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الجزایر: برخ��ی منابع امنیتی گزارش دادند تبادل 
آت��ش بی��ن نیروه��ای امنیت��ی و نظامی با ی��ک گروه 
تروریس��تی در »وادی ایروق« واق��ع در حد فاصل بین 
روس��تاهای تونس و الجزائر در اس��تان جندوبه، رخ داد. 
این مناب��ع گفتند که گروه تروریس��تی مذکور احتماال 
همان گروهی است که روز یکشنبه گشتی های نیروهای 

امنیتی در جندوبه را هدف قرار داد.

قطر: مقامات چینی و قطری با امضای توافقنامه ای 
اخذ روادید را برای سفر به دو کشور لغو کردند. دو کشور 
در حاشیه هشتمین نشست مجمع همکاری »کشورهای 
عربی و چی��ن« در پکن، برای برداش��تن روادید توافق 
کردند. »سطان بن س��عد المریخی« وزیر دولت قطر در 
ام��ور خارجه و »وایک یی« وزی��ر خارجه چین در یک 

دیدار درباره روابط راهبردی دو کشور گفت و گو کردند. 

اس�کاتلند: یواخیم تورا، رهب��ر جدید کاتالونیا از 
اسکاتلند دیدار و با کالرا پونساتی، یکی از وزرای سابق 
کاتالونیا که دولت اسپانیا به اتهام "شورش خشونت آمیز" 
استرداد وی را خواستار شده، مالقات می کند. قرار است 
تورا و پونس��اتی در ادینبورگ در یک کنفرانس خبری 
ش��رکت کنند و پس از آن نی��ز رهبر کاتالونیا با نیکوال 

استورجن، وزیر اول اسکاتلند دیدار خواهد کرد.

لیب�ی: وزرای خارج��ه چن��د کش��ور از »خلیفه 
حفتر« فرمانده ارتش لیبی خواستند تا بنادر و میادین 
نفتی در شرق این کش��ور را به نهاد ملی در طرابلس 
وابس��ته به دول��ت وفاق ملی تحویل دهد. مس��ئوالن 
ارشد وزارتخانه های خارجی آمریکا، فرانسه، انگلیس، 
ایتالی��ا، تون��س، الجزائر، امارات، عربس��تان و مصر به 
اضافه »غس��ان سالمه« فرستاده س��ازمان ملل در رم 
پایتخت ایتالیا نشستی را درباره لیبی تشکیل دادند. 

ذرهبین

قبرس مساله ملی ترکیه 
رئیس جمهوری ترکیه در دومین س��فر خارجی خود پس از انتخاب ش��دن 
به ریاست جمهوری، به بخش تُرک نشین قبرس رفته و مساله قبرس را مساله 

ملی ترکیه خواند.
رجب طیب اردوغان در نشس��ت مش��ترک مطبوعاتی با مصطفی آکینجی 
رئیس بخش تُرک نش��ین قبرس گفت: هدف م��ا یافتن راه حلی عادالنه و پایدار 
برای قبرس است. وی اظهار کرد: ترکیه به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد تا مردم تُرک 
قبرس، قربانی بن بس��ت سیاسی شود. وی تاکید کرد: ترکیه اجازه نخواهد داد تُرک های 
قبرس در یک دولت رومی قبرس به اقلیت تبدیل شوند. در دوره پیش رو با تبدیل بخش 
تُرک نش��ین قبرس به مرکز جاذبه در ش��رق دریای مدیترانه، درآمد ملی س��رانه در این 
منطقه را به دو برابر افزایش خواهیم داد. اردوغان پیش از قبرس به جمهوری آذربایجان 

رفته و با الهام علی اوف همتای آذربایجان خود دیدار و مذاکره کرد.

سرخط 
افزایش سهم چین در تامین تسلیحات آفریقا

چین عالوه بر س��رمایه گذاری های خود در آفریقا، فروش تس��لیحات به این 
قاره را نیز به طور پیوسته افزایش می دهد. چین در راستای تقویت همکاری های 
نظامی خود با قاره آفریقا، در 26 ژوئن نخس��تین نشس��ت دفاعی-امنیتی چین 
و آفریقا را میزبانی کرد که نمایندگانی از 50 کش��ور آفریقایی در آن ش��رکت 

کردند.
براساس گزارش موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، صادرات تسلیحاتی 
چی��ن به آفریقا از س��ال 2013 تا 2017 در قیاس با بازه زمانی پنج س��اله پیش از آن 
افزایشی 55 درصدی داشته  است. با اینکه آفزیقا واردات تسلیحاتی خود را در این دوره 
پنج ساله 22 درصد کاهش داده، سهم چین در تامین تسلیحات این قاره از 8.6 درصد 
به 17 درصد افزایش یافته اس��ت و این کشور توانسته از آمریکا با سهم 11 درصدی در 

واردات تسلیحات از سوی آفریقا، پیشی بگیرد.

وتمند قاره ثر
خروج نظامیان آمریکایی در انحصار واشنگتن

نخست وزیر عراق در پاسخ به افزایش اعتراضات داخلی درباره حضور نظامیان 
آمریکایی در این کشور، توپ را به زمین آمریکا انداخت و گفت تصمیم گیری در 

این باره در انحصار واشنگتن است.
حیدر العبادی افزود: مسئله عقب نشینی نیروهای نظامی آمریکا در انحصار 
خود این کشور است و واشنگتن تالش دارد تا به طور نهایی، کلیه نظامیان خود 
در عراق و س��وریه را خارج کند. نخس��ت وزیر عراق تاکید کرد که حضور مستشاران 

آمریکایی در عراق صرفا به منظور مبارزه با داعش در عراق و سوریه است.
پارلم��ان عراق پیش از پایان دوره اش از نخس��ت وزیر عراق خواس��ته بود تا جدولی 
زمانبندی شده از خروج نیروهای آمریکایی ارائه دهد زیرا به اعتقاد بسیاری از گروه های 
سیاسی کشور، حضور این نظامیان در عراق که برخی منابع شمار آنها را 5 هزار و 400 

تن اعالم می کنند، با شکست داعش دیگر توجیهی ندارد.

چالش

بروکسلازچهمیگوید؟
علیتتماج

س��ران ناتو بار دیگر در بروکسل گردهم آمدند. نشستی 
که با حض��ور ترامپ رئیس جمهور آمریکا با حساس��یت های 
خاصی آغاز به کار کرد. این نشس��ت در حالی برگزار شده که 
در ب��اب اهداف و مباحث مطرح ش��ده در آن چند نکته قابل 
توجه اس��ت؟ نشست ناتو چند نکته اساسی را آشکار ساخت. 
نخس��ت اختالف��ات درونی ناتو اس��ت بگونه ای ک��ه دیدگاه 
مش��ترکی میان اعضا وجود نداشته و هر کدام براساس منافع 

خود اعالم نظر کرده اند. از یک سو آمریکا که به دنبال کاهش 
هزینه های جهانی است بر لزوم افزایش سهم کشورهای دیگر 
در هزینه ه��ای ناتو تاکید داش��ته بگونه ای که ترامپ رس��ما 
اع��الم می کن��د، آمریکا نبای��د هزینه های اروپ��ا را بپردازد و 

کشورها برای امنیت خود باید از جیب خرج کنند. 
از س��وی دیگر سایر اعضا ناتو با رفتارهای آمریکا مخالف 
بوده و خواس��تار توجه واشنگتن به اتحاد درونی ناتو شده اند. 
آنها رفتارهای آمریکا را مغایر با اصل همگرایی و اتحاد دانسته 
و ب��ر لزوم تغییر این رفتارها تاکی��د دارند. دوم آنکه واکنش 
مردمی به نشس��ت ناتو نیز امری مه��م می نماید. ناتو همواره 
این تصور را ایجاد کرده که ناجی بش��ر ب��وده و برای صلح و 
امنیت جه��ان تالش می کند و با این ادعا نیز حضور خود در 
افغانس��تان و سپس لیبی را توجیه کرد. هر چند در سال های 

نخس��ت این ادعا میان افکار عموم��ی جایگاهی یافته بود اما 
رفتاره��ای ناتو در ایجاد بحران ه��ای جهانی و عدم تالش آن 
در برقراری امنیت در لیبی و افغانس��تان موجب بی اعتمادی 
مردم��ی به ناتو ش��ده بگون��ه ای که نشس��ت های این پیمان 
همواره با تظاهرات ضد ناتو همراه ش��ده است که نمود آن را 

در نشست اخیر بروکسل می توان مشاهده کرد. 
در کنار آنچه از وضعیت ناتو گفته ش��د یک نکته مطرح 
اس��ت و آن وضعیت عملکردی ناتو اس��ت. کارنامه ناتو نشان 
می دهد که در تحقق اهداف بازتعریف شده خود یعنی مبارزه 
با تروریس��م، مقابله با موادمخدر، مبارزه با جنگ س��ایبری و 
هس��ته ای، برقراری صلح و امنیت جهانی و... کارنامه چندان 
موفقی نداش��ته که نمود آن ادام��ه بحران های امنیت و خطر 
تروریس��م در افغانستان و لیبی، اس��تمرار فعالیت  گروه های 

تروریستی در سراسر جهان، ناتوانی در برابر تهدیدات سایبری 
نظیر سرقت اطالعات میلیون ها شهروند اروپایی و آمریکایی، 

ناکامی در مقابله با توسعه تسلیحاتی روسیه و... است. 
در چنین ش��رایطی اس��ت که ناتو با پرداختن به مس��ائل 
حاشیه ای نظیر ادعاهاسازی علیه ایران و نیز تاکید بر اعزام نیرو 
به افغانستان و برجسته سازی رفتارهای نظامی روسیه به دنبال 
پنهان سازی اختالفات داخلی و ناکامی های جهانی و البته جلب 
رضایت افکار عمومی مبنی بر توجیه ادامه فعالیت ناتو است. در 
اصل می توان گفت که نشست بروکسل نشانگر وضعیت بحرانی 
درونی و بیرونی این پیمان اس��ت ک��ه بر ابهامات موجود درباره 
آینده آن افزوده است بویژه اینکه بسیاری از کشورهای اروپایی با 
افزایش بودجه نظامی به دنبال رسیدن به ساختار امنیتی مستقل 

از آمریکا هستند که زمینه ساز دوری آنها از ناتو خواهد شد.

یادداشت

معاون اول رئيس جمهور در آييــن افتتــاح طــرح توســعه فوالدســازى 
و نــورد پيوســته ســبا در اصفهان از فوالدسازان خواست باتوجه به اعمال 
تحريم هاى اقتصادى آمريكا برعليه ايران در سال جارى ميزان توليد و صادرات 

فوالد را بيش از گذشته افزايش دهند.
اسحاق جهانگيرى در اين مراسم اظهار كرد:استان اصفهان از گذشته تاكنون در 
تمامى بخش ها پيشتاز بوده است و پيشرفت هاى اقتصادى و صنعتى اين استان 
كانون اصلى توسعه كشور است؛ اين استان هم در زمينه توليد فوالد و پتروشيمى 
و ساير صنايع و هم در زمينه خدمات و گردشگرى از جايگاه مناسبى در ميان 

ساير استان ها برخوردار است.
قرار  را هدف  ايران  اقتصادى  نظام  آمريكا  كرد:  تصريح  ادامه  در    جهانگيرى 
آغاز كرده است. وى مهم ترين  را  ايران  اقتصاد  داده و جنگ يك طرفه عليه 
هدف آمريكايى ها را ايجاد يك جنگ اقتصادى تمام عيار عليه ايران دانست و 
گفت:همانطور كه كشور آمريكا اعالم كرده قصد دارد اقتصاد ايران را تضعيف كند 
تا مردم  ايران از شرايط اقتصادى ناراضى و گاليه مند باشند ، بنابراين در چنين 
شرايطى توجه به ظرفيت ها و توليدات داخلى ورسيدن به خودكفايى در كشور 

ضرورى است .
80 درصد كاالهاى صادراتى،خط مقدم توليد و صادرات

معاون اول رئيس جمهور عنوان كرد: در مقابل راهبرد آمريكايى ها، بايد با مقاومت 
و برنامه ريزى دقيق و دقت نظر در اجرا، برنامه هاى طرف مقابل را به شكست 
بكشانيم و زندگى مردم را از آسيب هاى احتمالى حفظ كنيم . وى در ادامه افزود: 
برنامه هاى آمريكا اين است كه صادرات كاالهاى صنعتى ايران به صفر برسد و 80 
درصد كاالهاى صادراتى به صنايع بزرگ كشور اختصاص دارد كه اين 80 درصد 
بايد خط مقدم توليد و صادرات باشد و در اين زمينه فوالد مباركه به منزله يكى 
از مجموعه هاى بزرگ صنعتى كشور همانطور كه در گذشته در بخش توليد و 
صادرات پيشتاز بوده در سال جارى نيز بايد در اين زمينه شايستگى خود را 

نشان دهد.
معاون اول رئيس جمهور تاكيد كرد: دولت از تمامى صنعتگران و از جمله سخت 
كوشان فوالد مباركه انتظار دارد در سالى كه آمريكايى ها براى ضربه زدن به 

اقتصاد ايران برنامه ريزى كرده اند هم توليد و هم صادرات را افزايش دهند.
جهانگيرى با بيان اينكه يكى از هدفگذارى آمريكايى ها اين است كه سيستم 
بانكى كشور را تحت فشار قرار داده تا به پول حاصل از كاالهاى صادراتى دست 
پيدا نكنيم گفت: البته براى رفع اين مشكل ما با اروپا ، روسيه و چين در حال 

مذاكره هستيم تا راه هايى براى مبادالت بانكى پيدا كنيم.
 وى با اشاره به هدف بعدى آمريكايى ها گفت: آمريكا در تالش است تا كاالهاى 
در مجموع   داد:  ادامه  نشود. جهانگيرى  وارد  به كشور  و سرمايه اى  واسطه اى 
مقابله با اين تحريم ها به يك عزم و اراده جدى نياز دارد و بايد آگاه بود كه اين 
تحريم ها عالوه بر اينكه سختى هايى را به همراه دارد ، فرصت هايى را هم فراهم 
مى كند كه بايد از اين فرصت ها استفاده شود به اين معناكه از ظرفيت توليد 

داخل استفاده شده تا ميزان توليدات داخلى افزايش پيدا كنند.
تالش فوالد براى صرفه جويى در مصرف آب

معاون اول رئيس جمهور گفت: در شرايطى كه آمريكا به دنبال اعمال فشارهاى 

اقتصادى بر ايران است عده اى در كشور به دنبال اين هستند كه در اين شرايط 
جيب مردم را خالى كنند.

 وى تاكيد كرد: يكى از افتخارات فوالد مباركه اين است كه  باتوجه به مشكل 
كم آبى در  استان اصفهان توانسته  75 درصد در مصرف آب صرفه جويى كند و 
اين شركت مى تواند با استفاده از فرصت ها پيشرفت بيشترى در زمينه توليد و 

صادرات فوالد داشته باشد.
صنعت فوالد،از سنگ تا رنگ

 در ادامه اين مراسم محمد شريعتمدارى با اشاره به اينكه  فوالد مباركه به صنعت 
«از سنگ تا رنگ» مشهور است اظهار كرد:فوالد مباركه اصفهان به اقتصاد ملى 
ايران خدمت موثرى داشته است و اين مجموعه در هفت استان فعاليت دارد 
پيشبرد براى  داخلى  توان  از  استفاده  شركت  اين  موثر  افدامات  از  يكى   كه 

 اهداف است.
وزير صنعت،معدن و تجارت در ادامه افزود: يكى از مهمترين فعاليت هاى شركت 

فوالد مباركه در اين مدت تالش در استفاده از توان داخلى است.
شريعتمدارى ادامه داد: حدود 4 هزار شركت در پايين دست و باالدست مشغول 
فعاليت هستند كه2800 واحد صنعتى كوچك و بزرگ تجهيزات اين واحد را 
پشتيبانى مى كنند، تكنولوژى هاى روز را بومى سازى كرده و باعث شده آنچه در 

اين مجموعه رقم مى خورد به دست متخصصان و صنعتگران داخل كشور باشد.
وزير صنعت،معدن و تجارت افزود:پيش بينى مى شود از سهم از 55 ميليون 
تن توليد فوالد كشور براى سال 1404، سهم فوالد مباركه اصفهان 25 ميليون 

تن باشد. 
سرمايه گذارى 8 ميليارد يوريى براى توليد 55 ميليون تن فوالد

شريعتمدارى ادامه داد:على رغم كمبود آب و كاهش دريافت آب به يك هفتم و 
در عين حال افزايش ظرفيت توليد، اين مجموعه تالش دارد به مسائل آب منطقه 

هم توجه جدى كند.
 وى سرانه مصرف فوالد در كشور 230 كيلوگرم اعالم كرد و گفت: اميدواريم 
با اجراى طرح هاى ساخت و ساز در كشور سرانه مصرف افزايش يافته و همه 

نيازهاى داخل كشور را تامين كرده و به ظرفيت صادرات 15 ميليون تن برسيم.
شريعتمدارى ادامه داد: هم اكنون حدود 9 ميليون تن صادرات صورت مى گيرد 

كه با افتتاح اين پروژه سهم توليد فوالد به 34 ميليون تن مى رسد .
وى با اشاره به اينكه در سال 1390 سهم فوالد 23 ميليون تن بوده است گفت: 
براى رسيدن به چشم انداز توليد 55 ميليون تن فوالد نيازمند سرمايه گذارى 8 

ميليارد يوريى در زنجيره فوالد هستيم.
رشد 22 درصدى فوالد در كشور 

شريعتمدارى در ادامه گفت: تامين نيازهاى مربوط به زيرساخت هاى اين بخش 
نياز به سرمايه گذارى 6 ميليارد يورو در بخش ريل و 4 ميليارد در تامين برق دارد 
كه طرح هاى توسعه را براى انتقال فوالد به مناطق آبى كشور بايد همراه با آن 

زيربنا هم توسعه پيدا كند.
وزير صنعت،معدن و تجارت افزود: همچنين در حوزه معدن اميدواريم خبرهاى 
خوش از اكتشافات دقيق و ظرفيت هاى جديد سنگ آهن در كشور را اعالم كنيم 

تا از آينده صنعت فوالد كشور مطمئن باشيم.

ادامه داد: در سال 2017 درحالى كه جهان 6 درصد رشد فوالد  شريعتمدارى 
داشت در كشور 22 درصد رشد داشتيم. در همين 3 ماهه سال 97 هم 1 ميليون 

و 907 هزار تن محصوالت به خارج از كشور صادر شده كه رشد داشته است. 
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در توليد شمش و محصوالت فوالدى رشد 17 
درصدى داشته ايم و در ساير محصوالت فوالدى هم 11 درصد رشد داشته ايم 
كه نشان مى دهد صنعت فوالد صنعت پويايى است و مى تواند در جهت توليد و 

اشتغال قدم بردارد.
احياى 240 واحد صنعتى كوچك

شريعتمدارى اظهار كرد: صنعت فوالد يكى از نمونه هاى اقتصاد مقاومتى در 
بوده كنترل كرده و در بخش هاى  توليد مازاد در بخشى  اگر  كشور است كه 
مختلف زنجيره فوالد ايجاد تعادل داشته است و تنوع توليد در صنعت فوالد 
كشور روند رو به رشدى داشته باشد تا كشور در زمينه تنوع توليد محصوالت 

فوالد و صادرات آن بيمه شود. 
بدهيم كه على رغم همه  به مردم  بايد  را   شريعتمدارى گفت: خبرهاى خوب 
تالش هاى مخرب عليه نظام اسالمى سرداران بزرگ صنعت كشور و فعاالن اين 
عرصه اجازه نمى دهند به بدنه صنعت كشور آسيب جدى برسد. مجموعه هاى 
صنعتى مشكالت و نيازمندى هايى هم داشته اند و امسال 240 واحد صنعتى 

كوچك كه دچار مشكل بوده و در آستانه تعطيلى بودند را احيا كرده ايم.
وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان گفت: صنعت در مجموع به صورت پويا به 
مسير خود ادامه مى دهد و مخاطراتى كه اين روزها اقتصاد كشور را مورد هجمه 

قرار داده پشت سر مى گذارد.
محمد شريعتمدارى ادامه داد: به مردم شريف ايران بايد وعده داد همان طور كه 
جوانان عزيز كشور جان خود را در راه نظام اسالمى فدا كردند در حوزه صنعت هم 

تا پاى جان ايستاده ايم تا چراغ صنعت در كشور هر روز پرفروغ تر شود.
تبديل محصوالت فوالد به بزرگترين هلدينگ عملياتى كشور

 در اين مراسم بهرام سبحانى مديرعامل فوالد مباركه اظهار كرد: فوالد مباركه 
مولود انقالب بزرگ ترين واحد صنعتى است كه بعد از انقالب شروع و در دهه 60 
و 70 به بهره بردارى رسيد. وى ادامه داد: فوالد مباركه بزرگ ترين توليدكننده 
ورق در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا با سهم 22 درصدى در منطقه است كه 

توليدات آن در سال 96 از مرز 100 ميليون تن گذشت. 
وى افزود: ظرفيت گروه در حال حاضر شامل 3 مجموعه فوالد مباركه، فوالد سبا 

و فوالد هرمزگان، از  10 ميليون و 300 هزار تن عبور كرده است.  
سبحانى گفت: محصوالت فوالد مباركه، امروز به يكى از بزرگ ترين هلدينگ هاى 
عملياتى كشور تبديل شده، فوالد سبا، فوالد هرمزگان، فوالد اميركبير كاشان، 
صنايع معدنى فوالد سنگان، فوالد سپيددشت چهارمحال و وين الكترود اردكان، 
سه هلدينگ زيرمجموعه شركت، واحدهاى عملياتى در شرق و جنوب و شمال 
ايميدرو، حدود 15 درصد  كشور گسترده، 30 درصد سهام عدالت، 17 درصد 

شستا و حدود 19 درصد ساير سهامداران حقيقى و حقوقى هستند.
رتبه اول فوالد مباركه در شاخص فلزات اساسى

مديرعامل فوالد مباركه اصفهان افزود: اين شركت در رتبه بندى 100 شركت برتر 
در شاخص فلزات اساسى رتبه اول و فوالد هرمزگان رتبه دوم را كسب كرده است 

و اين شركت از نادر واحدهايى است كه از سنگ تا رنگ معروف است و  در هيچ 
كدام از مراحل توليد وابستگى نداريم.

از نظر اشتغال در  با ميزان اشتغال در فوالد مباركه گفت:  سبحانى در ارتباط 
مجتمع فوالد 11 هزار و 800 نفر نيروى مستقيم و به طور كلى جمع نيروهاى 350 

هزار نفر اشتغال مستقيم و غيرمستقيم داريم. 
وى ادامه داد: فوالد مباركه هميشه در مسير توسعه است و لحظه اى از توسعه 
ظرفيت غافل نيست، از سال 1391، شش ميليون و 600 هزار تن ظرفيت توليد 

امروز به 9 ميليون و 450 هزار تن رسيده است.
سبحانى در ادامه گفت: يكى از سياست هايى كه در فوالد دنبال مى كنيم اين 
است كه  چه محصولى در كشور توليد نمى شود و وارداتى است تا رئى توليد آن 
سرمايه گذارى كنيم. وى به توليد  نمونه ورق رويه خودرو اشاره كرد و گفت: اين 
ورق رويه وارداتى بود كه هم تكنون در داخل برنامه ريزى و توليد مى شود و اخيراً 
هم چند محصول جديد به بازار ارائه شده و  در قطع وابستگى، اقتصاد در توليد 

و كار و تالش است. 
مديرعامل فوالد مباركه ادامه داد: بيش از 6 هزار ميليارد تومان در جاى جاى 
كه  معنى  اين  به  كرده ايم  هوشمند  سرمايه گذارى  فوالد  توسعه  براى  كشور 

گلوگاه ها را شناسايى كرده و سرمايه گذارى مى كنيم.
وى همچنين افزود: دو پروژه بزرگ نورد گرم شماره 2 و توسعه فوالد هرمزگان 
هم در دست اقدام داريم كه براى نورد گرم با آلمان قرارداد منعقد شده و درحال 

فاينانس هستيم.
كاهش 75 درصدى آب با ايجاد تصفيه و بازچرخانى پساب صنعتى

مديرعامل فوالد مباركه اصفهان گفت: براى توسعه فوالد هرمزگان هم از يك 
و نيم ميليون تن به 3 ميليون تن قرارداد منعقد كرده ايم كه در صورت تاييد 

وزارتخانه قرارداد فاينانس منعقد مى شود.
اين راستا  ادامه داد: بزرگ ترين معضل صنعت فوالد، آب است و در  سبحانى 
اقدامات مؤثرى انجام داده ايم كه با تصفيه و بازچرخانى پساب هاى صنعتى 75 
درصد كاهش مصرف آب داشته ايم، امروز نيز با بيش از 6 و نيم ميليون تن 23 

ميليون مترمكعب آب مصرف مى كنيم.
بهرام سبحانى بيان كرد: اجراى شبكه هاى فاضالب و تصفيه خانه هاى بهداشتى 
دهم  رتبه  مباركه  فوالد  و   است  داشته  زيادى  افتخارات  هم جوار  شهرهاى 
توليدكنندگان فوالد جهان و بين كشورهاى آسيايى رتبه يازدهم در 8 معيار را 

كسب كرده  است.
سبا،  پيوسته  نورد  و  فوالدسازى  توسعه  طرح  پنج  امروز  داد:  ادامه  سبحانى 
احداث نيروگاه 25 مگاواتى فوالد سبا و پروژه ايستگاه تقليل فشار گاز، احداث 
تصفيه خانه پساب هاى صنعتى فوالد مباركه و كارخانه آهك كلسينه فوالد سنگ 

مباركه با اعتبار 1500 ميليارد تومان به بهره بردارى مى رسد. 
الزم به ذكر است آييــن افتتــاح طــرح توســعه فوالدســازى و نــورد 
و  معدن   ، وزير صنعت  رئيس جمهور،  اول  معاون  با حضور  پيوســته ســبا 
تجارت، نمايندگان مجلس شوراى اسالمى، استاندار و مقامات صبح سه شنبه 19 

تير ماه در اصفهان برگزار شد.

در افتتاح طرح توسعه فوالد سازى ونورد پيوسته سبا،با حضور معاون اول رئيس جمهور مطرح شد

اصلى ترين محدوديت در اصفهان،مسئله آب است/ محصوالت فوالد مباركه اصفهان به بزرگ ترين هلدينگ هاى عملياتى كشور تبديل شده است.

ویژه گروه فرادید  اتح��اد ناتو با ش��کوه هم آوایی گ�زارش 
س��ازهای بادی و پرواز جنگنده ها در ارتفاع پایین، 
نشست دو روزه خود را دیروز، آغاز کرد در حالی که 
از لحاظ نظامی قدرتمندتر از هر زمان دیگری پس از 
دوران جنگ سرد به نظر می رسد اما انسجام درونی 

و مشروعیت بیرونی آن کاهش بسیار یافته است. 
نات��و همواره تالش داش��ته تا خ��ود را بازوی 
نظامی جهان معرفی نماید و تا حدودی نیز در این 
زمینه موفق بوده اس��ت حال آنکه روند تحوالت از 
اختالفات درونی گسترده میان اعضا بویژه از زمان 

روی کار آمدن ترامپ حکایت دارد. 
ب��ا اینکه اتحاد ناتو به دلیل برگزاری نخس��تین 
نشس��ت دوس��االنه اش در مقر میلیارد دالری جدید 
بروکسل باید احس��اس پیروزمندانه بیشتری داشته 
باش��د، بس��یاری از رهبران حاضر در این نشست به 
دلیلی رویارویی با دونالد ترامپ، رهبر فعلی این پیمان، 
ظاهرا مضطرب و نگران هستند؛ رهبری که اظهارات 

سختگیرانه ای را درخصوص هزینه های دفاعی با خود 
به این نشس��ت خواهد آورد. این نشست بیش از 40 
تن از رهبران دولت ها از 2۹ کش��ور عضو و ش��رکای 
غیرعضو این پیمان را از فنالند گرفته تا افغانستان گرد 

هم جمع کرده تا بر توانایی های ناتو تاکید کنند.
همچنی��ن نات��و با دع��وت از مقدونی��ه برای 
آغاز مذاکرات پیوس��تن به این پیم��ان و مقابله با 
هش��دارهای روسیه علیه گس��ترش آن در منطقه 
بالکان، قرار اس��ت بار دیگر حوزه خود را گسترش 
دهد. صحبت های ترامپ درباره عدم پرداخت سهم 
نظام��ی خود در ازای چتر حمایتی آمریکا، موجب 
شده که بس��یاری از رهبران شرکت کننده در این 

نشست احساس نارضایتی داشته باشند. 
ناتو در سال 2014 با افزایش بودجه نظامی هر 
کشور تا 2 درصد تولید ناخالص داخلی تا سال 2024 
موافقت کرد و اکنون بودجه کل اروپا و کانادا از سال 

2015 حدود ۹0 میلیارد دالر افزایش یافته است. 
رئیس جمه��ور آمری��کا در صبحان��ه کاری با 
دبی��رکل ناتو، ضم��ن انتقاد از برخی کش��ورهای 
عضو این س��ازمان به دلیل بی توجهی به پرداخت 
هزینه های ناتو، آلمان را »اسیر روسیه«. خواند. در 
حالی که دبی��ر کل ناتو در واکنش به گزارش های 
منتشر ش��ده در رس��انه ها مبنی بر اختالف میان 
آمری��کا و اعضای ناتو تالش داش��ت مدام از اتحاد 

طرفی��ن صحبت کن��د، ترامپ با ط��رح انتقادات 
تن��د از این ائت��الف، آن هم در براب��ر دوربین ها، 

استولتنبرگ را بهت زده کرد.
رئیس جمهور آمریکا بالفاصله بعد از این سخنان 
گفت: »باید بگویم که این واقعا ناراحت کننده است 
ک��ه آلم��ان توافق ب��زرگ گازی و نفتی با روس��یه 
می بندد؛ همان روسیه ای که شما )ناتو( قرار است در 
براب��ر آن دفاع کنید و آلمان میلیاردها میلیارد دالر 
به روس��یه می پردازد. ما در حال حفاظت از آلمان، 
فرانسه و همه این کشورها هستیم و تعداد زیادی از 
این کشور توافق انتقال خطوط انرژی می بندند و در 

آن میلیاردها دالر به روسیه می پردازند.«
دبیرکل ناتو پس از این اظهارات ترامپ گفت 
ک��ه »نقطه قوت متحدان ناتو در این اس��ت که به 
رغ��م اختالف نظره��ا درباره برخ��ی موضوعات از 
قبیل گاز و نفت، ما همیشه قادر بوده ایم که حول 
ارزش های کلیدی و ریشه ای ناتو متحد و یکپارچه 
ش��ده و از همدیگر دفاع کنیم چ��را که ما متوجه 

هستیم که ما دس��ته جمعی قویتر از این هستیم 
که در خانه تنها باشیم«.

خب��ر دیگر آنک��ه »دونال��د ترام��پ« پس از 
گذش��ت یک سال از اس��تراتژی جدید این کشور 
در مورد افغانستان اعالم کرد که استراتژی جنگ 
در افغانس��تان، مایوس کننده است و باید بازنگری 
ش��ود. دولت انگلی��س بنا به درخواس��ت مقامات 
واش��نگتن درنظر دارد شمار نیروهای نظامی خود 
در داخل افغانس��تان را به دوبرابر افزایش دهد. از 
س��وی دیگر اش��تاین مایر، رئیس جمهوری آلمان 
در گفتگوی��ی پی��ش از نشس��ت نات��و تاکید کرد 
که اروپ��ا در حال حاضر بیش از ه��ر چیز نیاز به 
مس��ئولیت پذیری دارد. نتایج یک نظرس��نجی از 
میان شهروندان آلمانی نشان داد که آنها با افزایش 
2 درصدی بودجه نظامی ناتو از س��وی دولت این 
کشور مخالف هس��تند. نخست وزیر کانادا نیز یک 
روز پیش از نشس��ت ناتو در بروکس��ل اعالم کرد: 

ناتو باید پاسخ شفاف و محکمی به روسیه بدهد.

سران ناتو در بروکسل گردهم آمدند

نشستبحرانزده


