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پرداخت ۹۹درصدمطالبات
گندمکارانخراسانجنوبی

مدیر تعاون روستایی خراسانجنوبی گفت۹۹ :
درصــد مطالبات گندمکاران خراسا نجنوبی
پرداخت شده است .سید حسن رضــوی ،مدیر
تــعــاون روســتــایــی خــراســانجــنــوبــی امـــروز در
گفتوگو با فــارس اظهارکرد :طرح تضمینی
خرید گندم از جمله طر حهایی بوده که دولت
بــرای حمایت از کــشــاورزان اجــرا کــرده است.
وی با اشاره به این که از آغاز اجرای طرح خرید
تاکنون میزان  ۱۰هــزار و  ۷۴۰تن گندم در
استان خریداری شده است ،تصریح کرد :از شروع
طرح که از ابتدای اردیبهشت امسال بوده و تا
پایان برداشت محصول ادامه دارد .مدیر تعاون
روستایی خراسانجنوبی گفت :بیشترین میزان
خرید گندم در راستای اجرای این طرح در استان
مربوط بهشهرستانهایقاین ونهبندان بهمیزان
 ۲هزار تن گندم در هر کدام از این شهرستانها
بــوده اســت .رضــوی افــزود :حــدودهــزار و ۶۰۰
نفر از کــشــاورزان استان در طــرح خرید گندم
همکاری داشتهاند .وی با بیان این که ارزش
خرید گندم از ابتدای طرح تاکنون در استان
هــزار و  ۱۳۲میلیارد ریــال بــوده اســت ،اضافه
کرد :تاکنونهزار و  ۱۱۱میلیارد ریال به حساب
گندمکاران استان واریز شده است .مدیر تعاون
روستایی خراسانجنوبی یادآور شد :پرداخت
مطالبات توسط اداره کل غله و بانک کشاورزی
پیگیری میشود و تاکنون  99درصد مطالبات
به گندمکاران پرداخت شده است .

 2خودکشیدریکروز
سجادپور -دختر  17ساله تبعه افغانستانی که
از تالمات روحی رنج می برد صبح روز گذشته ،در
منزلمسکونیشاندرحالیخودراباشالگردن
حلق آویز کرد که خانواده اش در منزل نبودند.
این حادثه در بولوار طبرسی شمالی مشهد رخ
داد .گــزارش خراسان حاکی اســت :همچنین
عصر روز گذشته جوانی حدود  35ساله خود را
از پل هوایی بزرگراه آسیایی در ابتدای سه راهی
فردوسیمشهدپایینانداختودردمجانسپرد.
کشف علت و انگیزه دو خودکشی مذکور از سوی
قاضیعارفیراد(قاضیویژهقتلعمدمشهد)در
حالی ادامه دارد که سقوط مرد جوان از باالی پل
ترافیک شدیدی را در بزرگراه به وجود آورده بود.

پذیرش آگهیهای ترحیم و تسلیت :پذیرشتلفنی37009999 - 37010:
پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

روایت وزیر نیرو از چگونگی عبور ازگرمای تابستان بدون خاموشی

محرابیان :هیئت حاکمه افغانستان قول داده اند موانع حقابه هیرمند را رفع کنند
حسین بردبار :وزیر نیرو با بیان این که ناترازی برق به
ویژه در ایام اوج بار در تابستان زیاد است ،چگونگی گذر از
گرمای تابستان امسال بدون خاموشی را تشریح کرد .به
گزارش خراسان ،علی اکبر محرابیان دیروز در نشستی
خبری در محل ایــن وزارتخانه با اشــاره به پــروژه های
نیروگاهی کشور گفت  10:هزار مگاوات از این نیروگاه ها
در قالب تفاهم با صنایع کشور و  10هزار مگاوات نیروگاه
تجدیدپذیرو 15هزارمگاواتنیزبهصورتحرارتیتوسط
خود وزارت نیرو یا در قالب قرارداد با وزارتخانه دنبال می
شود و اغلب آن ها کارشان شروع شده و  4200مگاوات
از آن ها به مرحله بهره برداری رسیده است و امیدواریم
 1800مگاوات نیز تکمیل شود .از نیروگاه های طرف
تفاهم با صنایع نیز  6هزار مگاوات عملیات اجرایی شان

شروع شده است .وزیر نیرو افزایش ظرفیت تولید برق را یکی
از محورهای اصلی این برنامه دانست و افزود :برای افزایش ۶
هزارمگاواتیظرفیتتولیدبرقدرکشوراقدامشدایندرحالی
بود که متوسط عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم  ۲هزار
و  ۶۷مگاوات بوده است .محرابیان در بخشی دیگر از صحبت
هایخودتعمیراتاساسیبهموقعنیروگاههاومدیریتمصرف
راازدالیلاصلیگذربدونخاموشیازتابستاندانستوتاکید
کرد :برنامه خاموشی صفر در بخش خانگی مدنظر قرار گرفت
تا رضایت مردم حاصل شود.
ویافزود:امسالمدیریتمصرفدربخشاداریبهجدمدنظر
قرار گرفت و با اقدامهای صورت گرفته تاکنون  ۳۰درصد
صرفهجویی در این بخش محقق شده است.
وزیر نیرو راهکارهای تحقق این  ۳۰درصد را تغییر ساعت کار

اداری ،تنظیم دمای کولرها و تاسیسات سرمایشی برشمرد
و گفت :امسال در بخش خانگی حماسه اتفاق افتاد .اگرچه
سیاست ما در این بخش اعمال نشدن خاموشی تا آن جا
که امکان دارد بود اما باور نکردنی بود که حدود  ۴۰درصد
مشترکان در زمینه مصرف برق رعایت کردند .وی اظهار
کرد :امسال حدود  ۱۱میلیون مشترک نسبت به مصرف
سال گذشته خود کمتر مصرف داشتند و متوسط پاداشی
که تا تیرماه به این دسته از مشترکان پرداخت شد ۲۵۰
میلیارد تومان بود.
محرابیان تاکید کرد :هیئت حاکمه افغانستان قول داده
ما حقابه خودمان را دریافت کنیم .البته دولت افغانستان
نیز اعالم کرده که به معاهده بین دو کشور برای اختصاص
ساالنه 820میلیون متر مکعب آب هیرمند پایبند است.

بی خیال واردات خودرو شویم؟

هرچند مسئوالن از آزادسازی واردات خودرو تا شهریور خبر داده بودند اما در فاصله یک هفته تا شهریور ماه حتی از آیین نامه هم خبری نیست!

مصطفوی -بــازار خــودرو همچنان در رکــود و انتظار
بیپایان خودروهای وارداتی و تاثیر آن بر قیمت هاست
اما گزارش ها و خبرها نشان می دهد که تا مدتی نباید
چشمانتظارخودروهایوارداتیوتازهباشیم.هرچنددر
روزهایگذشتهباکاهشقیمتنرخارز،قیمتخودروها
هم کاهش داشته اما بیشتر سرمایه گذاران از چندماه
پیش صبر پیشه کرده اند تا ببینند واردات خودرو چه
زمانی آغاز می شود .یکی از هشت فرمان رئیس جمهور
برای صنعت خودروسازی که اسفند ماه سال ۱۴۰۰
صادر شد ،اشاره به رفع ممنوعیت واردات خودرو که از
سال  ۹۷آغاز شده بود ،داشت.
در فرمان رئیس جمهور آمده بود که «به منظور افزایش
رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار ،متناسب سازی
قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز
بــازار ،موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال
 ،۱۴۰۱حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش
صادرات خودرو و قطعات ،نسبت صادرات به واردات در
صنعت خودرو افزایش یابد».
پس از کش و قوسهای فراوان درباره واردات یا عدم
واردات خــودرو در اوایل امسال و سپس تنظیم آیین
نامه واردات خودرو ۲۱ ،تیر ماه منوچهر منطقی معاون
صنایع حمل و نقل وزیر صمت بر اساس صحبتهای
فاطمی امین وزیر صمت که از ما هها قبل و منطبق با
فرمان رئیس جمهور خبر از واردات خــودرو به کشور
میداد ،وعده ورود خودرو تا شهریور ماه را داد و اعالم
کرد که «اجرایی شدن این آیین نامه منوط به مصوبه
هیئت دولت است ضمن این که بر اساس برنامهریزی
صورت گرفته ،تا شهریور  ۱۴۰۱واردات خودرو انجام

میشود ».معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت حتی ۲۳
مرداد ماه دوباره در باره واردات خودرو صحبت و اعالم کرد
که «زمانی که قرار است خودرو با قیمت مشخص و برای طیف
خاصی وارد شود ،مهندسی معکوس انجام میشود؛ به این
معنی که هزینه حمل و نقل ،تعرفه گمرکی ،اسقاط (برای
واردات هر خودرو ۲،خودرو باید اسقاط شود) و غیره محاسبه
خواهد شد .سپس مشو قهایی بــرای کاهش مؤلفههای
مذکور پیشبینی میشود تا قیمت هدف برای خودروهای
اقتصادی به دست آید .بنابراین مشوقهایی برای واردات
خودروهای اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ بهطور مثال
تعرفه واردات تا  ۲۰درصد کاهش مییابد یا از اسقاط معاف
میشوند».
▪هیچ خبری از آیین نامه نیست؟

هرچند مسئوالن وعده های زیادی درباره واردات خودرو
تاکنون داده انــد امــا در فاصله یک هفته تا آغاز شهریور
هنوز هیچ خبری در باره تصویب آیین نامه واردات خودرو
در هیئت دولت منتشر نشده و تنها اخبار متناقضی از
جانب نمایندگان مجلس رسانهای شده است؛ به عنوان
نمونه علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس به تازگی
در اظهارنظری در باره سرنوشت آیین نامه واردات خودرو

گفته است که «مسئولین مربوط گفتهاند که در حال طی
کردن مراحل نهایی تصویب این آییننامه هستیم؛ اما
مشخص نیست که ایــن تأخیر با چه توجیهی صورت
میگیرد .دولت باید هر چه سریعتر آن را به مجلس ارائه
کند تا مجلس آن را با قانون تطبیق دهد تا مشکلی نداشته
باشد».
اما از طرفی دیگر نصرا ...پژمانفر رئیس کمیسیون اصل
 ۹۰مجلس در اظهارنظری گفته است که «پیش کشیدن
مسئله واردات خودرو تنها تلنگری به خودروسازان بود
تا کیفیت خودروهای خود را باال ببرند .در واقع این همه
هیاهو و گمانهزنی تنها برای این بوده که خودروسازان
احساس خطر کنند و بخواهند کیفیت خودروهای خود
را باال ببرند».
آن طور که خبرگزاری مهر نوشته تعیین تکلیف نشدن
واردات خ ــودرو و انتشار اظــهــارات متناقض از سوی
مسئوالن کشور ،تنها نتیجهای که داشته تشدید رکود در
بازار خودرو و بالتکلیفی خریداران و البته فروشندگان
بوده است ،چراکه طبق گفته فعاالن بازار ،بازیگران این
بــازار از حدود  ۴ماه پیش منتظر تعیین تکلیف واردات
بوده و هر گونه تصمیم گیری در باره خرید یا فروش خودرو
را منوط به این سیاست کردهاند.

اخبار
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شوکاختاللدراینستاگرام
ایرانیها

ماجرای اختالل گسترده در اینستاگرام کاربران
ایرانی چیست؟
مرجانی -از دو روز پیش بخش زیادی از کاربران ایرانی در اتصال
به شبکه اجتماعی اینستاگرام با مشکل مواجه شدهاند .اینترنت
ایران طی چند هفته گذشته روزهای پرفراز و نشیبی را پشتسر
گذاشتهاست؛ازقطعیتااختالالتمقطعیدربخشهایمختلف
کشور .حال بهنظر میرسد که کاربران برای دسترسی به شبکه
اجتماعی اینستاگرام هم با مشکالت عمدهای دستوپنجه نرم
میکنند .نکته عجیب ماجرا هم جایی است که برخی گزارش
ها نشان می دهد اختالل در اینستاگرام مختص ایرانی هاست
و چنان چه با آی پی های غیرایرانی وارد اینستاگرام شوید این
اختالل رفع خواهد شد .برخی کاربران نوشته اند که درصورت
استفاده از نرمافزارهای تغییر  ،IPمشکل مذکور برطرف خواهد
شد .ازاینرو این احتمال وجود دارد که اختالالت تنها به داخل
کشور محدود شود.
این در حالی است که قبال هم اظهاراتی دربــاره طرح صیانت،
کاهش پهنای باند برای اینستاگرام و ...برخی تولیدکنندگان
محتوا و کسب و کارهای فضای مجازی و مصرف کنندگان از این
اپلیکیشن را دچار نگرانی کرده که احتمال دارد این اختالل در
اینستاگرام به همین خاطر باشد .نکته ای که در روز گذشته در
فضای مجازی هم بسیار خبرساز شده است.
آن طور که تجارت نیوز نوشته :با توجه به شواهدی که درباره
موضوعات زیر ساختی در حال اثر گذاشتن است ،به نظر میآید که
بهصورتناگفتهونانوشتهیکسریتغییراتیداردایجادمیشود.
مهدیرزمیکارشناسحوزهآیتی درهمینزمینهگفتهاستکه
وزارت ارتباطات روی فضای مجازی و یک سری پروتکلهایی مثل
 HTPSدارد اثر میگذارد و این طور که از شواهد پیداست ،روی
پهنای باند بینالملل هم دارند تفاوت قائل میشوند.
این کارشناس در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که این تغییرات
باهدف اجرای طرح صیانت است یا خیر؟ گفت« :با توجه به این
که چراغ خاموش دارد انجام میشود ،نه میتوان آن را نفی کرد و
نه اثبات؛ ولی دستکم این حس و تصور در فضای عمومی ایجاد
میشود ».این در حالی است که سایت خبری انتخاب هم با تیتر
« فیلترینگ چراغ خاموش اینستاگرام؟» گفته است  :درحالی که
برخی این اتفاق را اجرای چراغ خاموش طرح صیانت توسط وزارت
ارتباطاتبیانکردهاند،اینوزارتخانهوشخصعیسیزارعپوروزیر
هنوز هیچ واکنشی به محدودیت های اخیر نشان نداده اند.
این در حالی است که برخی نظرسنجی ها مانند نظرسنجی
زومیت و سایت های دیگر نشان می دهد اینستاگرام برای برخی
کاربران قابل دسترسی است اما سرعت بسیار کندی دارد و
بسیاری هم توضیح دادند که صرفا با فیلترشکن قادر به باز کردن
اینستاگرام هستند .هرچند که تا شب گذشته هنوز هیچ گزارش
رسمی از فیلترینگ اینستاگرام منتشر نشده و مقامهای وزارت
ارتباطات این موضوع را تایید نکردهاند اما کاربران فضای مجازی
طی روز گذشته شواهد زیادی از فیلترینگ اینستاگرام ارائه و از
این اختالل ابراز نگرانی و نارضایتی کرده اند.

