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روزنامه

- مقامات بیمارستانی استان قندوز در شمال افغانستان اعالم کردند که حمله 
انتحاری روز جمعه در مسجدی در شهرستان سیدآباد استان قندوز تاکنون 

موجب کشته شدن 15 نفر و زخمی شدن 90 نفر شده است.
به گزارش ایرنا، انفجار هنگام ادای نماز جمعه در مسجد شیعیان در شهرستان 
سیدآباد رخ داد که تاکنون شخص و یا گروهی مسئولیت این انفجار را که 

گفته می شود ناشی از حمله انتحاری بوده برعهده نگرفته است.
این  ذبیح اهلل مجاهد معاون وزارت اطالعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان 

حمله را جنایت توصیف کرده و گفته است که نیروهای ویژه طالبان به 
منطقه رسیده و موضوع را بررسی می کنند.

برخی رسانه ها شمار تلفات این حمله را تا 30 کشته نیز گفته اند اما منابع 
رسمی تاکنون این خبر را تائید و یا رد نکرده اند. سخنگویان گروه طالبان 

انفجار امروز را محکوم کرده و جنایت خوانده اند.
تلویزیون ها و صفحات روزنامه ها و  افغانستان،  این خبر در فضای مجازی 

برخی رسانه های خارجی بصورت گسترده منتشر شده است.

سید حسن نصراهلل در دیدار با امیر عبداللهیان: 

ایران یک متحد صادق و دوست وفادار است 
که دوستان خود را هیچ گاه، تنها نمی گذارد

ساداتی نژاد تصریح کرد: رئیس جمهور نگاه ویژه و خاص به حوزه روستاها 
و عشایر و احیای جهاد سازندگی برای رفع مسائل مناطق روستایی دارد 
بنابراین با جدیت مسائل و موضوعات این حوزه از سوی مسئوالن دولتی 

در حال بررسی و پیگیری است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هفته آینده قیمت شیر، پنیر و ماست 
10 درصد کاهش می یابد از توزیع و رفع مشکل کمبود مرغ و تخم مرغ 

در کشور خبر داد.
با روستائیان  دیدار  در حاشیه  نژاد  ساداتی  تسنیم،  سید جواد  به گزارش 
بازار  با اشاره به وضعیت  و عشایر شهرستان زرندیه در جمع خبرنگاران 
و قیمت اقالم مربوط به حوزه کشاورزی و دامی اظهار داشت: تالش ما 
در  ثبات  و  آرامش  ایجاد  وزارت جهاد کشاورزی  و  دولت  مجموعه  در 
بازار محصوالت غذایی است که در این راستا، شرکت پشتیبانی امور دام 
مرغ  توزیع  به  نسبت  تشکل ها  و  اتحادیه ها  با کمک  بخش خصوصی  و 
بررسی های صورت  براساس  که  شهرهایی  در حوزه  تخم مرغ  همچنین  و 

گرفته با کمبود روبرو هستند اقدام می کند.
مرغ،  تأمین  به  مربوط  حاضر  حال  در  مباحث  از  دیگر  یکی  افزود:  وی 
تخم مرغ و لبنیات است که از هفته آینده براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار 
به ریاست معاون اول رئیس جمهور و بنا به دستور رئیس جمهور در مورد 
ثبات قیمت ها و فراوانی و دسترسی اقالم از روز شنبه کاهش 10 درصدی 

قیمت در 3 محصول اصلی یعنی شیر، پنیر و ماست عملیاتی خواهد شد.

ساداتی نژاد تصریح کرد: رئیس جمهور نگاه ویژه و خاص به حوزه روستاها 
و عشایر و احیای جهاد سازندگی برای رفع مسائل مناطق روستایی دارد 
بنابراین با جدیت مسائل و موضوعات این حوزه از سوی مسئوالن دولتی 

در حال بررسی و پیگیری است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مشکالت ارضای و مالکیتی عشایر گفت: 
که  است  مالکیتی  و  اراضی  مسائل  به  مربوط  عشایر  مشکالت  از  بخشی 
به وجود آمده که هفته آینده  منابع طبیعی و مستثنیات در روستاها  بین 
کمیته ویژه ای برای بررسی مسائل بین منابع طبیعی و عشایر و روستاییان 
تشکیل خواهد شد و یکشنبه گزارشی از این سفر را در هیئت دولت ارائه 

خواهم کرد.
وی بیان کرد: مردم می دانند که تولید در حوزه کشاورزی و دامداری کاری 
زمان بر است و هر تصمیمی تا رسیدن به نتیجه نهایی، نیاز به زمان دارد، 
در واقع بخشی از مشکالت امروز تولید به تصمیمات و برنامه ریزی های 
گذشته مربوط است ولی در کل تالش داریم تا از ظرفیت تشکل ها استفاده 

کرده و آرامش در بازار برقرار شود.
گفت:  مرکزی  استان  به  امروز  سفر  به  اشاره  با  کشاورزی  جهاد  وزیر 
از  بخشی  گرفت،  قرار  بررسی  مورد  مشکالت  و  مسائل  امروز  سفر  در 
این مسائل و مشکالت مربوط به حوزه های زیرساختی همچون مشکالت 
بهسازی  مشکالت  اینترنت،  به  دسترسی  و  عشایر  دانش آموز  فرزندان 
جاده های دسترسی عشایر و گازرسانی منطقه بود که مورد اشاره از سوی 

عشایر و روستائیان قرار گرفت.
وی افزود: البته مسئله گازرسانی یکی از مهمترین مطالبات چهارده منطقه 
عشایری زرندیه محسوب می شود که امروز هم در سخنان و گفت وگویی 

که با عشایر و روستائیان داشتیم به این مسئله تأکید داشتند.
ساداتی نژاد عنوان کرد: تأمین نهاده های دامی با توجه به خشکسالی منطقه 
و کمبود نهاده در این منطقه از دیگر مطالبات عشایر است که به صورت 
ویژه رسیدگی خواهد شد، همچنین موضوع دام مازاد نیز مطرح شد، که 
و  ایالم  به  رئیس جمهور  سفر  در  که  ای  مصوبه  مشکل  این  رفع  برای 
کهگیلویه و بویراحمد اعالم شد، در این منطقه به انتخاب عشایر اجرایی 

خواهد شد.
به  را  مازادشان  دام  می توانند  منطقه  عشایر  بنابراین  خاطرنشان کرد:  وی 
یا در صورتی که عالقه دارند دام  بفروشند و  امور دام  شرکت پشتیبانی 
مولد را نگهداری کرده و به صورت امانی علوفه دریافت کرده و پس از 

پرواربندی با این شرکت تسویه حساب کنند.
انار  و  پسته  پایانه   2 احداث  پیگیری  اضافه کرد:  وزیر جهاد کشاورزی 
در  مشکالتی  با  پروژه   2 این  و  شده  انجام  گذشته  از  مرکزی  استان  در 
واگذاری، مالکیت و تسهیالت روبرو هستند که این موضوعات در کمیته 
ویژه بررسی خواهد شد تا بتوان با بهره برداری آنها باغداران ساوه و زرندیه 

از مزایای پایانه ها بهره مند شوند.

نخست وزیر لبنان:

دولت لبنان به ریاست نجیب میقاتی 
را  پیش کار خود  ماه  از یک  کمتر 
آغاز کرده است. این در حالی است 
روی  از  هنوز  سعودی  عربستان  که 
کارآمدن دولت میقاتی که در پی 13 
ماه خال دولت در این کشور صورت 

گرفت، استقبال نکرده است.
لبنان،  وزیر  نخست  میقاتی  نجیب 
و  سیاسی  قبله  را  سعودی  عربستان 
دینی خود خواند. این در حالی است 
که ریاض هنوز هیچ موضع مثبتی را 
در قبال روی کارآمدن دولت او ابراز 

نکرده است.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری 
رسمی لبنان »ان. ان. ای« میقاتی پس 
الراعی«  پطروس  »بشاره  با  دیدار  از 
که  لبنان  مارونی  مسیحیان  سراسقف 
شد،  برگزار  او  مقر  »بکرکی«  در 
باز شدن  بر  مبنی  به سؤالی  در پاسخ 
گفت:  او،  روی  به  عربستان  درهای 
من معتقدم که عربستان قبله سیاسی و 
مذهبی من است و بنابراین درهای آن 
به هیچ وجه بسته نشده است و وقتی 
که هر روز نمازهای پنجگانه خود را 
قبله در عربستان  به طرف  می خوانم، 

سعودی می ایستم.
دولت لبنان به ریاست نجیب میقاتی 
را  پیش کار خود  ماه  از یک  کمتر 
آغاز کرده است. این در حالی است 
روی  از  هنوز  سعودی  عربستان  که 
کارآمدن دولت میقاتی که در پی 13 
ماه خال دولت در این کشور صورت 
گرفت، استقبال نکرده است و محافل 
میقاتی  می گویند  لبنان  در  سیاسی 
تالش زیادی را می کند تا برای جلب 
را  ریاض  تائید  خارجی،  کمک های 

کسب کند.
از  سعودی  عربستان  می شود  گفته 
رضایت  لبنان  در  سیاسی  وضعیت 
خود  منافع  برخالف  را  آن  و  ندارد 

می داند.
میقاتی همچنین در مورد دیدار خود با 
سراسقف مسیحیان مارونی نیز گفت: 
ایشان  به  من  و  بود  خوبی  فضای 
مسیر  در  چیز  همه  دادم که  اطمینان 
بازگرداندن نقش اقتصادی لبنان پیش 
مسائل  مورد  در  همچنین  ما  می رود. 
ایشان  و  کردیم  صحبت  اجتماعی 
و  اجتماعی  وضعیت  از  نگرانی ها 
زندگی مردم به ویژه امور کشاورزان 
بیان  را  آن ها  به  رسیدگی  نحوه  و 

کردند.
مورد  در  سؤالی  به  پاسخ  در  میقاتی 
آن  در  لبنانی ها  که  اسفناکی  شرایط 
ما  کرد:  تأکید  می کنند،  زندگی 
با  و  نمی دهیم  دست  از  را  فرصتی 
این  من  هستیم.  همراه  مردم  نگرانی 
نگرانی های بزرگ را می دانم و برای 
صراحتًا  اما  می کنیم،  تالش  آن  رفع 
باید بگویم، چشم بینا و دست کوتاه 
است، زیرا ما مشکالت زیادی داریم 
و به آرامی و قدم به قدم به دنبال حل 

آن ها هستیم.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد برخی 
قاضی  شدن  تهدید  درباره  خبرها 
سال گذشته  انفجار  پرونده  تحقیقاتی 
این  مورد  در  ما  گفت:  بیروت  بندر 
هیچ  و  کردیم  جو  و  پرس  موضوع 
که  نظری  اظهار  نیست.  قطعی  چیز 
دادگستری  وزیر  توسط  افتاد  اتفاق 
ارائه شد و اقدامات الزم برای امنیت 
البیطار  طارق  قاضی  از  نگهبانی  و 

انجام شده است.
دولت لبنان به ریاست نجیب میقاتی 
خود  کار  ماه  شهریور  دوم  و  بیست 
حالی  در  این  کرد.  آغاز  رسما  را 
سال  مردادماه  از  لبنان  که  بود 
از  دیاب  حسان  استعفای  با  گذشته 
دولت  فاقد  وزیری،  نخست   سمت 

بود.

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، در 2۴ ساعت گذشته در کشور 
متأسفانه 1۸5 بیمار مبتال به کرونا جان خود را به دلیل این بیماری از دست 
این  فوتی های  روزانه  آمار  روز،   ۸2 از  پس  که  درحالیست  این  و  دادند 

بیماری به کمتر از 200 نفر در کشور رسیده است.
وزارت  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  مرکز  اعالم  بنابر  ایسنا،  گزارش  به 
بهداشت، از دیروز تا امروز 1۶ مهرماه 1۴00 و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، 9 هزار و ۸9۷ بیمار جدید مبتال به کووید 19 در کشور شناسایی 

شد که یک هزار و ۴2۴ نفر از آنها بستری شدند.
آخرین باری که تعداد بیماران شناسایی شده کمتر از 10 هزار نفر بود، 12 
بیماران، کمتر از یک  تیرماه و آخرین باری که تعداد بستری های جدید 
هزار و 500 نفر بود، 19 تیرماه بوده و امروز بعد از 9۷ روز، تعداد بیماران 
شناسایی شده به کمتر از 10 هزار نفر و بعد از 90 روز، تعداد بستری های 

جدید بیماران، به کمتر از یک هزار و 500 نفر رسید.
مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 5 میلیون و ۶۸3 هزار و 9۸0 نفر 

رسید.
متأسفانه در طول 2۴ ساعت گذشته، 1۸5 بیمار کووید 19 جان خود را از 
نفر   19۷ و  هزار   122 به  بیماری  این  جان باختگان  مجموع  و  دادند  دست 

رسید.
امروز همچنین بعد از ۸2 روز، موارد فوت روزانه بیماران کرونایی در کرونا 

به کمتر از 200 نفر کاهش یافت. آخرین بار، روز 2۷ تیرماه، فوت بیماران 
کرونایی، کمتر از 200 نفر بود.

خوشبختانه تاکنون 5 میلیون 1۸۶ هزار و 9۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا 
از بیمارستان ها ترخیص شده اند.

5 هزار و ۴51 نفر از بیماران مبتال به کووید 19 در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.

تاکنون 33 میلیون و 39 هزار و 25۴ آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور 
انجام شده است.

وضعیت  در  شهر   10۸ قرمز،  وضعیت  در  کشور  شهر   ۷ حاضر  حال  در 
نارنجی، 2۴۸ شهر در وضعیت زرد و ۸5 شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

راه آهن  پروژه  اجرای   اگر 
سال   1۴ هر  بخواهد  -بوشهر  شیراز 
 5۶ باشد،  داشته  پیشرفت  20 درصد 
سال دیگر این پروژه به پایان خواهد 
رسید! یعنی باید بیش از نیم قرن دیگر 
بگذرد تا این پروژه قابل بهره برداری 
از  است  پروژه  یک  تازه  این  شود. 
همگی  که  پروژه هایی  هزاران  میان 
در شرایط نیمه تمام هستند! استاندار 
گفت  پیش  روز  چند  فارس  جدید 
که 5 هزار پروژه نیمه تمام در استان 
فارس وجود دارد. این فقط مربوط به 
استان فارس است حال بقیه استان ها 
اضافه  پروژه  هزار   5 این  به  هم 
پروژه ای  هیچ  اگر  که  ببینید  کنید 
همه  بخواهد  دولت  و  نشود  آغاز 
انرژی و بودجه کشور را صرف این 
پروژه های نیمه تمام کند به هرکدام 
و  می رسد  اعتبار  و  بودجه  چقدر 
پایان  به  می تواند  آنها  مورد  چند 
کار خود نزدیک شود. معمواًل همه 
ننشستن  نتیجه  به  قبال  در  دولت ها 
این پروژه ها یک جواب دارند و آن 

اینکه »پول« نیست.
همین  بخواهد  هم  فعلی  دولت  اگر 
به طورقطع  کند  تکرار  را  جواب 
بعدی  دولت  آینده،  سال   ۸ یقین  و 
و  داد  خواهد  را  جواب  همین  هم 
این رشته، هیچ گاه قطع نخواهد شد. 
ندارد،  اینکه چرا دولتی که پول  اما 
این همه پروژه های ریز و درشت را 
همه  در  بعد  و  می کند  زنی  کلنگ 
آنها می ماند، یک جواب دارد و آن 
اینکه می خواهد نمایندگان مجلس و 
مردم حوزه انتخابیه آنها را قانع کند 
انجام  حال  در  آنها  خواسته های  که 

و اجراست ولو می داند که به جایی 
نمی رسد.

کشور  مسئوالن  که  زمانی  تا 
مدیریتی  امور  در  دیدگاهشان 
این  غیر  نتیجه ای  است،  این گونه 
حاصل نخواهد شد. اما روش صحیح 

چیست؟
از دیدگاه علم مدیریت هر پروژه ای 
باید  ابتدا  که می خواهد شروع شود، 
پاسخ  آن  مورد  در  سؤال  چهار  به 
داده شود: 1-با چه هدفی؟ 2-با چه 
زمانی؟  مدت  چه  3-در   هزینه ای؟ 
این  می خواهد  کیفیتی؟  چه  با   -۴

پروژه عملیاتی شود.
اگر مسئوالن رده های مختلف کشور 
قبل از شروع هر پروژه ای، به دقت 
علمی  پاسخ  سؤال،  چهار  این  به 
پروژه  همه  این  در  امروز  می دادند 

نیمه تمام نمانده بودند.
پروژه ای که محل تأمین »هزینه اش« 
دچار  پیوسته  اجرا،  زمان  مدت  در 
فاحش  زیادهای  روزمرگی و کم و 
چقدر  نیست  مشخص  و  می شود 
هزینه دارد و از کجا می خواهد تأمین 

شود، نباید شروع شود.
پروژه ای که مدت »زمان« اجرایش 
تغییر  سال   ۸0  -  ۷0 به  سال   10 از 
می کند، هزینه فرصت های از دست 
رفته اش چقدر خواهد بود؟ پروژه ای 
و  مالی  پشتوانه  عدم  علت  به  که 
پایین  »کیفیتش«  دایما  تدارکاتی، 
می آید پس از افتتاح چند سال دوام 
می آورد؟ پروژه ای که به »اهدافش« 
نمی رسد،  حاضر  نسل  برای 
فعلی  نسل  مشکل گشای   چقدر 

است؟

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

از هر دری کالمی

رئیس جمهور :

انتقاد تند شهرام ناظری از صداوسیما

ایالن ماسک اعالم کرد: سرویس اینترنت ماهواره ای استارلینک از حالت 
آزمایشی خارج شده و به زودی در سراسر امریکا راه اندازی می شود، اما برای 
پرتاب  را  بیشتری  ماهواره های  اسپیس ایکس  است  پوشش سراسری، الزم 

کند.
به گزارش ایسنا به نقل از مشبل، ایالن ماسک، مدیر اجرایی SpaceX اعالم 
کرد: راه اندازی سراسری سرویس اینترنت ماهواره ای استارلینک اواخر این 
ماه آغاز می شود. یک کاربر توییتری از او پرسیده بود »همانطور که گفته 
شد مرحله بتای استارلینک این ماه به پایان می رسد، این یعنی از این پس 
بود؟«  خواهیم  جنوبی  ایالت های  در  سرویس  این  بیشتر  راه اندازی  شاهد 
ماسک هم در توییتی پاسخ داد: »استارلینک تا پایان ماه در سراسر کشور 
البته هنوز تعداد کاربران در این منطقه محدود است و  راه اندازی می شود. 

افزایش کاربران با پرتاب ماهواره های بیشتر بهبود می یابد«.
تراکم  با  مناطقی  برای  »استارلینک  افزود:  خود  بعدی  توییت  در  ماسک 
جمعیتی کم تا متوسط طراحی شده است، به این معنی که ما می توانیم در 
برخی مناطق، به سرعت حداکثر کاربران را پوشش دهیم. لطفا برای اطمینان 
از دریافت خدمات در مکان مورد نظرتان، زودتر ثبت نام کنید. با پرتاب 

ماهواره های بیشتر، اسپیس ایکس می تواند خدمات بیشتری ارائه دهد«.
برای  شدن  آماده  حال  در  اسپیس ایکس  که  می دهد  نشان  اظهارات  این 
ارسال پایانه های استارلینک بیشتر به کاربران در سراسر ایاالت متحده است. 
استارلینک در حال حاضر به اکثر ایاالت آمریکا خدمات رسانی می کند و 
بیش از 100 هزار کاربر در سراسر جهان دارد. اگر در منطقه ای، کاربران 
استارلینک زیاد باشند و ظرفیت آن منطقه تکمیل شده باشد، کاربران باید 
زمین  مدار  به  را  بیشتری  ماهواره های  بتواند  شرکت  این  تا  بمانند  منتظر 

پرتاب کند.

کاربران عالقه مند می توانند با پرداخت 99 دالر، برای پیش خرید استارلینک 
این سرویس  این حال،  با  این شرکت ثبت نام کنند.  در وب سایت رسمی 
در حال حاضر با حجم عظیمی از درخواست 500 هزار کاربر مواجه است 
درنتیجه  کرده اند.  ثبت نام  استارلینک  سرویس  دریافت  برای  تاکنون  که 
وب سایت رسمی استارلینک در برخی موارد می گوید که این سرویس تا 

سال 2022 یا حتی 202۴ بسته به منطقه، در دسترس نخواهد بود.
 )SpaceX(اسپیس ایکس مدیرعامل شرکت  ماسک  ایالن  ایسنا،  به گزارش 
پیش از این خبر داده بود که سرویس های اینترنت ماهواره ای استارلینک 
به طور رسمی در ماه اکتبر از حالت آزمایشی یا اصطالحا بتا خارج می شود 

و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
در  را  عمومی  بتا  نسخه  یک  گذشته  سال  نوامبر  ماه  از  اسپیس ایکس 
از  متشکل  مجموعه ای  با  استارلینک  است.  درآورده  اجرا  به  ایاالت متحده 
بیش از 30 هزار ماهواره در مدار نزدیک زمین )LEO(، اتصال پرسرعت 
اینترنت را تقریبًا به هر کسی در هر کجای جهان وعده  به  و کم تأخیر 

می دهد.
با این حال، این شرکت برای فعالیت در هر کشور باید به دنبال تأییدیه های 

نظارتی در آن کشور باشد.

ایالن ماسک اعالم کرد:

وزیر کشاورزی:

سرکنسول ایران در ارزروم:

اخبار مربوط به بسته شدن مرزهای 
تجاری ایران و ترکیه بی پایه است


