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پایان سال97؛ اتمام اجرای
طرح جریمه ریالی سربازی

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ســتاد کل نیروهای مســلح ،تاکید کرد که در هماهنگی با مجلس ،اجرای طرح جریم ه
ریالی در سال آینده قطعا متوقف خواهد شد.سردار کمالی به ایسنا اظهار کرد :الزم است از نمایندگان محترم مجلس   که
در تعامل با ستاد کل نیروهای مسلح این مسئله را پیگیری کردند قدردانی کنم.

...
جامعه

با رای نمایندگان مجلس

مجازات انتقال خاک به خارج
از کشور مشخص شد
مجازات افــرادی که اقــدام به انتقال خاک
به خارج از کشور کردند توسط نمایندگان
مجلس مشخص شد .به گــزارش خراسان
از خانه ملت ،نمایندگان مجلس در نشست
علنی دیروز یک شنبه  ،در جریان رسیدگی
به الیحه حفاظت از خــاک اعــاده شــده از
شورای نگهبان برای تامین نظر این شورا با
 141رأی موافق 9 ،رأی مخالف و  10رأی
ممتنع از مجموع  198نماینده حاضر در
جلسه ماده  21این الیحه را اصالح کردند.
ماده  21بعد از اصالح به این شرح است که
انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است.
مرتکب به یک یا دو مــورد از مجازات های
تعزیری درجــه  5قانون مجازات اسالمی
محکوم می شــود .تشخیص مــاده معدنی
برعهده وزارت صنعت ،معدن و تجارت است
و برای خروج خاک معدنی از کشور گرفتن
مجوز توسط وزارت مذکور با رعایت ماده
 43قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران الزامی است.

▪مجازات های درجه  5چیست؟

بــر اس ــاس متن قــانــون مــجــازات اسالمی
مصوب ،۱۳۹۲مـــجـــازات هــای درجــه 5
شامل این موارد می شود:
 حبس بیش از دو تا پنج سال ج ــزای نــقــدی بیش از هشتاد میلیون( )۸۰.۰۰۰.۰۰۰ریــال تا صد و هشتاد
میلیون ( )۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
 محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنجتا پانزده سال
 ممنوعیت دایــم از یک یا چند فعالیتشغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
 ممنوعیت دایــم از دعــوت عمومی برایافزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

دبیر شورای عالی فضای مجازی:

عرضه جایگزین های ایرانی
اینستاگرام و تلگرام در کشور
تا  ۲سال آینده

دبیر شورای عالی فضای مجازی اعالم کرد:
نمونه داخلی سکوهایی مثل اینستاگرام،
تلگرام و ،...تا دو سال آینده در کشور فعال
خواهد شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران؛
فیروزآبادی دریک برنامه تلویزیونی گفت:
اینستاگرام پلتفرمی ویترینی اســت که با
هنجا رهای ما مطابق نیست و هر حرکتی
کــه بــا هنجا رها و ارز شهــــای مــا مطابقت
نداشته باشد ،خطرناک اســت .وی با بیان
این که درکشورهای مختلف پیام رسانهای
اجتماعی ۵۰درصــد فضای رسانهای را به
خود اختصاص داده اند ،افزود :کشور مانیز
از نظر پ ــردازش اطــاعــات کــاربــران فعالی
داردبه طوری که در برخی پیام رسانها فالوور
میلیونی داریم امانکته نگران کننده پلتفرمها
یا سکوهاست وبخش قابل توجهی از آن چه
مردم ایران روی آن پیام رسانی میکنند در
سکوهای خارجی اســت.وی با تاکید براین
که آمــوزش و پــرورش باید به سمت آموزش
پلتفرمی حرکت کند ،اظهار کرد:در غیر این
صورت پلتفرمهای آمریکایی فضا را اشغال
خواهند کرد.وی با اشاره به مصوبه شورامبنی
براین که دیتاسنتر پیامرسانهای خارجی
باید در داخل کشور باشد ،تصریح کرد  :مشابه
تمام سکوهایی که هم اکنون فعال هستند
مثل اینستاگرام ،تلگرام و ،...تا یکی دو سال
آینده نمونه داخلیشان فعال خواهد شد.

...

سومین مرحله از توضیحات بیمه مرکزی درباره ابهامات راننده محوری بیمه شخص ثالث

علمیوفناوری

توضیحات جدید و یک ابهام باقی مانده

گــروه اجتماعی -سلیمانی امیری رئیس بیمه
مرکزی در سومین نوبت از توضیحات خود درباره
طــرح جدید رانــنــده محور شــدن بیمه شخص
ثالث ،دیروز به یکی از ابهام ها پاسخ داد و گفت:
همچنان بیمه شخص ثالث برای وسیله نقلیه
صادر می شود و اصال این بحث وجود ندارد که
برای هر راننده نیاز باشد یک بیمه نامه صادر

شــود .ضمن این که اگر صاحب خــودرو عالقه
مند باشد پس از اعالم به بیمه می تواند اسامی
استفاده کنندگان از خــودرو را در همان یک
بیمه نامه درج کند .او با بیان این که مردم نباید به
شایعات توجه کنند ،تصریح کرد:ما به دنبال این
نیستیم که بیمه نامه را برای هر یک از افراد استفاده
کننده از خودرو صادر کنیم .ما میخواهیم در طرح

جدید سوابق و ویژگی های افراد شامل پرخطر و کم
خطر بودن را استخراج کنیم.
▪طرحی برای منصفانه تر شدن حق بیمه

در همین زمینه عباسیان فر مدیر کل دفتر برنامه
ریزی نیز دیروز به سیما گفت :این طرح با هدف
منصفانه تر شدن حق بیمه شخص ثالث است و

جهرمی اعالم کرد:
قرار است وضعیت  ،شخصیت و سوابق راننده
مربوط در تعیین حق بیمه لحاظ شود .به گفته او
در طرح جدید هنگام دریافت بیمه شخص ثالث
از متقاضی استعالم می شود که نحوه استفاده
اختصاصی برای یک نفر یا چند نفر است.

فرا خبر

نحوه اطالع رسانی دردسرساز و ابهامی که باقی ماند
-1توضیحات مجدد رئیس بیمه در سومین
نوبت و کمتر از یک هفته و ورود یکی از مدیران
کل بیمه مرکزی نیز برای ارائه توضیح درباره
ابهام های به وجود آمده دربــاره طرح جدید
راننده محوری در بیمه شخص ثالث نشان داد
که مسئوالن این مجموعه مهم ،احتماال هنوز
با قواعد اطالع رسانی آشنایی ندارند و برای
موضوعی با این اهمیت که اغلب مردم با آن
مرتبط هستند اصول اطالع رسانی و روابط

عمومی را رعایت نمی کنند.
 -2رئیس کل بیمه در نوبت سوم توضیحاتش
اشــاره می کند که «مــردم به شایعات توجه
نکنند» .ضمن این که معتقدیم در این خصوص
به علت اطالع رسانی غلط  ،فقط چند ابهام در
رسانه ها مطرح شد که از نظر ایشان این ابهام ها
«شایعه» است ،اما آیا ایشان از خودشان نباید
بپرسند که منشأ این ابهام ها چه بود؟
 -۳مهم ترین موضوع و ابهامی که همچنان

در این ماجرا باقی ماند ،این است که با توجه
به ایــن که در طــرح جدید  ،یک بیمه شخص
ثالث می تواند برای چند راننده مورد استفاده
قــرار گیرد ،چگونه می تــوان راننده پرخطر و
کم خطر را تشخیص داد؟ به عبارت روشن تر
وقتی یک بیمه برای اعضای یک خانواده باشد،
بیمه چگونه می تواند تشخیص دهد ارتکاب
موارد پرخطر توسط کدام راننده صورت گرفته
است؟مگر آن که قرار باشد بر اساس این طرح

هزینه بیشتری بر بیمه گذار و درآمد باالتری
برای بیمه ها تــدارک دیده شود که آقایان از
بیان این بخش طفره می روند و همین سکوت،
بر ابهام توضیحات چند باره آن ها می افزاید.
-۴بنابرآ نچه برخی کاربران و کارشناسان
می گویند ،به نظر می رسد این طرح در ابتدا
رویکرد دیگری داشته است که با ورود رسانه ها
به موضوع ،به عقب نشینی و سردرگمی بیمه و
ایجاد این ابهام ها منجرشده است.

از میان خبرها
سگ گردانی در پارکهای لواسان ممنوع شد

نخستین گیاهان ماه یخ زدند

با دستور رئیس حوزه قضایی لواسانات به رئیس کالنتری  ۱۶۶لواسانات ،سگ گردانی در
پارکها ممنوع اعالم شد .به گزارش دانشجو ،در بخشی از این نامه با اشاره به حادثه اخیر در
پارک دریاچه لواسان به علت سهل انگاری صاحب سگ و حمله به دختر بچه تاکید شده است
که با همکاری ماموران شهرداری به محض مشاهده به صاحب سگ متذکر شوند تا به سرعت
برای انتقال آن اقدام و در صورت اجرا نکردن دستور قضایی به جلب وی اقدام کنند و نتیجه برای
اقدامات قانونی به این حوزه قضایی اعالم شود.

اولین دانههای تاریخ که توسط چین در کره ماه جوانه زده بودند به علت دمای پایین این قمر
یخ زدند.به گزارش ایسنا ؛ اولین گیاهانی که در ماه رشد کردند و به شدت ضعیف و شکننده
بودند ،پس از کاهش دما در ماه از بین رفتند .این گیاهان به عنوان بخشی از ماموریت فضایی
«چانگای )Chang'e 4(»4-توسط آژانس فضایی چین برای اکتشاف در نیمه تاریک ماه رشد
یافته بودنداما متاسفانه محفظه حاوی دانهها دارای بخاری نبود و با افت دمای ماه در شب ،دما
به منفی  52درجه سانتیگراد رسید که موجب یخ زدن جوانهها و در نهایت نابودی آن ها شد.

انتقادها به انحصارگرایی آگهی های قوه قضاییه در یک روزنامه

▪نامه اهالی مطبوعات به رئیس قوه قضاییه

چــنــدی پیش مــدیــران مسئول عضو تعاونی
مطبوعات کشور گرد هم آمدند و در جمع بندی
نگرانی های مطبوعاتی خود ،در نامه ای به آیت
ا ...آملی الریجانی ،رئیس قوه قضاییه لغو این
دستورالعمل و حمایت از مطبوعات را که از ارکان
قانون اساسی نظام مقدس هستند ،درخواست
کردند ولی این گره همچنان باز نشده است.بدون
تردید نتیجه این بخشنامه آن است که اکنون حجم

آگهی های دادگستری که زمانی منبع درآمدی
بــرای رسانه هــای مکتوب بــود حــذف شــده و در
سوی دیگر روزنامه ای متعلق به قوه قضاییه با نام
روزنامه «حمایت» ،بسیاری از صفحات خود را با
همان آگهی ها پر می کند .البته این رویه ،توسط
برخی دستگاه های دیگر هم اعمال میشود.
انتشار آگهی هــای دانشگاه آزاد در روزنــامــه
فرهیختگان ،آگهی های سازمان هالل احمر در
روزنامه شهروند و آگهی های شهرداری تهران در
روزنامه همشهری که همگی روزنامه های وابسته

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

به این سازمان ها هستند  ،مصداقی بر انحصاری
بــودن آگهی هاست .این مسئله در مجلس هم
مطرح شد و حسن کامران ،نماینده مردم اصفهان
از وزیــر دادگستری دربــاره علت واگــذار نکردن
انتشار آگهیهای دادگستری به روزنامهها که بر
خالف مواد  ۷۳و  ۳۰۲قانون دادرســی مدنی و
مواد  ۲۱۰و  ۳۴۳قانون امور حسبی و مواد ،۱۷۴
 ۳۹۴ ،۳۴۴و  ۶۱۶قانون آیین دادرسی کیفری
است ،طرح سوال کرد و قرار شد وزیر دادگستری
در کمیسیون قضایی پاسخ گوی این روال باشد.

افزایش  ۱۰درصدی حجم
بسته های اینترنت
بدون تغییر قیمت
وزیر ارتباطات با بیان این که اصالح قیمت
هــای اینترنت از هفته گذشته آغــاز شده
است از افزایش  ۱۰درصدی حجم بسته
های اینترنت بدون تغییر قیمت و با هدف
اصالح قیمت بسته های اینترنتی خبر داد.
به گــزارش خــراســان ،محمدجواد آذری
جهرمی در توئیتر نوشت :مردم از افزایش
قیمت بسته های اینترنتی شکایت دارند.
وی گفت :بــا آغــاز مدیریت هزینه هــا در
اپراتورها ،از هفته گذشته اصــاح قیمت
ها آغــاز شد .فعال با همان قیمت ها۱۰ ،
درصد حجم بیشتر اضافه شده است.وزیر
ارتباطات ادامــه داد :کاهش هزینه ها در
اپراتورها با جدیت پیگیری می شود.
▪اینترنت سال آینده گران نمیشود

در همین حال؛رئیس شرکت ارتباطات
زیرساخت نیز از افــزایــش نیافتن قیمت
اینترنت در ســال  98خبر داده اســت.
عباسی شاهکوه درگفت و گو باباشگاه
خبرنگاران در خصوص احتمال تغییر قیمت
ارز نیمایی وتاثیر آن بر قیمت اینترنت خاطر
نشان کــرد :شرکت ارتباطات زیرساخت
برای تغییر نرخ اینترنت هیچ برنامهای ندارد
و قیمت اینترنت توسط شرکت زیرساخت
ســال آینده گــران نمیشود .وی در عین
حال از احتمال افزایش قیمت مکالمات
بینالملل در سال آینده خبر داد .

آغاز به کار نمایشگاه آنالین
کاریابی در کشور

دردی به دردهای مطبوعات اضافه شد

ابالغیکبخشنامهازسویمعاوناولقوهقضاییه،
شرایط اقتصادیبسیاری از روزنامه ها را سخت تر
کرده است .درست از آن زمان که حجت االسالم
والمسلمین محسنی اژه ای ،قطع چاپ آگهی
های دادگستری در نشریات کشور و اختصاص
چاپ آن ها صرفا در روزنامه «حمایت»(روزنامه
وابسته به قوه قضاییه) را در قالب یک بخشنامه،
صادر کرد .آگهی هایی که تا پیش از ابالغ این
بخشنامه در بین تمام روزنامه ها توزیع می شد و
در وانفسای شرایط سخت اقتصادی روزنامه ها
حداقل کمی حالل مشکالت آن ها بود.موضوع
«انحصاری شدن چاپ آگهی های دادگستری
در یک روزنامه خاص» چندی است با اعتراض
مدیران مسئول بسیاری از نشریات کشور مواجه
شدهاماهمچنانهیچقدمیبرایحلآنبرداشته
نشده است و همچنان این درددل مطبوعات
شنیده نمی شــود.بــه هر روی انحصارگرایی
نهفته در این بخشنامه که باعث حذف درآمد
آگهیها در نشریات مکتوب شده است ،ضربه
اقتصادی سنگینی به نشریات دیگر وارد کرده و
حتی میتواند سبب تعطیلی بسیاری از دفاتر و
به تبع آن بیکاری کارکنان و روزنامه نگاران شود.
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ادامه دار بودن این روال ناعادالنه ،حتی منجر
به طرح اعتراض در دیــوان عدالت اداری شد و
این مرجع قضایی تمامی سازمان های دولتی
و عمومی را ملزم کرد مطابق قانون ،آگهی های
خود را برای انتشار در مطبوعات به وزارت ارشاد
ارسال کنند و ارشاد آگهی ها را بین روزنامه ها
تقسیم کند .موضوعی که شامل دادگستری ها،
بانکها ،بیمه ها ،شهرداری ها و ...هم می شود .
اما با وجود تمام رایزنی ها و انتقادات به حق رسانه
های نوشتاری تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته
و قدمی برای ابطال این بخشنامه برداشته نشده
اســت .آن هم در شرایطی که دغدغه مسئوالن
رسانه های مکتوب درباره خسارت سنگینی که
از حذف آگهی های مدنی ،کیفری و امور حسبی
در نشریات ناشی می شود کامال به جاست.بر این
اساس شاید وقت آن رسیده که دستگاه محترم
قضاییه ،صدای مدیران مسئول رسانه ها را بشنود
و در شرایطی که اقتصاد مطبوعات   با سختی
مواجه شده ،با تجدیدنظر در این بخشنامه به تمام
نگرانی های موجود پایان دهد.

اولـــیـــن نــمــایــشــگــاه آنـــایـــن کــــار بـــرای
فار غالتحصیالن دانــشــگــا ههــا در قالب
نرمافزاری آغاز به کار کرد.به گزارش ایسنا،
در نمایشگاه آنالین کار که در اپلیکیشن
«تلنت کوچ» از سوی یکی از شرکتهای
فناور ارائه شده است ،فرصتهای شغلی
مناسب بــرای دانشجویان ،اف ــراد بــدون
سابقه کار و تازه فارغ التحصیالن معرفی
شده اســت .متقاضیان میتوانند با ثبت
نام رایگان در این اپلیکیشن و شرکت در
نمایشگاه کار آنالین ،بــرای فرصتهای
شغلی کــه از طــرف شرکتهای معتبر و
شناخته شــدهای ارائــه شــده اســت ،اقــدام
کنند.افرادی که رزومهشان تایید میشود،
برای مصاحبه دعوت میشوند که در جلسه
مصاحبه فــرد بــه مــدت  ۱۵دقیقه بــرای
مصاحبه ویدئویی آنالین با شرکت مد نظر
حاضر میشود .امکان حضور در چندین
مصاحبه در یک روز در ایــن نــر مافــزار نیز
فراهم شده است.ساالنه یک میلیون نفر
از دانشگاه فار غالتحصیل میشوند که
بسیاری از آن ها برای اشتغال با مشکل
مواجه هستند.

