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مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران:

ایران بزرگ ترین جذب کننده فاینانس
درجهان است

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان این که
ایران بزرگ ترین جذب کننده فاینانس دنیاست ،افزود:
حتی در طول تحریمها هم اقساط این فاینانسها پرداخت
شده است.
به گــزارش خبرگزاری فــارس ،سید کمال سیدعلی در
سیامین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران،
با بیان این که ایران بزرگ ترین جذب کننده فاینانس دنیا
در میان مدت و بلند مدت بوده است ،اظهار کرد :مجموع
واردات کشور ما در زمینه خدمات فنی و مهندسی در
سا لهای گذشته پنج میلیارد دالر بوده که از فاینانس
استفاده شده است .وی اظهار کرد :در تمام طول تحریمها
اقساط این فاینانسها بازپرداخت شده است ،بنابراین
ایران به لحاظ موسسات بیمهای دنیا مشتری خوبی است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اظهار کرد70 :
درصد فاکتورهای ریسک ایران اقتصادی است و هم اکنون
رتبه ریسک اعتباری ایران در دنیا در گروه شش قرار دارد،
در حالی که انتظار میرود این رتبه در گروه دو یا سه باشد و
قبل از تحریمها رتبه ایران در ریسک اعتباری در گروه شش
قرار داشت .الزم به ذکر است که رتبه پایین تر در این رده
بندی به معنای وضعیت بهتر است.
سیدعلی در ادامه به نرخ ارز هم اشاره کرد .وی با تاکید بر
این که نرخ ارز باید متناسب با تورم تغییر کند ،اظهار کرد:
نمیشود تورم حدود  10درصد باشد ،اما نرخ ارز همچنان
ثابت باقی بماند ،زیرا وقتی نرخ سود پول حدود  20درصد
است ،باید نرخ پول داخلی به همان میزان تضعیف شود ،در
غیر این صورت کار به درستی پیش نمیرود.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران بیان کرد :تالش
ما این است که بتوانیم پول را با نرخ کمتر از  18درصد به
صادرکنندگان وام دهیم .این در حالی است که بانکهای
خصوصی نتوانستند این کار را انجام دهند .در عین حال
برخی از بانکها که با صندوق توسعه ملی قرارداد دارند،
پول را با نرخ 12تا 13درصد به صادرکنندگان وام دادهاند.
وی با بیان این که نرخ تمام شده پول در بانکهای دولتی
پایینتر است ،اظهارکرد :تمرکز ما در گذشته برای پرداخت
وام به صادرکنندگان روی بانکهای خصوصی بود ،اما هم
اکنون تمرکز ما بر روی بانکهای دولتی است.

محور سبزوار  -شاهرود،پرتلفات ترین جاده خراسان رضوی استراحتگاه ندارد

احتیاط؛ این جاده خوابآور است!
شهرستان سبزوار با توجه به موقعیت جغرافیایی مهمی که
دارد ،دروازه غربی خراسان رضوی محسوب می شود و در
حوزه راه و محورهای مواصالتی حائز اهمیت است .قرار
گرفتن این شهرستان در مسیر جاده ابریشم ،محورهای
منتهی به این شهرستان را به گذرگاهی مهم و حساس در
کشور تبدیل کرده که این اهمیت در طول زمان افزایش
یافته اســت .محورهای مواصالتی حــوزه استحفاظی
شهرستان ســبــزوار ،محل تــردد خــودروهــای ترانزیت از
کشورهای همسایه است .ساالنه حدود  25میلیون زائر
بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) ازاین محورها عبور می کنند.
قرار گیری این شهرستان در مختصات جغرافیایی منحصر
به فــردی که دارای پنج راه مواصالتی سبزوار-تهران،
سبزوار-مشهد ،ســبــزوار-قــوچــان ،سبزوار-بجنورد و
سبزوار-بردسکن است ،این گذرگاه را به مسیری بدون
جایگزینبرایمسافرانشتبدیلکردهاستکهاینمحورها،
اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب کشور را عهده دار
هستند.امادراینمیانیکیازمهمترینمحورهایترافیکی
شهرستان که ساالنه تصادفات زیادی در آن به وقوع می
پیوندد ،محور سبزوار -شاهرود اســت 180 .کیلومتر
مسیررفت و برگشت این محور در حوزه شهرستان سبزوار
قرار دارد .پیچ های تند ،افتادگی شانه های خاکی جاده
،کویری بودن جاده و نبود اماکن تفریحی و استراحتگاه
های جذاب برای مسافران که به خواب آلودگی رانندگان
منجر میشود ،تصادفات زیــادی را در این محور موجب
میشود و ساالنه تعداد زیادی از هموطنانمان در این محور
کشته و مصدوم می شوند.رئیس پلیس راه سبزوار در گفت
وگوبا خراسانرضویبابیاناینکهمحورسبزوار-شاهرود
یکی از پرحادثه ترین محورهای استان است ،افزود :این
محور سال گذشته رتبه نخست استان را در فوتی تصادفات
به خود اختصاص داد .سرهنگ علی فتحی با بیان این که
ساالنه تصادفات زیادی در این محور به وقوع می پیوندد،
تصریح کــرد :واژگونی بر اثر خستگی و خــواب آلودگی
بیشترینعلتحوادثرانندگیدراینمحوراست.ویادامه
داد :متاسفانه هرساله تعداد زیادی از زائران بارگاه ملکوتی
حضرت رضا (ع) هرگز به مقصد خود نمی رسند و بین راه در
اثر حوادث جاده ای و واژگونی جان خود را در این محور از

دستمیدهند.ویبااشارهبهکویریبودناینجادهاظهار
کرد :از لحاظ طبیعی به علت کویری بودن جاده ،این مسیر
هیچگونهجذابیتیبرایمسافرانشندارد.سرهنگفتحی
با بیان این که بیشتر تصادفات این محور در مسیر جنوبی
اتفاق می افتد ،اضافه کرد :در مسیر شمالی چون رانندگان
در شهرستان سبزوار توقف دارند ،حوادث کمتر است .وی
ادامه داد :در طول مسیر شاهرود به سبزوار به دلیل نبود
مکان های تفریحی و جذاب و همچنین استراحتگاه های
مناسب ،رانندگان این مسیر را بدون توقف و استراحت می
پیمایند که خستگی و خواب آلودگی رانندگان و واژگونی
در نزدیکی سبزوار را به دنبال دارد و تنها راهکار کاهش
تصادفات در این محور ایجاد اماکن رفاهی و تفریحی در
مسیر است که برای رانندگان دارای جذابیت باشد و آن ها
را مجاب به توقف و استراحت کند.رئیس پلیس راه سبزوار
با بیان این که بیشترین امکانات پلیس راه استان در سبزوار
وجود دارد ،افزود :هم اکنون دو ایستگاه ثابت در کاهک
و نامن و همچنین گشت شبانه روزی سه تیم محسوس و
نامحسوس در مسیر جنوبی و دو تیم در مسیر شمالی محور
سبزوار-شاهرود به منظور کاهش تصادفات جاده ای و
کنترلترافیک،ترددخودروهاراکنترلمیکنند.سرهنگ
فتحی با اشاره به عملیات عمرانی پل ریوند نیز گفت :این
پل نیز عاملی در تصادفات محور جنوبی این مسیر است که
باید هرچه سریع تر درست شود .سرهنگ فتحی با اشاره به
 193فقره تصادف در مسیر جنوبی محور سبزوار -شاهرود
و  134فقره تصادف در مسیر شمالی این محور در سال
گذشته بیان کرد :سال گذشته  95تصادف جرحی در این
محور 198،مجروح و 31تصادف فوتی 36،کشته برجای
گذاشت .وی با اشاره به آمار سه ماهه امسال نیز گفت :در
سه ماه ابتدایی امسال نیز  20تصادف در مسیر شمالی
و  31تصادف در مسیر جنوبی این محور به وقوع پیوسته
استکهاینآمارنسبتبهسالگذشتهکاهش 47درصدی
تصادفات مسیر شمالی و کاهش  31درصدی تصادفات
مسیر جنوبی را در محور سبزوار-شاهرود نشان می دهد.
سرهنگ فتحی ادامه داد :از ابتدای امسال تاکنون بیش
از  60فقره تصادف جرحی به مصدوم شدن  95نفر و 10
فقره تصادف فوتی به کشته شدن 11نفر در محور سبزوار-

شاهرود منجر شده است.رئیس مرکز مدیریت حوادث و
فوریتهایپزشکیاورژانسسبزوارنیزبابیاناینکهمحور
سبزوار -شاهرود یک چالش بسیار مهم است ،تصریح کرد:
 80کیلومتری این محور یک منطقه بسیار آسیب پذیر است
وپیچهایتندوکمعرض جادهدراینمحدودهساالنهباعث
تصادفات و واژگونی های زیادی می شود .علی شریفان با
بیان این که از دو سال گذشته اداره راه درحال تعمیر بخشی
ازاینمسیراستکهاینفعالیتباعثتنگشدنمسیرعبور
خودروها و وسایل نقلیه شده است ،افزود :متاسفانه عالیم
هشداردهندهونورپردازیدرشباصالکافینیستکهاین
امر باعث تصادفات زیاد جاده ای شبانه،درایننقطهازمحور
شدهاست.ویاظهارکرد:دراینمدتبیشترینآمارتصادف
درجادهسبزوار-شاهرودبودهاست.شریفانگفت:متاسفانه
در این مدت در محور سبزوار-شاهرود  12نفر جان خود را
بر اثر حوادث جاده ای از دست دادند.رئیس اداره راهداری
و حمل و نقل جاده ای سبزوار نیز با اشاره به اقدامات انجام
شده در محور سبزوار-شاهرود با هدف کاهش تصادفات
جاده ای گفت :در این زمینه چهار سرعت گیر سینوسی در
مناطق مسکونی صدخرو و مهر با اعتبار  150میلیون ریال
اجرا شده است .مهدی رحمتی با اشاره به به سازی و نصب
تابلوهای آشکار در فاصله داورزن تا مهر در محور شاهرود
به سبزوار اظهار کرد :نصب چراغ های آذرخشی (پلیسی)
در نقاط پر حادثه محورهای شریانی ،اجــرای خط کشی
رنگ سرد خط کنار در محور سبزوار –شاهرود و برعکس به
طول  400کیلومتر و اجرای خط کشی اکستروژن در پیچ
صدخرو و پیچ دوم بفره محور شاهرود به سبزوار به مساحت
 160متر مربع از دیگر اقدامات انجام شده اداره راه با هدف
کاهش تصادفات محور مذکور است .وی ادامه داد :حذف
چند افتادگی شانه راه در محل آب روها در محور شاهرود به
سبزوارواجرایهاشوردردماغههاودوربرگردانهایمحور
سبزوار–شاهرودازدیگراقداماتاینادارهدرمحورسبزوار-
شاهرود است.برادران فرماندار سبزوار نیزگفت:اقدامات
مناسب برای کاهش حــوادث در این محور صورت گرفته
است .ادامه این گزارش را می توانید در شماره امروز روزنامه
خراسانرضویویاسایتاینترنتیروزنامهخراسانبهنشانی
 khorasannews.comمطالعهفرمایید.

ترکیه توافق خرید سامانه اس 400-از روسیه را امضا کرد
ترکیه توافق خرید سامانه «اس »400-از روسیه را امضا
کرد.این توافق ،بزرگترین توافق تسلیحاتی آنکارا با یک
کشور غیر عضو ناتو است .حریت و دیگر روزنامههای
ترکیه به نقل از رجب طیب اردوغــان گزارش دادند:
توافق خرید اس 400-از روسیه امضا شده و تا جایی
که من اطالع دارم بخشی از پول این توافق نیز پرداخت
شده است.کشورهای اروپایی از این توافق روسیه
و ترکیه ابراز نگرانی کرد هاند و آمریکا نیز زنگ خطر
را اعالم کرده و این در حالی است که اردوغــان گفته

است کشورش برای تأمین نیازهای دفاعی آزاد است.
اردوغان در این باره گفته است :ما متعهد به اتخاذ تدابیر
امنیتی برای دفاع از کشور خود هستیم و درباره مسائل
مربوط به استقالل ،خودمان تصمیم میگیریم .با این
حال،برخی تحلیل گران درباره این مسئله شک و تردید
دارند که ترکیه واقعا بخواهد سامانه های دفاع موشکی
اس  400را از روسیه تحویل بگیرد و شاید این اقدام
ترکیه بیشتر یک پیام قاطع برای غرب داشته باشد تا این
که آنکارا واقعا بخواهد این سامانه های دفاع موشکی

روسی را خریداری کند.مذاکرات روسیه و ترکیه برای
خرید این سامانه موشکی ،نشانه مثبتی از بهبود روابط
دو کشور است ،روند آشتی و بهبود روابط روسیه و ترکیه
از تابستان سال گذشته پس از سرنگون شدن یک فروند
جنگنده روسیه توسط ترکیه در مرز سوریه در نوامبر
 2015میالدی ،آغاز شده است.برخی تحلیل گران
نظامی معتقدند قرارداد اس  400هنوز فاصله زیادی
با نشانه های مربوط به یک همکاری و اتحاد راهبردی
بین روسیه و ترکیه دارد.
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پیکر مطهر شهید مدافع حرم «محمد اسدی»
فرمانده گردان غالمان عباس به مشهد بازگشت

خوشآمدی فرمانده

شناسایی پیکر شهید 15،ماه پس از شهادت
پیکرمطهرشهیدمدافعحرم«محمداسدی»فرماندهگردان
«غالمانعباس»لشکرفاطمیونکهدر18خردادسالگذشته
مصادفبااولینروزازماهمبارکرمضاندرمنطقهخلصهواقع
درجنوبحلببهدرجهرفیعشهادتنائلآمد،شناساییشد
و به شهرخود مشهدالرضا(ع) بازگشت .طبق اعالم مرکز
تحقیقات ژنتیک انسانی نور ،براساس مطابقت نمونه پیکر
یکی از شهدای تفحص شده با نمونه خونی پدر و مادر شهید
ازطریقآزمایش  DNAاینپیکرمطهرمربوطبهفرماندهخط
شکن لشکر فاطمیون ،شهید «محمد اســدی» است .پیکر
مطهر این فرمانده شهید مدافع حرم ،عصر روز دوشنبه وارد
فرودگاهمشهدشدوبهمعراجشهداانتقالیافت.زمانتشییع
ومحلتدفینشهیدطیروزهایآیندهاعالممیشود«.علی
اسدی»برادرشهیدمحمداسدیدراینبارهبهخراسانگفت:
قبلازمراسمسالگردشهیدکهروزسومخردادماهبرگزارشد
و یک روز قبل از ماه مبارک رمضان ،یکی از مسئوالن با من
تماس گرفتند و گفتند تکه ای از دست برادر شهیدتان پیدا
شده است و ما مشغول مذاکراتی هستیم تا تفحص بیشتری
برایپیداکردندیگراجزایپیکرشهیدانجامشود.بعدازآن
بهماگفتندمراسمسالگردرایکیدوهفتهعقببیندازیمچون
احتمال دارد باقی مانده اعضای بدن شهید در تفحص های
بعدیپیداشودوبتوانیمباورودپیکرشهید،مراسمسالگردرا
برگزارکنیم.مندرپاسخگفتم«بنابهمالحظهحالپدرومادر
و با توجه به این موضوع که احتمال دارد پیکر تا  15روز دیگر
به مشهد برنگردد ،بهتر این است که مراسم را برگزار کنیم و
چنان چه پیکر برگشت ،دوباره مراسمی بگیریم .به همین
دلیل مراسم سالگرد را در موعد مقرر در خرداد ماه برگزار
کردیم» .ترجیحم این بود که درباره این موضوع با پدر و مادر
هم صحبتی نکنم ،چون مشخص نبود که سایر اجزای پیکر
شهید پیدا شود و جز ناراحتی چیزی برایشان نداشته باشد.
برادرشهیداسدیادامهمیدهد:مراسمسالگردمحمدرادر
همانخردادماهبرگزارکردیمتااینکهدوروزقبل(دوشنبه)
ساعتچهاربعدازظهربرادرخانمشهیدجهانیبابندهتماس
گرفت و گفت«:از پیکر محمد خبر داری ؟» احساس کردم که
ایشانازموضوعپیداشدنپیکرمحمدخبرهاییدارد.گفتم:
ازاینموضوعچندانبیخبرنیستماماخبرهایدقیقی هم
ندارم» .برادر خانم شهید جهانی اول نام پدر و مادرم و محل
شهادت را پرسید .وقتی از درست بودن نشانی ها مطمئن
شد،گفتکهپیکرمحمدهمینحاالواردفرودگاهمشهدشد
وبهمعراجشهداانتقالیافت.
▪اشکشوقپدرومادرشهید

ازشنیدناینخبرشوکهشدم.چونهیچکسخبرورودمحمد
رابهماندادهبودتابرایاستقبالازپیکربهفرودگاهبرویم.می
دانستمکهپیکربرادرممتالشیشدهودیدنشبرایمادشوار
است .هر چقدر با خودم کلنجار رفتم نتوانستم خبر را به پدر
و مادرم بدهم ،با خودم قرار گذاشتم کمی با آن ها صحبت

کنمووقتیآماده
شــنــیــدن خبر
شدند ،موضوع را
اطالع دهم .هنوز چند
لحظه از ورود پیکر محمد
نگذشته بود که خبر ورود پیکر فرمانده لشکر غالمان عباس
«شهیدمحمداسدی»درفضایمجازیپیچید.ازهمانلحظه
تماسهابرایاطالعازصحتخبرشروعشد.خانوادهشهید
مصطفی عارفی (که ایشان هم از مدافعان حرم اهل مشهد
بودند)بامنزلپدرتماسگرفتهبودندتابازگشتپیکرمحمد
رابهخانوادهتبریکبگویندوپدرومادرهمازورودپیکر محمد
بهمشهدخبردارشدند.بهسرعتخودمرابهخانهپدریمان
رساندم،وقتیواردشدمدیدمپدرومادرمازورودپیکربرادرم
بعدازیکسالوچندروزاشکشوقمیریزند....
▪درخواستخاکسپاریدرکنارمزارهمرزمشهید

علیاسدیدربارهمحلخاکسپاریپیکربرادرشهیدشمی
گوید«:دوستانشهیدوهمدانشگاهیانایشاناصرارداشتند
که پیکر برادرم را در محوطه دانشگاه محل تحصیل محمد به
خاک بسپاریم .تعدادی از مدافعان حرم هم قطعه مدافعان
حرمبهشترضا(ع)راپیشنهادکردندولیمابهعنوانخانواده
ایشانبیشتردوستداریمکهپیکرشهیدماندرکناردوستو
همرزمشهیدش«جوادجهانی»درمحلپارکخورشیدمشهد
به خاک سپرده شود.برادر شهید اسدی در ادامه از روزهای
بیقراری پدر و مادرش می گوید ،از آن زمان که هیچ کدام از
آن ها خبر نداشتند که پیکر عزیزشان در کدام نقطه از خاک
سوریه جامانده است .می گوید« :در تمام روزهایی که پیکر
محمدمفقودبود،پدروبهویژهمادرم،بینهایتدلتنگمحمد
بودند.تصویرمحمدراماهمهجایخانهپدرینصبکردهایم،
مادرم همیشه در خانه قدم می زد و به هر کدام از عکس ها که
میرسید،میایستادوبامحمدصحبتمیکرد.همینچند
شب پیش که چند نفر از رزمندگان مدافع حرم به منزل ما
آمده بودند ،بیقراری های مادر بیشتر شد و دایم از آن ها می
پرسید«:شمانمیدانیدپیکرمحمدمنچرابرنمیگردد؟»آن
ها هم در جواب ،مادر را به صبر بیشتر دعوت می کردند و می
گفتند«:ماهمبرایبرگشتنپیکرمحمددعامیکنیم».برادر
اینشهیدبهحضوررهبرانقالبدرمنزلپدریشاندرتیرماه
امسالاشارهمیکندومیگوید«:رهبرمعظمانقالبامسال
بهمنزلپدربندهتشریفآوردندومیزبانشانبودیم،کهخاطره
ای به یاد ماندنی برای ما بود .حاال بعد از گذشت تنها چند
هفته،پیکرمحمدهمشناساییشدهوبهمشهدبرگشتهاست،
شکرگزار خدا هستیم .از لحظه شنیدن خبر برگشتن پیکر
برادرشهیدم،پدرومادرمباخوشحالیاینجملهرامدامتکرار
میکنندکه«:حضرتآقاچهپاقدمیداشتند،هنوزچندهفته
از تشریف فرمایی ایشان به خانه ما نگذشته که پیکر محمدم
آمدهاست».
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