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خنثیسازی بمب خوشهای زمان جنگ تحمیلی در سردشت

اخبار

بخشش اجاره  2ماه اماکن ورزشی
واگذار شده به بخش خصوصی

فــرمــانــده ســپــاه ســردشــت از کشف یــک بمب
خوشهای از دوران جنگ تحمیلی در سردشت
خبر داد .به گزارش ایرنا ،سرهنگ محمدیاصل
گفت :یک بمب خوشهای به جامانده از دوران
جنگ تحمیلی در ســردشــت کشف و توسط
رزمندگان چک و تخریب سپاه این شهرستان
خنثی شد.وی افزود :در پی اعالم شهروندان
مبنی بر مشاهده یک بمب عمل نکرده در منطقه
استادیوم و نزدیک تصفیهخانه در داخل شهر
سردشت ،به سرعت نیروهای ویــژه تحقیق و

وزیر ورزش و جوانان گفت :با توجه به تعطیلی
اماکن و فضاهای ورزشــی و برای جلوگیری از
انتشار ویروس کرونا ،اجاره بهای اماکن واگذار
شــده به بخش خصوصی در مــاه هــای اسفند و
فروردین به طور کامل بخشیده شد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان،
دویست و سی و نهمین نشست شورای معاونین
وزارت ورزش و جــوانــان بــه ریــاســت مسعود
سلطانیفر تشکیل شد.
وزیــر ورزش و جوانان با تقدیر از فعالیت های
موثر و هماهنگ ادارات کل استانی و ستاد
عالی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا گفت:با
پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و تصویب هیئت
وزیــران ،با توجه به تعطیلی اماکن و فضاهای
ورزش ــی و بــرای جلوگیری از انتشار ویــروس
کرونا ،اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش
خصوصی در ماههای اسفند و فروردین به طور
کامل بخشیده شد.
سلطانیفر افزود :از بخش خصوصی در ورزش
کشور حمایت میکنیم و ادامه بخشودگی در
موضوع اجاره بهای چهار هزار اماکن ورزشی
متعلق بــه وزارت ورزش بستگی بــه وضعیت
کنترل بیماری کرونا در روزهــای آینده دارد.
مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان گفت:
تا امروز (شنبه) حدود  ۶هزار میلیارد تومان به
دو بخش ورزش و جوانان کشور خسارت ناشی
از شیوع بیماری کرونا وارد شده است .گفتنی
است که با توجه به شیوع گسترده بیماری کرونا
بیشتر از یک ماه است که تمامی ورزشگاه ها و
سالنهای ورزشی با تصمیم ستاد ملی مقابله با
کرونا تعطیل هستند.

تماس تلفنی وزیرکشور با همتای ترکیه ای درباره ایرانیان زندانی دراینکشور
وزیر کشور  در تماس تلفنی با همتای ترکیه ای
خود خواست شهروندان ایرانی محبوس در
آن کشور نیز مشمول تصمیمات دولت ترکیه
شوند .به گزارش خبرآنالین،رحمانی فضلی
روز گذشته در تماس تلفنی با «سلیمان سویلو»
وزیر کشور ترکیه با مرور وضعیت همکاریهای
امنیتی ایران و ترکیه اظهار کرد :خوشبختانه،
همکاری نیروهای مرزی و نهادهای امنیتی

تفحص بــرای بررسی و تایید خبر به محل مد
نظر اعزام شدند.وی افزود :بعد از بررسیهای
انجام گرفته مشخص شد یک بمب خوشهای
عمل نکرده مربوط به دوران هشت سال دفاع
مقدس در منطقه استادیوم در جنوب و نزدیک
منازل مسکونی با فاصله  ۵۰متری وجود دارد
و به همین دلیل نیروهای چک و خنثیساز وارد
عمل شدند.فرمانده سپاه سردشت تصریح کرد:
بعد از قرق منطقه با تالش  ۲ساعته رزمندگان
تو ا نستندبمبر ا خنثی  کنند  .سر د شتد ر

دو کشور به منظور مبارزه با تروریستها و
قاچاقچیان مواد مخدر به خوبی برقرار است.
وزیر کشور در این زمینه بر آمادگی ایران برای
ازسرگیری گشتهای مشترک مرزی با ترکیه
تاکید کــرد .رحمانی فضلی در ایــن گفت و
گو از همتای خود خواست شهروندان ایرانی
محبوس در آن کشور نیز مشمول تصمیمات
دولت ترکیه برای خلوت کردن زندان ها شوند

دستکاری قانون بودجه ۹۹
به نفع نجومی بگیران!

حذف سوال برانگیز واژه
«غیرمستمر» از تبصره
 21قانون بودجه
جنوب آذربایجانغربی قــرار دارد و در طول
جنگ تحمیلی بارها توسط رژیم بعث عراق مورد

و وزارت کشور ترکیه ،اقدامات و تسهیالت الزم
را در این زمینه به عمل آورد .وی همچنین با
قدردانی از اقدامات دولت ترکیه در زمینه
بازگشت اتباع و کامیون داران ایــرانــی ،به
تشریح اقدامات مــرزی کشورمان در زمینه
تقویت مبادالت تجاری با این کشور همسایه
پرداخت و اظهارکرد :ما خدمات مرزی خود را
در حوزه حمل و نقل تجاری در مرزهای زمینی

تهاجم هوایی قرار گرفت و  ۸۵۷شهید و چهار
هزار جانباز تقدیم انقالب اسالمی کرده است.

با ترکیه  ۲۴ساعته کرده ایم و عالوه بر آن،
ظرفیت حمل و نقل ریلی ایران برای تبادالت
با ترکیه به سه برابر افزایش یافته است.وزیر
کشور افزود :همچنین دستورات جدی برای
تسهیل عبور و تــردد کامیو نهای ترکیه از
مسیر ایران به مقصد کشورهای آسیای میانه،
منطقه قفقاز و عراق مشروط به رعایت همه
پروتکلهای بهداشتی صادر شده است.

کشف سیارهای با بیشترین شباهت به زمین
گــروهــی از محققان بــا بــررســی اطــاعــات
تلسکوپ کپلر یک سیاره خــارج از منظومه
شمسی رصد کرده اند که انــدازه و دمای آن
بیشترین شباهت به زمین را دارد.به گزارش
پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر ،به نقل از ناسا،
گروهی از محققان بینالمللی با استفاده از
اطالعات تحلیل شده تلسکوپ فضایی کپلر
یک سیاره خارج از منظومه شمسی و هم اندازه
زمین کشف کــرد هانــد .این سیاره در فاصله
از ستاره خود مــدار میزند که امکان حیات
و به عبارت دیگر آب مایع در آن وجود دارد.
ایــن سیاره  c ۱۶۴۹-Keplerنــام گرفته و
محققان هنگام بررسی مشاهدات قدیمی
کپلر آن را کشف کردند .تلسکوپ فضایی
کپلر در ســال  ۲۰۱۸مــیــادی بازنشسته
شد.مطالعات پیشین که با الگوریتمهای

سیاره کشف شده

رایانشی انجام شده بود ،این سیاره را درست
شناسایی نکرده بود ،اما محققان با بررسی
دوباره اطالعات کپلر c ۱۶۴۹-Kepler ،را
شناسایی کردند .بین تمام سیارات خارج از
منظومه شمسی که کپلر آ نها را رصد کرده
و به طور معمول در فاصله  ۳۰۰سال نوری از
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زمین
سیاره خاکی قرار دارندc ۱۶۴۹-Kepler ،
اندازه و دمای تخمینی آن بیشترین شباهت
با زمین را دارد.ای ــن سیاره تــازه کشف شده
 1.06بار بزر گتر از زمین است .همچنین
میزان نوری که از ستاره خود دریافت میکند
 ۷۵درصد نوری است که از خورشید به زمین

میرسد .به عبارت دیگر دمــای ایــن سیاره
خارج از منظومه شمسی احتما ًال مشابه دمای
کــره خاکی بــاشــد ،امــا c ۱۶۴۹-Kepler
برخالف زمین دور یک ستاره سرخ کوتوله مدار
میزند .به گفته محققان این نوع ستاره محیط
سیاره را بــرای وجــود هرگونه حیات چالش
برانگیز میکند.توماس زوربوچن نایب رئیس
بخش ماموریتهای علمی ناسا در واشنگتن
میگوید :این سیاره جالب و دوردست امیدی
برای کشف زمین دوم را به وجود آورده است.
اطالعات جمع آوری شده از ماموریتهایی
مانند کپلر و  TESSهمچنان ما را حیرت زده
میکنند.البته هنوز ناشناختههای زیادی
درباره  c ۱۶۴۹-Keplerوجود دارد مانند
اتمسفر آن که احتما ًال روی دمای سیاره تاثیر
میگذارد.

فــارس -کمیسیون تلفیق مجلس در جریان
بررسی الیحه بودجه  ،۹۹در قالب تبصره 21
مصوب کرده بود« :از ابتدای خرداد سال ۱۳۹۶
هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر
به کلیه کارکنان دستگا ههای اجرایی صرفا
پس از ثبت اطالعات آنــان در سامانه کارمند
ایران ،انجام میشود ».این کمیسیون با تصویب
این مصوبه قصد داشت حقوق و مزایای تمامی
کارکنان دستگاههای اجرایی به صورت متمرکز
از یک محل یعنی خزانه کل کشور پرداخت و
شفاف شود تا بدین صورت از وقوع پدیدههایی
همچون حقوقهای نجومی جلوگیری شود .با
این حال ،در اتفاقی عجیب و در فرایند ارسال
مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره الیحه
بودجه  99به شورای نگهبان ،واژه «غیرمستمر»
از جــزء  3بند «الــف» تبصره  21حــذف شــده و
در نتیجه ،الــزام نظارت بر دریافتی کارکنان
دستگاه های اجرایی ذیل عناوینی چون پاداش،
تشویقی ،اضافهکاری و  ...برداشته شده است .به
عبارت دیگر دریافتیهای غیر از حقوق مستمر
آن ها همچنان غیرشفاف باقی مانده است.در
این زمینه حاجیدلیگانی عضو کمیسیون تلفیق
گفت :این احتمال وجود دارد که افرادی از دولت
با نفوذ در مجلس برای حذف این واژه اقدام کرده
باشند تا تصمیم نمایندگان برای جلوگیری از
وقوع حقوقهای نجومی بینتیجه باقی بماند.
وی تاکید کرد :موضوع دستکاری قانون بودجه
را تا شناسایی افراد خاطی ومعرفی به محاکم
قضایی پیگیری خواهد کرد.

آمریکا مانع خرید کیت
تشخیص کرونا از کره جنوبی
توسط ایران شد
سخنگوی وزارت بــهــداشــت از عـــدم صــدور
مجوز آمریکا بــرای خرید کیت تشخیص کرونا
توسط ایران از کره جنوبی خبر داد .به گزارش
خراسان،کیانوش جهانپور شــب گذشته در
توئیتی با انتقاد از سیاست های آمریکا برای مقابله
با ویــروس کرونا نوشت :پادوهای پارسی زبان
رسانه های وابسته ،ابتدا پیوست رسانه ای تحریم
را آماده می کنند ،ساعاتی بعد پروژه نهایی می
شود و اسناد اعتباری خرید کیت های تشخیص
کرونا از کره جنوبی ریجکت می شود.ناکامی
آمریکا در مقابله با کووید  19و همزمان توفیق
ایران در مدیریت آن را البته باید سرپوش نهاد!

