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انفجار در مرز ایران و 
افغانستان

روز گذشــته انفجــار مهیبــی در نقطــه صفر مرزی 
بــه ســمت گمرک اســام قلعــه در خاک افغانســتان به 

وقوع پیوست.
بــه گــزارش ایلنا، ســیدروح اله لطیفی، ســخنگوی 
گمــرک اظهــار کــرد: حــدود ســاعت 12و 30 دقیقــه روز 
شــنبه تانکــر گازی در گمــرک اســام قلعــه، افغانســتان 
گمــرک  کل  اداره  تلفــات  از  افــزود:  وی  شــد.  منفجــر 
دوغارون خراسان رضوی برای بازگشت کامیون ها و دور 
شــدن از خطــرات احتمالــی بــرای محموله ها مســیرهای 

ورودی را باز گذاشته است.
و  گاز  حامــل  کامیون هــای  داد:  توضیــح  لطیفــی 
ســوخت بــرای تــرک از محــل در حــال هدایــت هســتند، 
و ســایر کامیون هــا نیــز در پاســگاه 17شــهریور که بیش 
از پنــج کیلومتــر بــا محــل انفجــار فاصلــه دارد مســتقر 
خواهنــد شــد. ســخنگوی گمــرک افزود: گمــرک از هال 
احمر و سایر نهادهای امدادی و امنیتی برای مهار آتش 
و انجام اقدامات ضروری و ارسال بالگرد،  پیگیری هایی 
داشــته اســت کــه امیدواریــم هــر چــه زودتــر مشــکات 

پیش آمده مرتفع شود.
لطیفــی در پایــان تاکیــد کــرد: از تجــار درخواســت 
می کنیــم تــا اطــاع ثانــوی از ارســال محمولــه صادراتــی 
ممانعت کنند، از پرسنل گمرک نیز  خواسته شده تا از 

محل آتش سوزی فاصله بگیرند.

ساترا سامانه ثبت تخلفات 
ترافیک اینترنت راه اندازی کرد

سامانه ثبت تخلفات ترافیک اینترنت اپراتورهای 
همراه برای مشترکان اینترنت راه اندازی شد.

به گزارش ایرنا، سازمان تنظیم مقررات رسانه های 
)ســاترا(  مجــازی  فضــای  در  فراگیــر  تصویــر  و  صــوت 
ســامانه ای را بــرای رفــع مشــکات کاربــران در خصــوص 
تعرفــه اینترنــت، راه اندازی کــرد تا تخلفــات اپراتورها از 

آن طریق اعام و بررسی شود.  
پیــرو انتشــار اخبــاری مبنــی بــر محاســبه ترافیــک 
اینترنــت بــا تعرفــه بین الملــل توســط برخــی اپراتورهای 
تلفــن همــراه در پلتفرم هــای داخلــی، ســاترا در بــرای 
حمایــت از حقــوق کاربــران، اقــدام بــه راه انــدازی یــک 
ســامانه بــرای ثبت تخلفــات هزینه ترافیــک اینترنت در 

محتوای نمایشی رسانه ها کرده است.
کاربــران می تواننــد بــا مراجعــه بــه قســمت »ثبــت 
 ،www.satra.ir تخلفــات« در ســایت ســاترا بــه آدرس
هرگونه تخلف در زمینه محاســبه ترافیک اینترنت را از 

طریق این سامانه گزارش و از نتیجه آن مطلع شوند.

جدی: طرح ساماندهی 
بازار خودرو به زودی نهایی 

می شود
نایــب رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس 
محوریــت  بــا  جلســه ای  یکشــنبه  روز  کــه  کــرد  اظهــار 
خــودرو برگــزار و قرار شــد که تا سه شــنبه موضوع طرح 
ســاماندهی خــودرو در کمیســیون نهایی شــود. بند اول 
طــرح ســاماندهی بــازار خــودرو که بــه عرضه خــودرو در 

بورس کاال می پردازد در جلسه کمیسیون تصویب شد.
علــی جــدی در گفت وگــو بــا ایلنــا در مــورد آخرین 
کــرد:  اظهــار  وضــع طــرح ســاماندهی صنعــت خــودرو 
کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس یکشــنبه هفتــه 
گذشــته جلســه ای با محوریت خودرو برگزار و قرار شــد 
که تا سه شــنبه این هفته طرح ســاماندهی بازار خودرو 
در کمیســیون نهایی شــود. البته بند اول این طرح  که 
بــه عرضــه خــودرو در بــورس کاال می پــردازد در جلســه 

کمیسیون تصویب شد.
وی افزود: کمیســیون صنایع مجلس با آزادســازی 
قیمــت  خــودرو موافــق نیســت، خیلی ســخت اســت که 
آزادســازی قیمــت خــودرو اتفــاق بیافتــد. چون بــا وجود 
آزادســازی  بــا  تنــش  افزایــش  احتمــال  تقاضــای کاذب 
قیمت ها وجود دارد که باعث می شود قیمت ها از آنچه 
امــروز در حاشــیه بــازار شــاهد هســتیم نیــز فراتــر رود. 
همچنیــن ممکن اســت بین خودروســازان رقابت کاذب 
ایجاد شده و قیمت ها افزایش یابد. بنابراین آزادسازی 

قیمت ها به جای حل مشکل تنش ایجاد خواهد کرد.

اتحادیه اروپا: رشد 
اقتصادی اروپا کمتر از 

پیش بینی قبلی خواهد بود
کمیســیون اروپــا بــرآورد خــود از رشــد اقتصــادی 

امسال اتحادیه اروپا را ۰.۲ درصد کاهش داد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگــزاری فرانســه، 
بــا توجــه بــه باقی ماندن اوضــاع کرونایی و وادار شــدن 
دولت هــای اروپایــی بــه اعمــال محدودیت هــای جدیــد، 
اتحادیــه اروپــا بــرآورد خــود از رشــد کشــورهای عضــو 

اتحادیه را در سال 2021 کاهش داد.
متوســط  اروپــا،  کمیســیون  جدیــد  گــزارش  طبــق 
رشــد اقتصادی 1۹ کشــور عضو منطقه یورو 3.۸ درصد 
خواهــد بــود کــه نســبت بــه بــرآورد قبلــی 0.۸ درصــد 
بیشــتر اســت اما رشــد اقتصــادی اتحادیه اروپــا به جای 
3.۹ درصــد قبلــی، 3.7 درصد پیش بینی شــده اســت.  
اتحادیــه اروپا انتظار دارد تا ســال 2022 ســطح اقتصاد 
ایــن اتحادیــه بــه زمــان قبــل از کرونا بــاز گردد امــا روند 
احیــای اقتصــاد در برخی از کشــورها طوالنــی تر خواهد 
بــود. پاولــو جنتیلونــی- کمیســر اقتصادی اتحادیــه اروپا 
گفــت: مــا هنوز دردهای اقتصــادی همه گیری را با خود 
همــراه داریــم و پیامدهــای اجتماعــی و اقتصــادی کرونا 
کاما آشکار هستند. هنوز به پایان کار نرسیده ایم اما 

به فرجام کار امیدوارم. 

اخبـــــــــــــــــار

رئیــس جمهــوری تاکیــد کــرد کــه مراقبــت 
نسبت به ورودی ها از خارج به داخل، مخصوصا 
از کشــورهایی کــه بــا ویروس هــای جدیــد آلــوده 

هستند، باید بیشتر شود.
حســن  حجت االســام  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
روحانــی در جلســه ســتاد ملی مقابلــه با ویروس 
کرونا با تبریک فرارســیدن ماه رجب گفت: امروز 
)شــنبه( میــاد امــام پنجــم، امــام باقرالعلــوم )ع( 
اســت. در ادامــه میاد امام جــواد )ع(، امام هادی 
)ع( و امیرالمومنیــن )ع( اســت و ســپس بعثــت 
پیامبــر عظیم الشــان اســام )ص( را داریــم. مــاه 

پربرکتی است.
بــر  تاکیــد  بــا  امیــد  رئیــس  دولــت تدبیــر و 
ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی اظهار کرد: 
از همــه روزهــای ویژه این ماه باید اســتفاده کرد. 
ان شــاهللا همــه پروتکل هــای بهداشــتی را رعایت 
کنیــم کــه هــم ثواب ایــن ایــام و هم ثــواب اجرای 

پروتکل های بهداشتی توامان شود.
روحانی با بیان اینکه یک سال از ورود کرونا 
بــه کشــور گذشــته اســت، تصریح کــرد: همه فکر 
می کردنــد از پاندمــی عبــور کرده اند. با پیشــرفتی 
که بهداشــت داشــته، آگاهی که به مــردم دادند، 
تصور اینکه با یک مصیبت بزرگی مواجه شده که 
در طول قرن بی ســابقه بوده اســت، کســی آن را 

تصور نمی کرد.
به گفته رئیس جمهوری، کســی هم فکر هم 
نمی کرد، این بیماری پاندمی  باشد که همه عاجز 
شــوند؛ یعنــی پولــدار، ابرقدرت و کســانی که فکر 
می کردنــد کــرات دیگــر را تصرف کننــد و این همه 
تحوالتــی کــه در یــک قرن گذشــته شــاهد بودیم، 
دنیــای ربات هــا، دیجیتالــی و هــوش مصنوعــی، 
کســی فکــر نمی کــرد با ایــن معضل بــزرگ روبه رو 
شوند که از پایان 201۹ شروع شد و هنوز درگیر 

این بیماری هستیم.
وی بــا بیــان اینکــه ده ها میلیون نفــر گرفتار 
ایــن بیمــاری شــدند و صدهــا هــزار نفــر در ایــن 
بیماری جان باختند، خاطرنشان کرد: این ویروس 
هــر روز بــه شــکلی ظاهــر می شــود. جهش هــای 
خاصــی از ایــن ویــروس مشــاهده می کنیــم. همه 
آرزوها این بود که بشــر به دارو برســد. به سمت 
داروهایی هم رفتند و گفتند موثر است و در بازار 
هم قیمت گزاف پیدا کرد ولی در نهایت مشخص 

شد این داروها درمان دقیق و واقعی نیست.
روحانی با بیان اینکه بشر در یک سال اخیر 
نتوانســته درمانــی بــرای مقابلــه با ویــروس کرونا 
پیــدا کنــد، ابراز کرد: امیدها در پی واکســن رفت. 
همــه هــم می دانســتند دوران تهیــه واکســن بــا ۶ 
ماه و یک ســال ممکن نیســت. گاهی یک واکسن 
10 سال زمان می برد که به نقطه مطلوب رسیده 
و نواقص آن برطرف شــود ولی ناچارا راه اضطرار 

داده شد و واکسن مجوز عمومی داده شد، چون 
مرگ و میر زیاد شده بود.

رئیــس دولــت دوازدهــم اضافــه کــرد: هنــوز 
کامــا مشــخص نیســت این واکســن چقــدر موثر 
است، اینکه این واکسن تا چه مدت ایمنی ایجاد 
می کند، این مســئله هم هنوز مشــخص نیســت. 
اینکــه کــدام واکســن کامــا موثرتــر اســت، ایــن 
داستان هم کاما روشن نیست. اینکه واکسن ها 
در برابــر جهش هــای این ویروس موثر هســتند یا 

خیر، این هم روشن نیست.
وی اظهــار کــرد: هنــوز مســائل فراوانــی در 
زمینــه مبــارزه با کرونا داریم ولی چاره ای نیســت 
جز این که به ســمت واکســن برویم. دنیا هم به 
سمت واکسن رفته است ما هم به همین صورت 
واکسیناســیون را آغــاز کرده ایــم و ادامه می دهیم 
و بــه ترتیــب اولویتــی که در ســتاد ملی مبــارزه با 
کرونــا بــه تصویــب رســیده اســت،  عمــل و اجــرا 

خواهد شد.
روحانــی بــا بیان اینکه تقابل علم و دانش و 
تجربه بشری در برابر این ویروس همچنان ادامه 
دارد، گفت: این که چه زمانی علم موفق شود که 
ایــن ویــروس را بــه زانــو درآورد برای ما مشــخص 
نیســت. تجربــه تاریــخ بشــر نشــان داده کــه در 
نهایت بشــر پیروز می شــود. اما یک واقعیت هم 
بــرای همه روشــن شــد که دانش بشــر هر چقدر 

هم در برابر علمی که باید حاصل شود، پیشرفت 
کند، باز هم مقدار اندک و کمی است و نمی شود 

گفت به همه علوم و دانش ها دست یافتیم.
کرونــا  بــا  مقابلــه  راه  و  چــاره  گفــت:  وی 
دســتورالعمل های  همــه  مراعــات  همچنــان 
بهداشــتی اســت کــه در یــک ســال گذشــته انجام 
دادیــم و راه دیگــر نداریــم یعنــی؛ دســت ها بایــد 
شســته شــود، تجمعــات بایــد کــم شــود،  فاصلــه 
گذاری هــا رعایــت شــود. همــه ایــن توصیه هــا راه 
اصلــی تــا رســیدن بــه مرحلــه ای اســت کــه از این 

بیماری عبور کنیم.
رئیــس دولــت تدبیــر و امید یادآور شــد: کار 
دیگری که باید انجام داد واکسیناسیون است که 
این کار را شــروع کردیم و ادامه می دهیم چرا که 
کمک می کند بتوانیم جامعه و افراد را ایمن سازی 
کنیــم و هــم مــرگ و میــر را کاهــش دهیــم و هــم 

زنجیره را قطع کنیم.  

در مرزها دقت و مراقبت 
بیشتری شود

روحانی اضافه کرد: امروز)شــنبه( در جلسه 
بازهم تاکید شــد که نســبت به ورودی ها از خارج 
به داخل مخصوصا کشورهایی که با ویروس های 
جدیــد آلــوده هســتند دقــت و مراقبــت بیشــتری 
بــه  ایــن مقــررات  تــاش بیشــتر  بــا  بایــد  شــود. 

طــور کامــل اجرا شــود. صــدا و ســیما،  روزنامه ها، 
هواپیمایی هــای مــا در خارج اباغ و اعام و تکرار 
کننــد کــه هرکــس وارد کشــور شــود بایــد قانــون 
و مقرراتــی کــه بــرای تســت و قرنطینــه کــه اینجــا 
وجــود دارد بــه طــور کامــل مراعــات کنند چــرا که 
این موردی نیســت که  قابل گذشــت باشــد چون 

مساله جان میلیون ها انسان در میان است.  
وی گفــت: شناســایی زودهنــگام مخصوصــا 
نســبت به ویروس جهش یافته خیلی مهم اســت 
کــه ســریعتر بشناســیم.  فــردی که از خــارج وارد 
یک اســتان یا یک شهرســتان می شود، استاندار، 
فرماندار و بخشــدار و مســوول مراقبت بهداشتی 
همــه بایــد مراقبــت کننــد اگــر کســی آلوده شــده 
بافاصلــه مســاله قرنطینــه و مقرراتی کــه در این 
زمینــه وجــود دارد را اعمــال کننــد چــرا کــه اینهــا 

مسایلی نیست که قابل گذشت باشد.  
روحانــی بــا تاکید بــر این که همه دســت به 
دســت هــم دهیــم بــرای جلوگیــری از خیــز چهارم 
ویــروس کرونــا گفــت: نزدیک عید نوروز هســتیم 
نظافــت  و  کار  و  بــرای کســب  مــردم  بــرای  ایــام 
منزل هــا و هــم برای ســفر اهمیــت دارد. بنابراین 
اگر می خواهیم عید بســیار خوبی داشــته باشیم  
از حــاال بایــد شــروع کنیــم و مراقبــت کنیــم.  اگــر 
مراقبت ها از امروز شروع نشود متاسفانه دوباره 

با مشکات مواجه خواهیم شد.

رئیس جمهوری استان های دیگری هم داریم 
کــه آنهــا زرد بودنــد نارنجی شــده اســت. این یک 
اعــام خطــر بــرای همــه مــا و حرکــت بــه ســمت 
جهــش چهارم اســت. بنابراین همــه باید مراقبت 
کنیم و جلوی این کار را بگیریم و وارد موج چهارم 
و خیــز چهــارم نشــویم و اوضاع به گونه ای باشــد 

که بتوانیم مهار کنیم.

سبک زندگی جدید را یکسال 
دیگر ادامه دهیم

اگــر  حتــی  بدانیــم  کــرد:  تاکیــد  روحانــی 
واکسیناســیون بــه طــور فراوان هم انجــام گیرد و 
همــه تجهیــزات هــم آماده باشــد تا یکســال دیگر 
باید مراقبت کنیم.  اصل این اســت که ما ســبک 
زندگــی را بــه گذشــته برنگردانیم. در این یکســال 
یک سبک زندگی جدیدی را آغاز کردیم این سبک 

را حداقل تا یکســال دیگر ادامه دهیم.
بایــد  ادامــه داد:مــاه عروســی ها اســت  وی 
خیلــی مراقبــت کنیــم که ایــن مجالــس تبدیل به 
مجالــس عــزا نشــود. فاصله هــا را مراقبت کنیم و 
اصول بهداشــتی را مورد مراقبت خود قرار دهیم 
کــه بتوانیــم در پایان ســال روزهــای خوبی را برای 
مردم داشته باشیم و آغاز سال 1۴00 مناسب تر 
از ســال 13۹۹ باشــد که در طول این سال گرفتار 

این بیماری بودیم.

بــه گفته مدیــر گروه علمی تحلیلی طیف و 
مدیر فروم اینترنت اشیاء ایران، تا سال ۲۰۲۵، 
اینترنــت  بــه  دســتگاه  میلیــون   ۲۰۰ ایــران  در 
اشــیاء متصل می شــوند و تا سال ۱۴۰۳ نیز باید 
حداقل ۱۰درصد ارتباطات و اتصاالت ایران روی 
فناوری های ارتباطی جدیدی همچون ۵G باشد.
بــه گــزارش ایســنا، مهــدی روحانی نــژاد در 
نشســت خبــری آنایــن ســومین رویــداد »هفتــه 
ایــران دیجیتــال« و ششــمین نمایشــگاه اینترنت 
نمایشــگاه  مــاه در  بهمــن  و 2۸  کــه 27  اشــیاء 
بین المللــی تهــران برگــزار می شــود، از پیش بینی 
اتصــال 200 میلیــون دســتگاه بــه اینترنت اشــیاء 
تــا ســال 202۵ در ایــران خبــر داد و گفــت: بــه 
نظــر می رســد بخــش عمــده دســتگاه های متصل 

بــه اینترنــت در کشــور را کنتورهــای بــرق، آب و 
گاز بــه منظــور مدیریــت مصرف انــرژی می توانند 

تشکیل بدهند.
میلیــارد  بــازار ۴1۸  یــادآوری حجــم  بــا  وی 
افــزود:   2021 ســال  در  اشــیاء  اینترنــت  دالری 
پیش بینی می شــود از 21 میلیارد دستگاه متصل 
بــه اینترنــت اشــیاء در جهان، حدود نیــم میلیارد 
دســتگاه توســط شــبکه ۵G، یک میلیارد دستگاه 
طریــق  از  مابقــی  و  ســلوالر  اپراتورهــای  توســط 
 LoRa بــرد بلنــد ماننــد Low Power شــبکه های
و شبکه های برد کوتاه به اینترنت متصل شوند.

به گفته روحانی نژاد، در ایران نیز براساس 
مصوبه شــورای عالی فضای مجازی باید تا ســال 
اتصــاالت  و  ارتباطــات  درصــد   10 1۴03 حداقــل 

ایــران روی فناوری هــای ارتباطی جدیدی همچون 
۵G باشد.

اســتاندارد  درخصــوص  اینکــه  بیــان  بــا  او 
و  ســلوالر  اســتانداردهای  بیــن  اشــیاء  اینترنــت 
غیرســلوالر رقابــت وجــود دارد، گفــت: باتوجه به 
اینکــه خوشــبختانه بــار اصلــی توســعه خدمــات 
دارد،  قــرار  بومــی  فنــاوری  روی   IoTبــر مبتنــی 
دغدغه هــای حاکمیتی نیز در این حوزه کمرنگ تر 

خواهد بود.
مدیــر فروم اینترنت اشــیاء ایــران افزود: در 
ایــران فناوری NB-IoT توســط اپراتورهای موبایل 
حمایــت می شــود امــا بــا فنــاوری LoRa هــم ایــن 
امکان فراهم شــده اســت که اســتارتاپ ها خارج 
از شــبکه اپراتورها بتواننــد از فناوری های دیگری 

هم استفاده کنند.
دیجیتــال  ایــران  هفتــه  درخصــوص  او 
اهمیــت موضــوع  بــه  باتوجــه  داد:  توضیــح  نیــز 
توســعه اقتصــاد دیجیتــال در کشــور از ســال ۹7 
ایــن موضــوع را در دســتور کار قــرار دادیــم و از 
همیــن رو امســال ســومین رویــداد هفتــه ایــران 
دیجیتــال برگزار می شــود. دراین رویداد از شــنبه 
تــا چهارشــنبه هفتــه جــاری، چهــار وبینــار برگزار 
خواهــد شــد و دوشــنبه و ســه شــنبه، 27 و 2۸ 
بهمــن مــاه در ســالن 27 نمایشــگاه بین المللــی 
تهــران نیــز ششــمین نمایشــگاه اینترنــت اشــیاء 
آن  بــا  مرتبــط  ســرویس های  خدمــات  و  برگــزار 

معرفی و رونمایی خواهند شد.
واگــذاری  وضــع  آخریــن  بررســی  نشســت 

اپراتــور  از  رونمایــی   ،۵G فرکانســی  باندهــای 
اینترنــت اشــیاء، ســامانه کشــاورزی هوشــمند، 
گجت هــای ســامت هوشــمند، معرفــی گیت وی 
مانیتورینــگ خطــوط تولیــدی صنعتــی، رونمایی 
همــراه  تلفــن  اپراتورهــای   ۵G برنامه هــای  از 
بــه  ســاختمان ها  اتصــال  ســامانه  معرفــی  و 
آتش نشــانی از جمله رویدادهای این نمایشــگاه 

خواهد بود.
ســومین رویــداد »هفته ایــران دیجیتال« از 
شــنبه 2۵ بهمــن مــاه آغــاز شــده و تــا 2۸ بهمــن 
مــاه ادامــه خواهــد داشــت. همچنیــن، ششــمین 
نمایشــگاه اینترنت اشــیاء ایران روزهای دوشنبه 
و سه شــنبه؛ 27 و 2۸ بهمــن مــاه در ســالن 27 

نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
بــا یادآوری تأثیر آزادراه غدیر در مدیریت منابع 
باالدســتی  صنایــع  احــداث  در  ســرمایه گذاری 
و پایین دســتی نفــت و گاز، گفــت کــه قــرارگاه 
بــرای تأمیــن منابــع مالــی پروژه هــای آزادراهــی 
بــا اســتفاده از بــازار ســرمایه نســبت بــه تأمیــن 

نقدینگی اقدام کرده است.
بــه گــزارش فــارس، ســعید محمــد در جمــع 
خبرنــگاران بــا تاکیــد بــه تکمیــل آزادراه غدیر این 
اظهــار  و  دانســت  بهره بــرداری  آمــاده  را  پــروژه 
کــرد: بــا توجــه بــه درک اهمیــت توســعه پایــدار 
در ســال های اخیــر و رعایــت شــاخص های آن در 
توســعه شــهرها به عنوان توســعه پایدار شهری، 
نقــش سیســتم های حمــل و نقــل، مــورد توجــه 
و  شــهری  برنامه ریــزان  و  تصمیم گیــران  جــدی 

کشوری قرار گرفت.
وی افــزود: بــا چنیــن رویکردی طــرح آزادراه 
جنوبــی اســتان های تهــران و البــرز موســوم بــه 
آزادراه غدیــر از ســال 13۹۵ مطــرح و طــی چهــار 
سال توســط قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( 

اجرا شد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
افــزود: ایــن آزادراه بــه طــول 1۵۸ کیلومتــر و بــه 
صــورت دو بانــد ۶ خطــه بــا عــرض 37 متــر، نماد 
تخصــص و تــاش جامعــه مهندســی کشــور در 
اجــرای ابرپروژه هــای حــوزه راه به شــمار می رود، 
این مسیر از محدوده شهر آبیک در آزادراه کرج- 
قزوین شــروع می شــود و تا محدوده چرمشهر در 

آزادراه قم- گرمسار امتداد می یابد.
محمــد در خصــوص دسترســی های مختلف 
از  آزادراه  ایــن  کــرد: مســیر  بیــان  آزادراه غدیــر 
قزویــن  کــرج-  آزادراه  در  آبیــک  شــهر  محــدوده 
شــروع می شــود و پــس از ۴2 کیلومتــر بــه تبادل 
جاده اشــتهارد- ماهدشت می رســد و در کیلومتر 
تقاطــع دارد،  تهــران- ســاوه  آزادراه  بــا  ۸۸ هــم 
قــم  تهــران-  آزادراه  بــا  ســپس در کیلومتــر 120 
تبــادل پیــدا می کند و در نهایــت در کیلومتر 1۵۸ 
بــه محــدوده چرمشــهر در آزادراه قــم- گرمســار 

متصل می شود.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن آزادراه بــا رعایــت کامــل 
اســتانداردهای روز دنیــا اجــرا شــده اســت گفت: 
این آزادراه توانســته اســت ســطح ایمنی ســفر را 
در طــول ایــن مســیر بــه میــزان چشــمگیری ارتقا 
تــردد خودروهــای عبــوری از  بــا انتقــال  دهــد و 
کانشــهرهای کــرج و تهران به خــارج از محدوده 
ایــن شــهرها و ایجــاد یــک ارتبــاط ایمــن و حیاتــی 
بین کریدورهای منتهی به تهران، سهم زیادی در 
توسعه حمل و نقل سبز و کاهش آلودگی هوا و 

محیط زیست دارد.
کریــدور  در  غدیــر  آزادراه  کــرد:  اظهــار  وی 
بــه  بــه جنــوب« و »شــرق  بین المللــی »شــمال 
غرب« واقع شده است و از چهار استان قزوین، 
البــرز، مرکــزی و تهــران عبــور می کنــد؛ از ایــن رو 
رونــق  و  توســعه صنعــت گردشــگری  بــر  عــاوه 
اقتصــادی ملــی، در زمینــه ترانزیــت کاال در حوزه 

فراملــی بــا تمرکــز بــر کشــورهای همســایه نیــز 
تأثیرگذار خواهد بود.

نقش آزادراه غدیر در پدافند 
غیرعامل و رشد ضریب ایمنی و 

امنیت تهران و البرز
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
در خصــوص تأثیــر ایــن آزادراه در زمینــه پدافنــد 
اوضــاع  در  آزادراه  ایــن  کــرد:  اظهــار  غیرعامــل 
بحرانــی می توانــد ضریب ایمنــی و امنیت تهران، 
البرز و شهرهای اطراف آن را ارتقا دهد و موجب 
افزایــش تــوان امدادرســانی و تخلیــه جمعیت در 
دو مســیر آزادراه و باالبردن توان ظرفیت موجود 
خروجی های غربی، جنوبی و شرقی تهران شود.

وی ضمــن تأکیــد بــر نقــش ایــن پــروژه در 
زمینه توسعه مناطق محروم پیرامون استان های 
همجــوار طــرح گفــت: ایــن آزادراه بــا تســهیل در 
ارتبــاط تهــران بــا چنــد شــهر و اســتان، توانســته 
اســت در راســتای تحقق اصل ۴۸ قانون اساسی 
و  توزیــع  منظــور  بــه  و  کلــی  سیاســت های  و 
اســتفاده متــوازن و عادالنــه امکانــات و خدمــات 
کشــور، نقــش مهمــی در رفــع تبعیــض و ارتقــای 
ســطح زندگی مناطق کمتر توســعه یافته و تحقق 
پیشرفت و عدالت در کشور دارد و گام مهمی در 
جهت توســعه پایدار روستایی، گسترش خدمات 
ایجــاد  نتیجــه  در  و  و محرومیت زدایــی  عمومــی 

مهاجرت معکوس به شمار می رود.

تأثیر آزادراه غدیر در مدیریت 
منابع سرمایه گذاری در صنعت 

نفت
محمد در خصوص میزان صرفه جویی انرژی 
در این پروژه اظهار کرد: این طرح ســبب کاهش 
هزینــه و زمــان ســفر بــرای وســایل نقلیــه ســبک 
بــه طــور متوســط ۹0 دقیقــه و بــرای خودروهــای 
نیمه ســنگین به طور متوســط 110 دقیقه می شود 
کــه این موضــوع صرفه جویی در ســوختی معادل 
700 میلیــون لیتــر بنزیــن و هــزار و ۶00 میلیــون 
لیتر گازوئیل را در بیســت ســال اول بهره برداری 
منابــع  مدیریــت  ســبب  و  دارد  همــراه  بــه 
ســرمایه گذاری در زمینه احداث صنایع باالدستی 
و پایین دستی صنعت نفت و گاز از قبیل ساخت 

پاالیشگاه و خطوط انتقال می شود.
وی افزود: این صرفه جویی ســوخت کاهش 
تولیــد آالینده هــا و گازهای گلخانه ای خصوصاً در 
اطراف کانشــهرهای کرج و تهران به میزان ۴.۵ 
میلیون تن دی اکسیدکربن را در بیست سال اول 
بهره برداری در بر دارد و تأثیر بسزایی در کاهش 
آلودگی هوای این دو شهر بزرگ خواهد داشت.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
هــوا  آلودگــی  از  توجهــی  قابــل  بخــش  گفــت: 
و  تهــران  کــرج،  کان شــهرهای  ترافیــک  و 
بــه خودروهایــی  شهرســتان های تابعــه، مربــوط 
می شود که از این شهرها عبور می کنند در حالی 

که مبدأ و مقصد سفر آنها خود این کان شهر ها 
فراهــم  را  امــکان  ایــن  غدیــر  آزادراه  و  نیســتند 
می سازد تا این خودروها بدون وارد شدن به این 
شــهرها، بــا ایمنی بیشــتر و بــه دور از ترافیک به 

سفر خود ادامه دهند.

اجرای ۸۰ درصد آزادراه غدیر 
توسط بخش خصوصی

محمــد اضافه کــرد: گرچه تأمیــن 70 درصد 
منابــع مالــی این پروژه توســط قرارگاه ســازندگی 
خاتــم انجام شــده اســت اما با رویکــرد حمایت از 
بخش خصوصی، قرارگاه به عنوان چتر حمایتی، 
اجــرای ایــن پروژه را به پیمانــکاران داخلی واگذار 
کــرده اســت، بــه گونــه ای کــه حــدود ۸0 درصــد 
آزادراه غدیــر توســط بخــش خصوصی اجرا شــده 

است. 

تأمین مالی پروژه های آزادراهی 
 توسط قرارگاه با استفاده

از بازار سرمایه
وی ضمــن تشــکر از همــکاری وزارت راه و 
شهرســازی در اجــرای ایــن پــروژه عظیــم افــزود: 
قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( بــرای تأمین 
منابع مالی پروژه های آزادراهی کشور با استفاده 
از بازار ســرمایه نســبت به تأمین نقدینگی اقدام 

کرده است.

تشریح رویکرد قرارگاه خاتم برای تأمین مالی پروژه های آزادراهی از بازار سرمایه

۱۰ درصد ارتباطات ایران تا سال ۱۴۰۳ به ۵G متصل می شوند

روحانی: مراقبت در مرزها باید بیشتر شود


