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گالیه وزیر از ریختوپاشهای اداری
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت در دیدار با آیات عظام در قم :

 ۱۵پروژه ویژه برای حفظ
تولید و اشتغال اجرا میکنیم

هشدار به عواقب جنگلخواری در شمال و
نابودی جنگلهای هیرکانی تا  ۱۰۰سال؛

تخریب جنگلهای ایران
افزایش یافته است

رضا رحمانی در سفری یکروزه به قم ،در دیدار با آیات
عظام مکارم شیرازی  ،شهرستانی،صافی گلپایگانی ،نوری
همدانی ،علوی گرگانی و اعرافی گفت :دشمنان محور
تحریم های خود را تولید قرار دادند که واحد های تولیدی
را تعطیل کنند و بخش دیگر تحریم ها نیز تبادالت مالی
را نشانه گرفته است.
رحمانی افزود :ستادهای الزم را در وزارت صنعت
تشکیل داده ایم و اقدامات ما نیز الهام گرفته از فرمایش
مقام معظم رهبری است که حفظ وضعیت فعلی تولید و
اشتغال جهاد است /...صفحه 3

به دنبال نگرانی جهانی از ایمنی جتهای بوئینگ؛

بوئینگ تحویل هواپیماهای ۷۳۷
مکس  ۸جدید را متوقف کرد

بوئینگ ،به دنبال زمینگیر شدن مدل  ۷۳۷مکس  ۸در ایرالینهای سراسر جهان،
پس از سقوط روز یکشنبه این نوع هواپیما در اتیوپی ،تحویل هواپیماهای جدید این مدل
به مشتریان خود را متوقف کرد.
به گزارش راشاتودی ،شرکت هواپیماسازی آمریکایی بوئینگ ،به دنبال زمینگیر شدن
مدل  ۷۳۷مکس  ۸در ایرالینهای سراسر جهان ،پس از سقوط روز یکشنبه این نوع
هواپیما در اتیوپی ،تحویل هواپیماهای جدید این مدل به مشتریان خود را متوقف کرد.
شرکت بوئینگ پس از اعالم توقف تحویل هواپیماهای نو ،هیچ برنامه زمانبندیای در
مورد از سرگیری آن ارائه نکرده ،با این حال خود تولید ادامه یافته است.
سخنگوی بوئینگ اعالم کرد :ما همچنان به ساخت هواپیماهای  ۷۳۷مکس ادامه
میدهیم و در عین حال بررسی میکنیم چطور این وضعیت ،شامل محدودیتهای
احتمالی برای ظرفیت ،سیستم تولید ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
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وزیر امور اقتصادی و دارایی:

حجم گردش تجاری میان ایران و
آذربایجان  ۷۵درصد رشد داشته است

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان بر ضرورت
تاسیس و گسترش همکاری شرکت های مشترک
میان ایران و جمهوری آذربایجان تاکید کرد و این
اقدام را برای تقویت روابط اقتصادی دو طرف کارآمد
خواند.
«فرهاد دژپسند» ،وزیر اقتصاد ،که برای شرکت
سیزدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های
اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان ،به این کشور
سفر کرده است ،در همایش تجاری و سرمایه گذاری
ایران و جمهوری آذربایجان در باکو گفت :بهترین راه
برای تعمیق روابط اقتصادی بین دو کشور ،تاسیس
شرکت های مشترک در حوزه های سرمایه گذاری،
خدماتی ،گردشگری و تجارت بین المللی با یک
رویکرد مبتنی بر تضمین برد دو طرف است.
وی افزود :دو کشور این ظرفیت را دارند و باید
این کار را انجام دهند تا بتوانند به سرعت از آن بهره
مند شوند.
وی تصریح کرد که ایران معتقد است روابط
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی دو کشور هر چه بیشتر
گسترش یابد ،زمینه تسریع برای فرایند رشد و توسعه
هر دو طرف فراهم می شود.
دژپسند سطح روابط سیاسی دو کشور را عالی
خواند و برای مصداق به  ۱۲نوبت دیدار روسای
جمهوری دو کشور طی پنج سال گذشته و بیش از
 ۱۰۰سفر متقابل هیات های بلند پایه دو طرف به
کشور یکدیگر اشاره کرد و گفت :در واقع یک ارتباط
بسیار وسیع میان دو کشور وجود دارد.
وی افزود :باید از ظرفیت های موجود در روابط
دو کشور در حوزه های مختلف و در سطحی باال بهره
برد و از این حسن روابط مسووالن ایران و جمهوری
آذربایجان حداکثر استفاده را دو طرف داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به این که در سال گذشته
حجم گردش تجاری میان ایران و جمهوری آذربایجان
 ۷۵درصد رشد داشته است بر ضرورت گسترش
همکاری و فعالیت مشترک میان دو کشور تاکید کرد .
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان افزود:
بحث ارتقای روابط دو کشور یک ضرورت مقطعی

کوتاه مدت نیست و باید یک راهبرد باشد و در این
صورت می توانیم دست آورد قابل توجه در روابط
اقتصادی میان خود داشته باشیم.
دژپسند اظهار داشت :در مسیر فعالیت اقتصادی
و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف و متنوع
اقتصادی نباید هیچ مرزی باشد و مشکالت موجود در
این راه را باید هر چه سریعتر برطرف کنیم.
وی بخش خصوصی دو کشور را برای توسعه
روابط اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان ،موثر
دانست و افزود :برای استفاده از ظرفیت های موجود،
نباید تعلل کرد و با سرعت بیشتر و با کیفیت برتر باید
کارها را پیش ببریم.
وی بکارگیری موثر و گسترش نظام بیمه را در
همکاری های اقتصادی ناظر بر حوزه های کاری دو
کشور بسیار مهم خواند و گفت :تجارت باید تحت
پوشش های الزم بیمه ای باشد که این امر با
موافقتنامه های بیمه ای دو جانبه میتواند محقق شود
تا تاجران بتوانند به راحتی و اطمینان فعالیت کنند.
الزم به توضیح است که ،وزیر امور اقتصادی و
دارایی کشورمان امروز برای شرکت در سیزدهمین
اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی
ایران و جمهوری آذربایجان وارد باکو شد و همایش
تجاری و سرمایه گذاری ایران و جمهوری آذربایجان
نیز در ارتباط با همین کمیسیون با حضور جمعی
از مسووالن و نمایندگان محافل اقتصادی دو کشور
برگزار شد.
اجالس دو روزه سیزدهمین کمیسیون مشترک
همکاری های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان
که امروز (پنجشنبه) شروع می شود تا فردا ادامه
خواهد داشت.
گفتنی است ،در این اجالس راهکارهای گسترش
همکاری های جمهوری اسالمی ایران و جمهوری
آذربایجان در حوزه های سرمایه گذاری ،تجاری ،امور
مالی و بانکی ،گمرک و مسایل مرزی ،ارتباطات ،انرژی
و محیط زیست ،کشاورزی ،امنیت غذایی و بهداشت،
علمی و آموزشی و فرهنگ و گردشگری در قالب
هشت کمیته تخصصی بررسی می شود.

حمله تروریستی به نمازگزاران؛

شهادت  ۴۹نمازگزار در حمله به دو مسجد در نیوزیلند

در حمالت به مساجد در کرایستچرچ  ۴۱نفر
در یک مسجد ،هفت نفر در مسجدی دیگر و یک نفر
در بیمارستان به علت شدت جراحات شهید شدند.
نخست وزیر نیوزیلند از کشته شدن  49نفر در
حمالت به مساجد این کشور خبر داد و گفت« :حمله
تروریستی» در کرایست چرچ « کامال برنامه ریزی شده»
بود .مقامات نیوزیلند سطح هشدار امنیتی در این کشور
را به باالترین سطح افزایش دادند .بر اساس این گزارش،
پلیس اعالم کرد چهار نفر از جمله سه مرد و یک زن در
ارتباط با این دو حمله دستگیر شده اند .ارتش نیوزیلند
از منفجر کردن بسته های مشکوک در اوکلند در اقدامی
پیشگیرانه خبر داد .به گزارش خبرگزاری شین هوا از

کرایست چرچ ،خبرها حاکی از آن است دست کم دو مرد
مسلح در دو مسجد مختلف در شهر کرایست چرچ شروع
به تیراندازی کردند ،شاهدان نیز از کشته شدن تعدادی
زیادی از مردم خبر دادند .رسانههای محلی نیوزیلند
اعالم کردند دست کم  49نفر در تیر اندازیها کشته
شده اند  .گفته میشود تیر اندازیها در شش مکان
مختلف روی داده است.
بر اساس گزارش ها ،یک مرد مسلح در داخل
مسجد النور در مرکز شهر کرایست چرچ ،در زمان نماز
عصر به سمت نمازگزاران تیر اندازی کرد و گفته میشود
هنگام این تیراندازی تیم کریکت بنگالدش قصد ورود به
مسجد را داشتند اما اعضای این تیم موفق به فرار شدند.

سرمقاله
دزدبازار

هومن جعفری

 .1صبح ویدئویی دیدم از یک خانواده
در یکی از استان های کشور که از شدت
فقر در غاری زندگی می کردند .فرزندان
خانواده تحصیل نمی کردند و وضعیت
معاش بسیار بدی داشتند .به این فکر
میکردم که کدام راه را خطا رفته ایم که در
بسیاری از کشورهای فقیر دنیا بیمارستان
و خانه می سازیم اما مردم خودمان هزار
مشکل دارند و به آنها رسیدگی نمی کنیم.
کاش می شد بیش از اینها مراقب مردمان
خودمان باشیم.
 .2در تکمیل صحبت های باال به
هزاران واحد مسکن مهر اشاره کنم که این
روزها خالی از سکنه هستند.کسی خواهان
خریدشان نیست و کسی هم در آنها زندگی
نمی کند.چقدر تلخ است که حتی همین
خانه های خالی در اختیار مددجویان و
قشر فقیر جامعه قرار نمی گیرد.چقدر
تلخ است که این روزها حتی از امکاناتی
که داریم درست استفاده نمی کنیم و بهره
نمی بریم.
 .3ویدئویی دیدم در مورد آقازاده
ها و خانم زاده های ایرانی در کشورهای
مختلف.کاش در گام دوم انقالب زندگی
تمام بستگان مسووالن درجه یک در
خارج از کشور ممنوع شود .کاش در گام
دوم انقالب استفاده از آدم های ثروتمند و
تعیین کننده در بازار در کابینه و پست های
اجرایی ممنوع شود .کاش «از کجا آورده
ای» را اجرایی کنیم.کاش آدم ها بابت
فساد مالی بستگان و حتی زیرمجموعه
خود برکنار شوند .کاش حال مردم خوب
باشد .کاش! دستکم کاش در فقر با هم برابر
باشیم نه اینکه یک عده بخورند و بنوشند و
به ریش من و تو بخندند.
 .4دیروز در تابناک گزارشی منتشر
شد پیرامون وضعیت خنده دار کاغذهای
وارداتی که از دویست هزار تن وارد شده
اش 184 ،هزار تن گم شده! من و هزاران
نفر مانند من که اشتغالمان به کاغذ
بستگی دارد ،باید این گزارش را بخوانیم
و اشک بریزیم.در ابتدای تخصیص ارز
جهانگیری ،اکثر بودجه کاغذ به دو شرکتی
واگذار شد که اصال وجود خارجی نداشتند!
حاال هم که کاغذهای وارداتی گم شده و
کسی هم پاسخگوی آن نیست .شما را به
خدا یکی بگوید در این مملکت چه خبر
است؟ محاکمه امثال حسین هدایتی نشان
می دهد که وضع آنقدر خراب نیست و
نظارت هایی صورت می گیرد و آدم ها
باالخره پای میز محاکمه می ایند اما سوال
اینجاست که چرا اینقدر دیر؟ چه کسی
مسوول رسیدگی به این مفاسد اقتصادی
است و آیا اصال آنقدر نیروی انسانی در
اختیار دارد که به این حجم گسترده فساد
رسیدگی کند؟

