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ادامه صفحه 2
پست الکترونیکetefaghyeh@gmail.com :

سرمقاله

پنج خطر فوری

ظرفیت تخت های بیمارستانی درمان کرونا در بجنورد تکمیل شد

میز خبر
تدبیر دولت روحانی برای جلوگیری از وقوع
جنگ به روایت ربیعی

توماس فرانك

بحث بر ســر اعمال مقررات برای فعالیت در بازار
ارزهای دیجیتالی مدتی اســت شدت پیدا کرده و
موضع وزیر دارایی آمریکا این است که ارزهای یاد
شده برای سیســتم مالی خطرناک و ابزاری برای
فعالیتهای غیرقانونی هســتند .موضعگیریهای
مخالف از ســوی بانکهای مرکــزی و دولتها
علیه بازار ارزهای دیجیتالی یک مانع بزرگ برای
رونق این بازارهاست .سهشنبه هفته گذشته خانم
الیزابت وارن از جنت یلــن ،وزیر خزانهداری این
کشور خواست ریسکهایی که از ارزهای دیجیتال
ایجاد میشوند را شناســایی کرده و با آنها مقابله
کند .او همچنین خواستار تدوین چارچوبی فراگیر
و هماهنگ شد که از طریق آن آژانسهای فدرال
بتوانند همواره بر ارزهای دیجیتالی نظارت داشته
باشند.
خانم وارن کــه عضو کمیته بانکــداری مجلس
سنای آمریکاســت و از گذشــتههای دور منتقد
عملکرد بانکهای بزرگ این کشــور بوده بر وزیر
خزانهداری فشار آورده تا او از نفوذ خود در شورای
نظارت بر ثبات مالی اســتفاده کند و بازار ارزهای
دیجیتالــی را ایمنتر کند .خانم وارن در یک نامه
به خانم یلن نوشته است« :شورای نظارت بر ثبات
مالی باید بهسرعت از اختیارات خود برای مقابله با
ریســکهای حاصل از ارزهای دیجیتالی استفاده
کند
ادامه صفحه 2

کارگزارانباالریجانیحزبمشترکتشکیلمیدهند؟
نوعی جدید از مافیای کنکور؛ استودیوهایی
با درآمد میلیاردی
واکنش سخنگوی کمیسیون فرهنگی به موضوع
اینترنت ماهواره ای استارلینک
ادامه صفحه4

نگاه

با الگوی تجاریسازی
به یکی از تولیدکنندگان برتر تجهیزات
آزمایشگاهی «ایرانساخت»
تبدیل شده ایم
صفحه2

ادامه صفحه3

مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی؛

بیش از هزارمیلیارد ریال در گلستان شهر بجنورد هزینه شد
اخبار استان

ادامه صفحه2

سرمقاله

پنج خطر فوری

ادامه از صفحه اول

و مقرراتی برای این بازار تدوین کند تا ثبات سیســتم مالی
و امنیت مصرفکنندگان تضمین شــود .همزمان با افزایش
تقاضا برای ارزهای دیجیتالی و گســترش استفاده از آنها در
سیستم مالی ،مصرفکنندگان ،محیطزیست و سیستم مالی
با تهدید رو به رشد مواجه شدهاند».
خانم وارن  ۵ریسک را معرفی کرده که از بازار غیرقانونمند
ارزهــای دیجیتالــی ایجاد میشــوند :ریســک حاصل از
صندوقهای پوشش ریسک و دیگر ابزارهای سرمایهگذاری
که شفافیت ندارند ،ریســکی که بانکها را تهدید میکند،
ریســکهای خاص که از اســتیبلکوینها حاصل میشود،
ریسک اســتفاده از ارزهای دیجیتالی برای حمالت سایبری
که میتواند سیســتم مالی را مختل کند و ریسک حاصل از
ساختار مالی غیرمتمرکز.
مدتهاست ســناتورهای آمریکایی مشغول بررسی تاثیرات
ارزهــای دیجیتالی بر اقتصاد و سیســتم مالی این کشــور
هســتند .آنجال والــش ،محقق مرکــز فناوریهای بالک
چیــن در کالج لندن میگوید« :ارزهــای دیجیتالی و دیگر
داراییهای دیجیتالی مسلما در حالحاضر ریسکهای بزرگ
در بر دارند و این ریســکها افزایش مییابد ،زیرا بر سیستم
مالی سنتی و کسانی که در این بازار سرمایهگذاری میکنند
تاثیــر میگذارد ».نامــه خانــم وارن تازهترین تالشهای
کنگره برای تدوین مقررات سختگیرانهتر برای بازار ارزهای
دیجیتالی اســت .اوایل ســالجاری میالدی نیز نمایندگان
کنگره در همیــن زمینه اقداماتی انجــام دادند .اما واقعیت
این اســت که تدوین مقررات برای بازار ارزهای دیجیتالی
و دیگر داراییهای دیجیتالی آسان نیست ،زیرا نهتنها تعداد
این داراییها بسیار زیاد اســت ،بلکه فناوری پشت ارزهای
دیجیتالی جدید است و شناســایی ریسکها و فرصتهای
آن به گذشــت زمان نیاز دارد .هنوز مشخص نیست شورای
نظارت بر ثبات مالی ،کمیســیون اوراق بهادار آمریکا یا خود
کنگره ،کدامیک باید در نهایت مسوولیت نظارت همیشگی و
پایدار بر معامالت ارزهای دیجیتالی را برعهده گیرند.
رئیس شــورای نظارت بر ثبات مالی که پس از بحران مالی
ســال  ۲۰۰۸تاسیس شــد ،وزیر خزانهداری یعنی خانم یلن
اســت .وظیفه این نهاد شناســایی ریســکهایی است که
صنعت مالی را تهدید میکنند ،همچنین این شــورا وظیفه
هماهنگکردن اقدامات دپارتمانهای دولت و دیگر آژانسها
را بر عهده دارد زیرا هیچ نهادی به تنهایی مســوول نظارت
و شناسایی ریســکها برای ثبات مالی کشور نیست .از دید
کارشناســان ،به دلیل نو بودن موضــوع ارزهای دیجیتالی،
مقابله با ریســکهای آن فرآیندی بســیار پیچیده و زمانبر
خواهد بود .اما قانونگذاران در آمریکا و برخی کشــورهای
دیگر بر موضوع تمرکز کردهاند.

خبر

 ۱۲هزار تن نهاده دامی به خراسان
شمالی اختصاص یافت
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت:
 ۱۲هزار تن نهاده دامی یارانهای به این اســتان اختصاص
یافــت که پنج هــزار و  ۸۰۰تن آن خریداری و به اســتان
حمل شده است.
مهدی شکاری در گفت و گو با خبرنگار ما افزود :از مجموع
این میزان نهاده دامی خریداری شده ،سه هزار تن آن در بین
دامداران استان توزیع شده است.
وی قیمت هر کیلوگرم جو را هزار و  ۸۰۰تومان عنوان کرد
و افزود :کرایه حمل به این میزان افزوده خواهد شد.
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت:
در استان یک میلیون و  ۹۷۰هزار راس دام سبک وجود دارد
که شــامل یک میلیون و  ۶۶۶هزار و  ۵۳۰راس گوسفند و
بره و مابقی بز و بزغاله است.
شکاری اظهار داشت :همچنین در خراسان شمالی  ۸۲هزار
راس دام ســنگین وجود دارد که  ۷۹هزار و  ۷۵۸راس گاو و
گوساله و  ۲هزار و  ۴۹۱نفر شتر است.

حریق یک دستگاه خودرو
سواری سمند

مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
بجنورد با اعالم این خبر گفت  :ســاعت ۲۱و دو دقیقه شب
 ۱۰مرداد آتشســوزی یک دستگاه خودروی سواری سمند
در مســیر بلوار مدرس به ســامانه  125اعالم شد که ستاد
فرماندهی ســازمان آتشنشــانی نیروهای عملیات ایستگاه
شماره  ۲را به محل حادثه اعزام کرد.
مجیــد گریوانــی درباره جزئیــات این حادثــه اظهار کرد:
یک دســتگاه خودروی ســواری سمند از قســمت موتور
دچار آتشســوزی شده و شــعلههای آتش پیش از رسیدن
آتشنشانان ،خودرو را شعلهور کرده به نحویکه دود و شعله
زیادی از دور نمایان بود.
وی با اشــاره به اینکه آتشنشــانان با رعایت موارد ایمنی
شــعلههای آتش را مهــار و خاموش کردند افــزود  :راننده
خودرو پیش از رسیدن آتشنشانان از خودرو خارج شده بود
و خوشبختانه این حادثه مصدوم نداشت .

تولد نوزاد عجول توسط کارشناسان
فوریتهای پزشکی پایگاه اورژانس
رئیس ســازمان اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیر حوادث
دانشــگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از تولد نوزاد عجول
در منزل ،توسط کارشناســان فوریتهای پزشکی شهرستان
رازوجرگالن خبر داد.
دکتر تقی دولت آبادی بیان کرد  :طی تماس تلفنی با مرکز
ارتباطات ســازمان اورژانس استان در ساعت  3بامداد امروز
یکشــنبه ،مبنی بر وجود مادری باردار در روستای قاولقا از
توابع شهرســتان راز و جرگالن که از درد زایمان شــکایت
داشــت ،ســریعا پایگاه اورژانس  115جاده ای گز به محل
اعزام شد.
وی افزود :در زمان رســیدن کارشناسان فوریتهای پزشکی
به منزل مادر باردار ،ایشــان متوجه شدند که فرصتی برای
انتقال مادر به مرکز درمانی نیســت و نوزاد توسط پرسنل در
منزل متولد شد.
دکتر دولت آبادی در پایان اعالم کرد :نوزاد پسر بعد از تولد
به همراه مادردر ســامت کامل به مرکز تسهیالت زایمانی
باغلق تحویل داده شدند.
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روزنامه صبح استان خراسان شمالی
پست الکترونیک E t e f a g h y e h @ g m a i l . c o m :

مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی؛

بیش از هزارمیلیاردریال
در گلستان شهر بجنورد هزینه شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی گفت
 :تاکنون بیش از هزار میلیارد ریال در گلســتان شهر
بجنورد هزینه شده است.
قاسم قاسمی اظهار داشت  :به منظور خدمات رسانی
به ساکنین و شــهروندان محترم گلســتان شهر ،در
راستای تأمین زیرساخت های شهری بصورت زیربنایی
و روبنایی اداره کل راه و شهرســازی در تأمین آب و
برق و احداث مدارس ،مســاجد ،کتابخانه ،کالنتری،
درمانگاه ،راه دسترســی ،آماده ســازی معابر ،محوطه

سازی برخی از پروژه های مسکن مهر و تأمین اراضی
بالغ بر  ۱۰۰میلیارد تومان هزینه کرده است.
قاســمی افزود :اقدامات گذشــته بخشی از نیاز مردم
گلســتان شهر را تأمین کرده اســت ولیکن با عنایت
به ســکونت جمعیت کثیری از شهروندان در گلستان
شــهر تأمین سرانه های شهری اســتاندارد برای این
ســرمایه اجتماعی الجرم می باشــد و دستگاه های
اجرایی و شهرداری ضرورت دارد که خدمات بیشتری
به این شهروندان ارائه نمایند.مدیرکل راه و شهرسازی

استاندار خراسان شمالی:

نقش شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در
ایجاد همبستگی تشکلها بیبدلیل است
اســتاندار خراسان شمالی با بیان اینکه در  ۴۰سال
گذشــته شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در
لحظات تلخ و شیرین همراه مردم بوده است ،گفت:
نقش این شــورا در ایجاد و تقویت همبستگی بین
جناحها و تشکلهای سیاسی بیبدلیل است.
محمدعلی شــجاعی در دیدار با اعضای شــورای
هماهنگی تبلیغات اســامی اســتان به مناسبت
ســالروز تاســیس این نهاد انقالبی اظهار داشت:
نظام جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر دین اسالم
اســت و بر این اساس با تدبیر حکیمانه امام راحل
نهادی تحــت عنوان شــورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی شکل گرفت.وی گفت :این شورا در طول
ســالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون
در ایجاد همبستگی تشکلها و جناحهای سیاسی
در برگزاری مراســم و آیینهــا و ایجاد تمهیدات
الزم برای حضور مســتمر مردم در پاســداری از
دستاوردهای انقالب اســامی و ارزشهای آن و
اعالم مواضع نظام جمهوری اســامی نســبت به
سیاستهای اســتکبار جهانی نقش موثری داشته
است.وی افزود :نقاط قوت و قدرت نظام جمهوری
اســامی به همه دنیا آشکار شــده است و امروز
دشمنان به انسجام مردم ایران پی برده اند.

وی گفت :دشــمنان اســام گمــان کردند که با
ایجاد تحریم های ظالمانه و فشــارهای اقتصادی
میتوانند بر ما پیروز شــوند اما مردم در مقابل این
افکار شوم ایستادگی کردند زیراکه برای این نظام
خون شهدای بسیاری ریخته شده است.
شــجاعی رهبر معظم انقالب و مردم را دو مولفه
اصلی قدرت نظامی جمهوری اسالمی معرفی کرد
و افزود :ایــن دو مولفه قدرت مبتنی بر ارزشهای
دینی است که ســدی محکم در برابر توطئه های
دشــمنان نظام ایجــاد کرده اســت .وی در ادامه
ســخنانش به مشــارکت مردم در انتخابات اشاره
کرد و گفت :مردم باتوجه به فشــار اقتصادی پای
صندوق های رای حضور یافتند و این نشان دهنده
اعتماد مردم به مسووالن این کشور است.
برگزاری  ۱۱۶مراسم در خراسان شمالی

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان
شمالی در ادامه این دیدار اظهار داشت :با توجه به
شرایط کرونایی در استان  ۱۱۶مراسم برگزار شد.
حجت االسالم محمدعلی ساالری با بیان اینکه در
مراسم  ۱۵خرداد امسال بیش از سه هزار نفر حضور
داشتند ،گفت :در آیین  ۲۲بهمن پارسال نیز هفت
هزار و  ۵۰۰دستگاه خودرو شرکت کردند.

تاثیر مثبت بارندگیهای اخیر بر روی سدهای
خراسان شمالی
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای
استان گفت :بارندگیها و سیالب اخیر بر روی سد
های استان تاثیر مثبت داشت.
وحید واســطه افزود ۲ :میلیــون و  ۱۴۰هزار متر
مکعب سیالب وارد سد شیرین دره شده است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای
استان گفت :بارندگیها و سیالب اخیر بر روی سه
ســد (شــیرین دره ،غالمان و چندیر) استان تاثیر
مثبت داشته است.وی گفت :بیشترین میزان آب در

سدهای چندیر با  ۶۵درصد ،شیرین دره  ۶۰درصد،
گلول  ۶۴درصد ،و کمترین آن در ســدهای بیدواز
اســفراین  ۱۸درصد و سد بارزو شیروان  ۲۴درصد
است.به گفته واســطه از ابتدای سال آبی تاکنون
 ۷۶میلیون متر مکعب آب تحویل مردم شــده که،
 ۴۴میلیون متر مکعب آن در بخش کشاورزی۲۰ ،
میلیون متر مکعب شــرب ۱۱ ،میلیون متر مکعب
حق آبههای زیست محیطی و  ۵۰۰هزار متر مکعب
هم در بخش صنعت بوده است.

ظرفیت تخت های بیمارستانی درمان کرونا در
بجنورد تکمیل شد
مدیرروابط عمومی و امور بین المللی دانشگاه علوم
پزشکی خراسان شمالی گفت :وضعیت بیمارستان
های اســتان نگران کننده اســت و ظرفیت تخت
های بیمارســتانی درمان کرونا در بجنورد تکمیل
شد.
پیمان فیضی افزود:خیز جدید کرونا در استان منجر
به اشــغال ظرفیت تخت های بیمارستانی موجود
در بیمارستان های امام حســن (ع) و بیمارستان
امام رضا (ع) بجنورد شــده است به طوری که در
روزهای آینده اگر چارهاندیشی صورت نگیرد کادر
درمان در خدماترســانی به بیمــاران دچار چالش
خواهد شــد .فیضی تصریح کــرد :وضعیت خیلی
بحرانی است و از هم استانی تقاضا دارم برای حفظ
سالمت خود و خانوادهشان از سفر کردن و حضور
در مهمانیهــای خانوادگی ،مجالــس و تجمعات
خودداری کننــد .وی افزود:عادی انگاری و رعایت
نکردن پروتکل های بهداشتی باعث افزایش فشار
و خســتگی به کارکنانی می شــود که  18ماه بی
وقفه در صف مقدم مبارزه با کووید 19حاضر بودند.
مدیرروابط عمومی و امور بین المللی دانشگاه علوم
پزشکی خراسان شــمالی گفت :مردم برای انتقال
بیماران کرونایی بد حال بایســتی با اورژانس ۱۱۵
تماس بگیرند و اگر بیمار بد حال نیســت به مراکز

ســرپایی  ۱۶ســاعته یا درمانگاههــای عمومی و
تخصصی سطح شهر مراجعه کنند.
 3فوتی و  100بستری جدید کرونایی در استان

رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت:
با اعالم نتایج قطعی آزمایش های انجام شده ،طی
 24ساعته گذشــته و تا ظهر امروز  11مرداد ماه،
متاســفانه  3نفر از بیماران مبتال به کرونا در استان
فوت شدند.
دکتر سید احمد هاشمی افزود :با بستری  100بیمار
جدید طی  24ساعت گذشته ،هم اکنون  464بیمار
دارای عالیم بیماری کووید  19در بیمارستان های
استان بستری هستند.
وی خاطرنشــان کرد :هم اکنون شــاهد استقرار
اپیدمی پنجم کرونا در اســتان هستیم و متأسفانه
تعداد موارد بستری رو به افزایش است.
دکتر هاشمی افزود :عوامل متعددی به ویژه عادی
انگاری و عدم رعایت مســائل بهداشــتی و نزدن
ماســک 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.
وی افزود :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.

راهیابی  ۸کوراش کار از خراسان شمالی به اردوی تیم ملی
رئیس انجمن کوراش خراســان شــمالی گفت :اولین
اردوی تیم ملی بزرگساالن آقایان کوراش از تاریخ ۱۵
الی  ۲۶مهر ماه به میزبانی اســتان مازندران شهرستان
نوشــهر با حضور  ۳۸کوراشکار از سراسر کشور برگزار
میشود .مصطفی دلیریان در گفتوگو با خبرنگار فارس
در بجنورد ،اظهار کرد :اولین اردوی تیم ملی بزرگساالن
آقایــان کوراش از تاریخ  ۱۵الی  ۲۶مهر ماه به میزبانی
استان مازندران شهرستان نوشهر با حضور  ۳۸کوراشکار
از سراسر کشور برگزار میشود.
وی در ادامه به نفرات دعوت شــده از خراسان شمالی

به اردوی تیم ملی اشــاره کــرد و گفت :علی محمدی
بریمانلو ،الیاس پاکدل ،هادی قدیمی ،جواد مرادی ،مجید
وحید بریمانلو ،الیاس علی اکبری و حامد رشیدی نفراتی
هســتند که از خراسان شمالی به اولین اردوی تیم ملی
کوراش دعوت شــدند .رئیس انجمن کوراش خراسان
شمالی تصریح کرد :مهنان و سعید رضائیان از خراسان
شمالی به ترتیب به عنوان سرمربی و مربی بدنساز در این
اردو حضور دارند .شایان ذکر است که مسابقات قهرمانی
بزرگساالن کوراش آسیا در دو بخش آقایان و بانوان در
شهریور ماه به میزبانی کشور ازبکستان برگزار میشود.

خراسان شــمالی اضافه کرد  :کیفیت محیطی ،ایجاد
فضای ســبز ،درختکاری ،ارتقاء سیســتم حمل و نقل
عمومی ،تکمیل ،آماده سازی ،احداث بانک ،فروشگاه
هــای تجــاری ،مــدارس ،بیمارســتان و  ...از جمله
نیازمندی های مردم گلســتان شهر می باشد که می
بایست تعریف پروژه گردیده و عملیاتی گردد.
گفتنی است گلستان شهر بجنورد در  ۵کیلومتری شهر
بجنورد واقع شده که احداث این شهرک از سال ۱۳۸۷
آغاز شده است.

انجام اقدامات زیرساختی در امامزاده کبیرکوران اسفراین
فرمانداراسفراین بر لزوم استفاده از تمام ظرفیتهای
شهرستان در راستای جذب زائر و گردشگر در امامزاده
کبیرکوران تاکید کرد.
مهدی کرامتی دربازدید بر ضرورت ســاماندهی این
بنای تاریخی و مذهبی ازجمله ساخت زائرسرا ،انجام
فعالیتهــای اقتصادی در اراضــی پیرامون امامزاده،
ایجاد بومگردی با محوریت کویــر نوردی و ...تأکید
کرد.
فرماندارعنوان کرد :با انجام اقدامات زیرســاختی باید
امامزاده ســاماندهی و از فضای معنوی آن استفاده

بهینه کرد.
کرامتــی بــا تأکید بــر ضــرورت مشــارکت تمام
دســتگاههای اجرایــی و خدمــات رســان در ایجاد
زیرســاختهای الزم در محل این امامــزاده افزود:
ساخت زائرســرا از ســوی اوقاف با همکاری میراث
فرهنگــی در راســتای ضوابــط و رعایــت حریــم
بنا انجام میشود.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدستی اســفراین نیز در این بازدید گفت :نصب
تابلوی راهنمایی و معرفی بنا در ســطح شهرستان و

تکمیل عملیات مرمــت بنای امامزاده کبیر کوران در
دستور کار قرار دارد.
عبــداهلل ســهرابی ،تصریــح کــرد :صــدور مجوز
اقامتگاههای بومگردی در روستاهای اطراف امامزاده
برای متقاضیان بخش خصوصی در راســتای تأمین
زیرساخت اقامتی زائران و توسعه گردشگری مذهبی
در شهرستان از دیگر برنامهها است.
قدمت آرامگاه امامزاده احمدبن موســی کوران که به
شــماره  5947در فهرســت آثار ملی به ثبت رسیده
مربوط به دوره صفویه است.

 ۱۳۸۹کیلومتر از مساحت استان
درگیر طوفان گرد و غبار شدید و خیلی شدید
کارشناس جنگل و مرتع مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی
و منابع طبیعی خراسان شمالی گفت :مطالعه بررسی پدیده
گرد و غبار اســتان نشان داد که در حال حاضر یک هزار و
 389کیلومتر مربع از مناطق استان نیز مستعد طوفان گرد و
غبار در وضعیت شدید و خیلی شدید شده است.
سید جواد میری سلیمان در گفت و گو با عصراترک اظهار
کرد :در حال حاضر ،مســئله تولیــد و وجود گرد و غبار در
سطح کشور به مسئله ای همه گیر تبدیل شده است.
میری سلیمان عنوان کرد :در سال  ،94سازمان جنگل ها و
مراتع کشور دو طرح ملی تحت عنوان پایش عوامل موثر بر
پدیده گرد و غبار همچنین ماسه های روان در سطح کشور
را برای انجام در  20استان در دستور کار قرار داد.
وی گفت :در همین راستا ،ادارات کل حفاظت محیط زیست
همچنین منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی به این
مرکز تحقیقاتی انجام مطالعات در زمینه بررسی پدیده گرد
و غبار و ماســه های روان را ســفارش دادند که این مرکز
تحقیقاتی نیز انجام این مطالعات را آغاز و اجرا کرد.
این کارشناس درباره انجام مطالعه در زمینه گرد و غبار در
استان اظهار کرد :در این مطالعه ،فاکتورهای چهار شاخص
شامل شاخص هواشناسی ،شاخص پوشش گیاهی ،شاخص
خاک و شاخص زمین شناسی بررسی شدند.
وی بیان کرد :در مطالعه گرد وغبار ،علل تولید گرد و غبار
همچنین مناطق مستعد برداشــت طوفان گرد و غبار در
استان شناسایی شدند که نقشه استاندارد شده مناطق تولید
گرد و غبار در استان نیز تهیه شد.میری سلیمان افزود :در
این مطالعه ،نقش تاثیرگذار هر شــاخص در ایجاد طوفان
های گرد و غبار در استان مشخص شد.

وی گفت :بررسی ها نشان دادند که عوامل آب و هوا تا 35
درصد ،عوامل زمین شناســی و خاک تا  28درصد ،عوامل
پوشــش گیاهی و کاربری زمین ها تا  23درصد و عوامل
فیزیوگرافی ( پســتی و بلندی های زمین) تا  13درصد در
ایجاد طوفان های گرد و غبار در استان نقش داشته و دارند.
این کارشناس بیان کرد :در این مطالعه مشخص شد که در
گذشته علل غیر استانی موجب بروز طوفان های گرد و غبار
در مناطق جاجرم ،سنخواســت و اسفراین می شدند چون
این مناطق در مجاورت مناطق کویری شهرســتان های
شاهرود و ســبزوار قرار داشتند همچنین تولید گرد و غبار
در شهرستان های شیروان و فاروج نیز متاثر از مجاورت با
بیابان قره قوم کشور ترکمنستان بوده است.
وی افزود :با این وجود ،طی سال های اخیر منشا تولید گرد
و غبار و آلودگی هوا در مناطق خراسان شمالی تحت تاثیر
عوامل محلی و داخل استانی نیز قرار گرفته است.
میری ســلیمان بیان کرد :افت سطح آب های زیرزمینی،
شور شــدن منابع آب و خاک ،سوزاندن بقایای گیاهی در
زمین های کشــاورزی ،کاربری غیر اصولی در استفاده از
کودهای شــیمیایی در زمین های کشاورزی ،کشت گونه
های نامناســب در زمین های کشاورزی ،استفاده بیش از
حد از ماشــین آالت کشاورزی ،عدم رعایت تناوب زراعی،
شــخم بی رویه در زمین های کشاورزی ،چرای بی رویه
دام در مراتع خشک و نیمه خشک ،نابودی جنگل ،معدن
کاوی ها ،استقرار شهرک های صنعتی در مسیر وزش باد به
ویژه در شهر بجنورد به منشا تولید گرد و غبار های محلی
و آلودگی هوا در استان تبدیل شده اند.کارشناس جنگل و
مرتع مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی

خراسان شمالی در بخش دیگری از سخن خود اعالم کرد:
این مطالعه نشان داد که در حال حاضر بیش از  66درصد
از مساحت استان در کالس فرسایش متوسط ،زیاد و خیلی
زیاد قرار گرفته اســت همچنین یک هزار و  389کیلومتر
مربع از مناطق استان نیز مستعد برداشت طوفان گرد و غبار
در وضعیت شدید و خیلی شدید شده است.
وی تصریح کرد :پس از سال  ،90سرعت تولید گرد و غبار
در استان رو به افزایش بوده است.
میری ســلیمان گفت :استان با مسائل گرد و غبار ،آلودگی
عناصر صنعتی در هوا همچنین حرکت ماسه های روان در
شن زارهای جاجرم و منطقه میان دشت) روبرو شده است.
وی همچنین خاطر نشان کرد :وجود زمین های کشاورزی
رها شده بیش از حد در شهرستان های جاجرم و اسفراین
نیز مســئله طوفان گرد و غبار در این دو شهرستان جنوبی
خراسان شمالی را افزایش داده است.
وی افزود :ســازمان جهاد کشــاورزی ،شرکت آب منطقه
ای ،دانشــگاه ها ،ادارات کل منابع طبیعی ،محیط زیست،
هواشناسی همچنین پارک علم و فناوری و مراکز تحقیقاتی
از جمله مخاطبان اجرای این  21راهکار هستند.
کارشــناس جنگل و مرتــع مرکز تحقیقــات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی خراســان شمالی با بیان اینکه
نتایج مطالعه پروژه گرد و غبار اســتان در سال گذشته به
اعضای کارگروه ریزگرد استان که دبیر آن اداره کل حفاظت
محیط زیست استان است ،ارائه شد ،افزود :تا به کنون برای
یکپارچه کردن مشــارکت اعضای این کارگروه ،دو جلسه
برگزار و برای نحــوه اجرای این راهکارها نیز از این اعضا
نظر خواهی انجام شده است.

مراسم عزادرای اباعبداهلل الحسین در خراسان شمالی با قوت برگزار می شود
مدیرکل تبلیغات اســامی خراســان شمالی گفت:
اجرای مراســم عزاداری ماه محــرم در فضای باز و
دســته روی با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار
می شود.
حجتاالسالم حمید رفیعی در گفت وگو با خبرنگارما
اظهار کرد :اقشــار مذهبی و متدین جامعه  ،اجرای
مراســمات مذهبی و دینی با رعایــت پروتکلهای
بهداشتی را خوب بلدند برگزار کنند و این امر مهم را
سال گذشته ثابت کرده و تحسین مقام معظم رهبری
و تمامی کارشناسان بهداشتی را برانگیختند.
وی خاطرنشان کرد :حفظ ســامتی مردم عزادار و

دلداده امام حسین (ع) مسئله مهم و باارزشی است و
باید پروتکلهای بهداشتی در تمام مجالس عزاداری
به نحو مطلوب رعایت شود.
حجتاالســام رفیعی بابیان اینکه در جلسه ستاد
مدیریت بیماری کرونا استان خراسان شمالی مصوب
شــد که در ایام محرم رنگبندی حذف شود ،افزود:
اجرای مراســم عزاداری در مکانهای مسقف باالی
6متر با یکچهارم ظرفیت بهشــرط فاصلهگذاری و
تهویه مناسب و خروج تدریجی جمعیت و در فضای
باز با یکســوم ظرفیت بهشرط فاصلهگذاری اجرای
مجالس حسینی بالمانع است

وی تصریــح کرد :تجمع دســتههای عــزاداری و
برگزاری روضههای خانگی در فضای بسته و برپایی
ایستگاه صلواتی ممنوع است.
مدیرکل تبلیغات اســامی خراسان شــمالی افزود:
دســته روی هیئات مذهبی بهشرط فاصلهگذاری و
استفاده از طبل و سنج اختصاصی بهشرط استفاده در
دسته روی محلی ممنوعیتی ندارد.
وی تأکید کرد :الزم اســت هیئات مذهبی نسبت به
برپایی موکب سالمت اقدام نموده و نذورات خیرین
را بهصورت بســتهبندی بهداشــتی و برونبر توزیع
کنند.

آستان قدس  ۹۴۹تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان خراسان شمالی خریداری کرد
مدیر تعاون روســتایی خراسان شمالی گفت :شرکت
کشاورزی آســتان قدس امسال  ۹۴۹تن دانه روغنی
کلزا از کشــاورزان اســتان خریداری کرد درحالیکه
خشکسالی و نبود باران موثر تولید آن را به حدود یک
سوم سال زراعی گذشته کاهش داد.
جلیــل رمضانی در گفت و گو با خبرنــگار ما با بیان
اینکه خرید محصول دانه روغنی کلزا توســط آستان
قدس به صورت تضمینی انجام شــد ،اظهار داشــت:
کشاورزان محصول خود را به سه مرکز خرید آشخانه،
بجنورد و شیروان تحویل دادند.

وی افزود :پارســال کشاورزان این استان بیش از سه
هــزار تن دانه روغنی کلزا تحویــل مراکز خرید داده
بودند که امســال عــاوه بر خشکســالی و کاهش
بارندگی ،ســرمازدگی نیز باعث کاهش راندمان تولید
این محصول شد.
مدیر تعاون روستایی خراســان شمالی اظهار داشت:
قیمت خرید تضمینی هر کیلوگــرم دانه روغنی کلزا
بــا  ۲درصــد ناخالصی و  ۹درصــد رطوبت  ۱۱هزار
تومان اســت و به ازای هر درصد افت رطوبتی باالی
 ۹درصد و افت ناخالص باالی  ۲درصد به نســبت از

وزن محصول کلزا تحویلی کسر و بهای آن محاسبه
و پرداخت شد.
رمضانــی با بیان اینکــه با توجه به ســرانه مصرف
روغــن در کشــور و بــرای کاهشوابســتگیهای
مربوط بــه واردات روغــن ،سیاســت وزارت جهاد
کشــاورزی ،حمایت از کشــاورزان برای کشــت و
تولیــد این محصــول اســت  ،گفت :بدیــن لحاظ
قیمــت خرید تضمینی این محصول در ســال جاری
نســبت به سالگذشــته از رشــد یک و نیم برابری
برخوردار است.

احداث مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست بجنورد
کلنگ احداث مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست
بجنورد به زمین خورد.
شــهردار بجنورد گفــت :واگذاری زمین درراســتای
وظایف چند گانه شــهرداری ها در حمایت از انجمن
های خیریه درایجاد مراکز نگهداری  ،مهارت آموزی
و آموزشی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست انجام

گرفت .زارعی ادامه داد :طی ارائه پیشنهاد شهرداری
به شــورای اســامی و بعد از صدور مصوبه شورای
محترم اســامی شــهر وا خذ موافقت هیات تطبیق
فرمانداری محتــرم  ،فرایند تخصیــص زمین برای
احداث مرکز انجام گرفت.
شهردار افزود :امیدواریم بتوانیم در راه تحقق توانمند

ســازی کودکان بد یا بی سرپرست سهم خود را ایفا
نماییم .
گفتنی اســت این زمیــن واقع در کوی اشــراق به
مســاحت  500مترمربع و با حفظ مالکیت شهرداری
برای ایجاد مرکز نگهداری کودکان بد و بی سرپرست
بقیه اهلل (عج) اختصاص یافته است .
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یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

3

صندوقهای اهرمی ،گزینهای
مناسب برای سرمایهگذاران خرد
یک کارشــناس بــازار ســرمایه گفت:
ســرمایهگذاران خرد بــا منابع محدودی
که در اختیار دارند ،شاید قادر به دریافت
اعتبار از کارگزاریها نباشند ،اما میتوانند
وارد صندوقهای اهرمی شــوند و از این
صندوق در جهــت افزایش بازدهی خود
استفاده کنند.
رســول رحیم نیا به مزایای اســتفاده از
صندوقهای اهرمی در بازار سرمایه اشاره
کرد و افزود :سازمان بورس در چند وقت
اخیر اقدامات خوبی در راســتای طراحی
و توســعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
با درجه های مختلفی از ریســک پذیری
برای جذب ســرمایه گذاران به این بازار
انجام داده است.
وی اظهــار داشــت :اســتفاده از ابزار و
نهادهای مالی جدید ســبب ورود منابعی
جدیــد از نقدینگی به بازار می شــود و
می تواند تاثیر زیادی را در توســعه بازار
سرمایه ایفا کند.
رحیم نیا بــه تفاوت ســرمایهگذاری در
صندوقهــای ســرمایهگذاری اهرمی با
سرمایه گذاری به روش مستقیم در بازار
سهام اشاره کرد و گفت :مهمترین مزیت
صندوق های ســرمایه گذاری اهرمی با
توجه بــه ویژگی ســاختاری آن ،امکان
اهرمی بودن این صندوق است ،صندوق
هــای اهرمــی دارای دو واحد ســرمایه

گــذاری یعنی صندوق ســرمایه گذاری
ممتاز و عادی هستند که صندوق سرمایه
گذاری ممتاز در بازار سرمایه و با اتکا بر
عرضه و تقاضا معامله می شوند.
این کارشناس بازار ســرمایه خاطرنشان
کرد :در بازار ســهام زمانــی که فرد وارد
معامله می شــود ،ممکن اســت قادر به
دریافت اعتبــار از کارگزاری نباشــد اما
در صندوق اهرمی به واســطه شرایطی
که در این صندوق و مفاد اساســنامه آن
وجــود دارد می تواند تــا دو برابر ارزش
دارایی هایی که وارد این بازارکرده است،
موقعیت اهرمی کسب کند.
وی بــا بیــان اینکه ســرمایه گذاری به
صورت مستقیم در بازار سرمایه ،مناسب
افراد ریســک پذیر است ،گفت :صندوق
های اهرمی در زمانی که بازار مثبت است
می توانند به واسطه ساختار خود بازدهی
چشمگیری را نصیب سرمایه گذاران کنند
که این موضوع به عنوان مزیت مهم این
صندوق عنوان می شود.
معایب استفاده از صندوق های اهرمی

رحیم نیا به مهمترین معایب اســتفاده از
صندوق های اهرمی اشــاره کرد و گفت:
طبیعی اســت زمانی که بــازار در حال
ریزش اســت ،عالوه بــر کاهش ارزش
واحدهای دارایی ،به واسطه کسب حداقل
بازدهی که به واحدهای ســرمایه گذاری

تعهد داده شده اســت و به دلیل دریافت
اعتبار ،زیان بیشتری به سرمایه گذار وارد
می شود.
این کارشناس بازار سرمایه صندوق های
اهرمی را مناســب ســرمایه گذاران خرد
دانست و افزود :ســرمایه گذاران خرد به
واسطه منابع محدودی که در اختیار دارند
شــاید قادر به دریافت اعتبار از کارگزاری
ها نباشــند می توانند وارد صندوق های
اهرمی شــوند و از این صندوق در جهت
افزایــش بازدهــی خود اســتفاده کنند؛
بنابراین صندوق های اهرمی باعث جذب
منابع بیشتری در بازار سرمایه می شوند.
نقش صندوقهای اهرمی در برابر
نوسانات بازار

وی به نقش صندوق های اهرمی در برابر
نوسانات بازار اشــاره کرد و افزود :مدل
سرمایه گذاری عادی در این صندوق ها
مناسب افرادی است که می توانند حداقل
ریسک را در بازار بپذیرند و خارج از آنکه
چه اتفاقی برای بازار رخ می دهد ،بازدهی
مشــخصی را دریافت کنند ،به نوعی می
توان گفت که فعالیت این صندوق مشابه
صندوق های با درآمد ثابت است.
رحیم نیا با بیان اینکــه خاصیت اهرمی
که در واحدهای ممتاز این صندوق های
ســرمایه گذاری وجود دارد زمینه ســاز
نوســانات زیادی برای سهامداران است،

اظهار داشــت :از جمله عواملی که باعث
ایجاد نوسان شــدید در بازار سرمایه می
شــود نبود نقدشــوندگی یا نبود تزریق
منابع کافی به بازار است اما این عامل به
تنهایی نمی تواند مانع از ایجاد نوســانات
در بازار شود.
این کارشناس بازار ســرمایه خاطرنشان
کرد :بــا توجه به اینکه امکان ســرمایه
گذاری سرمایه گذاران خرد در واحدهای
ممتاز فراهم اســت؛ بنابرایــن می توان
شــاهد ورود قابل توجهی از نقدینگی به
بازار باشــیم و این اتفاق تا حدی مانع از
ایجاد نوسانات در بازار خواهد شد.
به گفته وی ،از جمله مشــکالت موجود
در صنــدوق های اهرمی این اســت که
ضامن نقدشــوندگی در واحدهای عادی
و نیز بازارگردان بــرای واحدهای ممتاز
وجود ندارد.
رحیم نیا افزود :با توجه به اینکه واحدهای
ســرمایه گذاری ممتاز ،صنــدوق های
اهرمی مبتنی بر عرضه و تقاضا هســتند؛
بنابراین ســرمایه گذار می تواند در زمان
نیــاز با قیمتــی پایین تر ســهام خود را
بفروشد و از بازار خارج شود.
این کارشــناس بازار ســرمایه گفت :در
واحدهای عادی زمانی که ابطال زده می
شود و سرمایه گذار به فکر خروج از بازار
می افتد ،طبق مفاد اساسنامه محدودیت

زنگنه :تحریمها درآمدهای نفتی را  ۱۰۰میلیارد دالر کاهش داد
وزیــر نفت گفــت :در دولت دوازدهــم و همزمان با
بازگشــت تحریمها علیه ایران ۱۰۰ ،میلیارد دالر نفت
نفروختیم و از صادرات نفت ایران جلوگیری شد.
به گــزارش اتفاقیه به نقــل ازایرنا« ،بیــژن زنگنه»
روزدوشــنبه در جلسه رییسجمهوری با مدیران ارشد
دولت ،با اشــاره بــه اینکه خدمت به مــردم ،فرصت
بزرگی است که شاید با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه
و جایگزینی نباشــد ،ادامه داد :الزم میدانم از حجت
االســام و المسلمین روحانی تشــکر کنم که به من
اعتماد کرد و فرصت خدمت داد.
وی با بیان اینکه از ابتدای دولت دوازدهم تحلیل من
این بود که این دوره ،دوره بســیاری سختی خواهد اما
فکر نمیکردم سختی کار تا این حد باشد ،افزود :فراز و
نشیبهای فراوان روزهای تلخ و شیرین و البته بیشتر
روزهای تلخ ،برای مردم و دولت به وجود آمد و خداوند

بزرگ را سپاسگذارم با وجود هر سختی و فشاری این
دوره را با شرافتمندی به پایان رساندیم.
زنگنــه تاکید کرد :من به عنوان یک شــهروند ایرانی
برای همیشــه خودم را مدیون روحانــی میدانم که
موضوع قطعنامههای فصل هفت شــورای امنیت علیه
ایران را حل کرد .این خدمت بزرگ و تاریخی به ملت
ایران بود و ســابقه نداشــت تا آن زمان که کشوری
تحــت تحریمها و مجازاتهای فصل هفت شــورای
امنیت برود و ســالم بیرون بیاید ،زیرا همه کشورها به
جز ایران که مشــمول تحریمهای فصل هفت شورای
امنیت سازمان ملل شدهاند ،یا نظاتمش سرنگون شد،
یا کشور تجزیه شد و یا مورد اشغال بیگانه قرار گرفت.
وی با اشــاره بــه اینکه در دولتهای متعدد از ســال
 ۶۷وزیــر بودم اما هیچ دولتــی را به مظلومیت دولت
دوازدهم ندیدم ،گفت« :این دولت خدمات بزرگی را به

ایران و مردم کرد و این حرفایی که در مورد ناکارآمدی
و بقیه چیزها گفته میشود اگر نگویم بیپایه است باید
بگویم بیانصافی است زیرا در دوران جنگ اقتصادی
اداره کشور به رغم تحریمها ،کاری کارستان بود».
وزیر نفت ادامه داد :اگرچه مدیریت ما مدیریت جهان
ســومی است و این قابل انکار نیست ،اما با وجود همه
مشکالت ،عملکرد دولت عالی بوده عملکرد دولت در
این  ۳سال از مصادیق عینی اقتصاد مقاومتی بود.
وی با بیان اینکه صــادرات فرآوردههای نفتی در این
دولت قابل مقایســه با دوره قبل تحریمها نبود ،افزود:
در دوره قبل تحریمها ما بیش از یک میلیون بشــکه
نفــت خام معافیت برای صادرات داشــتیم ،اما در این
دوره نــه برای نفت خام و نه برای میعانات گازی و نه
برای فرآوردههای نفتی و پتروشیمی حتی یک بشکه و
یک تن هم معافیت نداشتیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

بیش از یک میلیون مسکن ملی در برنامه است
معاون وزیر راه و شهرســازی با بیــان اینکه بیش از یک
میلیون و  ۷۰هزار واحد اقدام ملی مسکن برنامهریزی شده
است گفت :یکی از مشکالت پروژهها تاخیر در روند صدور
پروانههای ساختمانی است.
محمود محمودزاده در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :بیش از
یک میلیون و  ۷۰هزار واحد مســکونی در قالب طرح اقدام
ملی مسکن در برنامه است که  ۵۳۴هزار واحد آن از مرحله
خاکبرداری عبور کرده اســت .هرکــدام از پروژهها نیز به
نتیجه اجرایی برسد رسانهای و اعالم میشود .در بخشهایی
هم که تاخیر ایجاد میشود موضوع به اطالع میرسد.
وی افزود :با وجود مشکالتی که وجود دارد پروژهها به مرحله
اجرا رســیده است .از جمله این مسائل میتوان به تاخیر در
صدور پروانه ســاختمانی در بعضی مناطق اشــاره کرد .در
برخی شهرها مدتهاست منتظر صدور پروانه ساخت توسط
شهرداریها هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تمامی پروژههای

اقدام ملی رصد و در حل مشکالت آن تالش میشود گفت:
پروژههایی که دچار مســائل محلی نشده باشد در مراحل
مختلف پیشرفت اعم از سفتکاری و اتمام اسکلت قرار دارد.
ولی بعضا اختالف نظرهای منطقهای مثل کند بودن روند
صدور پروانه ساختمانی وجود دارد.
محمودزاده دربــاره تاثیر افزایش قیمت ســیمان و فوالد
بر پروژههای اقــدام ملی در هفتههــای اخیر گفت :قطعا
در روزهای آینده با وصل شــدن بــرق کارخانجات قیمت
نهادههای ســاختمانی پاییــن میآید .از طــرف دیگر ما
تفاهمنامهای با وزارت صمت داریم که به طور مشــخص
برای پروژههای حمایتی سهمیه مصالح ساختمانی اختصاص
یابد .این موضوع به کاهش قیمت تمام شده واحدهای اقدام
ملی مســکن کمک میکند .وی در عین حال گفت :حتما
کاهش عرضه سیمان و فوالد بر سرعت کارها در پروژه اقدام
ملی تاثیر میگذارد ولی این مشکالت چندان طول نخواهد
کشــید .معموال هم ذخایر کارگاهها صفر نیست .این بدین

مفهوم نیست که تا دو سه هفته کارها با صد در صد ظرفیت
جلو می رود؛ زیرا طبیعی است که هر شوکی در بازار مصالح
وارد شود در بخش ساختمان تاثیر میگذارد.
مسکن ملی در یک نگاه

شــهریوماه  ۱۳۹۸طرح اقدام ملی مسکن با حضور رییس
جمهور کلنگزنی شــد و  ۱۸آبان مــاه  ۱۳۹۸ثبت نام از
متقاضیان در چهار اســتان آغاز و ســپس به دیگر استانها
تسری پیدا کرد .ابتدا برای این پروژه  ۴۰۰هزار واحد تعریف
شد که هماکنون  ۵۳۴هزار واحد در مرحله اجرا قرار دارد .در
پنج مرحله ثبت نام این طرح در سامانه اقدام ملی به نشانی
 tem.mrud.irمجموعا  ۲.۲میلیون نفر نامنویسی کردند که
 ۵۳۰هزار خانه اولی مشمول این طرح قرار گرفتند .تا کنون
دو مرحله افتتاح صورت گرفته که روز یکم آبان ماه ۱۳۹۹
تعــداد  ۱۱هزار و  ۵۶۰واحــد و روز  ۲۱تیر  ۱۴۰۰تعداد ۲۸
هــزار و  ۵۱۸واحد جمعا  ۴۰هزار و  ۷۸واحد به بهرهبرداری
رسیده است.

برکت بهتر است یا سینوفارم؟
بــه گفته دبیــر کمیتــه علمــی کشــوری کووید ۱۹
واکسیناســیون ابتال را کم نمیکند بلکه میزان مرگ و
بیماری شــدید را کاهش میدهد و افــرادی که عالئم
خفیف کرونا دارند ،نباید واکسن بزنند.
به گــزارش اتفاقیه به نقل از بهداشــتنیــوز ،عاطفه
عابدینی در خصوص احتمال ابتال و مرگ پس از تزریق
واکســن گفت :وقتی واکسیناســیون برای فــرد انجام
میشود ،فرد نباید در دوره کمون بیماریاش باشد ،نباید
به تازگی تماس نزدیک با یک فرد آلوده داشــته باشــد
و یــا اینکه نباید عالئم خفیف کوویــد را قبل از تزریق
داشته باشد.
عالئم شدید بیماری در بعضی افراد

وی اضافه کرد :مثال برخی افراد می گویند« :صبح همان
روزی که برای تزریق واکســن رفتم تب خفیف داشتهام
یا یکی از افراد خانواده به تازگی مبتال به کرونا شــدهاند
اما فعال عالئم خفیفی دارنــد»؛ این افراد پس از تزریق
واکسن عالئم شدید در آنها بروز پیدا میکند زیرا سیستم
ایمنی آنها خیلی تحریک میشود.
دبیر کمیته علمی کشوری کووید  ۱۹در خصوص افرادی
که پس از تزریق دز اول به کرونا مبتال میشــوند گفت:
برخی افراد دز اول واکســن را تزریــق میکنند و بعد از

کمتــر از دو هفته مبتال به کووید میشــوند .معموال در
دز اول واکســن به تأثیر حداکثری خود نرســیده و حتی
در افراد مســن همان دو هفته بعــد از تزریق نیز برای
اثرگذاری واکســن کافی نیست و تولید آنتی بادی طول
میکشد.عابدینی گفت :پس از تزریق دز دوم واکسن نیز
حداقل سه هفته باید بگذرد که واکسن تاثیرگذاری خوبی
داشــته باشــد .در ضمن یادآوری میکنم واکسیناسیون
ابتال را کم نمیکند بلکه میزان مرگ و بیماری شــدید
را کاهش میدهد.
کاهش آمار ابتال ،بستری و مرگ کادر درمان

وی در رابطه با کاهــش ابتال و مرگ و میر کادر درمان
پس از تزریق واکســن بیان کرد :میزان ابتال ،بستری و
مرگ و میر کادر درمان پس از تزریق واکسن کمتر شده
اما طبق مشــاهداتی که در بیمارستان مسیح دانشوری
داشــتهایم ،قبل از واکسیناسیون ،اعضای کادر درمان از
جمله پرستار ،ماما ،پزشــک و غیره) که مبتال میشدند
خیلی به بیمارستان ما ارجاع میشدند .دبیر کمیته علمی
کشــوری کووید  ۱۹ادامه داد :با وجودی که االن در این
پیک جدید با موتاســیون دلتا روبهرو هســتیم که قدرت
ســرایت باالیی دارد ،تعداد ابتال ،بســتری و مرگ و میر
کادر درمان پس از واکسیناسیون ،خیلی پایین آمده است.

برکت بزنیم یا سینوفارم؟

این فوق تخصص ریه در زمینه ی انتخاب واکســن برای
تزریق گفت :به افرادی که ریســک خطــر باال یا بیماری
خاص دارند یا داروهای ســرکوب ایمنی مصرف می کنند،
توصیه میکنیم که از واکسنهای کشته شده مانند برکت
یا سینوفارم استفاده کنند زیرا تفاوتی بین این دو نیست .یا
مثال در خانمهای جوان زیر  ۳۰سال تزریق آسترازنکا کمی
خطرناک است و بهتر است از انواع دیگر استفاده کنند.
عابدینی ادامه داد :شعار ســازمان جهانی بهداشت را نباید
فراموش کنیم که هر واکســنی که در دسترس ماست باید
تزریق کنیم و با وجود اینکه انتخاب واکسن به سن ،بیماری
زمینهای و مواردی دیگــر ارتباط دارد اما به هر صورت هر
واکســنی تا حدودی ایمنی را در مردم ایجاد میکند و مهم
واکســینه شــدن درصد مطلوبی از جامعه برای ریشهکنی
ویروس است .دبیر کمیته علمی کشوری کووید  ۱۹گفت:
تزریق واکســن با مصرف دارو منافاتی ندارد یعنی افراد در
صورت مصرف دارو برای بیماری خود میتوانند واکسن را
نیز تزریق کنند .اما یک ســری داروها برای افراد پیوندی
هست که کمیته علمی دستورالعمل داده که این افراد فاصله
بین واکسن و دارو را چطور باید تنظیم کنند که بهترین تأثیر
را از واکسن بگیرند.

هایی برای نقدشوندگی وجود دارد که می
تواند به عنوان ریسکی برای سرمایه گذار
تلقی شود و سرمایه گذار دیگر نمی تواند
در مدت زمان کوتاه به نقدینگی مورد نیاز
خود دست یابد ،این موضوع در شرایطی
که بازار تحت تاثیــر هیجان های ایجاد
شــده ،قفل در صف فروش باشند ممکن
است مشکالتی برای سهامداران به وجود
آورد.
سرمایه گذاری  ۹۰درصد از دارایی های
صندوق های سهامی در سهام

وی با بیان اینکه بیــش از  ٩٠درصد از
دارایــی های صندوق های ســهامی در
سهام ســرمایه گذاری شده است ،اظهار
داشــت :زمانی که بازار دچار رکود شود
امکان نقد کردن ســهام به دارایی برای

صندوق ها بــه وجود نمی آید و از طرف
دیگر ســرمایه گــذار برای آنکــه بتواند
بخشی از ارزش دارایی خود را حفظ کند
اقدام به ابطال می کند و به ســرعت به
سمت عرضه سهام خود پیش می رود.
رحیم نیــا با بیان اینکه بایــد مکانیزمی
فراهم شود تا نقدشوندگی در بازار افزایش
پیدا کند ،گفــت :موضوعی که می تواند
زمینه رفــع این مشــکل را فراهم کند،
وجود کف و ســقف بازدهی فارغ از اتفاق
رخ داده در بازار اســت زیرا کسب حداقل
بازدهی توسط سهامداران باعث می شود
تا ورود و جریان نقدینگی در بازار سرمایه
ادامه پیدا کند.
بزار مالی کمک کننده به توسعه بازار

وی با بیان اینکه ابزار مالی جدید طراحی

شــده ،به توســعه بازار و جــذب طیف
مختلفی از ســرمایه گذار کمک خواهند
کرد ،گفت :ابزارهای مختلفی که در حال
طراحی هستند باعث می شود تا نقدینگی
باالیــی وارد بازار ســهام شــود که این
موضــوع منجر به افزایش حجم و ارزش
معامالت و جلوگیری از ایجاد رفتارهای
هیجانی و احساسی توسط سرمایه گذاران
خواهد شد.
رحیم نیا گفت :توســعه این ابزارها باعث
می شود تا سرمایه گذار به جای آنکه خود
وارد بازار سرمایه شود ،از طریق صندوق
های ســرمایه گــذاری و ابزارهای مالی
جدید که درحال طراحی هســتند به این
بازار ورود کنــد و از طریق تیم حرفه ای
کارشناســی که در حال مدیریت صندوق

ها هستند مانع از اثر بخشی نوسان های
شدید ایجاد شــده بازار سهام در صندوق
ها شوند.
به گــزارش اتفاقیه و به نقــل از ایرنا،
ســازمان بــورس از نــوع تــازهای از
صندوقهــای ســرمایهگذاری با عنوان
«صندوقهای اهرمــی» رونمایی کرده
است که گفته میشود میتواند به عنوان
پلی برای انتقال منابع سیســتم بانکی به
بازار سرمایه عمل کند.
اگرچه به گفته کارشناسان ،این صندوقها
در رده صندوقهای پرریسک دستهبندی
میشوند اما به دلیل سازوکار اعتباری که
پیش از این در بازار سرمایه وجود نداشته
اســت میتوانند موج تازهای از ورود پول
و سرمایهگذاری را در بورس رقم بزنند.

ستاری در مراسم رونمایی از  ۹طرح کالن ملی:

با الگوی تجاریسازی به یکی از تولیدکنندگان برتر تجهیزات آزمایشگاهی
«ایرانساخت» تبدیل شده ایم

معاون علمی و فناوری رییسجمهوری در مراسم رونمایی
از  ۹طرح کالن ملی فناوری گفت :کشــور با الگوی موفق
تجاریســازی به یکی از تولیدکننــدگان برتر تجهیزات
آزمایشگاهی ایرانساخت تبدیل شده است.
به گزارش اتفاقیه به نقل از ایســنا ،سورنا ستاری ،معاون
علمی و فناوری رییسجمهوری امروز در این مراســم که
در خانه نوآوری و فناوری ایران ( )ihitبرگزار شد ،با اشاره به
تالش در مســیر رفع نیاز کشور به محصوالت راهبردی و
فناور با کمک فعاالن زیستبوم فناوری نوآوری گفت :اتفاق
بزرگی در طول چند ســال اخیر رخ داد و در حوزههایی که
روزهای نخست حرف چندانی برای گفتن نداشتیم ،امروز به
یکی از کشورهای توانمند تبدیل شدیم.
ســتاری از دانشــگاهها و مراکزی کــه حامی محصوالت
ایرانساخت بودند ،قدردانی کرد و افزود :امروز شرکتهای
دانشبنیان تولیدکننده تجهیزات آزمایشــگاهی پیشرفته
ایرانســاخت ،توانستهاند دستگاههایی بســازند که برخی
از آنهــا صدها هزار دالر قیمــت دارند و ضمن تامین نیاز
فناورانه کشور ،یکی از ستونهای صادراتی کشور در حوزه
محصوالت فناورانه به شمار میروند.
فرهنگسازی و ترویج توانمندیها میان دانشآموزان

ستاری ،حمایت نمایشــگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی
ایرانســاخت از ورود تولیدات داخلی به مدارس را اقدامی
برای فرهنگسازی و ترویج این توانمندی میان دانشآموزان
دانست و افزود :تجهیزاتی که نشان ایرانساخت دارد ،امروز
مقابل چشــمان دانشآموزان قرار گرفتــه و از آنها برای
پیادهسازی خالقیتهایشان استفاده میکنند .اتفاق بزرگی
که زمینه آشــنایی فرزندان کشــور با توانمنــدی فناوران
کشورشان و باور به توانستن است.
معاون علمی و فناوری رییسجمهوری ،راهبرد پیاده شــده
در مرکز طرحهای کالن ملی را الگویی موفق برای ســایر
بخشها در حمایت و تجاریســازی فناوریهای پیچیده و
خودکفایی در محصوالت راهبردی دانســت و گفت :نحوه
تعامــل میان ســرمایهگذار ،بهرهبردار و نقشــی که دولت
میباید در تحقق یک طرح فناورانه تا رفع نیازی از کشــور
ایفا کند ،به خوبی در طرحهای کالن ملی معاونت علمی و
فناوری ریاســت جمهوری نتیجه داد و ماحصل آن تولید و
تجاریسازی بسیاری از محصوالت و تجهیزات راهبردی
اســت که تا پیش از این میلیونها دالر صرف واردات آنها
میشد .وی استفاده از اشعه ایکس کامیونی ایرانساخت در
گمرک را نمونهای موفق از این تعامل میان طرف عرضه و
تقاضای فناوری با تسهیلگری و بسترسازی دولت دانست
و گفت :رویکرد مثبت و سازنده گمرک به توانمندی فعاالن
زیســتبوم نوآوری و فناوری ،زمینهای فراهم کرد تا یک
محصول راهبردی و پیشــرفته که توســط جوانان خالق
شرکتهای دانشبنیان ساخته شده ،در یکی از بخشهای
حساس کشور مورد استفاده قرار بگیرد.
رئیس بنیاد ملی نخبــگان حمایت از طرحهای کالن ملی
فناوری و تجهیزات آزمایشــگاهی ایرانســاخت را گامی
ارزشمند و رونقدهنده اشتغال و اقتصاد دانشبنیان دانست و
ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند ،شرکتهای دانشبنیان
در مســیر رفع نیازهای راهبردی و فناورانه کشور به توفیق
برسند.
راهبرد پویا در حمایت از طرحهای کالن ملی فناوری

در بخش دیگری از این نشســت پیمــان صالحی ،معاون
نوآوری و تجاریســازی فناوری معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری با اشاره به نقشه راه پویا و روزآمد طرحهای
کالن فناورانه دارای اولویت کشور گفت :راهبردهای حمایتی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مبتنی بر همین
نقشه راه است که به صورت مستمر بهروزرسانی میشود .در

این راســتا ،طرحهایی که برای نخستین بار در کشور تولید
میشــود و به آنها نیاز جدی و راهبردی وجود دارد ،مورد
حمایت قرار گرفته و توســط بهرهبردار بخش خصوصی یا
دولتی به مرحله نهایی میرسد.
صالحی بــا بیان اینکه معاونت علمی و فناوری ریاســت
جمهوری با راهبردهای مختلفــی از طرحهای کالن ملی
فنــاوری حمایت میکند ،ادامه داد :کاهش ریســک پروژه
بــرای بهرهبرداران ،حمایت مالی از تولید ،کمک به دریافت
اســتانداردها و مجوزها و معافیتهای مالی و گمرکی تنها
بخشــی از راهبردهای معاونت علمی و فناوری ریاســت
جمهوری در حمایت از این طرحها به شمار میرود.
به گفته وی ،در حال حاضر بیــش از  ۶۰طرح کالن ملی
در حوزه ســامت ۳۷ ،طرح در حوزه کشاورزی ۲۰ ،طرح
در حمل و نقل پیشرفته و  ۱۳طرح در حوزه انرژی در حال
اجرا است.
فروش یک هزار میلیارد تومانی نمایشگاه «ایرانساخت»

ایران به عنوان بهرهبردار این طرح کالن ملی فناورانه ارائه
کند.
نبض بیماران در گوشیهای پزشکی ایرانساخت

گوشیهای پزشکی که کاربردهای گسترده بسیاری دارند و
بیش از یک سده است که در صنعت پزشکی مورد استفاده
قرار میگیرند ،در سالهای اخیر دستخوش تحوالت فناورانه
شــده و نمونه دیجیتال آنها مورد استفاده صنعت سالمت
قرار میگیرد.
ن وجود نیاز حوزه سالمت کشور به این تجهیز پزشکی تا
با ای 
پیش از این عمدتا از مسیر واردات و قاچاق تامین میشد؛ در
حالیکه نمونههای معمولی تا  ۵۰میلیون ریال و نمونههای
دیجیتال تا  ۱۳۰میلیون ریال هزینه در بردارند ،کی از شرکت
های دانشبنیان موفق شــد با حمایت مالی معاونت علمی
و فناوری ریاســت جمهوری ،گوشی پزشکی هوشمند را با
قابلیــت پردازش و تحلیل اطالعات ،تجاریســازی و نیاز
کشور به این تجهیز را تامین کند.

معاون نوآوری و تجاریســازی فنــاوری معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری با اشاره به ایجاد خط حمایتی ویژه
از محصوالت دانشبنیان ایرانســاخت افزود :در نمایشگاه
تجهیزات و مواد آزمایشــگاهی ایرانساخت ،بیش از یک
هزار میلیارد تومان تجهیزات ایرانساخت خریداری شده که
سهم وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بیش از سایر بخشها
است؛ وزارت آموزش و پرورش نیز با حمایت معاونت علمی
و فناوری ریاســت جمهوری ،بیــش از  ۹۳۰میلیارد ریال
تجهیزات آزمایشگاهی ایرانساخت خریداری کرده است که
ترویج فرهنگ استفاده از این تجهیزات و باور دانشآموزان
به تولید داخلی و فناوری بومی را به همراه خواهد داشت.
صالحی ادامه داد :نمایشــگاه امسال نیز همچون سالهای
پیش بــا رویکرد پویایی و تغییر ،پکیجهای ویژهای را برای
بخشهای مختلف در نظر گرفت که برای وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشــکی ،دو پکیج شبیهســاز پزشکی و
تجهیزات آزمایشگاهی با حمایت ۵۰درصدی خرید معاونت
در نظر گرفته شده است.
معاون نوآوری و تجاریســازی معاونــت علمی و فناوری
ریاست جمهوری با اشاره به حرکت مرکز طرحهای کالن
ملی در مسیر خودکفایی و توانمندی گفت :ساالنه بیش از
۵۰۰میلیون عدد بذر هیبرید ،نیاز صنعت کشاورزی کشورمان
است که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
و همکاری جهاد کشــاورزی ،بخشــی از این نیاز در کشور
تولید میشود .وی از تامین ۲۰درصد از نیاز کشور به بذرهای
هیبرید تا پایان سال جاری به دست شرکتهای دانشبنیان
خبر داد و افزود :هر عدد از این بذرها با قیمتی حداقل  ۱۱هزار
تومان خریداری میشود ،در حالی که نمونه ایرانساخت با
هزینهای کمتر از یک دهم نمونه وارداتی ،نیاز کشور را تامین
میکند .با تامین ۲۰درصد از نیاز کشــور به واردات تا پایان
امسال ،در مسیر خودکفایی این محصول گام برمیداریم .این
 ۹طرح کالن ملی در حوزه تجهیزات پزشکی ،کشاورزی و
انرژی که توسط مرکز طرحهای کالن ملی معاونت علمی و
فناوری مورد حمایت قرار گرفته اند ،عبارتند از:

سامانه هدایت پروسههای درمانی ستون فقرات ،محصول
دانشبنیانی در حوزه تجهیزات پزشکی است که میتواند با
بهرهگیری از ابزارهای رهیابی پیشرفته و شناسایی موقعیت
دست جراح ،وی را در دسترسی به اندام نیازمند جراحی یاری
کند .یکی از شــرکت های دانشبنیان ،کار تولید و تجاری
ســازی این محصول دانشبنیان را با حمایت مالی معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری با موفقیت به پایان رسانده
است.

یکی از چالشهای مدیریت منابع استراتژیک گندم کشور،
مانیتورینگ و ارزیابی دقیق و برخط میزان گندم موجود در
سیلوهای کشــور بود و از آنجاییکه اندازهگیری سیلوها با
روشهای ســنتی و غیر دقیق صورت میگرفت ،ارزیابی
دقیقی از منابع در دسترس وجود نداشت.
یکی از شرکت های دانشبنیان توانسته با استفاده از فناوری
لیزر ،نرمافزار بومی و حمایت مالی معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ،سامانه مدیریت هوشمند موجودی شبکه
سیلوهای گندم را طراحی و تولید و به شرکت بازرگانی دولتی

تولید آفتکش مگس مدیترانه یک ترکیب نوآورانه به کمک
یکی از شــرکت های دانشبنیان اســت که برای پاالیش
جمعیت و شکار انبوه هر دو جنس نر و ماده مگسهای میوه
به ویژه مگس مدیترانه ،مگس زیتون ،مگس گیالس و دیگر
میوهجات کاربرد دارد.
قیمت مناســب و استفاده کمهزینه و آسان از این محصول
دانشبنیــان که با حمایت مالی معاونــت علمی و فناوری
ریاست جمهوری تجاری سازی شده ،میتواند نجاتبخش
محصوالت کشاورزی از آفتهای یادشده باشد.

مدیریتهوشمندسیلوهایگندم

طیفسنجی و رفع نیاز پژوهشگران

طیفســنج نانــودراپ کــه کاربردهای گســتردهای در
زیســتفناوری ،ســلولهای بنیادی و پزشــکی دارد ،نام
دستگاهی پیشرفته و فناورانه است که یکی از شرکت های
دانشبنیان توانسته آن را با حمایت پنج میلیارد ریالی معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ایرانساخت کند.
از این دستگاه عمدتا برای آنالیز اسیدهای آمینه و اندازهگیری
دیانای ،شناســایی و تشخیص ویروسهایی چون کرونا
استفاده میشود که تا پیش از این نمونههای آمریکایی آن با
هزینههای گزاف وارد کشور میشد ،نمونه ایرانساخت آن با
پشتیبانی و هزینههای پایینتر از نمونه وارداتی در دسترس
پژوهشگران قرار گرفته است.
نظارت بر تجارت خارجی با پهپادهای ایرانساخت

یکی از دغدغههای اصلی گمرک در شناســایی و ارزیابی
محمولههای وارداتــی ،ارزیابی بدون دخالــت کاربر و در
سریعترین زمان ممکن است .استفاده از پهپادهای پیشرفته
و بهرهگیری از هوش مصنوعی توســط یکی از شــرکت
های دانشبنیان ،این دغدغه را برطرف کرده ،به طوریکه
سیستم هوشمند نظارت بر تجارت خارجی گمرک با استفاده
از پرنده بدون سرنشــین ،امکان ارزیابی و بازرسی محموله
را محقق کــرد .این طرح کالن ملــی فناورانه با حمایت
مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توسط این
شــرکت دانشبنیان تجاریسازی شده و توسط گمرک به
بهرهبرداری رسیده است.
جراحی هوشمند با دستگاه ایرانساخت

پایان عمر مگسهای آفت با محصول ایرانساخت

پست الکترونیکetefaghyeh@gmail.com :
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میز خبر
از فروش بیش از  100میلیارد دالر نفت ما جلوگیری کردند

بیژن زنگنه ،وزیر نفت :از ابتدای دولت فکر میکردم این دوره بسیار سخت باشد .روزهای
تلخ برای مردم و دولت .خداوند را سپاسگزارم این دوره را به پایان رساندیم .من به عنوان
یک شهروند ایرانی ،خودم را مدیون آقای روحانی میدانم که موضوع قطعنامههای فصل
هفت منشور شورای امنیت علیه ایران را حل کرد .این خدمت بزرگ به ملت ایران بود .در
هیچ دولتی به مظلومیت دولت دوازدهم ندیدم .در دوران جنگ اقتصادی اداره کشور کاری
کارستان بود .در این مدت از فروش بیش از  100میلیارد دالر نفت ما جلوگیری کردند و
آنچه را هم که فروختیم به دلیل هزینههای مبادله با درآمد کمتری بدست آوردیم .اکنون
ما در مقطعی بســیار خطیر هستیم و باید تالش کنیم برای وحدت ملی و حفظ تمامیت
ارضی و این محقق نمیشود جز با پرهیز از تندروی ،نفرت پراکنی و دوری از خشونت .از
دوستان میخواهم برای سربلندی کشور از هیچ کمکی به دولت آینده مضایقه نکنند /.ایرنا
در صورت تعطیل نشدن شهرها ،وقوع فاجع ه حتمی است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان:در صورت عدم رعایت دستورالعملها و تعطیل نشدن
کامل شهرها ،وقوع فاجع ه بزرگ در منطقه حتمی است .افزایش آمار مبتالیان و بستری در
جنوب غرب خوزستان فاجعهبار است.
فروش تجهیزات اینترنت ماهوارهای ترفند جدید کالهبرداران

پیش بینی عارف از کابینه ابراهیم رئیسی

رئیس بنیاد امید ایرانیان گفت :ما توقع نداریم که در رأس کابینه از چهرههای شــاخص
اصالحطلب استفاده شود اما این توقع را داریم که بدنه دولت فعلی قلع و قمع نشود و دولت
ســیزدهم با اســتفاده از تمامی ظرفیتها و براساس شایستگی ،کارآمدی و شاخصهای
توانایی و اقتدار و همراهی با دولت تشکیل شود .اگر آقای رئیسی به شعاری که دادند پایبند
باشند و دولتی فراجناحی تشــکیل دهند ،ما خوشبین هستیم که دولت سیزدهم ،بتواند
دولت موفقی شــود .عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولت باید افراد
کارآمد را به کار بگیرد ،گفت :به نظر من بهتر اســت با سعه صدر روی توانایی افراد دقت
شود .کسانی که موفق بودند و عملکرد مثبتی داشتند و آمادگی همکاری با دولت را دارند،
به کار گرفته شوند/.ایلنا
محدودیت تردد برای مراسم تنفیذ و تحلیف

رئیس پلیس تهران :برای فردا (مراســم تنفیذ) محدودیتهای ویژه ترافیکی در محدوده
خیابانهای ولیعصر ،جمهوری ،امام خمینی و کارگر از ســاعت  ۹صبح تا حدود  ۱۳اجرا
میشود .برای روز چهاردهم مرداد (مراسم تحلیف) در محدوده اطراف مجلس و خیابانهای
منتهی به میدان بهارستان ،از ساعت  ۱۳طرحهای ویژه ترافیکی و انتظامی اجرا میشود و
تردد از ساعت  ۱۶تا  ۱۹به کل در محدودههای مدنظر ممنوع خواهد بود/.فارس

معاون فنی پلیس فتا ناجاگفت :اخیرا در پلت فرمهای آگهی محور ،شاهد انتشار آگهیهای
فروش مودم و تجهیزات اینترنت ماهوارهای در کنار بازنشر محتوا و ویدیوهایی هستیم که
از طرف رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی و اظهار نظر وی درباره این
نوع از اینترنت ،این شــایعه را بین کاربران ایجاد کرده اند که هم اکنون امکان استفاده از
خدمات اینترنت ماهوارهای در کشور فراهم شده است .بررسیها نشان میدهد که عمده
این آگهیها جعلی بوده و اغلب کالهبرداران و ســودجویان نیــز با ادعای رایگان بودن
سرویس برای کاربران ایرانی سعی در فریبکاری و اغفال هموطنان دارند؛ در حالی که هنوز
امکان استفاده از این خدمات در ایران وجود ندارد / .باشگاه خبرنگاران جوان

نوعی جدید از مافیای کنکور؛ استودیوهایی با درآمد میلیاردی

سخنگوی دولت گفت :قضاوت در مورد دولتهای یازدهم و دوازدهم ،بدون دیدن «عوامل
خارجی و موانع داخلی» و ارزیابی عملکردش ،بدون تقســیم این مدت به دو دوره زمانی،
تبیینی منصفانه و درست نخواهد بود .دولت کشور را در سه سال اخیر با بودجههایی اداره
کرد که کمترین اتکا را به نفت داشتند .در این وضعیت ،با ممنوعیت واردات  ۲۵۰۰قلم کاال
بدون اینکهبه وفور کاالهای اساسی در کشور صدمهای وارد شود؛ به گسترش صادرات نیز
پرداخت .بدین سان اهداف طراحان جنگ اقتصادی ،به ثمر ننشست و ایران ،ایران ماند.
این موضوع ،به طور طبیعی وضعیت فشار سنگینی بر زندگی مردم وارد کرد .تورم و کاهش
ارزش پول ملی ،نتیجه تحریمهای بیسابقه و وحشتناک بود.

هزین ه تست ،دارو و درمان کرونا با بیمه چقدر است؟

تدبیر دولت روحانی برای جلوگیری از وقوع جنگ به روایت ربیعی

کارگزاران با الریجانی حزب مشترک تشکیل می دهند؟

علی محمد نمازی ،عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران ،در خصوص اظهارت الریجانی
مبنی بر تشکیل یک حزب واحد اظهار کرد :تشکیل حزب واحد کار بسیار خوبی است .راه
حل برای اصالح طلبان و اصولگرایان پس از انتخابات این اســت که هر دو جناح تبدیل
به یک حزب فراگیر شــوند و همه تشــکل هایی که متعلق به آن جناح هستند داخل آن
حزب بیایند/.برنا

عکس روز

غارهای دستکند هنامه
غارهای هنامه شیروان یک مجموعه معماری
دســتکند از قرون چهار تا پنج هجری است
که در سه طبقه روی هم در سینه کوهی در
جنوب روستای به همین نام در  ۱۸کیلومتری
شمال شهرستان شیروان قرار گرفته است .این
اثر در ســال  ۱۳۸۶بهعنوان یکی از آثار ملی
ایران به ثبت رسیده است.
عکاس :وحید خادمی

مجید متینی ،مشاور کنکور در گفتوگو با خبرآنالین :صداوسیما واقعا به سیستم آموزش
کشــور ظلم میکند .مگر صداوسیما یک مجموعه آموزشی اســت که این کار را انجام
میدهــد؟ اینجا هم به نظر میآید که بحث منفعــت و درآمدزایی وجود دارد .کار دیگر از
صداوسیما هم گذشــته و تبلیغات و آموزشهای کنکور به شکل گستردهتری در فضای
مجازی انجام میشود .االن مجموعهای وجود دارد که بدون مجوز با گروهی از اساتید خوب
به شکل مجازی کالس برگزار میکند .این مجموعه چند استودیو حرفهای دارد که آموزش
ش آموزان
معلمان در آن فیلمبرداری میشود .در سال اول این موسسه ۷۰۰هزار تومان از دان 
پول میگرفت ،امسال این مبلغ را به  ۸میلیون تومان تبدیل کرده است.
مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سالمت :پوشش بیمهای داروی رمدسیویر تا
سقف قیمت  ۷۰۰هزار تومان انجام میگیرد .هزینههای بستری مبتالیان کرونا در بخش
دولتی به طور میانگین  ۸۶میلیون ریال تمام میشــود که  ۶میلیون و  ۷۰۰هزارتومان آن
توسط سازمان پرداخت میشود و مابقی نیز سهم بیمار است .در عین حال بخشی از مبلغ
به صورت یارانهها توسط دولت پرداخت میشود در واقع بدون در نظر گرفتن کمک دولت
مریض باید یک میلیون و  ۹۰۰هزارتومان پرداخت کند .از طرفی بسته به نیاز بیماران به
بستری در  ICUاین هزینهها بیشتر نیز خواهد شد .تعرفه انجام تست  PCRدر بیمارستان
دولتی  ۲،۵۲۱،۰۷۵ریال اســت که سهم پرداختی ســازمان در بخش سرپایی  ۷۰درصد
( ۱،۷۶۴،۷۵۳ریال) و در بخش بستری  ۹۰درصد (  ۲،۲۶۸،۹۶۸ریال) است/.ایسنا
حسام الدین آشنا مجرم شناخته شد

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات گفت :در روز یکشنبه دهم مرداد ماه  ۱۴۰۰در شعبه ۶
دادگاه کیفری یک استان تهران یک پرونده جرم سیاسی به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی
شد.احمد مومنی راد در گفت وگو با ایسنا در این باره گفت :متهم پرونده حسام الدین اشنا

به اتهام نشــر اکاذیب قصد تشویش اذهان عمومی بود .در دو شکایت این پرونده قبال در
شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شده بود و بعد از اعتراض متهم ،دیوان عالی
کشور آن را به شعبه هم عرض (شعبه ششم) عودت داد.وی افزود :دادگاه با قرائت قرآن و
با حضور هیات منصفه ای غیر از اعضای دادگاه قبلی شــروع شد و پس از سخنان رییس
دادگاه ،نماینده مدعی العموم به شرح کیفرخواست پرداخت و سپس با توجه به عدم حضور
متهم ،وکیل او به صورت مبسوط و تفصیلی به دفاع از او پرداخت و سپس متهم با تاخیر ۴۰
دقیقه ای وارد شد و دفاعیات خود را مطرح کرد .بعد از خاتمه دادگاه ،هیات منصفه جرایم
سیاسی وارد شور شد و پس از اتمام شور رای گیری بعمل آمد.مومنی راد گفت :نتیجتا هیات
منصفه در یک اتهام و دو شکایت ،متهم را با اکثریت آرا مجرم دانست و ضمنا با اکثریت
آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.
بذرپاش هم قیدِ شهرداری تهران را زد

مهــرداد بذرباش از گزینههای تصدی شــهرداری تهران انصــراف داد.مهدی چمران در
گفتوگو با تسنیم با اشاره به برنامه امروز منتخبین شورای شهر تهران در فرآیند بررسی
برنامههای تصدی شــهرداری تهران اظهار کرد :بنا بــر برنامهریزی قرار بود صبح امروز
مهرداد بذرپاش در جلسه منتخبین حاضر و برنامههای خود را ارائه کند که طی یک نامه
ضمن تشکر انصراف خود را از گزینههای تصدی شهرداری تهران اعالم کرد.وی تصریح
کرد :بدین ترتیب صبح امروز اعضای منتخب شورای شهر تهران جلسهای را با گزینههای
تصدی شــهرداری نخواهند داشت و بعد از ظهر امروز هابیل درویش دیگر گزینه تصدی
شهرداری در جلسه منتخبین حاضر خواهند شد.چمران گفت :همچنین عباس علیآبادی با
توجه به عدم ارائه برنامه خود به منتخبین انصراف خود را از گزینههای شهرداری اعالم کرد.
جهانگیری :روزی قدر کار روحانی برمال میشود

معاون اول رئیس جمهور با بیان این که ترامپ میخواســت حتی یک بشکه نفت ایران
فروخته نشــود ،گفت :در این مدت هیچ کس از ما نپرســید چگونه نفت فروختید.اسحاق
جهانگیری در جلسه امروز رئیس جمهور با مدیران ارشد دولت تدبیر و امید با اشاره به سوابق
مختلف حسن روحانی در جمهوری اسالمی اظهار کرد :آقای روحانی قبل از دوران ریاست
جمهوری گنجینه اســرار کشور بودند و در دوران ریاست جمهوری هم کشور را از شرایط
سخت عبور دادند .من به سهم خود از رئیس جمهور تشکر کرده و خسته نباشید میگویم
و مطمئن هستم روزی قدر کار رئیس جمهور برمال میشود.وی با اشاره به شرایط کشور
در سال  ۱۳۹۲خاطر نشان کرد :اشکال ما این است که زود فراموش میکنیم در آن مقطع
تحریمهای شــورای امنیت و آمریکا وجود داشت در رکود تورمی بودیم و از نظر سیاسی
هم اوج اختالفات داخلی در میان نهادهای رسمی و حکومتی داشتیم به گونهای که رئیس
جمهور علیه رئیس مجلس شورای اسالمی نوار پخش میکرد.
واکنش سخنگوی کمیسیون فرهنگی به موضوع اینترنت ماهواره ای استارلینک

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در واکنش به اخبار ماهواره استارلینک بیان کرد :در
خصوص ابعاد فنی این موضوع به بحث و بررسی خواهیم پرداخت.حجت االسالم مجید
نصیرایی در گفت و گو با ایسنا در خصوص آخرین تصمیم گیری ها در رابطه با طرح صیانت
از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت :این طرح قرار اســت در کمیسیون مشترک با
حضور نمایندگانی از سوی کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی بررسی شود،
فکر میکنم احتماال پس از این هفته تعطیلی مجلس ،اقدامات مربوط به شکل گیری و آغاز
به کار این کمیسیون مشترک انجام خواهد گرفت.وی در واکنش به خبر تحت پوشش قرار

گرفتن مناطقی از ایران توسط اینترنت ماهواره استارلینک و عاقبت طرح صیانت با توجه
به آغاز به کار این فناوری جدی بیان کرد :در خصوص جزئیات و ابعاد این موضوع باید در
آینده صحبت کرد ،این موضوع قطعا با حضور کارشناسان به بحث و بررسی گذاشته خواهد
شد ،آنچه در خصوص این طرح بحث خواهد شد مسئله سامان دهی پیام رسان ها و سامان
دهی فضای مجازی میباشد ،تاکید ما بر این است که یک ساماندهی در فضای مجازی
شکل بگیرد که موضوعی هم که به آن اشاره کردید نیز در این حوزه به صحبت گذاشته
خواهد شد.به گزارش ایسنا،اخیرا همزمان با اینکه تصمیم مجلس در خصوص طرح صیانت
از حقوق کاربران در فضای مجازی به موضوع داغ گفتمان کاربران در شبکه های اجتماعی
تبدیل شده بود خبر تحت پوشش قرار گرفتن مناطقی از ایران توسط اینترنت ماهوارهای
استارلینک شرکت اسپیس ایکس واکنش های بسیاری را به همراه داشت.
وزارت امور خارجه ایران کاردار انگلیس را احضار کرد

بعد از ظهر امروز کاردار بریتانیا در تهران در نبود ســفیر این کشور در اعتراض به اتهامات
وزیر خارجه کشور متبوعش علیه ایران از سوی رئیس اداره سوم غرب اروپا به وزارت امور
خارجه احضار شد.در این مالقات رییس اداره سوم غرب اروپا ضمن ابراز تاسف از اتهام بی
پایه واساس وزیر خارجه بریتانیا تاکید نمود ،این اظهارات شتابزده ،متناقض و بدون سند و
مدرک مردود بوده و قویا محکوم اســت.رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه
افزود :این نخســتین اتهام شتابزده و بدون دلیل و مدرک بریتانیا علیه جمهوری اسالمی
ایران نیست بلکه این کشور در گذشته نیز در مواردی ایران را متهم به اقداماتی کرده که
هرگز ثابت نشده و تاکنون سندی و مدرکی در تایید آنها ارائه نگردیده است.رئیس اداره سوم
غرب اروپا ادامه داد ایران همواره خلیج فارس را آبراهی امن برای عبور بی ضرر کشتیها
دانسته و برای تثبیت و تحکیم امنیت در آن کوشیده است.
وی افــزود :منبع بی ثباتی در خلیج فارس نه ایران که حضــور ناوها و نیروهای نظامی
کشورهای فرا منطقه است.
سرمقاله والاستریتژورنال :بایدن مذاکرات برجام را ترک کند

یک روزنامه آمریکایی در ســرمقاله روز دوشــنبه خود از دولت «جو بایدن» خواسته
مذاکرات وین برای مشــخص کردن وضعیــت اجرای برجام را تــرک کند.روزنامه
والاستریتژورنال اتهامات رژیم صهیونیســتی درباره نقشآفرینی ایران در حمله به
نفتکش «مرســر اســتریت» تکرار کرد و در آغاز این سرمقاله نوشت« :رئیسجمهور
بایدن باید چند ســیلی از ایران بخورد تا بپذیرد که با بازگشت به توافق هستهای سال
 ۲۰۱۵نمیتواند رفتار مخرب تهران را تغییر دهد؟»جمعه گذشته یک گروه اطالعاتی-
امنیتی دریایی موســوم به «دریاد گلوبال» در گزارشــی اعالم کرد ،یک کشتی که با
پرچم لیبریا در حال حرکت در  ۲۸۰کیلومتری بندر الدقم در دریای عمان بود ،با یک
هواپیمای بدون سرنشین هدف قرار گرفت.مقامها و رسانههای رژیم صهیونیستی تنها
ســاعاتی بعد از وقوع این حادثه بدون ارائه هیچگونه مستنداتی مدعی شدند که ایران
عامل حمله به کشتی تجاری «مرسر استریت» بوده است«.آنتونی بلینکن» ،وزیر امور
خارجــه آمریکا و «دومینیک راب» ،وزیر امور خارجــه انگلیس نیز به پیروی از رژیم
صهیونیســتی مدعی شــدهاند که ایران در انجام این حمله دست داشته است«.سعید
خطیبزاده» ،ســخنگوی وزارت خارجه ایران این اتهامات را رد کرد .او در نشســت
خبری روزانه گفت« :موجودیت نامشــروع رژیم اشــغالگر قدس باید دســت از اتهام
زنیهای واهی بردارد .این رژیم بار اولش نیســت که از این اتهامات متوجه جمهوری
اسالمی ایران کرده است».

