عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با «اقتصاد سرآمد»
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بیثباتی وزارت صمت دردولتها ،کارمعادن را عقب انداخته است

یکی از شعارهای سیدابراهیم رئیسی پس از انتخابش به عنوان رییس جمهور این بود که نخواهد گذاشت اقتصاد
کشور ،شرطی شود .برخی بر این باورند برای پویایی اقتصاد اگر به بعضی حوزهها بیشتر توجه شود ،سرعت
به مراتب بیش از گذشته خواهد شد .آنها بهرهگیری از ظرفیت معادن را یکی از این راههای میا نبُر میدانند ،اما

یک دهه وعده ورود کشتیهای کروز به آبهای ساحلی مازندران

سوتکشتیهای تفریحی درمازندران
به صدا درمیآید؟

روزنامه صبح ایران

@Eghtesadsaramad

همچنان خروجی کار تفاوت خاصی را نسبت به سنوات گذشته نشان نمیدهد .فرهاد طهماسبی ،نماینده استهبان
و نیریز در مجلس یازدهم در این خصوص به اقتصاد ســرآمد گفت :به باور من 10 ،تا  20درصد از مشکالت
حوزه معدن به خاطر نبود راهبرد و نقشه راه است.وی افزود :سهم عمده در این شکست...
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برای آنها که هنوز به تعادل مالی نرسیدند

روزانهماقتصادرسآدم

محمد مولوی
نگرانی از آینده ،دیدن ظاهر زندگی دیگران،
نگاه نا امیدانــه به گذر زمــان ،اضطراب از
اجرایی نشدن اهداف و نرســیدن به آزدی
شغلی و مالی و ...چیزی نیست که تنها شما
درگیرش باشــید؛ حتی افرادی که احساس
میکنید چنیــن دلمشــغولیهایی ندارند،
دارند!این موضوع بیشتر از آنچه که به درآمد یا موقعیت شغلی ما مربوط
باشــد به «رفتار مالی» ارتباط دارد .به عنوان مثال ،هنــگام تعیین هدف،
«رســیدن به فالن مقدار پول» را معیار قرار میدهیم در صورتی که هدف
اصلی ما «آرامش و موفقیت» است .جابجایی چنین موضوعی در ذهن ما
باعث میشود از لحظهلحظه زندگیمان لذت نبریم و حتی موقعیتهای
خوبی که اتفاقا در مســیر موفقیت و آرامش ما هســتند را ناآگاهانه پس
ِ
موفقیت ناشی از پول است که برایمان لذتبخش
بزنیم .برهمین اساس،
میباشد .اگر این مقطع را درک کرده و از «هدفگذاری درست مالی» عبور
کردیم در مرحله بعد نیاز به «تربیت فردی در سبک زندگی مالی» داریم؛
اینکه دیدگاه ما برای موفقیت چه باید باشد و چطور میتوانیم به آن برسیم؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا مینگریم که به «تعادل مالی» رسیدیم یا از آن
نیز عبور کرده و در «امنیت مالی» قرار داریم .به زعم نویســنده ،کسی که
هزینههای زندگی اش را تا  ۱۲ماه آینده میتواند حتی طی یک بحران (مثال
اخراج از کار یا انحالل شغل شخصی) تامین کند در مرحله تعادل مالی قرار
دارد .دقت کنیم که اگر هنوز به این مرحله نرسیدیم ،ریسک کردن ممنوع
است! ریسک در هرسطحی نیازمند دو پشتوانه مالی و روانی میباشد که
اگر احساس میکنید موقعیت مالی شما تثبیت شده اما هنوز به لحاظ فکری
در رویکرد هزینهای مردد هستید ،به تعادل مالی نخواهید رسید و در همان
مرحله ابتدایی ،اعتبار خود را از دست داده و بدهی باال میآورید.
صفحه 2

#خالقیت #شهر-بندر #معماری #هویت
« اقتصاد سرآمد» بررسی میکند

خالقیت
واژهایمهجور
درمعماریمحل
تالقی شهربابندر
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الیحه بودج ه چرا اجرا نمی شود،یک نماینده
مجلس به «اقتصاد سرآمد» میگوید:

باوجود نارضایتیمردم
دولتکاالبرگالکترونیکی
را ارائه نمیدهد؟
مدیرعامل کشتیرانی دریای خزرخبرداد

2

نرخحملکانتینریکشتیرانی
دریای خزر افزایش نمییابد
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تفاهم  40میلیارد دالری ب ا گازپروم

ناگفتههای

6محور راهبردیتفاهمنامه نفتیایران وروسیه

یکی از برنامههای شرکت ملی نفت برای جذب سرمایه خارجی ،استفاده از ظرفیت شرکتهای روسی است .از گذشته نیز ما با شرکتهای معتبر روسی
تفاهمنامه و قراردادهایی را امضا کرده بودیم که به نتیجه رسیده است .در سفر اخیر پوتین به ایران خبری تحت عنوان «تفاهم 40میلیارد دالری با گازپروم»
منتشر شد که ترند خبری رسانه ها شد در همین رابطه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با فارس گفت و گو کرده است که در ذیل با هم...
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اسماعیلی در اجالس رایزنان فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور

ت اصلی رایزنان فرهنگی است
توسعه صادرات صنایعخالق ماموری 

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ،یکی از مأموریتهای اصلی رایزنان
فرهنگی را تالش برای صادرات محصوالت فرهنگی عنوان و تاکید کرد:
نگاه به توسعه صادرات صنایع خالق و فرهنگی را از رایزنان فرهنگی به
طور جدی خواستاریم.
به گزارش اقتصاد سرآمد،محمد مهدی اسماعیلی در آیین گشایش دهمین اجالس
رایزنان فرهنگی جمهوری اســامی ایران در خارج از کشــور که با حضور رئیس
جمهور در حسینیه الزهرا سازمان فرهنگ و ارتباطات اســامی برگزار شد با بیان
اینکه یکی از مأموریتهای اصلی رایزنان فرهنگی تالش برای صادرات محصوالت
فرهنگی اســت ،ابراز امیدواری کرد تا با همــت رایزنان فرهنگــی بحث برپایی
نمایشگاههای آثار فاخر هنری را داشته باشیم.
عضو کابینه دولت سیزدهم ،گفت :دولت مردمی یکی از اولویتهای اساسی خودش
را همکاری و تعامل هر چه بیشتر همکاریها و تعامالت منطقهای قرار داده است از
این رو در کنار تحوالت اقتصادی موضوع تحوالت فرهنگی را هم مدنظر داریم به
ویژه اینکه در حوزه اجرایی و بدنه دولت در بخش فرهنگ به دنبال توسعه تعامالت
با کشورهای همسایه هستیم.
توسعه صادرات صنایع خالق ماموریت اصلی رایزنان فرهنگی است
وزیر فرهنگو ارشــاد اسالمی همچنین با اشــاره به اینکه توسعه صادرات صنایع
خالق و فرهنگی باید توســعه یابد ،اظهار داشــت :این اقدام باید توســط رایزنان
فرهنگی کشورمان در خارج از مرزها صورت گیرد که البته تا حدودی در این بخش
فعالیتهایی انجام شده است.
وی با بیان اینکه یکی از مأموریتهای اصلی رایزنان فرهنگی تالش برای صادرات
محصوالت فرهنگی است ،ابراز امیدواری کرد تا با همت رایزنان فرهنگی موضوع
برپایی نمایشگاههای آثار فاخر هنری را نیز داشته باشیم.
وزیر فرهنگو ارشاد اسالمی در ادامه ســخنان خود از رایزنان فرهنگی جمهوری

اسالمی ایران در خارج از کشور خواســت تا ظرفیتها و دستاوردهای فرهنگی و
هنری کشور در کشورهای مختلف جهان به بهترین شــکل ممکن معرفی و تبیین
شود تا همگان با ظرفیت ها و توانمندیهای ایرانان در زمینه های مختلف آشنا شوند.
دهمین اجالس رایزنان فرهنگی در یک نگاه
دهمین اجالس رایزنان فرهنگی جمهوری اســامی ایران در خارج از کشور روز
شــنبه ،اول مردادماه ۱۴۰۱با حضور آیتاهلل ســید ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهور،
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،حجت االسالم و المسلمین
محمد مهدی ایمانی پور و رایزنان فرهنگی کشــورمان در خارج از کشور در محل
حسینیه الزهرا(س) این سازمان ،گشایش یافت.
دهمین اجــاس رایزنــان فرهنگــی جمهــوری اســامی اریان در خــارج از
کشــور یکم تا ششــم مردادمــاه جاری با شــعار «دیپلماســی فرهنگــی دانش
بنیــان ،همگــرا ،صــادرات فرهنگی» در تهــران برگــزار میشــود .اجالس به
گونهای طراحی شــده که همــه بازیگران مؤثــر در عرصه دیپلماســی فرهنگی
جمهوری اســامی ایران حضور داشــته باشند و ســخنان و ایدههای خود را بیان
کنند.
توسعه صادرات صنایع خالق ماموریت اصلی رایزنان فرهنگی است
طبق برنامه قرار است شماری از مسئوالن کشوری ،مقامات ،وزرا ،و شخصیت های
مختلف همزمان با ایام برگزار یاین اجالس به ایراد سخن بپردازند .این اجالس عصر
پنجشنبه ششــم مردادماه جاری با برگزاری آیین اختتامیه و کنفرانس خبری رئیس
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی به کار خود پایان می دهد.
افتتاح نمایشگاه محصوالت فرهنگی صادرات محور ،زیارت مرقد مطهر امام خمینی
(ره) بنیانگذار فقید انقالب اسالمی ایران ،برگزاری کارگاههای مختلف فرهنگی و
ماموریت قرارگاهی ،برگزاری نشست های تخصصی با حضور مسئوالن و رایزنان
فرهنگی از جمله برنامه های آتی این اجالس است.

سایت روزنامه اقتصاد سرآمد

Eghtesadsaramad.ir

09198543996 - 021-88769227

عضو هیات مدیره کانون موسسات حملونقل مدعی شد

روسیه اجازه افزایش ناوگان دریایی
ایران در خزر را نمیدهد
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جانباختن ۲۱نفر و مفقود شدن ۲نفر

آیا هواشناسی درباره سیل استهبان هشدار داده بود؟

فرزانه قنبردزفولی  -وقوع ســیل در استهبان
فارس که عصر جمعه منجــر به جان باختن
شــماری از هموطنان شد ،پرســشهایی را
برایافکار عمومی به همراه داشــت ،از جملــه اینکه آیا
هواشناسی درباره احتمال رخداد سیل هشدار داده بود؟
و آیا بســتر رودخانهها ،همواره حتی در فصل تابستان،
محلی ایمن و مناســبی بــرای تفریح و گــذران اوقات
فراغت هستند؟
به گزارش اقتصادســرآمد ،بنا بر آخرین اعالم مسئوالن،
حادثه سیالب جمعه  ۳۱تیرماه  ۱۴۰۱در بستر رودخانه
رودبال استهبان به وقوع پیوست منجر به جانباختن ۲۱
نفر و مفقود شدن  ۲نفر شده است.
بدین ترتیب ،خانواده هایی که برای گذران اوقات فراغت
در فصل گرم ســال به این محل آمده بودند ،با واقعهای
هولناک و سیل تابستانی روبرو شدند.
فیلم ها از لحظه وقوع ســیل گویای آن است که تعدادی
از خودروها بنا بر عادت گذشته در حریم بستر رودخانه
و در فاصله حدود دو متری از آب روان متوقف هســتند
و تالش رانندگان برای نجات خودروهایشــان از سیل
ناگهانی منجر به نتیجه نمیشود.
فرماندار استهبان :هشدار جدی صادر نشده بود
پرسشها درباره صادر شدن یا نشدن اعالن هشدار سیل
استهبان توسط هواشناســی به طرح برخی دیدگاههای
مختلف منجر شده است.
در این پیوند ،یوسف کارگر فرماندار شهرستان استهبان
شنبه به ایرنا گفت :متأسفانه سازمان هواشناسی آن طور
که باید هشداری برای وقوع سیل نداده بود.
هواشناسی :هشدار زرد داده بودیم
از ســوی دیگر ،مدیرکل هواشناســی فــارس گفت:
هشدارهای الزم به رنگ موســوم به زرد مبنی بر وقوع
بارشهای رگباری و باال آمدن سطح آب رودخانههای
فصلی در شهرستانهای شرقی فارس از روز چهارشنبه
 ۲۹تیرماه اعالم شده بود.
مســعود حقیقت در گفتوگو با ایرنــا اظهار کرد :روز
جمعه  ۳۱تیرماه  ۱۴۰۱در منطقه رودبال ایج باش مقطعی
داشتیم که این بارندگی منجر به سیل شد.
نیم ساعت بارش منجر به طغیان رودخانه شد
مدیرکل هواشناســی فارس ادامه داد :با توجه به اینکه
بارشهای رگباری معموال موقت و زودگذر هســتند و
رودخانه رودبال عمق زیادی نداشــته ،بسیاری از مردم
برای تفریح به این منطقه مراجعه و در بستر این رودخانه
حضور یافته بودند.
حقیقت اضافه کرد :بارش باران در این منطقه حدود نیم
ســاعت به طول انجامید و این بارندگی منجر به طغیان
رودخانه رودبال شد.
وی با بیان اینکه هشــدارهای الزم برای باال آمدن سطح
آب رودخانههای فصلی از روز چهارشنبه داده شده بود،
گفت :روز چهارشنبه در سازمان هواشناسی کشور هشدار
سطح زرد مبنی بر وقوع بارندگی و بارشهای رگباری در
بسیاری از مناطق جنوب کشور و همچنین منطقه جنوب
شرق فارس مانند زرین دشت ،استهبان و نیریز و داراب
صادر شد.

هشدار در اطالعیه ۷۰۵
حقیقت اضافه کرد :در اطالعیه شــماره  ۷۰۵که هشدار
زرد اســت و با همکاری اداره کل هواشناسی فارس و
سازمان هواشناسی کشور صادر شــده اعالم شده که از
روز چهارشنبه  ۲۹تیرماه تا روز یکشــنبه دوم مردادماه
در بســیاری از مناطــق جنوب شــرق از جمله جنوب
شرق فارس احتمال صاعقه ،آبگرفتگی معابر ،باال آمدن
ناگهانی سطح آب رودخانههای فصلی ،جاری شدن آب
و شکستن درختان کهنسال به شــکل محلی و محدود
وجود دارد.
وی در رابطه با توصیههایی که پیش از وقوع این حادثه
به عموم مردم داده شــده بود گفت :احتیاط در صعود به
ارتفاعات ،عدم پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و
ساختمانهای نیمه کاره ،پرهیز از استراحت و نشستن در
بستر رودخانه و احتیاط در عبور از حاشیه رودخانهها از
جمله هشدارهایی بود که پیش از وقوع این حادثه به مردم
فارس داده شد.
حقیقت عنوان داشــت :این توصیهها از طریق رسانهها
به عموم مردم منعکس شــده بود .کارشــناس سازمان
هواشناسی کشور نیز این هشــدارها را ظهر پنجشنبه از
طریق اخبار اعالم و حتی به وقوع بارشهای رگباری در
منطقه جنوب شرق استان فارس تاکید کرد.
معنی هشدار زرد و نارنجی
مدیرکل هواشناسی اســتان فارس با بیان اینکه سه نوع
هشدار زرد نارنجی و قرمز از سوی سازمان هواشناسی
اعالم میشود،گفت :در هشــدار زرد اعالم میشود که
احتمال بروز خسارت یا خســارت نقطهای و آگاهی و
اقدام در صورت نیاز وجود دارد و در هشــدار نارنجی
اقدام ضروری اســت البته احتمال خســارت به شکل
گسترده وجود دارد.
حقیقــت اظهار کرد :ما در اطالعیه ای که منتشــر شــد
هشــدارهای الزم را دادیم و این اطالعیه را به مسئوالن
مختلف ارسال کردیم.

اعالن وضعیت هشدار نارنجی
مدیرکل هواشناســی فارس ضمن تســلیت به خانواده
جانباختگان این حادثه گفت :این بارشهای رگباری تا
روز یکشنبه همین هفته در این مناطق ادامه دارد و امروز
هم هشدار سطح نارنجی صادر شد .احتمال بارش های
شدیدتر در پایان این هفته نیز وجود دارد.
عصر روز ســی و یکم تیر ماه  ،بارش شــدید باران در
شهرستان استهبان حوالی سلطان شهباز ،طغیان رودخانه
رودبال و وقوع ســیل را به دنبال داشــت.پیش از این،
مدیرکل هواشناسی اســتان فارس چهارشنبه  ۲۹تیرماه
 ۱۴۰۱به خبرنگار ایرنا گفته بود :با توجه به نقشــه های
هواشناسی بتدریج در اســتان به ویژه در مناطق جنوبی
احتمال وقوع بارش هــای رگباری و رعد و برق در بعد
از ظهرها پیشبینی می شــود.محل وقوع سیل در شرق
فارس واقع است .از دیگر پرسشهایی که از حادثه سیل
استهبان به ذهن میرسد ،چرایی نداشتن توجه الزم برخی
شهروندان به هشدارهای هواشناسی است .جز این است
که برنامه ســفر و فعالیتهای خود را با پیشبینی های
هواشناسی مطابقت دهیم تا دچار مشکل نشویم؟
این عبارت به معنای تالش برای تبرئه نهادهای مسئول
نیست و قطعا با ماموریت های طرح شده در سطح ملی به
مسئوالن استانی ،علل و بسترهای وقوع سیل استهبان زیر
ذره بین خواهد رفت.در همین راستا ،محمد مخبر معاون
اول رئیسجمهور روز شــنبه پس از ارائه گزارش تلفنی
«محمدهــادی ایمانیه» از آخرین وضعیــت این حادثه،
از وی خواست تا زمینه های شــکل گیری این حادثه با
دقت بررسی و ضمن ارسال گزارش کارشناسی و دقیق،
اقدامات الزم برای پیشــگیری از تکرار چنین حوادثی
صورت گیرد.پرسشــی که در نظرات مخاطبان ایرنا در
زیر یکی از خبرهای سیل استهبان دیده میشود این است
که دهداران باالدست در زمان وقوع سیالب ،چرا اطالع
رسانی مناسب به دههای پایین دســت نداشته اند تا از
وقوع خسارت جبران ناپذیر جلوگیری شود؟

