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 میرزایی در گفت وگو با ایلنا:

 نمره سخنرانی رئيسی 
 در سازمان ملل، 
پایين تر از متوسط بود
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   رئیس جمهوری صبح دیــروز در اولین 
برنامه خود در سفر به اســتان ایالم از سد 
کنجانچم شهرســتان مهــران دیدن کرد 
و گفــت: تاخیر در تحقــق وعده ها موجب 

کاهش سرمایه اجتماعی می شود.
به گزارش ایرنا، در این بازدید وزیر نیرو 
و مســئوالن اســتانی، ابراهیم رئیسی را 

همراهی کردند.
سد کنجانچم واقع در شهرستان مهران 
است که خردادماه امسال آبیگری شد، این 
سد از نوع خاکی با هسته رسی به ارتفاع ۸۶ 
متر و با طول تاج ۲ هزار و ۶۰۰ متر طراحی 

و اجرا شده است.
این ســد با حجم مخــزن ۸۵ میلیون 
متر مکعب بخشــی از طرح بزرگ سامانه 
گرمســیری اســت که تنظیم کننده آب 

نابهنگام انتقالی از سامانه خواهد بود.
بنا بــه گفته مســئوالن اســتانی برای 
آبگیــری ســد کنجانچــم ۴۰۵ میلیارد 
تومــان از محل صنــدوق توســعه ملی با 
 موافقت مقام معظم رهبری سرمایه گذاری 

شده است.
ســد کنجانچم در ۳۰ کیلومتری شهر 
مهران و بر روی رودخانه فرعی گالل ملک 

احداث شده است.
ایالم ظرفیت های زیادی برای 

پیشرفت دارد
رئیس جمهــور در بــدو ورود بــه ایالم 
با بیان اینکه اســتان ایــالم ظرفیت های 
زیادی برای پیشرفت و توسعه دارد، گفت: 
امیدواریــم این ســفر گام  مهمی درجهت 
 رفع محرومیت ها و ایجاد شتاب در توسعه 

استان باشد.
رئیســی در فرودگاه ایالم درباره اهداف 
سفر به این اســتان، گفت: استان ایالم حق 
بزرگی بر گردن همه ملت ایران دارد و خط 
مقدم جبهه های نبرد حق علیه باطل بوده 

است.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: مردم 

اســتان قهرمانانــه در مقابل دشــمنان 
ایستادگی کرده و شهدای بسیاری را تقدیم 
انقالب اســالمی کردند که یاد همه آنان را 

گرامی می داریم.
رئیســی با تاکید بر اینکه این سفر بعد 
از سفر کارشناســان و بررســی شرایط و 
وضعیت استان انجام می شود، گفت: استان 
ایالم ظرفیت هــای بزرگی در بخشــهای 
مختلــف به ویــژه برخــورداری از نیروی 
انســانی کارآمد و جوان دارد و می تواند در 
حوزه های مختلف کشاورزی، گردشگری 
 و صنعت و معدن، توســعه قابــل توجهی 

داشته باشد.
رئیسی با اشاره به همجواری استان ایالم 
با کشورهای همسایه گفت: در این رابطه نیز 
می توان با فعال کــردن بازارچه های مرزی 
تبادالت مرزی اســتان را در کنار افزایش 

صادرات گسترش داد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امیدوارم 
در جریان این ســفر تصمیمــات مختلف 
و مهمی در جهت توســعه یافتگی اســتان 

اتخاذ شود.
رئیسی همچنین از مردم استان به خاطر 
اینکه بــا توجه به شــرایط کرونایی امکان 
دیدار و حضور در اجتماعات باشــکوه آنها 

وجود ندارد عذرخواهی کرد.
رئیسی همچنین انجام ســفر به استان 
ایالم را در ایامی که متعلق به وجود مقدس 
ابا عبداهلل الحســین)ع( و روزهای زیارتی 
 مضجــع نورانی امام حســین)ع( اســت، 

مغتنم شمرد.

 دیدار مردمی 
در محل استانداری ایالم 

رئیس جمهور در ادامه برنامه های سفر 
استانی به ایالم در محل استانداری میزبان 
تعدادی از مردم اســتان بــود و به صورت 
حضوری، مسائل و مشــکالت مطرح شده 

را بررسی کرد. 
رئیســی در این دیدارهــا در گفتگوی 
رودررو و بی  واســطه، پــس از آگاهــی از 
مشــکالت، پیشــنهادها و طرح هــای 
مالقات کنندگان؛ از استاندار ایالم خواست 
درراســتای پیگیری و رفع مشکالت اقدام 

کند. 
کمک به رفع مشکل مسکن، حمایت از 
ابتکارات و طرح های تحقیقاتی دانش بنیان، 
برطرف کــردن موانــع تولیــد در حوزه 
دامپروری و کشــاورزی و ارائه تسهیالت و 
تجهیزات الزم برای تحصیل دانش آموزان 
از جمله مسائلی بود که در این دیدار چهره 

به چهره مطرح شد.
بنابراین گزارش،  رئیس  جمهوری صبح 
روز جمعه، دوم مهرمــاه به همراه جمعی از 
اعضای هیات دولت در سفری یکروزه وارد 

استان ایالم شد.
وی مورد اســتقبال رسمی نماینده ولی 
فقیه در اســتان و امام جمعه، اســتاندار، 
نمایندگان ایالم در مجلس شورای اسالمی و 
جمعی از مسئوالن اجرایی و انتظامی استان 

قرار گرفت.
   رئیس جمهوری در این ســفر از سامانه 
گرمســیری و طرح هــای کشــاورزی نیز 

دیدن کرد.
دیدار با مردم و نخبگان، حضور در جلسه 
شورای اداری و نشســت خبری با اصحاب 
رسانه از دیگر برنامه های رئیس جمهوری 
در استان ایالم گزارش شد.    رئیس جمهوری 
پیــش از این به اســتان های خوزســتان، 
سیستان و بلوچســتان و خراسان جنوبی 

سفر کرده است.

خبر

رئیس جمهور در استان ایالم:

تاخیر در تحقق وعده ها موجب کاهش سرمایه اجتماعی می شود

رئیس جمهور در استان ایالم:

تاخیر در تحقق وعده ها موجب 
کاهش سرمایه اجتماعی می شود

چرتکه 3

همين صفحه

 از ایران نفت نمی خرد، اما شرکت هایش برای سرمایه گذاری 
در کشور دعوت شده اند

معادله پیچیده نفتی 
ایران در قبال چین

 بررسی آمارها و گزارش های گزارش اتاق 
بازرگانی تهران نشان می دهد صادرات نفت 
ایران به چین به عنــوان بزرگترین خریدار 
طالی سیاه ایران در 7 ماهه سال ۲۰۲1 بیش 

از 9۰ درصد کاهش یافته است. 
ســهم ایران از درآمدهای نفتی حاصل 
از صــادرات  ۲۲۰ هزار بشــکه نفت به چین 
حدود 11 میلیون دالر بوده که نشان دهنده 
کاهش چشمگیر صادرات به این کشور است 
و با توجه به این اعــداد و ارقام می توان گفت 
طالی سیاه ایران بازار عظیم چین را از دست 

داده و نفت کشورهای عربستان، عمان، عراق 
و امارات جایگزین نفت ایران در چین شــده  
است و این کشــور نیاز ماهانه به ۴1 میلیون 
بشکه نفت را از ســایر بازارهای نفتی تامین 
کرده و ســهم کیک ایران از این بازار بسیار 
ناچیز شــده اســت.  این در حالی است که 
عربســتان، عمان، عراق، کویت و امارات در 
7 ماه گذشــته صادرات نفت خود را به چین 
افزایش داده اند و به ایــن ترتیب نفت ایران 
جایگاه خــود را در بازار بزرگترین شــریک 

تجاری اش از دست داده است...

 مجلس نمایندگان آمریکا یک میلیارد دالر به توسعه گنبد آهنین اختصاص داد؛ 
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