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تــا همین اواخر درباره تغییــرات آب و هوایی به 
عنوان یک تهدید در آینده صحبت می شد و این 
باور وجود داشــت که تاثیر تغییرات یاد شــده در 
مناطق دوردست نظیر قطب شمال مشاهده خواهد 
شــد. از سوی دیگر باال آمدن سطح آب دریاها و 
خشکسالی شدید مشــکلی برای کشورهای در 
حال توسعه محســوب می شد اما طی هفته های 
اخیر کشورهای توسعه یافته شاهد اثرات تغییرات 
اقلیمی بوده اند. در روزهای گذشته خبرگزاری ها 
به ســیل شدید در آلمان که به کشته شدن حدود 
۲۰۰ نفر منجر شد، اشاره کرده اند. در چند کشور 
دیگر اروپایی نیز شــرایط نگران کننده است و در 
غرب آمریکا تنها چند هفته پس از موج بی سابقه 
گرما ۲۰ هزار آتش نشان مشغول خاموش کردن 
۸۰ آتش سوزی بزرگ بوده اند که در منطقه ای به 

وسعت یک میلیون هکتار رخ داد.
دانشــمندان محیط زیســت طی چند دهه اخیر 
هشــدار داده انــد کــه بحــران آب و هوایی به 
رویدادهایــی نظیــر افزایش شــدید دمای هوا 
منجر می شــود. به باور آنها این تغییرات مرگبار 
هســتند و موارد رخ دادن آنها بیشتر خواهد شد. 
اما بســیاری از آنها از اینکه بارندگی ها و دمای 
باالی هوا اکنون یعنی بسیار زودتر از آنچه قبال 
تصور می شد با این وسعت در حال رخ دادن است 
متعجب شده اند. از دهه ۱۹۷۰ دانشمندان با دقت 
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سرمقاله

تهدیدات گنبد گرما
ادامه از صفحه اول

پیش بینی کرده اند اما با مدل هــای آنها، آنچه پیش بینی 
آن دشــوارتر است، شدت تاثیر این روند افزایش دماست. 
این در حالی است که رایانه های کنونی بسیار قدرتمندتر 
هســتند و قاعدتا باید توان پردازش آنها برای پیش بینی 
رویدادهای آب و هوایی بســیار باالتر باشد. مایکل مان، 
رئیس مرکز علمی سیستم زمین در دانشگاه پنسیلوانیا به 
خبرگزاری ســی ان ان گفته است در چند هفته اخیر آنچه 
در بسیاری از کشورها رخ داده، محدودیت های مدل های 

تغییرات آب و هوایی را نشان داده است.
او می گوید: یک فاکتور مهم در بســیاری از این حوادث 
از جمله گنبد گرما در غــرب وجود دارد که در مدل های 
آب و هوایی کنونی به آن توجه نشــده اســت. مدل های 
کنونــی میزان اثــرات تغییرات آب و هوایــی بر حوادث 
طبیعی هولناک نظیر آتش ســوزی و ســیل را دست کم 
می گیرند. در مدل هــای آب و هوایی وضعیت روزانه آب 
و هوا خیلی منظم نیست و بسیار شبیه یک آشوب است. 
تنها رویدادهای بزرگ آب و هوایی به عنوان یک سیگنال 
روشــن مورد توجه قــرار می گیرند. این نویز یا آشــوب 
سریع تر از آنچه مدل ها پیش بینی کرده اند در حال ظهور 
است. با آنکه مدل های آب و هوایی پیش بینی نمی کردند 
چنین وضعیتی پیش آید. ســیگنالی که در جهان واقعی 
نمایان شده، حاال به اندازه کافی بزرگ است که می توانیم 
آن را در وضعیت روزانه آب و هوا مشــاهده کنیم. این به 
آن معناست که رویدادهای بی سابقه نظیر سیل در آلمان 
و آتش ســوزی گســترده در کانادا در پیش بینی ها وجود 
نداشتند. دانشــمندان می گویند برای آنکه بتوان این گونه 
رویدادهــا را پیش بینی کرد به مدل های قدرتمندتر آب و 
هوایی نیاز اســت. تیم پالمر، محقق فیزیک آب و هوا در 
دانشگاه آکســفورد یکی از دانشمندانی است که خواستار 
تشــکیل یک مرکز جهانی برای مدل سازی تغییرات آب 
و هوایی بوده، اومعتقد اســت به چنین مرکزی که دارای 
ابررایانه بسیار قدرتمند باشد و بتواند داده های بسیار انبوه 
را پردازش کند نیاز اســت. در دهه ۱۹۵۰ دانشــمندان و 
دولت ها، ســازمان اروپایی تحقیقات هسته ای )سرن( را 
تاســیس کردند. آنها به این نتیجه رسیده بودند که برای 
پیشــرفت در حوزه فیزیک ذرات بنیادی به یک سیستم 
گران قیمت تر از آنچه یک کشــور بتواند به تنهایی آن را 
تاسیس کند، نیاز اســت. پالمر می گوید: سرن به عنوان 
یک ســازمان بین المللی بســیار موفق بوده و این همان 

چیزی است که ما در حوزه آب و هوا به آن نیاز داریم.
دانشــمندان از شبیه ســازی رایانــه ای رویدادهای آب و 
هوایی برای پیش بینی آنچه در چند دهه آینده رخ خواهد 
داد، اســتفاده می کنند اما آنهــا نمی توانند به اندازه کافی 
حوزه تغییرات را از لحــاظ مکانی محدود کنند تا بتوانند 
بــرای مثال رویدادهــای آب و هوایی در یک شــهر را 
پیش بینی کنند. به رغم پیشرفت فناوری، رایانه ها به اندازه 
کافی پیشــرفته نیســتند که بتوانند با قدرت تفکیک باال 
عمل کنند. از دید پالمــر، مدل های آب و هوایی باید به 
این حد از توانایی برسند که بتوان از آنها برای پیش بینی 
دقیق رویدادها در شــهرها نیز استفاده کرد. او می گوید: 
در سرتاســر جهان صدها میلیاردها دالر برای ســازگار 
شــدن با تغییرات آب و هوایی هزینه می شــود. ما باید 
بدانیم دقیقا با چه چیز ســازگار شویم، سیل، خشکسالی، 
توفان یا افزایش ســطح آب دریاها. بــا آنکه رویدادهای 
طبیعی اخیر در نیمکره شــمالی ســبب تعجب بسیاری 
از دانشــمندان شده اســت اما ریچارد آالن می گوید این 
رویدادها کامال غیرمنتظره نبوده اند. او که استاد علوم آب 
و هوایی اســت می گوید: آنچه در حــال حاضر رخ داده 
همان چیزی است که علم همواره درباره آن هشدار داده 
اســت. اما او قبول دارد که رایانه هــای قدرتمندتر برای 
پیش بینی های مفصل تر و دقیق تــر مفید خواهند بود. او 
می گویــد: ارزیابی تغییر الگوهــای آب و هوایی در آینده 
آسان نیست. برای مثال پیش بینی مدت باال باقی ماندن 
دمای هوا در شــمال غرب آمریکا یا بارش شــدید باران 
در اروپا دشوار اســت. اینها همان حوادثی هستند که در 
دو هفته اخیــر رخ داده اند. با آنکه مدل های آب و هوایی 
کاســتی هایی دارند و رفع این کاستی ها فرآیندی زمان بر 
و پیچیده اســت، اما فعــاالن آب و هوایی و مردمی که 
تحت تاثیر حوادث یادشــده قرار گرفته اند خواســتار اقدام 
 فراگیر برای مقابله با این رویدادها و تغییرات آب و هوایی

 شده اند.  
تعدادی از اقتصادهای توسعه یافته از جمله ایاالت متحده 
ســال جاری بر تعهدات خود بــرای مقابله با تغییرات آب 
و هوایی از جمله کاســتن از انتشــار گازهای گلخانه ای 
افزوده اند. دو هفته پیش اتحادیه اروپا برنامه بلندپروازانه ای 
معرفی کرد که طبق آن موضوع تغییرات آب و هوایی در 
مرکز هر برنامه توسعه ای و اقتصادی قرار خواهد گرفت. 
اما فعاالن محیط زیســت می گویند وعده های یاد شــده 
برای تحقق هدف تعیین شــده یعنی محدود شــدن رشد 
دمای کره زمین به ۵/ ۱ درجه ســانتیگراد کافی نیست. 
پنل بین المللی تغییرات آب و هوایی معتقد اســت تحقق 
ایــن هدف برای اجتناب از اثرات مخرب تغییرات اقلیمی 
ضروری اســت. آنها از دولت هایی که وعده می دهند، اما 
پروژه های جدید سوخت های فسیلی از جمله بهره برداری 
از معادن زغال ســنگ و میادین نفــت و گاز را تصویب 

می کنند انتقاد کرده اند.
 یکی از محققان می گویــد: امیدوارم حوادث رخ داده در 
اقتصادهای توسعه یافته به تغییر رفتار دولت ها منجر شود. 
هنوز مشــخص نیســت چه حوادثی در آینده رخ خواهد 
داد و مرزهای جدید حــوادث هولناک آب و هوایی کجا 
هســتند. شاید بتوان گفت رخ دادن حوادث اخیر ضروری 
بود تا دولت ها به ابعاد گســترده اثــرات تغییرات اقلیمی 
آگاه شــوند. قبال همه تصور می کردند این اثرات صرفا بر 
تعدادی محدود از کشورها اثر می گذارند، اما حاال مشاهده 
می شود که این دیدگاه کامال اشــتباه است. ما می دانیم 
که یک اختالف شــناختی در زمینه اثــرات این تغییرات 
وجــود دارد. قبال دولت ها در اقتصادهای توســعه یافته از 
دور اثرات یاد شــده را مشــاهده می کردند. اما حاال این 
اثرات در همان کشــورها رخ داده اســت. در حال حاضر 
تمام کشــورهای جهان این اثرات را احســاس می کنند. 
بنابراین درک بهتری از وضعیت نگران کننده کنونی پدید 
آمده اســت. افزایش دما در کانادا به ۵۰ درجه سانتیگراد 
یا خشکسالی، سیل و آتش ســوزی در آمریکا همگی به 
روشــنی اثرات تغییرات اقلیمی هستند. هیچ کس دوست 
ندارد به این رویدادها عادت کند، اگر اقدامات ضروری و 
فراگیر برای مقابله با این روند انجام نشود وضعیت آینده 

بسیار بدتر از حاال خواهد بود.

چهار میلیون یورو محصوالت مجتمع فوالد 
اسفراین به خارج صادر شد

مدیرعامل مجتمع صنعتی فوالد اســفراین گفت : در 
بهار ســال جاری چهار میلیــون و ۲۱۸ هزار یورو از 
محصوالت فــوالدی این واحد صنعتــی به خارج از 

کشور صادر شد.
علی ملک در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
در مجموع در این مدت در این واحد صنعتی افزون بر 
۲۶ هزار و ۷۰۰ تن فوالد آلیاژی در این واحد صنعتی 
تولید شد که جدود ۱۸ هزار و ۳۳۷ تن از این تولید به 
مشــتریان داخلی و  هفت هزار و ۱۹ تن نیز به خارج 

از کشور صادر شد.
وی اضافه کرد:  میزان صــادرات محصوالت آلیاژی 
صادراتی این مجتمع به خارج از کشــور در بهار سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی 
حدود ۱۰ درصد و  وزنی نیز حدود ۲۰ درصد بیشــتر 

شد.

به گفته وی در ایــن مدت فروش داخلی محصوالت 
آلیاژی فوالد اسفراین در نیز در بهار سال جاری نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۸۲ درصد و از لحاظ ارزشی 

حدود چهار برابر افزایش نشان می دهد.
رشد ۳۸ درصدی تولید فوالد آلیاژی 

مدیرعامل مجتمع صنعتی فوالد اسفراین گفت : تولید 
محصوالت و مقاطع فوالد آلیــاژی مجتمع صنفعتی 
فوالد اســفراین در سه ماهه نخست امسال نسبت به 
مدت مشابه ســال گذشــته ۳۸ درصد افزایش یافته 
است.ملک اظهارداشت : در بهار امسال ۲۶ هزار ۷۰۰ 
تن محصوالت فوالد آلیــاژی در این مجتمع صنعتی 
تولید شــد که این میزان تولید در مدت مشــابه سال 

گذشته ۱۹ هزار و ۳۸۶ تن بوده است.
وی از رشــد ۶۰ درصدی فروش محصوالت تولیدی 
این مجتمع صنعتی در بازارهای داخل و خارج کشــور 

در ســه ماهه نخست امسال خبر داد وافزود: در همین 
مدت میزان فروش داخلی نســبت به مدت مشــابه 
سال گذشــته ۸۲ درصد و میزان صادرات محصوالت 
فــوالدی این مجتمع صنعتی ۲۰ درصد افزایش یافته 
اســت.مجتمع صنعتی فوالد اسفراین از شرکت های 
زیر پوشــش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
و بزرگترین تولید کننده قطعات و مقاطع فوالد آلیاژی 
در خاورمیانه اســت کــه امکان ســاخت ۱۴۰ گونه 
فوالد آلیــاژی را دارد و این مجتمع صنعتی به عنوان 
بزرگترین تولید کننده قطعات و مقاطع فورج و ریخته 
گری ســنگین و فوق سنگین فوالد آلیاژی، با داشتن 
متخصصان توانمند و فناوری پیشــرفته، توانایی رفع 
نیازهای راهبردی صنایع کشور در بخش های نفت و 
گاز، نیروگاهی، کشتی سازی و ماشین سازی، ریلی و 

صنایع معدن و فوالد را دارد.

دکتر هادی خرســند زاک فــوق تخصص گوارش و 
کبد کودکان و نوجوانان آندوسکوپی و کولونوسکوپی 
دانشگاه علوم پزشکی خراســان شمالی گفت: برای 
نخستین بار در اســتان، از کبد نوزاد مبتال به کلستاز 

نوزادی به روش سوزنی، نمونه برداری شد.
دکتر هادی خرسند زاک افزود: این نوزاد دختر با سن 
۳ ماه و ۱۰ روز و وزن ۴ کیلو و ۴۰۰ گرم، کوچکترین 

بیمار در اســتان بود که به روش سوزنی بیوپسی کبد 
نمونه برداری شد.

وی در ادامــه گفت: از ابتدای ســال جاری تاکنون ۲ 
کودک دیگر نیز در اســتان به روش بیوپســی نمونه 
برداری شدند که مورد اول یک دختر حدود ۶ ساله و 

مورد دوم یک دختر حدود ۳ ساله بود.
در خراسان شــمالی برای بزرگساالن دیوپسی انجام 

می شــد ولی امکانات این روش بــرای کودکان در 
اســتان وجود نداشــت به همین دلیل بیمــاران به 
خارج از اســتان منتقل می شــدند که خوشــبختانه 
بــا تالش ها و پیگیری های انجام شــده از ســوی 
دانشــگاه علوم پزشکی خراسان شــمالی، بیمارستان 
 امام علــی )ع( بــرای بیوپســی کــودکان، تجهیز

 و راه اندازی شد.

مدیر فرودگاه شهدای بجنورد گفت: با شیوع بیماری 
کرونا، تعداد مســافران اداری خــط پروازی بجنورد-

تهــران و بالعکس به طور چشــمگیری کاهش یافته 
است.

محمــد ابراهیم قدمگاهی در گفت و گو با عصراترک 
اظهار کرد: از فــرودگاه بجنورد بــه مقصد تهران و 
بالعکس در سه ماهه بهار سال ۹۸، ۵۴ پرواز و در سه 
ماهه بهار ســال ۹۹، ۵۸ پرواز همچنین در سه ماهه 

بهار امسال نیز ۱۸۰ پرواز انجام شدند.
قدمگاهی افزود: تعــداد پروازها از ایــن فرودگاه به 
مقصــد تهــران و بالعکس در فصل بهار امســال در 
مقایســه با مدت مشابه آن در سال گذشته حدود ۳.۵ 

برابر شده است.
وی در ادامه عنوان کرد: در ســه ماهه بهار سال ۹۸، 
سه هزار و ۵۴۱ مسافر، در سه ماهه بهار سال ۹۹، سه 
هزار و ۹۶۶ مسافر و در سه ماهه بهار امسال نیز هفت 
هزار و ۴۴۱ مســافر از این فرودگاه به مقصد تهران و 

بالعکس سفر کردند.
مدیر فرودگاه شــهدای بجنورد گفت: تعداد پروازهای 
کنسل شــده در این فرودگاه در سه ماهه بهار امسال 
در مقایســه با مدت مشابه آن در سال گذشته کاهش 

داشته است.
وی همچنین با اشــاره به شــیوع بیمــاری کرونا و 
دستورالعمل اشــباع فقط ۶۰ درصد از صندلی ها در 

هــر پرواز به منظور رعایت پروتکل های بهداشــتی، 
اعالم کرد: این مسئله کمک کرد تا هواپیماها از این 
فرودگاه با همان دســتورالعمل ۶۰ درصد صندلی ُپر 

پرواز کنند.
قدمگاهی همچنین خاطر نشان کرد: طی چهار ماهه 
امسال در مقایسه با مدت مشابه آن با دو سال گذشته، 
آمار مســافران اداری استان در خط پروازی بجنورد-

تهران و بالعکس کاهش چشــمگیری داشته و تعداد 
این مسافران در این خط پروازی به یک دهم رسیده 

است.
وی تصریــح کرد: طی چهار ماهه امســال، بیشــتر 
مســافران هوایی ایــن فرودگاه برای امــور درمانی، 
گردشگری، اقتصادی و صنعتی به مقصد سفر کردند.

وی شــیوع بیماری کرونا و برگزاری جلسات وبیناری 
را علت اصلی کاهش مسافران اداری در این فرودگاه 

برشمرد.
مدیر فرودگاه شــهدای بجنــورد در بخش دیگری از 
ســخن خود درباره برقراری پــرواز از این فرودگاه به 
دیگر مقاصد پروازی داخل و خارج از کشور نیز اظهار 
کرد: برقراری این پروازها به ســاعات خالی شــرکت 
های هواپیمایی برای انجام پرواز، نوع هواپیما، وجود 
سرمایه گذار برای ضمانت کردن انجام پرواز همچنین 
تجهیزات تکمیــل ناوبری فرودگاه مبــدا و موافقت 

فرودگاه مقصد نیاز دارد.  

قدمگاهــی تصریح کرد: برقراری و حفظ خط پروازی 
بجنورد-تهران و بالعکس اولویت نخست این فرودگاه 
اســت، با این وجود، بنده برقراری پــرواز از فرودگاه 
بجنــورد به مقصد کیــش را پیگیری کــردم که به 
علت شــیوع بیماری کرونا همچنین زمین گیر شدن 
هواپیمای شرکت هواپیمایی پای کار آمده، این برنامه 
ریزی محقق نشد و درصورتیکه هواپیمای مورد نظر 
زمین گیر نمی شــد این خط پروازی که توسط یک 
ســرمایه گذار ضمانت شــده بود از خرداد ماه امسال 

عملیاتی می شد.
وی افزود: فعال دربــاره برقراری این پرواز نمی توان 

اظهار نظر کرد.
مدیــر فــرودگاه شــهدای بجنوردهمچنیــن درباره 
برقراری پرواز از فرودگاه بجنورد به مقصد عشق آباد 
ترکمنســتان نیز بیان کرد: برقراری این پرواز توسط 
اســتاندار خراسان شمالی پیگیری شد که سرانجام به 
علت شیوع بیماری کرونا و مسائل دیپلماتیک تحقق 
این پرواز معلق ماند و این در حالی است که زیرساخت 
فرودگاه بجنورد برای انجام پروازهای خارجی تکمیل 

شده است.
قدمگاهی در خاتمه در پاســخ به این ســوال که آیا 
احداث فرودگاه دوم در یک منطقه توجیه دارد؟ اظهار 
کرد: توجیه اقتصادی چنیــن تصمیمی برای صنعت 

هوایی صفر درصد است.

براســاس تصمیمات ســتاد ملی مقابله بــا کرونا در 
مناطقی که قرمز اعالم می شــود، تمامی مشاغل به 
جز گروه مشاغل یک بقیه گروه ها باید تعطیل باشند 
اما با گذری در شــهر می بینیم که بسیاری از مشاغل 
و صنف ها در این شــرایط حاضر به تعطیلی نشــده 
اند و حتی برقراری ســفرهای غیر ضروری و عمدتًا 
تفریحی از ســمت دیگر موج کرونا را سهمگین تر نیز 

کرده است. 
شکی نیســت که شــیوع کرونا در شــرایط تحریم 
اقتصــادی و وضعیت رکود تورمی با تعطیلی های پی 

در پی فشار سنگینی به مردم وارد کرده است.
در چنین شــرایطی گویی مردم باور خود را نســبت 
به خطرات کرونا، حرف ها و هشــدارهای مســئوالن 
از دســت داده انــد و آنها به قدری ســخنان متناقض 
و وعده هــای بی ســرانجام در طول ۱۷ ماه گذشــته 
شنیده اند که حتی برخی از آنها حاضر به زدن ماسک  

هم نیســتند و این خطرناک ترین شــرایطی است که 
می   توان توصیف کرد. 

مجلس عروســی، عزا و مهمانی هــا همچنان برگزار 
می شــود و وقتی این موضوعــات را در کنار یکدیگر 
قرار می دهیم، پرشــدن ظرفیت بیمارستان ها چندان 

تعجب برانگیز نخواهد بود.

استقرار اپیدمی پنجم کرونا در خراسان شمالی
در این شــرایط رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان 
شمالی نیز ازاستقرار اپیدمی پنجم کرونا در استان خبر 

می دهد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: با 
بستری ۹۶ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی 
به دوشنبه ۴ مرداد، هم اکنون ۳۷۵ بیمار دارای عالیم 
بیماری کووید ۱۹ در بیمارســتان های استان بستری 

هستند.

سید احمد هاشمی افزود: با اعالم نتایج قطعی آزمایش 
های انجام شده، طی ۲۴ ساعته گذشته و تا ظهر روز 
۴ مرداد ماه، متاسفانه ۳ نفر از بیماران مبتال به کرونا 

در استان فوت شدند.
 وی ادامه داد: هم اکنون شاهد استقرار اپیدمی پنجم 
کرونا در استان هستیم و در روزهای آتی تعداد موارد 

بستری افزایش خواهد یافت.
 هاشمی افزود: عوامل متعددی به ویژه عادی انگاری 
و عدم رعایت مســائل بهداشــتی و نزدن ماسک در 
مجامع عمومی و برگزاری و شرکت در دورهمی ها و 
مراسم عزا و عروسی و رفتن به سفر در این خصوص 

تاثیرگذار بوده است.
این مقام مســئول افزود: رعایت پروتکلهای بهداشتی 
را جدی بگیرید، میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 
در استان شدیدا کاهش یافته و در برخی از شهرستان 

ها رعایت پروتکل ها و استفاده از ماسک کم است.

شمالیرئیس سازمان ســیما ، منظر و فضای سبز 
شهرداری بجنورد گفت: عملیات تسطیح، بهسازی 
و مناسب ســازی پارک محله شــهرک ولیعصر 

)فرهنگیان( بجنورد آغاز شد.
مهمان دوست با اشاره به واگذاری زمین واقع در 
شهرک از اداره کل راه و شهرسازی به شهرداری 
بجنــورد و تبدیل آن به پــارک، گفت: این پارک 
۷هکتاری با هدف ایجاد فضای ســبز و محیطی 
با نشاط برای شهروندان ساکن در شهرک ساخته 

می شود .
مهمان دوســت با بیان اینکه این زمین خالصه ، 
پیش از این محل تجمع نخاله های ســاختمانی 
بود افزود: عملیات تسطیح و جمع آوری نخاله ها 
پایان یافته و هم اکنون در حال کاشــت درختان 

توت و ۱۶ نوع گل رز هستیم .
وی امکانات در نظر گرفته شده برای این پارک را 
، ایجاد پیست دوچرخه سواری ، آالچیق ، دریاچه 

مصنوعی و فضای بازی کودکان اعالم کرد .

به گفته رئیس ســازمان ســیما ، منظر و فضای 
ســبز شــهرداری بجنورد ، برای اجــرای مرحله 
اول ایــن پارک کــه تا ۲۰ روز دیگــر پایان می 
 یابــد، یک میلیــارد تومــان اعتبــار اختصاص 

یافته است .
همچنیــن گام هــای بعــدی ایــن پــارک که 
شــامل جــدول گــذاری ، موزائیــک فرش و 
 ساخت بناســت ، بعد از فرو نشســت زمین آغاز

 می شود.

جانشــین فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد، از آتش 
سوزی ۴۰ تن جو و کاه در روستای نوده چناران خبر 

داد.
به گــزارش اتفاقیه، محمد گل محمــدزاده با اعالم 
جزئیــات خبر، اظهــار کرد: در پی اعــالم خبر آتش 

سوزی یک زمین کشاورزی در روستای نوده چناران، 
بالفاصله مأموران انتظامی به همراه عوامل اورژانس و 

آتش نشانی به محل وقوع حادثه اعزام شدند. 
وی با اشاره به اینکه در این حادثه ۲۰ تن جو و ۲۰ تن 
کاه و پرس در آتش ســوختند، افزود: با تالش مستمر 

مأموران انتظامی و عوامل آتش نشانی این آتش سوزی 
مهار شد. 

جانشــین فرمانده انتظامی شهرســتان بجنورد خاطر 
نشان کرد: علت این حادثه در دست بررسی است.

کوهنورد اســفراینی موفق به صعود قله لنین در مرز 
کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان شد.

به گزارش اتفاقیه، آقای محمد براتی مطلق کوهنورد 
اســفراینی به همراه دیگر کوهنورد بجنوردی آقای 
محمود رستمی و رضا سیالخوری  صبح سوم مرداد 
ماه موفق به صعود قله ۷۱۳۴ متری لنین در کشور 

قرقیزستان شدند.
رییس هیــات کوهنوردی و صعود های ورزشــی 
اســفراین نیــزدر این بــاره گفت : تیم ســه نفره، 
محمد براتی مطلق کوهنورد و ســنگ نورد شایسته 

اسفراینی به همراه دیگر کوهنورد شایسته بجنوردی 
محمود رستمی و رضا سیالخوری موفق شدند، قله 
هفت هــزار و ۱۳۴ متری لنین کــه یکی از مرتفع 
ترین قله های کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان 
محسوب می شود را در سوم مرداد ماه فتح و پرچم 

مقدس ایران را بر فراز این قله به اهتزار درآورند.
 طالبی ادامه داد: قله لنین که به قله ابن ســینا نیز 
معروف اســت ، با هفت هزار و ۱۳۴ متر ارتفاع، در 
مرز کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان قرار دارد و 
دومین قله مرتفع هر دو این کشورها بشمار می رود.

مدیر امور طیور،زنبورعســل و کرم ابریشم سازمان 
جهاد کشــاورزی خراسان شمالی گفت: زنبوردارانی 
که موضوع مدیریت و کوچ بهاره زنبورســتان های 
خود را به خوبی انجام داده اند، از خشکسالی آسیب 

کمتری دیده اند.
علیرضــا صادق در گفت وگو بــا خبرنگار ما افزود: 
در میان زنبورداران خراســان شمالی فقط ۳۰ درصد 
از زنبورداران هســتند که امر مدیریت زنبورســتان 
های خود را انجام می دهند و زنبوردارانی که بحث 
مدیریت زنبورستان های خود را به خوبی انجام نداده 
اند، آسیب های زیادی از ناحیه خشکسالی دیده اند.

صادق توضیح داد: به عنوان مثال برای تولید عسل 
مرکبات، یک زنبوردارباید کندوهای عسل خود را در 
فاصله ۲۰ فروردین تا پنج اردیبهشت ماه در منطقه 
شــمال کشور مستقر کند و اگر در این فاصله زمانی 
این امر محقق نشود، تولید عسل نیز محقق نخواهد 

نشد.
وی ادامــه داد: پیش بینی می شــود به علت وقوع 

خشکســالی میزان تولید عســل ۱۲ تــا ۱۵ درصد 
کاهش یافته باشد.

این مقام مســئول با اشاره به اینکه به علت خشک 
بودن طبیعت زنبورداران زنبورهای خود را در مزارع 
پنبه و ... مستقر کرده اند، گفت: اما در این میان یک 
معضلی وجود دارد آن نیز سمپاشــی بی موقع مزارع 

است که موجب تلف شدن زنبورها می شود.
وی توصیه کرد: از باغداران و کشاورزان که کلونی 
های زنبورعســل در زمین های آن ها مستقر است 
درخواســت می شود زمان سمپاشــی را به هنگان 
غروب و اول صبح که زنبورها در داخل کندوها قرار 
دارند، موکول کنند و از سوی دیگر زنبوردار را نیز از 

موضوع سمپاشی آگاه کنند.
وی در ارتبــاط بــا اقدامات حمایتــی از زنبورداران 
خراسان شمالی نیز بیان کرد: در پایان سال گذشته 
یک محموله شــکر و طی ســال جــاری نیز یک 
محموله شــکر با قیمت ۱۲ هــزار تومان در اختیار 

زنبورداران قرار داده ایم.

مدیر حوزه علمیه خراسان گفت: زمان غفلت از علم 
در ایــن نهاد مذهبی به پایان رســیده و اگر دانش 
کارآمــد را نهادینه نکنیم، پاســخگوی نیاز جهان 

اسالم نخواهیم بود.
آیت اهلل سیدمصباح عاملی در مراسم تکریم و معارفه 
مدیر حوزه علمیه خراســان شــمالی تصریح کرد: 
توجه به بیانات رهبری در این بیانیه از دغدغه های 
مدیران حوزه های علمیه اســت و هدفگذاری حوزه 

بر این مبنا شکل می گیرد.
وی گفــت: بیانیه گام دوم رهبــری با هدف ایجاد 
جامعه پویا تدوین شد و باید تربیت بینشی و اسالمی 
را در حــوزه های علمی تقویت کرد و الزمه آن نیز 
این اســت که جامعه روحانیت خودسازی را از خود 

شروع کند و سپس به بطن جامعه تبیین کند.
مدیر حوزه علمیه خراســان، خودسازی را از صفات 
همیشگی طالب و روحانیون در طول تاریخ دانست 
و عنوان کرد: ورود طلبه به حوزه با هدف خودسازی 
انجام می شــود و این رسالت مهم باید سرلوحه کار 

حوزه های علمیه باشد.
وی ادامه داد: حوزه های علمیه رسالت پاسخگویی 
به جهان اســالم و نظام اسالمی را دارند و بواسطه 
خودســازی اســت که این مهم را به سرانجام می 

رسانند.
آیت اهلل عاملی خاطرنشان کرد: دین همراه با والیت 
در مقابل جبهه کفر و فساد دژ مستحکمی را تشکیل 
می دهد که دست اســتکبار را در از نفوذ کوتاه می 

کند.
وی ادامــه داد: جامعه روحانیــون و طالب اگر این 
شــاخصه ای مهم را عمل کنند تمدن اســالمی از 

اهداف بیانیه گام دوم انقالب را محقق می کنند.
آیت اهلل عاملی گفت: ســعی داریم تا پایان امسال 
یکهزار نخبه را شناسایی و شناسنامه دار کنیم و در 

مناسب مختلف از این نخبه ها استفاده کنیم.
حوزه های علمیه خراســان شــمالی تــا یک دهه 

پاسخگوی نیاز طالب هستند
نماینده ولی فقیه در خراســان شــمالی با اشاره به 
توســعه حوزه های علمیه اســتان، گفت: اکنون ۳ 
حوزه علمیه مجهز با ظرفیت باال در استان داریم که 
می تواند پاسخگوی نیاز ۱۰ سال آینده طالب باشد.

حجت االسالم و المسلمین رضا نوری دراین مراسم 
اظهار کرد:ســفر رهبر انقالب به خراسان شمالی با 
اعتبارات ویژه همراه بــود که حوزه علمیه باالترین 
میزان جذب را داشــت که اگر پیگیری های مدیران 

نبود این اتفاق رقم نمی خورد.
وی افزود: صد مشاور مذهبی جذب بدنه آموزش و 
پرورش شده اند تا بتوانند مسائل دینی را در مدارس 

تشریح کنند.
در این مراســم از خدمات ۹ ســاله حجت االسالم 
حجت ســاالری مکــی در مدیریت حــوزه علمیه 
خراسان شــمالی  تکریم شد و حجت االسالم علی 
حیدری به عنــوان مدیر جدید حوزه علمیه اســتان 

منصوب شد.

سرپرســت اداره کل ورزش و امور جوانان خراسان 
شــمالی گفت : امسال۱۹۵ میلیارد ریال اعتبار برای 
برای تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی به استان 

اختصاص یافت.
مصیــب اکبــرزاده افــزود: از این میــزان اعتبار.

اختصاص۱۹۵ میلیارد ریال برای اجرای طرح های 
نیمه تمام ورزشی خراسان شمالی، ۱۵۰ میلیارد ریال 
برای نصب سقف سالن ۶ هزار نفری بجنورد وبقیه 
نیز برای تکمیل زمین شماره ۲ و رختکن ورزشگاه 

شادروان تختی این شهرستان اختصاص یافت.
وی تصریح کرد: سالن ۶ هزار نفری شهر بجنورد به 
عنوان یک پروژه ملی ورزشی حدود ۱۲ سال قبل در 

دســت اجرا قرار گرفت که در حال حاضر ۵۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکی دارد که بــرای تکمیل آن حدود 
۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز اســت و با اعتبار 
فعلی طبق محاســبات مالی سال جاری تکمیل این 

پروژه ۶ سال دیگر زمان می برد.
وی گفــت :۷۰ درصد از اعتبــار این پروژه از محل 

بودجه ملی و ۳۰ درصد در تعهد استان قرار دارد.
وی با بیــان اینکه تکمیل پروژه هــای نیمه تمام 
ورزشی اســتان از اولویت های این اداره کل است 
افــزود: پیش از این نیز ۴۰ میلیــارد ریال نیز برای 
تکمیل سالن ۳ هزار نفری شیروان که ساخت آن از 

سال ۸۹ آغاز شده بود، تخصیص یافت.

برای نخستین بار در استان؛

نمونه برداری از کبد نوزاد سه ماهه انجام شد

مدیر فرودگاه شهدای بجنورد عنوان کرد؛

کاهش چشمگیر سفر اداری از فرودگاه بجنورد

بی اعتنایی به محدودیت ها

بهسازی پارک محله شهرک ولیعصر بجنورد

آتش سوزی ۴۰ تن جو و کاه در روستای نوده چناران

صعود کوهنورد اسفراینی به قله لنین

ضرر خشکسالی گریبانگیر زنبورستان های استان

مدیر حوزه علمیه خراسان ؛

کسب دانش کارآمد باید در حوزه نهادینه شود

اختصاص بیش از ۱۹ میلیارد تومان برای 
طرح های نیمه تمام ورزشی خراسان شمالی
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مجموع واردات انواع کاغذ در ســال جاری حدود ۲۰ 
میلیون دالری نسبت به پارسال کاهش داشته است.

به گزارش اتفاقیه به نقل از ایســنا، بررســی وضعیت 
واردات کاغــذ در آمــار گمرک ایــران از این حکایت 
دارد که از ابتدای ســال جاری تا نیمه تیرماه مجموعه 
واردات خمیر کاغذ، کاغذ روزنامه و کاغذ چاپ و تحریر 
به حدود ۸۵.۷ میلیون دالر می رسد  در حالی که این 
رقم در سال گذشته حدود  ۱۰۶.۴ میلیون دالر بوده که 
نشان دهنده کاهش حدود ۲۰ میلیون دالر از مجموع 

واردات این بخش است. 
واردات ۵۰.۳ میلیون دالری خمیرکاغذ

این در حالی است که ۵۱.۷ هزار تن خمیرکاغذ به ارزش 
۵۰.۳ میلیون دالر واردات در ســال جاری صورت گرفته 

که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۱۰ 
درصد کاهش دارد، ولی به لحاظ ارزش ۲۱ درصد افزایش 
یافته اســت. در سال گذشته ۵۷.۷ هزار تن خمیرکاغذ به 

ارزش ۴۱.۵ میلیون دالر وارد شده بود.
افزایش واردات کاغذ روزنامه

اما در رابطه با کاغذ روزنامــه، ۲.۳ هزار تن به ارزش 
۱.۵ میلیون دالر در ابتدای ســال جاری تا نیمه تیرماه 
واردات صورت گرفته است در حالی که در مدت مشابه 
سال قبل ۱.۸ هزار تن به ارزش ۱.۳ میلیون دالر کاغذ 

روزنامه وارد کشور می شود.
براین اســاس واردات کاغذ روزنامه از لحاظ وزنی ۲۵ 
درصد و ارزش ۱۴ درصد در ســال جاری رشد داشته 

است.

کاهش واردات کاغذ چاپ و تحریر
اما بررســی وضعیت واردات کاغذ چاپ و تحریر نشان 
می دهد که در دوره بررســی ۴۱.۲ هزار تن به ارزش 
۳۳.۹ میلیون دالر واردات انجام شــده که نســبت به 
مدت مشابه سال قبل کاهش دارد؛به طوری که ابتدای 
ســال تا نیمه تیرماه سال گذشــته، ۶۵.۳ هزار تن به 
ارزش ۶۳.۶ میلیون دالر کاغذ چاپ و تحریر وارد شده 
بود.  بنابراین در ایــن دوره میزان واردات کاغذ چاپ 
و تحریر از لحــاظ وزنی ۳۷ درصد و ارزش ۴۷ درصد 

کاهش دارد.
کاغذ از جمله کاالهایی بود که به تدریج از دریافت ارز 
ترجیحــی کنار رفت و اکنون با ارز نیمایی تامین ارز و 

وارد می شود.

اتــاق بازرگانی تهران در جدیدتریــن گزارش خود به 
بررســی وضعیت تجارت کشــور در سه ماهه نخست 
ســال جاری با اعضــای اتحادیه اقتصادی اوراســیا 

پرداخته است.
به گــزارش اتفاقیه به نقل از ایســنا، این اتحادیه که 
عضویت ایران را از آبان ۱۳۹۸  به رســمیت شناخته، 
در ماه های اخیر بخشی از شرکای تجاری جدید کشور 
را معرفی کرده، هر چند تحــت تاثیر تحریم، کرونا و 
برخی محدودیت در ارتباط دو جانبه کشورها هنوز آمار 
صادرات و واردات ایران و اوراسیا بسیار محدود است.

براوردهای اتــاق بازرگانی تهران نشــان می دهد که 
در سه ماهه ابتدایی ســال ۱۴۰۰، ایران ۲۵۸ میلیون 
دالر کاال بــه اوراســیا صادر کــرده و در مقابل ۳۴۷ 

میلیون دالر کاال نیز از این کشــورها وارد کرده است 
تا همچنان تراز تجاری کشور در این زمینه منفی باقی 
بماند. صادرات ایران به اورسیا تنها سهم ۲.۴ درصدی 
از کل صادرات کشــور را داشته و همچنین ایران ۳.۳ 
درصد از کل واردات خود را از این کشورها انجام داده 
اســت. در میان شــرکای اصلی در اوراسیا، همچنان 
روســیه باالترین سهم را دارد. ایران ۱۳۵ میلیون دالر 
از کل صادرات خود به اوراسیا را به روسیه انجام داده و 
پس از آن ارمنستان با ۶۰، قزاقستان با ۳۸، قرقیزستان 

با ۱۸ و بالروس به پنج میلیون دالر قرار دارند.
در میان صادرکنندگان اصلی کاال به ایران اما روســیه 
بــه تنهایی تقریبا تمامی آمار را به خود اختصاص داده 
و در ایــن مدت ۳۲۱ میلیــون دالر کاال به ایران داده 

اســت. میزان واردات ایران از دیگر کشورهای اوراسیا 
در مجموع حتی به ۳۰ میلیون دالر نیز نمی رسد.

بررســی اقــالم صادراتی ایران به روســیه و ســایر 
کشورهای اوراسیا نشان می دهد که میوه های خوراکی 
با ۹۵ میلیون دالر بیشترین سهم را داشته اند و در این 
بین پسته ایرانی با پوست تازه پرطرفدارترین کاال بوده 
است. مواد پالستیکی، سبزیجات، چدن، آهن و فوالد 
نیز دیگر اقالم صادراتی ایران به اوراســیا را تشــکیل 
می دهند. در مقابل اما چربی ها و روغن های حیوانی یا 
نباتی باالترین میزان واردات ایران را تشــکیل داده اند 
و پــس از آن غالت، چوب، ســبزیجات و محصوالت 
شیمیایی معدنی اصلی ترین کاالهای وارداتی ایران از 

اوراسیا را شامل می شود.

چهار میلیون و ۲۱ هزار تن انواع کاال در تیر ماه ســال 
جاری به ارزش بیش از ۳۷۴ هزار میلیارد ریال در بازار 
فیزیکی بورس کاالی ایران دادوستد شد که نسبت به 

خردادماه رشد ۱۱ درصدی داشته است.
به گزارش اتفاقیه به نقل از پایگاه خبری بورس کاال، 
تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران، 
طی ماه گذشــته میزبان معامله ۲ میلیون و ۵۵۵ هزار 
تن انواع کاال به ارزش بیش از ۱۹۹ هزار میلیارد ریال 

بود.
در این تاالر ۸۲۱ هــزار  و ۱۷۶ هزار تن انواع فوالد، 
یک میلیون و ۲۵۲ هزار تن ســیمان، ۱۵ هزار و ۷۸۵ 
تن انــواع مس، ۴۹۰ تن کنســانتره مولیبدن، ۶۳ تن 
کنسانتره فلزات گرانبها، ۲۱ هزار و ۴۹۵ تن آلومینیوم، 
۲۸۰ هزار و ۵۰۰ تن ســنگ آهــن، ۱۰۷ هزار و ۷۸۵ 
تن روی، ۴۰۰ تــن کک، ۱۶ هزار تن چدن، ۴۷ هزار 

و ۵۰۰ تن آهن اسفنجی و ۳۴ کیلوگرم شمش طال از 
سوی مشتریان خریداری شد.

همچنیــن در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشــیمی 
بــورس کاالی ایران نیز طی تیر مــاه افزون بر یک 
میلیــون و ۴۴۹ هزار تن انواع کاال به ارزش ۱۷۲ هزار 
میلیارد ریال در دو بخش داخلی و صادراتی معامله شد.

در این تاالر بالغ بر ۳۴۹ هزار و ۸۳۱ تن انواع قیر، ۳۲۰ 
هــزار و ۳۲۱ تن انواع مواد پلیمری، ۱۲۵ هزار و ۷۷۳ 
تن مواد شیمیایی، ۱۵ هزار و ۹۰۸ تن روغن، ۱۰۰ تن 
ســالپس واکس و ۴۹۲ هزار و ۳۵۰ تن وکیوم باتوم 

به فروش رسید.
از دیگر کاالهای معامله شده در این تاالر می توان به 
دادوســتد ۲۷ هزار و ۲۵ تن گوگرد، ۴۵۰ تن آرگون، 
یک هزار و ۳۰ تن عایق رطوبتی و ۱۱۳ هزار تن لوب 

کات اشاره کرد.
بازار فرعی بــورس کاالی ایران نیز طی مدت مذکور 

معامله ۱۶ هزار و ۶۰۵ تن انواع کاال را تجربه کرد.
به گزارش ایرنا، بررسی عملکرد بورس کاالی ایران در 
ســال ۹۹ بیانگر آن است که با وجود همه سختی های 
اقتصادی در این ســال و سایه برخی چالش ها از جمله 
قیمت گذاری دستوری در چند دوره زمانی اما اقدام های 

توسعه ای مهمی در این بازار رقم خورده است.
در کنــار فعالیت هــای موفقیت آمیز بــورس کاال در 
ســال ۹۹، مهمترین چالــش تهدیدکننده بورس کاال 
در ســال جاری، موضوع مطرح شــده از سوی وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت در زمینــه قیمت گذاری 
دستوری محصوالت فوالدی در بورس کاال بود که با 
مخالفت های زیادی از ســوی مسووالن همراه بود. در 
نهایت این موضوع با صحبت های مطرح شده از سوی 
وزیر صنعت، معدن و تجــارت، وزیر اقتصاد و دارایی 
و مخالفت آنان با قیمت گذاری دســتوری بار دیگر به 

فراموشی سپرده شد و به مرحله اجرا نرسید.

معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش خراســان 
شــمالی گفت: در ســال تحصیلــی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، ۹ 
عنوان رشــته جدید به رشته های قبلی شاخه های کار 

دانش و فنی حرفه ای استان اضافه می شود.
سیدمحمد سیدی اظهار داشت: هفت رشته »مهماندار 
هواپیما«، »دســتیار فنی تعمیر و نگهداری هواپیما«، 
»بــورس«، »مکاترونیــک«، »ســینما و نمایش« از 

رشته های جدیدی است که درسال تحصیلی ۱۴۰۱-
۱۴۰۰در هنرستان های استان ایجاد شد.

وی افزود: همچنین با دانشگاه علوم پزشکی و سازمان 
صنعت و معدن اســتان برای ایجاد ۲ رشته بهیاری و 
فرش رایزنی هایی انجام شــده است که امیدواریم در 

این رشته ها دانش آموز جذب کنیم.
ســیدی اظهار داشت:دانش آموزان هنرستانی خراسان 

شمالی در۸۸ رشــته تحصیلی، مشــغول به تحصیل 
هستند که ۲۸ رشته در شاخه های کارو دانش و مابقی 

در هنرستان های فنی حرفه ای است.
وی افزود: در سال تحصیلی جاری ۳۴ درصد از دانش 
آموزان پایــه دهم در مدارس هنرســتان به تحصیل 
اشتغال دارند که با برنامه ریزی باید این آمار به حدود 

۴۵ درصد برسد.

ســخنگوی صنعت بــرق با بیــان این که ادامــه  روند 
کنونی مصرف بــرق خارج از توان تجهیزات شــبکه و 
نیروگاه هاست، هشــدار داد: با توجه به گرمای پیش رو و 
احتمال رکوردشــکنی مصرف برق و افزایش آن به بیش 
از ۶۶ هزار مگاوات، صنعت برق در تنگنای بسیار سختی 

قرار خواهد گرفت.
مصطفی رجبی مشهدی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
هم اکنون شاهد فاصله ۱۱ هزار مگاواتی تولید و مصرف 
برق هســتیم که این میزان فاصله را باید با فعالیت ها و 
برنامه های جابه جایی بار صنایع و مشترکان عمده ُپر کرد.

وی با تقدیر از مشترکان عمده و صنایع بزرگ و کوچکی 
که در این شرایط با برق همکاری می کنند، خاطرنشان کرد: 
صنعت برق بر اســاس مجوزهای اخذ شــده در ماه های 

غیرگرم، نهایت همکاری را با این صنایع خواهد داشت.
رجبی مشهدی با اشــاره به اینکه در صورت افزایش نیاز 
مصرف احتمال به کار افتادن راه های فرکانسی وجود دارد، 

افزود: به منظور حفظ پایداری شــبکه، رله های فرکانسی 
به کار گرفته شده است و هنگامی که تراز تولید و مصرف 
از حد اســتاندارد فراتر رود و امکان کنترل مصرف وجود 
نداشــته باشد، این رله ها به صورت خودکار به کار افتاده و 

برق تعدادی از مشترکان را قطع می کنند.
وی، مهم ترین عامل افزایش نیاز مصرف برق را افزایش 
دمای هوا برشمرد و گفت: امســال افزایش دمای هوا و 
خشک سالی بیشــترین تاثیر در ناترازی تولید و مصرف 

داشته است.
ســخنگوی صنعت برق یکی از مهمتریــن دالیل این 
میــزان افزایش مصرف را ناهنجــاری دمایی توصیف و 
خاطرنشــان کرد: در این شرایط شاهد افزایش یک باره و 
شدید دما در همه نقاط کشور هستیم که موجب افزایش 
استفاده از وسایل سرمایشی در کنار استفاده از سایر وسایل 

برقی می شود.
وی در عین حال تاثیــر راهکارهای مدیریت مصرف را 

در جلوگیری از بروز خاموشــی بسیار مهم  و آنی عنوان 
کرد و اظهار داشت: در صورتی که مشترکان از سایه بان 
برای کولرهای آبی استفاده و از دور کند این نوع کولرها 
بهره بگیرند، شاهد کاهش ۲ هزار مگاواتی مصرف برق 

خواهیم بود.
رجبی مشــهدی ادامه داد: اگر دمــای کولرهای گازی در 
کشــور به جای ۱۸ روی ۲۵ درجه تنظیم شــود، شاهد 
کاهش پنج هــزار مگاواتی مصرف برق خواهیم بود، زیرا 
با هر یک درجه افزایش درجه ترموستات کولرگازی، سه 

درصد از مصرف برق این نوع کولرها کم می شود.
به گــزارش اتفاقیــه و به نقــل از ایرنا، پیــش از این 
رجبی مشهدی با تاکید بر همکاری انجام شده در بخش 
صنایع مختلف کشور، افزود: اکنون با طرح های پاسخ گویی 
بار و مشــارکت مشترکان کشــاورزی و صنعتی در حال 
جبران کمبودها هســتیم تا در بخش خانگی با خاموشی 

روبه رو نشویم.

ایران نخســتین کارخانه تولید آهن اسفنجی به روش 
بومی »پِِرد« را در چین راه اندازی کرد.

به گزارش اتفاقیه به نقل از ایرنا از ســازمان توسعه و 
نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، یک 
شــرکت ایرانی با بهره گیری از روش »احیای مستقیم 
ایرانی«، نخســتین کارخانه تولید آهن اســفنجی در 
بزرگ تریــن تولیدکننده فوالد جهان را طراحی، اجرا و 

راه اندازی کرد.
کشــور چین که رتبه نخســت تولید فــوالد جهان را 
در اختیــار دارد، به طور عمده بــا روش کوره بلند این 
محصول پرمصرف را تولید می کند، اما اکنون با هدف 
گذر از چالش های زیست محیطی و با استفاده از توان 
فنی و مهندســی ایرانی، رو به تولیــد فوالد به روش 

فوق آورده است.
پیش از ایــن پلنــت )کارخانه( احیا مســتقیم گازی 
در آن کشــور ساخته نشــده بود، اما به سبب مسائل 

محیط زیستی، جهت گیری اژدهای زرد به سمت ساخت 
کارخانه های تولید آهن اسفنجی به روش گازی است.

قرارداد ساخت نخستین کارخانه احیا مستقیم به روش 
گازی بین شرکت CSTM از چین و شرکتی ایرانی به 

عنوان صاحب تکنولوژی پرد منعقد شده بود.
پروژه احیا مستقیم CSTM با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در 
 )Taiyuan( در شهر تای یوآن HBI ســال و محصول

احداث و در ۳۱ خرداد سال ۱۴۰۰ راه اندازی شد.
ناحیه کوره در این کارخانه احیا مستقیم با روش ایرانی 
احیای مستقیم PEREDتوسط شرکت MME طراحی 
شده است و بخشی از تجهیزات اصلی آن نیز در ایران 

ساخته و به کشور چین صادر شد.
اکنــون به دلیل عدم دسترســی بــه گاز طبیعی، این 
کارخانــه از گاز حاصل از آون کک ســازی اســتفاده 

می کند.
به گزارش ایرنا، وجود ذخایر عظیم گازی در کشــور، 

توســعه فرایندهایی با محوریت استفاده از این نعمت 
الهی را در چشــم انداز ۲۰ ســاله کشور به شدت مورد 
توجه قرار داده اســت. به طوری کــه با توجه به نقش 
مولد صنعت فوالد، برنامه ای هدفمند برای گسترش و 
رونق آن در چشم انداز توسعه اقتصادی ایران اسالمی 

تدوین شده است.
یکی از مهمترین دســتاوردهای کســب شده در این 
زمینــه، بهینه ســازی فرایند تولید فــوالد به روش 
PERSIAN REDUCTION  است که با نام تجاری 

پرد )PERED( معرفی شده است.
فناوری پرد بومی ســازی شده با تکیه بر اصول علمی 
و تجربیات متخصصان ایرانی است. یکی از مهمترین 
مزیت های فناوری پرد، کاتالیست های منحصر به فرد 
آن اســت که با ویژگی طول عمر بیشــتر و تسریع در 
شکســت گازهای احیایی در قلب ریفرمرهای فوالدی 

PERED می تپد.

قائم مقام شــرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی 
گفت: با وجود تغییر ساعات کار ادارات همچنان میزان 
برق مصرفی مشــترکان بیش از سهمیه مصوب برای 

این خطه شمال شرق کشور است.
علــی رضا علیخانی اظهار داشــت: افزایش حدود ۴۵ 
مگاواتــی برق بیش از میزان ســهمیه مصوب موجب 
شــد تا پس از حدود ۲۰ روز شرکت توزیع برق استان 
به اجبار برای جبــران کمبود ۱۵ مگاواتی، برق برخی 

مشترکان را قطع کند.
معاون شــرکت توزیع برق خراسان شمالی میزان برق 

مصرفی مشترکان را در روز جاری ۲۶۵ مگاوات اعالم 
کرد و اظهارداشــت : همچنان حدود ۲۵ مگاوات برق 
مصرفی در این اســتان بیشتر از سهمیه مصوب  بود و 
به ناچار برای جبران کمبود، برق مشترکان کشاورزی 

و صنعتی قطع شد.
علیخانــی تصریح کرد : بــرای جلوگیری از قطع برق 
مشــترکان خانگی، به تمام ادارات استان توصیه شد تا 
وسایل سرمایشی خود را در ساعت پیک مصرفی ) ۱۲( 
به بعد خاموش نگهدارند تا  بتوانیم برنامه ایستایی برق 

را برای مشترکان خانگی داشته باشیم.

وی با اشــاره به مصرف بیش از اندازه برق در برخی از 
ادارات از آنها خواســت تا برای جلوگیری از خاموشی 
هــای احتمالی مشــترکان خانگی و حتــی اداری در 
ســاعات اوج مصــرف از برق های اضطــراری خود 

استفاده کنند.
به گــزارش اتفاقیه به نقل ازایرنــا، علیخانی روزهای 
خاموشی در استان خراســان شمالی را در سال جاری 
۲۲ روز اعالم کرد و گفت : تمام این خاموشــی ها به 
حالت چرخشی و براساس برنامه زمانبندی برای تمام 

مشترکان خانگی در استان اجرایی شد.

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه 
خراسان شمالی با اشاره به اینکه طرح رایگان گازسوز 
کردن خودروهای عمومی از خرداد ســال گذشته آغاز 
شــده اســت، گفت: برای انجام این کار چهار کارگاه 
مجاز فعال هســتند و تا کنون یک هزار و ۲۵۳ خودرو 

گازسوز شده اند.
مجتبــی شــکوری در گفتگو با خبرنــگار عصراترک 
با اشــاره به اینکه طرح گاز ســوز کردن خودروهای 
مســافربر آژانس و اینترنتی در حال اجراســت، اظهار 
داشــت: منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح از محل 

صرفه جویی در مصرف ســوخت مایع و جایگزینی آن 
با گاز تامین می شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
چهار کارگاه  مجاز برای گازســوز کردن خودروها فعال 
هستند، گفت: زمان انتظار برای تبدیل حدود دو هفته 
تا یک ماه برای خودروهای مســافربر شخصی اعالم 
شده است، شــکوری گفت : تاکســی های اینترنتی، 
آژانس ها و  مســافربرهای بین شهری و روستایی از 
طریق فهرســتی که وزارت کشور به وزارت نفت ارائه 
کرده، تبدیل خواهند شد و احتمال دارد در آینده برای 
ســایر مسافربرهای شــخصی نیز بر اساس اولویت پر 

مصرف بودن فراهم شود.
وی خاطرنشــان کــرد: از ابتــدای طــرح رایــگان 
گازســوزکردن خودروهای عمومی در خراسان شمالی  
که از خرداد ماه ۹۹ شــروع شــده، یــک هزار و ۲۵۳ 
دســتگاه خودرو گازسوز شده و ۱۸۶ دستگاه در انتظار 
تعیین نوبت هســتند. این مقام مســئول یادآور شــد: 
متقاضیان از جمله مالکان خودروهای تاکسی عمومی 
و خودروهای مســافربر آژانس و اینترنتی می توانند با 
  gcr.niopdc.ir  مراجعه به ســامانه اینترنتی به آدرس

ثبت نام خود را نهایی و نوبت گیری کنند.

جزئیات واردات انواع کاغذ کدام کاالی ایرانی بیشترین طرفدار را در روسیه دارد؟

رشد ۱۱ درصدی حجم معامالت بورس کاال در تیر ماه

۹ رشته جدید به هنرستان های خراسان شمالی اضافه می شود

سخنگوی صنعت برق:

ادامه  روند کنونی مصرف برق خارج از توان تجهیزات شبکه و نیروگاه هاست

تکنولوژی ایرانی PERED در چین به بار نشست؛

راه اندازی نخستین کارخانه تولید آهن اسفنجی چین توسط ایرانی ها

برگشت خاموشی به خراسان شمالی

فعالیت چهار کارگاه مجاز برای گازسوز کردن خودروها در خراسان شمالی

سازمان حفظ نباتات کشور اعالم کرد:

کنترل زیستی و عدم وابستگی 
به واردات نهاده از خارج کشور

ســازمان حفظ نباتات کشــور اعالم کرد: 
کنتــرل زیســتی مهمتریــن مزیت عدم 
وابستگی به واردات نهاده از خارج به شمار 

می رود.
به گــزارش اتفاقیــه به نقــل از  ایرنا از 
ســازمان حفظ نباتات کشــور، با توجه به 
غنای باالی دانش بومی و تنوع زیســتی 
کشــور، بهره برداری از این ثروت و ارزش 
طبیعی نیاز بــه برنامه ریزی دقیق و عزم 
ملی سربازان دفاع از امنیت غذایی کشور 

دارد.
در بین ســه روش مرسوم کنترل زیستی 
فقط در کنترل بیولوژیک کالسیک اقدام 
به واردات عامل خارجی می شــود، آن هم 
برای آفات غیربومی کــه از مرز قرنطینه 

گذشته و در کشور مستقر شده باشند.
برپایــه این گــزارش، فقــط در نوعی از 
 New  کنترل بیولوژیک کالسیک به نام
  association  classical  biological
control بــرای آفات بومی از دشــمنان 
طبیعی غیربومی آن هم طبق شــرایطی 

خاص استفاده می شود.
کیفیت دشــمنان طبیعی تولید شــده در 
جهان بــه شــکل فزاینــده ای در حال 
بهبودی اســت که این موضوع ناشــی از 

تولید  فناوری هــای  زمینه  در  پیشــرفت 
عوامل کنترل بیولوژیک است، اما در ایران 
برنامه ریزی بیشتری برای توسعه نیاز است 
که به شکل سریع سیســتم های کنترل 
کیفیــت را بتوان براســاس آنها بنا نهاد و 
بدیــن ترتیب کیفیت کاربرد عملی کنترل 
بیولوژیک را از طریق افزایش کیفیت تولید 

انبوه آنها توسعه داد.
تدوین استانداردها و وضع قوانین تکمیلی 
بــرای تعیین عملکرد دشــمنان طبیعی و 
نظارت بر کیفیت واحدهای تولیدی فعال 
اولویت باالیی دارد، بنابراین شــرکت های 
دانش بنیــان فعــال بایــد بــا همکاری 
بخش های پژوهشــی مرتبــط رژیم های 
غذایی کاراتر و بهتــری را ارائه دهند که 

کیفیت دشمنان طبیعی را تضمین کند.
ارزیابی محیط های مناسب تولید، افزایش 
سطح اتوماســیون سیستم های پرورشی و 
شیوه های مناســب انتقال و رهاسازی نیز 
از موضوعات مهمی اســت که در برنامه 
استراتژیک توسعه کنترل بیولوژیک کشور 

باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.
از اجزای  تلفیقــی آفات یکــی  مدیریت 
پایدار کشاورزی محسوب می شود  توسعه 
که بر افزایش برنامه های توانمندســازی 

ذی نفعــان کشــاورزی، توســعه کاربرد 
فناوری های اقتصادی و ســازگار با محیط 
زیست و مدیریت تلفیقی محصول متکی 

است.
نیازمند  آفــات،  تلفیقی  ترویج مدیریــت 
اثربخشــی  تشــخیص محورهای اصلی 
منظــور  بــه  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
سیاســتگذاری و برنامه ریزی عملی است، 
اما در این سیاســت گذاری های ملی آنچه 
که در کشــور از سال های شــروع برنامه 
های کنترل بیولوژیکی تاکنون مورد توجه 
جدی قرار نگرفته، شاخص های اقتصادی 
برنامه ریــزی اســت که ایــن موضوع به 
دالیلــی در تدوین برنامه جامع توســعه 
کنترل زیستی در کشور بسیار اهمیت دارد، 
زیرا نگاه اثربخش بــدون توجه به منافع 

اقتصادی و اجتماعی غیرممکن است.
کنتــرل بیولوژیکی )BC(، ســتون اصلی 
کنترل مدیریت تلفیقی )IPM( اســت که 
بازده ســرمایه گذاری در  باالترین  امکان 
اســتراتژی  IPM  را فراهم می کند، با این 
حال ارزش اقتصــادی این روش به ندرت 
به صــورت دقیق تخمین زده می شــود. 
ارزش گــذاری کنتــرل بیولوژیک، امکان 
کاربرد آن در حفظ نباتات کشور را افزایش 

می دهد و ذی نفعان کشــاورزی مشارکت 
خــود را در تصمیمــات مالی و توســعه 
نوآوری های مورد نیــاز کنترل بیولوژیک 

افزایش می دهند.
بســیاری از مزایایBC زیســت محیطی 
اســت که با کاهش مصرف آفت کش ها 
همراه است. تخمین این موارد دشوارتر از 
مزایــای مزرعه ای مانند بهبود عملکرد یا 
کاهش هزینه های کنترل آفات است زیرا 
نیاز به ارزیابی اقتصادی غیرمستقیم دارد. 
بــا وجود بحث های مــداوم درباره روش 
ارزیابی اقتصادی منافع کنترل بیولوژیک، 
هنوز اثرات اقتصادی این روش بر سالمت 
غذا و محیط زیســت به درســتی ارزیابی 

نشده است.
در روش کنترل بیولوژیک کالســیک که 
بودجــه آن از طریق اعتبــارات عمومی و 
ملی تامین می شــود و با مزایای اقتصادی 
و اجتماعی فراوانی همراه است، ضرورت 
پروژه های  اجتماعی  اقتصــادی-  توجیه 
مربوطه برای برخورداری از مشارکت ملی 

بیشتر است.
در کنتــرل بیولوژیــک حفاظتی مســاله 
به  زیســتگاه دشــمنان طبیعی  مدیریت 
صــورت محلی و منطقه ای برای افزایش 

بیولوژیک مطرح  کنتــرل  عوامل  کارایی 
شــده و در این روش نیز مسائل اقتصادی 
تا حد زیادی نادیده گرفته شــده اســت و 
بــرای اثبات اینکــه مدیریت زیســتگاه 
عوامل کنتــرل بیولوژیک تــا چه حد در 
کارایی کنترل بیولوژیک موثر اســت، نیاز 
به ارزیابی اثرات اقتصادی جانبی مدیریت 
زیســتگاه بر اقتصاد تولید در زیســت بوم 

کشاورزی مربوطه است.
آموزش ذی نفعان درباره کنترل بیولوژیک 
حفاظتــی نیاز به ارائه یــک رویکرد قابل 
قبول و موثــر برای ابالغ ارزش اقتصادی 

این روش دارد.

و  بیولوژیک  کنترل  مشارکت متخصصان 
اقتصاد دانان کشاورزی برای حل چالش ها 
و موانع ارزیابی کنترل بیولوژیک حفاظتی 
و ایجاد زمینه هــا و انگیزه های اقتصادی 
توصیــه ایــن روش کنتــرل بیولوژیکی 
 BC ضروری است. پیشــرفت در ارزیابی
و به ویــژه کنترل بیولوژیــک حفاظتی در 
کشــور بســیار ضعیف بوده است. فقط از 
طریق تعامل میان متخصصان و ذی نفعان 
می تــوان هزینه ها و مزایای مســتقیم و 
غیرمستقیم کنترل بیولوژیکی را شناسایی 
و ارزیابــی کــرد. در کنتــرل بیولوژیکی 
حمایتی موضوع رهاسازی دشمنان طبیعی 

در مزارع و باغ ها بــرای کنترل جمعیت 
خاصــی از آفات طی یک یا چند نســل 
مطرح اســت، این روش نیازمند مشارکت 
فعالیت هــای بخش دولتــی و خصوصی 
است اما به دلیل وجود این ترکیب فعالیتی، 
تخمین ارزش اقتصادی آن دشوار است و 
از منظر تجاری این روش بیش از ســایر 
اشتغال زایی  بیولوژیک  روش های کنترل 

و بستر فعالیت تجاری ایجاد می کند.
در بســیاری از موارد نظیر سایر نهاده های 
ارزش  آفــات،  کنتــرل  در  مصرفــی 
اقتصادی آن از طریق نســبت ســود به 
افزایــش عملکــرد محصول  و  هزینــه 

برای مصرف کننــدگان قابل اندازه گیری 
اســت اما افزایش مشارکت بخش دولتی 
نیازمند تعیین منافــع اقتصادی، اجتماعی 
و زیست محیطی اســت که برای برنامه 
ریزی کالن این روش در سطح ملی یک 
چالش محسوب می شود. ضرورت دارد که 
پروتکل جامعی برای ارزیابی نسبت هزینه 
به سود و رویکردهای اندازه گیری کارایی 
کنترل بیولوژیــک به صورت محصولی و 
منطقه ای ارائه شــود و فقط بر این اساس 
اســت که می تــوان برنامه اســتراتژیک 
محصولی و منطقه ای برای توســعه این 

روش در کشور ارائه کرد.
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پوالدگر: دادن سهمیه به یک پناهنده تصمیمی سیاسی بود

رئیس فدراســیون تکواندو خاطرنشــان کرد: ناهید کیانی هم بــه خاطر تصمیم کاماًل 
سیاسی و بی سابقه کمیته بین المللی المپیک در دادن سهمیه وایلد کارت به یک پناهنده 
ایرانی و تحمیل جدول ۱۷ نفره، در سخت ترین شرایط و موقعیت زندگی اش قرار گرفت. 
متاســفانه علی رغم شایستگی، این قهرمانان نتوانســتند نتیجه ای که برای آن زحمت 
زیادی کشــیده بودند را کسب کنند. کادرفنی هم که زحمات شبانه روزی زیادی کشیده 
بودند تا این بچه ها در شرایط آمادگی مطلوبی قرار بگیرند نتوانستند در این میدان ثمره 

تالش خود را بگیرند.

مجید نصیرایی: هیچ جای دنیا مانند ایران فضای مجازی رها نیست
مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی صبح امروز در جمع 
خبرنگاران، پیرامون طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: موضوع رها بودن 
فضای مجازی یکی از دغدغه چندین ســاله کشور اســت و دلسوزان کشور بارها درباره آن 
دغدغه های خود را بیان کرده اند و معتقدند که نیاز است در این حوزه مجموعه ای از چارچوب ها 
و قواعد قانونی وجود داشته باشد. دولت های قبل و مجالس گذشته نسبت به مساله فضای 
مجازی دغدغه  داشته اند، اما نهایتاً فعالیت های آنان به نتیجه نرسیده است. در نتیجه باید گفت 
علیرغم اهمیت موضوع یاد شده به آن به طور کامل توجه نشده است. سخنگوی کمیسیون 
فرهنگی، همچنین ابراز داشــت: جای تعجب و غصه دارد کــه در آمریکا ۲۷۰ قانون برای 
مدیریت فضای مجازی وجود دارد، اما هیچ جای دنیا مانند ایران فضای مجازی رها نیست. 

به عالوه برخی به همین رهایی فضای مجازی افتخار می کنند.

روایت صداوسیما از تجمعات امروز پاساژ عالءالدین و خیابان جمهوری: عده ای 
شعار های هنجارشکنانه دادند

پیش از ظهر امروز تعدادی از کســبه دو پاســاژ عالءالدین و چارسو در خیابان جمهوری در 
اعتراض به مشکالت ناشی از قطع برق در مقابل این دو پاساژ تجمع کردند. همزمان با این 
تجمع عده ای تالش کردند با استفاده از نارضایتی ایجاد شده در میان کسبه پاساژ ها، به این 
گالیه مندی رنگ و بوی سیاســی بدهند. به گزارش صداوسیما، این عده شروع به سردادن 
شــعار های هنجارشکنانه کردند و با حرکت در خیابان اطراف پاساژ عالءالدین تالش کردند 
رهگذران و کسبه را با خود همراه کنند که به نتیجه نرسیدند. همزمان با این اقدام، ترافیک 
شــدیدی در محل بوجود آمد و مردم برای مدتی در ترافیک و گرما معطل شدند. نیرو های 
حافــظ امنیت نیز با حضور در محل، تجمع کنندگان را دعوت به آرامش و پیگیری منطقی 
خواسته ها و اعتراضات خود کردند. افرادی که اقدام به حرکت در خیابان و سردادن شعار کرده 
بودند بعد از ساعتی متفرق شدند. همزمان با این تجمع و اقدام برخی افراد برای سیاسی کردن 

این ماجرا، ویدیو هایی نیز در شبکه های اجتماعی منتشر شد.

معاون امنیتی استانداری می گوید تجمع امروز در تهران به خاطر قطع برق پاساژ 
عالءالدین بوده

معاون امنیتی اســتانداری تهران تجمع امروز در خیابــان جمهوری را به دلیل اعتراض 
برخی شــهروندان نسبت به قطعی برق پاســاژ عالءالدین عنوان کرد و گفت: افرادی را 
برای بررسی موضوع فرســتادم که ببینند چرا این اتفاق افتاده است. حمیدرضا گودرزی 
معــاون امنیتی اســتانداری تهران در خصــوص تجمعاتی که امــروز در حوالی خیابان 
جمهوری برگزار شــد، گفت: برق پاســاژ عالالدین مشکل داشــته و قطع شده بود که 

همین امر موجب نارضایتی کوچکی شد که بعد از یک ساعت هم برق وصل شد. معاون 
امنیتی اســتانداری تهران در پاسخ به ســوالی مبنی بر  این که برخی این تجمعات را به 
طرح مجلس مبنی بر صیانت از حقــوق کاربران در فضای مجازی ارتباط دادند، عنوان 
کرد: خیر، برق پاســاژ عالالدین به دالیلی قطع شــد که یک ساعت بعد هم وصل شد، 
من هم گروهی را برای بررسی موضوع اعزام کردم که ببینند چرا این اتفاق افتاده است. 
وی تاکید کرد: برق پاســاژ عالالدین در حال حاضر وصل اســت و این موضوع هم در 

دست پیگیری است.

ذوالنوری مدعی عدم امکان راستی آزمایی تحریم ها بعد از توافق شد
مجتبی ذوالنوری در جلسه علنی امروز)دوشنبه( مجلس شورای اسالمی  در نطق میان دستور 
خود ضمن تبریک اعیاد غدیر و قربان با اســتناد به سخنان روحانی در جلسات هیئت دولت 
در موضوع سیاست خارجی ایران دولت را متهم کرد که از روزها و ماه های تبلیغات انتخاباتی 
تــا اکنون راهبرد فرافکنی را پیش گرفته و امروز نیــز ناکامی های خود را گردن قانون اقدام 
راهبردی مجلس می اندازد. رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم 
خطاب به رئیس جمهور گفت: اعالم کردید که دولت یازدهم و دوزادهم وظایف خود در رفع 
تحریم ها را انجام داده اســت. اعالم کردید که اگر مصوبه مجلس نبود، اسفند ماه تحریم ها 
برداشــته می شــد. اعالم کردید که اگر به عراقچی اختیار بدهند، فردا نه بلکه همین امروز 
تحریم هــا را برمی دارد. اعالم کردید کــه آمریکا توبه کرده با چه زبانی بگوید که توبه کرده 
است؟ آنچه به مردم نگفتید را به صورت تیتروار اشاره خواهم کرد. ذوالنوری با بیان این ادعا 
که »رئیس جمهور می داند از جزئیات مطالب موافق نامه وین آگاه هستم« خطاب به حسن 
روحانــی گفت: به مردم نگفتید که آمریکا تنها به بخشــی از برجام ۱۳۹۴ بر می گردد. ۵۱۷ 
تحریم را رفع نمی کند و امکان راستی آزمایی نیز نمی دهد. در متن مذاکرات به توافق رسیدید 
که به خاطر اختالف افق تنها ۴۸ ساعت فرصت راستی آزمایی می دهد. کدام امکان اقتصادی 
را می شود در دو روز راستی آزمایی کرد؟ تیم مذاکره کننده می گوید برداشتن سوئیفت دو تا سه 
ماه طول می کشد. چگونه راستی آزمایی کنیم؟ به مردم نگفتید که قطعنامه هایی که پزش را 
به مردم دادید، به علت عدم حضور آمریکا در برجام نتوانست آنها را با مکانیسم ماشه برگرداند 
اما با توافق ناقص، آمریکا امکان استفاده از snap back را پیدا می کند یعنی می تواند سریعا 

قطعنامه ها را برگرداند و مردم را از چاله به چاه بیندازد.

دستور اژه ای برای جلوگیری از نفوذ »جریانات فاسد« در قوه قضاییه
رئیس دســتگاه قضا به نهادهای نظارتی قوه قضاییه همچون مرکز حفاظت و اطالعات 
و دادســرای انتظامی دســتور داد برنامه روشن و دقیق و هماهنگی را برای پیشگیری از 
نفوذ جریانات فاســد در مجموعه دستگاه قضا تدوین کنند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به 
پایان مهلت دو هفته ای معاونان و مســئوالن عالی دســتگاه قضا برای اجرای دستورات 
ده گانه ای که در نخســتین جلسه شورای عالی قضایی ارائه کرده بود، بر لزوم تسریع در 
انجام این دســتورات تاکید کرد و در عین حال زمان ارائه گزارش مســئوالن را به دلیل 
تعطیــالت ۶ روزه اخیــر، تا هفته آتی تمدید کرد. محســنی اژه ای با تقدیر از همکاران 
دســتگاه قضا در همه رده ها و سطوح در سراسر کشور، از مدیران خواست که با نظارت 
بیشتر و ارائه آموزش های الزم و استفاده حداکثری از آموزه های دینی و اخالقی، نسبت 
به صیانت از مجموعه قوه قضاییه اهتمام بیشــتری داشته باشند. رئیس دستگاه قضا به 
نهادهــای نظارتی قوه قضاییه همچون مرکز حفاظت و اطالعات و دادســرای انتظامی 
دستور داد برنامه روشن و دقیق و هماهنگی را برای پیشگیری از نفوذ جریانات فاسد در 

مجموعه دستگاه قضا تدوین کنند.

سردار سالمی: دشمنان تصور می کنند با ساعاتی قطع شدن برق و یا کمبود آب، 
مردم دستاورد های نظام را کنار می گذارند

سردار سالمی، فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه امروز آمریکایی ها دیگر نمی توانند از 
عربستان سعودی حمایت کنند، اظهار داشت: این نشانه افول آن هاست و آن ها هیچگاه 
نتوانسته اند ملت سازی کنند و امروز دیگر آمریکا را در متن سیاست های منطقه مشاهده 
نمی کنیم. وی گفت: امروز دشمنان ملت ایران بار دیگر بازهم به اشتباه افتاده اند و تصور 
می کنند با ساعاتی قطع شدن برق برخی مناطق و یا کمبود آب به دلیل خشکسالی مردم 
ایمان و دستاورد های نظام را کنار می گذارند و به حرف های دشمنان گوش می دهند، ولی 
دشــمن به طبل باطل می کوبد چراکه ملت ایران دشمن را به خوبی می شناسند و هرگز 

فریب افکار و خواب های آشفته دشمنان را نمی خورند.

کدام کاالی ایرانی بیشترین طرفدار را در روسیه دارد؟
بررســی اقالم صادراتی ایران به روســیه و سایر کشورهای اوراســیا نشان می دهد که 
میوه های خوراکی با ۹۵ میلیون دالر بیشــترین ســهم را داشــته اند و در این بین پسته 
ایرانی با پوســت تازه پرطرفدارترین کاال بوده است. در مقابل اما چربی ها و روغن های 
حیوانی یا نباتی باالترین میزان واردات ایران را تشکیل داده اند و پس از آن غالت، چوب، 
سبزیجات و محصوالت شــیمیایی معدنی اصلی ترین کاالهای وارداتی ایران از اوراسیا 

را شامل می شود./ایسنا

پاسخ علی الریجانی به یک سوال مهم درباره خوزستان
علی الریجانی مشاور رهبر معظم انقالب در یادداشتی با عنوان »آیا مشکالت خوزستان 
با غمگساری حل می شود؟« در خصوص مشکالت استان خوزستان نوشت: مشکل مردم 
عزیز خوزســتان فقط کمبود آب نیست )و فقط( یکی از مشــکالت آنان این امر است. 
توســعه خوزستان یک امر همه جانبه اســت اما از یک برنامه روشن برخوردار نیست. لذا 
مــردم نمی توانند زندگی امروز و فردای خود را پیش بینی کنند. اســتان های دیگر هم از 
چنین فقدان نظام توسعه ای رنج می برند. دولت ها علیرغم مصوبات متعدد مجلس شورای 
اسالمی در برنامه های ۵ ساله که موظف بودند طرح آمایش سرزمین را مدون و به اجرا 
درآورنــد، هیچ یک )با تأکید بر هیچ یک( از دولت ها این کار را انجام نداده اند. نتیجه این 
ســهل انگاری همه دولت ها عدم اســتفاده بهینه از ظرفیت های استانی و گاه کج روی از 
توســعه استان ها شده اســت. هر چه در این امر خطیر تأخیر شــود به ضرر کلیت نظام 

توسعه ای کشور است. امیدواریم دولت جدید همتی در این راه داشته باشد.

»نصراهلل« خادم افتخاری مسجد جمکران  می شود
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران: در آستانه عید غدیر، از سیدحسن نصراهلل، سید 
جبهه مقاومت در مســجد مقدس جمکران تقدیر و نشــان خادمی افتخاری این مسجد 

مقدس به ایشان اهدا می شود./ تسنیم

اساتید دانشگاه تا آخر مرداد و دانشجویان شهریور ماه واکسینه می شوند
علی خاکی صدیق: لیســت استادان و کارکنان دانشگاه ها از سوی وزارت علوم تحقیقات 
و فناوری برای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال شده و اساتید و کارکنان 
دانشــگاه ها در نوبت واکسیناسیون قرار دارند. واکسیناسیون اساتید و کارکنان مستقل از 
ســن صورت خواهد گرفت و تمام اســاتید و کارکنانی که لیست آنها به وزارت بهداشت 

ارسال شده است واکســینه خواهند شد. هنوز روز دقیق واکسیناسیون اساتید و کارکنان 
دانشگاه ها اعالم نشده است، اما بناست که تا آخر مرداد تمام افراد معرفی شده واکسینه 
شوند. واکسیناسیون دانشجویان نیز شهریور ماه انجام خواهد گرفت. آمار دانشجویانی که 
 واکسینه خواهند شد از طریق دانشگاه ها به وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی اعالم

 خواهد شد./مهر
مقتدی صدر پشیمان شده است!

به نقل از العربی الجدید، با گذشــت یک هفته از اعالم مقتدی صدر، رهبر جریان صدر 
عراق مبنی بر عدم حضور این جریان در انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق که قرار است 
دهم اکتبر برگزار شــود، منابع سیاسی در این کشور گفتند، در محافل داخلی و نیز برخی 
چهره هــای خارجی تالش دارند صدر را از ایــن تصمیمش منصرف کنند و احتمال دارد 

جریان صدر با شروطی در این انتخابات شرکت کند./ایسنا

توصیه های یک اصالح طلب به رئیسی برای انتخاب وزیر کشور
محســن رهامی، فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه وزیر کشور باید در حوزه های 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی تخصص داشته باشد، گفت: باید کسی به عنوان وزیر انتخاب 
شود که تعامل خوبی با سایر وزارتخانه ها، قوا و نهادهای باالدستی کشور داشته باشد و 

منافع ملی را بر منافع جناحی ترجیح دهد./ایسنا

توصیه سیدمحمد صدر به روحانی برای دوران پساریاست جمهوری/روحانی جا 
پای آیت اهلل هاشمی می گذارد؟

سیدمحمد صدر، چهره اصالح طلب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرآنالین 
دربــاره فعالیت احتمالی روحانی پس از ریاســت جمهوری  گفت:اگر ایشــان بخواهد در 
صحنه اجتماعی فعال باشــد و از این موقعیتی که در هشت سال تکیه بر کرسی ریاست 
جمهوری داشته استفاده کند خوب اســت در یک حزبی ادامه فعالیت بدهد. دموکراسی 
بدون حزب معنی ندارد خوب اســت که از این به بعد آقای روحانی به طرف فعالیت در 
حزب بروند و حزبی که دارند را تقویت کنند.روحانی می تواند یک حزب قوی درست کند 
و افــراد دیگر هم همین کار را کنند تا روزی برســد که احزاب نقش جدی در انتخابات  
ایران داشــته باشند.اگر بحث صالحیت ها که توسط شورای نگهبان انجام می شود هم 
اصالح شود می توانیم به سمتی برویم که آینده بهتری برای ایران داشته باشیم. وی در 
پاسخ به این سوال که روحانی می تواند جا پای آیت اهلل هاشمی بگذارد گفت: به هرحال 
ایشــان ۸ سال رئیس جمهور بودند و حزب اعتدال و توســعه را هم دارند یعنی حداقل 

با تقویت آن حزب خودشان می توانند در صحنه سیاسی و اجتماعی نقش ایفا کنند.

چرا مجلس به دنبال دیوارکشی در فضای مجازی است؟
اعتماد نوشــت: در مناظرات انتخاباتی سال۱۳۹۶، رییس جمهور فعلی رییس جمهور منتخب 
کنونی را متهم کرد که می خواهد در خیابان ها دیوار بکشد. آقای رییسی این اتهام را رد کرد و 
طرفدارانش، روحانی و کمپین تبلیغاتی او را متهم کردند که قصد دارد با ایجاد جنگ روانی و 
رقیب هراسی پیروز شود. اما اکنون به نظر می رسد نمایندگان مجلس انقالبی یازدهم بی میل 
نیستند تا رویای دیرهنگام گروهی از اقلیت جامعه )که خود نیز برآمده از همان اقلیت هستند( 
را جامه عمل بپوشــانند. ولی این بار فعال خبری از دیوارکشی فیزیکی با آجر و مالت نیست 
بلکه طرح های مجلس می روند تا دیوارهایی به دور مرزهای کشور کشیده و با انسداد مجاری 
ارتباطی و تنفسی کشور، ارتباط کشور و مردم را با جامعه جهانی و حتی با خودشان قطع کنند.

میز خبر

عکس روز

صعود گروه سه نفره 
 کوهنوردی 

 خراسان شمالی به قله لنین قرقیزستان
 قله لنیــن که به قله ابن ســینا نیز 
معروف اســت، دومین قله مرتفع در 
مرز کشــور تاجیکستان و قرقیزستان 

به ارتفاع ۷۱۳۴ متر است.


