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شکست طالبان درفراه،غوردرخطر سقوط
سریال این شب های افغانستان« ،سریال سقوط» است.
در نیمه شب ها و سحرگاه ها که همه خوابند طالبان هر
روز به شهر و منطقه ای هجوم می برند .این در حالی است
که ارتش هنوز در پی آزادی منطقه قبلی است .پیش از
این اگر هر از گاهی برخی شهر ها در استان های مختلف
افغانستان بین دولت و تروریست ها دست به دست میشد،
اکنون کار به سقوط چند شهر در یک استان رسیده است.
روز سه شنبه شهر «فــراه» تا آستانه سقوط کامل پیش
رفت ،اما در پی حمالت هوایی صورت گرفته تروریست
ها عقب نشینی کردند .برخی منابع از کشته شدن 198
عضو طالبان خبر داده انــد .امــا ،شیرینی این موفقیت
برای دولت وحدت ملی ،به ریاست رئیس جمهور اشرف
غنی دوام چندانی نیافت .در قبال آزادی شهر فراه در
غرب افغانستان ،چندین ناحیه در غزنی هدف حمالت
سازمانیافته قرار گرفتند و بخش های جغتو ،زنهخان و
رشیدان سقوط کردند .همچنین ،اندر ،گیرو و خواجه
عمری نیز مــورد حمالت شدید طالبان قــرار گرفتند.
حمالتی که در نتیجه آن دست کم  ۲۵سرباز امنیتی کشته
شدند .به گزارش افق ،این تنها غزنی نیست که یکی پس
از دیگری سرزمین های خود را دو دستی به طالبان تقدیم
میکند ،ولسوالی دره بوم استان بادغیس ،در شمال
غربی کشور نیز سقوط کرده و بخشهایی از استان غور در
مرکز افغانستان نیز از کنترل حکومت خارج شده و مناطق
قرقین جوزجان در شمال نیز در خطر سقوط قرار دارند.
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جهرمی:مقابله با فیلترشکن ها
ازدی ماه آغازشد
هادیمحمدی-وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتدرحاشیه
نشست هیئت دولت درباره برخی گالیه های مدیران پیام
رسان های داخلی مبنی بر حمایت نکردن دولت از آن ها
گفت :مدیران پیام رسان های داخلی در گزارش های خود
در فروردین 97گفته اند توانایی حفظ حدود  15میلیون
کاربر فعال را دارنــد .برخورد با فیلترشکن ها دیگر سوال
بیشتر خبرنگاران بود که آذری جهرمی در پاسخ اظهار کرد :
دربارهفیلترشکنهااقدامجدیدیصورتنگرفتهواینهمان
مجموعه اقداماتی است که از دی ماه آغاز شده بود.وی ادامه
داد:متاسفانهآنچیزیکهبنابرشواهدمیبینیمایناستکه
در برابر دستور قضایی ،کاربران شبکه های مجازی در حال
مقاومت هستند و این باعث شده که مجدد ترویج بسیار زیادی
در فیلتر شکن ها داشته باشیم که امنیت فضای مجازی را به
چالش کشیده و مقابله با این فیلتر شکن ها هم کار پیچیده ای
است و ساده نیست البته این چالش ها را به مسئوالن مربوط
از جمله قوه قضاییه در یک ماه و نیم پیش گــزارش دادیــم و
گزارش وضعیت را هم به صورت مرتب به مرکز ملی فضای
مجازی اعالم می کنیم.آذری جهرمی در خاتمه گفت  :یک
صحبتی هم از معاون ما مطرح شده بود مبنی بر الزام دستگاه
هایدولتیبرایاستفادهازموتورجستوجویداخلیکهاین
درستمنعکسنشدهبودودقیقشاینبودکهماتوصیهکردیم
در زیست بوم کودکان از این موتور جست وجو استفاده شود.

اخبار
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محکومان مواد مخدر به اردوگاه های سخت اعزام می شوند
همه محکومان موادمخدر باید با گرفتن احکام سخت
و بازدارنده  ،پشیمانی را به خود ببینند و این موارد در
جامعهنهادینهشود.معاوناجتماعیوپیشگیریازوقوع
جرم قوه قضاییه از ایجاد اردوگاه ویژه برای محکومان
مواد مخدر خبر داد و گفت :محکومان مواد مخدر به
اردوگاه های سخت و پشیمان کننده اعزام می شوند.
به گزارش   ایرنا ،محمدباقر الفت دیروز چهارشنبه در
همایش منطقه ای هدایت  ،راهبری و سامان دهی
دیده بانان پیشگیری استان های مازندران  ،گیالن و
گلستان در ساری ،بازگشت به قاچاق محکومان مواد

مخدر را ناشی از پشیمان نشدن آنان دانست و افزود :
همه محکومان موادمخدر باید با گرفتن احکام سخت
و بازدارنده  ،پشیمانی را به خود ببینند و این موارد در
جامعه نهادینه شود .وی گردش مالی ساالنه مواد مخدر
درکشوررا 300هزارمیلیاردریالبرآوردکردوگفت:به
دلیلحجمباالیجابهجاییودرآمدقابلتوجه،بسیاری
از نیروها با تطمیع از وظایف و ماموریت اصلی خود خارج
می شوند .وی مهم ترین سالح قاچاقچیان مواد مخدر
را منابع مالی آن دانست و ادامه داد :مواد مخدر جزو دو
جرم نخست از جرم های صورت گرفته در کشور است.

رشد  33.2درصدی قیمت مسکن در زمستان 96
مرکز آمار ایران گزارش وضعیت قیمت فروش و اجاره
واحدهای مسکونی در شهر تهران ،در زمستان  96را
منتشر کرد .این گزارش نشان می دهد که متوسط
قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله
شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در شهر
تهران و در زمستان  ،96پنج میلیون و  871هزار و
 500تومان بوده است که نسبت به فصل قبل14.8،
درصد و نسبت به زمستان  33.2 ،95درصد افزایش
داشته است.از سوی دیگر متوسط قیمت فروش هر
متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی،

به پنج میلیون و  992هزار و  200تومان رسیده
است .این رقم نسبت به پاییز  13.6 ،96درصد و
نسبت به زمستان  33.5 ،95درصد افزایش را نشان
می دهد.این گزارش همچنین حاکی ازآن است که
متوسط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه  ۳درصد ودیعه
پرداختی (در اصطالح رهن و اجاره) برای اجاره یک
متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران 28 ،هزار و
 197تومان بوده است .این رقم نسبت به پاییز 9 ،96
درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  26.6درصد
افزایش یافته است.

تظاهرات جهانی همبستگی
با فلسطین
همزمان با افتتاح سفارت آمریکا در قدس همچنان شعله
ور است .روز گذشته در کشورهای فرانسه ،سوئد ،یونان،
آرژانتین و برزیل تظاهراتهایی در اعتراض به کشتار
فلسطینیها در جریان تظاهرات میلیونی «بازگشت»
برگزار شد .این در حالی است که دو فلسطینی دیگر
نیز در نــوار غزه به ضرب گلوله سربازان اسرائیلی در
سالروز "نکبت" به شهادت رسیدند.به گــزارش الیوم
السابع چاپ مصر ،در ادامــه موج جهانی اعتراضات
یک روز پس از انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی
و در هفتادمین سالروز "نکبت" هزاران تن در فرانسه،
سوئد  ،یونان  ،برزیل  ،آرژانتین ،ترکیه و کشورهای
عربی به خیابا نها آمدند .تظاهرات در یونان به سطح
درگیریهایی خشونتآمیز و پرتاب سنگ به ساختمان
سفارت رژیم صهیونیستی در این کشور رسید .صدها
آرژانتینی نیز در اعتراض به انتقال سفارت آمریکا از
تلآویو به قــدس اشغالی در مقابل سفارت ایــن رژیم
در بوینس آیرس تجمع کردند .در برزیل نیز د هها تن
از ساکنان شهر سائوپائولو واقــع در جنوب شرق این
کشور علیه اقدامات خصمانه سربازان اسرائیلی در حق
تظاهرکنندگان فلسطینی ،در نوار مرزهای اشغالی با
غزه تظاهرات کردند .این تظاهرکنندگان پالکاردهایی
در دست داشتند که روی آن ها به زبان عربی نوشته شده
بود« ،فلسطین آزاد و کشوری عربی است» شهرهای
کشورهای عربی و اسالمی نیز شاهد تظاهرا تهای
همبستگی با فلسطینیها بود .در لبنان بیش از ۳۰۰۰
آواره فلسطینی مستقر در اردوگاهها در روستای مرزی
"ارنــون" در جنوب لبنان و مرزهای اسرائیل تظاهرات
کردند .در تونس جمعیت "انصار فلسطین" و تعدادی
از جمعیتهای جامعه مدنی در خیابان اصلی پایتخت
تظاهرات کردند.عالوه بر این کشورها ،در چند استان
ترکیه نیز تظاهرات گستردهای برگزار شد که از جمله آن
تجمع مقابل کنسولگری اسرائیل در شهر استانبول بود.

15
معاون رگوالتوری خبر داد:

ضرب االجل ۳ماهه به اپراتورهابرای رفع
اختالالت
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای
تلفن همراه سه ماه زمــان داد که پایداری شبکه خود
را افــزایــش دهند و اشــکــاالت موجود را رفــع کنند.به
گزارش مهر  ،مجید حقی معاون نظارت و اعمال مقررات
رگوالتوری اعالم کرد :میزان پایداری شبکه اپراتورهای
تلفن همراه پس از قطعی ناگهانی برق پایینتر از حد
استاندارد است و اپراتورها موظف هستند طی سه ماه
آینده این مشکل را رفع کنند.وی با اشاره به بازدیدهای
میدانی این سازمان از سایتهای شبکه اپراتورهای تلفن
همراه افزود :این سایت ها از نظر قطعی برق و مدت زمان
پایداری باتر یهای پشتیبان و سیستم تغذیه پایینتر
از استاندارد قابل قبول هستند .این موضوع در زمان
قطعی برق ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه مانند زلزله،
بارش سنگین برف ،پدیده ریزگردها و  ...باعث ناپایداری
شبکه تلفن همراه و نارضایتی مشترکان میشود.معاون
رگــوالتــوری افــزود :بررسی رگــوالتــوری نشان میدهد
درصدی از سایتها حتی توانایی تامین برق تا دو ساعت
را نداشتهاند ،درصورتی که براساس استاندارد پس از
قطعی برق باید پایداری شبکه حداقل تا چهار ساعت
تامین شود.حقی با اشاره به ضرورت تامین پایداری شبکه
تلفن همراه اپراتورها تصریح کرد :براساس نتایج بررسی،
تذکر الزم برای رفع اشکاالت موجود به اپراتورها داده
شده است تا طی سه ماه آینده شرایط استاندارد در سایت
ها را ارتقا دهند .رگوالتوری نیز پس از پایان مهلت سه
ماهه مجدد سایت اپراتورها را به صورت میدانی ارزیابی
میکند.معاون نظارت و اعمال مقررات رگوالتوری تاکید
کرد :همچنین به منظور ارزیابی دقیقتر پایداری شبکه
اپراتورها پس از رفع اشکاالت موجود ،مانورهای عملیاتی
منطقهای و استانی از سوی رگوالتوری انجام خواهد شد
و نتایج حاصل از آن نیز در ارزیابی اپراتورها مورد توجه
قرار خواهد گرفت.
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