
کوتاه بگوییم وکوتاه بنویسیم، عرص پرگویی و پرنویسی گذشت

 دکتر سید علی طباطبایی- سفر »نانسی پلوسی« رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان و مخالفت صریح و آتشین چین و حوادث در پی آن در منطقه پاسیفیک،یک سکانس از یک فیلم بلند 
است که حداقل در سه دهه آینده در این منطقه شاهد آن خواهیم بود.

  صف آرایــی نیروهــای نظامی چین مقابل تایوان و برگزاری مانور پیرامون این جزیــره و رجزخوانی چینی ها، حضور ناو  هواپیمابر و ناو های هجومی آمریکا در نزدیکی جزیره تایوان و بی تفاوتی 
آمریکایی ها به چینی ها و انجام سفر، نشان می دهد آمریکا به سان یک ابرقدرت و چین به سان یک قدرت جهانی در حال تغییر ریل از همکاری Cooperation به رقابت Competition هستند و 

دورنمای رویارویی Confrontation در رفتار های طرفین نیز دیده می شود.
  تایوان تنها یک موضوع مورد مناقشه میان آمریکا و چین است. چین با اقتصاد پویای خود در نیم قرن اخیر، توانست از یک کشور فقیر آسیایی به دومین قدرت بزرگ اقتصاد جهان پس از آمریکا تبدیل 
گردد. پیش بینی ها ، نشان می دهد تا سال ۲۰۳۰ میالدی اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا پیشی خواهد گرفت و قدرت اول اقتصادی جهان خواهد شد. پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروی و نظم دو قطبی، 
آمریکا به سان تنها ابرقدرت تا سال ۲۰۱۰ میالدی رفتار کرد اما با طلوع چین در ابتدای قرن ۲۱، همواره در سیاست بین الملل بر این نکته تاکید می شود که رقابت و رویارویی آتی در منطقه پاسفیک میان 

آمریکا و چین صورت خواهد گرفت، جایی که عالوه بر چین تمامی قدرت های مهم غیر اروپایی قرن ۲۱ شامل روسیه، هند و ژاپن،کره جنوبی، استرالیا، اندونزی و مالزی در آن حضور دارند.

 پیمان حدادی، دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از 
افزایش ۱۰۰ درصدی سود نقدی امسال سهام عدالت خبر داد.

چین،آمریکا، سکانس اول از یک فیلم  بلند

 از سرمایه گذاران و فعاالن محیط زیست صیانت کنیم
در اقصی نقاط جهان از سرمایه دارانی که در مناطق و قسمت های خوش آب و هوا با ذوق و قریحه شایسته تقدیر، 

اقدام به ساخت مناطق زیبا جهت جذب گردشگر، گسترش و تجهیز محیط 
متناسب با اقلیم منطقه برای گردش سرمایه می نمایند.

تحســین و تشــکر به عمل می آید، حال مقصود این است که این پرسش را 
مطــرح کنیم چگونــه و به چه علت در منطقه چالدره تنکابن این مهم و این 
حمایت از ســرمایه گذاران، سازندگان و حتی افراد فعال در این زمینه ها به 

هر نحوی به عمل نمی آید؟

تمامی اموال ارزشمند سنددار می شود
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت: امروزه طرحی در سازمان ثبت در حال پیگیری است که 
فرش های نفیس، جواهرات خاص و ســایر اموال گران بهای مردم ثبت شده و 
معامالت آنها به موجب سند رسمی باشد. وی با اشاره به ضرورت انتظام حقوقی 
در جامعه اظهار کرد: این تصور که تنها خودرو به عنوان یک مال منقول نیاز به 
ثبت دارد، تصور درستی نیست زیرا امروزه اموال بسیار گران بهاتر و گران قدرتر 
از خودرو، مثل فرش و جواهرات، وجود دارد که می توانند ثبت و سند دار شوند 

و امنیت معامالتی مردم را پیرامون این اموال فراهم کند. صفحه 4

صفحه ۳

سود سهام عدالت ۲ برابر شد
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در دپارتمان امالک هلدینگ 
سفیر جوانان فعال و باانگیزه 
دعوت به همکاری می شوند
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تفاهم نامه همکاری میان سازمان توسعه تجارت 
و شرکت بیزینس راشا روسیه امضا شد

 تهــران- ایرنا- تفاهم نامه همــکاری میان 
ســازمان توســعه تجــارت ایران و شــرکت 
بیزینس راشــا روسیه جهت توسعه و افزایش 
همکاری هــای تجــاری دو کشــور با حضور 

مقامات دو کشور به امضا رسید.
به گزارش ایرنا از ســازمان توســعه تجارت، 
مراســم امضــای تفاهم نامه همــکاری میان 
ســازمان توســعه تجــارت ایران و شــرکت 
بیزینس راشــا روسیه جهت توسعه و افزایش 
همکاری هــای تجــاری دو کشــور با حضور 
»علیرضــا پیمان پاک« معــاون وزیر صمت و 
رئیس ســازمان توســعه تجارت ایران، »لوان 
جاگاریان« سفیر روســیه در ایران، »الکسی 
ریپیــک« مدیرعامل و نماینــدگان بیزینس 
راشا روسیه و »ملکی« معاون سفیر جمهوری 
اســالمی ایران در روســیه به صورت وبیناری 

برگزار شد.
در ابتدای این نشست »لوان جاگاریان« سفیر 
روسیه در ایران با اشاره به همکاری های بسیار 
مطلوب تجــاری میان دولت و شــرکت های 
مختلف دو کشــور، اعالم کرد که امضای این 
تفاهم نامه به افزایش تعامالت و همکاری های 

دو کشور کمک شایانی خواهد کرد.
در ادامه ملکی، معاون سفارت ایران در روسیه 
با بیان اینکه روابط بسیار خوبی میان رهبران 
دو کشــور ایران و روسیه وجود دارد، گفت: در 
یک ســال اخیر، ســفر رئیس جمهور ایران و 
همچنین ســفر رئیس سازمان توسعه تجارت 
به روســیه، باعث ایجاد تحــرک بزرگی میان 

فعاالن خصوصی دو کشور شد.
وی با بیان اینکه در ســفر »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روســیه به ایران و دیدار با مقام 
معظم رهبری هم مذاکرات مفصل و سازنده ای 
در راستای گســترش روابط دو کشور صورت 
گرفــت، افــزود: در ماه های اخیر ســفر دیگر 
مقامات بلندپایه ایران به روسیه در بخش های 
مختلــف و مذاکرات مطلــوب نمایندگان دو 
کشور، مطمئناً زمینه ســاز گسترش روابط و 

همکاری های خوبی در آینده خواهد بود.
ملکی همچنین امضای این تفاهم نامه را بسیار 
ارزشــمند برشمرد و اعالم کرد: سفارت ایران 
در روسیه آمادگی کامل دارد که جهت اجرای 
هرچه بهتر مفاد این تفاهم نامه همکاری الزم 
را با ســازمان توسعه تجارت و شرکت بیزینس 

راشا داشته باشد.
تفاهم نامه در جهت توسعه روابط دو کشور

سپس »الکســی ریپیک« مدیرعامل شرکت 
بیزینس راشــا روســیه اعالم کرد که امضای 
این تفاهم نامه می تواند جهت توســعه روابط 

دو کشور نقش موثری داشته باشد. 
وی افزود: نشســت امروز نشان دهنده اعتماد 
و عزم دو کشــور بــرای افزایش همکاری های 
تجاری است. در واقع مهم ترین بخش و عنصر 
کلیدی در این تفاهم نامه، ایجاد پلتفرم تجاری 
اســت که امیدواریم به توسعه همکاری های 

شرکت های ایرانی و روسی کمک  کند.
»علیرضا پیمان پاک« رئیس ســازمان توسعه 
تجارت ایــران در ابتدا به ارتباطات خوب بین 
تجار و مجموعه های اقتصادی دو کشــور که 
ذیل ارتباط خوب و مطلوب ســران دو کشور 
ایجاد شــده، اشــاره کرد و گفــت: برنامه در 
دولت جمهوری اســالمی ایــران خصوصاً در 
حــوزه تجارت، ایجاد هماهنگی و مشــارکت 
نهادها با مجموعه های بزرگی مانند شــرکت 
بیزینس راشا است که نماینده تشکل های مهم 
در بخش های صنعت و اقتصاد کشــور روسیه 
هســتند و زیرمجموعه های متعددی داشته و 

در حوزه های متنوعی فعالیت می کنند.
وی با اشاره به ارتباط خوب میان مجموعه های 
تجاری ایران و شــرکت بیزینس راشا، اضافه 
کرد: امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان 
توســعه تجارت ایــران و شــرکت بیزینس 
راشــا روسیه به هدفمند شــدن و توسعه این 

همکاری ها کمک می کند.
رئیس ســازمان توســعه تجارت ایران ادامه 
داد: طبــق توافق هــای صــورت گرفته، قرار 
اســت ۶ کارگروه در حوزه هــای دارو، نفت و 
گاز، تجهیزات پزشکی، کشاورزی، متالوژی و 
ماشین ســازی تشکیل شود که در حال حاضر 
کارگروهی در حوزه دارو شروع کرده و تبادالت 
و تفاهمــات خوبی در این حوزه انجام شــده 
اســت. قرار اســت به زودی قراردادی تجاری 

مطلــوب میان طرفین در حــوزه دارو منعقد 
شود که مطمئناً امضای این قرارداد، نخستین 
اقــدام عملیاتی و موثر عملــی این تفاهم نامه 

خواهد بود.
وی گفــت: در گام دوم منتظــر معرفــی 
نمایندگان شرکت بیزینس راشا در ۵ کارگروه 
دیگر هستیم تا همانند حوزه و کارگروه دارویی 
که ارتباطات به بهترین شــکل برقرار و نتایج 
مطلوبی به دســت آمد، در سایر بخش ها هم 
با پیگیری های مطلــوب، اقدامات و توافقات 

موثری انجام شود.
پیمان پاک با دعوت از مدیران شرکت بیزینس 
راشــا برای حضور در ایران جهــت بازدید از 
امکانــات و حوزه های تخصصــی و برگزاری 
نشســت مشــترک برای مرور توافقات میان 
طرفیــن، تصریح کــرد: آمادگی کامل خود را 
برای ایجاد پلتفرم تجاری میان دو طرف اعالم 
و از ایــن موضوع اســتقبال می کنیم زیرا این 
مساله به شکل جدی و جهت توسعه پلتفرم ها 
در حال پیگیری و انجام است. همچنین برای 
تامین مالی برخی از همکاری های مشــترک 
ایران و روســیه با یک نهاد بانکی روســیه به 

توافق رسیدیم که اتفاق ارزشمندی است.
»الکسی ریپیک« مدیرعامل شرکت بیزینس 
راشا روسیه با تاکید بر اینکه همکاری تجاری 
با ایران در اولویت قرار دارد، گفت: در خصوص 
بحث کارگروه ها، در هفته آینده نشست هایی 
برگــزار کرده و نمایندگان مان در این حوزه را 
معرفی خواهیم کــرد. مطمئناً اجرای هرچه 
بهتر این تفاهم نامه و نشســت های حضوری، 
می توانــد به عقد همــکاری هرچه بهتر میان 
تجار و شــرکایمان در ایران و روســیه کمک 

شایانی کند 

اخبــــــار

وزیر اقتصاد:
ویه گذشته دولت تصمیم به تغییر ر

در پرداخت خسارت سیل زدگان گرفته است
 ســید احســان خاندوزی 
گفــت: بعــد از بازدیدی که 
مناطــق  از  رییس جمهــور 
ســیل زده داشــت یکــی از 
تصمیمات دولت برای شیوه 
رسیدگی به خسارات ناشی از 
ســیل تغییر در رویه گذشته 

است.
به گزارش خبرداغ به نقل از  فارس، ســید احســان خاندوزی وزیر 
امور اقتصاد و دارایی امروز چهارشــنبه )۱۲مرداد( در حاشیه نشست 
هیــات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: بعــد از بازدیدی 
که رییس جمهور از مناطق ســیل زده داشــت یکــی از تصمیمات 
 دولت برای شــیوه رســیدگی به خســارات ناشــی از ســیل تغییر 

در رویه گذشته است.
وی با اشاره به اینکه خانه خرابی مردم یکی از مسایل بسیار دردناکی 
اســت که نیازمند چاره جویی فوری است، ادامه داد: تا پیش از این از 
مکانیزم تخصیص بودجه هــای الزم برای مدیریت بحران یا جبران 
خســارت سیل و زلزله استفاده می شد ما در وزارت اقتصاد و دارایی 
گزارشی به هیات دولت ارائه کردیم تا شیوه بهتر و کاراتری در بسیاری 
از کشورهای دنیا از ظرفیت صنعت بیمه برای جبران خسارت ناشی 
از ســیل و زلزله استفاده می کنند که در احکام قانونی هم درج شده 
اســت و صندوق بیمه همگانی ســاختمان در کشور از سال گذشته 
فعال شده است، به جهت اینکه بودجه های الزم در اختیار قرار نگرفته 
بــود این صندوق فعال نبود و امروز هیــات دولت مصوب کرد که ۲ 
و نیــم هزار میلیارد تومان در ســال ۱۴٠٠ به صندوق بیمه حوادث 
طبیعی ساختمان اختصاص یابد که از طریق قرارداد با سایر شرکت 
 هــای بیمه بتوانیــم در کوتاه ترین زمان ممکن جبران خســارات را 

انجام دهیم.
وزیر اقتصاد گفت: اگر خودرو مردم در حوادث ناشــی از ســیل دچار 
مشکل شود مردم به راحتی مراجعه می کنند به شرکت های بیمه و 

در زمان کوتاهی می تواند خسارات بگیرند 
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اخبــــــار عصارزاده، عضو هیات مدیره تاکید کرد:

ارائه خدمات متنوع بانک توسعه تعاون
به شرکت های صنعتی و معدنی کرمان

 عضــو هیات مدیره بانک توســعه تعاون در 
بازدید از چند شرکت صنعتی و معدنی کرمان 
بر توسعه خدمت رسانی بانک به شرکت های 

موجود در این استان تاکید کرد.
امیــر هوشــنگ عصــارزاده طــی بازدید از 
شــرکت صنایع مس شــهید باهنر کرمان و 
در جلســه با ضیایی مدیر عامل این شــرکت 
اظهار داشــت: حضور بانک توســعه تعاون در 
طرحهــای ملی بــه عنوان بانــک عامل و نیز 
ظرفیت های باالی شرکت صنایع مس شهید 
باهنــر کرمان مــی تواند منجر بــه تفاهم دو 
جانبــه و همکاری های فیمابین مالی و بانکی 
 در ابعــاد ســپرده ای ، تســهیالتی و خدمات 

تخصصی گردد.
وی با اشــاره به مزیت های اقتصادی اســتان 

کرمــان اعالم کرد: بانــک این آمادگی را دارد 
کــه در مدیریت مالی و ســپرده ای شــرکت 
مس شــهید باهنر کرمــان خدمات تخصصی 
و مطابــق معیارهای بانکــداری اختصاصی و 
شــرکتی ارائه دهد و همچنین انواع خدمات 
اعتباری و صدور ضمانت نامه و اعتبار اسنادی 
برای شــرکت و کمک به تسهیل روابط مالی و 
اقتصادی میان شرکت و مشتریان آن را به این 
 شــرکت بزرگ معدنی به صورت ارزی و ریالی 

ارائه نماید.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون همچنین 
پیشنهاد داد: این بانک آمادگی انجام عملیات 
مالــی مربوط به واریز حقــوق کارکنان و ارائه 
تســهیالت پرســنلی را مطابــق تفاهم های 

فیمابین به عهده بگیرد.

عصارزاده در ادامه با ســفر به شهرستان بم در 
دیدار با تجریشــی عضو هیات مدیره شرکت 
خودرو سازان بم اعالم کرد: همکاری مناسبی 
بین بانک توســعه تعاون و این شرکت وجود 
دارد، امــا این ظرفیت وجود دارد که ســطح 

همکاری ها گسترش یابد.
وی ادامه داد: بانک توسعه تعاون تا پیش از این 
سه میلیون و ۵٠٠ هزار یورو در قالب ال سی و 
۳۴٠ میلیارد ریال در قالب تسهیالت سرمایه 
در گردش به این شرکت پرداخت کرده است.

عصارزاده در ادامه از جدیدترین خطوط رنگ 
آمیزی خودرو که به زودی راه اندازی می شود 

و دو مدل خودروی برقی جدید بازدید کرد.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون همچنین 
از شــرکت کرمان موتــور بازدید و با مهندس 
گرگانی ،عضو هیات مدیره این شــرکت گفت 

وگو کرد.
شــرکت کرمــان موتور بــه عنــوان یکی از 
ســهامداران شــرکت خــودرو ســازان بم ، 
محصوالت جدید کی ام ســی و جی ام سی را 

به خط تولید اضافه نموده است.
عصارزاده از توسعه همکاری با شرکت کرمان 
موتور استقبال کرد و گفت: بانک توسعه تعاون 
مــی تواند خدمات متنــوع ارزی و ریالی را در 

باالترین کیفیت عرضه کند.
وی بیان کــرد: این بازدید می تواند پایه گذار 
بسیاری از مناسبات برای آغاز دوره ای جدید 
از همکاری بین بانک توســعه تعاون و شرکت 

کرمان موتور باشد 

چین،آمریکا
سکانس اول از یک فیلم  بلند

  دکتر ســید علی طباطبایی- ســفر »نانسی پلوسی« رئیس 
مجلــس نمایندگان آمریکا به تایوان و مخالفت صریح و آتشــین 
چین و حوادث در پی آن در منطقه پاســیفیک ،یک ســکانس از 
فیلم بلند است که حداقل در سه دهه آینده در این منطقه شاهد 

آن خواهیم بود.
صف آرایی نیروهای نظامی چیــن مقابل تایوان و برگزاری مانور 
پیرامــون این جزیره و رجزخوانی چینی ها ، حضور ناو هواپیمابر 
و نــاو های هجومی آمریکا در نزدیکی جزیره تایوان و بی تفاوتی 
آمریکایی ها به چینی ها و انجام ســفر ، نشــان می دهد آمریکا 
به ســان یک ابرقدرت و چین به ســان یک قدرت جهانی در حال 
 competition به رقابت cooperation تغییر ریل از همکاری
هســتند و دورنمای رویارویــی confrontation در رفتارهای 

طرفین نیز دیده می شود.
تایوان تنها یک موضوع مورد مناقشــه میان آمریکا و چین است. 
چیــن با اقتصــاد پویای خود در نیم قرن اخیر، توانســت از یک 
کشــور فقیر آسیایی به دومین قدرت بزرگ اقتصاد جهان پس از 
آمریکا تبدیل گردد. پیش بینی ها ، نشان می دهد تا سال ۲٠۳٠ 
میــالدی اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا پیشــی خواهد گرفت و 
قــدرت اول اقتصادی جهان خواهد شــد. پس از جنگ ســرد و 
فروپاشــی شوروی و نظم دو قطبی، آمریکا به سان تنها ابرقدرت 
تا سال ۲٠۱٠ میالدی رفتار کرد اما با طلوع چین در ابتدای قرن 
۲۱، همواره در سیاست بین الملل بر این نکته تاکید می شود که 
رقابت و رویارویی آتی در منطقه پاســفیک میان آمریکا و چین 
صورت خواهد گرفت، جایی که عالوه بر چین تمامی قدرت های 
مهم غیر اروپایی قرن ۲۱ شامل روسیه، هند و ژاپن،کره جنوبی، 
اســترالیا، اندونزی و مالزی در آن حضور دارند. انتقال مرکز ثقل 
قدرت جهان از آتالنتیک به پاسفیک موجب شد ،آمریکا از مراکز 
ســنتی حضور و نفوذ خود کاســته و متمرکز بر پاسیفیک شود 
. خــروج آمریــکا از عراق و خروج آمریکا از افغانســتان و حضور 
کمرنگ در خلیج فارس ، ترجمه عملی اســتراتژی جدید آمریکا 
برای تمرکز بر پاســیفیک است. هر چند برخی از تحلیل گران با 
ارائه ایده چین -آمریکا Chainamrica معتقد هستند که چین 
بر خالف روســیه بازیگر درون نظم بین المللی موجود است و به 
دلیل وابســتگی ســاختاری اقتصادش به غرب از رفتارهای غیر 

متعارف با نظم موجود اجتناب خواهد کرد. 
چینــی ها نیز با ایده های بزرگ ولی با آرامش و مگا اســتراتژی 
صعــود صلح آمیــز Peaceful Rise و صلح جهان برای نیم قرن 
، اژدهــای خفتــه ای بود که به پا خاســت ودر حاضر قدرت دوم 
اقتصادی جهان و قدرت سوم نظامی جهان است و سودای تبدیل 
شدن به یک ابر قدرت و هماوردی با آمریکا را دارد . البته به نظر 
نمی رســد که چینی ها در مواجهــه با آمریکا و غرب افراط کنند 
زیرا که میدانند هزینه های رویارویی با غرب و آمریکا برای اقتصاد 
چین قطعاً کمرشــکن خواهد بود و توسعه چین و تمشیت یک و 

نیم میلیارد انسان چینی را با خطر مواجه خواهد کرد. 
به هر روی به نظر می رســد ،منطقه پاسیفیک و تعامل و یا تقابل 
چین و آمریکا، آبستن حوادث زیادی خواهد بود که بر قطب بندی 
قدرت ، بازی بازیگران ،سلســله مراتب بازیگران ، قواعد بازی در 
سیاســت بین الملل تاثیر خواهد گذاشت و درسهای مهمی برای 
سیاســت ورزی سیاســتمداران و تحلیل گران روابط بین الملل 

خواهد داشت 

عضو هیأت رئیسه مجلس قرائت کرد؛

اعالم وصول 5 سوال از وزرای کابینه سیزدهم
  رشــیدی، عضو هیأت رئیسه مجلس 

موارد اعالم وصولی را قرائت کرد.
به گزارش بــازار، محمد رشــیدی در 
جلسه علنی امروز )چهارشنبه ۱۲ مرداد 
ماه( مجلس شورای اسالمی موارد اعالم 

وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:
- سوال ملی سید محمد مولوی نماینده 
مردم آبادان از وزیر ورزش و جوانان در 
خصوص برنامه وزارت ورزش و جوانان 

برای محرومیت زدایی و توزیع عادالنه امکانات و تجهیزات ورزشــی 
در مناطق کم برخوردار.

- سوال ملی معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار، نیک شهر، 
کنارک و قصرقند در مجلــس از وزیر ورزش و جوانان در خصوص 
علت کمتــر توجهی به توزیع عادالنه امکانات ورزشــی در مناطق 

محروم.

- ســوال ملی معصومه پاشــایی بهرام 
نماینده مــردم مرند و جلفــا و تعداد 
دیگــری از نماینــدگان از وزیــر امور 
اقتصادی و دارایی در خصوص دلیل کم 
کاری و عدم نظارت کافی وزارت اقتصاد 

درمورد مناطق آزاد.
- سوال ملی فرهاد بشیری نماینده مردم 
پاکدشت و تعداد دیگری از نمایندگان از 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در خصوص عدم تحقق برنامه های ارائه شــده توسط وزیر در زمان 

رأی اعتماد.
- ســوال ملی علــی جدی نماینــده مردم شــیروان در مجلس و 
تعــداد دیگری از نماینــدگان از وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
 پزشــکی در خصوص عــدم توجه به خدمت رســانی بــه مناطق 

محروم کشور 
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اخبــــــار
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

خ سود بین بانکی  نر
در شرایط اقتصادی کشور باید کنترل شود

 تهران- ایرنا- عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر لزم کنترل نرخ ســود بین بانکی، گفت: در شرایط فعلی 

کشور، اقتصاد ایران می طلبد تا نرخ بهره پایینی داشته باشیم.
»غالمرضا مرحبا« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در مورد باال 
رفتن نرخ بهره بانکی و ضربه آن به بازار سرمایه اظهار داشت: نرخ 
بهره تحت شرایط خاص می تواند افزایش و کاهش داشته باشد، اما 

اکنون بهای تمام شده پول در کشور ما بسیار باالست.
وی خاطرنشــان کرد: بانک ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند و 
ترازنامه اکثرا آنها هم حاکی از زیان دهی اســت، بنابراین وقتی که 
ناچار به خرید از بازار بین بانکی باشند مجبور به پرداخت نرخ بهره 
نسبتا باالیی خواهند بود. مرحبا گفت: در شرایط فعلی کشور باید 
اقتصاد ایران را به ســمت انقباضی شــدن ببریم و نرخ بهره را برای 
تامین منابع الزم بانک ها کنترل کنیم. عضو کمیســیون اقتصادی 
مجلس تاکید کرد: معلوم نیســت در گذشــته بانک مرکزی با چه 
پشتوانه کارشناسی شده ای نرخ بهره را باال برد، اما اکنون چاره ای 
جز کاهش نرخ بهره ندارد و باید این اتفاق زودتر از این ها رخ می داد.

وی با اشاره به حضور رئیس سازمان بورس در کمیسیون اقتصادی 
و انتقادات وی نسبت به نرخ بهره باال، بیان داشت: بورس از عوامل 
زیادی ضربه خورد که یکی از آنها نرخ بهره باال بود، افزایش نرخ بهره 
دارایی ها را به جاهایی غیر از بورس ســوق می دهد و همین اتفاق 
برای بازار ســرمایه افتاد که در کنار ضربه خوردن از ســایر موارد از 

این مساله نیز متضرر شد.
مرحبا با بیان اینکه در بازار پول یک سری ریزه کاری ها وجود دارد 
که اگر رعایت نشــوند ممکن است اقتصاد را دگرگون کنند، گفت: 
یکی از این موارد، ارتباط نرخ بهره بانکی و بازار ســرمایه اســت که 
اگر به آن توجه نشود ممکن است باعث نابودی بازار سرمایه شود. 
عضو کمیســیون اقتصادی در پایان تاکید کرد: در شــرایط فعلی 
وضعیت اقتصاد ما می طلبد نرخ بهره پایینی داشته باشیم و تا جایی 

که می توانیم باید آن را مدیریت کنیم 

شرکت برق پایتخت اعالم کرد:
احتمال قطع برق

در محدوده برق منطقه فردوسی تهران
 تهران- ایرنا- شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعالم کرد: 
برخی از مشــترکان محدوده خیابان مفتح - نبش خیابان گلزار از 
ساعت ٠٠:٠۵ بامداد روز جمعه به مدت ۵ ساعت با قطعی احتمالی 

و موقت برق مواجه خواهند شد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از شرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ، روابط عمومی این شــرکت اعالم کرد: برای  اجرای مانور 
جهادی بهســازی شــبکه توزیع برق پایتخت، بامداد جمعه ۱۴ 
مردادماه؛ برخی از مشترکان محدوده خیابان مفتح، نبش خیابان 
گلزار از ساعت ٠٠:٠۵ بامداد به مدت ۵ ساعت با قطعی احتمالی 
و موقت برق روبرو خواهند شــد. این شــرکت ضمن قدردانی از 
همراهی مشترکان محترم ساکن در این محدوده، خواهشمندیم 
با صبر و بردباری، نیروهای عملیاتی این شرکت را در ارائه خدمات 

هرچه شایسته تر به خود، یاری کنید 

از سرمایه گذاران و فعاالن محیط زیست  
صیانت کنیم

 در اقصی نقاط جهان از ســرمایه دارانی که در مناقط و قســمت های 
خوش آب و هوا با ذوق و قریحه شایسته تقدیر، اقدام به ساخت مناطق 
زیبا جهت جذب گردشــگر، گسترش و تجهیز محیط متناسب با اقلیم 
منطقه برای گردش ســرمایه می نمایند؛ تحسین و تشکر به عمل می 
آید، حال مقصود این اســت که این پرسش را مطرح کنیم چگونه و به 
چه علت در منطقه چالدره تنکابن این مهم و این حمایت از ســرمایه 
گذاران، ســازندگان و حتی افراد فعال در این زمینه ها به هر نحوی به 
عمل نمی آید؟ ابتدا بایســتی ببینیــم ماجرا و چند و چون آن چگونه 
است؟ اما مایلم به ضرس قاطع عرض کنم تالم خاطر هر فردی با مطالعه 

این سطور برانگیخته خواهد شد.
چالدره تنکابن، یکی از محوطه های وسیع جنگلی و توریستی شمال 
ایــران، محصور در میان دو رودخانــه و مأمن مطبوع هزاران خانواده 
ایرانی اســت که کشف و ســاخت و  ســاز بناهای ویالیی آن توسط 
مهندس بهروز شهابی و با مالحظات بسیار غیر تجاری و تنها استفاده 
توریســتی و طبیعت گردی یافته، قرار است با ضرب العجل تصمیم 
عجیب یک ســازمان دولتی تا چند روز دیگر به مزایده ای غیرقانونی 
گذاشــته شود و از بخش خصوصی خارج و مورد تمتع دولتی و احیانا 

تخریب قرار گیرد!
حالیــه طی اظهارات جناب رهبر که کلیه این ســطور بر همان مبنا 
نگاشــته گردیده اســت و با مطالعه اندکی در می یابیــم که عناد و 
بی تفاوت هایی رخ داده اســت، جای بســی تعجب و تاسف است که 
اداره کل منابــع طبیعی و آبخیزداری اســتان مازندران اقداماتی در 
جهت »خلع ید«در خصوص این پهنه باشــکوه را اخذ نموده و حتی 
پــا را فراتر نهاده و اقدام به مزایده گذاشــتن ایــن زیبایی ها نموده 
اند، شایســته اســت بیان کنیم  به گفته جناب رهبر علیرغم دستور 
معاونت محترم دادســتانی؛ مبنی بر توقف مزایده، همچنان بر مزایده 
پافشاری می نمایند! در کدام قسمت از دنیا از دستور رسمی و مکتوب 
دادســتان محترم ســرپیچی علنی رخ می دهد که در کیس حاضر 
انجام شــده حفظ جان جوان طبیعت و حراست و صیانت از سرمایه 
 ملی ایران زمینمان؛ گذشــته از اینکه تکلیف هــر فرد صاحب خرد 

و تفکری است.
بلکه اندیشه و تعمق معقوالنه در باب حفظ جنگل ها نیز این امر را بر 
می تابد که حراســت از پهنه سبز برخی نقاط باالخص نقطه ملحوظ 
نظر در این گفتار بایســتی به صورت جدی و موثری در دســتور کار 
نهادهای زی ربط قرار گیرد، در اقصی نقاط جهان از ســرمایه دارانی 
که در مناقط و قسمت های خوش آب و هوا با ذوق و قریحه شایسته 
تقدیر، اقدام به ســاخت مناطق زیبا جهت جذب گردشگر، گسترش 
و تجهیز محیط متناســب با اقلیم منطقه برای گردش ســرمایه می 
نمایند؛ تحسین و تشــکر به عمل می آید، حال مقصود این است که 
این پرســش را مطرح کنیم چگونه و به چــه علت در منطقه چالدره 
تنکابن این مهم و این حمایت از ســرمایه گذاران، سازندگان و حتی 
افــراد فعال در این زمینه ها به هر نحوی بــه عمل نمی آید؟ منطق 

این تمرد و ســرپیچی از حمایت از این افراد چیســت؟ ابتدا بایستی 
ببینیــم ماجرا و چند و چون آن چگونه اســت؟ امــا مایلم به ضرس 
 قاطع عرض کنم تالم خاطر هر فردی با مطالعه این سطور برانگیخته 

خواهد شد.
چالدره تنکابن، یکی از محوطه های وسیع جنگلی و توریستی شمال 
ایــران، محصور در میان دو رودخانــه و مأمن مطبوع هزاران خانواده 
ایرانی اســت که کشف و ســاخت و  ســاز بناهای ویالیی آن توسط 
مهندس بهروز شهابی و با مالحظات بسیار غیر تجاری و تنها استفاده 
توریســتی و طبیعت گردی یافته، قرار است با ضرب العجل تصمیم 
عجیب یک ســازمان دولتی تا چند روز دیگر به مزایده ای غیرقانونی 
گذاشــته شود و از بخش خصوصی خارج و مورد تمتع دولتی و احیانا 

تخریب قرار گیرد!
حالیــه طی اظهارات جناب رهبر که کلیه این ســطور بر همان مبنا 
نگاشــته گردیده اســت و با مطالعه اندکی در می یابیم که تمردها و 
عناد و بی تفاوت هایی رخ داده است، جای بسی تعجب و تاسف است 
که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران اقداماتی در 

آغاز دوباره بارش ها از روز شنبه در برخی مناطق کشور

وزش باد در پایتخت طی ساعات بعدازظهر
  کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به 
اینکه روز جمعه بیشتر مناطق کشور دارای 
جوی آرام اســت، از بارش پراکنده باران در 
مناطق شــمالی تا فردا خبر داد و گفت: از 
بعدازظهر روز شــنبه هفته آینــده با گذر 
موج تراز میانی برای نوار شــمالی و برخی 
اســتان ها رگبــار باران و وزش باد شــدید 

پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری برنــا، اکبری رفیعی 
کارشناس ســازمان هواشناســی در مورد 
آخریــن وضعیت جوی کشــور اظهار کرد: 
امروز بخصوص در ساعات بعد از ظهر برای 
مناطقی از اســتان های گیــالن، مازندران، 
اردبیل، ارتفاعــات البرز مرکزی و ارتفاعات 

زاگرس مرکزی در استان های چهار محال و 
بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، 
جنوب سیستان و بلوچستان بارش پراکنده 
بــاران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد 

پیش بینی شده است.
وی افزود: امروز در منطقه زابل و نوار شرقی 
کشور وزش باد پدیده غالب خواهد بود و در 
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اخبــــــار

از سرمایه گذاران و فعاالن محیط زیست  
صیانت کنیم

جهت »خلع ید«در خصوص این پهنه باشــکوه را اخذ نموده و حتی 
پا را فراتر نهاده و اقدام به مزایده گذاشــتن این زیبایی ها نموده اند، 
شایسته است بیان کنیم  به گفته جناب رهبر علیرغم دستور معاونت 
محترم دادستانی؛ مبنی بر توقف مزایده، همچنان بر مزایده پافشاری 
می نمایند! مگر نه این اســت که در آیین نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۴ 
و تبصره۴ماده ۳7اصالحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها 
و مراتع و ســایر قوانین و مقررات و باالخــص قانون منابع طبیعی به 
صورت مفصل در باب اجاره، مــدت اجاره، نحوه آن و تخلفات موجر 
و مســتاجر فرضی به صورت کامل قانونگــذار محترم اقدام به تقنین 
مواد نموده اســت؟ حال جناب رهبر مایل بودند بدانند این کم لطفی 
ها  از کجا سرچشــمه و نشــات می گیرند؟ کارگروه تســهیل، مدیر 
محترم اســتانداری و سایر مراجع نیز به صورت بران و قاطع تقاضای 
بازایستادن و توقف مزایده را اعالم و تقاضا نموده اند، حال بایستی از 

بعد و منظر قانون به این امور بپردازیم:
ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد:

»تمام ضابطان دادگســتری، نیروهای انتظامــی و نظامی، مقامات و 

مستخدمان وزارتخانه  ها، موسسات و شــرکتهای دولتی و نهادهای 
عمومــی غیر دولتی و ســازمان هــا و نهادهایی که شــمول قانون 
بــر آنان مســتلزم ذکر یا تصریح نام اســت، در حــدود وظایف خود 
مکلفند دســتور قاضی اجرای احکام کیفــری را در مقام اجرای رای 
که مرتبط با اجرای آن اســت رعایت کننــد. متخلف از مقررات این 
 ماده، عالوه بر تعقیب انتظامــی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز 

محکوم می شود«.
لذا همانگونه که پیشتر اشــاره نمودیم در هیچ کجای دنیا نسبت به 
دســتور و فرمان عیان، قاطع و صریح معاون محترم دادســتان، سایر 
اقدامات قانونی و صحیح فرد ذی نفع و مکاتبات مفصل ســایر نهادها 
و ارگان ها جهت توقف مزایده اینگونه کم لطفی ورزیده نمی شود، به 
موجب نامه شماره ۱۴٠/۱۴٠۱/۳۳۴۹۳/۹٠٠٠ مورخ ٠۵/۱۴٠۱/٠۴ 
از نماینده محترم دادســتان توقف مزایــده به گفته جناب رهبر بیان 

گردیده است.
ضمنا گفتنی اســت جناب رهبر اذعان داشته اند که مطابق قرارداد، 
کلیه هزینه های حفظ و نگهداری بر عهده »مجری« می باشــد، حال 
چرا بایســتی جناب شــهابی ناچار به پرداخت و تحمل این هزینه ها 
باشــند؟ به گفته ایشان در ایام شیوع گسترده کووید ۱۹ و بیکاری و 
بیماری مردم؛ حقوق پرســنل توسط جناب مهندس شهابی پرداخت 
می گردد! اکنون مســوول پرداخت این هزینــه ها و بازگرداندن این 
مبالغ به شخص اقای شهابی چه شخص حقوقی یا حقیقی ای است؟ 
قطعا حالیه مطابق مفاد قرارداد بایســتی عمل گردد و کلیه هزینه ها 
با مراجعــه به قانون قابل وصول خواهد بــود، و نکته قابل ذکر دیگر 
توســط جناب رهبر این است که مطابق مفاد قرارداد مبالغی بایستی 
به جناب شــهابی پرداخت می گردیــد و بند قرارداد در این خصوص 
)7٠٪( صراحت داشته و این امر مقدم بر انجام مزایده توسط سازمان 
معزز بوده اســت و اما بخوانید که ســازمان محترم بدون انجام تعهد 

مذکور اقدام به مزایده نموده است!!
نامه وزارت گردشگری، ریاســت جمهوری، کارگروه تسهیل، همه و 

همه مضامینی حاوی تقاضای توقف مزایده دارا می باشند.
در وهلــه بعدی مــاده ۱۴ و ۱۵ آیین نامه اجرایــی مواد ۳۱ و ۳۴ و 
تبصره۴ماده ۳7اصالحی قانــون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها 
و مراتع؛ صراحت روشــنی در باب مدت قرارداد اجاره بیان می دارد، 
حال موجر و مســتاجر به صورت روشنی تا سال ۱۴٠۳ قرارداد اجاره 
را منعقد نموده اند، اکنون اخذ رای بر خلع ید مســتاجر به هر دلیلی 
و مزایده آن از چه وجاهت قانونی ای برخوردار اســت؟ آیا ســازمان 
محترم منابع طبیعی که مجری دســتور و طرف و مخاطب صراحت 
فرمان معاون معزز دادســتان است به دستور معاون محترم دادستان 

عمل نموده اند؟
تمنای هر انســان صاحب کرامتی اســت که به این عناد غایت و پایان 
بخشیده شود و رنگ سبز و تازه جنگل آغشته به مهر مزایده و کشاکش 

های پیرامون آن نگردد 

نماینده مردم چالوس در مجلس:
وزیر راه نسبت به اصالح

خ آزادراه های کشور اقدام کند نر
 محســنی بندپــی، نماینــده مــردم چالــوس در مجلــس 
بــا توجــه به افزایــش نــرخ آزادراه هــای کشــور، از وزیر راه 
 خواســت تــا نســبت به به اصــالح نــرخ آزادراه های کشــور 

اقدام کند.
به گزارش بازار، محمدعلی محســنی بندپی در نشســت علنی 
امروز )چهارشنبه ۱۲ مردادماه( مجلس شورای اسالمی در تذکر 
شــفاهی گفت: ســیل اخیر در حوزه انتخابیه اینجانب خسارات 
زیادی به روستاهای منطقه به ویژه روستاهای کوهستانی بخش 

مرزن آباد وارد کرده است.
نماینــده مــردم نوشــهر، چالــوس و کالردشــت در مجلس 
 یازدهــم ضمــن تشــکر از اســتاندار، فرمانــدار، بخشــدار 
و روســای محتــرم ادارات بخــش غرب مازنــدران و مرزن آباد 
افــزود: از وزارت کشــور و ســازمان برنامــه و بودجــه انتظار 
دارم توجــه ویــژه ای بــرای احیای زیرســاخت هــای حوزه 
 انتخابیــه اینجانــب داشــته باشــند و اعتبــارات الزم را نیــز 

اختصاص دهند.
وی خطــاب به وزیر راه و شهرســازی گفت: اخیــراً نرخ عوارض 
آزادراه های کشــور منتشــر شده اســت و نرخ عوارض تهران به 
چالوس بعضاً تا ۱٠ برابر ســایر آزادراه های کشــور افزوده شده 
اســت. یعنی برای ســفر رفت و برگشــت به چالوس در حدود 
۳٠٠ هــزار تومان باید هزینه کنید. از وزیر راه درخواســت دارم 
 تا نســبت به اصالح قیمت عوارض آزادراهی دســتورات الزم را 

صادر نماید 

سهامداران فوالد مبارکه بخوانند
 مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوالد مبارکه اصفهان با حضور 
7٠ درصد سهامداران امروز سه شنبه ۱۱ مردادماه برگزار گردید. 
در پایان مجمع چقدر ســود نقدی به ازای هر سهم تقسیم شد و 

چه زمانی واریز می گردد؟
مجمــع عمومــی فوق العاده شــرکت فوالد مبارکــه اصفهان با 
 حضــور 7٠ درصــد ســهامداران امروز سه شــنبه ۱۱ مردادماه 

برگزار گردید.
  تقسیم ۱7۰۰ ریال سود به ازای هر سهم فوالد مبارکه

در مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت فــوالد مبارکه با رای 
حداکثری ســهامداران، صورت های مالی شرکت فوالد مبارکه به 
عنوان دومین شرکت بورسی کشور از نظر ارزش بازار تصویب شد 
و حدود ۵٠ هزار میلیارد تومان )۱7٠ تومان به ازای هر ســهم( 

تقسیم گردید.
  زمان پرداخت سود سهامداران فوالد

ســهامداران حقیقی که در ســامانه ســجام ثبت نام نموده اند: 
ســود ســهامداران حقیقی از طریق ســامانه ســجام در تاریخ 
۲٠/٠۶/۱۴٠۱ توســط شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب 

آن ها واریز می شود.
ســهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سود 
این سهامداران از تاریخ ۲٠/٠۸/۱۴٠۱ تا ۲۹/۱۲/۱۴٠۱ از طریق 

سیستم متمرکز بانکی 

سایر مناطق جوی آرام و پایدار برقرار است.
کارشناس سازمان هواشناسی کشور گفت: 
فردا پنجشــنبه نیز ادامه بارش ها را در نوار 
شمالی کشــور خواهیم داشت، اما بارش ها 

در جنوب کشور تضعیف خواهد شد.
رفیعــی ادامــه داد: روز جمعــه بــرای 
 بیشــتر مناطق کشــور جوی آرام و پایدار 

پیش بینی می شود.
وی بیان کــرد: از بعدازظهر روز شــنبه و 
طی روز یکشــنبه هفته آینده با گذر موج 
تراز میانی از روی نوار شــمالی کشــور در 

مناطقی از شــمال غرب، ســواحل شمالی 
کشور، خراسان شمالی، دامنه های جنوبی 
البرز در اســتان های قزوین، البرز و تهران 
و اســتان های همدان، مرکزی، قم و شرق 
و کهگیلویه  لرستان، چهارمحال وبختیاری 
و بویراحمــد، رگبــار باران گاهــی همراه 
بــا رعدوبرق و وزش باد شــدید را خواهیم 

داشت.
  کاهش نسبی دما در سواحل شمالی

کارشناس سازمان هواشناسی با بیان اینکه 
دریــای خــزر را در دو روز آینــده مواج و 

متالطم اســت، گفت: از بعدازظهر شنبه و 
روز یکشنبه و هم زمان با شروع بارش ها در 
سواحل شــمالی کشور کاهش نسبی دمای 

هوا را شاهد خواهیم بود.
رفیعــی در مورد وضعیت جــو تهران بیان 
کرد: آســمان تهران امروز صاف خواهد بود 
که در برخــی مواقع با وزش باد همراه و در 
بعدازظهر نیمه ابری پیش بینی شــده است. 
بیشــترین دمای تهران امروز به ۳7 درجه 
 و کمترین دمــا به ۲7 درجــه باالی صفر 

خواهد رسید 
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اخبــــــار

تصمیم وزیران رفاه و اقتصاد 
برای افزایش حقوق بازنشستگان:

از بانشستگان عذرخواهی کنید
 در ترکیــب هیــات امنای تامین اجتماعی، وزیــر کار و تعاون 
و رفــاه اجتماعــی و وزیــر اقتصاد حضــور دارند کــه تصمیم 
 گیــری در خصــوص افزایــش حقوق بــه این دو وزیــر واگذار 

شده است.
سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه وزرای 
رفــاه و اقتصاد تصمیم گیر نهایی افزایش حقوق بازنشســتگان 
هســتند ، گفت: باید از بازنشستگان تامین اجتماعی بابت تاخیر 

عذرخواهی شود.
محمد حســن زدا در الیو اینســتاگرام خود گفت: بحث افزایش 
حقوق بازنشســتگان ســایر ســطوح تأمین اجتماعی به وزرای 
هیــأت امنــای تأمین اجتماعی تفویض شــده اســت همانطور 
کــه پیــش بینی می کردیم دولــت نمی توانــد در این خصوص 
تصمیــم دیگــری بگیرد و همان ۳۸ درصــد +۵۱۵ هزار تومانی 
کــه پیشــنهاد خود تأمیــن اجتماعی به دولت بــود را باید اجرا 
 کنند و نمی توانند ســناریوی دیگــری را تهیه کنند و باید همان 

اجرایی شود.
وی ادامــه داد: در ترکیب هیأت امنای تأمین اجتماعی وزیر کار 
و تعــاون و رفاه اجتماعــی و وزیر اقتصاد حضور دارند که تصمیم 
گیــری در خصوص افزایش حقوق به این دو وزیر واگذار شــده 
اســت این وزرا تصمیمی مغایر با چیزی که در گذشــته گرفته 
بودند نمی توانند بگیرند و باید همان را برای تصویب و اجرا بدهند.

سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: درخواست ما 
به عنوان بازنشستگان از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی این 
است که هر چه سریع تر با رایزنی که با هیأت امنا انجام می دهند 

این مصوبه را بگیرند.
زدا با اشــاره به اینکه در حال حاضر در ماه پنجم ســال هستیم و 
این همه بی احترامی، وقت کشی و سرگردانی برای چند میلیون 
پیشکســوت و بزرگ تر جامعه کافی اســت گفت: بهتر است هر 
 چه ســریع تر به این بی ســر و ســامانی خاتمه داده و احکام را 

صادر کنند.
این کارشــناس تأمین اجتماعی افزود: با توجه به اینکه از بیستم 
هر ماه پرداخت حقوق ها آغاز می شود زمان کافی هنوز وجود دارد 
و بهتر اســت با تشکیل تیم هایی ویژه و انجام کارهای نرم افزاری 
الزم کاری کننــد تا حقوق ها از ۲٠ مــرداد با افزایش ۳۸ درصد 
همراه با ۵۱۵ هزار تومان به حســاب بازنشســتگان سایر سطوح 
واریز شود و همچنین اعالم شود ما به التفاوت فروردین تا مرداد 

چه زمانی پرداخت خواهد شد.
وی گفت: به نظر می رســد برای این تأخیر باید از بازنشســتگان 
تأمین اجتماعی دلجویی شــود چرا که در ماه پنجم سال هستیم 
و تاکنون ســابقه نداشــته تصویب و پرداخــت افزایش حقوق ها 
اینقدر طوالنی شــود و بازنشســتگان بالتکلیف باشند. بنابراین 
بایــد با افزایش ســریع حقوق ها و پرداخت ما بــه التفاوت ها از 

بازنشستگان دلجویی شود.
بــه گفتــه وی، نباید فراموش کنیم این کشــور هــر چه دارد از 
ثمره تالش و کوشــش بازنشســتگانی اســت که عمر و جوانی 
خود را برای آبادانی و پیشــرفت کشــور گذاشــته اند و درست 
 نیســت برای گرفتن حق طبیعی و اولیه شــأن، پنج ماه معطل 

و بالتکلیف باشند 

»جام جم«ظرفیت و سهم بنادر ایران در ترانزیت دریایی را بررسی می کند:

بیکاری نیمی از بنادر ایران

 با توجه به موقعیت و ظرفیت ایران در حمل  و نقل دریایی در جهان و قاره 
آســیا، فرصت های بیشــماری برای ترانزیت و رونق اقتصادی وجود دارد اما 
هنوز وضعیت بنادر در جایگاه یکی از اهرم های توسعه ترانزیت هم تا دستیابی 
بــه افق ۱۴٠۴ فاصله زیادی دارد و هم به رغم جایگاه اســتراتژیک ایران در 

پهناورترین قاره جهان به سطح مطلوب در آسیا نرسیده است.
البته باوجود تالش برای دور زدن تحریم های کشــتیرانی و مبادالت تجاری 
دریایی نباید نقش تحریم ها را در سبقت برخی رقبای منطقه ای از ایران در 

زمینه توسعه ترانزیت دریایی نادیده گرفت.
با وجود ماموریت و چشــم انداز ترسیم شــده داخلی و نیز قرار گرفتن ایران 
در کریدور شــمال - جنوب و وابســتگی کشورهای آســیایی به ایران برای 
ارســال کاال بــه نقاط مختلف جهان به دلیل هزینــه پایین تر و زمان کمتر، 
وضعیت موجود نشــان می دهد هنوز برای رســیدن به جایگاه مناســب در 
منطقه مســیر طوالنی در پیش داریم. ظرفیت بنادر بازرگانی کشــور طبق 
اظهارات مسئوالن سازمان بنادر و دریانوردی اکنون حدود ۲۶٠ تا حداکثر 
۳٠٠میلیون تن اســت که تنها از ۱۵٠میلیون تن آن استفاده می شود. این 
امر بیانگر بهره برداری ۵٠ درصدی از پتانســیل های موجود اســت بر اساس 
چشم انداز ۱۴٠۴ کشور در حوزه حمل و نقل دریایی، ظرفیت ۶۳٠میلیون 

تن برای بنادر، پیش بینی شده است.
  سهم دریایی ایران

دربــاره آمار جهانی، قاره آســیا در زمینه انتقال کاالی تجــاری دریابرد با 
۵۴درصد و در عرصه حمل ونقل کانتینری با ۶۴درصد پیشــتاز اســت. اگر 
ظرفیــت بنادر ایران را ۳٠٠ میلیون تن کاال لحاظ کنیم و مجموع کاالهای 
تجاری دریابرد را طبق آمار جهانی حدود ۱۱میلیارد تن بدانیم، سهم ایران 

در این حوزه کمتر از ۳ درصد است.
  رقابت ترانزیتی در منطقه

ســهم ایران با داشــتن حدود 7٠ بندر و موقعیــت ژئوپلتیک منطقه ای و 
ظرفیت های بالقوه باید بسیار فراتر از اینها باشد. سهم بنادر ایران در منطقه 
حدود ۱٠ سال قبل تقریبا ۱٠ درصد بوده که این سهم در سال های مختلف 
جای خود را به کشــورهای منطقه به ویژه امارات داده اســت. اکنون بندر 
جبل علی دبی به عنوان یکی از بنادر ترانزیتی مشــهور جهان جایگزین بندر 
شــهید رجایی شده است. براساس آمار منتشــر شده در سال ۲٠۱7 سهم 
بندر جبل علی از تولید ناخالص داخلی برای امارات ۱٠.7درصد و برای دبی 

۳۳.7درصد بوده است.
بر  این  اساس، بندر شهید رجایی در استان هرمزگان به عنوان بزرگ ترین بندر 

کانتینری و دومین بندر کاالهای غیرکانتینری کشور بعد از بندر امام خمینی 
اســت که با برخورداری از روابط دریایی و مبادله کاال با ۸٠ بندر شــاخص 
بین المللی، دروازه طالیی اقتصاد ایران محسوب می شود و در تجارت ایران 
بیش از ۵٠درصد ســهم دارد. به گفته مسئوالن مجتمع بندر شهید رجایی 
بــه تنهایی بیش از ۵۵درصد صادرات و واردات و 7٠درصد ترانزیت بنادر را 
برعهده دارد و تخلیه ۹٠ درصد بارگیری کاالهای کانتینری کشور از طریق 
آن انجام می شــود. با این  همه، شکاف زیادی بین حجم مبادالت تجاری در 

ایران و امارات از طریق دریا وجود دارد.
  از دولت یازدهم تا سیزدهم

عباس آخوندی، وزیر اســبق راه و شهرســازی در شهریور ۱۳۹۵ از ضرورت 
پس گرفتن ســهم بنادر ایران در جهان در دولت یازدهم، محمد اسالمی در 
تیرماه ۱۴٠٠ از افزایش ۱٠٠میلیون تنی ظرفیت بنادر ایران در هشت سال 
فعالیت در دولت دوازدهم و رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در خردادماه 
۱۴٠۱ از قابلیت ۲٠میلیون تن بار و درآمد ۲٠میلیارد دالری ساالنه در دولت 
سیزدهم سخن گفته اند. همچنین محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور به 
ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال و جایگزینی ترانزیت به جای نفت 

اشاره کرده است.
  رشد 5۰ درصدی

به رغــم عقب ماندگی ۵٠ درصــدی در زمینه اســتفاده از ظرفیت بنادر با 
تکمیل زیرســاخت ها و اصالح رویه ها برای توسعه ترانزیت و افزایش درآمد 
۱٠میلیارد دالری ایران از ترانزیت کاالهای روسیه در کریدور شمالـ  جنوب 
در سال جاری، پیش بینی شده ظرفیت فعلی ترانزیت اعم از جاده ای، دریایی، 
ریلی و هوایی از ۱٠میلیون به ۲٠ میلیون تن کاال در ســال برسد. همچنین 
آمارها در ماه های نخســت ســال جاری حاکی از جهــش ترانزیت با وجود 
تحریم های بین المللی است. بنا به اظهارات مسئوالن، ترانزیت کشور در دو 
ماهه ابتدای ســال جاری ۵٠درصد رشد داشته است. این رشد ۵٠درصدی 

با وجود دو محدودیت زیر در سال گذشته و ماه های اخیر رخ داده است:
  بسته بودن مرزهای ترکمنستان و در دسترس نبودن مسیر اصلی 

ترکیه به آسیای میانه
کاهش میزان ترانزیت به افغانستان به  دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی

البته در صورت نبود این محدودیت ها، باید ســال ۱۴٠٠ رکورد سال ۱۳۹۳ 
که معادل ۱۲.۳میلیون تن کاال بود شکسته می  شد. این موضوع بیانگر نقش 
انکارناپذیر مرزهای بین المللی در افزایش حجم ترانزیت کشــور و جذب بار 

کشورهای همسایه است 
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اخبــــــار مفت فروشی لبنیات به کشور های همسایه 
تمام شد

 عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی گفت: 
بعد از مردمی ســازی یارانه هــا صادرات وزنی 
لبنیات کاهش و ارزش دالری آن افزایش یافت 
در واقع مفت فروشــی فــرآورده های لبنی به 

کشورهای همسایه تمام شد.
به گزارش راهبرد معاصر؛ علی اصغر محمدپور 
مدیرعامل صنایع شــیر ایران، امروز درنشست 
خبــری، اظهار کرد: صنایــع مصرف لبنیات با 
ســالمت مردم گره خورده اســت و با کاهش 
مصرف لبنیات بیمــاری هایی از جمله پوکی 
اســتخوان خود را نشان می دهد که متأسفانه 
براســاس آمار موجود سن پوکی استخوان در 

کشور به ۴۲ سال رسیده است.
 وی افزود: براســاس آمار رسمی سرانه مصرف 
لبنیات در کشــور 7۵ کیلوگرم اعالم شــده 
اســت امــا در مقام واقع براســاس آمار تولید 
ســرانه مصرف ۶٠ کیلوگرم در ســال اســت 
کــه بعد از طــرح اصالح یارانه هــا و مردمی 
 ســازی آن شــاهد کاهش دوباره مصرف این 

محصول هستیم.
عضو هیئت مدیــره انجمن صنایع لبنی ادامه 
داد: در کشورهای پیشرفته مصرف سرانه شیر 
تا ۴۵٠ کیلوگرم وجود دارد اما درکشور ما آمار 
مصرف شــکر، سیگار ونوشابه که کاالی ناسالم 
برای ســالمت افراد به حساب می آید، باالتر از 

میانگین های جهانی است.
   کاهــش مصرف ۱۰ درصــدی لبنیات 

جبران شد
محمدپور تصریح کرد: برای مصرف شــیر می 
توان فرهنگ سازی بیشــتری صورت گیرد، 
همچنین بخشی از یارانه مردمی سازی یارانه 
هــا را می تــوان به طور مســتقیم به مصرف 
فراورده های لبنــی اختصاص داد ودر مقابل 
در مصرف کاالهای مضر مانند سیگار، نوشابه 
وشکر عوارض قرار داد و یارانه های دولتی آن 

را حذف کرد.

 وی ادامــه داد: بعد از مردمی ســازی یارانه ها 
قیمت هر کیلوگرم شــیر خام از ۶هزار و ۴٠٠ 
تومــان به ۱۲ هزار تومــان افزایش یافت و نرخ 
حمل و نقل ۳۵ درصد دستمزد به طور میانگین 
۵۱ درصد مواد بسته بندی ۱٠٠ درصد افزایش 
یافت و در این شرایط نمی توان محصوالت خود 
را با قیمت قبل عرضه کرد اما تعدادی از صنایع 
ما براســاس تعزیرات به اتهام گران فروشــی 

جریمه شدند.
 مدیرعامل صنایع شیر ایران اظهار داشت: بعد 
از آزاد ســازی یارانه کاالهای اساســی مصرف 
فــرآورده های لبنی از ۶٠ کیلوگرم موجود ۲۸ 
درصدکاهش یافــت اما در حال حاضر مصرف 
کمــی افزایش یافته اســت و با ایــن وجود در 
مقایســه با قبل از اردیبهشــت ماه سال جاری 

شاهد ۱7 درصد کاهش مصرف هستیم.
محمدپور در پاســخ به سوال خبرنگار تسنیم 
گفت: بعد از آزادســازی یارانه ها مفت فروشی 
فرآورده های لبنی به کشورهای همسایه تمام 
شــده اســت که این موضوع تصمیم مناسبی 
توسط دولت بود زیرا ما پیش از این محصوالت 
لبنی خود را با قیمت ناچیزی صادر می کردیم 

اما اکنون با وجود کاهش وزنی صادرات میزان 
ارز آوری افزایــش یافته زیــرا محصوالت ما با 
قیمت های باالتری به دیگر کشورها صادر می 

شود.
 وی ادامــه داد: در حال حاضر نیز قیمت تمام 
شــده فرآورده های لبنی در ایران در مقایســه 
با کشــورهای دیگر پایین تر است زیرا کماکان 
یارانه های پنهانی مانند دستمزد، کرایه وانرژی 
با قیمت پایین وجود دارد ومحصول ما را رقابتی 
می کند اما الزم اســت که بر روی بازارپسندی 

تالش های بیشتری انجام شود.
مدیرعامل صنایع شــیر ایران تصریح کرد: بعد 
از اصــالح یارانه های مردمی ســهم صادرات 
شیرخشــک و کره در مقایسه با فرآورده های 
لبنی نهایــی افزایش یافته اســت که این امر 
در کاهش اشــتغال در کشــور تاثیر دارد و باید 
بتوانیم ســهم صــادرات کاالی نهایی خود را 

دوباره افزایش دهیم.
 محمدپور گفت: ۴ قلم محصول لبنی که دارای 
قیمت مصوب هســتند که به صورت نامحدود 
تولید و عرضه می شــوند و ما محدودیتی برای 

آنها نداریم 

در گفت وگو با بازار عنوان شد:
وست وبر قطب تولید گیالس با کاهش عملکرد ر

 مشــهد- گر چه طی سال های گذشته بخش های قابل توجهی 
از باغات به ویژه گیالس در مشــهد و طرقبه شاندیز تخریب شده 
اســت اما هنوز این شهرستان به عنوان قطب تولید این محصول 

شناخته می شود.
بازار-گروه استان ها: ارقام تولیدی گیالس در خراسان رضوی شامل 
پیش رس، دوم رس ، سیاه مشهد و تک دانه مشهد و نیز گیالس زرد 
یا همان گیالس شیشــه ای است. از این میان گیالس رقم تک دانه 
مشــهد معروفیت کشوری دارد و ازنظر طعم ، مزه ، درشتی و رنگ 

عالی و منحصربه فرد است.
در این رابطه مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان مشهد از کاهش 
عملکرد محصول گیالس به دلیل تغییرات شرایط آب و هوایی در 
این شهرستان خبر داده و به بازار می گوید: در سال جاری عملکرد 
محصول گیالس با توجه به تغییرات اقلیمی شــامل نوسانات آب و 
دمایی و ســرمازدگی و تگرگ از متوسط ۱۲ تن سال  پیش به 7.۶ 

تن در هکتار کاهش یافته است.
محمد میری دیســفانی در گفت وگو با بازار بابیان اینکه رقم عمده 
گیالس شهرستان،تک دانه مشهد است و درصدی نیز به سایر ارقام 
مانند سیاه شبستر و ارقام فرانسوی اختصاص دارد ادامه داد: یکی 
از مسائل و مشکالت عمده درختان گیالس خود ناسازگاری است 

که قادر به گرده افشانی و تلقیح با یکدیگر نیستند.
وی عنوان کرد: به همین دلیل برای تشــکیل میوه کافی و تجاری 
باید از ارقام گرده زای مناسب و سازگار استفاده شود. که متأسفانه 
اکثــر باغات گیالس به دلیل کم آگاهی یا عدم رعایت این موضوع 

توسط باغداران ,دچار کاهش عملکرد می شوند.
معاون رئیس ســازمان و مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان مشهد 
گفت: تاکنون ارقام شبســتر، ســیاه مشــهد، مجتهدی به عنوان 
گرده زای مناســب و ســازگار معرفی و پیشنهاد ی گردد که اکیدا 
توصیــه می گردد باغداران گرامی به جهت افزایش عملکرد باغات 

گیالس از این ارقام استفاده نمایند.
وی افــزود: با توجه به کیفیت مناســب گیالس های تولیدی انواع 
مختلف گیالس تولیدی و این شهرســتان به کشــورهای مختلف 

صادر می شود.
میری گفت: یکی از اقداماتی که در در مورد درخت گیالس در جهاد 
کشــاورزی مشهد انجام می شود سرشاخه کاری گیالس است که 
به منظور جوانسازی درختان، افزایش باروری و ایجاد تنوع ارقام و 

غیره انجام می گیرد.
  برداشت 4هزارتن گیالس

معاون رئیس ســازمان و مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان مشهد 
گفت: سطح باغ های شهرستان مشهد ۱۶۸٠٠ هکتار می باشد که 

از این سطح ۵۲۵ هکتار زیر کشت گیالس می باشد .
میری بیان کرد : گیالس از مهمترین محصوالت باغی شهرســتان 
و بــه لحاظ اقتصادی در بین محصوالت باغــی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. وی افزود: گیالس از نظر زمان رسیدن تقریباً اولین 
محصول درختی اســت که همه ســاله قبل از سایر محصوالت به 
بازار عرضه می شود. که این موضوع اهمیت این محصول را در بین 

محصوالت باغی بیشتر نمایان می سازد.
مدیر جهاد کشاوزی مشهد ابراز کرد: همچنین به علت کوتاه بودن 
دوره باردهی، از نظر مســائل داشت هزینه کمتری نسبت به سایر 

میوه های منطقه معتدله در بر دارد 

بانک مرکزی: شرط کارت پایان خدمت 
برای وام فرزندآوری حذف شد

  اجرای بخشــنامه تعیین وضعیت ســربازی بــرای پرداخت وام 
فرزندآوری با دستور رییس کل بانک مرکزی متوقف شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از پژوهشکده 
پولی و بانکی بانک مرکزی، با ابالغ بخشنامه اخیر مبنی بر مشروط 
بودن ارائه تســهیالت فرزندآوری به افراد ذکور به استعالم وضعیت 
مشموالن از ســازمان نظام وظیفه )حسب بند )ب( ماده ۱٠ قانون 
خدمت وظیفه عمومی(، رئیس کل بانک مرکزی دستور داد ضمن 
توقف اجرای بخشنامه مذکور، هماهنگی الزم با سازمان نظام وظیفه 

عمومی به منظور تسهیل در پرداخت وام یادشده به متقاضیان انجام 
شود. مقرر شد تا با قید تسریع، موضوع در کمیسیون های تخصصی 
بانک مرکزی بررســی شده و پس از هماهنگی الزم با سازمان نظام 

وظیفه، بخشنامه اصالحی، جهت اجرا به شبکه بانکی ابالغ شود.
پیش از این و از سال ۱۳۹۵ بر اساس هماهنگی های انجام شده بین 
بانک مرکزی و ســازمان وظیفه عمومی، پرداخت تسهیالت ازدواج 
و بیماری هــای خاص از مفاد ماده ۱٠ قانون خدمت وظیفه عمومی 

مستثنی شده بود 
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کشف سفال های ۳هزار ساله دوره بانش 
ودشت در مر

  سرپرســت اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
مرودشــت از کشف دو سفال ۳هزار ســاله مربوط به دوره عیالم 
 قدیــم )بانش( در روســتای گلمکان شهرســتان مرودشــت، 

خبر داد.
به گــزارش اداره کل روابط عمومی و اطالع رســانی، محمدتقی 
قلعه نویی امــروز ۱۲ مردادمــاه ۱۴٠۱ اظهار کــرد: »دو ظرف 
ســفالی مربوط به دوره عیالم قدیم )بانش( در حین جدول کشی 
در روستای گلمکان از توابع بخش درودزن شهرستان مرودشت 

کشف شد.«
سرپرســت اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
مرودشــت ادامه داد: »بر اســاس گزارش رئیس شــورای بخش 
درودزن شهرستان مرودشــت و منابع محلی مبنی بر کشف دو 
شی ء ســفالی در حین جدول کشی در روستای گلمکان، موضوع 
در دســتور کار پیگیــری اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی شهرستان مرودشت قرار گرفت که پس از بررسی 
و انجام صورت جلســه، این سفال ها به پایگاه میراث جهانی تخت 

جمشید منتقل شد.«
کارشناســان،  بررســی  اســاس  »بــر  گفــت:  قلعه نویــی 
 اشــیای کشف شــده مربوط بــه دوره عیــالم قدیــم )بانش(

هستند.«
او بیان کرد: »این اشــیا شــامل یک  کاســه ســفالی با نقوش 
هندســی به صورت مثلث بر روی لبه ســفال با ارتفاع حدود ۱٠ 
ســانتیمتر و یک دیگچه ســاده بدون نقش و نگار با شاموت شن 
و ماســه قرمزرنگ، سفال نخودی مایل به نارنجی مربوط به دوره 
باســتانی عیالم قدیم اســت که به احتمال فراوان درگذشته های 
 دور، بــرای نگهــداری ادویــه و مایعــات خاص مورداســتفاده

قرار می گرفت.«
قلعه نویــی اضافه کرد: »شهرســتان مرودشــت با داشــتن آثار 
باســتانی و تاریخــی فاخر در دل خــود از دوره هــای مختلف 
 به ویــژه عیالمــی، هخامنشــی، ساســانی و دوره اســالمی،

یکــی از مهم ترین حوزه هــای فرهنگی و تاریخی در کشــور به 
شــمار می رود که مجموعه میراث جهانی تخت جمشید، نقش 
رســتم، نقش رجب، تــل باکون، میــان رود، اشــکفت گاوی و 
ده هــا اثر شــاخص فرهنگی دیگر در این شهرســتان نشــان از 
 اهمیــت و جایگاه مرودشــت در عرصه های مختلف باســتانی و

 تاریخی دارد.« 

سهیل، فرزند خستگی ناپذیر محک
 ســهیل فرزند بهبودیافته محــک از زمانی 
می گوید که به بیماری ســرطان مبتال شــد و 
تصمیم گرفت در این مســیر با انرژی و تالش 
به اهداف خود دست یابد. فرزند خستگی ناپذیر 
محک روایت خودش از بیماری را اینگونه آغاز 
کرد: »برای تولد خواهرم خوشحال بودیم، چند 
ماه از این خبر شیرین نگذشته بود که بیماری 
من با شــروع یک ســرماخوردگی ساده خود 
شروع شــد و زندگی همه ما را تحت تأثیر قرار 
داد. آبان ۱۳۹٠ بود که دکترها تشخیص دادند 
به ســرطان خون مبتال شدم و از همان لحظه 
درمانم در بیمارســتان محک شــروع شد؛ این 

قصه تا شهریور ۱۳۹۴ ادامه داشت.«
ســهیل ادامه می دهد: »آن زمان کالس سوم 
راهنمایی بودم. در اوایل، پدرم اصرار داشت که 
تحصیل را برای یک سال کنار بگذارم، اما برای 
من متوقف شــدن معنی نداشت. خوشبختانه 
کادر مدرســه و دوســتانم، با بیماری من کنار 
آمدند و همراهی خیلی زیادی داشتند تا جایی 
کــه یک بار  زمان شــیمی درمانی با امتحانات 
صبحم، تداخل پیدا کرده بود ولی کادر مدرسه 
بدون هیچ دردســری زمان امتحانم را به قبل از 

شیمی درمانی موکول کردند.«
او در ادامــه صحبت هایش می گوید: »عاشــق 
فوتبال بــودم و آن را به صورت حرفه ای دنبال 
می کردم. تا قبل از بیماری تمرین بسیار زیادی 
داشتم ولی به دلیل بیماری نتوانستم آن را ادامه 
دهم. حالم خیلی بد بود اما مشاوره و صحبت با 
روانشناســان و پرستاران به من کمک کرد تا با 
این موضوع کنار بیایم. رابطه من با روانشناسان 
محک به قدری صمیمی بود که عروســک گاو 
پولیشی که بعد از قطع درمان، به من هدیه داده 

بودند هنوز هم به من آرامش می دهد. اتاق بازی 
محک و حضور روانشناسان و داوطلبان در آنجا، 
فرصتــی برای دور شــدن از بیماری در اختیار 
من قــرار می داد در آنجا دارو و درمان را به کل 

فراموش می کردم.«
سهیل تجربه بودن در محک را اینگونه توصیف 
می کند: »من در محک انرژی زیادی داشــتم. 
یاد گرفتم باید قوی باشــم و به زندگی نگاهی 
مثبت داشــته باشــم. به خودم قول داده بودم 
که هنگام درمان گریه نکنم و قوی باشــم. یادم 
می آیدیــک بار پرســتاری صدایم کرد و از من 
خواســت که با یکی از بچه ها به نزدیک بخش 
نمونه گیری مغز و استخوان بروم تا گریه نکند. 
من حتی آن کودک را نمی شــناختم اما بودنم 

قوت قلب او بود.«
ســهیل که یکی از کودکان بهبودیافته محک 
اســت با بیان اینکه من در محک با  دوســتان 
خیلی خوبی آشنا شدم ادامه می دهد: »محک 
مثــل خانه ما بود تا جایــی که مطمئن بودیم 
دوستانی جدانشــدنی هستیم، مثاًل با دوستم 
شــروین قبل از بستری هماهنگ می کردیم تا 
در یک بخش باشیم. محک برای ما محیطی پر 
از مهر بود و همین شــوق با هم بودن، سختی 

درمان را برای ما کم می کرد.«
ســهیل در پایان صحبت هایش ضمن آرزوی 
بهبــودی برای همه کــودکان، از تصمیماتش 
برای ادامه زندگی می گوید: »ســرطان نه تنها 
مــن را از هدف ها و آرزوهایــم دور نکرد، بلکه 
گذشــتن از این بیماری و ســختی هایی که در 
مسیر زندگی وجود داشت، رسیدن به آرزوهایم 

را شیرین تر کرد.«
او در حالی که چشــمانش از امید به آینده برق 

می زد، ادامه می دهد: »ســه سال و نیم درمان، 
ذهنیت مــن را در خصوص تحصیل و انتخاب 
شغل آینده کاماًل مشخص کرد. دلم می خواست 
رشته ای انتخاب کنم تا به افرادی که شبیه من 
هســتند، کمک کنم. اما دوران درمان بســیار 
ســنگین و فشــرده بود و برای من که ریاضی 
خوانده بــودم، امکان مطالعه مجدد درس های 
تجربی وجود نداشــت. سخت بود که پزشکی 
بخوانم، پس مهندسی پزشکی را انتخاب کردم 
تا بــه روش های دیگری بــه بیماران خدمت 

کنم.«
محک در بیش از سی سال فعالیت خود همواره 
در تالش اســت تا کودکان مبتال به ســرطان 
شادمانه تر مراحل درمان را پشت سر بگذارند و 
کیفیت زندگی آنها در مسیر درمان حفظ شود. 
خانــواده بزرگ محک در حــال حاضر بیش از 
۹7٠٠ کودک بهبودیافته دارد که سهیل یکی 
از آنهاســت. امیدواریم بــا همراهی نیکوکاران 
ایــران زمین بیش از ۱7 هــزار کودک در حال 

درمان محک نیز به بهبودی برسند. 

رییس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر خبر داد؛

راه اندازی قطار گردشگری محرم با عنوان یوم العباس)ع(
  رییس ســتاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر گفت: »با همکاری 
وزارت میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی و شــرکت 
حمل و نقل ریلی رجا به عنوان اعضای اصلی ستاد مرکزی هماهنگی 
خدمات سفر کشور، قطار گردشگری محرم در مسیر تهران - زنجان 
با عنــوان یوم العباس از روز شــنبه ۱۵ مردادماه جاری مصادف با 
هشــتم ماه محرم به منظور امکان حضور گردشــگران معنوی در 

حسینیه اعظم زنجان آغاز به کار خواهد کرد.« 
به گزارش روابط عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی علی اصغر شــالبافیان با بیان این خبر 
گفت: »نظر به اینکه تســهیل حضور گردشــگران در مراسم های 
عــزاداری ماه محرم یکی از اقدامات مهم در دســت اجرا از ســوی 
معاونت گردشــگری بوده اســت از این رو وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی و نیز شــرکت حمل و نقل ریلی رجا به 
عنوان دو عضو اصلی ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، اقدام به 

راه اندازی قطارهای گردشگری محرم به منظور تسهیل جابه جایی 
گردشگران در این ایام کرده اند.« 

وی افزود: »بر این اســاس قطار فوق العاده رجا با عنوان یوم العباس 
روز شــنبه ۱۵ مرداد ماه آغاز به کار خواهد کرد تا طبق برنامه ریزی 
صورت گرفته ســاعت حرکت ۵:۴٠ صبح از ایستگاه راه آهن تهران 
و زمان برگشــت، ساعت ۲٠:۲٠ از ایســتگاه راه آهن زنجان امکان 
تســهیل و جابه جایی گردشگران ایام ســوگواری ماه محرم فراهم 

شود.« 
گفتنی اســت با بهره مندی از امکان قطار یوم العباس فرصت حضور 

هموطنان در حسینیه اعظم زنجان فراهم خواهد شد. 
الزم به ذکر است بنا به گفته رییس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات 
سفر کشور راه اندازی سایر قطارهای گردشگری محرم ویژه شهرها 
و استان های مختلف نیز در دستور کار قرار دارد و شرایط استفاده از 

آنها متعاقبا اعالم می شود 


