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در مراسم تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی (ره)

اژهای:خداوندبهماتوفیقدهددستمفسدانراکوتاهکنیم
حجتاالسلام والمسـلمین محسـنی اژ های
و مسـئوالن عالـی دسـتگاه قضـا همزمـان بـا
نخسـتین روز از هفتـه قـوه قضاییـه بـا حضـور در
حرم امـام خمینی (ره) بـا آرمانهای امـام راحل
(ره) تجدیـد میثـاق کردند.بـه گـزارش میـزان،
اژهای طی سـخنانی با اشاره به مسـئولیتهای
قانونی قـوه قضاییه بیان کـرد :خداوند بـه ما این
توفیـق را بدهد کـه بتوانیـم در سـنگر قوهقضاییه
دسـت مفسـدان و تطاو لکننـدگان بـه جـان،
مـال ،عـرض و حقـوق مـردم و نظـام اسلامی را
کوتاه کنیم و بتوانیـم در این جایگاه به اسـتیفای
حـق مظلـوم از ظالـم و بسـط و گسـترش عدالـت
کـه از اهـداف واالی امـام راحـل بـود ،بپردازیـم.
رئیـس دسـتگاه قضـا بـا تبییـن و تشـریح ابعـاد
واالی شـخصیتی امام راحل گفت :امام بزرگوار
مـا نسـبت بـه مسـائل دینـی و نسـبت بـه اصـل
نظام اسلامی و حتی نسـبت بـه نظامـات جامعه
مـا بسـیار حسـاس بودنـد و چنـان چـه کسـانی
میخواسـتند در مقابـل نظام اسلامی بایسـتند
و بـه نظـام اسلامی لطمـه وارد کننـد ،حضـرت
امـام هیـچ گذشـتی در قبـال چنیـن افـرادی
نداشـتند.رئیس دسـتگاه قضـا بـا بیـان ایـن کـه
امـام بزرگـوار مـا نسـبت بـه مـردم بسـیار رئـوف و
مهربان بودند و کوچکتریـن ظلمی را به آحادی
از افـراد جامعـه تحمـل نمیکردنـد ،تصریـح
کـرد :حضـرت امـام خمینـی(ره) بـه حقـوق و

کرامـت و حریـم خصوصـی افـراد جامعـه بسـیار
حسـاس بودنـد و خطـاب بـه همـه مسـئوالن در
باره متحد و همدل بـودن و اجتناب از اختالفات
کـه ناشـی از هواهـای نفسـانی اسـت ،تاکیـد
داشـتند.رئیس عدلیه با بیان این که مکتب امام
راحـل زنـده اسـت و تـا ابـد زنـده خواهـد مانـد ،از
حجتاالسلام والمسـلمین سیدحسن خمینی
به سـبب تالشها و راهنماییهای ارزشمند وی
قدردانـی کـرد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه،
حجتاالسالم والمسلمین سیدحسن خمینی
تولیت حرم مطهر امام راحل نیز طی سخنانی
مهمترین نهاد در پیگیری مقوله عدالت را قوه
قضاییه دانست و اظهار کرد :چنان چه دستگاه
قضایی در یک نظام از سالمت وافی و کافی
برخوردار باشد ،سایر نهادها نیز الجرم به چنین
صفتی متصف میشوند.تولیت حرم مطهر امام
خمینی(ره) با اشاره به دوره جدید مدیریت قوه
قضاییه ،این دوره را همراه با تجارب بیش از ۴۰
ساله رئیس عدلیه دانست و گفت :حجتاالسالم
والمسلمین محسنی اژ های رئیس قوه قضاییه
که برآمده از متن دستگاه قضایی است ،دارای
سابقه و تجارب الزم ،شناخت کافی و مدیریت
بسیار ممتاز است و به همین دلیل همگان
امیدوارند که دوره جدید قوه قضاییه دور های
متمایز و بسیار خوب باشد.

قاضیزادههاشمیدرافتتاحیهاجالسمدیرانبنیادشهیدوامورایثارگراندرمشهد:

ماسازمانیادارینیستیم،سازمانیانقالبیهستیم
بررسی اختالس 5هزار میلیاردی نشانه عزم برخورد با مفاسد است

معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور
ایثارگران گفت :ما سازمانی اداری نیستیم،
سازمانی انقالبی هستیم؛ ما سازمانی هستیم
که گفتمان انقالب اسالمی و منویات انقالب
اسالمی را که منبعث از اسالم است ،داریم.
وی بـا اشـاره بـه شـرایط کرونـا و لـزوم جمعبندی
بعضـی مـوارد گفـت :تـا االن فرصـت برگـزاری
اجلاس مشـترک را نداشـتیم .نیـاز اسـت
ذهنیتهـا تبدیـل بـه یـک فکـر مشـترک و عـزم
سـازمانی شـود .او اظهـار کـرد :برنامـه اقـدام
مشـترک ،گفتمـان حاکـم بـر اقدامـات اسـت،
ایـن برنامـه کالبـد اسـت و اگـر مـا نتوانیـم بـا جان
او ارتبـاط برقـرار کنیـم ،تکنوکـرات میشـویم.
در حاشـیه جلسـه قاضـیزاده در پاسـخ به سـؤال
خبرنـگاری در بـاره اظهـار نظـر او مبنـی بـر
اختلاس  ۵هـزار میلیـاردی کـه در رسـانههای
خارجـی مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت گفـت:
ایـن موضـوع جدیـد نیسـت ،از قبـل در دسـت
بررسـی بـوده ،بعضـی مدیـران سـابق بانـک دی
هـم در ایـن راسـتا قبلا دسـتگیر شـدهاند و بـرای
یکـی از شـرکتهای وابسـته بـه بانـک توسـط
دسـتگاههای امنیتی پرونده تشـکیل شـده است
و ما نیز در حال تکمیل اطالعات برای رسـیدگی
قضایی هسـتیم ،من تعجب کردم که ضد انقالب
خواسـته اسـت از ایـن موضـوع سوءاسـتفاده
کنـد ،ایـن نشـانه عـزم جمهـوری اسلامی بـرای
برخـورد بـا مفاسـد اسـت بـه ویـژه دولـت آیـتا...

رئیسـی نشـان داد کـه هیـچ تعارفـی در مبـارزه با
فسـاد اقتصـادی نـدارد ،در همیـن راسـتا مـا بـه
عنـوان بنیاد شـهید و ایثارگران موضـوع را دنبال
میکنیـم ،مگسهـا روی زخمهـا مینشـینند،
مـن مصاحبـه مفصلـی داشـتم ،یـک جملـه آن
را گرفتهانـد و دو هـزار جـور حـرف زدهانـد .در
ابتـدای ایـن جلسـه ،نماینـده ولـی فقیـه در بنیاد
شـهید نیـز بـا اشـاره بـه لـزوم دغدغهمنـد بـودن
افـرادی کـه در ایـن سـازمان فعالیـت میکننـد
گفـت :ایـن راه ،راه کسـانی کـه کسـل باشـند
نیسـت ،اصال راه تکاملی راه کسـالت نیست ،چه
برسـد کـه بخشـی از ایـن راه ،خدمـت بـه فرهنگ
شـهید و شـهادت اسـت کـه در قلـه قـرار دارد.
استاندار خراسان رضوی نیز در سخنان خود یاد
و خاطره شهدا به ویژه شهید چمران و شهدای
هفتم تیر را گرامی داشت و گفت :واقعیت این
است که در این شرایط مدیریت بسیار سخت
است و البته اگر انسان بتواند منشأ خدمت در
این سختی و گرهگشایی بشود خیلی هم پرثواب
و هم شیرین است .وی افزود :به لحاظ روحی و
روانی گاه مردم دچار مشکل هستند ،توقعات به
جا هم دارند ،از آن طرف امکانات و توانمندیها
کفاف موضوع را نمیدهد .فقط به یک ظرفیت
ما باید خیلی توجه کنیم؛ باید ظرفیت خودمان
را در تحمل این وضعیت زیاد کنیم ،هم برای حل
مشکالت و هم در مواجهه با افرادی که مشکالت
گریبانگیر آن هاست.
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فصل جدید ترانزیت کاال از ایران

بنسلماندرآغوشاردوغان

پس از آغاز ترانزیت تمام ریلی و حرکت قطار کانتینری قزاقستان از مسیر ایران به اروپا و ارسال محموله ترانزیتی
روسیه به هند از مسیر کشورمان  ،اولین قطار باری بینالمللی چین به ایران نیز روز دوشنبه به مقصد بندر انزلی
حرکت کرد.حلقههای باقی مانده تکمیل نقش ترانزیتی ایران چیست؟

پس از آغــاز ترانزیت تمام ریلی و حرکت
قطار کانتینری قزاقستان از مسیر ایران،
روز دوشنبه  30خرداد هم اولین قطار باری
بینالمللی «عبور از دریــای خــزر» از «یین
چوان» در شمال غرب چین به سمت بندر
انزلی حرکت کرد تا پازلهای تکمیل کننده
نقش حیاتی ایران در مسیر ترانزیتی شرق
به غــرب ،وارد مرحله جدیدی شــود28 .
خــرداد ماه نیز برای نخستین بار محموله
ترانزیت چندوجهی از روسیه به هند مسیر
خــود را از طریق کــریــدور شمال-جنوب
موسوم به  INSTCآغاز کرد که پس از ورود
به بندرعباس از طریق آ بهــای ایــران به
ســواحــل غــرب هند ارســـال خــواهــد شد.
در همین حــال معاون اول رئیسجمهور
عصر دیروز(چهارشنبه) در جلسه کارگروه
تــرانــزیــت کــشــور بــا اشــــاره بــه موقعیت
جغرافیایی استثنایی ایــران ،ترانزیت را
یکی از مزیتهای اصلی کشور دانست و
به مسائل اخیر بینالمللی و بسته شدن
مسیرهای برخی کشورهای همسایه به
دلیل تحریمهای بینالمللی ،اشــاره کرد
وگفت :فرصتی استثنایی پیش روی ایران
قرار گرفته تا با توسعه ظرفیتهای موجود
بتواند خأل پیش آمده در منطقه را جبران و به
درآمدهای بیشتری دست پیدا کند.
▪خط ریلی بینالمللی جدید از چین به
ایران چه اهمیتی دارد؟

به گــزارش ایرنا از پایگاه «ای سی ان اس
چین» ،اولین قطار باری بینالمللی «عبور
از دریــای خــزر» روز دوشنبه ( ۳۰خــرداد)
از یین چــوان در منطقه خودمختار هوی
نینگ شیا واقــع در شمال غــرب چین به
سمت بندر انزلی ایران حرکت کرد تا اولین
مسیر باربری دریــای خزر از نینگشیا به
کشورهای غــرب آسیا باشد .آن طــور که
رسانههای چینی نوشتهاند قطار باری
بینالمللی کاسپین ترن روز دوشنبه از
منطقه نینگشیای چین رهسپار ایــران
شــد و از طریق خــاک قزاقستان و سپس
عبور این محموله تجاری از دریــای خزر،
بعد از طی کــردن مسافتی حــدود ۸۵۰۰
کیلومتر ،تا حدود  ۲۰روز دیگر وارد بندر
انزلی میشود .این قطار دارای  ۵۱کانتینر
استاندارد با وزن محموله حدود  ۱۴۰۰تن
است و قرار است حدود  ۲۰روز دیگر به بندر
انزلی در شمال ایران برسد.
بر اســاس گــزارش رسانه چینی سی سی
تی وی ،قطاری که از منطقه نینگشیای
چین رهسپار ایران شده ،حامل انواع کاال
به ارزش بیش از  ۳۰میلیون دالر است.
تارنمای روزنامه گلوبال تایمز چین نیز به
نقلازکارشناساننوشتکهایجاداینمسیر
تجاریبینالمللیکمهزینه،چینراازطریق
ایران به منطقه خاورمیانه متصل میکند و
مسیری تازه برای صادرات محصوالت چین
بهاینمنطقهازجهانایجادمیشود.ازآنجا
که چین بزرگترین کشور وارد کننده مواد
خام در جهان به شمار میرود ،کارشناسان
تاکیددارندکهاینمسیرتجاریبرایکوتاهتر
و ارزانتــر کردن روند واردات انــواع کاال از
جمله مواد خام به چین ،ارزش بسیار زیادی
برای غول صنعتی و اقتصادی جهان دارد.

سفارت ایران در چین نیز آغاز حرکت نخستین
قطار بــاری چــیــن-ایــران به سمت شبکه ریلی
کشورمان راتاییدکرد.اینمسیرجدیددرمقایسه
با مسیر سابق قطار بینالمللی میان یین چوان
و ایــران ،زمــان الزم بــرای انتقال کاال را  ۲۰روز
کاهش میدهد و در هر کانتینر نیز  ۸۹۷دالر یا ۶
هزار یوان چین صرفه جویی میکند .همچنین از
طریقحملکاالازاینمسیرریلی–دریایی–جاده
ای ،رقمی حدود ۹۰۰دالر به ازای هر کانتینر ،در
هزینه حمل ونقل صرفه جویی میشود.
▪فرصت ترانزیتی جدید میان ایران و اروپا

عالوه بر قطار باری از چین به ایــران ،روز شنبه
گذشته هم قطار باری حامل محموله کانتینری
گوگردمسیرریلیقزاقستان،ترکمنستان،ایران،
ترکیه ،مسیری که میتوان از آن به عنوان ریل
طالیی اتصال چین به اروپا نیز نام برد ،یک روز
پیش از سفر توکایف به تهران از ترکمنستان وارد
ایستگاه راه آهن اینچه برون دراستان گلستان
شد و عصر همان روز هم سوت آن در تهران به
صدا درآمد .این مسیر ریلی ظرفیت آن را دارد
که در آینده ،اصلیترین خط اتصال چین -اروپا
باشد .رئیسجمهوری اسالمی ایران و همتای
قزاقستانی وی سال گذشته در حاشیه اجالس
همکاریهایشانگهایدرتاجیکستانبایکدیگر
دیــدار و گفت و کردند و درایــن دیــدار قــرار شد
همکار یهای دو جانبه از جمله همکار یهای
ریلی افزایش یابد .بر این اساس یک روز پیش
از ورود توکایف به تهران ،نخستین قطار کریدور
جدید ریلی ( KITIقزاقستان  -ترکمنستان -
ایران  -ترکیه) وارد ایستگاه راهآهن تهران شد.
این قطار حامل ۲۴دستگاه واگن لبهکوتاه حامل
 ۴۸کانتینر  ۲۰فوتی گوگرد به مقصد ترکیه
و سپس اروپــاســت .یکی از نکات مهم اجرایی
شدن ترانزیت کاال درمسیر ریلی قزاقستان،
ترکمنستان ،ایران و ترکیه این است که بخشی از
کاالها و بارهای کریدور چین  -روسیه  -اروپا ،به
مسیریمناسبتریعنیمسیرچین-قزاقستان-
ترکمنستان – ایران – ترکیه و سپس اروپا هدایت
میشود که ایــن موضوع میتواند بــرای ایــران
یک دستاورد بزرگ و فرصتی طالیی در زمینه
ترانزیت کاال باشد .چین و اروپا به دلیل مبادالت
و همکار یهای تــجــاری روز افـــزون ،نیازمند
افزایش مسیرهای امن برای تبادل کاال هستند
و ایران یکی از حلقههای طالیی اتصال چین به
عنوان بزرگترین صادر کننده کاال در جهان به
کشورهای اروپایی و برعکس خواهد بود.
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▪کریدور شمال -جنوب راه ارتباطی روسیه
و هند

یکی دیگر از کریدورهای مهمی که طی روزهای
اخیر حمل بــار از آن از مسیر کشورمان آغاز
شده ،کریدور شمال –جنوب است.به گزارش
 28خرداد ماه ایرنا برای نخستین بار با عبور
آزمــایــشــی دو محموله کانتینر  ۴۰فــوتــی از
کریدو ِر شمال-جنوب توسط شرکت کشتیرانی
جمهوری اســامــی ای ــران نخستین محموله
ترانزیت چندوجهی از مبدأ روسیه به مقصد هند
از طریق ایران ارسال و کریدور شمال-جنوب
بعد از سالها مذاکره و رایزنی فعال شد.محموله
ذکرشده شامل  ۲کانتینر  ۴۰فوتی محموله
«لمینیت چوب» و تناژ ۴۱تن ،بهصورت آزمایشی
از مبدأ «سنپترزبورگ» واقع در روسیه به راه
افتاده و پس از انتقال به بندر آستاراخان از طریق
دریای خزر وارد ایران میشود.این محموله چند
تنی که اکنون به بندرعباس رسیده ،قرار است
در مسیر بعدی از طریق خلیجفارس به سواحل
غربی هند برسد.
▪حلقههای مهم باقی مانده

در عیـن حـال یکـی از نـکات مهمـی کـه بـرای
اسـتفاده از مسـیرهای ترانزیتـی از کشـورمان
حائـز اهمیـت اسـت ،تکمیـل خطـوط آهـن و
جـادهای اسـت .علاوه بـر نیـاز بـه تکمیـل مسـیر
بندرعبـاس از طریـق تهـران ،رشـت ،انزلـی بـه
آسـتارا بایـد راه آهـن چابهـار -زاهـدان نیـز مورد
توجه جدی قـرار گیـرد .در غیـر این صـورت این
مسـیرهای ترانزیتـی کـه انتقـال بـار از آن آغـاز
شـده در حد بسـیار محدود باقـی خواهنـد ماند و
منافع مالی گسـترده آن بـرای کشـورمان تامین
نخواهـد شـد.
درهمین حال دکتر مخبر روز گذشته به وزیر
راه و شهرسازی مأموریت داد ظرف سه ماه طرح
جامع توسعه ترانزیت کشور را تدوین و یک برنامه
عملیاتی کامل به گونهای که مجری ،زمان بندی
اجرا و منابع مالی آن مشخص باشد را ارائه کند.
همچنین مقرر شد طر حهای ریلی اولویت دار
برای اتصال شبکه راه آهن کشور به مسیرهای
بینالمللی معین و برنامه ریزی الزم برای تسریع
در اجرای آنها انجام شود .رستم قاسمی ،وزیر
راه پیشتر اعالم کرده بود که ترانزیت 20میلیون
تن بار ،درآمد 20میلیارد دالری برای کشور در
پی خواهد داشت .در ضمن به گفته هدایتی ،هر
 100تن بار  10شغل مستقیم و حدود 50شغل
غیرمستقیم ایجاد میکند.

ولیعهد سعودی در اولین سفر خود
پس از ترور خاشقچی ،وارد آنکارا
شد .اهداف ولیعهد سعودی از
سفرمنطقهایاش چیست؟

ولیعهدسعودیدراولینسفرخودپسازترور
خاشقچی ،وارد آنکارا شد و مــورد استقبال
رجب طیب اردوغــان قرارگرفت .بن سلمان
پیش از ترکیه به مصر و اردن رفته بود .به نظر
میرسد سفر منطقهای بن سلمان اهداف
چندگانهایدارد.نخستینهدفاینسفرها،
شخصی است .محمد بن سلمان که شخصی
جاهطلب اســت ،از حدود چهار سال پیش به
دلیل جنایت فجیع قتل جمال خاشقچی،
روزنامهنگارسعودی،تحتفشارشدیدسیاسی
و افکار عمومی قرار داشت .بن سلمان که به
شدت به دیده شدن در رسانهها به عنوان یک
رهبر تحولگرا نیاز داشــت ،اکنون بار دیگر
مــورد توجه رسانهها قــرار میگیرد و نشان
میدهددرکشورهایمنطقهبهتدریجبهعنوان
پادشاه آینده سعودی پذیرفته میشود .سفر
ولیعهد سعودی با مصر آغاز شد .عبدالفتاح
السیسی،رئیسجمهورمصردرفرودگاهقاهره
از بن سلمان استقبال کرد .قرار گرفتن کنار
پادشاه اردن و رئیسجمهور ترکیه نیز اهداف
شخصی محمد بن سلمان را تأمین میکند.
▪تقویتموقعیتعربستانسعودی

دومــیــن هــدف بــن سلمان از ایــن سفرهای
منطقهای ،تقویت موقعیت عربستان در
منطقه اســت .ولیعهد سعودی در حالی به
مصر سفر کرد که این کشور با بحران شدید
اقتصادی مواجه اســت .مصر پیش از جنگ
اوکــرایــن نیز با مشکالت اقتصادی مواجه
بود ،اما جنگ اوکراین سبب شد این کشور
شاهد شدت گرفتن مشکالت اقتصادی خود
باشد.تداومجنگروسیهعلیهاوکراین موجب
ناتوانی دولت مصر در ادامه پرداخت یارانه
به تعدادی از کاالها و خدمات شده است.
از سوی دیگر نهادهای امنیتی دربــاره خطر
شــورش عمومی در ایــن کشور در اعتراض
به افــزایــش قیمتها و ناتوانی شهروندان
در تامین نیازهای زندگی روزمــره ،هشدار
دادهاند .قاهره برای تامین نیاز مبرم به خرید
فوری مواد غذایی ماهانه به ویژه برای برخی
کــاالهــای استراتژیک مانند گندم و دیگر
غالت ،به کمک مالی نیاز مبرم دارد .بر همین
اساس ،عبدالفتاح السیسی ،رئیسجمهور
مصرازکشورهایعضوشورایهمکاریخلیج
فارسخواستهاست«سپردههای»خوددرمصر
رابهسرمایهگذاریتبدیلکنند.روزنامهالعربی
الجدیددرگزارشینوشت:عربستانسعودی
و امــارات متحده عربی در ماه میدر پاسخ به
درخواست کمک فوری مصر برای خروج از
وضعیت اقتصادی بحرانی ،در مجموع چهار
میلیارد دالر به این کشور کمک فوری کردند.
یکی از دالیل کمک مالی عربستان و امارات
به مصر این است که این کشورها نگران این
هستند عبدالفتاح السیسی به سرنوشتی
مشابه حسنی مبارک در سال  2011دچار
شودبنابراین،بنسلمانباپذیرشکمکمالی
بهمصرواحتما ًالپذیرشسرمایهگذاریدراین
کشور از یک سو موقعیت عربستان را در مصر
تقویت خواهد کرد و از سوی دیگر مانع بروز
شورشهای جدید در جهان عرب خواهد شد
که تأثیرات آن به عربستان نیز خواهد رسید.
سومین هدف بن سلمان از این سفرها ،بهبود
روابط عربستان سعودی با اردن است .اردن
سال گذشته میالدی شاهد کودتای ناموفق
علیهعبدا...دوم،پادشاهاینکشوربود.برخی
منابعازدستداشتنمحمدبنسلماندراین
کودتاخبردادهبودند.سفربنسلمانبهاردن
یک سال پس از این کودتای ناموفق انجام
میشود و این موضوع نشان میدهد ریاض و
امان درصدد تقویت روابط دوجانبه هستند.
عالوه بر این ،محمد بن سلمان نیز میتواند
خود را از دست داشتن در کودتای ناکام سال
گذشتهتبرئهکند.چهارمینهدفسفرهایبن
سلمان،هماهنگیمواضعکشورهایعربیدر
آستانهسفرجوبایدنبهریاضاست.قراراست
رئیسجمهورآمریکااواسطماهآیندهمیالدی
به ریاض سفر کند .به نظر میرسد نتایج سفر
ولیعهد سعودی به مصر ،اردن و ترکیه روی
تصمیماتنشستریاضباحضورجوبایدندر
ارتباط با مسائل منطقه تاثیرگذار خواهد بود.
به عبارت دیگر ،عربستان نیازمند هماهنگی
مواضع کشورهای عربی برای دستیابی به
دیدگاه مشترک با بایدن برای آینده منطقه
است و در سفرهای بن سلمان ،این موضوع
موردتوجهقرارمیگیرد.

