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دفترخانههاهمچنانعلیهبرگسبزوفرارچرخهادرپیچ!


آتشفشان زیردریایی



3.9 M views

3.1 M views

زوردفترخانههابهمردمرسیدهاست!

فرارچرخ خودروهایداخلیدرپیچ!

در حالی که مسئوالن در پلیس راهــور ،مجلس و حتی
قوه قضاییه میگویند برگ سبز ،سند خودرو محسوب
میشود ،برخی دفترخانهها از تنظیم وکالت تعویض پالک
با برگ سبز خــودداری می کنند .روز گذشته تصویری
از یک اعالمیه روی دیوار دفترخانه ای منتشر شد که
روی آن نوشته شده« :برابر بخشنامه ریاست محترم
قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور :تنظیم
وکالتنامه تعویض پالک روی برگ سبز خودرو امکان
پذیر نمی باشد ».این در حالی است که دادستان کل
کشور چند وقت پیش در گفت و گو با خبرنگار صدا و سیما
گفته« :اگر دفترخانهای برای زدن وکالت نامه برای نقل و
انتقال خودرو به بهانه این که باید سند قطعی زده شود،
سر باز زند؛ تخلف و ترک امر و قابل تعقیب است ».کاربری
نوشت« :هرچند که بهتره برای این جور کارها وکالت ندیم
و خودمون پیگیرش باشیم ولی مسئوالن یک بار برای
همیشه تکلیف برگ سبز خودرو رو مشخص کنن دیگه».

خبر باز نشدن ایربگ خودروها را هنوز در حال واکاوی
بودیم که سردار حمیدی ،رئیس پلیس راهور تهران از
یک مشکل دیگر خودروهای داخلی که می تواند بسیار
خطرناک و حادثه خیز باشد ،پرده برداشت .سردار حمیدی
در خصوص این مشکل گفته« :در برخی خودروها اگر
کمی تندتر بپیچید؛ ممکن است چرخ خودرو باز شود ».او
ادامه داد« :ایربگ که جای خود دارد .بیشترین نواقص در
خودروهای ایرانی است ».کاربری در این باره نوشت« :اگه
می دونید خودروی ایرانی این همه مشکل داره چرا اجازه
پالک گذاری می دید که جون مردم به خطر بیفته؟» کاربر
دیگری نوشت« :این نتیجه انحصاره و گرنه در بازار رقابتی
خبری از این همه ایراد نیست در ضمن نهادهای نظارتی
مثل استاندارد ،داشتن چیکار می کردن؟»





3.4 M views

شایعاتساختگیعلیهگندموارداتی
2.8 M views

کالهبرداریشهرامجزایریازوکیلش!
سیدمحمود علیزاده طباطبایی که وکالت برخی چهره های
معروف از جمله محمدعلی نجفی ،شهردار سابق تهران
و شهرام جزایری را برعهده داشته ،خاطره عجیبی از
کالهبرداری شهرام جزایری از خودش بیان کرده که
بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت .او می گوید:
«از شهرام جزایری یک ریال حق الوکاله نگرفتم و او را
از اعدام نجات دادم .یک روز شهرام به من گفت آقای
طباطبایی شما (به خاطر وکالت) بیش از یک میلیارد از
من طلب دارید ...من یک آپارتمان از کسی طلب دارم که
باید  350میلیون به او بپردازم بیا و این مبلغ را تو بده و
آپارتمان مال تو باشد ».این وکیل می گوید پول را دادم
و مبایعه نامه را نوشتیم و قرار شد خود جزایری خانه را
بفروشد که خبری از او نشد .طباطبایی می گوید« :بعد از
سه ماه گفتم شهرام چه شد و او گفت نزدیک به 100
طلبکار سه میلیونی داشتم و دیدم تنها کسی که کاله
سرش بذارم ازم شکایت نمی کنه تویی».

سوانیم اب فوران

یکی از ادعاهای پرحاشیه و خبرساز روز گذشته مربوط به
ادعای وجود سم در گندم های وارداتی از روسیه بود ،اما
همه چیز به یک تیتر بر می گردد .خبرگزاری ایلنا در خبری
با عنوان «آیا واردات گندم آلوده به سرب از روسیه صحت
دارد؟» به این موضوع پرداخته و هر چند در خبر خود
وجود سرب در گندم را تکذیب کرده اما به اعتقاد برخی از
کاربران شبکه های اجتماعی همین تیتر باعث ایجاد جنگ
روانی و برداشت غلط شده است .البته همان طور که گفته
شد ،ایلنا به نقل از رئیس کانون انجمنهای صنایع غذایی
ایراننوشت«:شرکتبازرگانیدولتیسالمتاینمحموله
را تایید کرده است .این محموله  100درصد سالم بوده و
مصرفآنمشکلیندارد.میزاناینمحموله باریککشتی
بوده است ».کاربری نوشت« :سالمت غذایی مردم شوخی
بردار نیست و باید مسئوالن در این زمینه دقت زیادی به
خرج بدن البته بدبین کردن مردم هم خودش می تونه
عواقب خطرناکی داشته باشه».





منوی اقتصادی توافق 25ساله اب چین
اگر تا حاال فکر می کردید که فقط کوه ها محلی برای
خروش آتشفشان ها هستند باید بدانید که سخت در
اشتباه بوده اید .ما در اقیانوس ها به ویژه اقیانوس آرام
ده ها برابر آتشفشان های روی خشکی آتشفشان داریم
و فــوران یکی از آن ها در اقیانوس آرام در شنبه ای که
گذشت باعث موج هایی شد که ویدئوی برخی از این
امواج سهمگین در «پــرو»« ،سانفرانسیسکو»« ،سانتا
کروز» و «ژاپــن» در شبکه های اجتماعی بازنشر شد .با
این حال روز گذشته تصاویری از امواج سونامی حاصل
از فوران یک آتشفشان زیردریایی که در روز شنبه اتفاق
افتاده در شبکه های اجتماعی نشان می داد که آب
وارد ساختمان یک کلیسا و چندین خانه شده و به گفته
شاهدان ،خاکستر در حال باریدن بر سر پایتخت است.
هشدار وقوع سونامی باعث شد که ساکنان به سمت
مناطقمرتفعنقلمکانکنند.درادامهضمنبررسیاین
حادثهدربارهآتشفشانهایزیردریاییهمنوشتهایمکه
خواندنشمیتواندبرایتانجذابباشد.
▪کجا،چهاتفاقیافتاد؟

روز شنبه یک آتشفشان زیردریایی در  65کیلومتری
پایتخت مجموعه جزایر تونگا به مدت  8دقیقه فوران
کرد که باعث ایجاد امواج سونامی شد و با مجموعهای از
 ۱۷۰جزیرهدرشرقاسترالیاودراقیانوسآرام،برخورد
کرد.یکیازساکنانتونگاگفته«:هنگامفورانآتشفشان
تصورکردیمبمبدرنزدیکیمامنفجرشدهاست».مرکز
زمینشناسیتونگاهماعالمکرده«:ستونهاییازگاز،
دود و خاکستر تا ارتفاع  ۲۰کیلومتری به هوا بلند شده
اســت ».مقامات سووا پایتخت جزیره فیجی گفتهاند
که فوران  8دقیقهای آتشفشان آن قدر شدید بوده که
صدایش مانند رعد و برق بلند توفان در این جزیره در
فاصله  ۸۰۰کیلومتری شنیده شده است .گفته شده
محققانپسازشروعفورانآتشفشان،انفجارهایعظیم
و رعد و برق را در نزدیکی آتشفشان مشاهده کردند.
تصاویرماهوارهاینشانمیدهدکهتودهایازخاکستر،
بخاروگازبهعرض ۵کیلومتروتاحدود ۲۰کیلومترازاین
آتشفشان باال میرود .هنوز از خسارات جانی و مالی این
اتفاقگزارشیبیروننیامدهاست.
▪جزیرههایآتشفشانساخت

2.1 M views

تشریحجنجالیرویکردگفتمانیشهردار
2.4 M views

هاسکیدرلوت!
هانیه توسلی ،بازیگر سینما و تلویزیون عکسی را به
همراه سگ خود که از نژاد هاسکی است در کویر لوت
منتشر کرد که واکنشهای بسیاری را در فضای مجازی به
دنبال داشت چرا که این سگ مخصوص مناطق سردسیر
و قطبی است .کاربران از این که برخی به اسم حامی
حیوانات آن ها را آزار می دهند ،گالیه کردند .در همین
زمینه کاربری نوشت« :اگه می خواین ژست حیوان
دوستی بگیرید حداقل برید درباره حیوونا مطالعه کنید
تا به جای قطب سگ هاسکی رو نبرید کویر لوت ».کاربر
دیگری نوشت« :توی قیافه سگه یه (خدا گرگ بیابون رو
اسیر این جماعت نکنه) خاصی موج می زنه!» کاربری هم
نوشت« :بردن هاسکی به کویر مثل بردن شتر به قطبه!»

روز گذشته ویدئویی از شهردار مشهد دست به دست
شد که او در بخشی از آن در خصوص رویکرد گفتمانی
می گوید« :آب دریاچه را که یک سازه بتنی وسط آن
است در زمان هایی از روز مواج میکنیم و این سازه
بتنی را به شکل یک کشتی در می آوریــم تا تداعی
کننده «ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه»
باشد و با این کار رویکرد گفتمانی به ماجرا می دهیم.
حجت االسالم محمدرضا زائری با بازنشر صحبت های
شهردار در اینستاگرامش نوشت ...« :به گیرنده خود
دست نزنید ،اشکال از فرستنده است! بعد از  ٤٣سال
حاکمیت دینی در جمهوری اسالمی ،کار شهر مشهد و
پایتخت معنوی ایران از سخنرانی های آرمانی مسجد
کرامت به این جا رسیده! آیا نباید خون گریست؟»
کاربری در عین حال نوشت« :ادعاهایی درباره اینکه
این انتقاد آقــای زائــری بهخاطر لغو قــراردادش در
بازارچه کتاب است مطرح شده ».کاربران بسیاری هم
واکنشهای انتقادی به این سخنرانی شهردار داشتند.

شاید باورتان نشود اما بسیاری از جزیره های موجود در
جهانساختهشدههمینآتشفشانهایزیرآبهستندو
آخرینجزیرهساختهشدهازاینآتشفشانهادرمجموعه
جزایر ژاپن قرار دارد که بر اثر فعالیت های آتشفشانی
شکل گرفته است .گارد ساحلی ژاپن در اواخر مرداد
امسال ،این جزیره جدید را پس از فوران آتشفشانی در
 ۵۰کیلومتریجنوب«ایووجیما»کشفکرد.ایناتفاقبه
ویژهدرژاپنیکاتفاقغیرمعمولنیست.جزایرجدیدی
درژاپندرسالهای ۱۹۱۴،۱۹۰۴و ۱۹۸۶بهاینشکل
تشکیل شدهاند که البته همگی آن ها به دلیل فرسایش
بهزیرآبرفتهاند.اکنوناگراینآتشفشانبهفورانخود
ادامه دهد و پوستهای قوی ایجاد کند ،این جزیره جدید
میتواندبهجایآنکهموقتیباشد،بهیکجزیرهدایمی
تبدیلشود.دراینصورتمیتوانآنرابهقلمرویژاپن
اضافهکرد.
▪نکاتیجالبازآتشفشانهایزیرآب

* در سطح زمین حدود  1500آتشفشان فعال داریم،
در حالی که تخمین زده شده است در اقیانوس آرام به
تنهاییبیشاز 10هزارآتشفشانوجوددارد.
* جزایر هاوایی به دلیل چنین فورانهای آتشفشانی
تشکیلشدهاست.
* آب (با فشار حدود  250برابر بیشتر) فشار بیشتری
را در سطح زمین نسبت به هوا اعمال میکند .این فشار
بیشترمیتواندبهانفجاردرزیرآبمنجرشود.
* کوههای دریایی چیزی نیستند ،جز ساختارهایی که
توسط آتشفشان های خاموش زیر دریا شکل گرفتهاند.
طبق پیشبینی دانشمندان ،حــدود  100هــزار کوه
دریایی در سراسر جهان وجود دارد.

نگاهیبهسیرتاریخیتوافقراهبردیایرانوچین،دالیل 2کشوربرایتوافقوبرآوردیازپروژههایاقتصادیرویمیز
مهدی حسن زاده  -در سفر اخیر وزیر امور خارجه کشورمان به چین ،آغاز اجرای توافق  25ساله ایران و چین اعالم شد .توافقی که
چندسالاستیکیازمباحثخبریمهمکشورمحسوبمیشودواگرچهجزئیاتاینتوافقراهبردیکهبهمثابهنقشهراههمکاری
بلند مدت دو کشور است ،اعالم نشده اما براساس اطالعات قبلی می توان درباره محورهای مهم این توافق و برخی جزئیات آن به
درک مشخصی رسید .در عین حال این توافق اگرچه جنبه های فرهنگی و سیاسی و امنیتی نیز دارد اما پرواضح است که بخش مهم
آنمعطوفبههمکاریهایاقتصادیخواهدبودکهازاینپسبایددرقالبقراردادهایمتفاوتبیندوکشورمنعقدواجراییشود.بر
همیناساسنگاهیانداختهایمبهظرفیتهایاقتصادیمهمیکهمیتوانددراینقالبمبنایهمکاریهایگستردهومهمقراربگیرد.
▪سیرتاریخیتوافق
نخستین اخبار از این توافق در سفر بهمن ماه سال  94شی جین
پینگ،رئیسجمهورچینبهایرانمخابرهشد.دربیانیهصادرشده
درپایاناینسفراعالمشدکهدوکشور،سطحروابطرابه«مشارکت
جامع راهبردی» ارتقا داده انــد .همچنین اعــام شد براساس
پیشنهاد طرف ایرانی به منظور تنظیم روابط بلندمدت در بازه
زمانی  25ساله با چین ،دو طرف در بند  6بیانیه مذکور تمایل و
آمادگیخودرابرایرایزنیومذاکرهبهمنظورانعقادسندهمکاری
بلندمدت اعالم کرده اند .همچنین در همین سفر مقام معظم
رهبری در دیدار رئیس جمهور چین« ،توافق رؤسای جمهوری
ایرانوچینرابراییکروابطاستراتژیک 25ساله،کام ً
الدرست
وحکمتآمیز»دانستند.پسازآنازاسفند 94تابهمن،97وزارت
امور خارجه با وزارتخانهها و نهادهای مختلف داخلی ،جلسات
متعددیراباهدفتعییناولویتها،تدوینپیشنویسومفادقابل
طرحدراینسندبرگزارکرد.اسفندسال 97بودکهعلیالریجانی،
رئیس وقت مجلس در سفر رسمی به چین در دیدار با شی جین
پینگ ،رئیس جمهور چین ،از نهایی شدن پیشنویس سند 25
ساله در آیندهای نزدیک خبر داد .سرانجام  ۷فروردین ،۱۴۰۰
اینسندتوسط محمدجوادظریف و وانگیی،وزیرانخارجهوقت
ایرانوچینامضاشد.
▪وضعیتتجارتایرانوچین
حجم روابط تجاری دو کشور در سال های اخیر حدود ۲۰میلیارد
دالر بوده است .از سال  95تاکنون صادرات ما به چین در سال
حدود  9میلیارد دالر و واردات ما بین  9تا  13میلیارد دالر بوده
است.چینبزرگترینتامینکنندهتجهیزاتالکتریکی،صوتی-
تصویری،شیمیاییوصنعتیایراناست.ازطرفدیگرایرانیکیاز
صادرکنندگانبزرگنفتبهچینمحسوبمیشودووارداتنفت
ازایرانتاقبلازتحریمهاحدود 6.5درصدکلوارداتنفتیچینرا
تشکیلمیداد.هماکنونآماردقیقیازصادراتنفتایرانبهچین
وجودنداردولیآمارهایغیررسمینشانمیدهدکهچینبزرگ
ترینخریدارنفتایراندردورهتحریمهاست.درچنینشرایطی،
هدف گذاری ایران و چین برای توافق  25ساله اگرچه به افزایش
تجارتبیندوکشورمنجرمیشود،اماموضوعفراترازاینمسئله
است.موضوعتوافقایرانوچینرابایدابتدادربسترابتکار«کمربند
وراه»چیندید.
▪ 3هدف چین از «کمربند و راه» و نقش ایران در این طرح

این طرح که توسط شی جین پینگ ،رئیسجمهور چین ،در سال
 ۲۰۱۳ارائه شد ،شامل دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه
ابریشم»و«راهابریشمدریایی»است«.کمربنداقتصادیراهابریشم»
در مسیر باستانی راه ابریشم ،چین را از طریق آسیای مرکزی،
روسیه و خاورمیانه به اروپا متصل میکند« .راه ابریشم دریایی»،
چین را از طریق دریا به جنوب شرق آسیا و آفریقا مرتبط میکند و
بیشاز60درصدجمعیتجهانراکهدربیشاز 60کشورآسیایی،
اروپاییوآفریقاییزندگیمیکنند،دربرمیگیرد.اینابتکار30
درصد تولید ناخالص داخلی جهان و 35درصد تجارت جهانی را
پوشش خواهد داد و به طور مشخص سه هدف اصلی دارد .هدف
نخست،خروجچینازمحاصرهدریاییواتکایصرفبهتنگهماالکا
در حدفاصل مالزی و اندونزی است .تقریب ًا 60درصد حمل و نقل
دریاییجهان-بیشاز 150کشتیدرروز-کهبیشترنفتکشهای
چینوژاپنهستندازاینتنگهعبورمیکنند.نگرانیازنفوذآمریکا
و رقبای منطقه ای نظیر هند و ایجاد محدودیت بر نقل و انتقاالت
دریاییچین،نگرانیهمیشگیدولتمردانپکنبودهاست.هدف
دومتبدیلچینبهقدرتاولاقتصادیجهانباایجادفرصتهای
جدیدبرایتوسعهصنعتیچینازمسیرصادراتکاالوخدماتفنی
ومهندسیدرطولزنجیرهکشورهایمرتبطبااینایدهاست.هدف
سوم نیز ایجاد ثبات سیاسی و اتصال منافع کشورهای مختلف در

طولزنجیرهبهیکدیگراستکههمکاریراجایگزینتنشسیاسی
میکند.براساسنقشههایمنتشرشدهازچندمسیراصلیابتکار
کمربند و راه ،ایران جزو حلقه های اصلی مسیر زمینی است که از
چین آغاز و پس از گذر از ایران به ترکیه و در نهایت اروپا منتهی می
شود.تصویر،گذراینمسیرازایرانرانشانمیدهد.عالوهبراین،
ایران به عنوان یکی از منابع تامین انرژی از جمله نفت خام ،مواد
اولیهنظیرسنگآهنومحصوالتخامپتروشیمی،جایگاهمهمی
در اقتصاد چین دارد و به همین دلیل ،یکی از اولویت های جدی
چیندرابتکارکمربندوراه،ایراناست.
▪توافق 25سالهدرمرحلهورودبهجزئیاتپروژهها

دوروزقبلوزیراقتصادازپیگیریقراردادهایمرتبطباتوافق25
سالهایرانوچینخبردادوگفتکهاینقراردادهادرمرحلهنهایی
شدن است .با این حال اگرچه فهرست این قراردادها مشخص
نیست اما می توان برمبنای پروژه های قبلی چینی ها در ایران و
برخی گمانه ها مواردی از این قراردادها را فهرست کرد.پیش از
این نشریه پترولیوم اکونومیست در تاریخ ۳سپتامبر۱۲( ۲۰۱۹
شهریور )۹۸از سرمایهگذاری ۴۰۰میلیارد دالری چین در ایران
خبردادومدعیشدکهطیاینتوافقنامه،چین ۲۸۰میلیارددالر
درصنعتنفتوگازو ۱۲۰میلیارددالردرصنعتحملونقلایران
سرمایهگذاریمیکند.
▪فهرستبلندپروژههایاقتصادیایرانرویمیزچین

بــه صـــورت کلی بــراســاس آمــارهــا حـــدود  100هـــزار پ ــروژه
اقتصادی و عمرانی نیمه تمام در کشور وجــود دارد که تکمیل
آن ها براساس بــرآوردهــای فعلی به هــزار هــزار میلیارد تومان
( 1.000.000.000.000.000تومان)اعتبارنیازدارد.بهطور
مصداقیدربخشهایمختلفمیتوانپروژههاییرافهرستکرد.
انرژی:در بخش انرژی ،عالوه بر تداوم خرید نفت از ایران ،حضور
چینی ها در توسعه میادین بزرگ نفت و گاز و نوسازی پاالیشگاه
های کشور یکی از زمینه های مهم همکاری است .توسعه فاز 11
پارس جنوبی ،توسعه میدان گازی پارس شمالی ،توسعه میادین
نفتی آزادگان و یادآوران و نوسازی برخی پاالیشگاه های قدیمی
داخلیازجملهپاالیشگاههایآبادانوتهرانازمهمترینپروژههای
نفتی و گازی است که مشارکت چینی ها در توسعه آن ها محتمل
است .در دیگر بخش های انرژی کشور نیز توسعه انرژی های پاک
و نوسازی نیروگاه های فرسوده از مهم ترین پروژه های مرتبط با
صنعتبرقاست.
مالی:ارتقایهمکاریهایبانکی،مالیوبیمهایوگشایششعب
بانکهایایرانوتاسیسبانکمشترکایرانوچینبهویژهایجاد
پیامرسانملیمیاندوکشورباهدفایجادپیمانپولیدوجانبهاز
همکاریهایمحتملدربخشهایبانکیومالیاست.
حملونقل:دربخشراهکهیکیدیگرازمهمترینمحورهایتوافق
 25ساله است ،کمک به ساخت خط آهن در نقاط مختلف کشور
و برقی سازی خطوط آهن مثل خط آهن تهران  -مشهد ،توسعه
شبکه مترو در شهرهای بزرگ ایران ،مشارکت در توسعه سواحل
مکران ،توسعه بنادر ایران از جمله بندر چابهار و تکمیل بزرگراه
ها و آزادراه های داخلی و بین المللی ایران از مهم ترین محورهای
همکاریاست.
مسکن :دربخشمسکننیزطیماههایاخیر،اخباریازحضور
چینیهادرقالبصنعتیسازیساختمسکنبرایطرحنهضت
ملی مسکن و ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال
شنیدهشدهاستکهمیتوانآنرانیزدرقالبتوافق 25سالهدید.
سایر:همکاریهایمخابراتی،علمی-فناوری،آموزشی،سالمت
و گردشگری از دیگر حوزه های احتمالی همکاری در قالب توافق
 25ساله است که باید منتظر بود تا به تدریج در ماه های آینده
فهرست پروژه های مرتبط با این بخش ها و سرمایه گذاری چینی
هادرتوسعهآنهامشخصشود.

