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زمان تصمیم برای تهران و واشنگتن

جاللخوشچهره

وقتی همه چیز نشان از تقویت امید به ایجاد
توافق در یک منازعه بیست ساله هستهای
میان ایران و جامعه جهانی داشت ،به ناگاه
اوضاع جای خود را بــه محافظهکاری داد.
تهران و واشنگتن در آخرین رفت و برگشت
پیامهای غیر مســتقیم خود ،بار دیگر این
واقعیت را به رخ کشــیدند که این دو برسر
عدم توافق با یکدیگر بیش از هر چیز توافق دارند.
اکنون برجام ،یا توافق و یا هرآنچه که تیمهای مذاکره کننده دوست دارند از آن یاد
کنند ،به دوردســت پرتاب شده است؛ شاید وقتی دیگر مثل آنچه مخالفان داخلی
مذاکــرات به دوماه پس از این اصرار دارند و یا مخالفان خارجی که آن را به بعد از
انتخابات میاندورهای کنگره امریکا و کنیست اسرائیل پاس میدهند .از این وضع
اســرئیل و روسیه بیشترین سود را میبرند .هردو میخواهند همه چیز در گروگان
خواستها و اهداف استراتژیک آنها باشد؛ چه چیز بهتر از توقف مذاکرات و ادامه
انجماد که همه را در بالتکلیفی کســالت بار اما پرفایده برای تلآویو و مســکو نگه
دارد.
اسرائیل نمیخواهد دولت «جوبایدن» فرصتی باشد برای بازگشت ایران به جامعه
جهانی؛ بهگونهای که هم اعتبار و هم منافع آن محفوظ بماند .بنابراین ،اصلیترین
اقــدام در این باره را فرصتکشــی در روند مذاکرات تهران و واشــنگتن و تعمیق
بیاعتمادی میان طرفها در دستور کار قرار خود قرارداده است .مأموریت مقامهای
اسرائیلی در هفتههای اخیر که به ویژه امید به ایجاد توافق میان تهران و واشنگتن
باال گرفت ،ســوزاندن اعتمادهایی بود که میشــد گفت درحال جوانه زدن است.
تعلیق مذاکرات حاال فرصتی اســت که امکان رایزنیهای بیشــتر را به اسرائیلیها
میدهد که یا بســتر پایان برجام را فراهم کنند و یا اگر در این کار موفق نخواهند
بود ،محصول مذاکرات کنونی را دســتخوش استحاله کنند .انتخابات آتی کنیست
و رقابتهای جناحی ،سایه خود را بر اقدامهای خرابکارانه اسرائیلیها در مذاکرات
برجامی ســنگینتر از گذشته کرده است .ابرازخشنودی «الئیر الپید» نخستوزیر
مســتأجل اسرائیل از توقف مذاکرات و تعلیق توافق احتمالی ،نشان از تالش موفق
تلآویــو در ایجاد مانــع در این باره دارد .اگرچه میان مقامهای اســرائیلی در باره
مذاکرات برجامی و سرانجام توافق احتمالی تهران  -واشنگتن ،مواضع تند ،میانه و
براندازانه را میتوان شناسایی کرد ،اما همه طیفها بر یک اصل نظر مشترک دارند؛
نباید به هیچ فرصتی برای بازگشت ایران به جامعه جهانی مجال داد؛ حتی با قبول
واقعیتی به نام دولت بایدن که اصرار دارد همه خاورمیانه را نمیتوان تنها از منظر
منافع اسرائیل دید و براین اساس عمل کرد .از این رو اسرائیلیها تا زمان بازگشت
احتمالی طرفها به میز مذاکرات ،برشدت و دامنه رایزنیها و البیهای ضد ایرانی
خود خواهند افزود .وضع تعلیقی کنونی همانی است که تلآویو میخواهد؛ حداقل
تا تعیین تکلیف انتخابات پارلمانی آینده و به تبع آن نتیجه انتخابات میاندورهای
کنگره آمریکا در نوامبر آینده.
روسها نیز از منظر منافع خود بــه روند مذاکرات و نتیجه احتمالی آن مینگرند.
حاال برای بســیاری روشن شده که شیوه مشارکت آنان از ابتدای مذاکرات برجامی
در وین در چارچوب اهداف نظامی  -استراتژیک خود بود که با جنگ اوکراین تبلور
یافت .مسکو عادی سازی روابط ایران با جامعه جهانی را در شرایطی میپذیرد که
به انزوای بیشــتر روســیه در جامعه بینالمللی نینجامد .روسها نگرانند که عادی
سازی روابط خارجی ایران به کاهش روابط دوجانبه با روسیه انجامیده و نگرشهای
تهران به نظام بینالمللی دچار تغییر شــود .در این حال مســکو میخواهد نقش
متغیر تأثیرگذار را در مذاکرات برجامی داشــته باشد تا به این وسیله جایگاه خود
را در تعامالت جهانی و منطقهای به رخ رقیبان غربیاش بکشــد .تعلیق مذاکرات و
دور شــدن از توافق هستهای ،فرصتی دوگانه برای مسکو دارد؛ نخست اینکه غرب
و خاصه اروپا از انرژی و بازار پرظرفیت ایران همچنان دور است .دوم؛ غربیها الزم
است بهگونه واقعیتری به نقش تأثیرگذار مسکو توجه کرده و به این وسیله در قبال
منافع ژئوپلیتیک و ژئواستراژیک آن ،مواضع خود را تعدیل کنند.
تهران و واشــنگتن الزم اســت محافظهکاری را کنار گذاشته ،باردیگر اراده خود را
برای بازگشــت به میز توافق محک بزنند .واشنگتن اگر همچنان بدون کم وکاست
بــر چالشهایش علیه خواســتهای تهران ادامه دهد ،بازی در زمین اســرائیل و
دیگــر مخالفان توافق را برخود تحمیل کرده اســت .تهران نیــز برای بیرون رفت
از بالتکلیفــی کنونــی و خنثی کردن فرصتطلبیهایی که بــه هزینه آن صورت
میگیــرد ،به ابتکارها و ایدههای قدرتمند نیازمند اســت .نمیتوان همه چیز را به
زمان سپرد .فرصتها به سرعت از دست میروند.

ویژه

نامه معرفی وزیر پیشنهادی کار تحویل
مجلس شد

ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس شــورای اســالمی از تحویل نامه معرفی وزیر
پیشنهادی تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به مجلس خبر داد.
سید نظام الدین موسوی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد :امروز نامه کتبی معرفی
محمدهادی زاهدی وفا به عنــوان وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به دبیرخانه و
هیات رییسه مجلس شورای اسالمی واصل شد.
وی گفت که در اولین جلســه علنی مجلس بعد از سرکشــی نمایندگان به حوزه
های انتخابیه ،نامه معرفی وزیر پیشنهادی تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم وصول
می شود.
موســوی یادآور شــد که طبق آیین نامه داخلی مجلس جلسه بررسی صالحیت
وزیر پیشــنهادی تعاون ،کار و رفاه اجتماعی یک هفته بعد از اعالم وصول تشکیل
می شود.
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اینترنشنال؛ صدایرژیماشغالگ

ارتش رژیم صهیونیستی چند روز پیش
برای اولین بار به یک شبکه فارسی زبان
اپوزیسیون جمهوری اسالمی ایران که بر
اساس برخی از ادعاهای رسانه ای ،توسط
عربستان سعودی حمایت مالی می شود،
اجازه داد از پایگاه سامانه پدافندی گنبد
آهنین فیلمبرداری کنــد ،اقدامی که به
گفته برخی از ناظران بینالملل به منظور
ارسال پیام از سوی رژیم صهیونیستی به
ایران انجام شده است.
در این گزارش که در  ۱۱شــهریورماه از
شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال پخش
شد ،بابک اسحاقی ،خبرنگار این رسانه ،در
راستای برجسته کردن توانمندی نظامی
رژیم صهیونیستی در گزارش خود تاکید
کرد :ارتش اســرائیل با استفاده گسترده
از فناوریهای پیشــرفته نظامی به سوی
آینــده جنگهایی پیش مــیرود که در
آن سربازان به جای حضور در جبهههای
جنگ در پشت میز کامپیوتر هستند.
در این گزارش ،خبرنگار ایران اینترنشنال
بدون اشــاره به جنایات های ارتش رژیم
صهیونیستی طی دهه های گذشته علیه
مردم بی دفاع فلســطین از جمله تجاوز
اخیر این رژیم به غزه که منجر به کشته
شدن تعدادی از مردم این منطقه از جمله
کودکان شــد ،می گوید که سامانه گنبد
آهنین ۹۷ ،درصد حمالت راکتی از غزه
را در جریــان درگیریهای اخیر با جهاد
اسالمی خنثی کرده است.
اقدام شــبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال
در تهیــه گزارش از پایگاه گنبد آهنین با
پروموت شدید رسانه های صهیونیستی
همراه بود ،چنان که حساب توییتر فارسی
زبان وزارت خارجه رژیم صهیونیســتی
اقدام به بازنشر این گزارش کرد و در مورد
این گزارش نوشــت «گزارش ویژه ایران

اینترنشنال از پایگاه سامانه دفاعی گنبد
آهنین در اسراییل و مصاحبه با سربازانی
که مسئولیت مهم دفاع از آسمان کشور
را بر عهده دارند .این اولین باری است که
ارتش اسراییل به یک رسانه فارسی زبان
اجازه تهیه گزارش از این پایگاه را میدهد
« البته پروموت کردن اخبارشبکه ایران
اینترنشــنال از سوی این حساب کابری

تلویزیون را ابزار دست موساد خواند.
او در پاســخ بــه توئیتــی در واکنش به
نحوه پوشــش اخبار مربوط به مذاکرات
وین توســط این شــبکه تصریــح کرد
«موســاد بطور مرتب از این رسانه (ایران
اینترنشــنال) برای جنگ اطالعاتی خود
استفاده میکند».
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ترامپ رییس جمهور سابق آمریکا کرد،
اقدامی که همزمان با واکنش گســترده
افــکار عمومی به خصوص فعاالن فضای
مجازی روبرو شــد .این شبکه علیرغم
انتقادات صورت گرفته بــه این اقدام در
ســال های بعد از جمله سال  ۱۳۹۹هم
اقدام به تکرار این موضوع کرد.
یکی دیگر از اقدامات برجسته ضد ایرانی

بهنظرمیرسدتریبوندادناینشبکهتلویزیونیبهجنایتکارانکهبودجه
مالیاشتوسطرژیمیتامینمیشودکهدستشبهخونروزنامهنگاری
چون«جمالخاشقجی»واعمالحبسهایطوالنیمدتبرایفعاالنمدنی
عربستانیآلودهاست
امر جدیدی نیست و با نگاهی گذرا به این
حساب کابری متوجه می شویم که این
حســاب کاربری در موارد مختلف اقدام
به بازنشــر اخبار ضد ایرانی این شبکه به
اصطالح فارسی زبان کرده است.
پایگاه خبری «واینت» اســرائیل نیز در
گزارشــی در این ارتباط چنین حضوری
را «پیامی به ایران» دانســت و نوشــت:
«برای اولین بار ارتش اســرائیل به شبکه
تلویزیونی فارسیزبان اجازه داد وارد پایگاه
گنبد آهنین شود».
همکاری و همسویی این شبکه تلویزیونی
با رژیم صهیونیســتی آنچنان آشکارا و
عینی اســت که در اواخــر مردادماه و
در اوج مذاکرات هســته ای و تالش این
شــبکه تلویزیونی برای برجسته کردن
موارد اختالفی در طرفین مذاکره کننده،
«بــاراک راوید» ،خبرنگار صهیونیســت
وبــگاه عبری «والال» و وبــگاه آمریکایی
«آکســیوس» در توئیتــی این شــبکه

«راوید» پیشتر هم به این مســأله اشاره
کرده و در توئیتی در خردادماه سال جاری
به نحوه خبررســانی این شبکه پرداخته
بود .ایــن خبرنگار در پیامی توئیتری به
زبان عبری نوشته بود  :این شبکه «گاهی
بــه عنوان خــط جریان اســراییل برای
انتشار اطالعات عمل میکند .رسانههای
اسراییلی با اشتیاق گزارشهای این شبکه
را میبلعند و بدون این که پیشینه آن را
به اسراییلیها بدهند ،منتشر میکنند».
پوشش گســترده فعالیتهای گروهک
تروریستی منافقین که دستش به خون
هزاران ایرانی بیگناه آلوده است از دیگر
اقدامات این شبکه برای تریبون دادن به
قاتالن و جنایتکاران است چنان که این
شبکه در تیرماه  ۱۳۹۷با ادعای « بیطرفی
خبری» اقدام به پخش نشســت ساالنه
گروهک منافقین با سخنرانی مریم رجوی
و» رودی جولیانی» و» نیوت گرینگریچ»،
دوتــن از نزدیکترین معتمــدان دونالد

این شبکه تلویزیونی در سال های اخیر،
گفتوگوی این شــبکه بــا «یعقوب حر
التسطری» سخنگوی گروهک تروریستی
االحوازیــه بعد از اقدام تروریســتی این
کروهگ در  ۳۱شهریورماه  ۱۳۹۷در رژه
نیروهای مسلح در اهواز بود.
سخنگوی گروهک تروریستی االحوازیه
در گفتگــو با شــبکه تلویزیونــی ایران
اینترنشنال حمله تروریستی صورت گرفته
در رژه نیروهای مسلح در اهواز را پاسخی
به آنچه سرکوب عربهای اهوازی خواند،
دانســت و گفت :ما راهــی جز مقاومت
نداریم .مقاومت ملی اهواز عملیات امروز
را علیه سپاه و نیروهای نظامی جمهوری
اسالمی انجام داد.
وی در پاســخ به ســوال مجــری برنامه
مبنی بر این که آیا االحوازیه مســئولیت
این حمله را بر عهده میگیرد ،گفت :من
میگویم کــه مقاومت ملی اهواز این کار
را انجام داد.

پخش این مصاحبه نیز با واکنش منفی
افکار عمومی مواجه شد و فعاالن فضای
مجازی این اقدام را در راســتای همراهی
بــا قاتالن ملت ایــران و افــراد بی گناه
دانســتند و در این راستا حمید بعیدی
نژاد ســفیر وقت ایران در لندن خواستار
برخورد جدی نهــاد نظارتی در انگلیس
(آفکام) با شبکه ایران اینترنشنال به دلیل
پخش مصاحبه سخنگوی گروه تروریستی
«االحوازیه» شد.
حمید بعیدینژاد در صفحه توییتر خود با
اشاره به حادثه تروریستی در اهواز نوشت:
«شــبکه ایران اینترنشــنال در اقدامی
بیشرمانه مصاحبهای از سخنگوی گروه
تروریســتی که امروز افــراد زیادی را به
خاک و خون کشید ،پخش کرد.
سفارت ایران در لندن ضمن محکومیت
این اقدام ،برخورد جدی نهاد نظارتی در
انگلیس (آفــکام) با این اقدام را به عنوان
ترویج تروریسم و خشونت پیگیری فوری
میکند».
به گزارش ایسنا ،به نظر می رسد تریبون
دادن این شبکه تلویزیونی به جنایتکاران
که بودجه مالی اش توسط رژیمی تامین
می شــود که دســتش به خون روزنامه
نگاری چون «جمال خاشقجی» و اعمال
حبس های طوالنی مــدت برای فعاالن
مدنی عربســتانی آلوده اســت ،براساس
ماموریت تعیین شــده برای این شــبکه
در آینــده نیز ادامه خواهد داشــت و در
این راســتا این موضوع مهم است که با
افزایش آگاهی و ســواد رسانه ای مردم،
دادن آزادی بیشتر به رسانه های داخلی
و تــالش برای جلب اعتماد مردم به این
رســانه ها ،افکار عمومی را هر چه بیشتر
متوجه ماموریت و اهداف ضد ایرانی این
شبکه کرد.

تابهارصبرمیکنیم

نسخهجدیدسرانغرببرایاروپایبحرانزده

رفتارهای جنگطلبانه ســران غــرب در حالی وضعیت
بحرانی را به مردم این قاره تحمیل کرده است که برخی
مواضع مطرح شده از سوی افرادی همچون بورل مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در باب ادامه جنگ اوکراین
و سیاســتهای اقتصادی و سیاسی اروپا در قبال روسیه
جای تامل دارد.
جنــگ افروزی ناتــو در اوکراین علیه روســیه در حالی
همچنان ادامه دارد که پیامدهای اقتصادی آن به شدت
گریبانگیر مردم اروپا و آمریکا شده است.
پیامدهای بحران انرژی و غذایی که مدعیان اقتصاد برتر
جهان را فراگرفته ســایر نقاط جهان بهویژه قاره آفریقا و
کشورهای بحران زدهای همچون افغانستان ،یمن و ..را که
نیازمند کمکهای بشر دوستانه هستند را نیز تحتتأثیر
قرار داده و میرود تا به یک نسلکشی مبدل شود.
وضعیت بحرانی انرژی و غذا در بســیاری از کشــورهای
اروپایی در حالی واهی بــودن ادعای کارآمدی تحریم را
آشــکار کرد و نشــان داد که تحریم کنندگان در نهایت
بازندگان نهایی سیاســت تحریم میباشند که همزمان
خطر طغیان و شورش مردم اروپا علیه ساختار حاکم بر
کشورهایشان را به همراه داشته است.
برگزاری تظاهراتها و اعتصابهای سراســری همچون
تجمعات اعتراضی در فرانسه ،آلمان ،انگلیس ،جمهوری
چک و ...و ناتوانی ســران غرب بــرای یافتن جایگزینی
به جای انرژی روســیه ،در آستانه زمســتان بسیاری از
دولتهــای غربی را بر آن داشــته با پرداخــت یارانه و
کمکهای اقتصادی مانع از تشدید فقر و بحرانهای ناشی
از کمبودها و تورم افسار گسیخته کشورشان شوند.
صدراعظــم آلمان یک مجموعه کمک مالی به ارزش ۶۵
میلیارد یورو اعالم کرد تا شهروندان بتوانند در فصل سرد،
افزایش مســتمر قیمت گاز و برق را از سر بگذرانند .نرخ
تورم در آلمان در ادامه روند صعودی خود به  ۸.۸درصد در
ماه اوت رسید .رئیس بانک مرکزی آلمان احتمال میدهد
که تورم تا پایان سال به  ۱۰درصد برسد که باالترین نرخ از

دهه  ۱۹۵۰خواهد بود.با وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی
انگلیس نیز و در حالی که اعتصاب و اعتراض این کشور را
فرا گرفته ،ارزش پوند این کشور نسبت به دالر امریکا به
پایینترین سطح خود از سال  ۱۹۸۵رسید.
ارزش هر پونــد با  ۰.۳درصد افت در بازارهای آســیا تا
سطح یک دالر و  ۱۴سنت کاهش یافت .دولت انگلیس از
اختصاص کمک هزینه برای مردم خبر داده در عین آنکه
اعالم کرده انفجار قیمتها در ماه سپتامبر چنان است که
این کمکها مشــکلی از مردم را حل نخواهد .فنالند نیز
طرح اضطراری به ارزش  ۱۰میلیارد دالر برای حمایت از
ثبات در بازار انرژی را تأیید کرد.
سایر ســران اروپا از جمله مکرون رئیس جمهور فرانسه
نیز اعالم کرده اســت که زمستانی سخت در راه است و
دوران رفاه پایان یافته اســت .در همین حال بسیاری از
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که قطع انتقال صادرات
گاز روسیه به اروپا و تعیین سقف قیمت برای خرید نفت از
روسیه بر این بحران ها دامن خواهد زد.
«ماگدالنا اندرسون» ،نخست وزیر سوئد نیز هشدار داده

بود :احتماال با زمستان سختی مواجه بوده و در صورتی که
اقدام نکنیم با ناآرامیهای خطرناکی در کشورهای شمال
اروپا و حوزه بالتیک روبرو خواهیم شد.
رفتارهای جنگطلبانه ســران غــرب در حالی وضعیت
بحرانی را به مردم این قاره تحمیل کرده است که برخی
مواضع مطرح شــده از ســوی افرادی همچون «جوزف
بورل» ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در باب ادامه
جنگ اوکراین و سیاستهای اقتصادی و سیاسی اروپا در
قبال روســیه جای تأمل دارد .بورل روز یکشنبه هشدار
داد که ماههای آتی ،ماههای سرنوشت سازی برای اتحادیه
اروپا به شــمار میآید .مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا اضافه کرد« :اگــر از بحران عبور کرده و اتحاد خود
را حفــظ کنیم و توازن نظامی ادامه یابد ،تا بهار وضعیت
بهتری خواهیم داشت ».این سخنان از زبان بورل در حالی
مطرح شده است که در روزهای آغازین جنگ سران اروپا
و آمریکا مدعی بودند که طی  ۶ماه کار روسیه تمام است و
به ثبات می رسیم و بعد مردمی عنوان کردند تا پایان سال
 ۲۰۲۲و اکنون میگویند تا بهار به این امر دست مییابیم.

این ادبیات گفتاری در حالی بیانگر شکست سناریوها و
طراحیهای غرب برای یکجانبهگرایی و برهم زدن نظم
چندجانبهگرا با ادعای مقابله با روســیه بوده اســت که
همزمان حکایت از دو اصل مهم دارد:
نخست آنکه کلیدواژه فصل بهار به این معناست که غرب
تــا آن زمان به دنبال رویکرد سیاســی برای حل بحران
اوکراین نمیباشد و سعی دارد تا جنگ را امری فرسایشی
و طوالنی مدت سازد.
دوم آنکه کلید واژه حفظ تعادل نظامی به آن معناســت
که غرب همچنان همان رویکرد قدیمی ارســال سالح و
تسلیحات به اوکراین را ادامه خواهد داد که نتیجه آن نیز
افزایش میزان قربانیان طرفین جنگ است.
مجمــوع این ادبیات گفتاری بیانگر آن اســت که غرب
همچنان از بحرانهایی که مردم کشورهایشــان و جهان
تحمیل کردهاند یا درس عبرت نگرفته و یا اینکه به دنبال
منافعی به جز منافع ملتهایشان هستند.
به عبارتی دقیقتر جمالت بورل با کلیدواژههای بهار و برابری
نظامی هر چند در ظاهر برای تقویت روحیه ایســتادگی و
جلوگیری از چندپاره شــدن مواضع کشورهای اروپایی در
قبال جنگ اوکراین و تقابل با روســیه اســت اما در عمل
نشانگر بیتوجهی و خودداری غرب از مولفههای دیپلماتیک
و سیاسی برای رفع بحران است که ماهیت جنگطلبانه و
غیر اصولی غرب را بیش از پیش آشکار میسازد.
شــاید بتوان آنچه غرب در اوکراین بدون در نظر گرفتن
پیامدهای ســنگین آن برای مردم کشورهایشان دنبال
میکند و میرود تا میلیونها نفر را قربانی سازد را در این
جمله «جورجیا ملونی» ،نخست وزیر جدید ایتالیا یافت و
آن اینکه« :جنگ در اوکراین ظاهر قضیه اســت و هدف
اصلی آن تغییر نظم جهانی است».
نظم ادعایی که در آن با جنگ و کشــتار به دنبال حذف
چندجانبهگرایــی جهانی و تحمیل نظام یکجانبهگرای
غربی به جهان است که ریشه در خودکامکی و دیکتاتوری
سران غرب دارد.
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ابالغ ضوابط پرداخت وام مسکن روستایی

امنیت شغلی چه شد؟
نگاهی به خالءهای قانونی در زمینه تامین ثبات شغلی؛

از وعدههــای ریز و درشــت مســئوالن
بــرای تامین امنیت شــغلی کارگران تا
زیرساختهایی که همواره مشکل داشته؛
از کمیتههای متعدد برای امنیت شغلی تا
نشست و جلسات بیتاثیر؛ گویا هیچکدام
هنوز تاثیر در زندگی و معیشت کارگران
نداشته است.
به گــزارش روزنامه «صبــح امروز» و به
نقل از ایلنا ،نداشــتن امنیت شغلی قبل
از هــر چیز معلول عدم شــفافیت قانون
اســت ،به طور مشــخص ماده  ۷قانون
کار که مهمترین بنــد قانونی در ارتباط
با امنیت شــغلی کارگران اســت ،وضوح
و صراحــت الزم را ندارد .هرچند به نظر
میرسد هدف قانونگزار ،اولویت بخشیدن
بــه قراردادهای دائم کار بوده ،اما شــرط
منــدرج در تبصرهی دوم این ماده به این
ترتیب که «در کارهایی که طبیعت آنها
جنبه مســتمر دارد در صورتی که مدتی
در قرارداد ذکر نشود ،قرارداد دایمی تلقی
میشود» قاطعیت الزم را از میان برداشته
است؛ و همین ابهام ذاتی ،موجب صدور
دادنامه  ۱۷۹دیوان عدالت در دههی ۷۰
شمســی و به تاریخ پیوستن قراردادهای
دائم کار شده است.
ِ
امنیت شغلی
برقراری
وعده دولت برای
ِ

از وعدههای ریز و درشت مسئوالن برای
تامین امنیت شغلی کارگران نیز تا امروز
کار چندانی برنیامده است؛ آخرین نمونه،
وعدهی رئیس جمهور در هفتهی کارگر
ِ
امنیت شغلی
سال جاری بود که برقراریِ
جزو مهمترین اولویتهای دولت باشــد
و برهمین اســاس ،در روزهــای ابتدای
خردادماه ،از خبر تشکیل کمیتهی امنیت
شغلی در وزارت کار رونمایی شد.
اما بعــد از گذشــت حدود ســه ماه از
تشــکیل این کمیته ،هیچ بهبود عملی
در بیثبــاتکاریِ طبقــهی کارگر اتفاق
نیفتاده است ،نه اقدام عملی برای ابطال
دادنامــه  ۱۷۹و نــه حتی مهیا شــدن
اجرایی مدت چهار سال برای
زمینههای
ِ
حداکثر زمان قراردادهای موقت یا همان

آییننامهی تبصره یک ماده  ۷قانون کار.
در بهمن ماه  ،۹۸بعد از حدود  ۳۰سال
حداکثر مدتِ موقت بــرای کارهای غیر
مســتمر چهار سال تعیین شــد؛ اما آیا
کارگرانی که چهارســال بعد از آن تاریخ،
یعنــی در بهمــن  ۱۴۰۲حداکثر مدت
قرارداد موقتشان منقضی میشود ،دائمی
تلقی میشــوند ،هیچ تضمینــی در کار
نیست؛ حتی برای این حد بسیار حداقلی
از تامین امنیت شغلی نیز زیرساختهای
اجرایی فراهم نشده است....
مقاولهنامههای بینالمللی چه میگویند؟

در چنین شرایطی ،وضعیت ثبات شغلی
کارگران بــه یک معادلــهی الینحل یا
معمای کام ً
ال بیجواب تبدیل شده است؛
از کمیتهسازی و نشستهای وزارت کار
هیــچ کاری برنیامده؛ نــرخ قراردادهای
موقت نجومــی افزایش یافتــه و کار به
قراردادهــای یک ماهه رســیده؛ موقتی
بــودن ،راه مطالبهگری و احقاق حقوق را
ســد کرده و به منزلهی یک مانع محکم
مقابل تشکلیابی و اعتراض کارگران عمل
میکند .کافیســت نگاهی بــه پدیدهای
به نام «بلک لیســت» یا لیســت سیاه
در ســودآورترین بخش کارگری کشور
یعنی پارس جنوبی بیندازیم تا دریابیم،
چگونه قراردادهای موقت میتواند کارگر
مطالبهگر را از نان خوردن بیندازد.
کارگران امروز در پایینترین سطح ثبات
و امنیت قرار گرفتهاند و در شــرایطی که
بــا یک ابطال ســادهی دادنامهی  ۱۷۹و
الزام به عقد قراردادهای دائم در کارهای
با ماهیت مستمر ،مشکالت حل میشود،
از کمیتهســازی و برگزاری نشستها و
صورتجلســهها ،خروجی خاصی بیرون
نیامده؛ سوال این است که آیا این شرایط
که به یک بنبســت کامل پهلو میزند،
بــا الزامات و تصریحــات مقاولهنامههای
بینالمللی و شــرایط اســتاندارد کار در
جهان انطباق دارد؟
احســان ســهرابی (نماینده کارگران در
شــورایعالی حفاظت فنی) به اصلیترین

از وعدههای ریز و

درشت مسئوالن برای تامین

امنیت شغلی کارگران نیز تا

امروز کار چندانی برنیامده

است؛ آخرین نمونه ،وعدهی

رئیس جمهور در هفتهی کارگر
برقراری
سال جاری بود که
ِ

ِ
امنیت شغلی جزو مهمترین
اولویتهای دولت باشد و

برهمین اساس ،در روزهای
ابتدای خردادماه ،از خبر

تشکیل کمیتهی امنیت شغلی
در وزارت کار رونمایی شد

مقاولهنامه در این زمینه اشــاره میکند:
کنوانسیون خاتمه استخدام مصوبه سال
( ۱۹۸۲شــماره  ،)۱۵۸الزامــات اخراج
کارگر را بیان میکند .این ســند قانونی
میگوید که استخدام کارگر نباید خاتمه
یابد مگر اینکه دلیــل موجهی برای این
فسخ مرتبط با ظرفیت یا رفتار کارگر یا بر
اساس الزامات عملیاتی که مشمول پروژه
اســت وجود داشته باشد .دالیل اخراجی
که معتبــر تلقی نمیشــوند عبارتند از
عضویت در اتحادیه یا مشارکت در فعالیت
اتحادیهها ،طرح شکایت از کارفرما ،نژاد،
رنگ ،جنس ،وضعیت تأهل ،مســئولیت
هــای خانوادگــی ،بــارداری ،مذهــب،
عقاید سیاســی و ملی ،غیبت موقت به
دلیــل بیماری یا غیبــت از کار در طول
مرخصی زایمان .اگر یــک کارگر اخراج
شــود ،حق دارد در برابر هر گونه ادعایی
از خود دفاع کند .در موارد اخراج دســته
جمعی ،دولتها باید کارفرمایان را تشویق
کنند تا با نمایندگان کارگران مشــورت
کنند و جایگزینهایــی برای اخراجهای
دســته جمعی (مانند توقف اســتخدام

یا کاهــش زمان کار) ایجــاد کنند .این
کنوانسیون همچنین موضوعات مربوط
به حقوق پایان کار ،مدت تعلیق ،مراحل
تجدیدنظر در مورد اخراج و بیمه بیکاری
و هشدارهای قبلی را که باید به مقامات
در موارد اخراج دسته جمعی داده شود،
پوشش میدهد.
اثرات اخراج ناگهانی

اثرات اخراج ناگهانی بسیار است؛ آنهم در
شرایط معیشتی فعلی که بیکاری ناگهانی
سرپرســت خانوار میتواند یک فاجعهی
تمام عیار تلقی شود؛ سهرابی در ارتباط با
این اثرات همهجانبه و گسترده میگوید:
بیــکاری ،هم اثرات مخرب بر ســالمت
روانــی فــرد دارد هم اثــرات اجتماعی
زیانبــار به دنبــال مــیآورد؛ نگاهی به
خودکشیهای کارگران در ماههای اخیر
نشــان میدهد که اخراج ناگهانی فرد را
به مرز اســتیصال کامل میرساند .دکتر
هاروی برنر از دانشــگاه جانز هاپکینز در
ایاالت متحده نشــان داد که به ازای هر
یک درصد افزایش در نرخ بیکاری کشور
از نظر آماری موارد زیر پیشآمد میکند:
 ۳۷۸۸۷مرگ بیشتر  ۲۰۲۴۰ ،نارسایی
قلبــی دیگر ۴۲۲۷ ،پذیرش بیشــتر در
بیمارستان روانی  ۳۳۴۰ ،پذیرش بیشتر
در زندانهای ایالتی  ۹۲۰ ،خودکشــی
دیگــر ۶۴۰ ،قتل دیگــر و  ۴۹۵مرگ
بیشتر در اثر سیروز ناشی از الکل و مواد
مخدر .ایــن اثرات مخرب برای گروههای
آسیبپذیر از جمله زنان سرپرست خانوار
و نانآور به مراتب بیشتر است.
مشکالت قانونی

به گفتــه وی ،بدون توجه بــه این آثار
همهجانبــهی مخرب ،با صــدور دادنامه
 ۱۷۹هیــات عمومی دیوان عدالت اداری
در سال  ،۱۳۷۵کارگران کاال تلقی شدند،
کاالیی که پس از فرسودگی منقضی شده
و به انزوایی دردناک کشانده میشوند.
گرچه با ابطال دادنامهی  ،۱۷۹مشکالت
از میان برداشته میشــود اما نارسایی و
ابهام و کاســتی موجــود در قانون کار را

نمیتوان نادیده گرفت؛ نماینده کارگران
در شورایعالی حفاظت فنی عالوه بر ابهام
ذاتــی ماده هفت ،به مــورد مهم دیگری
اشــاره میکند :در هیچ یک از مواد و یا
تبصرههای قانون کار جمهوری اســالمی
ایران ،به تغییر یا تبدیل قرارداد موقت به
قــراردا ِد غیرموقت و یا اصطالحاً دائم ،در
نتیجه تمدیــد و یا تجدید قرارداد موقت
نه صراحتاً و نه به گونهای ضمنی اشارهای
نشــده اســت و این یک مشــکل بسیار
اساسیست .در ماده  ۲۱قانون کار ،انقضاء
مــدت قرارداد کار یا مدت موقت ،موجب
خاتمه قرارداد اعالم شــده است مگر در
مواردی که قــرارداد مزبور به طور صریح
و یا ضمنی تجدید شــده باشد (بند د) و
تجدید تنها حکایت از توافق طرفین رابطه
کار به ادامــه کار برای یک مدت یا دوره
معین دیگر دارد.
حرف آخر

سالهاست که مقاولهنامههای بینالمللی
در بحث امنیت شــغلی نادیــده گرفته
شدهاند؛ استیالی حداکثری دادنامه ۱۷۹
مشکل را به یک بحران حاد بدل کرده و
عدم صراحت قانون کار ،در این میانه مزید
بر علت شده اســت؛ وقتی هیچ بندی از
قانون کار نمیگوید تمدید قرارداد کارگر
در یک کار با ماهیت مســتمر ،به معنای
تبدیل خودکار به قرارداد دائم است و در
دادنامهی  ۱۷۹کارفرمایان مخیر شدهاند با
دست باز و تا هر زمان که میخواهند در
قــرارداد یک کارگر ثابت حتی در صورت
ده بار تجدید قرارداد« ،مدت» بگنجانند،
امیدی به احیای امنیت شــغلی نیست.
سهرابی حرف آخر را اینگونه جمعبندی
میکنــد :تــا ایــن مشــکالت قانونی و
ســاختاری برطرف نشــود ،ده تا کمیته
برای امنیت شغلی تشــکیل دهند و ده
هزار نشست و جلسه بگذارند ،هیچ تاثیری
در وضعیت زندگی و شــغلی آن کارگری
ندارد که با قرارداد موقت تن به همهجور
بیگاری میدهد و صدایــش درنمیآید،
یعنی مجبور است که صدایش درنیاید!...

کالهبرداریبانامچهرهها؛

5میلیونبده،بهتبرمیگردونم!
از قضا همیشه شرایط صحبت کردن ندارند
و در عین حــال باید یک انتقال پول فوری
انجام دهند؛ این داستان تکراری مهاجمانی
است که پس از سالها برداشتن کاله مردم،
حاال بهنظر ،اعتبار و شهرت برخی چهرههای
فرهنگی و رســانهای را دستمایۀ کار خود
قرار دادهاند!
به گزارش ایسنا ،البته ماجرای کالهبرداری
از مخاطبــان تلگرام کاربران با دسترســی
غیرمجــاز به حســاب کاربری افــراد ،تازه
نیست .میتوان گفت ماجرا در آغاز از عموم
مردم شــروع شد و هر چه پیش رفت ،با لو
رفتن ترفند مورد استفاده ،افرادی که طعمۀ
اینگونه اخاذیها شــدند ،افراد چهرهتری
بودهاند.
فروردینماه  ۱۳۹۹بــود که رییس پلیس
فتای اســتان یزد از شناسایی و دستگیری
دانشــجوی دختــری که با دســتیابی به
مخاطبان اکانت تلگرام اســتاد خود ،حدود
۱۱میلیون تومان کالهبرداری کرد ،خبر داد.
این درحالیست که استفاده از نام ،شهرت
و اعتبــار افــراد ،تنها در ایران دســتمایۀ
کالهبرداریهای سایبری نبوده است .حتی
بهعنوان یکی از بزرگترین و مشــهورترین
مثالها میتوان بــه واقعۀ حمله هکرها به
اکانتهای شناختهشــدۀ توییتر پرداخت.
حملهای که به گفته ساشا ایوانو ،کارآفرین
ارز دیجیتال و موسس «ویوز» میتوانست

جنگ جهانی ســوم را آغاز کند اما تنها به
کالهبرداری  ۱۲.۸بیتکوین (حدودا معادل
۱۲۰هزار دالر) قناعت کرد و به ماجرا پایان
داد.
ماجرا از این قرار بود که حسابهای کاربری
باراک اوباما (رییس جمهوری سابق آمریکا)،
جو بایــدن (نامزد وقت انتخابات ریاســت
جمهوری آمریکا) ،کانیه وســت (خواننده)،
ایالن ماسک (بنیانگذار تسال) ،جف بزوس
(موســس آمازون) و ...هک شــده بود و در
حســابهای توییتری هکشــده ،با درج
آدرس یــک کیف پول بیتکوین ،نوشــته
شده بود :امروز به خاطر کووید ۱۹-احساس

بخشــندگی میکنم .هر مبلغی که به این
آدرس ارسال کنید ،ظرف نیمساعت آینده
دو برابر خواهد شد.
در ایران نیز براساس آمار منتشرشده توسط
پلیس فتــا ،جرایمی کــه از طریق پلتفرم
تلگرام انجام میشــوند ،ازجملۀ بیشترین
جرائم اقتصادی فضای مجازی هستند.
کمااینکــه در مدت اخیر نیز کار به ســو ِء
اســتفاده از حســاب کاربــری چهرههای
فرهنگی رسیده است.
مدتی پیش بود که از سوی حساب کاربری
یکی از شاعران در تلگرام برای خبرنگار ایسنا
پیامی ارســال شد که همان شیوه و ادبیات

مرسوم مهاجمان به حســابهای کاربری
تلگرام را داشــت و با ارائۀ یک شماره کارت
درخواست پنج میلیون تومان پول کرده بود.
این پیام دوستان و نزدیکان شاعر را نگران
کرده و سبب شده بود با او تماس بگیرند و
در عین حال بهگفتۀ خودش ،شرایط خاصی
که داشت و نزدیکانش نیز از آن باخبر بودند،
بیش از هر زمانی این گمان را ایجاد میکرد
که این پیام صحت داشته باشد.
چند روز پیــش نیز شــاعر و روزنامهنگار
دیگری از هک شدن حساب کاربریاش در
تلگرام خبر داد و نوشــت« :به پیامهایی که
براتون میرسه اهمیتی ندید!»
اگر از اینکه اینبــار نیز دقیقاً همان مبلغ
در پیام ذکر شــده بود بگذریم ،این مسئله
موجب طنازی ســعید بیابانکی (شــاعر و
طنزپرداز) شــد ،چنان که نوشت« :براش
نوشتم :مرد حسابی دوساله به من بدهکاری،
خجالت بکش .طرف منو بالک کرد پیامها را
هم پروند رفت!»
یکی دیگر از دیگر چهرههای رســانهای بود
که بهتازگی خبر هک شدن حساب کاربری
تلگرامی او رسید ،و البته باز هم همان پنج
میلیون! در چنین شرایطی و با وجود اینکه
نهتنها این شــیوه ،حتی به لحاظ تکراری
بودن ادبیات و نحوۀ بیان آن ،تکراری شده
اســت ،بلکه پلیس فتا نیز دراینباره بارها
هشدار داده ،هنوز هم افرادی حتی ازجملۀ

چهرههای فرهنگی به ایــن پیامها اعتماد
میکنند و به واســطۀ اعتبار شــخصی که
حســاب کاربریاش هک شده ،مبالغ قابل
توجهی را واریز میکنند و بهنظر میرســد
فرهنگ مواجهه با ایــن موضوع در جامعه
نهادینه نشده است.
به گفتۀ پلیــس فتا ،کاربران باید به محض
اینکه مخاطبانشــان از طــرق مختلف از
آنها درخواســت وجه کردند ،حتماً قبل از
واریز وجه با او تماس بگیرند.
همچنین حتماً باید در قســمت تنظیمات
شبکههای اجتماعی ،نسبت به فعال کردن
رمزهای مطمئن که میبایســت رمز مورد
نظر ترکیبــی از اعداد ،حــروف و عالمت
باشد اقدام کرد و ضریب امنیت شبکههای
اجتماعی خود را ارتقاء داد.
مســئوالن پلیس فتا در عین حال بارها از
کاربران خواســتهاند در صورت مشــاهده
مــوارد مشــکوک ،موضــوع را ســریعاً از
طریــق وبســایت پلیس فتا بــه آدرس
 www.cyberpolice.irبخش ارتباطات
مردمی گزارش کنند.
حــال آنکه تکــرار ماجرا نشــان میدهد
همۀ توصیهها ،هشدارها و اقدامها تا کنون
نتوانسته این نوع کالهبرداریها را متوقف
کند؛ شــاید اما افتادن کار به دست اهالی
فرهنگ و بعضاً طنزپردازان بتواند ماجرا را
بهگونهای به پایان برساند!

بانک مرکزی ضوابط پرداخت تسهیالت طرح
ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در
سال  ۱۴۰۱را به  ۹بانک عامل ابالغ کرد.
بــه گزارش روزنامه «صبــح امروز» و به نقل
از بانک مرکــزی ،این بانک پیــرو نامههای
پیشــین موضوع ابالغ ســهمیه بانکی قانون
جهش تولید مسکن و نیز مصوبه اخیر هیات
وزیران درخصوص اعطای تســهیالت طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی،
دســتورالعمل اجرایی و توزیع بانکی -استانی ،این تسهیالت برای سال  ۱۴۰۱را به ۹
بانک عامل ابالغ کرد.
ذکر این نکته ضروری است که در اجرای مصوبه مربوطه ،سهم بانکهای مرتبط بابت
اعطای تسهیالت مذکور در سال ( ۱۴۰۱در قالب بخشی از سهمیه بانکی آن بانک بابت
قانون جهش تولید مسکن) ،به روال زیر تعیین می شود
گفتنی است بر اســاس مصوبه اخیر هیات وزیران مورخ  ،۰۷/۰۶/۱۴۰۱سقف فردی
تســهیالت طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روســتایی در سال  ۱۴۰۱با رعایت
مقررات ملی ســاختمان برای  ۲۰۰هزار واحد مسکن روستایی ،مبلغ  ۲میلیارد ریال
برای دوره مشــارکت مدنی و فروش اقســاطی (در مجموع به مدت  ۲۰سال) تعیین
شده است.
همچنین سود سهم متقاضی برای تسهیالت مسکن روستایی  ۵درصد است و به استناد
تبصره ( )۶ماده ( )۳قانون جهش مســکن ـ مصوب  ۱۴۰۰ـ وزارت راه و شهرسازی/
صندوق ملی مسکن موظف است یارانه سود تسهیالت (مابه التفاوت سود تعیین شده
سهم متقاضی تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی و فروش
اقســاطی (در مجموع به مدت  ۲۰ســال) موضوع این تصویب نامه را از محل منابع
صندوق ملی مسکن با رعایت اساسنامه صندوق یاد شده تضمین و تعهد نماید .هزینه
های یاد شده پس از اعالم بانک مرکزی از محل منابع مذکور قابل پرداخت خواهد بود.

حذف قرعه کشی خودرو تا پایان سال

سخنگوی وزارت صمت از حذف قرعه کشی
خودرو تا پایان سال خبر داد و گفت :احتماالً
در این دوره شاهد خروج یک الی دو خودروی
دیگر از قرعه کشی خواهیم بود.
بــه گزارش روزنامه «صبــح امروز» و به نقل
از باشــگاه خبرنگاران جــوان ،امید قالیباف
گفت:سومین دوره قرعه کشی خودرو از فردا
به مدت  ۳روز تا جمعه  ۱۸شهریور آغاز خواهد شد .همچنین در سومین دوره قرعه
کشی یکپارچه حدود  ۶۰هزار خودرو عرضه میشود که  ۵۰درصد ظرفیت قرعه کشی
به طرح جوانی و بیســت درصد ظرفیت قرعه کشی به خودروهای فرسوده اختصاص
دارد.
به گفته او :تنها تفاوت نوبت سوم قرعه کشی یکپارچه با دفعات قبل اخذ استعالم از
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت برای متقاضیان مشمول طرح جایگزینی خودرو
فرسوده است .در حال حاضر تا پایان سال تمامی خودروها با افزایش تولید از شمول
قرعه کشی خارج میشوند .احتماالً در این دوره شاهد خروج یک الی دو خودروی دیگر
از قرعه کشی خواهیم بود.
ســخنگوی وزارت صمت این را هم گفت ،برای اولین بار در سالهای اخیر خودروی
هایما به صورت فروش فوقالعاده توسط ایران خودرو عرضه شد که در حال حاضر هم
ظرفیت فروش وجود دارد .مردم میتوانند با مراجعه به سایت ایرانخودرو این خودرو
را به راحتی خریداری کنند.

توافق بازخرید  ۶۸هزار میلیارد تومانی
عملیات بین بانکی

بانــک مرکــزی اعــالم کــرد :بــا توجه به
پیشبینیهــا از وضعیت نقدینگــی در بازار
بینبانکــی ،موضع عملیاتی بانک مرکزی در
این هفتــه توافق بازخرید  ۶۸.۴هزار میلیارد
تومانی بود.
بــه گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از
مهر ،بانک مرکزی گــزارش عملیات اجرایی
سیاست پولی این بانک را اعالم کرد.
بانک مرکزی میافزاید :با توجه به پیشبینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار
بینبانکی ،موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود.
از این رو این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۶۸۴.۹
هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
بر اســاس اعالم بانک مرکزی گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی  ۱۴شهریور ماه
 ۱۴۰۱به شرح زیر است:
بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی ،عملیات
بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا میکند.
موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش اوراق از طریق ابزارهای موجود) بر اســاس
پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوســانات نرخ بازار
بینبانکی حول نرخ هدف ،از طریق انتشــار اطالعیه در ســامانه بازار بینبانکی اعالم
میشود.
متعاقب اطالعیه مزبور ،بانکها و مؤسســات اعتباری غیربانکی میتوانند در راستای
مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی ،نسبت به ارسالسفارشها تا مهلت تعیین
شده از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند.
بانکها و مؤسســات اعتباری غیربانکی میتوانند در روزهای شــنبه تا چهارشنبه از
اعتبارگیری قاعدهمند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار
داشتن اوراق مالی اسالمی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف داالن نرخ سود
( ۲۲درصد) استفاده کنند.

افزایش تعداد بانکهای فروشنده ارز اربعین

بانک مرکزی در بخشنامهای  ۱۶بانک دیگر
را به ارائه خدمــات ارز اربعین به متقاضیان
مکلف کرد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» ،بانک مرکزی
اعالم کرد که در راستای تسهیل شرایط عزیمت
هموطنان ایرانی به عتبات عالیات در ایام اربعین
حسینی (ع) سال جاری ،بانکهای کشاورزی،
رفاه کارگران ،مسکن ،کارآفرین ،پارسیان ،اقتصاد نوین ،سامان ،پاسارگاد ،سرمایه ،پست
بانک ،سینا ،توسعه تعاون ،خاورمیانه ،شهر ،دی ،گردشگری مکلف شدند تا از طریق کلیه
شــعب ارزی خود در کشور با اولویت تهران و کالنشهرها ترتیبات تأمین و پرداخت ارز
به زائرین گرامی را انجام دهند.گفتنی است پیش از این  ۵بانک ملی ایران ،سپه ،ملت
تجارت و صادرات و صرافی های مجاز مکلف به فروش ارز در سرفصل ارز زیارتی اربعین
بودند.خاطرنشان میشود بانکهای عامل و صرافیهای مجاز ،مکلفاند نسبت به پرداخت
ارز اربعین به میزان هر متقاضی  ۱۰۰دالر به نرخ توافقی اقدام کنند ،همچنین درصورت
تأمین دینار مورد نیاز از محل منابع تجهیز شده ،صرافی ها و بانک های عامل می توانند
به جای  ۱۰۰دالر نسبت به پرداخت  ۱۵۰هزار دینار عراق به نرخ توافقی به متقاضیان
اقدام کنند.یادآور میشود ،فروش ارز بابت سرفصل زیارتی اربعین حسینی (ع) هیچگونه
محدودیتی بابت فروش ارز مسافرتی در سال جاری برای متقاضیان ایجاد نمیکند.

اجتماعی
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روایت

وکیل اولیاء دم مقتول بودم اما از قاتل دفاع کردم

محمدهادیجعفرپور
حکایت چاقو و قتل و تجاوز نقل پرونده هایی که با پیشــوند جنایی همراه می شود،
برابر است با آوار شدن غم و اندوه بر روح و روان آدم ،فرقی هم نمی کند  ۲۰سال در
حرفه ی وکالت تجربه داشته باشی یا هیچ سنخیتی با محکمه و عدلیه نداشته باشی.
بامرور واژه به واژه ی چنین پرونده هایی ســاعتها ذهن و فکرت درگیر میشود که بر
انسانی که قرار بوده خلیفه اهلل بشود چه گذشته که حاضر می شود تن به شنیع ترین
اعمال دهد .حکایت این هفته خاطرات وکیل حکایت قتل جوان ورزشکاری است که
چندین سال پیش در یکی ازمناطق جنوبی استان به شکلی فجیع به قتل رسیده بود.
زمانی که پدر ومادر مقتول مختصات پرونده و تشریفات رسیدگی را برایم شرح دادند با
این شرط وکالتشان را قبول کردم که ابتدا باید پرونده را دقیق مطالعه کنم و در صورتی
که شرایط برای انجام امور وکالتی مهیا بود به پرونده ورود خواهم کرد.لذا جهت بررسی
و مطالعه ی پرونده به اتفاق یکی از همکاران راهی دادگاه شدیم  ،پس از ساعت ها طی
مسیر همین که وکالت نامه را تقدیم بازپرس کردم با نگاهی متعجب گفت :مطمئن
هستید؟! گفتم از چه؟ گفت :که می خواهید وکیل این پرونده شوید؟ گفتم در حال
حاضر همانطور که در الیحه نوشتم فقط برای مطالعه خدمت رسیدم .مشکل پرونده
چیست که اینگونه تعجب می کنید.
بازپرس با همان نگاه متعجب گفت:چند صفحه ی اول را که بخوانی خودت میفهمی و
بعد با انگشت اشاره به کارتونی که گوشه ی اتاق بود اشاره کرد،حاال نوبت من بود که
تعجــب کنم! خواندن یک کارتون پرونده با چندین هزار صفحه کار یک صبح تا ظهر
نبود و مجبور بودم یکی دو روز در آن شهر بمانم .این شد که تصمیم گرفتیم بدون فوت
وقت ،مطالعه را شروع کنیم،هنوز صفحه ی اول به دوم نرسیده بود که تکرار عباراتی
مانند زنا،لواط ،تجاوز و ...روح و روانم را به هم ریخت با تعجب رو به همکارم گفتم این
بندگان خدا که جز قتل حرفی نزده بودند ،همکارم گفت نه من هم تا جایی که شنیدم
گفتند پسرشان با چاقو به قتل رسیده اما اینجا حرف تجاوز و لواط و رابطه نامشروع
اســت! آنقدر حالم بد شد که بازپرس گفت همکاران قبلی هم با تصور قتل به پرونده
ورود کردند اما با دیدن برخی اتفاقات در پرونده مانند همین مسائل ،استعفا دادند.
چندین صفحه از پرونده را که مطالعه کردم به بهانه ای از دفتر شعبه زدم بیرون  ،هنوز
ازحیاط دادگاه خارج نشده بودم که انگشتان اشاره و نگاه های غضبناک مردم روی سرم
آوار شــد،از متلک و کنایه تا تهدید بود که نثارم میکردند(( :خجالت بکش از کی می
خواهی دفاع کنــی))...از نگاه مردم وحرف های رهگذران گیج و منگ بودم که یکی از
همدرسان دوران معلمی به دادم رسید ،احوالپرسی با وی بهانه ای شد تا کمی از کنایه
ها و نگاه های غضب آلود مردم خالص شوم،اصال تصور نمی کردم در کمتر از دو ساعت،
ِ
وکالت پرونده مثل توپ صدا کند .همکار جدید وهمدرس
آمدنم به این شــهر و قبول
قدیمی هم با تعجب گفت :استاد برای قبول وکالت پرونده،مطمئن هستید ؟ گفتم مگر
این بنده خدا چه کرده که این همه در شــهر علیه وی هجمه و حرف و حدیث مطرح
است؟ همکارم گفت :در یک جمله خدمتتون عرض کنم که این بنده خدایی که دستش
از دنیا کوتاه است در زمان حیاتش دست از سر هیچ بنی بشری بر نمی داشت یک شهر
از وی در رنج و عذاب بودند،دختر و پسر هم نداشت،آنقدر به ناموس مردم تعرض و تجاوز
کرد که آه مردم دامنش را گرفت و سر همین کار جانش را داد.
تازه متوجه شدم آن همه نگاه و کنایه برای چیست ،اولیای دم  ،مادر و پدر کسی بودند
که گویی در شهر شهره بوده به شرارت و تجاوز به ناموس دیگران .حاال من بودم و این
چالش عظیم ؛ دفاع از خون کسی که شهره بوده به تجاوز و شرارت و چشم ناپاکی به
ناموس دیگران ،ادعایی که بنا به اوراق پرونده و مســتندات موجود ،ادعای کذبی نبود
و گواهی پزشــکی قانونی ضمیمه شده در پرونده از پرونده هایی که مقتول،متهم به
تجاوز و زنا و..بوده این موضوع را تایید میکرد.آیا چنین انسانی خونش مباح است یا نه
؟در همین عوالم بودم که همکار جوانم با جملهای مسیر پرونده را برایم روشن کرد و
گفت :بنا به محتویات همین پرونده ای که مقتول را فردی شرور و متجاوز به نوامیس
معرفی می کند ،درحال حاضرکسی در مظان اتهام است که ُجثه و وضعیت جسمانی
کشتن ِجوان ورزشکار و تنومندی مانند مقتول آن
اش طوری است که توان و ُعرضه ی
ِ
هم با چندین ضربه چاقو نداشته!! شاید قسمت بوده من و شما اینجا باشیم تا نه تنها
برای موکلین خودمون بلکه برای متهم پرونده کاری کنیم و با شناسایی قاتل واقعی
مانع قصاص متهمی بی گناه شویم.
کالم همکار جوانم نوری شد بر ذهن تاریکم در مواجهه با این پارادوکس ،علیرغم جوانی
اش جمله ای پرمغز وقابل تامل گفت که شــد سبب جسارت و جراتی برای پذیرفتن
پرونده بلکه گره ها و چالش های پرونده را حل کنم .اتفاقی نادر و عجیب !وکیل اولیاءدم
بودم و مکلف به دفاع از حقوق متهم به قتل و از این دست پارادوکس ها همراه همیشگی
یک وکیل است زمانی که سوگند یاد میکند برای احقاق حق و کشف حقیقت تالش
کند نه صرفا برای اثبات ادعای موکلش .اینجاست که باید پاشنهی کفشت را بکشی و یا
علی بگویی با توکل به نام اعظم حق وارد پرونده شوی برای کشف حقیقت.
سه روز درگیر مطالعه ی پرونده بودیم و دو هفته طول کشید تا جزء به جزء پرونده را
تطبیق دهیم،نکته ی قابل تامل گواهی پزشــکی قانونی و شکل جراحت هایی بود که
منجر به قتل شده بود!!شــش ضربه به سینه و گردن مقتول...مقتول جوانی با۸۹کیلو
وزن۱۸۷،ســانتی مترقد و متهم به قتل،جوانی بود با۱۶۰سانتی متر!!چطور متهم ،قادر
بوده به گردن مقتول ضربه بزند؟همین پرسش،شد سرنخ تقاضای بررسی عمق جراحات
وشکل ضربات چاقو....پنج سال بعد مشخص شد نوجوانانی که روزگاری از سوی مقتول
مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند دریک اقدام جمعی به وی حمله کرده،هریک مدعی
بود او ،مقتول را به قتل رسانده واین یعنی چالش قضایی در انتساب اتهام قتل مستند به
ماده۴۷۹به بعد قانون مجازات *خاصه ماده۴۸۲در خصوص زمانی که به طور مشخص و
واضح نمی توان جنایت را به شخص یا اشخاص معینی نسبت داد.شاید سابقه ی اخالقی
مقتول به انضمام چالش های قضایی ناشی از اقرار برخی متهمین و...مهم ترین دلیل بود
برای اعالم رضایت خانواده ی مقتول حتی بدون دریافت دیه.
*چنانچه فردی در اثر رفتار عده ای کشته شود اما مشخص نباشد رفتار کدامیک سبب
جنایت شده،قصاص ساقط و دیه اعمال می شود/اما چنانچه مقتول در اثر چند ضربه
به قتل رســیده وپزشکی قانونی گواهی دهد که قتل حاصل جمع رفتارهای ارتکابی
است(شرکت در قتل) حکم قصاص صادر می شود.

«مهدکودک»؛«کودکستان»میشود

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
گفت :در حالی که در اساسنامه سازمان
اینطور پیش بینی شده ظرف سه ماه باید
سازمان تشکیل میشــد اما االن  ۱۷ماه
گذشته و هنوز استقرار به درستی شکل
نگرفته است.
مجتبی همتیفر ،رئیس سازمان ملی تعلیم
و تربیت کودک در ســالگرد تشکیل این
ســازمان گفت :اساسنامه مصوب شورای
عالی انقالب فرهنگی در مورد سازمان ملی
تعلیم و تربیت کودک جامعیت زیادی دارد
و از نظــر جامعیت ،تغییرات کودکی را از
بدو تولد دیده و همه مراکز مهدکودکها و
پیش دبستانها را مدنظر قرار داده است.
۱۱شهریور  ۱۳۹۹مقام معظم رهبری در
جمع مســئوالن آموزش و پرورش درباره
اهمیت دوران کودکی و لزوم ســاماندهی
مهدکودکها نکات ارزندهای بیان کردند.
پــس از ایــن بیانــات ،در  ۲۵آذر ۱۳۹۹
شــورایعالی انقالب فرهنگــی بهمنظور
ساماندهی امور مرتبط با تعلیم و تربیت دوره
کودکی ،تصویب کرد که تمامی امور مربوط
به مهدهای کودک و سایر مراکز نگهداری
کودکان اعــم از صدور مجوز ،برنامهریزی،
هدایــت و نظارت ،تقویت اســتانداردها و
ارزیابی به وزارت آموزش و پرورش محول
شود و نهادی وابســته به وزارت آموزش و
پرورش برای عهدهدار شدن یکپارچه امور
مرتبط با تعلیم و تربیت کودک تشــکیل
شــود .بر این اســاس در  ۷بهمن ،۱۳۹۹
اساسنامه «ســازمان ملی تعلیم و تربیت
کودک» به تصویب شــورایعالی انقالب
فرهنگی رســید و  ۲۶اسفند  ۱۳۹۹برای
اجرا ابالغ شــد و در  ۱۳مرداد  ،۱۴۰۰این
سازمان طی مراسمی با حضور وزیر آموزش
و پرورش رسماً آغاز بهکار کرد.
همتیفر در خصوص فلســفه تشــکیل
ســازمان ملــی تعلیم و تربیــت کودک
گفت :چالشــی مزمن در کشور داشتیم
که مســئله تعلیم و تربیــت کودک بین
تداخل کاری دســتگاهها رها شــده بود،
آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی در
بخشهایی همپوشــانی و در بخشهایی
تداخل داشتند ،این امر باعث شده بود که
موضوع تعلیم و تربیت به درستی دنبال
نشود تا اینکه در  ۱۱شهریور ماه  ۹۹مقام
معظم رهبری در ســخنرانی که در جمع
مسئوالن آموزش و پرورش داشتند به این
مسئله اشاره داشتند که مهدکودکها رها
هستند و آنطور که باید ساماندهی نشده و

اربعینیها این اخبار را بخوانند؛
امروز  ۱۵شهریور ماه اخبار گوناگونی از اربعین منتشر
می شود که شاید زائران اربعین برخی از این اخبار را
نخوانده باشند؛ در این بسته خبری می توانید از مهم
ترین اخبار مربوط به اربعین مطلع شوید.
 ۱۱روز بــه اربعین مانده اســت ،برخیها هنوز دل
آشوبی طلبیده شدن یا نشــدن را دارند و علیرغم
اینکه برنامه ریزی کاملی برای سفرشان داشته اند
اما هنوز گذرنامه و یا برگ گذر موقت به دستشــان
نرسیده اســت .در این میان پســرانی هستند که
نمیدانند آیا میتوانند به سفر اربعین بروند یا خیر،
این افراد همانهایی هستند که به سربازی نرفته اند
و احتمال میدهند که شاید برای این سفر بتوانند از
ارفاقات قانونی استفاده کنند.
برخیها هم نمیدانند باید برای ســفر به کدام مرز
مراجعه کنند که ترافیک گیت خروجی کمتری را
تجربــه کنند؛ البته از حوادث جادهای این ایم نباید
غافل شد؛ امروز هم مانند روزهای قبل اخبار مختلفی
در ارتباط با اربعین و این سفر منتشر شد که در ادامه

الزم است رویکرد و نگاه تربیتی نسبت به
مهدکودکها ساماندهی شود تا به جایگاه
مــورد نظر به دســت آید.البته این نکته
پیشتر در بند  ۲سیاستهای کلی «ایجاد
تحول در نظام آموزش و پرورش کشور»
در ســال  ۹۲از سوی مقام معظم رهبری
ابالغ شــده بود که خدمات آموزشــی و
پرورشی از مهدکودک تا پیش دبستانی
تا دانشگاه امور حاکمیتی است و در حوزه
تعلیم و تربیت قرار میگیرد.
فرآیند شکل گیری سازمان تعلیم و تربیت
در حال طی شدن است

وی ادامه داد :خود همین باعث شــد برای
یکپارچه کردن مجموع خدمات ،شورای عالی
انقالب فرهنگی به میــدان بیاید و مجموع
مصوبات قبلی که در راســتای امور تربیتی
کودک که بهزیســتی و آمــوزش و پرورش
داشــت را تجمیع کند و به وجهه تربیتی،
آرمان جدیدی ببخشد تا نگاه ملی و فراگیر در
مجموع دستگاهها که در این حوزه مسئولیت
دارند یکپارچه و مجموع مراکز را راهبری کند.
بر این اساس ماده واحده تشکیل سازمان ملی
تعلیم و تربیت کودک در آبان ماه  ۱۴۰۰به
تصویب رسید در اسفندماه هم ابالغ شد و هم
اکنون فرآیند شکل گیری سازمان در حال
طی شدن است.
وی در این باره که مصوبه شورا تا چه حد
توانســت مطالبات این حــوزه را تامین و
دغدغه های مقام معظم رهبری را مرتفع
کند؟ گفت :مصوبه و اساســنامه سازمان
ملی تعلیم و تربیت کودک به لحاظ پاسخ
به دغدغــه مقام معظم رهبــری یکی از
رکورددارهاست ،یعنی رهبری دغدغهای را
مطرح کردند و شورای عالی انقالب در بازه
 ۷ماهه اقدامات الزم را انجام داد و مصوبه
تصویب شــد و هماکنون در حال تشکیل
سازمان هستیم ،خود این کار پیشرو بود
و تصویب آن سرعت عمل ویژهای داشت.
اساســنامه جامعیت زیادی دارد و از نظر
جامعیت تغییرات کودکــی را از بدو تولد
دیده است همه مراکز مهدکودکها و پیش
دبستانها را مدنظر قرار داده است .حتی
مراکزی را پیش بینی کرده که ساماندهی
کمی و کیفی را نیز در نظر داشته باشد.
اختیارات الزم به سازمان ملی تعلیم و
تربیت کودک داده نشده است

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
ادامه داد :همه آنچه که در ســه سال اول
تولد کودک به والدین مربوط میشود نیز
پیش بینی شده تا والدین آموزشهای الزم

را ببینند و توانمند شــوند ،بر این اساس
همه موارد مربوط به زیســت بوم کودک
مورد توجه قرار گرفته ،در این زمینه همه
ملزوماتی که کودک به عنوان مصرف کننده
به آنها توجه میکند مدنظر است که این
امر یکی از ویژگیهای قابل تامل اساسنامه
اســت چرا در ایــن چارچــوب بازیها،
سرگرمیها ،محصوالت فیزیکی ،مکتوب،
ورزشی ،حقوق کودک ،مسایل جسمی و
روانی کودک دیده شده است .مثال در این
زمینه کتاب کودک ،انیمشن و اسباب بازی
حوزههای اســت که کودک از آن خدمات
دریافت میکند و در ماده  ۶اساسنامه آمده
است؛ در واقع هر چه که به کودک مربوط
است در فضای سازمان ملی تعلیم و تربیت
کودک گنجانده شده است .همه این موارد
نشان میدهد که اساسنامه جامعیت دارد
اما اینکه حمایتهای جامع در اساســنامه
دیده شده است؟ در پاسخ باید گفت که به
نظر میرسد در جوانبی علی رغم تکالیف و
ماموریتها ،اختیارات الزم به سازمان ملی
تعلیم و تربیت کودک داده نشده است.
همتیفر ضمن اشاره به نقش و انتظارات
از دستگاه ها درباره این مصوبه چیست؟
اظهار کرد :ســازمان ملی کودک رویکرد
تنظیم گرانه و حاکمیتی دارد و در عین
اینکــه در دل وزارت آموزش و پرورش به
عنوان سازمان مستقل پیش بینی شده ،اما
مجموعه وظایفش فراتر از وزارت آموزش
و پرورش اســت و در سطحی باالتر از آن
و در سطح ملی دنبال میشود؛ چراکه در
عنوان آن ســازمان ملی قید شده است.
بنابراین درست است که این سازمان در
وزارت آموزش و پرورش متمرکز است اما

از وضعیت مرز تا چاپ برگ گذر

مهمترین این اخبار را مرور میکنیم.
ســردار تقی مهری رئیس وظیفه عمومی تکلیف
افرادی که سربازی نرفته اند و به اصطالحی مشمول
غایب هستند را مشــخص کرده است؛ مهری بیان
کرد« :افرادی که به هر دلیلی وارد غیبت شــدهاند
به هیچ عنوان چه در شرایط عادی و چه غیر عادی
و ویژه مانند ســفر اربعین اجازه خروج از کشــور را
ندارند».

خودروهایــی را که ســرعت غیرمجــاز دارند و یا
سبقتهای غیرمجاز انجام میدهند و یا رانندگانی
که حرکت و ناهنجاریهای ترافیکی داشته باشند را
به پلیس راهور معرفی کند.
همچنین از فردا محدودیتهای ترددی در برخی از
محورهای منتهی به مرز از سوی پلیس راهنمایی و
رانندگی برقرار میشود که جزئیات این محدودیتها
را میتوانید از اینجا بخوانید.

ســردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور هم
مأموریت پهپادها را در ایام اربعین تشریح کرد و گفت:
«پهپادها میتوانند  ۹ساعت در آسمان باشند و طول
مسیر را بدون هیچ مشکلی نظارت کند و برای مرکز
کنترل فیلم و عکس ارسال کند .به عنوان مثال پهپاد
پلیس راهور میتواند دائم مسیر حمیل تا ایالم را در
یک لوپ حرکت کند و تصویر هوایی داشته باشیم و
گزارشات الزم را از این وسیله دریافت کنیم».
به گفته رئیــس پلیس راهــور ،پهپادها میتوانند

ســردار مهدی حاجیان ســخنگوی فراجا در یک
برنامه تلویزیونی از صدور آنی برگ گذر ویژه اربعین
خبر داد .وی در ایــن برنامه گفت« :از امروز صدور
برگ گذر ویژه به روز شــده است ،یعنی اگر کسی
برای گرفتن برگ گذر ویژه امروز اقدام کند همین
امروز و در همان لحظه برایش برگ گذر ویژه صادر
میشود».
نکته قابل تأمل این اســت کــه این خبر به معنی
تحویل آنی نیســت و منظور سخنگوی فراجا این

پهپادها در مأموریت اربعین چه میکنند؟

چالشی مزمن در
کشور داشتیم که مسئله تعلیم
و تربیت کودک بین تداخل
کاری دستگاهها رها شده بود،
آموزش و پرورش و سازمان
بهزیستی در بخشهایی
همپوشانی و در بخشهایی
تداخل داشتند ،این امر باعث
شده بود که موضوع تعلیم و
تربیت به درستی دنبال نشود
تا اینکه در  ۱۱شهریور ماه
 ۹۹مقام معظم رهبری در
سخنرانی که در جمع مسئوالن
آموزش و پرورش داشتند به
این مسئله اشاره داشتند که
مهدکودکها رها هستند

دوران کودکی به آموزش و پرورش محدود
نمیشود و دستگاههای نظیر وزارت ارشاد،
صدا و سیما و بخشهای دیگر آموزش و
پــرورش مثل معاونت ابتدایــی و کانون
پرورش فکری کودکان نهادهای مرتبط با
کودک هســتند .بر این اساس هر نهادی
که به نحوی قرار است خدمتی به کودک
ارایه کند چه مستقیم و غیرمستقیم باشد
تنظیمگری آن با ســازمان ملی تعلیم و
تربیت کودک است؛ این اختیار را هیات
امنای ســازمان پیش بینی کرده است.
هیات امنا  ۲۶نفــر عضو دارد که اعضای
سه قوه ،والدین ،صاحبنظران ،نمایندگان
مهدکودکها در کنار نمایندگان نهادهای
حاکمیتی مثل صدا و سیما و حوزههای
علمیه را شامل میشود.
وی افزود :ســاختار برای اجرا باید بتواند
الزامات خوبی داشته باشد ،در گیرودارهای
اداری کشور محدودیتهایی وجود دارد که
از زمان ابالغ مصوبه نتوانستهایم از گیرودار
اختالفات اداری و ساختارهای بروکراسی
عبــور کنیم .در حالی که در اساســنامه
اینطور پیش بینی شده که ظرف سه ماه
باید سازمان تشکیل میشد .االن  ۱۷ماه
گذشته و هنوز استقرار به درستی شکل
نگرفته است .پس از تشکیل باید تعریف
ســاختار و جذب نیروهــای متخصص
متناسب با ماموریتها ،پیشبینی بودجه
الزم متناسب با ماموریتها صورت گیرد.
روابط و تعامل با ســازمان های دیگر نیز
باید تعریف شود.
به گفته وی ،برخی اختالفات ناشــی از
نقش و نسبت ســازمان با سایر نهادها از
ابتدای تصویب اساســنامه وجود داشته
که البته کوتاهیها از سوی برخی نهادها
مانند ســازمان بهزیستی کشــور اتفاق
افتاده است .بر اساس مصوبه باید تا زمان
اســتقرار ســازمان و مراکزی که تاکنون
خدمت رسانی میکردند ،کارشان را ادامه
میدادند ،بدون اینکه مجوز جدید صادر
شود ،به محض اینکه اساسنامه ابالغ شد
سازمان بهزیســتی مسئولیت خودش را
تفویض کرد و آن قســمت را نپذیرفت و
این امر سبب شد سازمانی که هنوز شکل
نگرفته درگیر یک مسئله تصدی گرایانه
و اجرایی شــود و مســایل مهدکودکها
نظیر نیروی انسانی و مشکالت معیشتی
مهدها و استانداردها و فضاها مورد بحث
و مناقشــه قــرار گیرد .با کنارکشــیدن
غیرمسئوالنه بهزیستی همگی این موارد

ماجرای صدور آنی برگ گذر ویژه اربعین چه بود؟

است که روزانه برگ گذر ویژه اربعین صادر میشود
اما برای تحویل افراد باید منتظر پست باشند.
ســید مجید میراحمــدی رئیس ســتاد اربعین
حســینی هم به وضعیت خروج از کشور اتباع غیر
ایرانی پرداخت و گفت :« :تا به این لحظه مشــکل
اتباع افغانستانی و پاکستانی برطرف نشده و توصیه

میشــود این افراد به هیچ عنوان به مرز شــلمچه
مراجعه نکنند و تا اعالم نتیجه برطرف شدن مشکل
منتظربمانند».
در این میان سردار تیمور حسینی جانشین رئیس
پلیــس راهور خبری تلخ را اعــالم کرد؛ وی گفت:
«امروز سه وسیله در ایالم با هم برخورد کردند که

بر دوش آموزش و پــرورش قرار گرفت.
این امر چالشهایی را پیش آورد که دوره
استقرار سازمان را زمانبر کرد.
همتی فر ضمن بیان اینکه کارها با اولویت
الزم به دلیل کوتاهی هایی که نهادهای
مســئول انجام دادند اتفاق نیفتاد ،مثال
بــرای رفع این دغدغهها بــه بودجه نیاز
است ادامه داد :انگیزه مند کردن افراد نیز
باید در دستور کار قرار گیرد ،حمایتهای
الزم باید صورت گیرد ،در مناطق عشایری
نیز باید خدمــات الزم ارایه شــود ،هم
اکنون بودجهها که به صــورت پراکنده
در ســازمانهای مختلف وجــود دارد که
باید به صورت متمرکز وارد این ســازمان
شود .برخی فکر میکنند با ایجاد سازمان
ملی کــودک اداره امور مربوط به کودک
پراکندهتــر شــده اســت در صورتی که
اینگونه نیست.
حدود  2۰هزار مهدکودک به آموزش و
پرورش متصل شدند

همتی فر ادامه داد :بخشــی از  ۱۷ماهی
که از ابالغ مصوبه اساسنامه سازمان ملی
تعلیم و تربیت کودک میگذرد در دوره
کرونا بوده و بخش مهمی از مهدها تعطیل
بودند .انتقال مهدها به آموزش و پرورش
و اصالح ساختارها گام بزرگی بود که در
این ایام برداشــته شــد؛ حدود  ۲۰هزار
مهدکودک داریم که به آموزش و پرورش
متصل شــدند .توانستیم بخش مهمی از
این مهدکودک ها را برای خدمت رسانی
به کودکانی که والدین شاغل دارند به کار
گیریم .تدوین آیین نامهها و شــهریهها و
ضوابط بخش دیگــری از اقدامات انجام
شده در این دوران است .در این ایام رویداد
یارستان کودکستان که برای شناسایی و
ارزشیابی محصوالت فاخر مهدکودک به
صورت ملی برگزار شــد .همچنین تغییر
عناوین مهدکودکها و پیش دبســتانها
با همکاری فرهنگستان علوم انجام شده
و در آینده مهدکودکها در ســه ســال
اول به عنوان «کودکســتان» خواهد بود.
امیدواریم بــه زودی نتایج ملموس تری
برای کودکان والدین و مربیان و مدیران
داشته باشــیم.تعلیم و تربیت کودک اگر
جدی گرفته شود پایه و اساس پیشرفت
و نظام تعلیم و تربیت اســت اگر دغدغه
تحول و عدالت آموزشی داریم مسیرش از
دوران کودکی میگذرد .امیدواریم بتوانیم
با مشارکت نهادها خدمات با کیفیت تری
را به مردم ارایه دهیم.

به موجب این تصادف سه نفر از هموطنان جان خود
را از دست دادند».
ســردار هادیانفر رئیس پلیس راهور از اعداد و ارقام
اربعینی سخن گفت ،وی با بیان اینکه یک میلیون و
 ۴۰۰هزار تردد توسط تردد شمارها ثبت شده است،
گفت ۵۵« :درصد زائران مرز مهران ۱۰ ،درصد مرز
چذابه ۳۰ ،درصد مرز شــلمچه و چهار درصد مرز
خسروی را برای خروج از کشور انتخاب کردند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگــی بیان کرد۵۰ :
درصد از ظرفیتهای پارکینگ شهر مهران پر شده
است اما در محور ایالم مهران رفت و برگشت هیچ
مشکل ترافیکی نداریم».
نکته قابل توجه موکب داران

موکــب داران و رانندگان کامیونی که تصمیم دارند
لوازم موکب را از مرز خارج کنند بدانند که تا ساعت
 ۲۴امشب وقت دارند تا از مرز خسروی به سمت عراق
بروند و از فردا باید برای خروج کامیونهایی که بارشان
لوازم موکب ها است از مرز سومار خارج شوند.
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اینستاگرام  ۴۰۲میلیون دالرجریمه شد

سناریوسازحاشیهها
تحلیل شخصیت «تتلو» و نگاهی به آنچه شد؛

کمتر پیش آمده کسی «تتلو» را نشناسد؛
حتی کســانی که مخالــف صددرصد او
هســتند .چرا که او خوب بلد اســت که
خودش را هرچند وقت یک بار ســر زبان
بیندازد .چراکه بازیگر خوب و پرطرفداری
اســت به خصــوص بــرای گردانندگان
سایتهای شرطبندی و برخی فعاالن بازار
رمز ارز!
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل
از ایسنا؛ امیرحسین مقصودلو معروف به
«تتلو» و طرفدارانش خیلی وقت اســت
به عنوان یک پدیده توســط روانشناسان
و جامعهشناســان مورد تحلیل و بررسی
قرار میگیرند .تتلو خودش به تنهایی یک
ژانر است .یک ژانر پر طرفدار که هر کاری
دلش بخواهد میکند .فراخوان دعوت به
حرمسرای شخصیاش را منتشر میکند،
کنســرت میگذارد و با فحاشــی زیاد به
هوادانش ،کنســرت را کنســل میکند
و خیلــی کارهای دیگر کــه در همه آنها
رهاست؛ رها و بیپروا آنقدر که این آخری
حتی وعده خودکشی روی استیج کنسرت
را هم دادهاست!
پسر آرامی که از همه مرزها عبور کرد

تتلو فعالیتش را از سال  ۱۳۸۳از زیرزمین
آغاز کرد .اظهار جمالت توهینآمیز علیه
زنــان از اولین طغیانهای او بود ۱۳ .آبان
 ،۱۳۹۷اینســتاگرام اعالم کرد که اکانت
امیر تتلو را بستهاست؛ به این دلیل که او
«جمالتی توهینآمیز علیه زنان» بهکار برد
و از هواداران مرد خود خواســته تا «زنان
را کتک بزننــد یا به آنها توهین کنند».
پس از این اتفاق نه تنها کوتاه نیامد بلکه
با حساب کاربری جدید به فعالیت خود در
اینستاگرام ادامه داد.
و در نهایــت ۶اردیبهشــت مــاه ۱۳۹۹
حساب تازه اینســتاگرام تتلو که بیش از
 ۴/۴میلیون دنبالکننده داشت برای بار
دوم بسته شــد .این بار ماجرا این بود که
او در چند اســتوری نوشت که قصد دارد
«حرمسرا» راهاندازی کند و از دختران ۱۵
تا  ۲۰ســاله خواست که به «حرمسرای»
او بیایند.
پــس از ناکامی تتلو برای بازگشــت به
اینســتاگرام ،او یــک شــبکه اجتماعی
دیگری را بــرای ارتباط با مخاطبان خود
انتخاب کرد .تتلو در کانال تلگرام خود از
همه هوادارانش خواســت که اینستاگرام
را ترک کرده و به یوتیوب بپیوندند .پس

از بازگشــت تتلو به یوتیــوب ،او تصمیم
به رکورد یوتیوب گرفــت و از هوادارانش
خواســت که زیر پست «یه ســرم به ما
بزن» در یوتیوب کامنت بگذارند و کامنت
هواداران به بیش از  ۱۹میلیون رســید و
رکورد کامنت یوتیوب در جهان را زد.
عشق حقیقی یا سریال سازی پولساز

پس از آن در یک ســناریو سحر قریشی
تصمیم گرفت تا برای مدتی با تتلو نقش
یک زن و شــوهر عاشــق را بازی کنند.
دســتمزد حضور در این نقش ،آنقدر اغوا
کننده بود که سحر قریشی تصمیم گرفت
از خیر صورتش هم بگــذرد و با تتوهای
رنگــی روی دســت و صورتش مخاطب
جذب کند .نقشی که در کمتر از یک سال
تمام شــد و سحر قریشی که حاال در این
بازی عالوه بر پول بیش از  ۵میلیون فالوئر
عایــدش بود ،اعالم کرد که این رابطه (به
قول خودش ازدواج) تمام شده و تتلو او را
گول زده بوده است.
آرامه اعتمادی (منتقد ســینما) چندی
پیش از پشت پرده این بازی پرده برداشت
و در توییتی نوشت« :ازدواج سحر قریشی
و امیر تتلو ،یک معامله دو ساله و چندصد
میلیاردی با اسپانسری یک رمز ارز و بازدید
یوتیوب است .یک تهیهکننده بنام سینما،
در این ســناریو دخیل اســت که بیست
میلیارد سهم خالص او از این ماجراست.
دوبی بودن قریشی در همین سناریوست.
تتلو در آهنگ جدیدش هم اشاره به رمزارز
دارد».
ورود تتلو به دنیای رمز ارزها

راهاندازی یک ارز دیجیتال توسط تتلو در
خردادماه ســال  ۱۴۰۰که ســر وصدای
زیادی را در جامعه کریپتو به پا کرد ،توکن
 TNTدر تاریخ  ۲۱خرداد سال گذشته به
صورت عمومی عرضه شد؛ توکنی هم که
به نام تتلو ساخته شد ،پر از مشکل بود و
بعد از مدتی ،تتلو اعالم کرد که این پروژه
منتفی است.
ما با آدمی روبرو هستیم که موسیقی را فهم
کرده است

رضــا مهدوی (موســیقی دان و مدیرکل
اســبق مرکز موســیقی حوزه هنری) در
تحلیل شــخصیت «تتلو» میگوید :ما با
آدمی روبرو هستیم که موسیقی را خوب
فهم کرده و در هر گونه از موسیقی های
غیراستاندارد که باشد ،میتواند به عنوان
یک مجری توانمند مورد توجه قرار گیرد.

اما از بــد حادثه و به دلیل مســائلی که
خودش بارها به آن اشاره کرده ،کودکی و
روند طبیعی خوبی در زندگانی نداشته و
برای همین دچار عقده و کمبودهایی است
که دوست دارد ،به هر طریق دیده شود.
این نوازنده سنتور معتقد است :در سالهای
اخیر جوامع به ســمتی ،رفته که مردم از
هنرمندشان ،انتظار «شقالقمر» دارند! در
گذشته وقتی هنرمندی کار شاخصی ارائه
مــیداد ،مردم تا مدت های طوالنی از آن
اثر لذت میبردند و با آن زندگی میکردند
اما از دهه هشتاد تا کنون با نفوذ بی رویه
فضای مجازی در زندگی مردم و با وجود
حجم زیاد اطالعاتی که بدرد هر کســی
هم نمی خورد ،توقع مخاطب از هنرمند
حتی هفتهای یک اثر نیست؛ بلکه لحظهای
شده است و توقع دارند هنرمندان در هر
فرصتی یک اتفاق رقم بزنند!
این مدرس دانشگاه ادامه میدهد :گاهی
وقتهــا از هنرجو یان و دانشــجوهایم
میپرســم که چرا این موسیقیهای رپ
با الفاظ رکیک را در تلفنهای همراهتان
ذخیــره میکنیــد و گاه بــه گاه گوش
میدهید؟ میگویند ما از نوع تفاوت این
آدمها با دیگران لذت میبریم .از آن تاثیر
نمیگیریم اما بدمــان نمیآید مثال یک
ســاعت در فضای متفاوت تری موسیقی
گوش دهیم .به زعم بنده حقیقتا الزم است
در یک میزگرد جدی در فضای دانشگاهی
و رســانه ای در این بــاره بحث و چالش
پیش بیاید .دانشجویان من در رشتههای
فرهنگی و علوم انسانی و تربیتی تحصیل
میکننــد و موســیقی برایشــان جنبه
ســرگرمی دارد .آنها میخواهند در کنار
فضای جــدی که در زندگی روزمره دارند
با موسیقی سرگرم شوند و نگاه کارشناسانه
بــه آن ندارند اما من و امثال بنده دغدغه
موســیقی داریم و به این موضوع حساس
هستیم  .متاسفانه متولیان امر ،خیلی به
حرف جماعت کارشــناس موســیقی در
سطوح مختلف توجه نمیکنند.
این موسیقی پژوه میگوید :تتلو موسیقی
ای به مخاطبش ارائه میدهد که مشخصا
نمیتوانم بگویم این موسیقی خوب است
یا بد اســت .او از بهترین تکنولوژی زمان
برای تولید آثار بهره میبرد و فارغ از کالم
های زشت و نامربوطی که به کار میبرد،
برای موسیقیاش تالش میکند و بی شک
مشــاورانی کارآزموده هم دارد .اما گویی

هیچ گاه حرف شنوی از معلمانش نداشته
تا برخی بایدها و نبایدها و بنیان روفتار و
منش جهان هستی در عالم هنر را برایش
معنا بخشی و تفهیم کنند.
تتلو یک پسر آرام بود که فقط مجوز می
خواست

این موسیقی دان با اشاره به فعالیتهای
ســابق تتلو در ایران میگوید :زمانی که
در ویدئویی تبلیغاتی از «تتلو» منتشــر
شــد؛ «تتلو» در آن ویدئو ،یک پسر آرام
بود که صرفا مجوز میخواست برای ادامه
فعالیتش بدون جنجال و نشــان می داد
که اهلیت هم دارد امــا در کنار مدیران
وزارت ارشــاد وقت ،مســئول و مشاوری
نبــود که به ایــن موضوع توجــه کند؟!
متاســفانه قد و قامت مشاوران و معاونان
بیشتر مواقع کوتاهتر از مدیران باالدستی
اســت .در دولت احمدینژاد درخواست
هایی از خوانندههای خارجنشین بود که
به ایران برگردند ،اما مدیر وقت موسیقی
توان مدیریتی قوی نداشت و مستاصل در
امضای یک آلبوم ماند و «حبیب» خواننده
بی گناه با صــدای ویژه و مولف عاقبت از
غصه دق کرد.
مهدوی تاکید میکند :مگــر در دورهای
«تتلــو» روی ناو نیــروی دریایی ارتش
جمهوری اســالمی نرفــت و برای خلیج
همیشــه فارس و تمامیت ارضی کشــور
نخواند و از تلویزیون هم تصاویری کوتاه به
نمایش درآمد؟ حرف من این است که تتلو
اهل بود ،رام بود و حاضر بود برای دریافت
مجوز ،حداقل در مجامع رسمی عقدهها و
کمبودهایش را کنار بگذارد اما این اتفاق
مثل بســیاری دیگر از بی تدبیری ها ،به
هر دلیل اتفاق نیفتاد .تتلو میتوانست با
مجوز و تحت کنترل کار کند و اجراهای
خارجیاش را هم زیر نظر ضوابط کشورش
داشته باشد .او در سالهایی که برای کسب
مجوز تالش کرد ،فقط توهین و بیمهری و
بی توجهی دید و طبیعی است پس از سال
ها نتیجه نگرفتن به آن طرف آب برود و
ژست اپوزیســیون هم بگیرید و ماجراها
و بی اخالقی ها پشــت سرهم؛ خیلیها
این طور وقتهــا این رفتار را میکنند تا
خارجیها حمایتشــان کننــد و آنها هم
شروع میکنند به ناروایی ها ! اعتقاد دارم
باید جذب حداکثری داشــته باشیم .از
زاویه دیدگاهی «تتلو» را مقصر وموضوع
اصلــی نمیدانم  ...بلکه برخی مدیران که

به هردلیل محافظه کار هســتند و گاهی
پوست خربزه زیر پای آدمها و هنرمندان
ســاده دل میاندازنــد و آن هــا را غیر
مستقیم روانه آن ور آب میکنند!» از یک
بیمار روحی یا جســمی چه انتظاری می
رود؟ مگر نه آن که باید از سر مهرورزی و
مدارا درمانش کرد؟ هنرمندان که از دیگر
طبقات جامعه حساس ترند و کاربردی تر.
بخشی از مظلومیت فرهنگی ما نشات از نا
َمداری ها و رفتارهای بگیر و ببندی است
و نه فرهنگی و ارشاد مآبانه.
ماجرای مهاجرت محسن نامجو چه بود؟

مهدوی با اشــاره به زمــان مدیریتش در
مرکــز موســیقی حوزه هنــری توضیح
میدهد :در مرکز موسیقی ما «پروژه سه
محسن» داشتیم .برنامههایی برای محسن
چاوشی ،محســن نامجو و محسن یگانه
داشتیم .این سه نفر از نظر ممیزی ارشاد
اصطالحا زیرزمینی کار میکردند  .قابلیت
این را داشــتند که فعالیت مجاز داشــته
باشند و به زعم بنده ناتوانی کارشناسان و
طراحی مدیریتی بود که نام مصطلح غلط
زیر زمینی گرفتند  .اینان تولیدات خانگی
داشــتند و به توسعه موسیقی و هنر می
اندیشیدند از مراتبی دیگر ...وقتی بخشی از
آلبوم «ترنج» نامجو را با مجوز خود منتشر
کردیم او راضی بود ،چون میخواست در
بین هموطنان و کشورش کار کند .کارها
داشــت خوب پیش رفت اما بخشــی از
بدنه مدیریتی معاونت هنری ارشــاد پس
دو مجوزی که به او دادند برای موســیقی
تئاتر عاشورایی و تولید کتاب صوتی سپس
بدالیل نامعلومی ســنگاندازی کردند تا
نامجو برود و رفت .نامجو کسی بود که در
محفل «در حلقه رندان» حوزه هنری در
تاالر اندیشه برنامه ها اجرا میکرد .اما عده
ای از ارشــادی های وقت ،هنگام بررسی
آلبومش ،روی کاغذ نوشتند :این موسیقی
نیست!..؟
این منتقدهنــری اضافــه میکند :تتلو
را راحت میشــد ،در ایران نگه داشــت
اما متاســفانه ما میان برخورد ســلبی و
ایجابیمان مرز مشــخصی نداریم .هنوز
جایگاه رافت اســالمی را پاس نمیداریم.
موضوع اینجاست که بعضی جوانان ایرانی
چند سالی است به دنبال این هستند که
مجوز نگیرند؛ چرا که آنطرف تر با آغوش
باز پذیرفته می شود و این خیلی خطرناک
است.

نیمیازوالدینتحملشنیدنموسیقیموردعالقهفرزندانشانراندارند
فرهنــگ عامه با گذشــت زمــان در حال
تغییر است .بیشــتر فرزندان امروزه آهنگ
خوانندههای معــروف و جوان امــروزی را
میشناســند ولی به ندرت بیــن کودکان
و نوجوانان مــواردی یافت میشــود که با
موســیقیهای قدیمیتر و کالسیک ارتباط
برقرار کنند.
به گــزارش روزنامه «صبح امــروز» و به نقل
از یورونیــوز ،فرهنگ عامه با گذشــت زمان
در حال تغییر اســت .بیشــتر فرزندان امروزه
آهنگ خوانندههای معــروف و جوان امروزی
را میشناســند ولی به ندرت بیــن کودکان
و نوجوانــان مــواردی یافت میشــود که با
موسیقیهای قدیمیتر و کالسیک ارتباط برقرار
کنند .نتایج یک نظرسنجی از  ۲۰۰۰والد دارای
فرزندان  ۶تا  ۱۲سال ،نشان دهنده آن است که
حدود  ۴۱درصد کودکان آهنگ خوانندههای
جوان را تشخیص میدهند این در حالیست که
تنها  ۲۸درصد این گروه سنی قادر به تشخیص
آهنگهای گروههای نسل قبلی هستند.
حال این سوال پیش میآید که به چه میزان

والدین در مورد فرهنــگ عمومی کودکان
آگاهی دارند؟
در حالیکه از هر  ۵کودک  ۲نفر انیمیشنهای
«یخزده»  ۴۳درصد« ،موآنــا»  ۴۲درصد و
ویدئوی کارتونی معروف «بیبی شارک» ۴۰
درصــد ،را میشناســند ،در مقابل تنها ۲۹
درصد از انیمیشن تلویزیونی «دنیای استیون»
اطالع دارند .این نظرسنجی نشان میدهد که
والدین و فرزندانشــان نهتنها در مورد عالیق
یکدیگر میتوانند آگاهی پیدا کنند و چیزهای
زیادی یاد بگیرند بلکه انجام این کار میتواند
راهی مؤثر برای نزدیکتر کردن خانوادهها به
یکدیگرباشد.
نتایج این تحقیق نشان میدهد که کودکان
زمانی که والدینشــان به چیزی که دوست
دارند عالقه نشــان میدهند یا در مورد آن
مطلع هستند هیجانزده میشــوند .از هر
پنج والدین سه نفر( ۶۱درصد) تمایل دارد تا
در مورد ســرگرمیها یا عالیق فرزندان خود
اطالعات بیشتری کسب کنند.
حدود  ۶۳درصد پدر و مادرها ،سرگرمیهای

دوران کودکی خود را به فرزندانشان آموزش
میدهند .این شامل همان سرگرمیهای است
که در دوران کودکی خود تجربه کرده اند .در
ایــن میان میتوان بــه ورزش ( ۵۹درصد)،
بازیهای ویدیویی ( ۵۸درصد) ،کارت بازی
( ۵۶درصد) و بازی تســت اطالعات عمومی
( ۵۴درصد) اشاره کرد.
والدین انتظار دارند فرزندانشــان تا سن ۱۰
ســالگی از این تفریحات لــذت ببرند۵۷ .

درصد والدینی که عاشق موسیقی هستند به
فرزندان خود آموزش میدهند که کودکانشان
به همان آهنگهایی عالقهمند شوند که در
دوران جوانی خود از آن لذت میبردند.
انتخاب یک پلی لیست موسیقی که سلیقه
چندین نســل را در نظر بگیرد کار سادهای
نیست .گفته میشود تقریبا نیمی از والدین
( ۴۷درصد) نمیتوانند موسیقی مورد عالقه
فرزندانشان را تحمل کنند.

شاید بههمین دلیل اســت که اکثر والدین
گروههای موســیقی مورد عالقــه کودکان
امروزی را نمیشناســند .گفته میشود تنها
 ۲۴درصد والدین توانستهاند عکس گروههای
مورد عالقه کودکان را تشخیص دهند.
گفته میشــود یافتن سرگرمی مشترک برای
لذت بردن کل خانواده به ویژه برای والدینی که
بچههایی در سنین مختلف دارند و اغلب دارای
عالیقوسرگرمیهایمتفاوتیهستند،میتواند
چالش برانگیز باشد .همچنین یادگیری از طریق
بازی یــک روش عالی برای والدین و کودکان
است تا در کنار یکدیگر چیزهای جدیدی یاد
بگیرند و در عین حال زمان با کیفیتی را تحت
عنوان خانواده با یکدیگر ســپری کنند.از هر
 ۱۰والد  ۸نفر بازیهای محبوب تلویزیونی را با
فرزندانشان تماشا میکنند و  ۷۱درصد از این
والدین این بازی را همراه با فرزندان خود انجام
میدهند.در حالی که کودکان و والدین ممکن
اســت عالیق و سالیق متفاوتی داشته باشند،
رقابت دوستانه چیزی است که به نظر میرسد
آنها بر سر آن توافق دارند.

رگوالتــور حریــم خصوصی ایرلنــد پس از
تحقیقاتی که در خصــوص مدیریت دیتای
کودکان توسط اینستاگرام انجام گرفت ،این
پلتفرم را  ۴۰۵میلیون یــورو ( ۴۰۲میلیون
دالر) جریمه کرد.
بــه گزارش روزنامه «صبح امــروز» و به نقل
از ایسنا ،سخنگوی شــرکت مِتا پلتفرمز که
شرکت مادر اینستاگرام اســت ،اعالم کرد اینستاگرام قصد دارد در برابر این جریمه،
درخواست تجدیدنظر کند.
تحقیقاتی که در سال  ۲۰۲۰آغاز شد ،به کاربران خردسال بین  ۱۳تا  ۱۷سال متمرکز
بود که اجازه یافتند حســابهای کاربری تجاری داشته باشند که انتشار شماره تلفن و
نشانی ایمیل کاربر را راحتتر میکنند.
سخنگوی کمیسیونر حمایت از دیتای ایرلند که رگوالتور نظارت کننده بر شرکت مِتا
پلتفرمز اســت ،اظهار کرد :ما جمعه گذشته تصمیم نهایی را گرفتیم که شامل ۴۰۵
میلیون یورو جریمه است .جزییات کامل این تصمیم ،هفته آینده منتشر خواهد شد.
اینســتاگرام تنظیماتش را یک سال پیش بهروزرســانی کرد و از آن زمان ،قابلتیهای
جدیدی عرضه کرده تا کاربران خردســال خــود را ایمن و اطالعات آنها را خصوصی
نگه دارد.
سخنگوی مِتا پلتفرمز گفت :اینستاگرام از نحوه محاسبه این جریمه ،راضی نیست و
خواستار بازبینی تصمیم مذکور است.
رگوالتور ایرلند مسئول نظارت بر فیس بوک ،اپل ،گوگل و سایر غولهای فناوری است
که مقر مرکزی اروپایی آنها در ایرلند واقع شده است .این رگوالتور دهها تحقیقات از
شرکتهای مِتا پلتفرمز شامل فیسبوک و واتساپ گشوده است.
بر اســاس گزارش رویترز ،واتساپ سال میالدی گذشته به دلیل کوتاهی در رعایت
مقررات دیتای اتحادیه اروپا در سال  ،۲۰۱۸مبلغ  ۲۲۵میلیون یورو جریمه شد.

تشویق  ۱۲دقیقهای فیلمی در جشنواره ونیز

فیلم «ارواح اینیشرین» ساخته جدید «مارتین
مکدونا» پس از نمایش در جشنواره فیلم ونیز
با تشــویق بیش از  ۱۲دقیقهای حاضران در
سالن همراه شد.
بــه گزارش روزنامه «صبح امــروز» و به نقل
از هالیوود ریپورتــر ،همکاری مجدد «کالین
فــارل»« ،برنــدون گلیســون» و «مارتین
مکدونا» در مقام نویسنده و کارگردان برای
نخستین بار پس از فیلم «در بروژ» ،با استقبال گرم مخاطبان در جشنواره فیلم ونیز
همراه شد.
فیلــم «ارواح اینیشــرین» که اولین فیلم «مک دونا» پس از «ســه بیلبورد خارج از
میســوری» در جشنواره ونیز اســت ،در پایان نمایش در بخش مسابقه اصلی ونیز با
تشویق ایستاده بیش از  ۱۲دقیقهای همراه شد که در جشنواره امسال بیسابقه بوده
است.
داستان کمدی سیاه «مارتین مکدونا» فیلمساز و نمایشنامهنویس مشهور بریتانیایی-
ایرلندی در سال  ۱۹۲۳در جزیره اینیشرین اتفاق میافتد و داستان دو دوست پادریاک
و کولم را دنبال میکند و وقتی کولم به طور ناگهانی و غیرمنتظره دوستی خود را به
پایان میرساند ،پادریاک در تالش است این رابطه را ترمیم کند.
«مکدونا» در مصاحبهای فیلم جدیدش را «داستان غمانگیز ساده جدایی دو جوان»
توصیف کرد و اضافه کرد که یکی از دالیل اصلی نوشتن آن ،بازگشت «کالین فارل» و
«برندون گلیسون» بوده است چرا که از زمان ساخت فیلم «در بروژ» با آنها دوست بوده
و همیشه امیدوار بوده که هیچ کس دیگری با آنها به عنوان زوج سینمایی کار نکند.
«ارواح اینیشرین» پس از نمایش در ونیز در جشنواره فیلم تورنتو به نمایش گذاشته
میشود و قرار است از تاریخ  ۲۱اکتبر به صورت محدود اکران شود.
هفتاد و نهمین جشنواره فیلم ونیز از تاریخ  ۳۱آگوست ( ۹شهریور) آغاز شده و تا ۱۰
سپتامبر (  ۱۹شهریور) در ادامه خواهد داشت.

 ۱۰۱اثر برای سی و دومین جشنواره تئاتر
خراسان رضوی ثبت شد

مدیر روابط عمومی ســی و دومین جشنواره
تئاتر خراسان رضوی گفت :تعداد آثار متقاضی
ثبتشــده در دبیرخانه ایــن رویداد  ۱۰۱اثر
است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» ،سیدحبیب
قاآنی اظهار کرد :تعداد آثار متقاضی ثبت شده
در دبیرخانه  ۱۰۱اثر است که از این تعداد ۲۴
اثر از شهرستانهای استان خراسان رضوی هستند.
مدیر روابط عمومی سی و دومین جشنواره تئاتر فجر خراسان رضوی بیان کرد :سی و
دومین جشنواره تئاتر استان خراسان رضوی از نهم آذرماه و همزمان با میالد حضرت
زینب (س) در چهار سالن و طی چهار روز در مشهد برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد :در میان شهرستانها؛ سبزوار با  ،۷قوچان  ،۴تربت حیدریه و نیشابور
 ،۳خواف و چناران  ،۲کاشــمر ،خلیل آباد و درگز هر کدام با یک اثر حضور دارند .در
میان آثار متقاضی شاهد حضور هشت کارگردان خانم و ده الی دوازده کارگردان اولی
هستیم.
مدیر روابط عمومی سی و دومین جشــنواره تئاتر فجر خراسان رضوی تصریح کرد:
بازبینی آثار از سی مهرماه آغاز و تا پانزدهم آبان ماه نتایج اعالم میشود.
وی افزود :در حاشیه برگزاری جشنواره ،نخستین همایش پژوهشی (رضوان) با رویکرد
بازخوانی مباحث پژوهشــی حوزه نمایش استان خراسان رضوی با همکاری دانشگاه
اقبال برگزار میشــود که عالقمندان براساس محورهای اعالم شده در فراخوان تا ۲۰
شهریورماه میتوانند چکیده مقاالت خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
سی و دومین جشنواره تئاتر استان خراســان رضوی آذرماه  ۱۴۰۱در مشهد برگزار
میشود.

تمدید مهلت ارسال اثر به جشنواره
سینماحقیقت

با توجه به درخواست فیلمسازان حوزه مستند،
مهلت ارسال اثر برای شرکت در شانزدهمین
جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» تا پایان
شهریور امسال تمدید شد.
بــه گــزارش روزنامــه «صبح امــروز» و به
نقــل از خبرآنالیــن ،تجربــی و پویانمایی،
محمدرضا بهشتی منفرد مدیر امور مجامع و
جشــنوارههای مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی گفت :با توجه به استقبال از
فراخوان شانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» و درخواست فیلمسازان برای تمدید
مهلت ارســال اثر ،تصمیم گرفتیم مهلت دریافت آثار را تا پایان وقت اداری پنجشنبه
 ۳۱شهریور تمدید کنیم .فیلمسازان حتما برای ثبت تقاضا به سایت جشنواره به این
نشانی  panel.irandocfest.irمراجعه کنند.
شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» به دبیری محمد
حمیدی مقدم آذر  ۱۴۰۱برگزار میشود.
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بودجه  ۲۰میلیاردی به موزه بزرگ خراسان
اختصاص یافت

مدیر کل میراث فرهنگی خراســان رضوی
گفــت ۲۰ :میلیارد ریال برای ســاماندهی
اموال و اشیای موزه بزرگ خراسان اختصاص
مییابد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از
مشــهدمقدس،به نقــل از اداره کل میراث
فرهنگی خراسان رضوی،سید جواد موسوی
اظهارداشــت :در ســفر چنــد روزه علی
دارابی،قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی وزارت میراثفرهنگی ،گردشــگری
و صنایعدســتی به مشــهد مقدس و بازدید از موزه بزرگ خراسان مقرر شد تا ۲۰
میلیارد ریال برای ساماندهی اموال و اشیای موزه بزرگ خراسان اختصاص یابد.
وی افزود:از انجا که یکی از برنامههای وزارت توسعه و پویایی موزههای منطقهای از
جمله موزه بزرگ خراســان است لذا پیگیریهای الزم برای تصویب طرح محتوایی
موزه و اجرای انجام خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی گفت :ساماندهی
اموال و تجهیز مخزن و موزه بزرگ خراســان و همچنین تصویب طرح محتوایی و
چارت اداری موزه بزرگ خراسان از موضوعاتی است که در این سفر قائم مقام وزیر
به آن پرداخته شد.
موسوی تصریح کرد:تشــکیل ســتاد ویژه زایران دهه آخرصفر و خدمات دهی به
زائران امام هشــتم در وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی از دیگر
دســتآوردهای این سفر بود؛ همچنین مقرر شد کارگروه مشترک استانداری و اداره
کل میراث استان نسبت به تهیه و تدوین طرح جامع گردشگری مشهد و حرایم ۱۸
شهرستان در زمان بندی مقرر اقدام کنند.

افزایش مهاجرت پزشکان مشهدی
به خارج از کشور

علیرضا صداقت رئیس سازمان نظام پزشکی
مشــهد در گفت و گو با خبرنگار فارس در
مشهد ،با اشاره به آمار بالغ بر پنج هزار نفری
پزشکان عمومی در مشهد گفت :از این تعداد
حدود  ۲۵۰۰نفر پروانه مطب دریافت کرده
و تنهــا  ۹۰۰نفر مطب دایر کــرده اند .این
یعنــی اینکه مطب داری صرفــه اقتصادی
ندارد.
وی تصریح کرد :در سایر رشته ها نیز اوضاع به همین منوال است و در رشته های
تخصصی پزشــکی نیز کار و فعالیت از حیز انتفاع خارج شــده و هیچگونه توجیه
اقتصادی و انتفاعی ندارد.
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد با اشاره به درآمدهای چند ده میلیونی پزشکان
که توســط برخی رسانه ها منتشر شده بیان کرد :این ارقام را به نقل از من منتشر
کرده اند که درست نیست.
صداقت افزود :موضوع مورد بحث مهاجرت پزشکان بود؛ نه سطوح درآمدی پزشکان
و من در آن مطلب به یکی از مدلهای فعالیت پزشــکان اشــاره کردم .پزشکانی که
استخدام رسمی هستند؛ عضو هیئت علمی هستند و پس از سالها کار و تحصیل در
مناطق محروم و کم برخوردار می توانند به عنوان عضو هیئت علمی فعالیت کنند.
حتی در این شرایط نیز میزان درآمد این پزشکان هیچ تناسب و سنخیتی با هزینه
ی عمر و سرمایه گذاری برای رسیدن به جایگاه فعلی را ندارد.
وی متذکر شــد :نحوه محاســبه و پرداخــت کارانه مبتنی بر عملکرد پزشــکان
در مراکز دولتی در چند ســال گذشــته بر مبنای کســورات پلکانی در قالب طرح
قاصدک انجام میشــود .بر این مبنا ،مبالغ دریافتی پزشــکان بسیار کمتر از میزان
کارکردشان پرداخت میشود که این امر مشکالت فراوانی را برای پزشکان به ویژه در
شهرستانهای محروم فراهم آورده به طوریکه به دالیل معیشتی ماندگاری پزشکان
در مراکز دولتی و شهرستانهای کوچک را نیز به مخاطره انداخته است.
رئیس ســازمان نظام پزشــکی مشــهد اظهار کرد:وی ادامه داد :متاسفانه مالک
قضاوت مردم راجع به پزشــکان مشاهدات عینی از چند مطب شلوغ است .تعداد
پزشــکانی که در مشهد مطب های شلوغ دارند و درآمد قابل قبول دارند به ۱۰۰
نفر هم نمی رســد .در تمام مشاعل و رشــته های دیگر کاری هم شرایط همین
طور اســت .در سطح شهر چند شیرینی فروشی سراغ دارید؟! درآمد همه ی آنها
یکسان است؟! قطعا تعداد معدودی درآمد باالتری از سایرین دارند آیا باید با همه
ی این صنف یکسان برخورد کرد و اگر در صف یک مغازه ایستادیم بگویییم همه
ی قنادها پردرآمد هستند؟!
صداقت ادامه داد :متاســفانه خیلی زود فداکاریهای پزشــکان و کادر درمان ما در
پاندمی کرونا فراموش شــد .آنجا کــه باید جان خود و عزیزانمــان را برای درمان
هموطنانمان به مخاطره می انداختیم؛ بی هیچ منتی پای کار بودیم و هستیم.

افزایش قیمت خیار؛ صادارت یا پایان فصل
برداشت؟

رئیس اتحادیه بارفروشــان مشهد گفت :در
حــال حاضر قیمت خیار زمینی در ســطح
عمده فروشــی  ۱۰هزار تــا  ۱۶هزار تومان
و خیار گلخانهای بــا قیمت  ۱۲تا  ۱۸هزار
تومان موجود اســت .بنابراین با کمتر شدن
عرضــه خیار بوتــهای و گران بــودن خیار
گلخانــهای به دلیل هزینههای حمل و نقل
و عوامل دیگــر قیمت این محصول افزایش
یافته اســت .همچنین به دلیل سیالبهای اخیر در پاکستان ،مقادیر زیادی گوجه،
پیاز و خیار صادر شــده و افزایش قیمتی در این اقالم به خصوص در پیاز به وجود
آمده است.
حیدر ساکنبرجی در گفتوگو با ایسنا در خصوص افزایش قیمت خیار در بازار اظهار
کرد :عرضه خیار زمینی و جالیزی مشهد در بازار موجب کاهش قیمت این محصول
میشود ،اما زمانی که فصل برداشت این محصول تمام میشود خیار گلخانهای وارد
بازار شده که قیمت بیشتری دارد .بنابراین به دلیل پایان فصل برداشت خیار زمینی
افزایش قیمت طبیعی است.
وی ادامه داد :در حال حاضر قیمت خیار زمینی در سطح عمده فروشی  ۱۰هزار تا
 ۱۶هزار تومان و خیار گلخانهای با قیمت  ۱۲تا  ۱۸هزار تومان موجود است .بنابراین
با کمتر شدن عرضه خیار بوتهای و گران بودن خیار گلخانهای به دلیل هزینههای
حمل و نقل و عوامل دیگر قیمت این محصول افزایش یافته است.
رئیس اتحادیه بارفروشــان مشــهد با بیان اینکه در حال حاضر قیمت خیار گران
نیســت ،عنوان کرد :با توجه به پایان یافتن فصل تابستان ،عرضه میوههای بوتهای
کاهــش پیدا میکند به همین دلیل خیار یا از شهرســتانها یا از گلخانهها تامین
میشود و طبیعتا قیمت محصول گلخانهای گرانتر از زمینی است.
وی علت افزایش برخی از اقالم را صادرات به پاکستان دانست و ادامه داد :به دلیل
سیالبهای اخیر در پاکستان ،مقادیر زیادی گوجه ،پیاز و خیار صادر شده و افزایش
قیمتی در این اقالم به خصوص در پیاز به وجود آمده اســت .قیمت ســیب زمینی
تغییر اساسی نداشته است و علت باال و پایین شدن قیمت آن به دلیل هزینه حمل
و نقل است و در دو ماه اخیر قیمت سیبزمینی تغییر زیادی نکرده است.

درخراسان رضوی محقق شد

برخورداری ۸۰درصدروستاهاازاینترنتپرسرعت

مدیرکل ارتباطات و فنــاوری اطالعات
خراســان رضــوی گفت :در یک ســال
گذشــته در حوزه ارتباطــات و فناوری
اطالعات این استان ۶هزار و  ۵۰۰میلیارد
ریال سرمایهگذاری شده است.
علی دلگیر افزود :این میزان سرمایهگذاری
با هدف ارتقای خدمات ارتباطی اســتان
در بخشهــای مختلف بوده اســت که
ایجاد  ۵۲سایت جدید شهری و توسعه و
ارتقای  ۲۷۷سایت موجود از سوی همراه
اول ،برخی از این موارد بوده است.
وی ادامه داد :همچنین در راستای طرح
توســعه شــبکه فیبر نوری  FTTHدر
خراســان رضوی  ۳۳کیلومتر فیبر نوری
در مسیر مناطق روستایی شهرستانهای
رشــتخوار ،فریمــان ،خواف ،مشــهد و
بجستان زیر بار رفته است و  ۷۰کیلومتر
نیز در حال اجراست.
مدیرکل ارتباطات و فنــاوری اطالعات
خراسان رضوی با بیان اینکه طی دو سال
آینده تمامی نقاط دارای مشــکل پهنای
باند با فیبر از اینترنت بهرهمند می شوند
اظهار داشت :به منظور توسعه شبکه فیبر
نوری  ۲۰میلیون پــورت فیبر نوری در
سراسر کشــور در نظر گرفته شده است
که سهم خراسان رضوی از آن  ۱۰درصد
تعیین شده است.
دلگیر با بیان اینکــه تاکنون هفت هزار
پورت فیبر نوری در اســتان واگذار شده
است ،خاطرنشــان کرد :واگذاری پورت
نــوری  FTTXدر خراســان رضوی تا
پایان دولت سیزدهم به  ۲میلیون مورد
خواهد رسید.
وی تصریح کرد :طرح توسعه شبکه فیبر
نوری و انتقــال آن به در منازل از طریق
مخابرات ،ایرانسل ،شاتل و  ۱۱اپراتور دیگر
اجرا میشود که بدین منظور مشوقهایی
از ســوی دولت همچون پرداخت چهار
میلیون ریال یارانه در شهرهای کوچک
در نظر گرفته شده است.
مدیرکل ارتباطــات و فناوری اطالعات
خراسان رضوی گفت :ضریب نفوذ تلفن
ثابت در این استان بر مبنای جمعیت به
 ۳۴درصد رسیده اســت که با توجه به
تعداد متقاضیان ،بازار تلفن ثابت که برای
 ADSLاز آن استفاده میشود ،اشباع
شده است.
دلگیــر افــزود :در برخی نقاط اســتان
خراســان رضوی که مخابرات برای ارائه
خدمات تلفن ثابت در تنگنا قرار دارد ،از
طریق وزارتخانه پیگیری شده تا با طرح
فیبر نوری به در منازل ،مشترکان از ارائه

خدمات تلفن ثابــت و اینترنت بهرهمند
شوند.
وی ادامــه داد :همچنیــن بــا توســعه
زیرساختهای ارتباطی ،ضریب نفوذ تلفن
همراه در خراسان رضوی  ۷۷درصد است
که اپراتور ایرانسل  ۹۸درصد و همراه اول
 ۱۰۰درصد ضریب نفوذ دارند و رایتل به
عنوان اپراتور سوم ضریب نفوذ  ۴درصدی
را به خود اختصاص داده است.
این مسوول عنوان کرد :اینترنت پرسرعت
ثابت  ADSLو ســرویسهای اینترنت
ثابت ،مانند  FTTXاز طریق فیبر نوری
 ۱۱درصد جمعیت و  ۱۱۵درصد اینترنت
پرسرعت سیار است.
دلگیــر اضافه کرد :در شــرایطی که بار
اصلی اینترنت جهانی را شبکه تلفن ثابت
بر عهده دارد و مشــترکان ثابت اینترنت
 ۹۰درصد و  ۱۰تا  ۳۰درصد مشــترکان
از شــبکه همراه استفاده میکنند اما در
کشور ما عمده مشترکان از اینترنت تلفن
همراه اســتفاده میکنند که این موضوع
نقطه ضعف توســعه در وزارت ارتباطات
است.
بهرهمندی  ۸۰درصد روستاهای باالی 2۰
خانوار استان از اینترنت پرسرعت

مدیرکل ارتباطات و فنــاوری اطالعات
خراســان رضوی در بخــش دیگری از
ســخنان خود گفــت :از ســال ۱۳۹۲
واگذاری خدمــات در بخشهای دولتی
به مخابرات و ایرانســل واگــذار و طرح
ســرویسهای اجباری روستایی در این
وزارت آغاز شد.
دلگیــر افزود :در مناطقی کــه اپراتورها
بــرای آن صرفه اقتصادی نــدارد ،دولت
مکلف است از محل درآمد اپراتورها برای
بهرهمندی مناطق روســتایی از اینترنت
پرسرعت سرمایهگذاری کند.
وی ادامــه داد :از مجموع  ۲هزار و ۶۰۰
روستای اســتان ۸۰ ،درصد از اینترنت
پرســرعت بهرهمند هستند که بر مبنای
برنامه ریــزی وزارت ارتباطات و فناوری
تا انتهای دولت ســیزدهم ۱۰۰ ،درصد
مناطق روســتایی بــاالی  ۲۰خانوار از
اینترنت پرسرعت بهره مند میشوند.
مدیرکل ارتباطات و فنــاوری اطالعات
خراســان رضوی اظهار داشت :در همین
راستا امسال  ۲۴۰روستای فاقد سرویس
اینترنت خانگی از این خدمات بهره مند
شــده ۱۱۵ ،روستا در سال آینده و ۱۰۵
روســتای باقیمانده تا ســال  ۱۴۰۳از
اینترنت پرسرعت بهرهمند خواهند شد.
دلگیر افزود :البته بر مبنای برنامه ششم
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هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهـی موضـوع مـاده  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
 .نظـر بـه دسـتور مـواد  ۱و  ۳قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مصـوب  ۱۳۹۰/۹/۲۰و
برابـر رای شـماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۵۵۸۹هیـات اول موضـوع
مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک
تربـت حیدریـه تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی
آخونـد زاده فرزنـد عبدالجـواد بـه شـماره شناسـنامه  ۴۲صـادره از
تربـت حیدریـه نسـبت به ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت
 ۱۲۰/۵۰متـر مربـع ( یکصـد وبیسـت و پنجـاه صـدم مترمربـع)
قسـمتی از پالکــ  ۶۷فرعـی از اراضی حسـنی علیا پـالک  ۲۳۲اصلی
دهسـتان اربعـه واقع در خراسـان رضـوی بخش یک حـوزه ثبت ملک
تربـت حیدریـه خریـداری مع الواسـطه از مالک رسـمی خـاور رضایی
محـرز گردیـده اسـت .لـذا بـه موجـب مـاده  ۳قانـون تعییـن تکلیف
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده ۱۳
قانـون آئیـن نامـه مربوطـه این آگهـی در دو نوبـت به فاصلـه  ۱۵روز
از طریـق روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تـا در
صورتیکه اشـخاص ذینفع به آرای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند

توسعه ،ارتباطات روستایی  ۸۰درصد بود
که این میزان پوشش اینترنت پرسرعت،
سال گذشته در استان محقق شده بود اما
با رویکرد عدالت ارتباطی و از بین بردن
شکاف مناطق برخوردار و کم برخوردار،
وزارتخانه برای بهرهمندی کامل مناطق
روســتایی باالی  ۲۰خانــوار از اینترنت
پرسرعت متعهد و پیگیر است.
رشد  1۰درصدی دفاتر پیشخوان
خراسان رضوی در دولت مردمی

مدیرکل ارتباطات و فنــاوری اطالعات
خراســان رضوی عنوان کرد :شمار دفاتر
پیشخوان شــهری و روســتایی استان
خراسان رضوی در ابتدای دولت سیزدهم
هــزار و  ۵۰مورد بود کــه هم اینک این
رقم به هزار و  ۱۵۱مورد رسیده که بیانگر
رشد  ۱۰درصدی است.
دلگیر با بیان اینکه طی این مدت شمار

درشرایطیکهبار
اصلیاینترنتجهانی
راشبکهتلفنثابتبر
عهدهداردومشترکان
ثابتاینترنت۹۰
درصدو۱۰تا۳۰درصد
مشترکانازشبکه
همراهاستفادهمیکنند
امادرکشورماعمده
مشترکانازاینترنت
تلفنهمراهاستفاده
میکنندکهاینموضوع
نقطهضعفتوسعهدر
وزارتارتباطاتاست

مناطق روســتایی متصل به شبکه ملی
ارتباطات ،به  ۲هزار و  ۱۳۱مورد رسیده
که نســبت به سال گذشته ،چهار درصد
رشد داشته است ،افزود :همچنین در این
بازه زمانی ظرفیت شبکه اینترنت استان
از هــزار و  ۳۰۰گیگابایت به هزار و ۴۵۱
گیگابایت رسیده که نشان از افزایش ۱۵
درصدی ظرفیت شبکه انتقال دارد.
وی ادامه داد :همچنیــن هم اکنون در
این حوزه  ۲شــرکت فنــاوری اطالعات
و ارتباطات در زمینــه  ICTدر پارک
علم و فناوری در زمینه رشــد و فعالیت
واحدهای فناوری در مرکز استان فعالیت
دارند که تسهیالت حمایتی به آنها ارائه
میشود.

تامین اینترنت روستایی از مصوبات سفر
دولت به استان

مدیرکل ارتباطات و فنــاوری اطالعات
خراســان رضوی با بیان اینکه طی سال
جاری  ۲۴۰روســتای استان زیر پوشش
اینترنت پرسرعت قرار گرفته اند ،گفت:
یکی از مصوبات سفر رییس جمهوری به
استان ،تسریع در تامین اینترنت مناطق
روستایی بوده است.
دلگیــر افــزود :در همین راســتا تامین
اینترنت روستایی  ۳۰روستای شهرستان
درگز ۱۷ ،روستای قوچان ۲۳ ،روستای
شهرســتان کالت و هفــت روســتا در
شهرستان کوهسرخ ابالغ شد که طراحی
رادیویی و محل قرارگیری آنها انجام شده
است و این سایتها تا تیرماه سال آینده
به بهره برداری میرسد.
ارتقای زیرساختهای ارتباطی حرم
مطهر رضوی

مدیرکل ارتباطات و فنــاوری اطالعات
خراســان رضوی با اشــاره بــه افزایش
چشمگیر حضور زائران در حرم حضرت
علی بن موســی الرضا (ع) در ایام پایانی
ماه صفــر ،گفــت :در ســالهای اخیر
زیرســاختهای ارتباطی حــرم مطهر
رضوی با هدف خدمترســانی به خیل
عظیم زائران و مجاوران ارتقا یافته است.
دلگیر افزود :بــرای ایام دهه پایانی صفر
به منظور گسترش شبکه ارتباطی ،چهار
سایت بی تی اس ســیار در بخشهایی
از حرم مطهر رضوی ،که مشــکل تامین
ترافیک دارد ،نصب میشود.
وی ادامه داد :به طــور کلی در صحنها
و رواقهــای حرم مطهر مشــکلی برای
پوشش ارتباطی وجود ندارد اما بعضا در
مناســبتهای خاص ،برای ارائه سرویس
مورد نیاز ممکن است مشکالتی بروز کند.
مدیرکل ارتباطات و فنــاوری اطالعات
خراســان رضوی اظهار داشت :برای این
مناســبتهای خاص همچــون لحظه
تحویل ســال و  ۲۸صفر ،سایتهای بی
تی اس سیار ،اضافه می شود تا ظرفیت
موجود را تا  ۲برابر بیشتر کند.
دلگیر با اشــاره به اینکه نسبت به سال
گذشته سه سایت جدید در اطراف حرم
نصب شــده اســت ،افزود :چهار سایت
ارتباطی سیار نیز جانمایی و تا هفته آتی
نصب میشود و همچنین در صحنها و
رواقهای داخلی سایت بی تی اس سیار،
نصب و ظرفیت حــوزه ارتباطات به کار
گرفته میشود.
وی با اشــاره به فعال بودن بیش از هفت

بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی تـا دو مـاه اعتراض خـود را به این
اداره ثبـت محـل وقـوع ملک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد .معترض
بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم
دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی دادخواسـت
بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه در این صـورت اقدامـات ثبت
موکـول بـه ارائـه حکم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتی کـه اعتراض
در مهلـت قانونـی واصل نگردد یـا معترض ،گواهی تقدیم دادخواسـت
بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت به صدور
سـند مالکیـت مـی نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه
متضرر بـه دادگاه نیسـت.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۱/۵/۳۱ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۶/۱۶ :
سیدامینموسویـرئیسثبتاسنادوامالکتربتحیدریه
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ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمشهدناحیهیک
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهـی موضـوع مـاده  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی .
برابـر رای شـماره  ۱۴۰۱/۴/۵-۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۳۰۰۰۲۱۹هیات اول

میلیون مشــترک در روزهــای انتهایی
ماه صفر در حرم مطهــر رضوی ،عنوان
کرد :چنانچه به جای ســایتهای سیار،
ســایتهای دایمی ایرانسل و همراه اول
نصب شود ،وضعیت ماندگار و مشکالت
زائران و مــردم به طــور کامل برطرف
میشود.
خسارت  2۰میلیارد ریالی مخابرات استان
از سرقتها

معــاون مدیــرکل ارتباطــات و فناوری
اطالعــات خراســان رضوی نیــز گفت:
یکی از معضالت حوزه مخابرات ،سرقت
ســیمها و منصوبات مرتبط به آن است
که البته این موضوع در عمده استانها و
شهرستانهای کشور وجود دارد.
امین بیاتی با اشــاره به اینکه همچنان
بر حجم ســرقتها در حــوزه مخابرات
افزوده میشــود ،افــزود :این موضوع در
شهرستانهای مشهد ،نیشابور و سبزوار
نسبت به دیگر مناطق استان بیشتر رخ
میدهد چنانکه از ابتدای امسال ارتباط
 ۳۰هزار مشترک قطع شده است که در
برنامه اتصال دوباره قرار دارد.
وی ادامه داد :بر اثر این سرقتها امسال
 ۲۰میلیــارد ریال به مخابرات اســتان
خراسان رضوی خسارت وارد شده است
که شــرکت مخابرات تــوان ترمیم این
میزان خســارت را به تنهایــی ندارد لذا
همیاری دیگر نهادها از جمله بســیج با
مخابرات ،در کاهش حجم سرقتها موثر
خواهد بود.
معــاون مدیــرکل ارتباطــات و فناوری
اطالعات خراســان رضوی اظهار داشت:
یکــی از راههــای موثــر بــرای کاهش
سرقتها در حوزه مخابرات ،توسعه شبکه
فیبر نوری اســت چرا که ملزومات فیبر
نوری از نظر ضایعات پالســتیکی ارزش
بازیافت ندارد و فاقــد ارزش ریالی برای
سرقت است.
بیاتی افــزود :یکی دیگر از مشــکالت،
درآمد ثابت تلفن همراه است که با وجود
هزینههــای باالی ســرویس ،نگهداری،
تعمیر و سرقتها نیاز به اصالح تعرفهها
احساس میشود.
وی پوشش مخابراتی جادههای استان را
بیش از  ۹۸.۸درصد عنوان و خاطرنشان
کرد :اپراتورهــا در این حوزه به تعهدات
خود عمل کردهاند ،همچنین پوشــش
جاده ای ایرانســل در جاده های استان
طی سه ســال گذشته  ۱۷درصد بیشتر
شده و بیشترین اینترنت در جاده ها در
حوزه اپراتور ایرانسل است.

موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک مشـهد
ناحیـه یـک تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم طیبـه
زراعـت کار فرزنـد حسـن بـه شـماره شناسـنامه  ۳صـادره از چناران
در ششـدانگ اعیـان یـک بـاب منـزل مسـکونی قسـمتی از باقیمانده
پـالک  ۱۳۷فرعـی از  ۵اصلی بخش  ۹مشـهد به مسـاحت ۱۱۸/۰۳
مترمربـع واقـع در تکتـم شـمالی  ۶کوچـه اول سـمت راسـت پـالک
 ۱۶۳اعیـان متعلـق به متقاضـی و عرصه موقوفـه اداره اوقاف ( موقوفه
گوهرشـاد بیگـم ) خریـداری از مالـک رسـمی محـرز گردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه  ۱۵روز
آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و
پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،
دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت در
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقررات
سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد .م.الف۸۶۷
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۱/۶/۱ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۶/۱۶ :
علیفضلی
رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهیکمشهد

فهرستاتهامات
«تــاج»

روز گذشــته نقل قولی از وزیر ورزش در
ارتباط با اعالم نشدن نظر نهادهای نظارتی
از جمله قوه قضائیــه در مورد نامزدهای
فدراســیون فوتبال منتشــر شد .ادعایی
که با بررسی در دستگاه قضایی مشخص
میشود نادرست بوده و دادستانی تهران
در همان روزی که اســتعالم مهدی تاج
برای دســتگاه قضا ارسال میشود پاسخ
داده و عنــوان کرده اســت افــراد مورد
استعالم هر کدام چه سابقه و اتهامی در
داسرا یا نهادهای قضایی دارند.
بر طبق اسناد به دســت آمده دادستان
تهران در تاریخ دوم شــهریور ماه ۱۴۰۱
یعنــی  ۶روز قبل از برگــزاری انتخابات
فدراســیون فوتبال طی نامهای رســمی
اعالم کرده بــرای  ۳مدیــر فوتبالی در
دادســرای تهران پرونده قضایی تشکیل
شده است.
طبــق این گزارش ،بــرای مهدی تاج به
اتهامات سوء استفاده از موقعیت شغلی،
اســتفاده از اوراق مجعول ،صدور گزارش
خالف واقع و شــروع به جعــل و تزویر،
تصــرف غیر قانونی در امــوال دولتی ،به
کارگیری حیدر بهاروند در سازمان لیگ
برتر فوتبال بر خالف قانون منع بکارگیری
بازنشستگان ،تصرف غیر قانونی در وجوه
عمومی ،تصرف غیر مجاز در منابع مالی

(مطالبات) فدراسیون از شرکتهای طرف
قــرارداد و اهمال منتهی به تضییع وجوه
عمومــی به میزان  ۴هزار و  ۵۱۴میلیارد
و  ۹۷۴میلیــون و ۴۷هزار و  ۲۴۵ریال و
 ۱۰میلیون یورو ،تضییــع اموال و وجوه
دولتــی ،اخــالل در نظام پولــی و ارزی
کشور ،کالهبرداری ،گزارش خالف واقع،
تبانی در معامالت دولتی ،جعل در سند
رسمی و به کارگیری سرمربی اسبق تیم
فوتبال ایران (ویلموتس) پرونده قضایی در
دادسرای تهران تشکیل شده است.
از سوی دادسرای تهران برای مهدی تاج
در اتهامات سوءاستفاده از موقعیت شغلی،
اســتفاده از اوراق مجعول ،صدور گزارش
خالف واقع و شروع به جعل و تزویر قرار
منع تعقیب صادر شد.
در مورد دیگر اتهامات این فرد قرار جلب
دادرسی صادر شده است که پرونده آنها
در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
همچنین پرونده مربوط به سرمربی تیم
ملی فوتبــال ایران (ویلموتس) با گزارش
سازمان بازرسی کل کشور به اتهام تضییع
وجوه عمومی در جریان رســیدگی قرار
دارد.در همین رابطه البته برخی تشکلها
از جمله بسیج دانشجویی دانشکده تربیت
بدنی و علوم ورزشــی دانشگاه تهران در
نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود
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هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهـی موضـوع مـاده  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی .
نظـر بـه دسـتور مـواد  ۱و  ۳قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مصـوب  ۱۳۹۰/۹/۲۰و برابـر رای
شـماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۱۹۶۸هیـات اول موضوع مـاده یک قانون
مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک تربـت حیدریه تصرفات
مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد نایبـی فهنـدری فرزنـد
حسـین بـه شـماره شناسـنامه  ۳۶۰۰۰صـادره از تربت حیدریه نسـبت
بـه ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت  ۱۸۷/۲۰متـر مربـع (
یکصـد و هشـتاد و هفـت وبیسـت صـدم مترمربـع) وبرابـر رای شـماره
 ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۱۹۶۹هیـات اول موضـوع ماده یـک قانون مذکور
مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبت ملـک تربت حیدریه تصرفـات مالکانه
و بالمعـارض متقاضـی مذکـور نسـبت بـه ششـدانگ یکباب سـاختمان
بـه مسـاحت  ۱۶۰مترمربـع ( یکصـد و شـصت مترمربـع) قسـمتی از
پالکــ  ۷۰۱مجـزی از  ۱۴۳فرعی از اراضـی منصوریه پالک  ۲۴۲اصلی
دهسـتان اربعـه واقـع در خراسـان رضـوی بخش یـک حـوزه ثبت ملک
تربـت حیدریـه خریـداری از مالکیـن رسـمی حسـین نایبی فهنـدری و
حسـن محمـد زاده ضیاءالدینی محرز گردیده اسـت .لذا بـه موجب ماده
 ۳قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند
رسـمی و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه مربوطه این آگهـی در دو نوبـت به فاصله
 ۱۵روز از طریـق روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تـا
در صورتیکه اشـخاص ذینفع به آرای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند
بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این
اداره ثبـت محـل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ نماینـد .معترض باید
ظـرف یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبـادرت به تقدیم دادخواسـت
بـه دادگاه عمومـی محـل نماید و گواهی دادخواسـت بـه اداره ثبت محل
تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامـات ثبـت موکـول به ارائـه حکم
قطعـی دادگاه اسـت و در صورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصل
نگـردد یـا معتـرض ،گواهی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل
را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیت مـی نماید و
صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضـرر به دادگاه نیسـت.
تاریخ انتشار نوبت اول.۱۴۰۱/۵/۳۱ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۶/۱۶ :
سیدامینموسویـرئیسثبتاسنادوامالکتربتحیدریه
 -511/2ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهـی موضـوع مـاده  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
 .نظـر بـه دسـتور مـواد  ۱و  ۳قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصـوب  ۱۳۹۰/۹/۲۰و برابر
رای شـماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۲۱۲۲هیـات اول موضـوع مـاده
یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربـت
حیدریـه تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضی آقـای حجت صافدل
بـوری آبـادی فرزنـد محمد حسـن بـه شـماره شناسـنامه  ۹صـادره از
تربـت حیدریـه نسـبت به ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت
 ۱۲۰/۳۰متر مربع ( یکصد و بیسـت و سـی صدم مترمربع) قسـمتی از
پالکــ  ۵۷۱تفکیـک از  ۳۷فرعـی از اراضی موسـی آباد پـالک  ۲اصلی
دهسـتان اربعـه واقـع در خراسـان رضوی بخـش یک حـوزه ثبت ملک
تربـت حیدریـه خریـداری از مالـک رسـمی هـادی حسـنی زرمهری و

و رسیدگی قوه قضائیه به پرونده تاج شده
بودند که با توجه به سند باال باید مد نظر
داشــت که این دست جریانات باید ورود
به پرونده و بررســی موضوع تاج و دیگر
نامزدهای انتخاباتی را از حراســت وزارت
ورزش پیگیری کنند.
واکنش «تاج» به بازگشت «کیروش» و
لیست تخلفاتش در قوه قضائیه

رئیس فدراســیون فوتبال با بیان اینکه
اعالم تخلفاتش از ســوی قــوه قضائیه
موضوع جدیدی نیست ،به بحث بازگشت
کارلوس کیروش بــه تیم ملی واکنش
نشان داد و به صورت تلویحی از انتخاب
این مربی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهــر ،مهدی تاج در
خصوص بیانیه قوه قضائیه و انتشار لیست
تخلفات فدراســیون گفت :دبیر کل قبلی
فدراسیون استعالمی از قوه قضائیه درباره
کاندیداها انجام داده بود و میخواست ببیند
چه پروندههایی دارند .ضرورتاً در آیین نامه
نبوده است ولی سئوال شده است .آنها هم
گفتهاند تاج سه پرونده دارد .یک کاندیدای
دیگر هم سه پرونده دارد.
وی افزود :هر سه پروندهای که من دارم
مربوط به فوتبال اســت ،هر ســه منع
تعقیب خورده است ،بازرسی کل کشور

اعتراض کرده اســت و دوباره رسیدگی
میشــود .یکی مربــوط بــه کارگیری
بازنشستگان یعنی بهاروند و ساکت است.
یکی مربوط به تبلیغات محیطی ســال
 ۱۳۹۵است که منع تعقیب خورده است.
بنده ،امیر عابدینی ،علی کفاشیان ،حیدر
بهاروند در این پرونده هستیم .هیچکدام
از اینها نه اثبات شــده است و نه حکمی
خورده است .این چیزی است که بازرسی
نظرش بوده.
رئیس فدراســیون فوتبــال تاکید کرد:
اینکه دوباره در تمام رســانهها میگویند
مرکز قوه قضائیه اعالم کرده اســت؛ نه،
این همان نامهای اســت کــه به کمیته
بدوی و نهادهای نظارتــی هم دادهاند و
بررسی کردهاند و دیدهاند چیزی نیست
که صالحیت را تایید کردهاند .به یکباره
شب گذشــته یک فضای رســانهای در
یکــی از برنامههای تلویزیونی درســت
شد .امروز همان برادران تجمعی را پیش
بینی کردهانــد و این را همزمان در تمام
رسانهها پخش کردهاند .این را یک جریان
رسانهای در آستانه یکسری اتفاقاتی می
بینم که در فدراسیون میافتد همینطور
بحث حــق پخش .هیچکــدام صحت و
موضوعیت ندارد .مربوط به  ۱۰روز قبل از
انتخابات فدراسیون است که منتشر شده.

برابـر رای شـماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۲۱۴۸هیـات اول موضوع ماده
یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربـت
حیدریـه تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی مذکـور نسـبت بـه
ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت  ۳۱۸/۸۵مترمربع ( سـیصد و
هجـده و هشـتاد و پنـج صدم مترمربع ) قسـمتی از پـالک  ۴۰۷متصل
بـه  ۱۳۷فرعـی از اراضـی کوچـه قاضیان پـالک  ۲۳۷اصلی دهسـتان
اربعـه واقـع در خراسـان رضـوی بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک تربت
حیدریـه خریـداری مـع الواسـطه از ورثه مالک رسـمی بی بـی خدیجه
وثوقـی تربتـی محـرز گردیـده اسـت .لـذا بـه موجـب مـاده  ۳قانـون
تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
و مـاده  ۱۳قانـون آئیـن نامـه مربوطه ایـن آگهی در دو نوبـت به فاصله
 ۱۵روز از طریـق روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر
تـا در صورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه آرای اعالم شـده اعتراض داشـته
باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی تـا دو ماه اعتراض خـود را به
ایـن اداره ثبـت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند .معترض
بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم
دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی دادخواسـت به
اداره ثبـت محـل تحویـل دهد کـه در این صورت اقدامـات ثبت موکول
بـه ارائـه حکم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتی که اعتـراض در مهلت
قانونـی واصـل نگردد یـا معترض ،گواهی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه
عمومـی محـل را ارائـه نکند اداره ثبـت مبادرت به صدور سـند مالکیت
مـی نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضرر بـه دادگاه
نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول.۱۴۰۱/۵/۳۱ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۶/۱۶ :
سیدامینموسویـرئیسثبتاسنادوامالکتربتحیدریه
 -511/3ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

هیـاتموضـوعقانونتعییـنتکلیـفوضعیتثبتـیاراضیو
سـاختمانهایفاقدسـندرسمی
آگهـی موضـوع مـاده  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
 .نظـر بـه دسـتور مـواد  ۱و  ۳قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصـوب  ۱۳۹۰/۹/۲۰و برابر
رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۲۲۳۵هیـات اول موضـوع ماده یک
قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک تربـت حیدریه
تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی آقای امیـر میرزابیگـی فرزند
حسـین بـه شـماره  ۶شناسـنامه صـادره از زاوه نسـبت بـه ششـدانگ
یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت  ۲۹۱/۷۰متـر مربع ( دویسـت و نود
ویـک هفتـاد صـدم مترمربـع) قسـمتی از پالکــ  ۱۹۰مجزی شـده از
 ۴۷فرعـی از اراضـی محمـود آبـاد پـالک  ۱۹۵دهسـتان اربعـه واقـع
در خراسـان رضـوی بخـش یـک حـوزه ثبـت حیدریـه خریـداری مـع
الواسـطه از مالکین رسـمی اسـماعیل اولیایی محمود آبادی و غالمرضا
رنجبـر محمـود آبـادی و مراد علـی رنجبر محمـود آبـادی و رمضانعلی
رنجبـر محمـود آبـادی و محمـد سـاالر باشـی و محمد حسـن یعقوبی
دول آبـادی محـرز گردیـده اسـت .لـذا به موجب مـاده  ۳قانـون تعیین
تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده
 ۱۳قانـون آئیـن نامـه مربوطـه ایـن آگهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵
روز از طریـق روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تا در
صورتیکـه اشـخاص ذینفـع به آرای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند
بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی تـا دو مـاه اعتـراض خـود را به این
اداره ثبـت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ نماینـد .معترض باید
ظـرف یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت
بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی دادخواسـت بـه اداره ثبـت
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خبر

تــاج تصریــح کرد :مــا آرامــش کامل
داریم .در فدراســیون با قدرت کارمان را
میکنیم و از مسائل فوتبالی عقب نشینی
نمیکنیم .حواســمان کام ً
ال به تیم ملی،
به پرچم و کشــورمان اســت؛ به اینکه
بهترینها را بــرای تیم ملی رقم بزنیم و
مثل  ۴سال قبل بهترین نتایج را در جام
جهانی بگیریم.
وی در خصوص بحث بازگشت کارلوس
کی روش بــه تیم ملی گفــت :یکی از
بهترین اتفاقات فوتبال ما زمان کی روش
رخ داده است .نظرات متفاوتی شاید باشد
ولی ارزیابی عمومی ما از آن اتفاق مثبت
اســت .فکر کنم تا دو ســه روز آینده یا
فردا ،هیات رئیسه فدراسیون تصمیماتی
راجع به تیم ملی میگیرد .تا همینجا این
مطلب را می گویم که کافی است.
رئیس فدراســیون فوتبــال در پایان در
خصوص اینکه باید تکلیف تیم ملی زودتر
مشخص بشود ،گفت :من روز سه شنبه
(هفته قبل) انتخاب شــدم .چهارشنبه
سر کار آمدم .پنجشنبه و جمعه تعطیل
بود ولی ســر کار بودم .دیروز و امروز هم
بوده .شــاید تا فردا تعیین تکلیف کنیم.
با سرعتتر از این نمیشود .علیرغم همه
شانتاژها همه حواسمان به پرچم ،کشور،
میهن و سرافرازی در جام جهانی است.

محـل تحویـل دهـد که در ایـن صـورت اقدامات ثبـت موکول بـه ارائه
حکـم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتـی کـه اعتراض در مهلـت قانونی
واصـل نگردد یـا معترض ،گواهی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی
محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می
نمایـد و صـدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت.
تاریخ انتشار نوبت اول.۱۴۰۱/۵/۳۱ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۶/۱۶ :
سیدامینموسویـرئیسثبتاسنادوامالکتربتحیدریه
 - 511/4ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهـی موضـوع مـاده  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
 .نظـر بـه دسـتور مـواد  ۱و  ۳قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصـوب  ۱۳۹۰/۹/۲۰و برابر
رای شـماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۲۱۴۱هیـات اول موضـوع ماده یک
قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک تربـت حیدریه
تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی آقـای رحمـان حسـین پـور
فرزنـد شـیر محمـد به شـماره شناسـنامه  ۶۳صـادره از تربـت حیدریه
نسـبت بـه ششـدانگ یـک باب سـاختمان بـه مسـاحت ۹۱متـر مربع(
نـود ویـک مترمربـع) قسـمتی از باقیمانـده پالکـ  ۲۸فرعـی از اراضی
منصوریـه پـالک  ۲۴۲اصلی دهسـتان اربعـه واقع در خراسـان رضوی
بخـش یـک حوزه ثبـت ملک تربـت حیدریه خریـداری مع الواسـطه از
مالـک رسـمی علـی کریمی محـرز گردیده اسـت .لـذا به موجـب ماده
 ۳قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد
سـند رسـمی و مـاده  ۱۳قانـون آئیـن نامـه مربوطـه این آگهـی در دو
نوبـت بـه فاصلـه  ۱۵روز از طریـق روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار در
شـهرها منتشـر تـا در صورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه آرای اعالم شـده
اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی تـا دو ماه
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره ثبـت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید
اخـذ نماینـد .معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض
مبـادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل نماید و گواهی
دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت
اقدامـات ثبـت موکـول به ارائـه حکم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتی
کـه اعتـراض در مهلـت قانونی واصل نگـردد یا معتـرض ،گواهی تقدیم
دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکند اداره ثبـت مبادرت
بـه صـدور سـند مالکیـت مـی نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از
مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت.
تاریخ انتشار نوبت اول.۱۴۰۱/۵/۳۱ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۶/۱۶ :
سیدامینموسویـرئیسثبتاسنادوامالکتربتحیدریه
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هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهـی موضـوع مـاده  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
 .نظـر بـه دسـتور مـواد  ۱و  ۳قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مصـوب  ۱۳۹۰/۹/۲۰و
برابـر رای شـماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۲۲۲۱هیـات اول موضـوع
مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک
تربـت حیدریـه تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی آقـای عزیـز
الـه حجتـی رزگی فرزند غالمحسـین به شـماره شناسـنامه  ۵صادره از

سمت جدید حسین رضازاده در فدراسیون
وزنهبرداری

رضازاده مشــاور عالی و عضــو کمیته فنی
فدراسیون وزنه برداری شد.
به گزارش ایســنا ،حســین رضازاده قهرمان
ورکوردار پیشــین وزنه بــرداری ،همینطور
رییس ســابق فدراسیون وزنه برداری ایران با
حکم سجاد انوشیروانی سرپرست فدراسیون
به عنوان مشــاور عالی سرپرست در امور این
مجموعه و عضو کمیته فنی وزنه برداری منصوب شد.
برهمین اساس در حکم ابالغی به حسین رضازاده آمده است :نظر به شایستگی سوابق
و تجربیات ارزشــمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت مشاور عالی سرپرست
فدراسیون در امور این مجموعه و عضو کمیته فنی فدراسیون وزنه برداری جمهوری
اسالمی ایران منصوب می شوید.
امید است با اســتعانت از درگاه الیزال احدیت و درپرتوعنایات حضرت ولیعصر(عج)
باتوجه به وظایف آن جایگاه مطابق اساســنامه فدراســیون های ورزشی با استفاده از
ظرفیت های در تحقق برنامه های فدراســیون برای رشد و توسعه این رشته ورزشی
موفق و موید باشید.
با حکم سجاد انوشــیروانی سرپرست فدراسیون وزنه برداری ،دکتر فرشاد غزالیان به
عنوان سرپرست کمیته پزشکی این مجموعه منصوب شد.

چه کسی رئیس سازمان لیگ فوتبال
میشود؟

نایب رئیس دوم فدراســیون فوتبال میگوید
فعالیت خود را مطابق اساســنامه در سازمان
لیگ شروع کرده است.
منصور قنبرزاده ،نایب رئیس دوم فدراسیون
فوتبال در گفتوگو با ایســنا ،درباره شــروع
فعالیت خود در ســازمان لیگ گفت :فعالیت
خودم را در سازمان لیگ شروع کردم و چند
حکــم را هم صادر کردیــم .نایب رئیس دوم
فدراسیون فوتبال مسئولیت راهبری سازمان لیگ را برعهده دارد .او در واکنش به این
سوال که آیا قرار است به عنوان رئیس سازمان لیگ فعالیت کند یا فرد دیگری زیر نظر
او این مسئولیت را برعهده داشته باشد گفت :فعال تصمیم نگرفتیم .انتخاب رئیس از
اختیارات نایب رئیس دوم است .نایب رئیس دوم راهبری و مدیریت این سازمان را بر
عهده دارد و درباره این سمت تصمیمگیری خواهم کرد.
نایب رئیس دوم این فدراســیون درباره برنامههای خود برای فعالیت در سازمان لیگ
گفت :فعال نمیتوانم چیزی بگویم چرا که هر چه بگویم ممکن است شعاری باشد .باید
زمان بگذرد و با همکاران مشورت کنیم و برنامه داشته باشیم.
قنبرزاده درباره زمان برگزاری مجمع این سازمان و تعیین هیات رئیسه گفت :به موقع
اطالع رسانی خواهیم کرد .جامعه فوتبال حق دارد در جریان امور سازمان لیگ قرار بگیرد.

تربـت حیدریـه نسـبت به ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت
 ۱۸۴متـر مربـع ( یکصـد و هشـتاد و چهـار مترمربع) قسـمتی از پالکـ
 ۴۲فرعـی از اراضـی کوچـه قاضیان پـالک  ۲۳۷اصلی دهسـتان اربعه
واقـع در خراسـان رضـوی بخـش یـک حوزه ثبـت ملک تربـت حیدریه
خریـداری مـع الواسـطه از مالـک رسـمی طاهره پاشـنا محـرز گردیده
اسـت .لـذا بـه موجـب مـاده  ۳قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده  ۱۳قانـون آئین نامه
مربوطـه ایـن آگهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه  ۱۵روز از طریـق روزنامـه
محلـی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تـا در صورتیکـه اشـخاص
ذینفع به آرای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید از تاریخ انتشـار
اولیـن آگهـی تـا دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره ثبـت محل وقوع
ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد .معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه
عمومـی محـل نماید و گواهی دادخواسـت بـه اداره ثبـت محل تحویل
دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامـات ثبـت موکول بـه ارائه حکـم قطعی
دادگاه اسـت و در صورتـی کـه اعتـراض در مهلت قانونـی واصل نگردد
یـا معتـرض ،گواهی تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محـل را ارائه
نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور سـند مالکیـت می نمایـد و صدور
سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضرر بـه دادگاه نیسـت.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۱/۵/۳۱ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۶/۱۶ :
سیدامینموسویـرئیسثبتاسنادوامالکتربتحیدریه
 511/6ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهـی موضـوع مـاده  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی .
نظـر بـه دسـتور مواد  ۱و  ۳قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصوب  ۱۳۹۰/۹/۲۰و برابر رای شـماره
 ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۰۱۷۸هیـات اول موضـوع ماده یـک قانون مذکور
مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک تربت حیدریـه تصرفات مالکانه
و بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد امین نـواری فرزند ناصر به شـماره
شناسـنامه  ۲۷۷۳۲صـادره از تربـت حیدریـه نسـبت به ششـدانگ یک
باب سـاختمان به مسـاحت ۱۳۳متر مربع( یکصد وسـی وسـه مترمربع)
قسـمتی از پالکــ  ۳۰۸۲اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش یک
شـهر حـوزه ثبت ملـک تربت حیدریـه از مالکیت رسـمی متقاضی محرز
گردیـده اسـت .لـذا بـه موجـب مـاده  ۳قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده  ۱۳قانـون آئین
نامـه مربوطـه ایـن آگهی در دو نوبت بـه فاصلـه  ۱۵روز از طریق روزنامه
محلی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع
بـه آرای اعـالم شـده اعتراض داشـته باشـند بایـد از تاریخ انتشـار اولین
آگهـی تـا دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره ثبـت محل وقـوع ملک
تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد .معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریخ
تسـلیم اعتـراض مبـادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل
نمایـد و گواهـی دادخواسـت بـه اداره ثبت محل تحویل دهـد که در این
صـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکم قطعـی دادگاه اسـت و در
صورتـی کـه اعتراض در مهلـت قانونی واصـل نگردد یا معتـرض ،گواهی
تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت
مبـادرت بـه صدور سـند مالکیـت می نمایـد و صدور سـند مالکیت مانع
از مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۱/۵/۳۱ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۶/۱۶ :
سیدامینموسویـرئیسثبتاسنادوامالکتربتحیدریه

روابط عمومی وامور مشترکین09152560091 :
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روزنـامه اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
خراسان رضوی و شمالی
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تلفن38929825 -38929824:
نمابر 051 - 38923452 :سامانه پیام کوتاه100080888 :

درگاه پرداخت امن

علمی

علمی
مالی شد؛ همچنین توسط دفتر برنامه ماموریتهای سیارهای
ناسا در مرکز پرواز فضایی مارشــال نظارت میشود .همکاران
بینالمللی ناسا برای پروژههای مرتبط یا آتی نیز آژانس فضایی
اروپا ( ،)ESAآژانس فضایی ایتالیا ( )ASIو آژانس اکتشافات
هوافضای ژاپن ( )JAXAهستند که از لحاظ مالی نیز کمک
خواهند کرد.
فضاپیمــای دارت ( )DARTدر تاریــخ  ۲۴نوامبــر  ۲۰۲۱با
موشک «فالکون  »۹متعلق به شرکت «اسپیسایکس» به فضا
پرتاب شــد و از آن زمان تاکنون تقریباً  ۱۱میلیون کیلومتر را
به سمت سامانه سیارکی دوتایی «دیدیموس» و «دیمورفوس»
طی کرده اســت .برخورد این فضاپیما با این ســامانه سیارکی
دوگانه برای تاریخ  ۲۶سپتامبر  ۲۰۲۲برنامهریزی شده است.
این فضاپیما روز دوشــنبه  ۲۶سپتامبر ساعت  ۱۹:۱۴به وقت
منطقه زمانی شرقی ( ۰۳:۴۴سهشنبه پنج مهر به وقت ایران) با
سرعت تقریبی  ۲۴هزار کیلومتر در ساعت با سیارک دیمورفوس
( )Dimorphosبرخورد خواهد کرد تا بتواند مسیر حرکت این
جرم آســمانی را در اطراف ســیارکی بزرگتر به نام دیدیموس
( )Didymosتغییر دهد.
«آزمایش تغییر مسیر دوگانه سیارک «یا دارت ،یک مأموریت
فضایی با هدف آزمایش روشی برای پرهیز از برخورد سیارکها
به زمین اســت .این کاوشگر در اصل یک کاوشگر فضایی را به
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دفتر خراسان شمالی05832259018 :

سیارکی۱۰برابرسریعترازگلولهتفنگ،فرداازکنارزمینمیگذرد
براســاس اعالم ناسا ،یک سیارک که  ۱۰برابر سریعتر از گلوله
تفنگ حرکــت میکند و عرض آن نصف طــول بالهای یک
هواپیمای بوئینگ  ۷۶۷است ،فردا از نزدیکی زمین عبور میکند.
به گزارش ایسنا و به نقل از آیای ،اطالعات ردیاب سیارکی ناسا
نشان میدهد ،یک ســیارک با عرض  ۶۸فوت ( ۲۰.۷متر) در
تاریخ  ۶سپتامبر ( ۱۶شهریور) از کنار زمین عبور کند .براساس
اعالم آزمایشــگاه پیشــرانش جت ( )JPLناسا ،این سیارک با
سرعت  ۱۰برابر بیشتر از یک گلوله تفنگ در حال نزدیک شدن
به زمین است.
این سیارک موسوم به « »QC۷به اندازه نیمی از طول بالهای
یک هواپیمای بوئینگ  ،۷۶۷یعنی حدود  ۲۴متر است .اگرچه
ســیارک  QC۷نسبتا کوچکتر از بسیاری از سیارکهای دیگر
اســت ،اما با سرعتی در حدود  ۹.۱۰کیلومتر در ثانیه به سمت
زمین میآید ،اما جای نگرانی نیست ،زیرا خطر برخورد با زمین
وجود ندارد.
طبق بیانیه ناســا ،نباید نگران بود ،زیرا احتمال برخورد QC۷
با زمین ،مانند شــانس زنده مانــدن یک گلوله برفی در جهنم
است ،چرا که این سیارک  ۴.۶میلیون کیلومتر از زمین فاصله
دارد .همچنین تاکید شــده است که حتی اگر  QC۷به زمین
برخورد کند ،تأثیر زیادی نخواهد داشت و تنها کاری که QC۷
میتواند انجام دهد ایجاد یک انفجار مهیب همزمان با ورود به
جو زمین است.
اما شاید برایتان جالب باشید که بدانید خطرناکترین سیارک
که احتمال بســیار کمی وجــود دارد که با زمین برخورد کند،
ســیارک «بنو» ( )Bennuاست .کهکشان ما سیارکی دارد که
اگر به زمین برخورد کند ،میتواند بســیار خطرناک باشــد .به
گفته دانشــمندان ،میتوان پیشبینی کرد که بنو که یکی از
نزدیکترین شهابسنگها به زمین است ،در  ۲۰۰سال آینده
دقیقاً کجا خواهد بود .با این حال ،اگر بنو به زمین برخورد کند،
آثار فاجعهباری خواهد داشت.
ناسا و سایر آژانسهای فضایی ،آستینهای خود را برای تغییر
مسیر سیارکهای خطرناک به خصوص سیارکهای بزرگ که
احتماالً در آینده به زمین برخورد میکنند و خسارات زیادی به
بار میآورند ،باال زدهاند .به همین دلیل آنها تصمیم گرفتند که
پروژه «دارت» ( )DARTرا راهاندازی کنند.
این پروژه که مخفف کلمههای «آزمایش تغییر مســیر دوگانه
سیارک» اســت ،یک مأموریت فضایی ناسا است که هدف آن،
آزمایش یک روش دفاع سیارهای در برابر اجرام نزدیک به زمین
است .ناسا و آزمایشگاه فیزیک کاربردی جانز هاپکینز با هم روی
این پروژه کار کردهاند.
پروژه دارت از نظر فنی توسط دفاتر و آزمایشگاههای متعدد ناسا
پشتیبانی و توسط دفتر هماهنگی دفاع سیارهای ناسا حمایت

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.

سیارک دوگانه دیدیموس خواهد کوبید تا آزمایش کند که آیا
اثر جنبشی برخورد یک فضاپیما میتواند با موفقیت یک سیارک
احتمالی را از مســیر برخورد با زمین منحرف کند یا نه .اگرچه
دیمورفوس در مسیر برخورد با زمین نیست ،اما این ماموریت،
یک آزمایش برای بررسی این نکته است که آیا «فناوری برخورد
جنبشی» برای منحرف کردن سیارکهای بالقوه خطرناک موثر
است یا خیر.
دیدیموس با قطر  ۷۸۰متر ،ســیارک بزرگتر در این ســامانه
اســت ،در حالی که دیمورفوس ،ســیارک کوچکتر و ماهواره
طبیعی دیدیموس با قطر  ۱۶۰متر اســت .برای مقایســه باید
گفت که سیارکی که در سال  ۲۰۱۳بر فراز شهر چلیابینسک
روسیه منفجر شد ،تنها  ۱۸متر قطر داشت.
انتخاب هدف قرار دادن یک ســامانه دوگانه از عمد انجام شده
اســت .از آنجایی که این دو سیارک به دور یکدیگر میچرخند
و هــر دو را میتــوان با تلســکوپهای زمینی رصــد کرد ،به
سرعت میتوانیم ببینیم که آیا برخورد فضاپیمای دارت ،مدار
دیمورفوس را تغییر داده است یا خیر.
در نهایت نیز حدود چهار سال دیگر ،ماموریت «هرا» ()Hera
متعلق به آژانس فضایی اروپا با دیدیموس و دیمورفوس مالقات
خواهد کرد تا نتیجه برخورد  DARTرا به طور دقیق بررسی
کند.

پروازاولینپهپادبزرگوکامالخورشیدیچین

یک شرکت چینی اعالم کرد روز شنبه اولین
هواپیمای بدون سرنشین چینی که با انرژی
خورشــیدی کار میکند ،پرواز اولیه خود را
انجام داد.
به گزارش ایســنا و به نقــل از چاینادیلی،
صنعــت هوانــوردی چین روز
یکشــنبه اعالم کرد اولین پرواز
اولین پهپــاد بــزرگ و کامال
خورشــیدی چین در روز شنبه
انجام شد.
شرکت صنعت هوانوردی چین
در یک بیانیه خبری اعالم کرد
این پهپاد که  ۵۰ Qimingxingیا ستاره
صبــح  ۵۰نام دارد در ســاعت  ۵:۵۰بعد از
ظهر به وقت محلی روز شنبه از فرودگاهی
در یولین در استان شاآنشی به پرواز درآمد و
 ۲۶دقیقه قبل از فرود در هوا باقی ماند و در
تمام این مدت همه سیستمها به خوبی کار

میکردند.این پهپاد بدون سرنشین که توسط
شــش موتور الکتریکی با باتری خورشیدی
حرکت میکند ،برای انجام عملیات طوالنی
مــدت در فضــای نزدیک طراحی شــده
اســت.فضای نزدیک برای اشــاره به بخش
اتمســفر زمین بین  ۲۰تا  ۱۰۰کیلومتر از
زمین اســتفاده میشــود که بخشهایی از
استراتوسفر ،مزوســفر و ترموسفر پایین را
در بر میگیــرد .این ارتفاع باالتر از ارتفاعی
است که هواپیماهای مسافربری تجاری به
آن میرسند اما پایینتر از ارتفاعی است که
ماهواره به فضا فرستاده میشوند.
این پهپاد قادر است تا ارتفاع  ۲۰کیلومتری
پرواز کند و میتواند در طول شــب در هوا
بمانــد« .ژو شــنگلی» (،)Zhu Shengli
طــراح ارشــد  ۵۰ Qimingxingگفت:
پنلهای خورشیدی روی بالهای آن که در
مجموع  ۵۰متر طول دارند ،تعبیه شدهاند.

طراحیرایحههایجدیدبااستفادهازیادگیریماشین
پژوهشگران موسسه فناوری توکیو در مطالعه
اخیرشــان اظهار کردهاند میتوان از فناوری
یادگیری ماشــین برای طراحــی رایحههای
جدید استفاده کرد.
به گــزارش ایســنا و به نقل از تــی ان ،آیا
میتوانیــم از روشهای یادگیری ماشــین
( )Machine Learningبــرای پیشبینــی
دادههای حســی مخلوطی از بوها و طراحی
رایحههــای جدید اســتفاده کنیــم؟ نتایج
یــک مطالعه جدید که توســط
پژوهشــگران ژاپنی انجام شده
نشــان میدهــد کــه میتوان
از فنــاوری یادگیری ماشــین
برای طراحــی رایحههای جدید
اســتفاده کرد .این روش جدید
در صنایــع مختلف مانند صنایع
غذایی ،بهداشتی ،زیبایی و سالمتی و در کل،
هر بخشــی که رایحه و عطرها بســیار مورد
توجه هستند ،کاربرد دارد.
حس بویایی یکی از حواس اساسی گونههای
جانوری اســت و بــرای یافتن غــذا ،درک
جاذبه و احســاس خطر بســیار مهم است.
انسان ،رایحه و عطرهای مختلف را با کمک

گیرندههای بویایی بیان شــده در سلولهای
عصبی بویایی خود تشــخیص میدهد .این
تاثیرات بویایی از مواد بودار روی سلولهای
عصبی ،بــا ویژگیهای مولکولــی و خواص
فیزیکوشیمیایی آنها مرتبط است و این امر،
امــکان ایجاد بو و رایحههــای مختلف را به
افراد میدهد .روشهای کنونی فقط تاثیرات
بویایی را از ویژگیهای فیزیکوشیمیایی مواد
خوشــبوکننده پیشبینی میکنند ،اما این
روش نمیتواند دادههای حســی را که برای
ایجاد بو و رایحه ضروری اســت ،پیش بینی
کند.برای مقابله با این موضوع ،دانشــمندان
موسســه فنــاوری توکیــو ()Tokyo Tech
از اســتراتژی نوآورانه حل مســئله معکوس
استفاده کردهاند .این روش به جای پیشبینی
بو از دادههای مولکولی ،ویژگیهای مولکولی
را بر اساس برداشــت بو پیشبینی میکند.
این کار با اســتفاده از دادههای طیف جرمی
استاندارد و مدلهای یادگیری ماشین ()ML
به دســت میآید .مسایل معکوس (Inverse
 )Problemsدســتهای از مســایلاند که از
لحــاظ ریاضی ،یافتن پاســخ نهایی آنها به
وسیله روشهای کالسیک ممکن نیست.

