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درس رونالدو به پلیس ساختمان و فرش ضد سرقت در مشهد !




3.9 M views

نابودی اصفهان در ! 1409
ویــدئــویــی از اشــکهــای مــدیــر کــل ســازمــان
زمینشناسی اصفهان که از نابود شدن اصفهان
به دست برخی مسئوالن میگفت ،بازتاب زیادی
در شبکههای اجتماعی داشت .رضا اسالمی در این
ویدئو از نابودی اصفهان در سال  1409میگوید.
او در بخشی از این ویدئو میگوید« :ما به جنگ
طبیعت رفتیم و طبیعت به ما سیلی خواهد زد.
سخت است ،ایران بدون اصفهان ،ولی این اتفاق
میافتد .»...کاربران زیادی به این ویدئو واکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :کاش قوه قضاییه در
خصوص ترک فعلها به سراغ رئیس سازمان محیط
زیست هم برود که اوضاع محیط زیستی کشور
رو به این وضع رسونده ».کاربر دیگری نوشت:
«درسته برخی مسئوالن کم کــاری و کارشکنی
کردن ولی نباید از اون دست افرادی که توی این
بی آبی اقدام به کاشت برنج توی اصفهان میکنن
هم گذشت .هموطن آب نیست تو هم رعایت کن».

3.1 M views

مادری برای وطن
تصاویر در حال رفو کردن و دوختن روکش پاره
شده صندلی اتوبوس توسط یک زن آن چنان
جذاب بود که دلمان نیامد امروز درباره آن چیزی
ننویسیم .همان طور که در تصویر مشخص است
این خانم هنگامی که با روکش پاره صندلی جلویش
مواجه میشود نخ و سوزنش را از کیف در میآورد
و در طول مسیر شــروع میکند به دوختن آن.
کاربران زیادی این رفتار را رفتار مادرانه همه
زنان این سرزمین دانستند و واکنشهای زیادی
به آن داشتند .کاربری نوشت« :حسی که این زن
به کشور و وطن داره حس مادریه که به بچه اش
داره ،نگران و دلسوزه و بی مزد و منت حاضره هر
کاری برای بهبودش بکنه ».کاربر دیگری نوشت:
«جا داره برخی مسئوالن که از زیر کار در میرن با
دیدن این صحنه به خودشون بیان».





3.4 M views
2.8 M views

درس رونالدو به شهرداریهای ما!

سوداگریتاکسیهایاینترنتیبامشکلبنزین!

ویدئوی تخریب بخشی از عمارت «کریستیانو
رونالدو» در حومه شهر لیسبون کشور پرتغال که به
دستورمقاماتاجراییبهدلیلتخلفدرساختوساز
انجام شده ،بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت.
«رونالدو» پیش از این ضمن پذیرفتن تخلفش در
ساخت غیرمجاز بخشی از عمارت خود قبول کرده بود
که زمین تنیس و سازه جانبی آن را که در زمینی به
مساحت  ۱۳۷۰متر مربع ساخته شده ،تخریب کند
و این کار را هم کرد .کاربری نوشت« :رونالدو که
رونالدو است خودش میره قسمتی که خالف ساخته
رو تخریب میکنه حاال توی کشور ما میخواستن
ویالی دختر وزیر سابق رو تخریب کنن با اعمال نفوذ
میخواستن نذارن ».کاربری هم نوشت« :به جای این
که خونه پیرزنهای حاشیه نشین رو تخریب کنید
این جوری دونه درشتها رو مجبورکنید خالفی شون
رو تخریب کنن».

در شرایطی که برخی از شهروندان در کالنشهرها
به دلیل اختالل در جایگا ههای سوخت موفق به
سوختگیری بــرای خــودروهــای شخصی نشد ه
بودند ،تعرفههای برخی تاکسیهای آنالین در
برخی مسیرها تا بیش از  100درصد افزایش
قیمت داشته که مصداق واقعی ماهی گرفتن از آب
گلآلود است .رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت
ملی هم به این افزایش قیمت تاکسیهای اینترنتی
واکنش نشان داد و از مدعی العموم خواست به
این موضوع ورود کند .کاربران زیادی هم از این
افزایش قیمتها گالیه مند بودند.کاربری نوشت:
«هرجا انحصار باشه توش فساد هست روزی که
اینا با ارزون فروشی تاکسی تلفنیها رو جمع کردن
باید فکر این روزها رو میکردیم ».کاربر دیگری
نوشت« :بی انصافها حاال هر روز چندین میلیارد
سود میکنید بعضی روزها کمی کمتر هم سود کنید
به خاطر مردم راه دوری نمیره».





2.4 M views

2.1 M views

فرش ضد سرقت در مشهد

درد کارگرهایی با حقوق معوق

یکی از تصاویری که روز گذشته در صفحات مختلف
دست به دست شد و در گروههای خانوادگی هم
چرخید ،مربوط به تصویری از مشهد بود که یکی از
اهالی بعد از شستن فرش برای این که آب آن برود
آن را در کنار لوله گاز کنار خیابان قرار داده و فرش
را به لوله قفل کرده بود .کاربران زیادی با بازنشر
این تصویر به این اقدام واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :سر زمستون مگه موقع فرش
شستنه که این بنده خدا فرش شسته ».کاربر
دیگری نوشت« :با این قیمت فرش باید با چنگ و
دندون مراقب فرشها بود چه برسه به فرشی که
به یک بدبختی شستی ».کاربری هم نوشت« :یعنی
خود دزد هم با دیدن این صحنه خنده اش میگیره
و نمیتونه فرش رو بــدزده ».کاربر دیگری هم
نوشت« :یاد خاطرات قدیم و فرش شستن هامون
توی کوچه افتادم ولی االن دیگه فرشها رو برای
شست و شو میدیم قالی شویی».

ویدئوی تلخی از صحبتهای کارگری که قصد
دارد کارگر دیگری را از خودسوزی منصرف کند،
در میان کاربران بازتاب داشت .او در این ویدئو
در حالی که همکارش را بغل گرفته میگوید« :اگر
تو خودت را آتش بزنی مو چهکار کنم ،زن و بچه ات
چهکار کنند ».برخی کاربران مدعی شدهاند این
افراد کارگران پیمانی شرکتی از کنسرسیوم فاز
 ۱۴میدان پارس جنوبی هستند که پنج ماه است
حقوق نگرفتهاند و شرکت آنها را بیمه هم نکرده
است .کاربران به این ویدئو واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :جا داره وزیر نفت جدید یک
بازرس بذاره و شرکتهایی رو که به نیروهاشون
جفا میکنن جریمه کنه تا شاهد این اتفاقات تلخ
در حوزه نفت نباشیم ».کاربر دیگری نوشت:
«کاش مدعی العموم به داد دل کارگرهایی که
توی مجموعههای مختلف ماه هاست حقوق نگرفتن
برسه و اونا رو مجبور به پرداخت حقوق کنه».

پنج شنبه  6آبان 1400
 21ربیع االول .1443شماره 20786

ایالن ماسک ثرومتندتر
از  ۱۶کشور ارواپیی
ادامه صعود قیمت هر سهم خودروسازی تسال ضمن این
که ارزش بازار این شرکت را به بیش از هزار میلیارد دالر
رسانده ،موجب شده تا ایالن ماسک با اختالف بیشتری
نسبت به جف بزوس ،بنیان گذار آمــازون ،بار دیگر صدر
فهرست میلیاردرهای جهان را تصاحب و ثروت خود را
افزونتر از تولید ناخالص داخلی  ۱۶کشور عضو اتحادیه
اروپا کند .بر پایه شاخص میلیاردرهای جهان که از سوی
بلومبرگ ارائه شده ،هم اکنون ثروت خالص  ۱۱نفر در
جهان بیش از  ۱۰۰میلیارد دالر است و مجموع ثروت این
 11نفر حدود هزار و  ۵۷۷میلیارد دالر است که از تولید
ناخالص داخلی اسپانیا به عنوان چهارمین قدرت اقتصادی
اتحادیه اروپا بیشتر است .مطابق اعالم صندوق بینالمللی
پول ،تولید ناخالص داخلی اسپانیا به قیمتهای جاری و بر
پایه دالر آمریکا در سال  ۲۰۲۰کمی بیش از هزار و ۲۴۷
میلیارد دالر بوده است .طبق اعالم صندوق بینالمللی
پــول ،تولید ناخالص داخلی آلمان به عنوان ابرقدرت
اقتصادی اتحادیه اروپا نزدیک به سه هزار و  ۸۴۳میلیارد
دالر بوده که معادل ثروت خالص  ۷۰نفر از کسانی است که
در فهرست میلیاردرهای بلومبرگ حاضرند و ثروت خالص
آنها بیش از  ۲4.1میلیارد دالر برآورد شده است.
ایالن ماسک  288میلیارد دالر
ثروتمندترین فرد جهان اکنون بیش
از کل ارزش غول نفتی اگــزون موبیل
ثروت در اختیار دارد .به لطف افزایش
بیش از پیش ارزش سهام خودروسازی
تسال ،ایالن ماسک -بنیان گذار و مدیرعامل این شرکت-
با ثروت  ۲۸۸میلیارد دالری عالوه بر ثبت یک رکورد
تاریخی جدید در زمینه ثروتمندترین فرد جهان ،تسال
هم هفته گذشته موفق شد به جمع شرکتهایی بپیوندد
که ارزش بازار آنها بیش از یک تریلیون دالر است .جالب
است بدانید ثروت ایالن ماسک تنها طی یک روز ۳6.2
میلیارد دالر بیشتر شده است .ثروت ایالن ماسک اکنون
بیشتر از تولید ناخالص داخلی کشورهایی چون ایران،
فنالند ،یونان و نیوزیلند است.
جف بزوس  196میلیارد دالر
یکی دیــگــر از مــیــلــیــاردرهــای جهان
بنیانگذار آمازون است که  196میلیارد
دالر ثروت دارد .این یعنی ثروت خالص
بزوس از تولید ناخالص چندین کشور از
جمله کشور یونان که  189میلیارد دالر بوده بیشتر است.
برنارد آرنو  185میلیارد دالر
سومین فــرد ثروتمند جهان برنارد
آرنوی فرانسوی بوده که تاجر ،کارآفرین
و کلکسیونر آثــار هنری اســت که در
آمریکا زندگی میکند .این مرد در سال
جاری میالدی در مقاطعی حتی به عنوان ثروتمندترین
مرد جهان هم شناخته شد .آرنو مدیرعامل شرکت «لویی
ویتون» است که به عنوان بزر گترین برند لوکس جهان
با زیرمجموعههایی همچون مویه ،هنسی ،فندی ،دیور
و جیوانچی شناخته میشود .ثروت خالص برنارد هم از
تولید ناخالص کشور مجارستان که  155میلیارد دالر
است بیشتر است.
بیل گیتس  134میلیارد دالر
خیلیها فکر میکردند جدایی بیل
گیتس از همسرش باعث میشود او
بخش عظیمی از دارایـــی هایش را از
دست بدهد و از لیست پولدارترینهای
جهان کنار برود اما بر پایه رتبه بندی بلومبرگ بنیان گذار
مایکروسافت هنوز با داشتن  134میلیارد دالر ثروت
خالص چهارمین ثروتمند جهان است.
لری پیچ  124میلیارد دالر
بــنــیــان گـــذار گــوگــل هــم یــکــی دیگر
از ثروتمندان جهان است که در 48
سالگی توانسته  124میلیارد دالر
ثــروت خالص داشــتــه بــاشــد .از «لــری
پیچ» عمدت ًا در کنار دانشمندانی مثل «استیو جابز»،
«بیل گیتس»« ،سرگئی برین» و «جف بــزوس» به عنوان
عوامل توسعه ایاالت متحده در زمینه فناوری اطالعات،
اکتشافات بنیادین ،بیوتکنولوژی و سایر علوم یاد
میشود.

ماهوارههای روی زمین مانده!
همزمان با اختالل بنزینی دوباره نقش ماهوارهها در انتقال اطالعات کشور به میان آمده است
آخرین وضعیت صنعت فضایی ما چگونه است؟

رعیت نواز -بعد از حمله سایبری به سامانه هوشمند توزیع سوخت در کشور که منجر به تعطیلی چند ساعته بسیاری از
جایگاههای توزیع و بروز مشکالتی در شبکه حمل و نقل کشور شد دوباره بحث ماهوارههای ایرانی به میان آمد ،شاید برای
شما این سوال به وجود بیاید که حمله سایبری چه ربطی به ماهواره دارد؟ اما بد نیست بدانید که به گفته یک کارشناس و
پژوهشگر امنیتی سال هاست بخشهای مهم و حساسی چون ارتباط شبکههای بانکی کشور ،جایگاههای توزیع سوخت
و تعدادی از شبکههای زیرساختی دیگر ،از طریق پهنای باند ماهواره به کاربران دولتی و خصوصی خدمات ارائه میکنند
که ساخت فرانسه و کاناداست و مالکیتش هم در اختیار عربستان و امارات است .هر چند هنوز مشخص نیست که هکرها
از چه طریقی توانستهاند به سامانه توزیع هوشمند سوخت نفوذ پیدا کنند و نیازمند بررسیهای دقیق و کارشناسی
نهادهای مسئول است ،اما به نظر میرسد در کنار ریشه یابی همه جانبه این رخداد ،باید آن را تلنگری دانست که موجب
شد یک هشدار مهم یعنی ضرورت تامین زیرساختهای امن و بومی در بخشهای مهم کشور بار دیگر مطرح شود .به
همین دلیل در این گزارش سعی داریم به برنامههای فضایی ایران بپردازیم که به نظر میرسد در دولت قبل به آنها به
درستی عمل نشده و هم اکنون از برنامه بسیار عقب هستیم.
▪اولین ماهواره ایران در فضا

در دهه  50شمسی یعنی  20سال بعد از اینکه روسیه برای
اولین بار ماهواره اسپوتنیک 1را به فضا پرتاب کرد قرار بود
ایران هم دو ماهواره به نامهای «ناهید» و «زهره» را با کمک
خارجیها به فضا بفرستد که البته این پروژهها فقط در حد
حرف بود و اصال به مرحله عمل نرسید .پس از انقالب اسالمی
به دلیل وقوع جنگ تحمیلی برنامه ماهوار های در ایران
متوقف ماند تا این که از سال  ۱۳۷۵ماهواره «مصباح »۱
نقطه شروع فعالیت فضایی برای ایرانیها شد هر چند این
ماهواره هم هیچ گاه پرتاب نشد اما باعث شروع پروژه «سینا
 »۱شد .ماهوارهای که در سال  ۱۳۸۴توسط روسها به
فضا رفت ،ولی زودتــر از پیشبینیهای اولیه ارتباطش
با زمین قطع شد .اما ایرانیها ناامید نشدند .پس از آن
تال شهای زیــادی انجام شد که موفقیتآمیز نبود ،ولی
عاقبت  ۱۴بهمن سال  ۱۳۸۷ماهواره کامال ایرانی «امید»
با ماهوارهبر «سفیر امید» به فضا رفت و خبرش مثل توپ در
دنیا پیچید! ناسا (سازمان فضایی آمریکا) و تعدادی از مراکز
نجومی جهان حرکت امید در مدار زمین را تأیید کردند و آن
روز شد روز ملی فناوری فضایی در ایران .با «امید» ایران
نهمین کشور دارای فناوری مستقل پرتاب ماهواره شد.
▪برنامه چه بود؟

برای رسیدن به اهداف تصریح شده در سند نقشه جامع
علمی کشور مصوب دی ماه  1389و نیز سند جامع توسعه
هوافضای کشور مصوب دی ماه  1391کهاندکی پس از
ورود جدی کشور به عرصه پرتاب ماهوارهها و تکمیل چرخه
فناوری فضایی به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی
رسید ،قرار شد توانایی کامل پرتاب و به کارگیری ماهواره
در  4مدار طی  4گام تثبیت شود .هدف نهایی در سند
مذکور ،به کارگیری ماهوارههای سنجشی با دقت بهتر از
 10متر و ماهواره مخابراتی در مدار زمینآهنگ بود.
درگاماول،مدار 250در 375کیلومتربیضویبهعنوان
مداری برای گام اثبات فناوری و اثبات قابلیت در نظر
گرفتهشد.چهارپرتابموفقماهوارههای«امید»«،رصد،»1-
«نوید علم و صنعت» و «فجر» با «ماهوارهبر سفیر »1-برای
اجرای گام اول صورت گرفت .حداقل به همین تعداد ( 4یا6
مورد)پرتابناموفقنیزتوسط«سفیر»1-ثبتشدکهتعدادی
دردولتدهموتعدادیدردودولتحسنروحانیرخداد.
برای گام دوم مدار  500کیلومتر دایرهای با ماهوارهبر
«سیمرغ» (سفیر )2-تعریف شد و برای آن ،ماهوارههای
مختلفیازجمله«طلوع»«،پیام،ظفر»«،پارس»1-و«ناهید»2-
در نظر گرفته شدند که طبق برنامه ،گام دوم باید تا سال1400
تثبیت میشد .منظور از تثبیت ،تزریق موفق ماهوارهها در
این مدار و بهرهبرداری عملیاتی از آنها و نیز بررسی نتایج
و تعیین اصالحیههای مورد نیاز در ماهوارهبر و ماهوارهها
و تکرار آن هاست تا اطمینان از توانمندی عملی در مدار
مذکور برای کلیه اجزای چرخه فناوری فضایی حاصل شود.
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گام سوم برای تحقق اهداف سند توسعه هوافضا،
مدار هزار کیلومتری سنکرون یا هماهنگ با خورشید
بود .برای مدارهای باالتر از  600کیلومتر ،ماهوارههای
نسبت ًا سنگین با جرم بیش از  500کیلوگرم یا ماهوارههایی
سنگینتر با جرم  1000کیلوگرم در نظر گرفته شده است.
گام چهارم و نهایی برای رسیدن به قابلیت
بهر هبرداری کامل از فناوری فضایی ،تزریق
ماهوارههای کاربردی در مدار  36000کیلومتر است که
باید در سال  1407تثبیت شود .برای این منظور ،از سال
 1402پژوهشهای مختص آن شروع میشود که به طور
عمده مربوط به ماهوارهبر مختص آن به نام «سروش» است.
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▪چقدر از برنامه انجام شده ؟

از نیمه سال  1391و پس از حادثه مربوط به «سفیر»1-
و یکی از ماهوارههای «فجر» ،تا پایان دولت دهم خبری از
پرتابهای فضایی نبود و با روی کار آمدن دولت یازدهم،
برنامه فضایی کشور به ویژه در بخش ماهوارهبر برای مدتی
مورد بیتوجهی قرار گرفت .حدود یک سال و نیم بعد از
استقرار دولت دوازدهم ،ماهواره «فجر» در بهمن 1393
پرتاب شد اما به دالیل نامعلومی به جای افزایش ارتفاع
مداری با کمک تراستر قرار داده شده در آن ،به یک باره
دچار کاهش ارتفاع شد و خیلی زود از مدار خود به داخل
جو غلیظ سقوط کرد .در اظهارات مسئوالن دولت یازدهم
ازجمله مرحوم ترکان صحبت از ماهوارهای به نام «تدبیر»
شد که قرار بود اولین ماهوارهای باشد که در دولت روحانی
پرتاب میشود که بهرغم شایعاتی مبنی بر پرتاب آن در سال
 ،92اخبار رسمی از آن اعالم نشد .در خصوص ماهواره
«دوستی» نیز محمدجواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات
در سال  97در توئیتر خود خبرهایی از آماده پرتاب بودن
آن داده بود ولی بعدها دیگر اطالعاتی از آن منتشر نشد.
در نهایت ،در تابستان  1398در حالی که آذری جهرمی از
قریب الوقوع بودن پرتاب ماهواره «ناهید »1-با ماهوارهبر
«سفیر »1-خبر میداد ،انتشار تصویر آتش سوزی در سکوی
پرتاب معراج متعلق به «سفیر »1-توسط رئیس جمهور
وقت آمریکا در توئیتر خبر از بروز حادثهای میداد که منجر
به لغو پرتاب شده است .به گزارش تسنیم ،به نظر برخی
کارشناسان ،ماهواره «ناهید »1-نیز به احتمال زیاد در این
حادثه از بین رفته است.
▪چه باید بشود؟

شاید بتوان به صورت منصفانه ،پیوند خوردن برنامه فضایی
کشور به عنوان یک نیاز بسیار مهم و کاهنده بسیاری از
هزینهها و فراهم کننده خدمات بسیار مهم برای بخشهای
کشاورزی و منابع طبیعی و مخابرات و ارتباطات به رفتوآمد
دولتها را مهمترین عامل ضربه خوردن آن دانست که باید
با برنامهریزی ،نگاه کالنتری به موضوع داشت .با این حال
امید میرود که با تخصیص بودجه کافی و با نگاه دقیق به
هزینههای خدمات فضایی که همچنان
در این شرایط اقتصادی نامطلوب با اجاره
ماهواره از کشورهای مختلف در حال صرف
شدن است گام مهم دیگری برای بازگشت
برنامه فضایی کشور به مسیر توسعه برداشته
شود تا عقب ماندگیهای سا لهای اخیر
جبران شود.
نباید فراموش کرد که این صنعت جدا
از مباحث امنیتی که گوشهای از آن در
ابتدا مطرح شد بنا به تجربه  60ساله در
دنیا ،دارای برگشت سرمایه  300تا 400
درصدی بوده و گردش مالی این صنعت
در سالهای اخیر به  400میلیارد دالر در
جهان رسیده است .امروز که چهار سال
تا افق  1404باقی مانده باید دید دولت
سیزدهم برای احیای فوری برنامه فضایی
کشور چه برنامههایی دارد.

