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نماین�ده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس 
شورای اس�امی گفت: با توجه به اینکه تعداد 
زیادی خودرو و افراد غیر بومی برای گردش به 
دماون�د و فیرزوکوه آمده بودند نمی توان آمار 
دقیقی از تعداد مفقودین و فوتی های ناشی از 

سیل اخیر ارائه کرد.
س��یداحمد رس��ولی نژاد در گفت و گو با ایس��نا، 
در رابط��ه ب��ا آخرین وضعیت س��یالب در دماوند و 
فیروزکوه بیان کرد: از ساعت ۲.۵ بعدازظهر روز پنج 
ش��نبه بارندگی شدیدی را در منطقه زرین دشت به 
ویژه روس��تاهای مزداران و آتشان داشتیم. در واقع 
ما از ش��ب پنج شنبه با این مس��اله درگیریم، ابتدا 
روستاهای باالیی شهر رودهن مانند َجَورد و آردینه 
بودند که یک مورد فوتی داشتیم و آنجا هم خسارات 
زیادی به تاسیس��ات آب، برق و گاز وارد ش��د و راه 
های روس��تایی و از جمله راه اصلی رودهن به جورد 
هم ساعاتی بسته شده بود که نیروهای امدادی ورود 

کردند و خودم نیز از ابتدا حضور داشتم.
نماین��ده م��ردم فیروزک��وه و دماون��د در ادام��ه 
خاطرنش��ان کرد: در دماوند بیش��تر خسارات مالی 
داریم و یک مورد فوتی فقط در روس��تای وس��کاره 
داش��تیم. بزرگترین خس��ارتی که در حال حاضر در 
دماوند ش��اهدیم تگرگ اس��ت که متاس��فانه باعث 
ش��ده ۷۰ درصد باغات دماون��د از بین برود که خبر 
بدی برای کشاورزان و باغداران است و شامل سیب 
درختی دماوند می ش��ود ک��ه مهمترین محصول ما 

می باش��د و همچنین به تعداد دیگری از محصوالت 
باغی خسارت وارد شده است.

رسولی نژاد در رابطه با تعداد مفقودی ها در سیل 
بیان کرد: در دماوند مفقودی نداریم، اما در فیروزکوه 
داریم. فاجعه اصلی در فیروزکوه و روستای مزداران 
اتفاق افتاده که س��ه روز است در آن مستقریم. ۹۰ 
درصد روستای بزرگ و زیبای مزداران زیر گل و الی 
فرو رفته است و اوج فاجعه در این منطقه قرار دارد و 

آمار دقیقی از مفقودین نمی توانیم بدهیم.
وی افزود: آماری که اعالم می شود مربوط به افراد 
بومی منطقه اس��ت که بین ۶ تا ۹ نفر از افراد بومی 
مفقود ش��ده اند. متاس��فانه علیرغم هشدارهایی که 
چند روز جلوتر داده ش��ده اس��ت اما افرادی به این 
منطق��ه آمدند که تعداد زی��ادی از خودروها مربوط 
به مسافرانی است که برای گردش آمده بودند و بین 
راه آه��ن و رودخانه گیر کردن��د که خبری از تعداد 
آنها نداریم. گذش��ته از افراد بومی این منطقه افراد 

غیر بومی بس��یاری را داریم ک��ه در اینجا باغ، ویال 
و خانه اجاره ک��رده بودند و بعضا مراجعه کردند که 
نمونه آن آقای پزش��کی است که همسر و دخترش 
مفقود ش��ده بودند و بعد از ۴۸ ساعت اعالم شد که 
جنازه همسر این پزشک پیدا شده است، اما با توجه 
به این ش��رایط نمی توانیم آمار دقیقی از فوتی ها و 

مفقودین بدهیم.
نماینده فیرزوکوه با تاکید بر اینکه ش��رایط فاجعه 
اس��ت، گفت: از حضور مع��اون اول رئیس جمهور، 
اس��تاندار تهران و وزیر نیرو تش��کر می کنم چراکه 
حضورش��ان خیلی موثر بود. وی گفت: ارتفاع گل و 
الی در برخی مناطق به ۴ متر می رسد و البته هنوز 
به س��راغ باغ ها و مزارع نرفتیم که بس��یار خسارت 
دیده اند و ارتفاق گل و الی و س��یل در آنجا بسیار 
اس��ت. رسولی نژاد ضمن تش��کر از ریاست سازمان 
مدیری��ت بحران کش��ور یادآور ش��د: ایش��ان وقت 
بس��یاری در این منطقه گذاشتند. قطعا آمار تلفات 
منطقه ما نسبت به استان تهران و کل کشور و حتی 
امام زاده داوود بیش��تر است. البته فعال آمار دقیقی 
نمی توانیم بدهیم، اما با توجه به اینکه دستگاه های 
جدید به این منطقه آورده اند امیدواریم در س��اعات 
آین��ده بتوانیم آمار دقیق ت��ری اعالم کنیم، چرا که 
س��گ ها با توجه به اینکه گل و الی زیاد است نمی 

توانند کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: ان شاءاهلل بتوانیم آمار دقیق 

تری از فوتی ها و مفقودی ها بدهیم.

رئی�س جدید دفتر حفاظ�ت منافع ایران در 
مصر گفت : تح�والت منطقه و قطب بندی های 
جدی�د ایجاب می کند که همانند آنچه ترکیه و 
قطر در اعاده روابط با مصر انجام دادند، قاهره 
و ته�ران روابط خ�ود را از س�طح دفاتر حافظ 

منافع به سطح مطلوب سیاسی ارتقا دهند.
به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا،محمدحسین 
س��لطانی فر، رئیس جدید دفتر حفاظت منافع ایران 
در مصر، در یادداشتی در ایران دیلی نوشت:اجالس 
اخیر جده که آمریکا قصد داش��ت با مشارکت رژیم 
صهیونیس��تی بواس��طه آن نوعی همپیمانی دفاعی 
علیه جمهوری اسالمی ایران ایجاد کند، با مخالفت 
صریح کشورهای عربی از جمله مصر شکست خورد 
و ای��ن موض��وع باردیگر ثابت کرد ک��ه اصول حاکم 

در رواب��ط تهران با قاهره بیش از صورت مس��ئله ای 
اس��ت که تصویر و ترس��یم می ش��ود. وی ادامه داد: 
با ای��ن مقدمه، ظرفیت ه��ا و فرصت های موجود در 
مص��ر بویژه اقتص��ادی و تجاری ب��ا وجود جمعیتی 
بیش از ۱۰۳ میلیون، بازار مهمی است که می تواند 
برای سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم اهمیت 
و بهره وری زیادی داشته باشد. مضاف بر اینکه مصر 
به عنوان دروازه ورود به آفریقا و عضویت در کومسا 

نقش مهمی می تواند همانند دهه هفتاد ایفا کند.
س��لطانی فر افزود: بر همین اس��اس ترکیه و قطر 
به سرعت توانسته اند بخش��ی از این بازار را به خود 
اختصاص دهند و با برقراری خطوط پروازی متعدد 
حج��م تب��ادالت تج��اری و گردش��گری را افزایش 
دهن��د. وی ادامه داد: در حال حاضر آنچه جمهوری 

اس��المی ایران در س��ایه تبادل پیام ها و رایزنی های 
دور و نزدی��ک ب��رای آن برنامه ریزی ک��رده عبارت 
است از اعالم آمادگی دو شرکت بزرگ خودروسازی 
کش��ورمان برای س��رمایه گذاری در ب��ازار خودرو از 
جمله س��اخت کارخان��ه تولید خ��ودروی محلی و 
همچنین آمادگی شرکت سرمایه گذاری های خارجی 
برای فعال کردن سرمایه های مشترک از جمله بانک 
مش��ترک مصر و ایران )میدبنک( ش��رکت مشترک 
نساجی - میراتکس - و شرکت مشترک کشتیرانی و 
تجارت فرش که به سهولت می توانند عملیاتی شوند. 
برخی خطوط هواپیمایی نیز برنامه ای برای برقراری 
خط مس��تقیم، عبور از آسمان مصر به مقصد آفریقا 
و ترانزیت مسافر از برخی کشورهای منطقه به مصر 

را مطرح کرده اند.

 رسولی نژاد: نمی توان آمار دقیقی از تعداد مفقودین و فوتی های 
ناشی از سیل اخیر ارائه کرد

روابط ایران و مصر در مسیر تفاهم و تعامل

گزارش »عصرآزادی« از نشست فعاالن اقتصادی 
آذربایجان شرقی با معاون صنایع عمومی وزارت صمت؛

 ضرورت تدوین سند
 توسط صنعت
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مدیرعامل بانک مسکن اعالم کرد: 

لزوم تسریع در روند صدور 
پروانه  های ساختمانی

5

سرویس اقتصادی عصرآزادی/ صاحبان صنایع و فعاالن اقتصادی 
آذربایجان ش�رقی در دیدار خود با معاون صنایع عمومی وزارت 
صم�ت در م�ورد مش�کات ح�وزه خود ب�ه بحث و تب�ادل نظر 

پرداختند...

عصرآزادی / س�رویس بانک و بیمه: مدیرعامل بانک مس�کن با 
تاکید بر لزوم تسریع در روند صدور پروانه های ساختمانی گفت: 
بانک مسکن تامین مالی و حمایت از نوسازی بافت فرسوده را با 

قوت ادامه می دهد...

»عصرآزادی« از ضرورت فرهنگ سازی برای نیازمندان فرآورده های خونی گزارش می دهد؛

اهدای خون یعنی نجات یک انسان
وی صفحه  2««
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