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کتیبههای امید

ادامه از صفحه اول

اوال بای��د مایهه��ای امی��د را ببینی��م و
اینگونه نباش��د که متأثر از بوقهای دشمن،
چشم بر دستاوردهای بزرگ انقالب اسالمی
و جمهوری اسالمی ببندیم! ثانیا باید با کسب
تجربه از گذش��ته ،هر آن راهی و هر آن رأیی
که اس��باب ناامیدی م��ا را از چیزهایی باعث
میش��ود ،تکرار بیخود نکنی��م! محرم فقط
تکرار شور نیس��ت؛ تکرار شعور هم هست! و
هنوز هم حس��ین علمالهدایی هس��ت که در
کربالی خود بدرخش��د! اگر دشمن ،صاحب
رس��انه است؛ ما نیز بیرس��انه نیستیم! اصال
و اساس��ا همه این جنگ روانیها و همه این
نبرد رس��انهایها برای آن بود که عاشورا در
همان سال  ۶۱قمری متوقف بماند! و عملیات
الی بیتالمقدس در همان س��ال  ۶۱شمسی
متوقف بماند! که نسلها از پس نسلها بیایند
و بروند لیکن نه مصطفایی آفریده ش��ود ،نه
محس��نی! اینکه در میان ای��ن همه بمباران
تبلیغاتی ،باز هم هر دههای قهرمان جدید خود
را دارد؛ احمدیروش��ن و حججی دارد ،یعنی
خدا در جنگ رسانهای حواسش به ما هست!
و اال کجا زیارت حزنانگیز عاش��ورا تبدیل به
زیارت شورانگیز اربعین میشد؟! و ما همه این
مظاهر امیدواری را مدیون رسانهای هستیم به
نام محرم! به این کتیبهها نگاه کنید! تو گویی
ستونهای یمین و یسار روزنامهای هستند که
هنوز هم در جوهر قلمشان خون سیدالشهدا
میجوشد! «حسین» یعنی در هر زمانی و در
هر مکانی ،راه درست را رفتن و رأی درست را
دادن! اگر امتحان اس��ت ،راه حق برویم و اگر
انتخاب اس��ت ،رأی حق بدهیم! علت بعضی
ناامیدیهای ما در همین راه و رأی نادرست
خودمان است! محرم اما تذکر همین مسائل
است! و فینفسه منشأ امید! قدرمسلم باز هم
پای کتیبهها و خیمهها ،انس��ان تراز انقالب
اسالمی رش��د خواهد کرد! ما نمیشناسیم،
لیکن خ��دا حججیهای دههه��ای بعد را از
همین امشب مینشاند پای درس محرم! و از
ی��اد نبریم آن روزی که ما در کربالی هویزه،
مفتخر به آش��نایی دانشجوی شهید حسین
علماله��دی ش��ده بودیم ،محس��ن حججی
هنوز به دنیا نیامده بود! س��لمنا! رسانه دست
دش��من اس��ت اما همه چیز دست خداست!
و خ��دا نمیگذارد ثاراهلل از جوش��ش بیفتد!
بنازم به این س��تونها و سرمقالهها! و به این
قدمها و قلمها! اگر ما بیرسانه هستیم ،پس
این کتیبههای محتش��م چیست؟! اصال انگار
همین امروز س��روده و چقدر هم امیدوار که
«باز این چه ش��ورش است که در خلق عالم
است»!
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حال ساختوساز مسکن با گرانی مصالح ساختمانی در خراسانجنوبی ناخوش است

بیرغبتیمسکنسازانبهساختخانه

افزایش بیروی��ه قیمت مصالح س��اختمانی از
یکسو و فعالیت دالالن از سوی دیگر ،ساختوساز
در بیرجند را با رکود روبهرو کرده است .افزایش بهای
مصالح ساختمانی ،آشفتهبازاری را در بخش مسکن
به راه انداخته است .چیزی که در این بین به هیاهوی
افزایش قیمتها رنگ میدهد ،حضور دالالن در بازار
خرید و فروش مصالح ساختمانی است که در برخی
موارد پدیدهای به نام احتکار را منجر شده است .یک
پیمانکار ساختمانی در گفتوگو با مهر بیان کرد :در
شرایط فعلی ساختوساز مسکن بههمریخته است.
س��عید قدبا با بیان اینکه بازار ساختوساز مطلوب
ن باعث
نیس��ت ،افزود :افزایش قیمت مصالح و زمی 
کس��ادی بازار مسکن و ساختوساز شده است .وی
با اش��اره به نقش دالالن در بازار ساختوس��از بیان
کرد :در تمام بازار ایران ،تنها دالالن س��ود میبرند.
این پیمانکار ساختوس��از بیان ک��رد :باید چارهای
اساس��ی برای رفع مش��کالت فعلی اعم از نوسانات
شدید قیمتها در مصالح ساختمانی و کوتاه کردن
دست دالالن اندیشیده شود .یک فروشنده مصالح
س��اختمانی هم گفت :در روزه��ای اخیر نمیتوان
قیمت مشخصی برای مصالح ساختمانی تعیین کرد.
رضا علیپور افزود :به طور مثال اگرچه سنگ به عنوان
یک مصالح ساختمانی با رشد قیمت زیادی روبهرو
نبوده اما بهای دیگر کاالها مانند سیمان ،شیشه ،لوله
و ش��یرآالت افزایش زیادی یافته است .وی با بیان
اینکه این ش��رایط زمینه حض��ور دالالن را افزایش
میدهد ،افزود :باید پیش از اینکه بازار ساخت و ساز
به طور کلی از رونق بیفتد ،چارهای جدی اندیشیده
ش��ود .رئیس اتحادی��ه مصالح س��اختمانی نیز در

گفتوگو با مهر بیان کرد :قیمت مصالح ساختمانی
افزایش یافته اس��ت .حس��ین چوپانی با بیان اینکه
برخی اجناس مانند س��یمان افزایش  ۲۰درصدی
داش��ته است ،افزود :افزایش قیمت سیمان به دلیل
افزایش کرایه حمل است ،چرا که از سمنان و مشهد
وارد میش��ود .وی از افزای��ش  5درصدی پودر گچ
نیز خبر داد و افزود :وقتی مواد اولیه مانند سیمان،
سنگ و گچ گران شود ،قیمت ساختمان نیز افزایش
مییابد .چوپانی با بیان اینکه در بازار کمبود مصالح
ساختمانی وجود ندارد ،افزود :افزایش قیمتها توان
خرید مردم و مسکنس��ازان را کاهش داده اس��ت.
وی با اش��اره به حضور دالالن در آشفتهبازار مسکن
گفت :خوشبختانه با توجه به نظارت و بازرسیهای
مس��تمر ،انبار دپو یا احتکار کاال کشف نشده است.

بنی��اد برکت وابس��ته به س��تاد اجرایی فرمان
حض��رت ام��ام(ره) در قالب طرح توانمندس��ازی
اقتصادی اجتماعمحور«مهتاب» (مدل هادی تالش
اقتصادی برکت)  250فرصت شغلی در شهرستان
خمینیش��هر ایجاد میکند .به گزارش دریافتی از
معاونت توسعه کارآفرینی اجتماعمحور بنیاد برکت،
در دیدار چندی پیش محمدجواد ابطحی ،نماینده
مردم خمینیشهر در مجلس با محمد مخبر ،رئیس
س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت امام(ره) ،قرار ش��د
برنامهریزی برای اش��تغالزایی ،محرومیتزدایی و
توانمندسازی اقتصادی در این شهرستان از سوی

بنیاد برکت انجام شود .در همین راستا ،جلسهای در
فرمانداری خمینیشهر با حضور مدیران بنیاد برکت
وابسته به س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس و مسؤوالن
دس��تگاههای اجرایی و اقتصادی این شهرس��تان
برگ��زار و مدلهای اش��تغالزایی و مش��ارکتهای
اقتصادی بنیاد برکت در حوزههای تسهیالتمحور،
اجتماعمح��ور و بنگاهمح��ور تش��ریح و تبیی��ن

ادامه از صفحه اول
روزنه
دموکراته��ا از یک س��و ب��ا اتخاذ
مکانیس��م ماش��ه ،خیال ترامپ را برای خروج از برجام
راحت کرده و از س��وی دیگر ،به وی برای لغو یکجانبه
توافق هس��تهای اختیار کامل دادند .اگر چه مدتی پس
از اجرایی ش��دن برجام ،شرمن از سمت خود (معاونت
کری) اس��تعفا کرد اما در مواضع رسانهای خود ،نقض
صریح مفاد  26تا  29توافق هستهای از سوی دولت اوباما
و بویژه خزانهداری این کشور را توجیه کرده و آن را قابل
قبول و منطقی دانست(!) شرمن بخوبی میدانست یکی
از اصلیترین اهداف جمهوری اسالمی ایران از مذاکره با
اعضای  ،5+1لغو تحریمهای آمریکا و عادیسازی روابط
پولی و بانکی بود .بدون شک ،شرمن یکی از اصلیترین
«چینشگران» پازل برجام علیه ایران محسوب میشود،

بنابراین مسائل به مراتب بزرگتری وجود دارد که شرمن
باید بابت آنها از ملت بزرگوار ایران عذرخواهی کند.
 -2اقدام اخیر معاون وزیر اسبق خارجه آمریکا ،آن هم
در حالی که مدت زمان زیادی تا انتخابات میاندورهای
کنگره باقی نمانده اس��ت ،بس��یار هدفمند محس��وب
میش��ود .نگارنده بر این باور است شرمن بیش از آنکه
در ای��ن عذرخواهی به دنب��ال جلب رضایت مخاطبان
ایرانی باش��د ،به دنبال ارس��ال س��یگنالی ایجابی برای
متحدان اروپایی آمریکا و کس��انی است که از سیاست
خارجی خش��ک و بیروح ترامپ به س��توه آمدهاند .از
سوی دیگر ،به نظر میرس��د «عذرخواهی شرمن» بار

نایبرئیس اتحادیه صنع��ت پروفیل بیرجند هم با
اش��اره به وضعیت قیمت فوالد در بازار مسکن بیان
کرد :در کشور و خراسان جنوبی نهتنها کمبود فوالد
نداریم ،بلکه مازاد بر مصرف داریم .علیرضا چهکندی
بیان کرد :نوس��انات و افزایش شدید قیمت فوالد و
عرضه ناقص فوالد در داخل ،بازار مسکنس��ازان را
دچار مش��کل کرده است .وی اظهار کرد :آهنآالت
از طری��ق بورس عرضه میش��ود و تعاونیها باید از
ش��رکتهای خاصی خرید کنند .چهکندی افزود:
این امر باعث میش��ود قیمت آهنآالت مانند فوالد
 ۷۰درصد داخل بورس و بازار تفاوت قیمت داش��ته
باشد .نماینده آهنفروشان در اتحادیه صنعت پروفیل
ادام��ه داد :قیمت هر کیلو ف��والد در داخل بورس و
ب��ازار 2 ،هزار و  ۵۰۰توم��ان با یکدیگر تفاوت دارد.

ایجاد  250فرصت شغلی در خمینیشهر
ش��د .همچنین قرار ش��د در حوزه توانمندسازی
اقتصادی بنگاهمحور ،شرکتهایی که عالقهمند به
سرمایهگذاری و مشارکت در ایجاد اشتغال هستند،
به بنیاد برکت معرفی شوند .در حوزه تسهیالتمحور
هم از محل تسهیالت بانک پارسیان به عنوان بانک
عامل اس��تفاده خواهد شد .براس��اس این گزارش،
در حوزه توانمندس��ازی اقتصادی اجتماعمحور و
در قالب طرح «مهتاب» 250 ،فرصت ش��غلی در

وی در ادام��ه گفت :اگر قیمت فوالد با همان نرخی
که در بورس توزیع میشود ،به دست مصرفکننده
برس��د ،مش��کل کنونی رفع میش��ود .نایبرئیس
اتحادیه صنعت پروفیل بیرجند اظهار کرد :نس��بت
به ابتدای س��ال در فوالد  ۷۰تا  ۱۰۰درصد افزایش
قیمت داریم .وی با اش��اره به سوءاستفاده دالالن از
ش��رایط فعلی بیان کرد :برخی دالالن ف��والد را از
کارخانه خریداری میکنند و به امید گران ش��دن،
در انبار دپو میکنند .چهکندی خواستار رفع مشکل
فعلی و کوتاه کردن دست دالالن شد و افزود :فعالیت
این افراد ضربه زیادی به بازار مسکن و ساخت و ساز
میزند .چهکندی افزود :اگر قرار اس��ت آهنآالت از
طریق بورس عرضه شود باید شرایطی فراهم کرد تا با
همان نرخ به دست مصرفکننده برسد .چهکندی از
جیرهبندی آهنآالت برای استانها خبر داد و گفت:
به دنبال پیگیرهای انجامش��ده ،قرار شده تعاونیها
س��همیهای مش��خص از بورس خری��داری کنند.
نایبرئیس اتحادیه صنعت پروفیل بیرجند بیان کرد:
سهم تعاونی خراسانجنوبی  ۲۵۰تن در هفته است
که باز هم پاس��خگوی نیاز استان نیست .وی ادامه
داد :ب��رای اجرای آن طرح اطالعات را از تعاونی اخذ
کردهایم اما هنوز عملیاتی نشده است .رئیس اتحادیه
شیش��ه و آلومینیومکاران بیرجند هم اظهار کرد:
بهمنماه سال گذشته قیمت هر کیلو آلومینیوم ۱۸
هزار تومان بوده که امروز به  ۳۸هزار تومان رس��یده
اس��ت .احمد علیزاده با بی��ان اینکه افزایش قیمت،
خری��د و فروش را تعطیل کرده اس��ت ،گفت :طی
سالهای گذشته روند افزایشی وجود داشت اما رشد
قیمت مشخص شده بود.

مرحله اول در خمینیشهر ایجاد میشود که مدت
اجرای این طرح از ابتدای مهرماه  97تا پایان سال
خواهد بود .طرح اجتماعمحور «مهتاب» بر مشاغل
و کسبوکارهای خرد و خانگی متمرکز است و در
خمینیش��هر با توجه به ظرفیتها و قابلیتهای
اقتصادی منطقه در زمینههایی همچون زنبورداری،
قالیبافی ،صنایع دستی و گردشگری اجرا خواهد
ش��د .با توجه به نزدیکی خمینیشهر به اصفهان،
ظرفیتها و پتانس��یلهای فراوان��ی در حوزههای
گردش��گری ،بومگ��ردی و صنایع دس��تی در این
شهرستان وجود دارد.

ما هم پشیمانیم خانم شرمن!
دیگر وسوس��ههایی را در دل طرف��داران داخلی ایجاد
دوگانه «دموکرات /جمهوریخواه» به وجود آورده است.
دموکراتها طی ماههای گذش��ته س��یگنالهایی را در
دفاع از برجام ،استیضاح ترامپ ،مخالفت با سیاستهای
بینالمللی کاخ سفید و  ...به بازیگران بینالمللی مخابره
کردهان��د .آنها درصددند از «تهدی��د ترامپ» پلی برای
پیروزی خود در انتخابات میاندورهای کنگره امس��ال و
متعاقبا ،انتخابات ریاستجمهوری سال  2020بسازند،
بنابراین هر اندازه ما مقهور این بازی فریبکارانه ،تاکتیکی
و کوتاهمدت دموکراتها شویم ،در آینده با آسیبهای
بیشتری از سوی آنها مواجه خواهیم شد.

 -3بدون ش��ک ما نیز پش��یمان هس��تیم اما جنس
پش��یمانی ما با وندی ش��رمن تفاوتی عمیق و بنیادین
دارد! بدون ش��ک امروز کمتر ایرانیای وجود دارد که از
انعقاد توافق هس��تهای با اعضای  ،5+1اعتماد به دولت
اوباما و دموکراتهای ریاکار در سال  94خرسند باشد!
در آن زمان بس��یاری از افراد دلس��وز که ماهیت واقعی
مقامات آمریکایی و بیتعهدی ذاتی سیاستمداران مقیم
کاخ س��فید در نظام بینالملل را ب��ه مثابه یک «گزاره
راهب��ردی» درک کرده بودند ،از س��وی دولت محترم
محک��وم به س��نگاندازی در برابر تی��م مذاکرهکننده
هس��تهای و ایس��تادگی در برابر ملت(!) ش��دند .با این

بانک

راهاندازی سامانه  VTMبا امکان
احرازهویتبرخطبانکپارسیان

در آستانه س��الروز تاس��یس بانک پارسیان،
طی مراسمی با حضور دکتر پرویزیان مدیرعامل
بانک پارسیان ،درخش��اننیا معاون وزیر کشور و
رئیس سازمان ثبت احوال و مدیران شرکتهای
تهیهکننده نرمافزارهای بانکی ،برای نخستینبار
در کشور توسط بانک پارسیان ،نخستین سامانه
و دستگاههای جانبی آن با امکان احراز هویت از
طریق کارت هوش��مند ملی با مشارکت سازمان
ثبت احوال راهاندازی ش��د .این سامانه و دستگاه
جانبی آن ( )VTMبا هدف امکان ارائه خدمات
از راه دور به مش��تریان ،افزای��ش دامنه خدمات
شبانهروزی بانک ،گس��ترش شعب الکترونیکی
و ارتق��ای رضایتمن��دی مش��تریان راهان��دازی
شده اس��ت .رئیس سازمان ثبت احوال کشور در
این مراس��م با بیان اینکه بانک پارس��یان یکی از
بانکهای پیشرو در نظام بانکی است ،گفت :بانک
پارس��یان برای نخستین بار در کشور از سامانه و
تجهیزات با امکان اح��راز هویت آنالین از طریق
کارت هوشمند ملی رونمایی و عم ً
ال بهرهبرداری
از این کارتها را اجرایی کرده است.
البرز

بهرهبرداری از خط تولید پاستای
زرماکارون

بزرگترین خط تولید پاستای فرمی آسیا در
ش��رکت زرماکارون با حضور رئیس هیأت مدیره
و مدیرعام��ل بانک صادرات ایران راهاندازی ش��د.
رئیس هیأت مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر در
حاشیه افتتاح خط تولید پاستای فرمی مجموعه
زرماکارون اظهار داشت :این مجموعه در  3سایت
در زمینه تولید پاستا با آرد سمولینا فعالیت میکرد
که امروز با افتتاح خط فرمی ظرفیت این شرکت
از لحاظ کمی افزایش یافت .مرتضی سلطانی گفت:
آرد سمولینا از گندم دوروم تولید میشود که این
گن��دم در کمتر جایی از جهان وج��ود دارد و به
همین دلیل محصول تولیدی این مجموعه کام ً
ال
ارگانیک است .وی افزود :گروه صنعتی و پژوهشی
زر ،در مس��یر پیشرفت قرار دارد .مدیرعامل بانک
صادرات نیز در این مراسم گفت :بانکها عالقهمند
هستند سپرده مردم را به واحدهای با بازده خوب
بسپارند که باعث توسعه کش��ور شود .حجتاهلل
صیدی گف��ت :راهاندازی این مجموعه میتواند با
توسعه ،بازدهی مناسبی را درپی داشته باشد.
حال به نظر میرس��د حتی اعضای تیم مذاکرهکننده
هستهای کش��ورمان نیز امروز از اعتماد به دولت اوباما
پشیمان هس��تند .اظهارات اخیر «محمدجواد ظریف»
مبنی بر اشتباهی که در رابطه با دولت اوباما (درباره لغو
تحریمهای ایران) مرتکب شده بود ،نشاندهنده همین
حقیقت اس��ت .بدون شک ما از اینکه «وندی شرمن»،
«جان کری»« ،س��وزان رایس» و رئیسش��ان «باراک
اوباما» و دیگر مقامات آمریکایی دخیل در انعقاد برجام
را «فریبکار» و مصداق اتم شیطان بنامیم ابایی نداریم و
به این تشبیه افتخار میکنیم! با این حال از اینکه برخی
سیاستمداران ما در برههای از زمان ،فریب لبخند چنین
شیاطینی را خورده و به توصیه منتقدان توجه نکردند،
ناراحت هس��تیم! آرزوی ملت ایران این است که دیگر
هیچگاه این پشیمانی تکرار نشود.

