروازه ی تیم ملی 
حفاظت کند. نکیسا در امارات دروازه بان اصلی ایران بود و عابدزاده که 
دو جام ملت های پیاپی دروازه بان ایران بود، تا بازی نیمه نهایی فرصت 
بازی کردن، پیدا نکرد. او در وقت های اضافی بازی نیمه نهایی ایران 
و عربستان در دقیقه ۱۱۷ به جای نکیسا به میدان آمد تا در ضربات 
پنالتی به تیم ملی کمک کند. عابدزاده در ضربات پنالتی عملکرد 

خوبی داشت و دو پنالتی عربستانی ها را گرفت اما در نهایت تیم ملی 
نتوانست از سد عربستان بگذرد و راهی بازی رده بندی شد. عابدزاده 
در رده بندی فیکس بازی کرد و کمک زیادی به تیم ملی کرد تا بعد از 
تساوی یک بر یک مقابل کویت، در ضربات پنالتی این تیم را شکست 
دهد و به مقام سوم جام ملت های آسیا برسد. نکیسا هم که در آن دوره 
از بازیکنان جوان تیم ملی بود روی هم رفته عملکرد قابل قبولی داشت.

فیکس بودن با طعم خوش شانسی
برای جام ملت های آسیای ۲۰۰۰ لبنان، جالل طالبی سرمربی وقت 
تیم ملی احمدرضا عابدزاده که در ۳ دوره ی گذشته ی جام ملت های 
آسیا بازی کرده بود را خط زد. دروازه بان اصلی ایران در آن رقابت ها 
پرویز برومند بود. برومند در حالی به عنوان دروازه بان اصلی تیم ملی 
انتخاب شد که هادی طباطبایی با مصدومیت مواجه شد و مصدومیت 
او کمک زیادی کرد تا برومند دروازه بان اصلی ایران شود. با وجود اینکه 
تیم ملی در لبنان با باخت مقابل کره جنوبی در مرحله ی یک چهارم 
نهایی حذف شد، برومند عملکرد قابل قبولی در این رقابت ها داشت. 
او در ۴ بازی ایران در جام ملت های آسیا ۳ گل خورد و توانست در دو 

بازی کلین شیت کند. 
آخرین دروازه بان

ابراهیم میرزاپور آخرین دروازه بان ایرانی است که توانسته در جام 
ملت های آسیا بازی کند و در این رقابت ها مقام کسب کند. ایران در 
جام ملت های آسیای ۲۰۰۴ چین به مقام سوم رسید. میرزاپور که 
دروازه بان تیم ملی در این رقابت ها بود با وجود اینکه دو کلین شیت 

در مرحله ی گروهی داشت جام را با ۸ گل خورده به پایان رساند. 
میرزاپور که بعد از جام ملت های آسیا در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان هم 
دروازه بان اصلی تیم ملی بود، عملکرد متوسطی در جام ملت های آسیا 

۲۰۰۴ چین داشت. 
عملکرد نه چندان درخشان

برای جام ملت های آسیای ۲۰۰۷ امیر قلعه نویی هدایت تیم ملی 
را بر عهده داشت. کمتر کسی فکر می کرد در آن رقابت ها حسن 
رودباریان دروازه بان اصلی ایران باشد. با وجود اینکه وحید طالب لو 
شانس زیادی داشت تا در جام ملت ها دروازه بان ایران باشد، قلعه نویی، 
رودباریان را به عنوان دروازه بان اصلی خود انتخاب کرد. در همان بازی 
اول تیم ملی عدم هماهنگی رحمان رضایی با حسن رودباریان نمود 
پیدا کرد و روی اشتباه این دو نفر رحمان رضایی دروازه ی ایران را با 
ضربه ی سر باز کرد. گلی که شوکی به تیم ملی در بازی اول خود بود. 
با وجود اینکه ایران آن گل زود هنگام را از ازبکستان خورد، شاگردان 
قلعه نویی در نهایت با ۲ گل سید جالل حسینی و جواد کاظمیان به 
بازی برگشتند و توانستند حریف خود را شکست دهند. رودباریان در 
بازی دوم مقابل چین هم یک گل بد خورد. او در بازی آخر مرحله  ی 
گروهی مقابل مالزی یکی از میزبان های جام کلین شیت کرد. تیم ملی 
در مرحله ی یک چهارم نهایی مقابل کره جنوبی قرار گرفت و در حالی 
که دو تیم با تساوی بدون گل بازی را دنبال می کردند در دقیقه ۱۲۰ 
امیر قلعه نویی تصمیم گرفت وحید طالب لو را به جا او به زمین بیاورد، 
تا طالب لو در ضربات پنالتی از دروازه ی ایران محافظت کند. در نهایت 

ایران آن بازی را در ضربات پنالتی به کره جنوبی باخت و از گردونه ی 
رقابت ها کنار رفت.

عملکرد بی نقص
سید مهدی رحمتی بهترین انتخاب ایران در جام ملت های آسیای 
۲۰۱۱ قطر بود. رحمتی در آن رقابت ها در سه بازی ۲ گل خورد و 
در بازی سوم ایران مقابل امارات در مرحله ی گروهی که تشریفاتی 
بود، شهاب گردان در دروازه ی ایران ایستاد. تیم ملی با سه برد پیاپی 
راهی مرحله ی یک چهارم نهایی شد و در این مرحله برای پنجمین 
دوره ی پیاپی باید به مصاف کره جنوبی می رفت. باز هم تیم ملی مقابل 
کره ای ها ناکام بود و با گل دقیقه دقیقه ی ۱۰5 که رحمتی خورد 
بازی را به حریف خود در پایان ۱۲۰ دقیقه واگذار کرد و نتوانست به 
مرحله ی نهایی صعود کند. رحمتی با وجود حذف ایران در آن دوره از 
رقابت های جام ملت های آسیا، عملکرد قابل قبولی در تیم ملی داشت. 

ضعیف در پنالتی ها
علیرضا حقیقی که در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل دروازه بان اصلی 
ایران بود، در جام ملت های آسیا ۲۰۱5 هم با انتخاب کی روش در 
دروازه ی تیم ملی ایستاد. حقیقی در مرحله ی گروهی عملکرد خوبی 
داشت و موفق شد در هر سه بازی اول تیم ملی کلین شیت کند. او در 
بازی مرحله ی یک چهارم نهایی تیم ملی مقابل عراق که به تساوی ۳ 
بر ۳ انجامید و در نهایت با برد عراقی ها در ضربات پنالتی همراه شد، 
نتوانست در ضربات پنالتی به تیم ملی ایران کمک کند تا با پیروزی 

مقابل عراق خود را به نیمه نهایی جام ملت های آسیا برساند.
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پند روز

تنهایی؛ یک تهدید جدی برای سالمت عمومی  
انسان های عصر مدرن

توجه  مورد  بشر  عمومی  سالمت  جدی  تهدید  یک  عنوان  به  تنهایی 
دانشمندان قرار گرفته است.

ویویک مورثی، جراح عمومی سابق در ایالت متحده آمریکا به تازگی بیان کرده که 
تنهایی به عنوان یک بیماری همه گیر قشر وسیعی از شهروندان آمریکایی را مورد 
تهدید قرار داده است. نرخ تنهایی بزرگساالن در این کشور پهناور به درجه هشدار 
رسیده است. پزشک موردبحث افزوده است که احساس تنهایی در سنین خاصی 

به اوج خود می رسد.
محققان دانشگاه پزشکی سن دیه گو در کالیفرنیا، زندگی ۳۴۰ بزرگسال ساکن این 

شهر را مورد بررسی قرار دادند. این افراد بین ۲۷ تا ۱۰۱ سال سن داشتند. 
محققان پس از تحلیل تست های از پیش آماده، به این نتیجه رسیدند که ۷۶ 
درصد از این افراد، باالی ۷۶ درصد به تنهایی مبتال هستند. این میزان نسبت به 
تحقیقات قبلی که نرخی میان ۱۷ تا 5۷ درصد را نشان می داد با رشد زیادی مواجه 

بوده است.
این رقم بسیار حائز اهمیت است زیرا بیشتر بیماران به طور متوسط یا حاد دچار 
تنهایی بودند. این در حالیست که این افراد اغلب با شخصیت های مشخصی در 
زندگی خود معاشرت و گفت وگو دارند. بر اساس یافته های علمی، میزان تنهایی 
انسان ها در اواخر دهه ۲۰ ، اواسط دهه 5۰ و اواخر دهه ۸۰ میالدی به اوج خود 
می رسد. این مساله با بد شدن سالمت عمومی مغز و روان انسان رابطه مستقیم دارد. 

یعنی احساس تنهایی، سالمت ذهنی فرد را تهدید می کند.
دانشمندان در این رابطه گفته اند، تنهایی باعث ایجاد اختالل در خواب، افزایش 
استرس و ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن می شود. همچنین محققان گفته اند، 
معضلی به نام تنهایی باعث افزایش میزان مرگ و میر انسان می شود. به این خاطر که 
در همراهی با سیگار کشیدن یک تهدید جدی برای سالمت عمومی بشر محسوب 

می شود.
تنهایی تقریبا با همه مشکالت و بدی ها رابطه مستقیم دارد. از ضعف سالمت مغز 
گرفته تا اختالل عملکرد شناختی، مشکالت جسمانی، اختالالت خواب و افزایش 

فشار خون از اثرات تنهایی در بدن انسان هستند.
از نشانه های تنها بودن می توان به این موارد اشاره کرد: اغلب مواقع احساس 
خستگی می کنید؛ به پوشاک و مسایل ظاهری اهمیت زیادی می دهید؛ خیلی 
طوالنی و اغلب با آب داغ حمام می کنید؛ بیش از حالت طبیعی از تماشای فیلم 
و سریال لذت می برید؛ بیش از اندازه مضطرب هستید و از کاه کوه می سازید؛ زمان 
زیادی را در شبکه های اجتماعی می گذرانید؛ بیشتر معاشرت شما با افراد تنهایی 
است که رابطه اجتماعی ضعیفی دارند؛ اضافه وزن پیدا کرده اید و اغلب مواقع 

احساس سرماخوردگی دارید.
این در حالی است که انجمن روانشناسان آمریکا نیز در سال ۲۰۱۷ میالدی اعالم 
کرد که تاثیرات منفی و مخرب افزایش تنهایی و انزواطلبی اجتماعی هر روز در حال 
افزایش یافتن است و این مساله یک تهدید جدی برای سالمت انسان محسوب 
می شود. به گفته دانشمندان »تنهایی« و »انزوای اجتماعی« به طور فزاینده ای سبب 

افزایش آمار »مرگ زودرس« می شود.
همچنین بد نیست بدانید، در سال ۲۰۱5 میالدی، دانشمندان دانشگاه بریگهام 
یانگ در یوتا، با مطالعه سوابق سالمتی بیش از ۳ میلیون شرکت کننده کشف کردند 
که تنهایی و انزوای اجتماعی می تواند سالمتی افراد را تهدید کرده و حتی به کوتاه 

شدن عمر آنها و چاقی مفرط منجر شود. 
دانشمندان متوجه شدند کسانی که تنها زندگی می کنند، ارتباط های اجتماعی 
کمی دارند و با گروه های اجتماعی کمی در تماس هستند که خطر مرگ زودرس را 

به دنبال دارد. این خطر برای افراد زیر ۶5 سال بیشتر مصداق دارد.
 در تحقیقی که در سال ۲۰۱۳ روی ۶ هزار و 5۰۰ زن و مرد کهن سال در 
کشور انگلستان صورت گرفت نیز همین نتیجه بدست آمد. به موجب این تحقیق، 
دانشمندان نشان دادند کسانی که تنها زندگی می کنند احتمال مرگ زودرس در 

آنها بیشتر است.

 هک صفحه توییتر افراد مشهور
در عرض ۱۰ دقیقه

توییتر  امنیتی  با هدف هشدار در مورد ضعف های  امنیتی  آژانس  یک 
حساب کاربری افراد مشهور را هک کرده است.

موسسه بریتانیایی Insinia Security پس از هک صفحه توییتر افراد معروفی 
نظیر »ایمون هولمز«، مجری تلویزیون و »لویی ترو«، مستندساز بریتانیایی این 
پیام را روی صفحه آنها به نمایش گذاشته اند: »این اکانت به صوت موقت توسط 

Insinia Security به سرقت رفته است.«
مایک گادفری، مدیرعامل این شرکت مدعی است که دلیل این کار تاکید بر 
خطرات امنیتی استفاده از پیام رسان متنی برای احراز هویت بوده است. به گفته 
گادفری مشکالت امنیتی این سیستم در سال های گذشته چندین و چند بار به 
گوش مسئوالن توییتر رسیده اما آنها اعتنایی به این مساله نکرده اند: »مردم حق 
دارند از عدم امنیتی که شرکت های بزرگ مثل توییتر برای کاربران بی گناه ایجاد 

کرده اند اطالع داشته باشند.«
گادفری تاکید کرده که هک صفحه توییتر هریک از این افراد بسیار ساده بوده 
تنها به ۱۰ دقیقه زمان نیاز داشته است. متخصصان این شرکت بدین منظور سیستم 
تاییدیه پیامکی توییتر را به گونه ای فریب داده اند که آنها را به عنوان کاربر اصلی در 
نظر بگیرد. با این حال گادفری چگونگی دستیابی به شماره تلفن کاربران را توضیح 

نداده است.
هک حساب کاربری توییتر نه تنها اطالعات شخصی کاربران را با خطر مواجه 
می سازد بلکه مهاجم می تواند از آن برای نشر اخبار کذب، محتوای نامناسب یا 
نفرت پراکنی بهره ببرد. این موسسه امنیتی به کاربران پیشنهاد کرده برای جلوگیری 
از این حمالت سایبری از شماره همراه مجزایی برای تایید هویت دو مرحله ای 

استفاده کنند.
وی توصیه کرده شماره تنظیم شده برای تایید هویت به آسانی در اختیار افراد 
ناشناس قرار داده نشود. در موارد دیگری نیز هکرها  امنیت این سیستم را نیز زیر 
سوال برده اند که نیاز به توسعه معیارهای امنیتی قوی تر را بیش از پیش روشن 

می سازد.
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