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رصد بارش شهابی «جوزایی»
آخر پاییز را از دست ندهید

ایسنا-عضوکمیتهعلمیمرکزنجومادیباصفهانگفت:بارششهابی"جوزایی"یکیازبزرگترینبارشهایشهابیساالنهاستکههرساله
از  16آذرماه آغاز می شود و در  23این ماه به اوج خود میرسد.مرادی ،با بیان این که کانون بارش این رصد شهابی در صورت فلکی جوزا قرار
دارد،اظهارکرد:اینبارششهابیجزوچندبارششهابیبزرگسالاستکهنرخساعتی َسرسوییاوجاینبارش 120شهابدرساعتاست.

...

علمیوفناوری
تا سال  ۱۴۰۰محقق می شود

استفاده هر خانوار ایرانی
از حداقل یک خدمت دولت
الکترونیک
معاون وزیر ارتباطات استفاده هر خانوار
مستقر در ایــران را از حداقل یک خدمت
دولت الکترونیک در سال از اهداف مدنظر
بــرای ســال  ۱۴۰۰برشمرد.به گــزارش
سازمان فناوری اطالعات ایران ،امیر ناظمی
در مراسم تودیع و معارفه مدیران سازمان
فناوری اطالعات ایران با تشریح چشمانداز
و مأموریتهای جدید این سازمان ،گفت:
خــلــق فــرصــت منصفانه بـــرای اســتــفــاده
شهروندان ایرانی از خدمات دیجیتال اعم
از خدمات دولت و بخش خصوصی از جمله
اهــداف ســال  ۱۴۰۰اســت .مــعــاون وزیر
ارتباطات استفاده هر خانوار مستقر در ایران
را از حداقل یک خدمت دولت الکترونیک در
سال از اهداف سال  ۱۴۰۰برشمرد و گفت:
توزیع یافتگی منصفانه تراکنش خدمات
دولت الکترونیک از اولویتهای جدی در
این بخش است و از همین نقطه امنیت و
عدالت عمومی در کشور شکل میگیرد .

اینترنت رایگان در راه است
گــر چــه امـــروزه دسترسی بــه اینترنت در
بسیاری از نقاط جهان کار ساده ای است،
اما هنوز هم در برخی نقاط صعب العبور و
دورافتاده جهان امکان استفاده از این شبکه
جهانی وجود ندارد .به گزارش ایسنا ،یک
شرکت چینی به نام لینک شور ،به دنبال
راه انــدازی شبکه ای متشکل از ماهواره
های مختلف است تا آن ها بتوانند به طور
رایگان دسترسی به اینترنت را در کل دنیا
ممکن کنند.انتظار می رود این شبکه تا
سال  2026راه اندازی شود .شبکه مذکور
 LinkSure Swarm Constellationنام
خواهد گرفت و اولین ماهواره مورد استفاده
در این شبکه که هدایت آن را بر عهده خواهد
داشت  LinkSure-1نام دارد و قرار است از
سال  2019مورد استفاده قرار بگیرد.
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بی احترامی های گرجستانی ها تمامی ندارد

شهردار تهران گفت :نمیتوانیم تهران را
به بهشت تبدیل کنیم اما در قدم اول جلوی
تخریب آن را میگیریم.به گزارش فارس،
پیروز حناچی دیروز پس از مراسم تحلیف
خود به عنوان شهردار جدید تهران در جمع
اعضای شــورای شهر بیان کــرد :از آقای
افشانی که با التزام به قانون مأموریت خود
در شهرداری تهران را ترک کردند و امروز
این مسئولیت بر عهده من قرار گرفت ،تشکر
میکنم.وی افــزود :از نمایندگان شورای
شهر ،رهبر معظم انقالب ،رئیسجمهور،
رئیس دفتر رئیسجمهور و اصحاب رسانه
قدردانی میکنم که در این خصوص توجه
ویژهای داشتند.شهردار تهران بیان کرد:
از هم رزمان خودم که یادگار دفاع مقدس
هستند ،قدردانی میکنم که در این روزها
بنده را ترک نکردند.حناچی اضافه کرد:
قطعا در شهر قانون را بیش از پیش حاکم
خواهیم کرد و به جوانان و بدنه متخصص
اهتمام ویژهای خواهیم داشت .وی ادامه
داد :اگر از ترک تشریفات استفاده کنیم
دالیل آن را اعالم خواهیم کرد .همکاری با
سازمانهای مردمنهاد برای حل مشکالت
مردم بیشتر خواهد شد و از نخبگان و بخش
خصوصی استفاده خواهیم کرد و جذب
مشارکتهای مردم را خواهیم داشت و به
مناطق محروم توجه بیشتری خواهیم کرد.
وی گفت :از تجربیات جهانی برای اداره
امور شهر استفاده خواهیم کرد ،پیگیر لوایح
کمیسیونهای کالن شهرها خواهیم بود.

احتمال واگذاری سهام اپراتورها
به مشترکان بابت ودیعه سیم کارت

اقامتش را تمدید کند ،با خروج از این کشور و
ورود مجدد به آن میتواند برای  45روز دیگر
در گرجستان بماند و تمدید ایــن مــدت برای
بارهای متوالی نیز امکانپذیر است.براساس
آمــار غیررسمی هم اکنون  40هــزار ایرانی در
گرجستان حضور دارند که  10هزار نفر از آن ها
دارای کارت اقامت هستند.یکی از هموطنانی
که به تازگی از ورودش به گرجستان ممانعت به
عمل آمده و از این کشور دیپورت شده در این باره
به خبرنگار فارس گفته است که خانه اجارهای،
خودرو و همه وسایلش در تفلیس مانده و به وی
اجازه ورود داده نمیشود.شخص دیگری هم
بهرغماینکهاقدامبهثبتشرکتکرده،مالیاتش
را پرداخته و در تفلیس اقدام به اجاره دفتر کار
کرده و از همه مهمتر این که فرزندش در تفلیس
حضور دارد ،سه بار از مرز زمینی و هوایی اقدام
به ورود به تفلیس کرده ولی از ورودش ممانعت به
عمل آمده است.

حاجیان  -وزیر ارتباطات اعالم کرد  :براساس
آخرین مذاکرات انجام شده ؛ طرح واگذاری
سهام اپراتورها به صاحبان ودایــع در دست
بررسی است ؛ اما در این باره هنوز به جمع بندی
نهایی نرسیده ایم .آذری جهرمی در گفت وگو
با خانه ملت دربــاره تعیین تکلیف ودایع تلفن
همراه و ثابت ،بیان کرد :ودایع مشترکان که
از قبل باقی مانده باید به طریقی مدیریت
شود که براساس آخرین مذاکرات انجام شده
پیشنهاد شده است که بخشی از سهام اپراتورها
به صاحبان ودایع ارائه شود ،اما در این باره هنوز
به جمع بندی نهایی نرسیده ایم.از حدود بیش
از  10سال پیش با واگذاری
شــرکــت مــخــابــرات ایـــران
وهمراه اول ؛ بخش زیادی از
دارایــی های این دو شرکت
ب ــزرگ ؛ ح ــدود (پنج هــزارو
700میلیارد تومان) که ودایع
 50میلیون مشترک تلفن همراه
راشاملمیشدبدونآنکهتعیین
تکلیف شــود در بــورس واگــذار
شــد و بــا وجـــود مطالبه مردم
وطرح وعده های مکرر از سوی
مسئوالن وزارت ارتباطات ،
طی این سال ها  ،این موضوع
هنوز تعیین تکلیف نشده است
ومتاسفانه این مبلغ طی سال

های گذشته نه تنها به مشترکان بازگردانده
نشده بلکه به طور مستمر در چرخه سرمایه
گذاری این شرکت قرار گرفته است  .سال 92
محمود واعظی ،وزیر ارتباطات وقت در گفت
وگو با خراسان از پیگیری موضوع ودیعه های
مشترکان خبر داد و اعالم کرد که از مخابرات
خواسته ایم دربــاره موضوع پنج هزار و 700
میلیارد تومان ودیعه مشترکان نزد مخابرات
چاره اندیشی کند  .وی در زمان وزارت خود در
چندین نوبت این وعده را تکرار کرد اما تعیین
تکلیف این مسئله تا پایان دولت یازدهم ؛ هیچ
گاه از حد حرف فراتر نرفت  .در دولت یازدهم
نیز  ،تعیین تکلیف این مبالغ ؛ یکی از وعده های
وزیرجوانارتباطاتوفناوریاطالعات،آذری
جهرمی بود  .او در ابتدای قبول مسئولیت
خــود در وزارت ارتباطات  ،اعــام کــرد که
تعیین تکلیف موضوع ودیعه های دریافت
شده از تلفن های همراه ،از جمله
موضوعاتیاستکهباحداکثر
تــوان خــود پیگیر حل آن
خواهم بود .بالتکلیفی
ودایـــــــع مــخــابــراتــی
مشترکان ؛ در چند
سال اخیر بارها توسط
روزنامه خراسان مورد
پیگیری قــرار گرفته
است .

از میان خبرها
مهلت یک ماهه وزیر کار به مدیران پروازی

بیشترین علت مرگ و میر آمریکاییها

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به مدیران باالدستی وزارتخانه ،یک هفته وقت داد وضعیت
چندشغلهها و مدیران پروازی را روشن کنند .به گزارش فارس ،شریعتمداری دیروزدر مراسم
تودیعومعارفهتعدادیازمدیراناستانتهرانگفت:بهمدیرانباالدستیوزارتخانهیکهفتهوقت
میدهمکهوضعیتچندشغلههاراروشنکنند.اینمهلتبرایتعیینتکلیفمدیرانپروازی،یک
ماه است.وی گفت :مدیران باالدستی تا پایان هفته مکلف به تعیین تکلیف چند شغلهها شدهاند
و استعفای افراد دارای بیش از یک شغل باید تا این موعد به دست ما برسد .اگر مدیران باالتر با
افراد دارای بیش از یک شغل برخورد نکنند ،با مدیر باالدست برخورد میشود .وی افزود:مدیران
صندوقها و معاونان باید دقت داشته باشند که ما مدیران پروازی نداریم .افراد باید در واحدهای
بزرگ ،تولیدی و مهم سرکار بایستند و مدیریت کنند« .با پرواز نمیشود مدیریت کرد».

 10عامل اصلی مرگ و میر در آمریکاییها از  2016تا  2017بیماریهای قلبی ،سرطان،
آسیبهای غیر عمدی ،بیمار یهای مزمن تنفسی ،سکته مغزی ،بیماری آلزایمر ،دیابت،
آنفلوآنزا ،بیماری کلیوی و خودکشی بوده است.بنابرخبرفارس ،دکتر رابرت ردفیلد ،مدیر
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آمریکا در این باره میگوید :به طور هولناکی روند مرگ
و میر ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر و خودکشی در آمریکا نگران کننده است.در عین
حال مرگ و میر ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر از  63هزار و  632مورد در سال 2016
به  70هزار و  237مورد در سال  2017افزایش یافته است که در گروه سنی  25تا  54سال
بیشترین شیوع را داشته و این مرگها در مردان بیشتر از زنان بوده است .همچنین مرگ و میر
ناشی از خودکشی در آمریکا طی سالهای  2016تا  2017افزایش  3.7درصدی داشته است.

پایتخت

شهردار تهران:نمیتوانیم
تهران را به بهشت تبدیل کنیم

آذری جهرمی درباره تعیین تکلیف ودایع مخابراتی اعالم کرد:

دیپورت بدون دلیل ایرانی ها
ازمبادی ورودی گرجستان
ایجاد مزاحمت و بی احترامی به مسافران ایرانی
گرجستان انگار تمامی ندارد و حاال پلیس این
کشور،درمبادیورودی،مسافرانایرانیرابدون
دلیل دیپورت می کند.این روند بنابرخبر فارس،
ازهفتهگذشتهشدتگرفتهوتاساعت 8شب30
نوامبر (نهم آذر ماه) تعداد ایرانیانی که از ورود به
تفلیس منع شدهاند ،به 46نفر رسیده است18.
نفر از این تعداد ،صبح جمعه با پرواز قشم ایر وارد
فرودگاه تفلیس شدند و نتوانستند وارد شوند و
نکته قابل توجه این که بخش اعظم آن ها کسانی
بودندکهازطریقآژانسهایمسافرتیوبهعنوان
گردشگر اقدام به سفر کرده و هم بلیت برگشت و
همبیمهمسافریداشتهاند.گفتهمیشودکهاین
روند،ازحدودیکماهپیششدتگرفتهاستوبه
نظر میرسد پس از آن که «سالومه زورابیشویلی»
رئیسجمهورجدیداینکشورعهدهداراینسمت
شد ،با توجه به سیاستهای ضد مهاجرتیاش،
این روند تشدید شده است.از سوی دیگر برخی
اخبار رسیده حاکی از آن است که در این میان
به بهانه واهی همراه داشتن مواد مخدر ،اقدام به
باالترین سطح تفتیش بدنی زنان ایرانی توسط
بازرسان زن گرجی نیز شده است .گرجستان از
جمله کشورهایی است که ایرانیان برای سفر به
این کشور نیازی به گرفتن روادید (ویزا) ندارند
و میتوانند بدون داشتن روادید به مدت  45روز
در این کشور اقامت داشته باشند و اگر شخصی
کارت اقامت گرجستان را نداشته باشد و بخواهد

دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح کرد:

هاتگرام وتلگرام طالیی مسدود نمیشوند
دبیر شــورای عالی فضای مجازی با بیان این
که مقرر شده است تا آخر آذر هاتگرام وتلگرام
طالیی به خودکفایی برسند ،افزود :پس از این
تاریخ این پیا مرسان ها مسدود نمیشوند اما
باید بتوانند مستقل از تلگرام به فعالیت خود ادامه
دهند.به گزارش ایسنا ؛ابوالحسن فیروز آبادی
صبح روز گذشته در حاشیه مراسم امضای تفاهم
نامه توسعه کسب وکا رهای دیجیتالی درباره
جداسازی هاتگرام و طالگرام از تلگرام توضیح
داد :بنای ما این است که در کشور بخش بزرگی
ازجامعهازپلتفرمهایملیوبومیاستفادهکنند؛
در دوران گذار برای این که به این سمت برویم که
این پیامرسانها بخش بزرگ جامعه را در اختیار

به آن ها نمی دهد .بنابراین تعریفی که ما در مرکز
ملی و شورای عالی فضای مجازی از پیامرسان
کردهایمشاملشبکههایاجتماعیهممیشود.
سیاست ما این است که اینستاگرام هم باید در

فیروز آبادی:اینستاگرام هم باید در کشور
نماینده پاسخ گو داشته باشد و اطالعات
شهروندان ما را از کشور خارج نکند
بگیرد مهلتی به دو پیامرسان واسط دادیم که در
این دوران به خودکفایی برسند .قرار بوده تا آخر
آذر این اتفاق بیفتد و امیدوارم آن ها به خودکفایی
برسند و ما دیگر سیاست حمایتی خود را از آن
ها قطع خواهیم کرد .پس از این تاریخ هم این
پیامرسان ها مسدود نمیشوند اما باید بتوانند
مستقل از تلگرام به فعالیت خود ادامه دهند.
▪اینستاگرام باید نماینده پاسخ گو داشته باشد

رئــیــس مــرکــز ملی فــضــای مــجــازی همچنین
درحاشیه این نشست در پاسخ به سوالی درباره
نحوه اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی
برای پیامرسانهای خارجی گفت  :ما معتقدیم
در مرکز ملی فضای مجازی رسانههای خارجی
که بیش از یک میلیون کاربردارند ،حتما باید
داخــل کشور نماینده داشته باشند ضمن این
که این گونه پیامرسانها حق ندارند اطالعات
اجتماعی و اقتصادی و حریم خصوصی مردم
ایران را از کشور خارج کنند .همان طورکه در اروپا
نیز قوانین اجازه خروج اطالعات مردم از اروپا را
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کشور نماینده پاسخ گو داشته باشد و اطالعات
شهروندان ما را از کشور خارج نکند.
▪سهم نزدیک به صفر

دبیرشورای عالی فضای مجازی همچنین با
بیان این که فعالیت ما در حوزه فضای مجازی
و عرصه دیجیتال با اشکاالتی همراه است،
خاطرنشان کرد :یکی از این مشکالت نداشتن
تعامل است به طــوری که در بــازار چهار هزار
میلیارد دالری  ICTدنیا ،ما حتی کمتر از یک
درص ــد هــم سهم نــداریــم .ابوالحسن فیروز
آبادی گفت :با وجود جوانان تحصیل کرده در
کشور و منابع انرژی که در اختیار داریم هنوز
در زمینه اتصال حلقه هــای زنجیره اقتصاد
دیجیتال با مشکالتی همراه هستیم .یکی از
این مشکالت نداشتن تعامل است به طوری
که در بازار چهار هزار میلیارد دالری بازار ICT
دنیا ،ما یک درصد و حتی کمتر از آن هم سهم
نداریم .وی ادامه داد  :مشکل دیگرما نداشتن
ت ــوازن اســت62 .درصـــد بخش اقتصادی در

اختیار اپراتورهاست در حالی که این میزان
باید بین  30تا  32درصد باشد .یعنی عالوه بر
کوچک بودن بخش اقتصادی ،در آن بخشی که
باید مردم به صورت مدنی در چارچوب استارت
آپها حرکت کنند ،توازن وجود نداردو این ها
باید اصالح شود.فیروزآبادی نبود همگرایی در
اقتصاد دیجیتال را از دیگر مشکالت این بخش

بیان کرد وافزود :متاسفانه دولت در این حوزه
به جمع بندی نهایی نرسیده که چگونه باید این
زنجیره اقتصاد دیجیتال را در کشور همگرا کند
در حالی که در جوامع غربی این همگرایی توسط
قدرت برتر چهار بازیگر دولت ،بخش خصوصی،
تکنولوژیست ها و جامعه مدنی صورت میگیرد.
اما در کشور ما قدرت برتر دولت بوده و سه بازیگر
دیگر در برابر آن هم وزن نیستند .وی با بیان این
که پلتفرم های جدید در دنیا به دلیل کارکرد و
کارایی شان به سمت انحصار و تصرف بازارهای
جهان میروند  ،این وضعیت را نگران کننده
دانست وگفت :اطمینان دارم ظرف دهه آینده،
اگر نگاه دقیقی به این زنجیره نداشته باشیم50 ،
درصد پلتفرم بهداشت مان خارجی می شود به
خصوص که نظام بهداشت به سمت پیشگیری و
جوامع به سمت پیر شدن میرود.

...
گزارش

پیری ژاپنیها کار دست
اقتصادشان داد!
صندوق بینالمللی پول اعالم کرد :به دلیل
پیریجمعیتدرژاپن،تولیدناخالصداخلی
این کشور طی  ۴۰سال آینده بیش از ۲۵
درصد کاهش خواهد یافت.به گزارش ایسنا،
بهنقلازاکونومیکنیوز،صندوقبینالمللی
پول در گزارش ساالنه خود گفت :اصالحات
ساختاری درباره پیری جمعیت ژاپن ضروری
اســت .رشد سریع جمعیت مسن و کاهش
جمعیت طی دهههای بعد باعث اخالل در
سیاستهای اقتصادی خواهد شد .البته
سیاست اقتصادی شینزو آبه ،نخست وزیر
ژاپندرسالگذشتهنتایجمثبتیدردستیابی
به سطح پایدار رشد ایجاد کرده ،اما همچنان
این مشکل وجود دارد.صندوق بینالمللی
پول در میان راهحـلهــای مقابله با مسئله
جمعیت شناسی ،تشویق زنان برای پیوستن
به نیروی کار و استفاده از نیروی کار خارجی
را پیشنهاد کرده است.اما همچنان در ژاپن
ارائه الیحه به منظور استفاده از نیروی کار
خارجی و تایید آن مورد بحث است .اگر این
الیحه تصویب شــود ،کمبود نیروی کار در
حوزههای الکترونیک ،تولید مواد غذایی،
ساخت و ساز و به خصوص پرستاری از افراد
مسن جبران خواهد شد.تولید ناخالص
داخلیژاپنبهدلیلکاهشجمعیتدرآینده
کاهش خواهد یافت ،اما اگر ژاپن بتواند سهم
خود را در بازار چین افزایش دهد به طور قابل
توجهی مشکل خود را در این زمینه برطرف
خواهدکرد.یوشیزیکوکاتو،دانشیاردانشگاه
هنگ کنگ گفت :دولت ژاپن برای مقابله
با کاهش جمعیت ،سیاستهای خاصی
اتخاذ کرده و یکی از این مــوارد استفاده از
زنان به عنوان نیروی کار است.کاتو گفت:
ایجاد دانشگاههای بینالمللی بیشتر برای
جذب جوانان با استعداد از سراسر جهان
نیز راهی موثر در این زمینه خواهد بود .به
این ترتیب دانشآموزان وقت خود را صرف
یادگیری مهارتها و کسب و کار با توجه به
نیازمندیهای ژاپن خواهند کرد.صندوق
بینالمللی پول انتظار دارد که اقتصاد ژاپن
بهدلیلافزایش ۱۰درصدیمالیاتمصرفی
در اکتبر ،طی امسال رشد  1.1درصدی
داشته باشد ،اما در سال  ۲۰۱۹این رشد به
میزان  0.9درصد کاهش خواهد یافت.
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