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تازههای مطبوعات

••خبرآنالین مدعی شد  :حسام الدین سراج،
خواننده موسیقی سنتی ایران با انتشار پستی در
صفحه شخصی اینستاگرامش خبر از جلوگیری
صداوسیما از پخش اذانــی داد که وی با صدای
خــودش ضبط کــرده بــود .ســراج دلیل ایــن اقــدام
صداوسیما را توضیح نــداد ،اما از این که به گفته
خودش «توفیق سرودن نوای عشق و ایمان» را پیدا
کردهابرازخشنودیکرد️.
••نامه نیوز ادعا کرد :برخی می گویند محمد
جــواد ظریف کامال مخالف نــامــزدی در 1400
نیست و ممکن است با کمی اصرار احساس تکلیف
کند .اصالح طلبان نیز برای این اصرار کردن دالیل
متعددی دارند.دلیل اول این که ،ظریف نامزد
موسوم به اجارهای نیست و بسیاری او را یک اصالح
طلب می دانند.دلیل دوم این که ،ظریف بسیار
محبوب است .دلیل سوم ،وجهه بین المللی ظریف
در عرصه بین الملل اســت .دلیل چهارم این که،
ظریف به خاطر روابط خود با مقامات منطقه قادر
استوضعیتمنطقهایایرانرابهبودبخشد.دلیل
پنجم نیز آن است که ظریف به عاملی برای اختالف
احزاباصالحطلبتبدیلنمیشود.امادلیلششم
 ،توانایی وی در جذب آرای خاکستری است و دلیل
هفتم نیز آن است که او در مقابل گزینه حداکثری
رقیبحرفیبرایگفتنخواهدداشت.

اذانمغرب 20:19

ایراندراندیشهمدارژئو

سپاهاعالمکردهکهمدار 36هزارکیلومتریهدفبعدیارسالماهوارهاست،دراینگزارشویژگیهاوکاربردهایاینمدارزمینرابررسیکردهایم

«هــدف گ ــذاری شهید طهرانی مــقــدم ،دست
یافتن به ماهواره برهایی برای رسیدن به مدار
ژئوبود»؛مدارژئوهمانمدار 36هزارکیلومتری
است که این روزهــا در رسانه ها زیــاد تکرار می
شود .آرزوی دیرین و شاید دست نیافتنی بشر که
این روزهــا تبدیل به یک آرزوی بزرگ اما دست
یافتنی برای ایرانی ها هم شده است .فرمانده
فضایینیرویهوافضایسپاهدرخصوصموضوع
ارتقای مداری ماهوارههای ایرانی برای مدار۳۶
هزار کیلومتری ،اظهار کرد :برنامه داریم که با
دعای خیر رهبر انقالب و مردم عزیزمان و کمک
دانشمندانماندرسپاهپاسدارانووزارتدفاع،
ارتفاع مــداری را افزایش دهیم و در سالهای
آینده به مــدار  ۳۶هــزار کیلومتری برسیم .به
گــزارش فــارس ،ســردار علی جعفرآبادی تاکید
کرد« :قاطعانه اعالم میکنم که  ۹۰درصد این
عزیزان زیر  ۳۰سال دارنــد و همه متخصصانی
که نقش مستقیم در پروژه دارند بدون استثنا در
دانشگاه های داخل کشور تحصیل کرده اند».
به گــزارش تسنیم  ،ســردار سید مجید موسوی
جانشین فرمانده نیروی هوافضای سپاه ،پیشتر
گفته بود که هدف گذاری شهید طهرانی مقدم،
دست یافتن به ماهواره برهایی برای رسیدن به
مدار ژئو بود که بتواند باالترین سطح از موشک
های حامل ماهوارهها را داشته باشد .نخستین
بار رهبر انقالب هفته گذشته از مدار  36هزار
کیلومتری به عنوان هــدف مــاهــواره ای بعدی
ایران نام بردند .جایی که ایشان با اشاره به قرار
دادن ماهواره نور در مدار نزدیک به زمین ()LEO
فرمودند«:آنکسیکهامروزاینماهوارهبرراتولید
می کند و این ماهواره (نور) را به فضا می رساند،
همین آدم ،همین ّنیت ،همین دست خواهد
توانستچندصباحدیگرهمینماهوارهرابهمدار
 ۳۶هزار کیلومتری برساند که مد نظر ماست...
اینقطع ًاخواهدشد».

▪مگرزمینچندمداردارد؟

در واقع ما در فضا با سه الیه روبه رو هستیم؛ مدار
پایینی زمین یا «لئو» ،مدار میانی یا «مئو» و مدار
زمینآهنگیا«ژئو».البتهدربرخیتقسیمبندی
ها یک مدار بیضوی باال با نام «هئو» نیز نام برده
میشود.الیه« ِلئو» الیهکوتاهاستوموشکسفیر
ما ماهواره امید را در سال 87در آن مدار قرار داد
تا ما وارد باشگاه فضایی شویم .الیه «مئو» الیه
میانی جو است که ارتفاع مشخصی دارد و برای
ماهوارههاییاستکهتعیینمختصاتمیکنند
و عکس برداری هوایی و به نوعی تصویربرداری
از سطح زمین و پــردازش دادههــای سطح زمین
را انجام میدهند .این همان مــداری است که
ماهواره نظامی نور توسط ماهواره بر قاصد در آن
قرار گرفت .اما «ژئو» ( )GEOباالترین مدار است
کهارتفاعآنازسطحآبهایآزاد،تقریبا36هزار
کیلومتر اســت .در ایــن ارتــفــاع ،ماهوارههای
مخابراتی یا رادیو تلویزیونی قرار می گیرند که به
نوعی سطح پوشش بیشتری را ایجاد میکنند.
ماهوارهها از طریق سیگنالهای رادیویی عمل
و از طیف فرکانس رادیویی برای ارائه خدمات
استفادهمیکنند.
اتــحــادیــه بینالمللی مــخــابــرات ( )ITUنهاد
بینالمللی مسئول تخصیص این فرکانسها و
موقعیت مداری برای ماهوارههاست .با توجه به
محدودیتهای فرکانسی و محدودیتهای فنی
عملکرد ماهوارهها در فضا (به عنوان مثال لزوم
حفظ فاصله متناسب با سایر ماهوارهها برای

اصالح قانون یا پاسخ به شورای نگهبان؟
نمایندگان با کلیات طرح اصالح نحوه معرفی و
انتخاب حقوق دانان شورای نگهبان در پارلمان
موافقت کردند .اقدام روز گذشته بهارستانی
ها واکنش هایی را در پی داشت از جمله این که
خبرآنالین آن را پاسخی به عودت طرح اصالح
قانونانتخاباتازسویشوراینگهبانبهمجلس

دانست و «گام دوم مجلسی ها برای خلع سالح
کــردن شــورای نگهبان » توصیف کرد .طرحی
که روز گذشته اهالی خانه ملت آن را به تصویب
رساندند بدین معناست که پس ازمعرفی حقوق
دانانبهمجلسشورایاسالمی،انصرافهریک
از آنــان تنها «قبل از این که موضوع در دستور
هفتگی مجلس قــرار گیرد» ،امکان پذیر است
و رئیس قوه قضاییه فرد یا افــراد جایگزین را به
ص ــورت مکتوب بــه مجلس شـــورای اسالمی
معرفی می کند .ریشه ایــن اصــاح ،مربوط به
اتفاقات تیر  ۹۸میشود که علی غالمی یکی از
حقوقدانهایمعرفیشدهبهمجلسدرروزرای
گیریودرصحنعلنیازنامزدیانصرافدادکه
البته حرف و حدیث زیادی دربــاره این انصراف
حآییننامهداخلیدرباره
مطرحشد.اماطرحاصال 
انتخاب حقوق دانان شورای نگهبان با موافقان و
مخالفانی نیز همراه بود  .بعد از آن علی مطهری
مدعی شــده بــود که انــصــراف غالمی با تماس
کدخدایی ،سخنگوی شــورای نگهبان صورت
گرفته و به گفته غالمی ،انصراف غیرارادی بوده
است.هرچندکدخدایی گفتهبود«منترجیحمی
دهمکهصحبتینکنموخودآقایغالمیتوضیح
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ویژه های خراسان

جلوگیریازتداخل یاتصادماحتمالی)مدار«ژئو»
یک منبع محدود است یعنی در زمان واحد تعداد
مشخصی ماهواره میتواند در آن قرار بگیرد و
فعالیتکند.اینمحدودیتذاتیباعثشدهاست
کهایجادتعادلمیاندسترسیمنصفانهوبرابربه
این مدار و بهرهبرداری بهینه ،کارآمد و اقتصادی
ازآندشوارباشد.
▪اینمدارچهکاربردیخواهدداشت؟

تا مدار 36هزار کیلومتر صعود خواهد کرد

انعکاس

نیمه شب 00:12

تصویری از ماکت ماهواره بر  4زمانه سروش که گفته می شود

••شرق -این روزنامه درباره پشت پرده سودهای
بورسی ،مدعی شد« :هیئت وزیــران دی ماه سال
گذشتهمصوبهایراابالغکردکهشایدهمینمصوبه
ویترینرنگارنگیراتوانستمقابلچشممیلیونها
خریدار تزیین کند؛ مصوبهای که در آن شرکتها
با تجدید ارزیابی داراییهایشان (قیمتگذاری
جدید داراییها براساس تورم) میتوانند افزایش
سرمایه دهند اما افزایش سرمایه تنها پیامد این
ابالغیهنیستوکارشناسانمعتقدنداهدافیمانند
پوشاندنزیانانباشته،افزایشبهایتولیدکاالهاو
خدماتعمومیوفروشسهامشرکتهابهقیمتی
باالترازثمراتدیگرمصوبهمورداشارهاست».
••آفتاب یــزد -ایــن روزنــامــه در گزارشی با تیتر
«نسخهپیچی دستوری بــرای آشفتهبازار خودرو
کارگشاست؟» به نقل از یک عضو هیئت علمی
دانشگاه علم و صنعت نوشت :اگر قرار بود قیمت
خــودرو با دستور دولتی به نــرخ رضایتمند برای
مصرفکننده و خودروساز برگردد ،قیمت دالر به
نرخدستوری 4200توماندولتینزدیکشدهبود.
••دنیای اقتصاد -اینروزنامه باتیترجالب«پرتاب
بورسبهآسمانهفتم»بهاستقبالهفترقمیشدن
شاخصکلبورساوراقبهادارتهرانرفت.درحالی
شاخصکلبورستهراندر ۳۱روزمعامالتیسپری
شدهازسال ۹۹بهرکوردبیسابقهرشد ۹۹درصدی
دست یافته است و همچنان بسیاری با تصور ادامه
اینروندصعودیهرروزبهخیلمعاملهگرانبورسی
میپیوندندکهکارشناسانمعتقدندبهجاییمیرسد
که دیگر خبری از ورود پول جدید به بورس نخواهد
بود و در آن مرحله هر سیگنال منفی میتواند جهت
شاخصراتغییردهد.
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«ژئوسنکرون»مداریاستکهبرایپیمودن
مدار
َ
مسیر کامل آن به یک روز نجومی( ،در حدود
 ۲۳ساعت و  ۵۶دقیقه و  ۴ثانیه) نیاز است.
یکی از مهمترین این مدارها  ،مدار زمینثابت
اســت ،مــداری که به آن کمربند «کــارک» نیز
گفته مـیشــود .ایــن مــدار در ارتــفــاع  ۳۵هزار
و  ۷۸۶کیلومتر باالتر از سطحدریا و دقیق ًا بر
ف ــراز خــط اســتــوای زمــیــن قـــــراردارد .سرعت
دورانــی الزم برای استقرار یک ماهواره در این
مدار ،با سرعت چرخش زمین بهدور خود برابر
اســت .این مــدار ویژگی های دیگری نیز دارد:
* بــرای ردیــابــی مــاهــواره احتیاج بــه سیستم
پیچیدهاینیست.
* با تعداد کم امکان ایجاد پوشش زیادی را روی
زمیندارندوتنهاسهماهوارهرویاینمدار،برای
پوششسطحزمین(بهجزقطبها)کافیاست.
* تعداد زیادی از ایستگاههای زمینی میتوانند
تحتپوششیکماهوارهدراینمدارقرارگیرند،
به طوری که آنتن هر ماهواره میتواند حداکثر
 ۴/۴۲درصــد سطح کــره زمین را بپوشاند.
* مدار زمینثابت منحصربهفرد است و از همین
رو بــرای قــرار دادن یک مــاهــواره در آن باید از
اتحادیه بینالمللی مخابرات کسب مجوز کرد،
به دلیل ظرفیت محدود ایــن مــدار در پذیرش
ماهواره و جلوگیری از مشکالت فنی و همچنین
سوءاستفادهبرخیازکشورهادراشغالبیدلیل

نقاط مداری ،اتحادیه بینالمللی مخابرات راه
دوروظیفهتخصیصایننقاطونظارتبرعملکرد
دولتهادراینزمینهرابرعهدهدارد.
* وقتی کشوری موفق میشود یک نقطه مداری
را تصاحب کند  ،باید در زمان مشخصی ماهواره
مخابراتی خود را در آن نقطه مداری مستقر کند.
اگر چنین اتفاقی رخ نداد اتحادیه بینالمللی
مخابراتراهدورمالکیتکشوراولرالغومیکند
ونقطهمداریرادراختیارکشوردیگریمیگذارد
و این همان نکتهای است که موجب شدهاست
ایـــران نــقــاط مـــداری خــود را از دســت بدهد.
با این که مدار  36هزارکیلومتری دورترین مدار
ماهواره زمین است اما به نظر میرسد ،رسیدن
به این مدار برای جوانان با انگیزه ایــران ،بسیار
نزدیکخواهدبود.
منابع:مشرق،کانالتلگرامیبدونمرز


دهند» با این حال نامه ای که غالمی منتشر کرد
دراینبارهاشارهمشخصینداشت.
مهرداد الهوتی سخنگوی کمیسیون تدوین
آییننامه مجلس روز گذشته در جلسه علنی
مجلسبااشارهبهاینکهباانصرافیکیازگزینه
هایپیشنهادیقوهقضاییهما نمایندگانمجبور
به رأی دادن به یک نفر می شویم ،اظهار کرد :
« حق رئیس قوه قضاییه برای معرفی دو حقوق
دان شــورای نگهبان به ازای هر کرسی وجود
دارد و این حق سلب نشده اســت ».مصطفی
کواکبیان نماینده مردم تهران به عنوان موافق
اینطرحبابیاناینکهانتخابحقطبیعیهمه
انسان هاست ،افزود « :برای هر کرسی حقوق
دانــان در شــورای نگهبان باید حداقل دو نفر
رقابت کنند تا انتخابات شکل بگیرد .متاسفانه
در آخرین انتخابات شاهد بودیم که رئیس قوه
قضاییه بــرای انتخاب سه حقوق دان شورای
نگهبان پنج نفر را به مجلس معرفی کرد و پیش
از آغاز رأی گیری یکی از حقوق دانــان به رغم
میلباطنیخودانصرافدادوبرایانتخابسه
حقوقدانتنهاچهارگزینهباقیماند.بایدتوجه
داشتکهدراینمادهواحدهحقوقدانانشورای
نگهبانبااکثریتمطلقآراینمایندگانمجلس
انتخاب می شوند تا جایگاه با ثباتی را در اختیار
داشته باشند ».مجلسی ها که با تصویب طرح
های مختلف اصالحیه های متعددی به قوانین
انتخابات زده بودند و روی مباحث جنجالی
چون نظارت استصوابی شورای نگهبان دست
گذاشتهبودند ،شنبهشبباردیهشوراینگهبان
باایناصالحیهمواجهشدند.شوراینگهباندر
اطالعیه ای اصالحات قوانین انتخابات را که به
تصویب مجلس رسید  ،دارای ایرادها و ابهامات
متعددذکرکردوآنراتاییدنکرد.
فارغ از این که این طرح در واکنش به شورای

نگهبانصورتگرفتهیانه،تصویبآندرروزهای
پایانیمجلسدهممخالفانیهمداشت.علیرضا
محجوب نماینده اصــاح طلب مــردم تهران
گفت«:بایدیادگاریهایمهمتریدرعرصههای
مختلف اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی تا پایان
کارمجلسدهمبرایمردمباقیبگذاریمنهاین
که به اصــاح قانون آیین نامه داخلی مجلس
بپردازیم».سیدعلیادیانینیزازمخالفاندیگر
اینطرحبود.اوبااشارهبهاینکهاینطرحمغایر
اصــل  ۹۸قانون اساسی اســت ،خاطرنشان
کرد «:در سال  80که آقای شاهرودی ریاست
قوه قضاییه را به عهده داشت عینا این مسئله را
سوالمیکندومیگویدآیارئیسقوهقضاییهباید
همانعددششرامعرفیکندکهشوراینگهبان
جوابمیدهدکهاختیارمعرفیحقوقدانبیش
ازتعدادموردنیازبهعهدهرئیسقوهقضاییهاست
یعنی رئیس قوه مخیر است و میتواند بیشتر از
تعدادموردنیازمعرفیکند.امابااینطرحماقوه
قضاییه را مکلف میکنیم و این موضوع خالف
قانون اساسی است ».اما نمایندگان مجلس با
آنمخالفتکردندوایناخطارراواردندانستند.
درپایاننیزطرحاصالحیهبارایبیشازدوسوم
بهارستانیهابهتصویبرسید.
در همین حال روز گذشته عباسعلی کدخدایی
سخنگوی شــورای نگهبان ،به انتقادهای دو
روز پیش علی مطهری واکنش نشان داد و در
توئیتی نوشت« :تقلیل دالیــل رد صالحیت
نمایندگانبهچنداظهارنظرسیاسیقابلدرک
است!اما عملکرد آنان نیز توسط مردم قضاوت
میشود.نهمطلقالعنانبودنآرزوستونهمقام
خدایی داشتن .نظارت استصوابی بر اساس
مصوبه مجلس ،نظارت قانونی است .اجرای آن
حاکمیتقانوناستومخالفتباآنفرارازقانون
وآنارشیسم!»

مکاتبهباعنوانسرهنگوسرتیپ
برایبازنشستگانممنوع
یک نهاد مسئول در بخشنامه جدید خــود به
تعدادی از مدیران نیروهای مسلح و نهادهای
صنفی ،به آن ها متذکر شده استفاده از القاب و
عناوین نظامی زمان اشتغال همچون درجات
نظامی سرهنگ یا سرتیپ ،در مکاتبات اداری
یا سربرگ های کارشناسی ،از سوی کارکنان
بازنشسته نیروهای مسلح که به عنوان کارشناس
مشغول فعالیت هستند ،موضوعیت نداشته و
ممنوع است بنابراین مخاطبان باید به انجام
تدابیر الزم در این خصوص اقدام کنند.

ضرب االجل دولت برای احراز
هویت با کارت ملی هوشمند
بـر اسـاس پیشـنهاد یـک نهـاد دولتـی کـه بـه
تازگـی بـه تایید حجـت االسلام روحانـی رئیس
جمهـور نیـز رسـیده ،مقـرر شـده در ادامـه رونـد
اجرایـی شـدن کارت هوشـمند ملی ،طی شـش
ماه آینـده احـراز هویت و ارائـه خدمـات اداری و
اجرایی نیز از طریق کارت هوشـمند ملی انجام
شـود کـه در ایـن زمینـه ،دو نهـاد دولتـی شـامل
سـازمان ثبت احـوال و سـازمان برنامـه و بودجه
بایـد زیرسـاخت هـای ایـن دسـتور را طـی شـش
مـاه آینـده تکمیـل کننـد.

خبر

نمایندهتهرانخواستارشفافسازیشد

پرداخت 27میلیارد تومان
خسارت به سفارت انگلیس !

نماینده تــهــران در تــذکــری در جلسه علنی
روزگذشته مجلس با بیان این که «آذر سال
 91افراد خودسر سفارت انگلیس در تهران را
تسخیر کردند و چند اثر هنری که جزو اموال
دولت انگلیس بود را تخریب کردند» افزود :به
تازگی در خبرها آمده که این آثار پس از ترمیم
به سفارت انگلیس در تهران برگشت داده شده
و مبلغ یک میلیون و  300هزار پوند معادل 27
میلیارد تومان هزینه خودسری عوامل خودسر
از جیب ملت پــرداخــت شــد .حجت االســام
مــازنــی خطاب به ظریف گفت :ملت ایــران
خاطره خوشی از انگلیس ندارند  ،انتظارمان
این است که در این باره روشنگری کنید .آیا
ایــن موضوع صحت دارد؟ اگــر صحیح است
پاسخ دهید که از چه منطقی برخوردار است.
در این باره یک کاربر توئیتر در رشته توئیتی
مدعی شــده اســت کــه در مــاجــرای حمله به
سفارت انگلیس شش اثر هنری که جزو اموال
دولت انگلیس بود تخریب شده که فقط چهار
اثر قابل ترمیم بوده اند .این آثار پس از ترمیم
به ایــران برگشتند و مبلغ  ٣/١میلیون پوند
هزینه ترمیم توسط دولت ایران پرداخت شد.
به نوشته این کاربر نفیسترین اثر ،پرتره خاصی
از فتحعلیشاه است که توسط نقاش دربار ،آقا
احمد در اوایــل قرن  ١٩م کشیده شده است
به عالوه نقاشی رنگ روغن از حضرت یوسف و
مالزمان بر تخت.

