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رییس جمهوری اسالمی ایران و نخســت وزیر عراق بر اهتمام و
جدیت دو دولت در گسترش بیش از پیش روابط تجاری و اقتصادی
تهران -بغداد و تسهیل شرایط برای همکاریهای نزدیکتر تجار،
فعاالن اقتصادی و بخشهای خصوصی ایران و عراق تاکید کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم
والمسلمین دکتر حسن روحانی امروز -شنبه -در نشست مشترک
هیأتهای عالیرتبه ایــران و عراق ،با بیان اینکه همواره قدس را به
عنوان پایتخت اصلی و دائمی فلسطین قلمداد میکنیم ،خاطرنشان
کرد :هر اقدامی برخالف این را مغایر با تاریخ و مقررات سازمان ملل
دانسته و آن را محکوم میکنیم.
رییس جمهوری افزود :بیتردید جوالن بخشی از خاک سوریه است
که توسط اشــتغالگران غصب شده و هیچ نظری نمیتواند در این
واقعیت تاریخی خلل ایجاد کند.
روحانی با تأکید بر ضرورت پایان کشــتار و جنگ در یمن ،گفت:
مطمئن ًا راهحل بحران یمن سیاســی اســت و امیدواریم بتوانیم در
راستای بازگشــت صلح و امنیت به این کشور و ارسال کمکهای
انساندوســتانه غذایی و دارویی به مردم این کشور تالش مشترک
داشته باشیم.
وی در ادامه سفر و مذاکرات مقامات دو کشور را نشاندهنده عالقه و
اهتمام مسئوالن در راستای توسعه و تعمیق مناسبات و همکاریهای
فیمابین دانســت و اظهار امیدواری کرد با تالش مسئوالن توافقات
تهران -بغداد در بخشهای مختلف سریعتر اجرایی و عملیاتی شود.
روحانی با ابراز خرسندی از اجرایی شدن توافق ایران و عراق برای
رایگان شدن روادید در فاصله کمتر از یک ماه از مذاکرات انجام شده

در این خصوص در بغداد ،افزود :این اقدام برای گسترش روابط و
همکاریهای فیمابین و تســهیل در توسعه روابط علمی ،تجاری،
اقتصادی و بهداشتی و درمانی ایران و عراق تأثیرگذار خواهد بود.
رییس جمهوری اظهار امیدواری کرد تا با تالش مسئوالن و توافقات
دو دولت در آینده شاهد لغو روادید میان دو کشور باشیم.
روحانی اظهار داشت :توسعه روابط بانکی و همکاریهای بانکهای
مرکزی ایران و عراق در تسهیل شرایط برای گسترش تبادالت مالی و
همکاریهای تجاری و اقتصادی فیمابین حائز اهمیت است.
رییس جمهوری با بیان اینکه در زمینه الیروبی اروند توافقات بسیار
خوبی میان دو کشور صورت گرفته و باید وزرای خارجه دو کشور
در راستای تسریع در اجرای این توافقات تالش کنند ،خاطر نشان
کرد :باید به گونهای برنامهریزی کنیم که اقدامات فنی در جهت انجام
الیروبی شط العرب یا اروند رود توسط دو دولت تا پایان ماه رمضان
انجام شــده و بتوانیم در تابستان سال جاری شاهد عملیات اجرای
آن باشیم.
توسعه همکاریهای ایران و عراق
در راستای ثبات و امنیت در منطقه است
روحانی توسعه روابط و همکاریها در زمینه برق ،انرژی و اتصال
راهآهن دو کشور به هم را حائز اهمیت و در راستای منافع دو ملت
دانست و گفت :باید برای گسترش تعرفه ترجیحی و تجارت آزاد
میان ایران و عراق برنامهریزی و اقدام کنیم .رییس جمهوری با تأکید
بر اینکه جمهوری اسالمی ایران از توسعه و روابط و همکاریهای
تجاری با عراق استقبال و از این روند حمایت میکند ،افزود :ایجاد
شهرکهای صنعتی مشترک و دعوت از سرمایهگذاران و کارآفرینان
دو کشــور برای فعالیت در این مناطق و همکاریهای مشترک در
زمینه استاندارد کاالها موجب توسعه روابط و تبادالت تجاری ایران
و عراق خواهد بود .روحانی اظهار داشــت :آماده انتقال تجربیات و

چهارسویسیاست
الریجانی:

طرح یا الیحه متناسب
برای جبران خسارت سیل زدگان تدوین می شود

رییس مجلس شورای اسالمی از تدوین طرح یا الیحه متناسب برای جبران خسارت سیل زدگان
خبر داد و گفت :مردم اطمینان داشته باشند که جبران خسارات آنها جزو اولویتها است و اگر به
جابجایی منابع نیاز باشد ،اقدامات الزم در این راستا صورت میگیرد.
به گزارش خانه ملت«،علی الریجانی» در دیدار نوروزی با کارکنان مجلس شورای اسالمی و
خانوادههای حادثه تروریســتی مجلس در تاالر مشروطه اظهار داشت :ابتدای سال جاری باران
رحمت الهی تمام کشور را در بر گرفت و خوشبختانه پس از سالها خشکسالی که مشکالت
زیادی برای کشــور ایجاد کرده بود باران رحمت تمام کشور را سیراب کرده و سدهای کشور
پر از آب و ســرمایهای برای کشور شد .رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره انتقاداتی که در
سالهای اخیر از روند سدسازی در کشور مطرح می شد گفت:در این زمان مطالبی مطرح میشد
که چرا منابع برای ساخت سدهایی که آب نداشته هزینه شده است اما سیل اخیر نشان داد تدبیر
درستی صورت گرفته است .الریجانی ادامه داد :اگر این سدها ساخته نشده بود ضایعه بزرگی
در استانهایی همانند خوزستان ،لرستان ،کرمانشاه و همدان ایجاد میشد و با بحرانهای انسانی
فراوانی مواجه میشدیم .وی ادامه داد :حدود  7هزار مترمکعب بر ثانیه آب وارد کرخه شد که
اگر این سد نبود اتفاقات ناخوشایندی در شهرهای خوزستان رخ میداد،همچنین حدود  5هزار
مترمکعب در ثانیه آب وارد دز شــده و حجم زیادی آب وارد کارون نیز شــد .الریجانی اضافه
کرد :یکی از مسائل مهم که دغدغه ما بود موضوع پر شدن سدها و کنترل آنها بود تا ضایعات
زیادی ایجاد نشود البته بخشی به ضایعات سد نیز مربوط میشد چرا که بیش از یک مقدار معین
گنجایش ورود آب نداشت .رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه برخی از روستاهای
خوزستان زیر آب رفت ه است ،بیان کرد :زیر آب رفتن این روستاها مشخص کرد که سدهای این
استان پر شده و بیش از این گنجایش ورود آب ندارد .الریجانی با اشاره به اینکه بیش از  100سد
در جمهوری اسالمی ایران ساخته شده است ،اضافه کرد :ساخت این سدها اقدامی با تدبیر بود
لذا نقدهایی که آن زمان انجام میشد باید با اقداماتی که با تدبیر صورت گرفته سنجیده شود .وی
یادآورشد :در زمان بررسی بودجه سال  98یکی از مناقشات تکمیل سدها در کشور بود .با توجه
به محدودیت منابع عدهای میگفتند که با توجه به خشکسالی کشور نباید بودجه زیادی به تکمیل
سدها اختصاص داده شود اما مجلس روی تأمین منابع سدسازی اصرار ورزید تا این منابع برای
آینده کشور سرمایه شود .رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته با
اذن رهبری منابعی از صندوق توسعه ملی برای توسعه آبخیزداری و آبخوانداری برداشت شد،
تأکید کرد :منابع صندوق توسعه ملی ربطی به بخش دولتی ندارد و باید به بخش خصوصی برای
توسعه تولید اختصاص یابد اما به ضرورت منابعی برای آبخیزداری و آبخوانداری از صندوق
توسعه ملی برداشت شد که اقدام صحیحی بود .الریجانی با اشاره به بازدید از مناطق سیل زده
گفت:هر شهری که در حوزه آبخیزداری و آبخوانداری سرمایهگذاری کرده توانست حجم آب را
کنترل کند .سیل در برخی شهرها رخ داد .اما در حدی نبود که برای مردم مشکل ایجاد کند و این
حرکت باید ادامه یابد و(سرمایه گذاری در این حوزه) میتواند آبهای زیرزمینی را افزایش دهد.
وی از رهبر معظم انقالب به دلیل صدور دستور جهت پای کار آمدن نیروهای مسلح و فراخوان
مردم برای کمک به سیلزدگان تشکر کرد و ادامه داد :آب گرفتگی در شهرهایی همانند آققالی
گلستان جدی بود و حضور هالل احمر توانست مشکالت ناشی از سیل را در این استان کاهش
دهد .رییس مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه هالل احمر در هر استان که مشکالت مهمی
برای مردم از لحاظ اسکان و کمکهای اولیه ایجاد شده بود فعالیت میکرد ،تصریح کرد :نقش
هالل احمر در لرستان و خوزستان بسیار پررنگ بود و با ترابری هوایی با توجه به مسدود شدن
جادهها با کمک نیروهای مسلح توانست به مردم خدماترسانی کند .الریجانی در بخش دیگری
از سخنانش گفت :صلیب سرخ برای کمکرسانی در بخشهایی که مشکل پیدا میکنند ،ایجاد
شده اما آمریکاییها مانع کمک این نهاد به ایران شدند و به دروغ در بیانیهای اعالم کردند که آماده
کمک به ایران هستند .وی با بیان اینکه حتی یک دالر از طریق صلیب سرخ به هالل احمر کمک
نشده است ،ادامه داد :اقدام آمریکاییها برای جلوگیری از کمک صلیب سرخ به هالل احمر در
شرایطی که عنوان میکند ابرقدرت هستم و میخواهم دنیا را مدیریت کنم برای این کشور رذیلت
است .رییس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :تأسفبارتر از این اقدام آمریکاییها بیانیهای
بود که توسط وزیر امور خارجه این کشور صادر شد مبنی بر اینکه ایران در برخی شهرها نتوانسته
سیل را مدیریت کند در حالی که بخشهای مختلف شبانهروز فعالیت می کردند تا به مردم کمک
کنند .الریجانی تاکید کرد :گویا آمریکاییها فراموش کردهاند که در سیل اخیر این کشور چطور
آب شهرهای این کشور را فرا گرفت و برخی نقاط آن زیر آب رفته است و ترامپ ایراد گرفته بود
که روسای جمهور قبلی تمهیدات الزم را برای مقابله با سیل نیندیشیدهاند.

اجرای خدمات فنی و مهندسی در زمینه ساخت مسکن ،نیروگاه ،سد
و اجرای شیوههای نوین آبیاری به عراق هستیم.
رییس جمهوری با بیان اینکه دانشــگاههای ایران آمادگی پذیرایی
از دانشــجویان عراقی را دارند ،گفت :همــواره روابط خوبی میان
حوزههای علمیه و طالب ایران و عراق وجود داشــته و باید تالش
کنیم تا میان دانشــگاهها و اساتید دو کشور هم همکاریها و تبادل
تجربیات با قوت بیشتری به انجام برسد.
روحانی با اشــاره به اینکه امروز خوشبختانه در مرزهای دو کشور
شاهد امنیت بسیار خوبی هستیم ،تأکید کرد :توسعه روابط ایران و
عراق همواره در راســتای منافع دو ملت و دو کشــور و در جهت
اســتقرار صلح ،ثبات و امنیت در منطقه و ایجاد روابطی دوستانه و
برادرانه میان سایر کشورهای منطقه بوده و خواهد بود.
رییس جمهوری با بیان اینکه وزرا و مسئوالن ایران و عراق در جریان
این سفر میتوانند در زمینه اجرای توافقات و تسریع در این روند در
حوزههای مربوط به خود با یکدیگر گفت وگو کرده و برای انجام
اقدامات عملی برنامهریزی کنند ،افزود :باید تالش کنیم که ســطح
مبادالت تجاری ایــران و عراق به افق  20میلیارد دالری مدنظر دو
کشور در ســالهای آینده برسد .روحانی با اشاره به اینکه امنیت و
یکپارچگی عراق برای ایران حائز اهمیت بوده و در سالهای گذشته
در این مسیر تالش کرده و آن را به اثبات رساندهایم ،گفت :اراده ایران
و عراق ،برقراری و استمرار ثبات و امنیت در سرتاسر منطقه است.
رییس جمهوری با بیان اینکه باید با تالشهای مشترک در راستای
حل و فصل مسایل و معضالت منطقهای گام برداریم ،اظهار داشت:
بازگشت امنیت کامل به ســوریه و توسعه این کشور برای ایران و
عراق به عنوان دو کشور تأثیرگذار در منطقه حائز اهمیت است.
رییس جمهوری در ادامه با بیان اینکه اتصال راهآهن شلمچه به بصره
نه تنها عراق را به ایران بلکه این کشــور را به پاکستان ،افغانستان،
آسیای مرکزی ،روسیه و چین متصل خواهد کرد ،گفت :طرحها و
برنامههای اقتصادی ایران و عراق ،عالوه بر اینکه به نفع دو ملت است
در راستای منافع سایر کشورهای منطقه هم خواهد بود.
روحانی خاطرنشان کرد :امروز با گسترش همکاریها و مناسبات
همه جانبه ایران و عراق یک فرصت تاریخی برای دو کشور و منطقه
وجود دارد که امیدواریم بتوانیم از این فرصت در راستای منافع دو
ملت و سایر ملتهای منطقه به خوبی استفاده کنم.
سفر رئیس جمهوری اسالمی ایران به عراق،
کلیدی و تاریخی بود
عادل عبدالمهدی نخســت وزیر عراق نیز در این نشست با تقدیر
از اســتقبال و میهماننوازی شایســته دولت و ملت ایران از هیأت
عراقی ،گفت :سفر رئیس جمهوری ایران به عراق ،سفری کلیدی و
تاریخی بود چرا که توانست دستاوردهای فراوانی را به همراه داشته
و مشکالتی که در مسیر توسعه همکاریهای دو کشور بود را از میان
بردارد .نخست وزیر عراق پیگیری و نظارت بر حسن اجرای توافقات
و تأکید بر توسعه و تحکیم بیش از پیش مناسبات تهران – بغداد را
از اهداف سفر خود به ایران برشمرد و اظهار داشت :باید در راستای
توسعه روابط و همکاریهای ایران و عراق در بخشهای مختلف
علمی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی در راستای منافع متقابل دو ملت
تالش کنیم .عبدالمهدی تصمیم دو دولت برای رایگان شدن روادید
را مثبت و در مســیر توسعه بیش از پیش مناسبات و همکاریهای
فیمابین دانست دانست و اظهار امیدواری کرد با تالش مسئوالن دو

کشور با لغو روادید در آینده تسهیالت بیشتری برای ارتباط نزدیک
میان مردم ،بازرگانان ،فعاالن اقتصادی ،تجار ،دانشجویان و طالب دو
کشور ایجاد شود.
نخســت وزیر عراق اتصال راهآهن ایران به عراق و الیروبی شــط
العرب را برای این کشــور بسیار حائز اهمیت دانست و گفت :باید
در راستای توسعه همکاریها در بخشهای مختلف از جمله انرژی،
برنامهریزی در زمینه سیاستهای مشترک آبی ،ایجاد مناطق مشترک
تجاری ،تبادالت علمی و فناوری ،مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد
مخدر تالش کنیم.
عبدالمهدی ضمن ابراز همدردی دولت و ملت عراق با مردم ایران
در حادثه سیل اخیر در کشورمان ،بیان کرد :ایران و عراق باید در همه
حال در کنار هم باشــند چرا که در کنار هم میتوانیم پیروزیهای
بزرگی را رقم بزنیم.
نخســت وزیر عراق تأکید کرد :براساس قانون اساسی عراق هرگز
اجازه نمیدهیم که از خاک عراق بر علیه دیگر کشورها بویژه ایران
استفاده شود و در این مساله جدیت داریم.
نخست وزیر عراق:
صلح و ثبات عراق حاصل کمکها و حمایتهای ایران است
عادل عبدالمهدی اظهار داشت :امروز بسیار خوشحالم که در ایران
حضور دارم ،ایران کشوری مسلمان ،همسایه و دوست عراق است.
وی افزود :ایران دارای فرهنگ و تمدنی است که در عمق تاریخ نفوذ
کرده و هیچ دو کشوری مانند ایران و عراق را نمی توان پیدا کرد که
فرهنگ و تمدنی با این قدمت داشته باشند و اینگونه در زمینه علوم و
انسانیت دستاوردهایی را داشته باشند.
عادل عبدالمهدی با اشاره به اظهارات رییس جمهوری ایران درباره
توافقات دو کشــور در سفر دکتر روحانی به بغداد ،گفت :ما در این
زمینــه و در مورد همکارهای اقتصادی ،امنیتی ،تجارت ،راه آهن و
نفــت و غیره با رییس جمهوری ایران هم نظر هســتیم و معتقدیم
این اقدامات ما را به سمت آینده بهتر و روشن هدایت می کند و نه
تنها برای دو کشــور ایران و عراق بلکه برای همه کشورهای جهان
دستاورد خوبی خواهد بود .نخســت وزیر عراق اضافه کرد :ما در
گذشته گفته ایم و امروز هم تاکید داریم که در خوشی و ناخوشی در
کنار ملت ایران هستیم و به شما برای حادثه ناگوار سیل تسلیت می
گوییم ،ما هم در عراق همین مشکل را داشتیم.
عبدالمهــدی بیان کرد :وقتــی می گوییم دو کشــور ایران وعراق
مشترکاتی دارند یعنی وقتی سیل یا خشکسالی می آید برای هر دو
کشور می آید که البته اینها نعمتهای خداوند هستند و باید طوری
برنامه ریزی کنیم که از آنها استفاده کنیم.
وی با اشــاره به کمکهای ایران به عراق برای مقابله با تروریسم،
اظهار داشت :ایران به ما کمک کرد تا برای مقابله با تروریسم توانستیم
موفیقتهای زیادی به دست آوریم به طوری که امروز شاهد صلح و
ثبات زیادی در عراق هستیم.
نخست وزیر عراق همچنین گفت :شاهدیم سفرهای مهمی به عراق
انجام می شود و از پایتختهای معتبر دنیا به عراق سفر می کنند.
عبدالمهدی تصریح کرد :ما امروز شاهد بروز تحوالت کیفی هستیم
که هم به نفع مردم عراق و هم کشــورهای منطقه است .اگر عراق
به اینجا رسیده به دلیل حمایتهای ایران از عراق است ما به دنبال
این هستیم روابط موجود بین ما الگویی برای روابط بین کشورهای
دیگر شود.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات:

امدادرسانی به سیل زدگان  5استان کشور ادامه دارد
معاون عملیات ســازمان امــداد و نجات جمعیت هالل
احمر اعالم کرد :امدادرسانی به سیل زدگان شامل ارزیابی،
جستجو ،نجات ،امداد ،اسکان و تغذیه اضطراری در پنج
استان لرســتان ،گلستان ،مازندران ،خوزســتان و ایالم با
استفاده از برنامه پاسخگویی به سوانح ( )EOPهمچنان
ادامه دارد.
شــاهین فتحی روز شــنبه در گفت و گو با ایرنا با اعالم
گزارش اقدامات صورت گرفته در این اســتانها از جمله
لرستان از چهارم تا  16فروردین ماه گفت :در  10شهرستان
ازنا ،پلدختر ،الشتر ،کوهدشت ،نورآباد ،الیگودرز ،خرم آباد،
دورود ،دوره چگینی و بروجرد استان لرستان  46هزار نفر
از هموطنان از خدمات امــدادی بهره بردند و  14هزار و
 503نفر اســکان اضطراری داده شده و هزار و  300واحد
مسکونی از آب تخلیه شدند.
وی با اشاره به استقرار و فعالیت  6فروند بالگرد امدادی در
مناطق سیل زده افزود :به عالوه برای امدادرسانی به مناطق
سیل زده هشت فروند بالگرد ارتش و  2فروند بالگرد سپاه
بــرای توزیع اقالم و جا بهجایی حادثه دیدگان همکاری
کردند و در مجموع  405ســورتی پرواز در  152ساعت
انجام و هزار  996نیرو و  200هزار کیلوگرم محموله جا به
جا شده است .همچنین در بخش معموالن با انجام هشت
سورتی پرواز اقالم امدادی مورد نیاز به  10روستای حادثه
دیده ارســال و از راه زمینــی فرعی که به صورت موقت
بازگشایی شــده 500 ،بســته غذایی میان روستاهای در
دسترس منطقه توزیع شد .به عالوه سه محموله جمعیت
هالل احمر با هماهنگی،بعد از بازگشایی فرودگاه خرم آباد
از طریق هوایی و با هواپیما انتقال یافت.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر
با اشاره به تقسیم بندی پلدختر به 9منطقه عملیاتی به منظور
تسهیل در امدادرسانی و فعالیت  180تیم عملیاتی لرستان
شامل هزار امداد و نجاتگر برای ارائه خدمات به هموطنان،
اظهار داشت :در این زمینه هالل احمر تیمهای امدادی خود
را از استانهای معین اصفهان ،کردستان ،همدان ،چهارمحال
و بختیاری ،مرکزی ،البرز ،زنجان و قم به مناطق سیل زده
اعزام کرد و استفاده از ظرفیت داوطلبان و جوانان برای بسته
بندی اقالم غذایی در استان ،استقرار یک دستگاه خودروی
ارتباطات ســیار و برقراری ارتباط در بستر ماهواره ،ایجاد
اردوگاه اســکان اضطــراری در شهرســتانهای نورآباد،
الیگودرز ،پلدختر و دورود و تقویت انبارهای امدادی استان

و شعب از تجهیزات و تغذیه اضطراری از دیگر اقدامات
برای امدادرسانی بهتر به هموطنان بوده است.
فتحی درباره اقالم توزیعی در مناطق سیلزده استان لرستان،
گفت :بر این اساس چهار هزار و  162دستگاه چادر ،هفت
هزار و  850تخته پتو ،ســه هزار و  521تخته موکت ،پنج
هزار و  663بسته غذایی ،پنج هزار و  345کیلوگرم نایلون،
هزار و  198شــعله والور 44 ،هزار و  550قرص نان27 ،
هــزار و  733بطری آب معدنــی 11 ،هزار و  493قوطی
کنسرو و  757ســت ظروف در میان متاثران سیل و آب
گرفتگی توزیع شده است.
وی همچنین به خدمات هالل احمر از  25اسفند  97تا 16
فروردین به سیل زدگان استان گلستان اشاره و خاطرنشان
کــرد :در این زمینه در  124شــهر ،روســتا و محورهای
کوهستانی  10شهرســتان گرگان ،بندرترکمن ،آزادشهر،
آق قال ،گنبــدکاووس ،بندرگز ،علی آباد ،کالله ،کردکوی
و مینودشت به بیش از  58هزار هموطن امدادرسانی شد و
قریب به  15هزار و  907نفر اسکان اضطراری داده شده و
بیش از  58هزار بسته غذایی میان آسیب دیدگان توزیع و
 32مصدوم به بیمارستان منتقل شدند و همچنین امدادگران
سیالب را از  10هزار و  255واحد مسکونی تخلیه کردند.
وی توضیــح داد :به عالوه با توجه بــه محاصره برخی
روستاها با آب و تخریب راههای ارتباطی ،یکی از نکات
برجســته عملیات امدادی در گلستان ،استفاده از  6فروند
بالگرد امدادی به منظور ایجاد راه دسترســی هوایی برای
انتقال بیش از  273هزار کیلوگرم اقالم غذایی و زیستی در
 229ساعت پرواز بالگردهای جمعیت ،سپاه و ارتش بود؛
همچنین با ایجاد اردوگاههایی در مناطق مختلف شهرستان
آق قــا و گرگان ،بخش عمده ای از آســیب دیدگان در
این اماکن ،اســکان اضطراری داده شده و برای تغذیه نیز
با هماهنگی خیرین  121هــزار و  991پرس غذای گرم
توزیع شد.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر
درباره اقالم زیســتی و غذایی توزیعی در استان گلستان،
گفت :بر این اساس سه هزار و  424دستگاه چادر 23 ،هزار
و  753تخته پتو 10 ،هزار و  326تخته موکت 59 ،هزار و
 951بسته غذایی 53 ،هزار و  859قوطی کنسرو 80 ،هزار
و  864قــرص نان 162 ،هــزار و  613بطری آب معدنی،
 2هزار و  449کیلوگرم برنج 417 ،کیلوگرم قند و شــکر،
 3هزار و  195بســته بســکویت 8 ،هزار و  877کیلوگرم

نایلون ،یک هزار و  272شــعله والور و فانوس 2 ،هزار و
 419ســت بهداشتی و  10ست ظروف میان سیل زدگان
استان توزیع شد.
وی اظهار داشــت :روزانه بیش از  240امدادگر و نجاتگر
در قالب  50تیم عملیاتی با  60دستگاه خودروی امدادی و
آمبوالنس در حال فعالیت و امدادرسانی بودند و با همکاری
سازمانهای دیگر و مردم محلی روزانه  33فروند قایق در
حــال توزیع اقالم غذایی و امدادی میان آســیب دیدگان
هســتند .به عالوه تیمهای بهداشت و درمان هالل احمر
شــامل  131پزشک و پرستار و  14کارشناس بهداشت به
 2هــزار و  421نفر خدمات پزشــکی 392 ،نفر خدمات
بهداشــت روان ،چهار هزار و  503تن خدمات پرستاری،
 253تن خدمات بهداشت محیط 99 ،تن خدمات مامایی
و  249تن خدمات بهداشت تغذیه ارائه کردند و خدمات
تیمهای حوزه جوانان شامل ارائه خدمات هنری ،فرهنگی،
مشارکت در بسته بندی اقالم اهدایی از سوی  44تیم شامل
 261نفر ارائه شد و  7هزار و  582نفر از خدمات تیمهای
سحر بهره مند شدند.
فتحــی به عملکرد و خدمات امداد هوایی هالل احمر در
گلستان اشــاره و افزود :در این زمینه نیز تیم امداد هوایی
هالل احمر در  400ســورتی  199ســاعت و  35دقیقه
پــرواز انجام داد و هزار و  638نیروی امدادی و  245هزار
کیلوگرم بار را جابهجا کرد و امداد هوایی ســپاه و ارتش
نیز در  51ســورتی  29ساعت و  55دقیقه پرواز انجام داد
و  170نیروی امــدادی و  28هزار و  100کیلوگرم بار را
جابهجا کرد.
وی به اقدامات امدادی در استان مازندران هم اشاره و عنوان
کرد :تغییرات جوی در  12شهرستان استان مازندران باعث
شد تا در  88شهر ،روستا و محورهای کوهستانی به بیش از
 15هزار نفر امدادرسانی شده و  504نفر اسکان اضطراری،
 445دستگاه خودرو از برف رهاسازی و  880منزل از آب
تخلیه شود و در این استان نیز  658نفر در قالب  162تیم
امدادی با  18فروند قایق (امدادی و محلی) فعالیت داشته و
چهار هزار و  466تخته پتو ،هزار و  909تخته موکت130 ،
کیلوگرم نایلون 2 ،هزار و  27بسته غذایی 8 ،هزار و 320
بطری آب معدنی ،یک هزار و  630قوطی کنسرو 23 ،هزار
قرص نان 180 ،کیلوگرم خرما 15 ،هزار و  270کیلوگرم
برنج و  2هزار و  534کیلوگرم وغن میان سیل زدگان استان
توزیع کردند.

معاوناستاندار:

مجامع بین المللی به مهاجران خارجی سیل زده گلستان کمک کنند

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت که در امدادرسانی به ساکنان استان
هیچ تفاوتی بین ســیل زدگان ایرانی و مهاجران خارجی نگذاشتیم به طوری که کمترین
آسیب را دیدند و در این زمینه مجامع بین المللی مسوولیت ذاتی دارند.
به گزارش ایرنا ،عبدالرضا چراغعلی در دیدار با موسسات غیرانتفاعی بین المللی در امور
پناهندگان اظهار کرد :در حادثه سیالب گلستان بخشی از خانههای اتباع خارجی مهاجر
دچار آبگرفتگی و آسیب شد اما با امدادرسانی بهنگام از بروز تلفات انسانی جلوگیری شد.
وی ادامه داد :مهاجران خارجی ســیل زده گلستان بیشــتر در محله افغان آباد شهرستان
گنبدکاووس گرفتار سیل شدند و در همان نخستین روز آغاز بحران پیگیر وضعیت آنان
بودیم و نجات یافتند .معاون استاندار گلستان اضافه کرد :برخالف خیلی کشورهای دنیا ،در

سیل گلستان تشکلهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد پا به پای دولتیها در صحنه حضور
داشتند و به سیل زدگان ایرانی و خارجی یاری رساندند.
چراغعلی افزود :این مســاله نافی مسوولیت مجامع بین المللی نیست و انتظار می رود به
مهاجران خارجی ساکن در این استان کمک کنند.
او با بیان اینکه فروکش کردن سیالب ،بحران در مناطق سیل زده را وارد فاز جدیدی کرده
است ،گفت :به دلیل ناپایداری و غیر مهندسی بودن بسیاری از سازهها باید تمرکز ما روی
بازسازی و پیشگیری از حوادث تلخ باشد که در این بین مدارس اولویت دارند.
در استان گلستان بیش از  25هزار مهاجر خارجی سکونت دارد که بیش از  95درصد آنان
اتباعافغانستانهستند.

سرمقاله

جهاناقتصاد

"رونق تولید" یعنی چه؟
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف -رئیس انجمن علمی انرژی
بادی ایران

این که رهبری در آغاز هر سال شعاری را با توجه به شرایط کشور مطرح می کند اقدام
پسندیده ای است .اما چه خوب است اگر به مفهوم آن بپردازیم و نگذاریم فقط در حد
شــعار بماند .در سند الگوی پایه اسالمی-ایرانی که در نیمه دوم سال گذشته منتشر شد
آمده که قرار است ایران تا سال  1444جزو چهار کشور برتر آسیا باشد .یادمان نرود که
کشــورهای چین ،ژاپن و کره جنوبی هم در همین قاره قرار دارند .اما برای رســیدن به
اهداف بلند ضروری است شرایط موجود را ارزیابی کرده و واقعیات را قبول کنیم .قطع ًا
توسعه اقتصادی کشور از مسیر تولید می گذرد .به ویژه در شرایط بین المللی فعلی که
زمین و زمان با ما ســر جنگ دارند ،پرداختن به مقوله تولید داخل امری کام ً
ال ضروری
اســت .لذا اهمیت رونق بخشیدن به تولید بر کسی پوشیده نیست و مساله اصلی عملی
کردن آن اســت .به طور طبیعی فعالیت هــای تولیدی عمدت ًا در بخش صنایع ،معادن و
کشــاورزی قرار می گیرد و بدین ترتیب رونق تولید در گرو فعال شدن این بخش های
اقتصاد اســت .در حال حاضر چنانچه بخواهیم ارزیابی کلی از وضعیت صنعت کشور
داشته باشیم کافی است ببینیم که سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی فقط  %13است.
یکی دیگر از معیارهای فعالیت صنعتی هر کشور میزان برق مصرفی در صنعت و مقایسه
آن با بخش خانگی اســت .در ترکیه  %64برق در صنعــت و  %23در بخش خانگی
مصرف می شود .در کشور ما بخش خانگی  %34و صنعت  %32از کل برق را مصرف
مــی کند .البته که چنانچه بازدهی مصرف ا نرژی نیز به این معادله اضافه شــود اوضاع
بدتر خواهد شد .تعداد کل شاغلین در صنعت کشور نیز در حال حاضر  3/5میلیون نفر
است در حالی که فقط  4/5میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داریم .لذا همین آمار
مختصر ما را به این واقعیت می رســاند که اوضاع تولید و صنعت کشور بحرانی است.
البته هیچ جای تعجب نیست .در شرایطی که  %85اقتصاد کشور توسط بخش دولتی یا
همان خصولتی خودمان اداره می شود و دولت هم از سر ناکارآمدی و انفعال نمی تواند
و یا نمی خواهد حمایتی معنی دار از بخش تولید کشور به عمل آورد ،اگر این بخش در
شــرایط مطلوبی به سر می برد جای تعجب داشت .در شرایطی که به هر ایرانی هر ماه
بالغ بر یک میلیون تومان یارانه انرژی اختصاص می یابد ،ســود سپرده بانکی از مالیات
معاف می شود ،نظام بانکی جرات می کند به لطایف الحیل سودی بیش از  %40از بخش
تولید و صنعت مطالبه کند و هیچ کسی هم به فریادش نمی رسد ،چگونه می توان انتظار
داشت که خونی در رگهای صنعت و تولید جاری باشد و رمقی داشته باشد تا ضمن ایجاد
اشتغال مولد ،اقتصاد کشور را در مسیر توسعه قرار دهد.
تولید کشــور وقتی رونق می گیرد که کار و تالش محوریت داشته باشد ومالک ارزش
باشد .وقتی که دولت دست از بنگاه داری و رانت خواری کشیده و فعالیت های اقتصادی
را به مردم بسپارد .وقتی که به تولید کننده به چشم جهادگر نگاه شود نه اینکه در برخورد
با فساد ناشی از سیاستهای غلط دولت مجموعه تولید و تولید کننده زیر سوال برده شده
و فضای امنیتی به این بخش نیز سرایت کند .رونق وقتی به تولید باز می گردد که به جای
آنکه چند سوء استفاده کننده از تغییرات نرخ ارز و گران فروش را به دادگاه بکشانیم ،به
خودی های اطرافمان توجه کرده و آنهایی را به محاکمه بکشیم که با اجرای سیاست غلط
ارزی شرایطی را فراهم آوردند که بنا به برخی گزارشات  30میلیارد دالر ارز از خارج از
کشور سر در آورد .حال هم برای گم کردن رد ماجرا به دنبال آنیم که با پاسبان ،شالق و
زندان نرخ ارز و قیمتها را کنترل کنیم .گویی یا از قوانین ابتدایی و اصول مسلم علم اقتصاد
بی بهره ایم و یا اینکه اهداف دیگری را دنبال می کنیم .البته که جامعه رای خود را در این
زمینه صادر خواهد کرد .به قول جان مینارد کینز اقتصاددان شهیر بریتانیایی "اقتصاد علمی
است بسیار خطرناک .نه دوست و رفیق می شناسد و نه دستور و فرمان .علم بودن اقتصاد
را بپذیریم ،قبل از آنکه خودش را به عنوان علم به ما تحمیل کند" .سیاست های دولت در
بخش اقتصاد کار را به جایی رسانده که دیگر تولید و تولید کننده هیچ ارزشی در جامعه
ندارد و ملت به لشکر نزول خواران تبدیل شده است .البته که اسم آن را هم گذاشته ایم
مملکت اســامی! شعار رونق تولید برای سال جاری اقدام مبارکی ا ست ،به شرط آنکه
از شعار فراتر رود و جامعه به این باور برسد که نظام و دولت مصمم است از این بخش
مهم و حیاتی کشــور حمایت واقعی کند .در اواخر سال گذشته نمایندگان مجلس اخذ
سود مرکب توسط بانکها را ممنوع کردند و در پی آن شورای نگهبان مصوبه مجلس را
رد کرده و ماجرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید .جای شگفتی است که مجمع
نیز ،نظر شورای نگهبان را تایید کرده و در عمل برای بانکها فرمان آتش به اختیار صادر
کرد .جالب اینکه در جمهوری اسالمی و تحت لوای قانون بانکداری بدون ربا دیگر دعوا
بر سر این نیست که اصل ربا جایز است یا نه ،بلکه مناقشه بر سر نحوه محاسبه آن است!
گویی فقهای شــورای پول و اعتبار فتوا داده اند که نزول خواری حرام است مگر اینکه
نزول اندر نزول باشد! سود مرکب یعنی بانکها به روش های متعدد نرخ بهره را به باالی
 %40برده و به فشردن پای خود بر گلوی تولید ادامه دهند .چگونه می توان متصور شد
که در چنین شرایطی تولید رونق بگیرد؟
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شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده

http://www.rgs.org.ir

ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
ی
• مدیر مسئول:فرزانه خرقان 
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com
• سردبیر:سعیدتقیپورچنگیز
•مدیرامور اجرایی:مریم میرتیموری • مدیر بازرگانی  :محمد امین تقیپور چنگیز
•دبیر گروه امور زیربنایی و تولید :مهدی زاهدی •دبیر گروه اقتصاد و توسعه و بازار :علی شفائی
•دبیر گروه بازار مالی :مرتضی ابراهیمی
• نشانی :ایران ،تهران ،خیابان مفتح جنوبی ،پایینتر از میدان هفتمتیر ،کوچه گوهر درخشان ،شماره 7
•کد پستی• 1573746511 :تلفن• 021-87176:نمابر (فکس) تحریریه021-86070982 :
•نمابر (فکس) امور اداری و آگهیها021-88822910:
•سامانه پیامک روابط عمومی• 09353783723 :سامانه پیام کوتاه خبری021-87177000 :
http://www.jahaneghtesad.com
• پایگاه اطالع رسانی روزنامه:
info@jahaneghtesad.com
• رایانامه (ایمیل) روابط عمومی:
all.around.iran@jahaneghtesad.com
• سازمان شهرستانها :ملیحه مکرمی •تلفن داخلی301:
•چاپخانه :چاپ گلریز •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،بزرگراه فتح ،بعد از میدان شیر پاستوریزه ،خیابان فتح
 ،17شماره • 2پخش سراسری :شرکت اندیشه برتر •تلفن021-6644302 :
• امور مشترکین دفتر مرکزی:ساختمان مرکزی روزنامه • تلفن داخلی 310
• جهان اقتصاد عضو تشکلهای صنفی «انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیر دولتی»« ،انجمن مدیران
نشریات ایران» و «تعاونی مطبوعات کشور» است.
•روزنامه جهان اقتصاد توانسته است در آخرین رتبه بندی روزنامههای کشور (سال  )1396با کسب 61/34
امتیاز به رتبه  9در میان روزرنامههای خصوصی کشور و رتبه  21در میان کل روزنامههای ایران دست بیابد.
• جهان اقتصاد در میان روزنامهها ی اقتصادی خصوصی کشور،سومین روزنامه به شمار میآید
• روزنامه جهان اقتصاد را در شبکههای زیر دنبال کنید:
توییترhttps://twitter.com/jahaneghtesad:
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/jahaneghtesadnews:
فیسبوکhttps://www.facebook.com/jahaneghtesaddaily :
گوگل پالسhttps://plus.google.com/jahaneghtesad :
آپاراتhttp://www.aparat.com/jahaneghtesad :
یوتیوبhttps://www.youtube.com/channel/ jahaneghtesad :
farzaneh.kharaghani@jahaneghtesad.com

شهادت نامه

منشور اخالقی جهان اقتصاد

جامعه انسانی جز براساس عدل قوام و دوام نمییابد؛ و راه گریز آن از انحطاط ،گسترش عدالت در همه جنبهها
و ابعاد زندگی اجتماعی است .رسانهها میتوانند به دلیل نفوذ در عمق ذهن افراد و قدرت تأثیرگذاری قابلتوجه
خود ،حامی عدالت یا مانع تحقق آن باشــند .ما "دانستن" را حقّ مسلم شهروندان میدانیم و براین باوریم که
استفاده بجا و بخردانه از این حق میتواند راه رسیدن به هدف مقدس "گسترش عدالت همهجانبه" را به بهترین
نحو هموار سازد .دنبال کردن هدف واالیی چون گسترش عدالت جز در سایه اتکا به اخالق حرفهای منبعث از
نظام ارزشی و فکری حقمدارانه و آزاداندیشانه مقدور نیست.
متــن کامل منشــور اخالقی جهان اقتصاد براین پایه و در ســه محور حقوق ،خط قرمزهــا ،و رویهها تنظیم
شــده ،و در  16بند در آدرس  http://jahaneghtesad.com/?p=15385در ســایت قاب ل مشاهده است.

