شاکری ،نماینده مجلس به «اقتصاد سرآمد» میگوید :مخالف مداخله دستوری در بازارمسکن هستم
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تورم افسار پاره کرده ،همه حوزههای اقتصاد کشور را درگیر کرده است و هیچ بخشی در امان نیست .در این بین،
تورم برخی حوزهها بیشتر و کمرشکنتر است از جمله «اجاره بهای مسکن» .میلیونها ایرانی ،مستاجر هستند و
در این اوضاع و احوال نامساعد اقتصادی میباید بخش زیادی از درآمد خود را برای اجاره واحد مسکونی کنار

چابهار رقیب بندر گوادر پاكستان است؟« اقتصاد سرآمد» گزارش می دهد

وصله  تجارت دریایی هند
افغانستان  و  ایران

روزنامه صبح ایران

@Eghtesadsaramad

بگذارند و این یعنی کوچک شدن سفرههایشان .از یک طرف ،افزایش قیمت مصالح ساختمانی و از سوی دیگر،
شیوع ویروس کرونا در  ۲۸ماه گذشته ،شرایط بازار مسکن را بیش از پیش به هم ریخته است و امروز اجاره مسکن
در کل ایران و مخصوص ًا کالنشهرها به یکی از بزرگترین دغدغههای مردم تبدیل شده است.
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یادداشت

الزمه به کار گیری رویکرد همبست آب ،غذا و انرژی
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رضا روزه گیر قلعه نویی
شرایط خاص محیط زیستی و بحران آبی کشور نشانگر اهمیت توسعه
رویکردهای مشارکت بین بخشی اســت.غذا و آب برای وجود انسان
ضروری است و انرژی کلید توسعه انسانی اســت .آب ،انرژی و غذا
ارتباط قوی بایکدیگر دارند و نقش مهمی در دستیابی به اهداف توسعه
پایدار ایفا میکنند .کاهش ســطح آب ،تهدیدی برای کشاورزی ،تولید
مواد غذایی ،سالمت و محیطزیست اســت و دسترسی به این منابع و
مدیریت پایدار آنها ،پایه و اساس توسعه پایدار است .بنابراین استفاده
پایدار از این منابع محدود برای توسعه پایدار امری ضروری است .قرار
گرفتن ایران در منطقه خشک و نیمه خشــک کره زمین و وقوع پدیده
خشکسالی و هم زمان تغییر اقلیم موجب شــده تا اثرات بهرهبرداری
نامطلوب و با راندمان پایین از منابع آب تشــدید شده و منجر به ایجاد
زمینه بروز بحران در تأمین آب مورد نیاز برای مصارف مختلف کشور
گردد .در ایران نیز تأمین آب از دو بخش منابع آب سطحی و زیرزمینی
انجام میشود.وضعیت نامناسب منابع آبی به خصوص آب زیرزمینی،
سیاستگزاران و پژوهشگران را بر آن داشته به دنبال راهکارهایی جهت
مدیریت بهتر منابع آب زیرزمینی موجود میباشــند .برداشت بیرویه
بخصوص در بخش کشاورزی ،با توجه به قیمت ناچیز آب و بهرهوری
پایین در این بخــش ،موضوعی جدی و نیازمند راهکاری مناســب و
ضروری برای مدیریت وضع موجود میباشــد و موجب شده کمبود
آب به عنوان یک مشکل جدی در سطح کشــور مطرح شود .از این رو
به منظور ایجــاد آمادگی برای مواجهه با بحرانهای آتی و اندیشــیدن
تدابیر الزم برای بکارگیری منابع آب محدودی که هم اینک در اختیار
ما میباشد الزم است رویکردی مناســب داشته باشیم.با توجه به اینکه
برداشت آب زیرزمینی در کشور ایران توسط چاههایی با نیروی محرکه
برق و یا گازوئیل انجام میشود و با توجه به سهولت استفاده...
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براتي ،عضو هيات علمي دانشگاه علوم دريايي
امام خميني در گفت و گو با «اقتصاد سرآمد»

بهدنبالتحلیل
«حقوقدریاها
وسیاستگذاری
دریایی» هستیم

خبري منتشر شد درباره «نخستين نشــريه حقوق دريا در گستره
بينالملل» كــه حائز اهميت بود .بر آن شــديم بــا دكتر عليرضا
براتي،عضو هيات علمي دانشــگاه علوم دريايــي امام خميني و
سردبير اين نشريه تخصصي و بين المللي گفتوگو كنيم...
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حسینی:تالش دولتیها برای رفع
مشکالت مردم است

درجا زدن
دردولت
معناندارد
2

رییسجمهور در روز ملی صنعت و معدن

تصمیماتخلقالساعهبهضررحمایت
از تولید و صنعت است

در آیین یادبود مریم کاظمزاده چه گذشت؟

جایزه ملی مریم کاظمزاده به روزنامهنگاران زن انقالب اهدا میشود

ِ
روایت مریم» ،آیین یادبود مری ِم کاظــمزاده ،عکاس و خبرنگار دفاع مقدس،
«به
ظهر امروز ،شنبه ـ یازدهم تیرماه ـ در مجموعه باغ زیبای وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی برگزار شد.
آیین یادبود مرحومه مریم کاظمزاده با حضور محمدمهدی اســماعیلی (وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی) ،حسین شــریعتمداری (مدیرمســئول کیهان) الیاس حضرتی (مدیرمسئول روزنامه
اعتماد) ،فرشــاد مهدیپور (معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی) ،محمود
ساالری (معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی) ،فاطمه قاسمپور (رئیس فراکسیون
زنان و خانواده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی) ،خانواده مرحومه کاظمزاده
و جمعی از اصحاب رسانه ،به مناسبت چهلمین روز درگذشت «مریم کاظمزاده» در باغ زیبای
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.
در این مراســم یادبود ،زندگی حرفهای کاظمزاده در قالب تصاویری برای حاضران به نمایش
گذاشته شد.محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه مرحومه کاظم زاده
بطور یقین با اعمال و کارهایی که انجام داده همنشــین اولیا و شهداست و نیاز به مراسم تجلیل
ندارد ،تاکید کرد :امروز وظیفه و رسالت این است تا ایشان را به عنوان نمونه زن الگو به جامعه
معرفی کنیم.اسماعیلی با اشــاره به تالش همکاران معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی در برگزاری این مراسم باشکوه ،از برگزاری جایزه ویژه مرحومه مریم
کاظم زاده در آینده نزدیک توســط وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی خبر داد و از اهالی رسانه
خواست در این موضوع این وزارتخانه را یاری کنند.
وزیر فرهنگ در ادامه ســخنان خود با ذکر این نکته که طی  200سال گذشته بسیاری از مسائل
مرتبط با تجدد وارد جهان اســام شــد که یکی از آنها موضوع «جایگاه اجتماعی زنان» بود از
این رو پاسخهای مختلفی به این چالش داده شده اســت از آفریقا و شامات تا ایران ،با پیروزی
انقالب اسالمی توقع این بود که به عنوان یک نظام دینی به موضوع زن و نگاه به او و کنشگری
اجتماعی وی پاسخ داده شود.اسماعیلی همچنین با بیان اینکه امام راحل (ره) برای این موضوع
پاسخ روشنی داشت ،تاکید کرد :بنیانگذار کبیر انقالب اســامی(ره) به حضور زنان در جامعه
اعتقاد داشت و کنشگری زنان در عرصه اجتماع را در کنار نقشهای اصلی وی همچون مادری
و همسری ضروری میدانست.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشــاره به اینکه وقتی امروز به کارنامه انقالب اسالمی نگاه می
کنیم باید بتوانیم در مورد کنشگری زنان و حضورشان پاسخ پیدا کنیم گفت :افرادی مانند مرحوم
کاظم زاده مصداق پاسخ امام خمینی(ره) و نگاه رهبر معظم انقالب اسالمی به حضور زنان در
عرصه اجتماع هستند.اســماعیلی در بخش دیگری از ســخنان خود همچنین با اشاره به اینکه
نظام رسانهای خارجی و همجمههای فرهنگی تالش میکنند تا نقاط افتخار و مثبت و برجسته
انقالب اسالمی دیده نشوند و الگوی بدلی به جامعه معرفی شوند ،تصریح کرد :وقتی در مورد
زن شایسته ایرانی صحبت میشود به جای کاظم زاده میخواهند عناصر بدلی را برای نسل جوان
معرفی کنند.اسماعیلی در ادامه ،حاصل تالش نظام رسانهای غرب و بیگانه را «جنگ روایتها»
عنوان کرد و گفت :وظیفه داریم در مقابله با دشــمنان و به ویژه رسانه های غرب و معاند دست
به جهاد تبیین بزنیم.
وی در عین حال تاکید کرد :رهبر فرزانه انقالب اسالمی از ما توقع جهاد تبیین دارند .در جنگ
روایتها باید نقاط برجسته را به خوبی معرفی و تبیین کنیم.
وی با اشاره موضوع در نظر گرفتن جایزه مریم کاظم زاده ،خاطرنشان کرد :این جایزه میکوشد

تا از زنانی که در حوزه رسانه کار میکنند تجلیل به عمل آورد.
اسماعیلی در عین حال تاکید کرد :امروز دیگر رسانه فقط مطبوعات و رسانههای مکتوب نیستند.
در جهان امروز با پدیده «انسان رسانه» مواجه هستیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی ادامه داد :در دنیای امروز همه رسانه هستند .در چنین جامعهای
برجسته کردن اخالقیات افرادی که با حفظ حرمت شــرعی در مسیری که امام (ره) در پاریس
تعیین کردند و ثابت قدم حرکت کردند اهمیت دارد.
اسماعیلی ابراز امیدواری کرد که بتوانیم با این جایزه و کارهایی که در این حوزه انجام میدهیم
فضای فرهنگی الزم را برای جهاد تبیین با پیشتازی زنان خودمان انجام دهیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پایان از اصحاب رسانه ،خانواده مرحوم کاظم زاه و شهید وصالی
نیز تشکر و قدردانی کرد.این مراسم با تالوت آیاتی از قرآن مجید و سخنرانی فرشاد مهدیپور،
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی آغاز شد.
در ادامه این مراسم ،مستندی دو بخشی درباره زندگی مریم کاظمزاده پخش شد و توضیحاتی
درباره جایزه مریم کاظمزاده که توسط معاونت مطبوعاتی در نظر گرفته شده ،ارائه شد.فرشاد
مهدیپور معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بخشی از سخنانش با بیان اینکه
روزنامهنگاری انقالبی سبک جدیدی از روزنامهنگاری محســوب میشود ،یادآور شد :مریم
کاظمزاده در خیلی از اماکن و محیطهای جنگی که خبرنگار و مردی حضور نداشتند ،رفته بود و
این یعنی چه زن چه مرد برای تجلی این گفتمان تالش کردهاند.معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی همچنین اظهار کرد« :اگر امروز گرد هم جمع شدیم ،تجلیل و نکوداشتی است از
این حیث که بتوانیم الگوهایی برای روزنامهنگاری را در کشور تثیت کرده و به جامعه مطبوعاتی
معرفی کنیم ».پایان از خانواده مریم کاظمزاده تقدیر به عمل آمد .در همین راستا دو سفر به کربال
به خانواده کاظمزاده هدیه شد.
مریم کاظمزاده ،همسر شهید اصغر وصالی فرمانده «دســتمال سرخها» در زمان دفاع مقدس و
عکاس باسابقه سالهای انقالب و جنگ تحمیلی بود که چهارشنبه چهارم خرداد ماه درگذشت.
مریــم کاظــم زاده اولیــن عــکاس زن جنــگ بود کــه مهر ســال  ۵۹بــه مناطــق جنگی
رفــت و خاطــرات بســیاری از حضــور رزمنــدگان و فرماندهــان در مناطــق جنگــی
ثبت کرد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان در پیامی آورده:

همهبهیاریزلزلهزدگانبشتابند

نماینده ولی فقیه در هرمزگان از همه کسانی که میتوانند به هر صورتی در سبک کردن
بار مصیبت و جبران خسارت زلزله مؤثر باشند درخواست کرد که به یاری زلزلهزدگان
بشتابند.به گزارش اقتصاد ســرآمد،حجت االسالم محمد عبادی زاده در پیامی آورده :با
تأسف و اندوه فراوان خبر زمینلرزه در غرب استان که به جانباختن جمعی از هم استانی
های عزیز و زخمی شدن جمعی بیشتر انجامیده و خسارات بسیاری پدید آورده است
موجب تأثر و تألم خاطر همگان و اینجانب شده است.
مسئوالن باید در ساعات اولیه با همهی ه ّمت و توان به یاری آسیبدیدگان بشتابند و با

بهرهگیری سریع از همهی امکانات موجود ،به مردم زلزله زده خدمات ارائه شود.
دســتگاههای دولتی چه نظامی و چــه غیر نظامی همــهی توان خود را بــرای یاری
آسیبدیدهها و خانوادههای آنان وارو صحنه کنند.
اینجانب از صمیم قلب ،این حادثه تلخ و مصیبت بار را به تمام مردم استان هرمزگان به
ویژه به خانوادههای مصیبتزده تسلیت عرض میکنم.
از همهی کسانی که میتوانند به هر صورتی در سبک کردن بار مصیبت و جبران خسارت
مؤثر باشند درخواست میکنم که به یاری زلزلهزدگان بشتابند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان در پیامی آورده:

همه به یاری زلزلهزدگان بشتابند
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نماینده ولی فقیه در هرمزگان از همه کســانی که میتوانند به هر صورتی در ســبک کردن بار مصیبت و جبران خسارت زلزله مؤثر باشند
درخواست کرد که به یاری زلزلهزدگان بشتابند.به گزارش اقتصاد سرآمد،حجت االسالم محمد عبادی زاده در پیامی آورده :با تأسف و اندوه
فراوان خبر زمینلرزه در غرب استان که به جانباختن جمعی از هم استانی های عزیز و زخمی شدن جمعی بیشتر...
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