
مجوز تردد زائران عتبات عالیات از مرز خسروی صادر شد
مدیرکل امور مرزی وزارت کشــور از صدور مجوز تردد زائران عتبات عالیات از مرز رســمی خسروی در 
شــورای عالی امنیت ملی خبر داد.شهریار حیدری روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: با 
پیگیری های صورت گرفته از سوی وزارت کشور، امروز مجوز تردد زائران ایرانی از مرز رسمی خسروی 
به عتبات عالیات در شورای عالی امنیت ملی اخذ شد.وی اظهار داشت: با اباغ این مجوز، اکنون زائران 
ایرانی در قالب کاروان از مرز رســمی خسروی می توانند عازم عتبات عالیات شوند.مدیرکل امور مرزی 
وزارت کشــور گفت: اکنون مرز رسمی خسروی در مقایسه با سایر مرزها، آماده ترین مرز با عراق برای 
تردد زائران اســت و تمام زیرســاخت ها و امکانات و شــرایط ازم در این مرز فراهم است.شهرســتان 
قصرشــیرین دارای 14 واحد اقامتی شامل هتل و مهمانپذیر درجه یک تا سه با 322 اتاق و یک هزار و 
200 تخت است که بیشتر این اماکن در اوایل دهه 80 ساخته شده است تا زائران عتبات عالیات در مسیر 
تردد خود به عراق یک شب را در این منطقه مرزی اقامت داشته باشد.مرز خسروی نزدیکترین نقطه از 
کشــورمان به بغداد، کربا، کاظمین و سامراست که این مرز رسمی تا بغداد پایتخت کشور عراق 190، 
نجف 380، کربا 300، کاظمین 203 و تا ســامرا 326 کیلومتر فاصله دارد.عملیات ساخت پایانه بین 
المللی مرز خسروی از سال 77 در نقطه صفر مرزی آغاز شد و این مجموعه در سال 81 با 75 میلیارد 
ریال اعتبار به بهره برداری رسید.قصرشــیرین با 27 هزار تن جمعیت در غرب کرمانشاه، بیش از 186 
کیلومتر مرز با عراق دارد و در امتداد این مرزهای طوانی 2 مرز رسمی خسروی و پرویزخان قرار دارد 
که اولی هم مرز با حوزه حکومت مرکزی )بخش عربی( و دومی هم مرز با اقلیم کردســتان عراق است. 

مرز خسروی در 20 کیلومتری شهر قصرشیرین واقع شده است.

آمار جراحی و بوتاکس زنان از خط قرمز گذشته است
نایب رییس انجمن جراحان پاســتیک و زیبایی کشور گفت: آمار جراحی بینی و زیبایی زنان ایرانی 
و انجام اقداماتی مانند بوتاکس و فیلر در بین زنان کشور از خط قرمز گذشته است حتی در آرایشگاه 
ها هم این اعمال انجام می شود در حالی این نوع اقدامات پزشکی برای برخی افراد خطرناک است.به 
گزارش ایرنا، حامد باطنی روز چهارشنبه در همایش بین المللی جراحان زیبایی در بیمارستان فاطمه 
زهرا )س( با اشاره به اینکه جراحی بینی و تزریق بوتاکس در صدر جراحی های زیبایی  قرار دارد، گفت: 
بیشترین مراجعات به جراحان پاستیک و زیبایی را زنان تشکیل می دهند. البته مردان نیز به دایل 
مختلفی گاهی مواقع کاندیدای جراحی های زیبایی هستند.باطنی اضافه کرد: در حال حاضر هر چند 
آمار قطعی وجود ندارد ولی بر اســاس برخی بررسی ها جراحی بینی در صدر جراحی های زیبایی های 
کشور است و همراه با آن تزریق بوتاکس و فیلر شایع ترین جراحی ها را در این زمینه به خود اختصاص 
می دهند.باطنی با اشــاره به اینکه برای انجام هر اقدام پزشــکی باید از لحاظ جسمی مناسبت وجود 
داشته باشد،  گفت: حتی تزریق فیلر و بوتاکس نیز در این زمینه مستثنی نیست چرا که هیچ عملی 
برای همه انجام شدنی نیست و برخی از افراد که دارای بیماری هایی همچون بیماری ضعف سیستم 
عصبی و ضعف عضانی هستند نباید بوتاکس برای آنها انجام شود.علی بیژنی، رئیس انجمن جراحان 
پاســتیک و زیبایی ایران نیز در این همایش با هشدار در مورد انجام بوتاکس در آرایشگاه ها و مراکز 
غیرمجاز، گفت: قوانین کنونی در این زمینه بازدارنده نیســت و عاوه بر برخورد با افراد خاطی، ارتقاء 
آگاهی مردم بســیار حائز اهمیت اســت.وی اظهار داشت: متأســفانه امروزه برخی از مردم که تمایل 
به انجام جراحی های زیبایی و پاســتیک دارند، از عــوارض این جراحی ها آگاهی کامل ندارند. باید 
تحقیقات ازم را در این زمینه در مورد پزشک خود انجام دهند، همچنین به این موضوع توجه داشته 
باشــند که انجام جراحی حتی از نوع غیرتهاجمی نباید توسط افراد غیرپزشک و غیرحرفه ای صورت 
گیرد.وی با اشــاره به اینکه تمایل به انجام اعمــال زیبایی نه تنها در ایران بلکه در دنیا افزایش یافته 
اســت،  گفت: ارتقاء آگاهی مردم برای پیشــگیری از عوارض ناشی از جراحی توسط افراد غیرپزشک 
و غیرحرفه ای امری ضروری به شــمار می رود.بیژنی تأکید کرد: برای پیشــگیری از عوارض ناشی از 
جراحی های زیبایی، تنها با برخورد با افرادخاطی نمی توان به نتیجه مطلوبی دست یافت و به این نکته 
باید توجه داشــت که فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی مردم نقش پررنگی دارد، البته قوانین کنونی نیز 
چندان بازدارنده نیست و اصاح و جامع کردن آن ازم است.رئیس انجمن جراحان پاستیک و زیبایی 
ایران در ارتباط با فعالیت ایران در زمینه توریسم درمانی افزود: متأسفانه کشور ما در این زمینه نسبت 
به بســیاری از کشورهای منطقه عقب تر اســت. باید سیستم سازماندهی شده ای در این زمینه وجود 

داشته باشد تا عاوه بر ارتقاء در این حوزه، شاهد دال بازی در این زمینه نباشیم.

وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی گفت: بر اساس برنامه ریزی 
هایی که انجام شــده است به طور 
یقین ســال آینده موضوعی به نام 
کمبود داروهای اساسی را در کشور 
نخواهیم داشت.به گزارش خبرنگار 
اجتماعــی ایرنا، ســعید نمکی روز 
چهارشنبه در حاشیه نشست دولت 
در جمع خبرنــگاران درباره قیمت 
داروها در داروخانــه ها که افزایش 
چشــمگیری داشته اســت، اظهار 
داشــت: قیمت دارو فقــط افزایش 
سنواتی است، اصا نگذاشتیم قیمت 
دارو افزایــش یابد و اگر جایی بیش 
از قیمــت 9 تــا 10درصد میانگین 
افزایش قیمت دارو در سال 97 بوده 
است، تقاضا می شود به سازمان غذا 
و دارو یــا دفتر بنــده اطاع دهند. 
هرکس هر دارویی داخلی و خارجی 
را فراتــر از میانگین اعام شــده به 
بیمار بدهد، متخلف اســت و ما این 
را نمی پذیریم.نمکی در پاسخ به این 
ســوال که برای سال آینده افزایش 
قیمت دارو را شــاهد خواهیم بود، 
اظهار داشــت: این افزایش فقط در 
حد افزایش سنواتی قیمت ها خواهد 
بود یا در مــورد داروی وارداتی اگر 
افزایش داشته باشیم زیر 10درصد 
اســت، اگــر چه تاش مــی کنیم 
داروهای وارداتی را به ســمت تولید 
داخل ببریــم. در مــورد داروهای 
ســاخت داخل آنچه که کمیسیون 
های قانونی نظر می دهند، معموا 
زیــر 10 درصد افزایش اســت.وی 
خاطرنشان کرد: برای افزایش تعرفه 
های پزشکی در بخش بیمه تکمیلی 
که یک بحث مجزا است و در شورای 
عالی بیمه مطرح نمی شــود اما در 

رابطه تعرفه های خدمات پزشــکی 
برای بیمه های پایه ســعی خواهیم 
کرد پرداخــت از جیب مــردم در 
سال آینده نســبت به امسال کمتر 
شود. تاش می شود این پرداختی 
ها بیشــتر از سوی دولت باشد.وزیر 
بهداشــت درباره کمبــود داروها و 
میــزان ذخیره داروها از دو تا ســه 
ماه در داروخانه هــا نیز گفت: قرار 
نیســت در داروخانه ها، داروها را 6 
ماه تا یکســال تل انبار کنیم. وقتی 
نظام دارویی مســتمر و تولید بجا و 
واردات درست داشته باشیم تل انبار 
کردن دارو برای یکسال در داروخانه 
ها یکــی از غیراقتصــادی ترین و 
غیرمنطقی ترین شیوه ها است برای 
اینکه هم منابع فروشــنده را بلوکه 
کرده و هم نیازهای مملکت درست 
توزیع نمی شود.وی ادامه داد: وقتی 
یک دارو در یــک داروخانه تل انبار 
شــود، در جایی دیگــر از مملکت 
ممکن است ذخیره یک ماه را داشته 
باشد، این را ســازمان غذا و دارو به 
گونه ای هدایت مــی کند که بین 
سه تا چهار ماه داروخانه ها ذخیره 
دارو را داشته باشند. تاش می کنیم 
رکود دارو و سرمایه را بیشتر از این 

نداشته باشیم.
نمکی اضافه کرد: ضمن اینکه نظام 
توزیعی را طراحی می کنیم که دارو 
در اسرع وقت به دست بیمار برسد. 
در ســال آینده با برنامه ریزی های 
انجام شــده چیزی به نــام کمبود 
داروهای اساســی را مطلقا نخواهیم 
داشــت.وی تصریــح کــرد: قانون 
بودجه ســال 98 در مجلس شورای 
اسامی در حال تصویب است ما در 
حــد تورمی که در بودجه دیده ایم، 

برای بخش دولتی بیشــتر از آن را 
نمی توانیم ببینیم. برای این موضوع 
برنامه ریزی می کنیم که امیدواریم 
با برنامه ریزی بــه موقع اعام می 
کنیم.وی درباره مالیات پزشکان در 
پاسخ به ســوال یکی از خبرنگاران 
کــه 6 هــزار و 700 میلیارد تومان 
فرار مالیاتی از سوی پزشکان وجود 
دارد، گفت: این رقم درست نیست و 
مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اســامی نیز اعام کرده اســت که 
درست نیســت، اکنون رقم درستی 
نداریم در اینکه در همه قشرها فرار 
مالیاتی داشته باشــیم وجود دارد.

نمکــی اضافه کرد: نمــی توان فرار 
مالیاتی را انکار کرد، اما به طور یقین 
می گوییم که این رقم، رقم درستی 
نیســت. امیدواریم رقم واقعی را به 
دســت بیاوریم.وی در پاسخ به این 
ســوال که در فضای مجازی به نقل 
از وزیر بهداشت مطرح شده که سال 
آینده از نظر دارویی ســال سختی 
خواهد بود، نیــز تصریح کرد: برای 
دارو هرگز نگفته ام ســال ســختی 
اســت بلکه از نظر اقتصادی گفتم. 
چون سال ها سازمان برنامه و بودجه 
را مدیریت می کردم به همین دلیل 
به همکاران توصیه کردم سال آینده 
کمربندتان را باید سفت تر ببندید 
چــون باید هزینه کــرد منطبق بر 
درآمدهای کمتر کشــور باشــد تا 
بتوانیم از این مرحله فشــار تحریم 
هم ســرافراز بیرون بیاییم.وی ادامه 
داد: بایــد مملکت را بــا کمبودی 
مواجــه نکنیم امــا در رابطه با دارو 
و کااهــای اساســی مطلقا چنین 
نگرانی نداریم و هرگــز هم از زبان 
بنــده چنین ســیگنالی را دریافت 

نکرده اند که ممکن اســت در سال 
آینده مشکل کمبود دارو و تجهیزات 
داشته باشیم. ما سال آینده با برنامه 
ریزی دقیق و منســجم و هماهنگی 
بــا بانــک مرکــزی و بدنــه دولت 
داریم، چیزی به نــام کمبود دارو و 
تجهیزات پزشــکی نخواهیم داشت.

نمکی اضافه کرد: البته ممکن است 
برخــی همکاران پزشــک داروهای 
خارجی را نسخه کنند اما معتقدیم 
چون تولید داخــل آن وجود دارد و 
تمام تســت های ازم را پاس کرده 
اســت ضرورتی ندارد آن دارو را وارد 
کنیم. این را کمبود نمی گذاریم این 
بازاریابی برای بازارهای بیرونی است 
که با آن برخورد خواهیم کرد و برای 
حمایــت از تولید داخل پس از پاس 
شدن تمام مراحل استانداردها اجازه 
ورود داروی مشابه و تجهیزات مشابه 
پزشــکی را به داخل کشور نخواهیم 
داد.وی در پاســخ به این ســوال که 
برای گســترش طرح تحول سامت 
در سال آینده برنامه ای دارید، اظهار 
داشت: طرح تحول سامت در سال 
آینده را به شدت دنبال خواهیم کرد 
و بسته هایی مانند کاهش پرداخت 
از جیب بیمار، ماندگاری طبیب در 
نقاط محروم و حمایــت از بیماران 
صعب العاج و ســخت را در برنامه 
کاری داریم و امسال زیرساخت هایی 
که در طرح تحول نظام سامت نیمه 
کاره مانده است را تمام خواهیم کرد.

وزیر بهداشــت ادامــه داد: ما طرح 
تحول سامت را با همکاران واکاوی 
می کنیم که بسته ها را اقتصادی تر 
و منطقی تری کنیــم و منابع را در 
مناطق محروم و دوافتاده تر عادانه 

تر توزیع کنیم.
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چند ایرانی خود فروخته، ارزشند؟
پیام 22 بهمن مقام معظم رهبری فی الواقع تبیین دارایی های 
بدست آمده برای ملت ایران و حتی معتقدین به تشیع و بیشتر 
تمام مردم منطقه از اهل ســنت و غیره بود ایشان در یک متن 
گویا راه چهل سال آتی انقاب را تبیین و ناتوانی دشمنان برای 
ایجاد سد و جلوگیری از رشد روز افزون ایران و انقاب را تشریح 
فرمودند. آنجا که میفرمایند: » ایران مقتدر، امروز هم مانند آغاز 
انقاب با چالشــهای مستکبران روبه  رو است اّما با تفاوتی کامًا 
معنی دار. اگر آن روز چالش با آمریکا بر ســر کوتاه کردن دست 
عّمال بیگانه یا تعطیلی ســفارت رژیم صهیونیستی در تهران یا 
رســوا کردن انه ی جاسوســی بود، امروز چالش بر سِر حضور 
ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیســتی و برچیدن بســاط 
نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه ی غرب آسیا و حمایت جمهوری 
اســامی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمین های 
اشغالی و دفاع از پرچم برافراشته ی حزب اه و مقاومت در سراسر 
این منطقه اســت و اگر آن روز، مشکل غرب جلوگیری از خرید 
تســلیحات ابتدایی برای ایران بود،  امروز مشکل او جلوگیری از 
انتقال ساحهای پیشرفته ی ایرانی به نیروهای مقاومت است. و 
اگر آن روز گمان آمریکا آن بود که با چند ایرانی خودفروخته یا 
با چند هواپیما و بالگرد خواهد توانســت بر نظام اسامی و ملّت 
ایران فائق آید، امروز برای مقابله ی سیاسی و امنّیتی با جمهوری 
اسامی، خود را محتاج به یک ائتاف بزرگ از ده ها دولت معاند 
یا مرعوب میبیند و البّته باز هم در رویارویی، شکســت میخورد. 
ایران به برکت انقاب، اکنون در جایگاهی متعالی و شایســته ی 
ملّت ایران در چشــم جهانیان و عبور کرده از بســی گردنه های 
دشوار در مسائل اساسی خویش است«. و ای کاش مسئولین این 
کشور به آنچه مقام معظم رهبری اشاره فرموده اند ایمان داشتند. 
کاش به امریکا و اروپا ایمان کمتری داشــتند و سخنان رهبری 
را وجهه تصمیمات و تدارکات ذهنی خویش قرار میدادند. اخیرا 
یکی از نمایندگان مجلس شــورای اسامی با دلواپسی و نگرانی 
به مذاکرات برخی مسئولین با رهبران اروپا اشاره داشته و نگرانی 
خود را از ورود ایشان به مذاکره موشکی تقبیح نموده است.جواد 
کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
میگویــد : » به ظریف وزیر امور خارجــه گفتم که چرا لودریان 
در دیدار با آقای روحانی چنین مطالبی را از ما خواســته است ؟ 
چرا آقای روحانی پس از این جلســه به شما گفته است که من 
پیشنهادهای فرانسوی ها را پذیرفتم و حتی گفته است که شما 
به فرانسوی ها قولی ندهید ، ولی مذاکرات موشکی را آغاز کنید 
؟ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح 
می کند کــه : بعد از مدتی وزارت خارجــه آقای عراقچی را به 
پاریس فرستاد و اولین دور مذاکره موشکی در پاریس انجام شد 
. این مذاکرات برای سال قبل است. در سال جاری تیم فرانسوی 
این بار به تهران می آید و مذاکره دوم در تهران انجام شده است. 
مسئول تیم مذاکره فرانســه یک ژنرال ارتش این کشور بود که 
امروز به عنوان معاون راهبردی وزارت خارجه فرانسه فعالیت می 
کند . این ژنرال فرانســوی در جلسه تهران به آقای عراقچی می 
گوید که ما برد 700  کیلومتری برای موشک های ایران را قبول 
نداریم و باید برد موشــک های شما 300  کیلومتر باشد ! حاا 
ســوال این است که این 700  کیلومتر از کجا آمده است ؟ مگر 
مســئوان ایرانی و اروپایی نمی دانند که برد موشک های ایران 
تا 2000  کیلومتر ارتقا یافته ؟ ظاهرا مسئوان ایرانی در مذاکره 
اول قبول کرده اند که برد موشک های ایران 700  کیلومتر باشد 
و سر این موضوع با فرانسوی ها توافق می کنند و جالب است که 
همین توافق را هم فرانســوی ها در مذاکره تهران رد می کنند ! 
متاسفانه به این تذکرات از سوی وزارت خارجه توجهی نکردند و 
نتیجه این شد که لودریان وزیر امور خارجه فرانسه به صراحت ما 
را تهدید می کند و می گوید اگر فعالیت های موشکی و فعالیت 
های منطقه ای ایران محدود نشــود ، تحریم های شدیدی علیه 
ایران در نظر گرفته می شود «.  گره خوردن همکاری اقتصادی 
موکــول و منتج از برجام امروز در فراین این مذاکرات که محمد 
جواد ظریــف ان را گفتگوی با فرانســویان خوانده و نه مذاکره 
موجب میشــود برجام بنفع غرب و به زیان ایران رقم خورده و 
ما از ان بهره ای نداشته باشیم. ایرانیان خود فروخته و جاسوس 
در مذاکرات برجامی هم همین روند را تعقیب میکردند که بنا به 
تصریح رهبری معظم انقاب غرب با چند ایرانی خود فروخته یا 
چند هماپیمامیخواهد بر این نظام و ملت ایران فایق ایند. که البته 

این آرزو را به گور می برند. والسام
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وزیر بهداشت:

سال 98 کمبود دارو نخواهیم داشت

صفحه 2

 رئیس جمهور گفت: امروز در شــرایطی هستیم که جنگ 
اراده ها نتایج خود را نشــان خواهــد داد. هیچ تردیدی به 
پیروزی اراده ملت بزرگ ایــران در برابر آمریکا نداریم. به 
گزارش  باشــگاه خبرنگاران جوان،  حجت ااسام  حسن 
روحانی روز چهارشــنبه در جلسه هیئت دولت با تقدیر از 
مردم ســختکوش و وفادار استان هرمزگان بخاطر محبت، 
بزرگواری و هوشیاری آنان در این مقطع تاریخی نسبت به 

دولت، اظهار داشت: از مردم این استان...

معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس ایران گفت: بهترین روش های واگذاری 
سهام باشگاه های پرسپولیس و استقال به بخش خصوصی از طریق بازار 

سرمایه، عرضه به صورت بلوک های سهام مدیریتی...

صــادرات نفت ایران با وجود تحریم های آمریــکا، به دلیل افزایش خرید 
برخی از مشتریان، در ژانویه بااتر از حد انتظار بود و ماه میادی جاری نیز 

ثابت خواهد ماند.به گزارش ایسنا، آمار رفینیتیو آیکان ....

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اقدام های انجام شــده برای تنظیم بازار 
شب عید تا 2 هفته آینده اثرگذار خواهد شد و اقام پرمصرف مورد نیاز مردم 

به وفور و با کمترین مشکل در اختیار عموم قرار خواهد...

 در پی تاکید رهبر معظم انقاب و سیاســت های دولت مبنی بر خروج نظام 
بانکی از بنگاهداری، این بار بانک ســپه همه ســهام خود در شرکت سرمایه 

گذاری امید را که مهمترین بنگاه اقتصادی آن به شمار...

رئیس مجلس شــورای اســامی در پکن گفت: هرچند طرف های برجام 
از پذیرش خواســته نامشروع آمریکا امتناع کرده و به حفظ برجام اهتمام 

ورزیده اند اما از آنها انتظار داریم در حفظ این توافق...

نوسان نرخ ارز در 
ماه های گذشته 
به افزایش حجم 

صادرات و قاچاق 
میوه انجامید؛ 
تا جایی که در 

آستانه شب عید 
گرانی میوه در 

بازار داخلی کلید 
خورد و قیمت هر 

کیلوگرم انواع 
میوه و صیفی 

از مرز پنج هزار 
تومان گذشت.

ملت ایران زیر بار زورگویی نمی رود

متهـمان 
 اصـلی

 گـرانی میـوه
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خبــر

سرمقاله

حمید رضا نقاشیان

2 روش واگذاری  استقال و 
پرسپولیس در بازار سرمایه

صادرات نفت ایران با وجود 
تحریم افزایش یافت

 قیمت اقام مورد نیاز شب 
عید کاهش می یابد

 ادامـه خروج بانکهـا
 از بنگـاهداری

طرف های دیگر برجام به 
تعهدات خود عمل کنند

روزنامه  وال استریت ژورنال به  نقل  از مقامات آمریکایی 
و عربی نوشته است: تاش های آمریکا برای ایجاد یک 
ائتاف جدید در خاورمیانه برای مقابله با ایران به دلیل 
اتفاقاتی نظیر کناره گیری برخی از مقامات کلیدی دولت 
ترامپ و اختاف نظر بر سر ماموریت های چنین ائتافی 
به مشــکل برخورده اســت.به  گزارش  ایسنا،  به نقل از 
وال استریت ژورنال، این طرح موسوم به طرح »ائتاف 

راهبردی خاورمیانه« زمانی تحت عنوان »نسخه عربی 
ناتو« تحسین شد، اما در حال  حاضر این انتظار که در 
این طرح کشــورها توافقی به سبک ناتو به منظور در 
نظر گرفتن حمله بــه یک عضو به عنوان اقدام جنگی 
علیه بقیه اعضا داشته باشند ، وجود ندارد.دولت ترامپ 
در حــال  حاضر متمرکز بر اهــداف کمتر بلند پروازانه 
مثل ایجــاد توافقات تجاری و مراکــز آموزش نظامی 

مشترک اســت.مقامات خاورمیانه ای دست اندرکار در 
بحث ها می گویند که کنار گذاشــتن ایده ناتوی عربی 
کــه بلندپروازی های جامع تری داشــت، باعث کاهش 
اشــتیاق در میان بازیگران کلیدی شده است.یک مقام 
در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، گفت : در ابتدای 
مطرح شــدن این طرح شــور و هیجان زیادی وجود 

داشت.

تشکیل »ناتوی 
 عربی« رو به
 افول است



دومین جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس 
برای بررسی حادثه زاهدان برگزار می شود

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسامی گفت  که این کمیسیون هفته  آینده جلسه ای را با حضور 
وزیر کشور برای بررسی ابعاد حادثه تروریستی زاهدان برگزار خواهد 
کرد.حشــمت اه فاحت پیشــه در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی 
یکشنبه  هفته  جاری علی رغم تعطیلی جلسات کمیسیون ها برای 
بررسی بودجه، کمیسیون امنیت ملی جلسه  فوق العاده ای را برای 
بررسی ابعاد حادثه تروریســتی زاهدان برگزار کرد. در این جلسه 
نمایندگانی از وزارتخانه های اطاعات ، امور خارجه و سپاه حضور 
داشتند.وی افزود: بر اساس گزارشات ارائه شده ما به ضعف هماهنگی 
در بروز این حادثه رســیدیم . از آن جایی که مســئول هماهنگی 
وزیر  کشور است، از ایشان برای حضور در جلسه ای در هفته  آینده 
دعوت به عمل آوردیم که امیدواریم همچون جلسات قبل آن را بر 
هم نزنند.رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسامی اضافه کرد: از آن جا که موضوع ضعف هماهنگی پر 
رنگ اســت و مسئولیت بر گردن وزارت کشور می باشد، باید وزیر 
کشور در این جلسه حضور پیدا کرده و توضیحات ارائه کنند. این 
ناراحت کننده اســت که در برخی از استان ها، استاندارد به عنوان 
رییس شــورای تامین  اجازه حضور در مرز را هم پیدا نمی کند.به  
گزارش  ایســنا، حدود دو هفته  گذشته حادثه تروریستی در جاده 
ـ زاهدان رخ داد که به موجب آن 27 نفر از رزمندگان سپاه  خاشـ 

به شهادت رسیدند.

 اقدام پاکستان انتظارات ما را برآورده
 نکرده است

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور درباره اقدام دولت پاکستان برای 
مقابله با تروریست های عملیات انتحاری به اتوبوس حامل نیروهای 
سپاه پاسداران گفت: اقدام پاکســتان برای مقابله با تروریست ها 
انتظارات ما را برآورده نکرده است.حســین ذوالفقاری در گفت وگو 
با ایسنا، با اشــاره به اینکه همواره در هنگام بروز چنین اتفاقاتی، 
مسئوان پاکستانی اعام می کنند که ما برای مقابله با تروریست ها 
اقدام کرده و موضوع رادنبال می کنیم، اظهار کرد: البته آنها اقداماتی 
را هم در این چند سال انجام داده اند اما با توجه به نوع تهدیدات و 
سطح انتظارات ما، اقدامات پاکستان برای مقابله با تروریست ها هنوز 
تحقق پیدا نکرده اســت.وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت 
پاکستان اقدام نظامی علیه تروریست ها انجام داده است، بیان کرد: تا 
این لحظه اطاعاتی که نشان دهد اقدام خاصی صورت گرفته باشد، 
نداریم.معاون امنیتی انتظامی وزارت کشــور با اشاره به اینکه افراد 
مرتبط با این عملیات انتحاری دستگیر شده اند، افزود: فردی که 
عملیات انتحاری را انجام داده، پاکستانی است و سایر اقدامات برای 
برخورد با تروریست ها نیز در حال انجام است.روز 24 بهمن در حمله 
انتحاری که با استفاده از یک دستگاه خودرو مملو از مواد منفجره 
در مجاورت اتوبوس حامل یکی از یگان های قرارگاه قدس نیروی 
زمینی ســپاه صورت پذیرفت، 27 نفر از حافظین مرزهای میهن 
اسامی شهید و 13 نفر هم زخمی شدند. جیش الظلم مسئولیت 
این عملیات را بر عهده گرفت. عامل این عملیات انتحاری، حافظ 
محمدعلی از پاکستان معرفی شد.روابط عمومی کل سپاه در روز 29 
بهمن در اطاعیه ای از اقدام قرارگاه قدس نیروی زمینی ســپاه در 
شناسایی و متاشی کردن خانه های تیمی عوامل جنایت تروریستی 
اخیر سیستان و بلوچستان، در سراوان وخاش و دستگیری سه نفر 

از آنان خبر داد.

 استیضاح رئیس جمهوری به مصلحت 
کشور نیست

معاون پارلمانی رئیس جمهوری با تاکید بر این که طرح موضوع 
استیضاح رئیس جمهوری به مصلحت کشور نیست اظهار کرد: 
تعداد امضا کنندگان این طرح بســیار کم است و هیچ تصمیم 
فراکسیونی در این باره وجود ندارد و چند نماینده صرفاً به اراده و 
تشخیص خود این تصمیم را گرفتند.به گزارش ایسنا، حسینعلی 
امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری در حاشــیه جلسه امروز 
هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره ی 
اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس برای طرح موضوع استیضاح 
رئیس جمهوری اظهار کرد: نماینــدگان مجلس باید بدانند در 
چه شــرایطی چه مطلبی را بیان می کنند و چه رفتاری از خود 
بروز می دهند؛ امروز در شرایطی هستیم که مورد تحریم ظالمانه 
آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته ایم و در این شرایط نیازمند 
اتحاد و انســجام هستیم.معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: 
طرح موضوع اســتیضاح رئیس جمهوری در شرایطی که رئیس 
مجلس در آســتانه ســفر به چین بود و اان با همراهی تعدادی 
از رؤسای کمیســیون های اقتصادی و وزرای اقتصادی دولت در 
این کشور حضور دارد ، همچنین  ما در مذاکره با اروپا هستیم و 
اجاس سوچی با حضور رؤسای جمهور سه کشور ایران، روسیه 
و ترکیه برگزار می شــود و همچنین این که در چهلمین سالگرد 
پیروزی انقاب قرار داریم و مقام معظم رهبری نیز پیامی بسیار 
مهم صادر کردند، منطبق بر مصالح و منافع کشور و رهنمودهای 
رهبری نیســت.امیری با بیان اینکه تعداد امضاء کنندگان طرح 
استیضاح رئیس جمهوری بسیار کم است خاطرنشان کرد: هیچ 
تصمیم فراکســیونی در این باره وجود ندارد و تنها چند نماینده 
به اراده و تشــیخص خود تصمیم طرح موضوع استیضاح رئیس 
جمهوری را اتخاذ کرده اند. همچنین مشاهده می کنیم که تعدادی 
از فراکسیون های مجلس در این باره اعام موضع کردند و برخی از 
نمایندگان نیز که حتی منتقد دولت هستند در موضع گیری های 
خود اعام کردند که طرح سوال از رئیس جمهور و استیضاح او در 
مجلس به مصلحت کشور نیست. با این حال من خیلی امیدوارم 
که دوســتانی که طرح استیضاح را مطرح کردند به شرایط امروز 
کشــور توجه نمایند و به نحوی عمل کنند که دشمن ناامید و 
داخلی ها امیدوار شوند.وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره 
ارتباط  همزمانی طرح موضوع استیضاح رئیس جمهوری و آغاز 
رقابت های انتخاباتی مجلس یازدهم اظهار کرد: من نمی خواهم 
نیت کنم اما معتقدم که با وجود این که سوال استیضاح و تحقیق 
و تفحص حق نمایندگان است چگونگی و زمان استفاده کردن  از 

این حق نیز بسیار مهم است.

 دولت هرگز با معیشت مردم بازی سیاسی 
نمی کند

رییس دفتر رییس جمهوری گفت: افزایش قیمت دار بیشترین فشار را به دولت 
وارد می کند و دولت هرگز با منافع کشور و معیشت مردم بازی سیاسی نمی کند.

به گزارش ایرنا، »محمود واعظی« در حاشیه جلسه دیروز هیات وزیران در پاسخ 
به ســوالی درباره افزایش قیمت دار و شــایعات عمدی بودن آن از سوی دولت 
اظهارداشت: افزایش قیمت دار بیشترین فشار را به دولت وارد می کند. دولت هیچ 
 وقت با منافع کشور و آنچه با معیشت مردم سر و کار دارد، بازی سیاسی نمی کند. 

وی تاکیــد کــرد: کســانی کــه ایــن ســخنان را مطــرح مــی کننــد 
می کننــد. دنبــال  را  دیگــری  اهــداف  و  دارنــد  سیاســی   اغــراض 

رییــس دفتــر رییــس جمهــوری افــزود: همــه تــاش دولت این اســت 
کــه قیمــت ارز پاییــن بیایــد. بــا کاهــش قیمــت ارز، قیمــت کااها هم 
 کاهــش می یابــد و دولــت کارهــای خــود را راحت تــر انجام مــی دهد.

واعظی یادآور شــد: ما برای تصویب ایحــه پالرمو یا برای هر موضوع دیگری از 
منطق اســتفاده می کنیم و به این روش ها اعتقادی نداریم، این روش ها نه در 
 گذشــته جواب داده و نه حال جواب می دهد و نه در آینده جواب خواهد داد. 

وی خاطرنشــان کــرد: مجمع تشــخیص مصلحت نظــام درباره بــاز کردن 
ابعــاد مختلف ایحــه پالرمو کار درســتی انجــام می دهد هرچنــد عده ای 
 تبلیــغ کردند کــه مجمع مخالف اســت اما هنوز نظری داده نشــده اســت.

 پاکستان بداند آل سعود ماندنی نیست
سرلشکر صفوی گفت: ما با دولت اسام آباد همسایه ایم، ولی پاکستانی ها بدانند که 
دولت و حکومت سعودی پایدار نیست.به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، سردار 
سرلشکر پاسدار »سید یحیی صفوی« دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا 
در چهارمین یادواره شهدای تکواندو کشور در اصفهان با اشاره به حمایت سازمان 
اطاعاتی پاکســتان از تروریست ها اظهار کرد: ما با دولت پاکستان همسایه ایم، 
ولی پاکستانی ها بدانند که دولت و حکومت سعودی پایدار نیست.سرلشکر صفوی 
ادامه داد: 1۶ ســازمان تحقیقاتی اروپا در سندی به نام »جهان در سال 2۰3۰« 
اعام کرده اند که تا ســال 2۰3۰ کشــور آل سعود در جهان وجود ندارد و ایران 
قدرتمندترین کشور منطقه خواهد بود.وی با اشاره به سخنان روز دوشنبه رهبر 
معظم انقاب افزود: ایشــان در این دیــدار از عظمت و حرکت مردم اصفهان در 
مراسم تشییع بی سابقه شهدای مدافع امنیت تجلیل کردند.سرلشکر صفوی اضافه 
کرد: سازمان ملل نیز بواسطه این عظمت مجبور شد، بیانیه ای برای جلوگیری از 
این اقدامات تروریستی صادر کند.وی گفت: اگر شهدا نبودند، کشور تجزیه شده 
 بود و اگر شهدای مدافع حرم نبودند، امروز تکفیری ها در کشور کشتار می کردند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا تصریح کرد: حزب اه لبنان، مقاومت 
اسامی در سوریه، یمن و بحرین محصول خون شهداست و مردم مظلوم یمن چهار 
 سال زیر شدیدترین تهاجمات با تأسی به راه شهدای شما، ایستاده و مقاومت می کنند.

وی افــزود: هــر بمبــی کــه عربســتان بر ســر مــردم یمــن می انــدازد، 
دار  میلیــون  از ۵۰۰  بیــش  ترامــپ  دارد،  هزینــه  دار  میلیــون  پنــج 
 از عربســتان دریافــت کــرده اســت تــا از ایــن رژیــم حمایــت کنــد.

ســردار صفــوی گفت: عــزت، امنیــت و عظمــت کشــور از برکــت خون 
 شهداســت و امروز مکتب دفاعی کشــور ما به جهان اســام صادر شده است.

وی خاطرنشــان کــرد: خــون پــاک شــهیدان شــما، راه عــزت و افتخار و 
پیشــرفت کشــور را فراهــم کــرده و شــعله های ظلم ســتیزی در جهــان 
اســام و حتی کشــور های آزادی طلبــی مانند ونزوئــا را برافروختــه و این 
 راه را بــه مــردم آموخته اســت و البته این مقاومــت هزینه هایی هــم دارد.

دســتیار و مشــاور عالی فرمانده معظم کل قوا افزود: خون شهدای کشور مانند 
شهدای تکواندو، قدرت ایستادگی در برابر تحریم های اقتصادی را آموخته و عزم 

ما را برای ایستادگی در برابر دشمن جزم کرده است.

برای تحکیم نهاد خانواده خاء قانونی نداریم
دادســتان عمومی و انقاب تهران تصریح کرد: در بحــث تحکیم نهاد خانواده 
تاکیدات فراوانی در قوانین و اســناد باادســتی شده اســت و هیچ مشکلی از 
نظر قانون نداریم و فقط دســتگاه های مسئول باید هماهنگ باشند.به گزارش 
ایســنا، عباس جعفری دولت آبادی در نشست بررسی راهکارهای پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی که با محوریت تحکیم نهاد خانواده برگزار شد پس از بیان 
شرکت کنندگان در این نشست افزود: مشاوره باید ارزان و قابل دسترس باشد و 
 نقش مشــاوره ها قبل از ازدواج و در طول زندگی بسیار مثبت ارزیابی می شود.

دادســتان تهران گفت: در بحــث زندانی کردن مــردان در موضوع مهریه باید 
سیاســت متعادلی در پیش گرفته شــود و مردی که فقیر اســت اگر به دلیل 
نپرداختــن مهریه به زنــدان بیفتد قطعا پــس از خروج از زندان، همســرش 
را طــاق خواهــد داد و بایــد توجــه کنیم که مــردی از این بابت بــه زندان 
 بیفتد کــه از توانمندی پرداخت مهریه را داشــته باشــد اما اســتنکاف کند.

وی در بخــش دیگــری از ســخنانش ارتبــاط میــان آمــوزش و پــرورش و 
دانشــگاه را در بحث خانواده مهم خواند و گفت: نقش صدا و ســیما و رســانه 
هــا نیــز در بحث آمــوزش خانواده مهــم اســت و برنامه های صدا و ســیما 
 کــه بســیار هم تنــوع دارد بایــد از حالت نظری بــه عملیاتی تبدیل شــود.

وی افــزود: در خصــوص برخی از جرایــم مانند فرار از منــزل و ضرب و جرح 
در خانــواده هــا ، باید توجه کــرد که دعــوای خانوادگی با دعــوای میان دو 
شــرور تفاوت دارد و قاضی صبــوری باید موضوع را مدیریت کند و بازداشــت 
 زوج یــا زوجه و نــگاه محض قضایی به این موضوع ما را به جایی نمی رســاند.

وی بــر بهــره گیــری از تاکیــدات قرآنــی در پیشــگیری از طــاق تاکید 
کــرد و گفــت: اگرچــه در دو ســال اخیــر بــا کاهش طــاق روبــرو بوده 
 ایــم امــا بایــد اســناد باادســتی در خصــوص طــاق اجرایــی شــود.

دادســتان تهران بــه تاش ماهــواره ها در ترویــج موضوع خیانــت زوجین 
بــه هــم و ترویج ســبک زندگــی غربی اشــاره کردو گفــت: آنها بنــا دارند 
نهــاد خانــواده را بهــم بزنند و باید دســتگاه هایی مانند بســیج ، مســاجد 
 و نهادهــای مردمــی ظرفیــت خــود را در ایــن بخــش نشــان دهنــد.

جعفری دولت آبادی گفت: در جلسه آینده نقش دستگاه ها در انجام وظایفشان را 
در حوزه خانواده مرور خواهیم کرد و تنها راه نجات از آسیب ها خانوادگی تقویت 

و تحکیم نهاد خانواده است.

عضو هیات رئیســه کمیســیون اصــل 9۰ مجلس 
تاکید کرد: در مجلس نیز بــه دولت کمک خواهیم 
کرد تا جلوی روند افزایشی قیمت دار را بگیرد.ولی 
داداشی عضو کمیســیون اصــل 9۰ مجلس شورای 
اســامی در گفت وگو با خبرگــزاری خانه ملت، با 

اشــاره بــه روند افزایش نــرخ دار در هفته جاری 
گفــت: افزایش نرخ دار در روزهــای اخیر ربطی به 
لوایح  مطروحه در مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
ندارد به نظر بنده این فشارها هر روز از طرف آمریکا 
به بازار اقتصادی ایران وارد می شود.عضو هیات رئیسه 

کمیســیون اصل 9۰ مجلس ادامه داد: از سوی دیگر 
شاهد هســتیم که برخی از کشورهای اروپایی نیز با 
آمریکا همراه شــدند، در گذشــته پیش بینی کرده 
بودیــم که اروپایی ها در تنگنــا از آمریکای حمایت 
خواهند کــرد، آنها هر روز با کشــورهای مختلف و 

همسایه ایران رایزنی می کنند تا نرخ ارز را در کشور 
بــاا ببرند در واقع آنها می خواهنــد اقتصاد ایران را 
زمین گیــر کنند.نماینــده مردم آســتارا در مجلس 
دهم شــورای اســامی  با بیان اینکه تصویب ایحه 

پالرمو نیز تاثیری بر اقتصاد کشور ندارد.

ولی داداشی:

می خواهند اقتصاد ایران را زمین گیر کنند
 گزیده خبر
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سیاسی

گزیده خبر

 رئیــس جمهور گفت: امروز در شــرایطی 
هستیم که جنگ اراده ها نتایج خود را نشان 
خواهد داد. هیــچ تردیدی به پیروزی اراده 

ملت بزرگ ایران در برابر آمریکا نداریم. 
به گــزارش  باشــگاه خبرنــگاران جوان،  
روز  روحانــی  حســن  حجت ااســام  
چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با تقدیر 
از مردم سختکوش و وفادار استان هرمزگان 
بخاطر محبت، بزرگواری و هوشــیاری آنان 
در این مقطــع تاریخی نســبت به دولت، 
اظهار داشــت: از مردم این استان به خاطر 
حضورشان در صحنه برای حمایت از دولت 
و نظام، تشکر می کنم.رئیس جمهور با بیان 
اینکه در سفر به استان هرمزگان طرح ها و 
پروژه های مهمی به بهره برداری رسید که در 
زندگی مردم و جامعه تأثیرگذار است، گفت: 
مهندسین، مسئوان و کارگزاران به معنای 
واقعی کلمه جــواب قاطعی به آمریکایی ها 
دادند و افتتاح 3 طرح مهم در یک اســتان 
موجب ارتقاء جایگاه ایران در سطح جهان 
و نمادی از توانمندی و پیشرفت ملت ایران 
اســت که در برابر چشــم جهانیان ظهور و 
بروز پیــدا کرد.دکتر روحانــی بهره برداری 
از 3 فاز پااشــگاه ستاره خلیج فارس طی 
2 سال گذشــته را حائز اهمیت برشمرد و 
اظهار داشت: امروز این پاایشگاه روزانه 3۶ 
میلیون لیتر بنزین با کیفیت یورو ۵، تولید 
می کند؛ همچنین بــا افتتاح طرح افزایش 
کیفیت بنزین در پاایشگاه بندرعباس، 14 
میلیون لیتر بنزین یورو ۵ از این پاایشگاه 
تولید می شــود.رئیس جمهور با بیان اینکه 
دولت و وزارت نفت در چند ســال گذشته 
با افزایش کیفیــت تولید بنزین و گازوئیل، 
گام مهمی در راستای حفظ محیط زیست 
برداشته است، ادامه داد: امروز بیش از 12۰ 
میلیون لیتــر در روز بنزیــن و گازوئیل با 
استاندارد یورو 4 و یورو ۵ تحویل مردم داده 
می شــود که این یک قدم بسیار بزرگ در 
زمینه حفظ محیط زیست است.روحانی با 
اشــاره به اینکه امروز خوشبختانه در تولید 
بــه خودکفایی رســیده ایم، خاطر  بنزین 
نشــان کرد: این از افتخارات دولت یازدهم 
و دوازدهم اســت که در ۵ ســال گذشته 
تولیــد بنزین به 2 برابــر افزایش یافته و از 
۵2 میلیون لیتر تا پایان امسال تولید بنزین 
کشور بیش از 1۰۰ میلیون لیتر خواهد بود 
و این توانمندی دولت را در شــرایط تحریم 
و اعمال فشار ها نشان می دهد.رئیس جمهور 
با اشــاره به الحاق زیردریایی مدرن فاتح به 
نیــروی دریایی ارتش جمهوری اســامی 
ایران، گفت: بهره بــرداری از این زیردریایی 
نشــان دهنده قدرت دفاعــی و توانمندی و 

قدرت کشور در صنایع دریایی است.
 روحانی با بیان اینکه خوشــبختانه صنایع 
دریایی ایران در طول ســال های گذشــته 
تحول مثبتی داشته است، افزود: اینکه امروز 
قادر هســتیم کشــتی، ناوچه و زیردریایی 
را ســاخته و تحویل دهیم، نشان از تحول 
گســترده در این صنعت اســت کما اینکه 
صنایع دریایی در جنوب کشــور، می تواند 
تحوات بســیار خوبی در راستای افزایش 
اشتغال و تولید بوجود بیاورد.رئیس جمهور 
با اشاره به شکست های پیاپی آمریکا بویژه 
در زمینه سیاســی در توطئه هایی که علیه 
جمهوری اســامی ایران داشــته و دارد، 
گفت: امــروز میــان ایــران و آمریکا یک 
زورآزمایی حداکثری اســت به معنای آنکه 
امروز آن ها از حداکثر توانشــان علیه ملت 
ایران اســتفاده می کنند و ملــت ایران هم 
از حداکثــر اراده، امید و اعتمادش در برابر 
آن ها اســتفاده می کند و این شرایط کمتر 
در گذشته بوده است. روحانی با بیان اینکه 
امروز در شرایطی هستیم که جنگ اراده ها 
نتایج خود را نشان خواهد داد، تأکید کرد: 
هیچ تردیدی به پیــروزی اراده ملت بزرگ 
ایــران در برابر آمریکا نداریم.رئیس جمهور 
با اشاره به اینکه آمریکایی ها در اردیبهشت 
امسال در همراهی اروپا با خود برای خروج 
از برجام یکبار دچار شکســت شدند، افزود: 
آن هــا اوایل پاییز در ســازمان ملل متحد 
اجاس ویژه شــورای امنیــت علیه ایران 
تشــکیل دادند و از پیش اعام کردند قرار 

است این نشســت در سطح سران تشکیل 
شــود، اما بخاطر فشار هایی که بود، مجبور 
شدند که اعام کنند موضوع نشست ایران 
نیست و می خواهند راجع به صلح و امنیت 
و ســاح کشــتار جمعی بحث کنند.دکتر 
روحانی ادامه داد: آمریکایی ها در مقام عمل 
همه توان خود را بــکار گرفتند که در این 
نشست کشــور ها را برای مخالفت با برجام 
با خــود همراه کنند، امــا تمامی 14 عضو 
دیگر شورای امنیت با آمریکا مخالفت کرده 
و باعث شدند، شکست مفتضحانه سیاسی 
برای آمریکا در شــورای امنیت ســازمان 
ملل بوجود بیاید.رئیس جمهور با اشــاره به 
طراحی آمریکایی ها برای برگزاری اجاس 
ورشــو، گفت: آن ها ابتدا بــه وضوح اعام 
کردند که این اجاس علیه ایران اســت و 
حتی در بیانیــه ابتدایی خود موضوع ایران 
را مطــرح کرده بودنــد، اما زمانــی که با 
مخالفت همه کشــور ها مواجه شدند، ناچار 
شدند موضوع را تغییر داده و بگویند درباره 
خاورمیانه اســت.دکتر روحانی خاطر نشان 
کرد: آن ها نتوانستند یک جلسه آبرومندانه 
را در ورشو تشــکیل دهند و علیرغم آنکه 
اتحادیه اروپا، متحد نزدیک آمریکا بشــمار 
می رود و این نشســت هم در یک کشــور 
اروپایی برگزار شد، اما بسیاری از کشور های 

مهم اروپایی در سطح نازلی شرکت کردند.
رئیس جمهور با اشاره به مخالفت کشور های 
اروپایــی در برابــر تقاضای معــاون رئیس 
جمهور آمریکا برای خروج از برجام، گفت: 
آن ها قاطعانه پاســخ دادند کــه در برجام 
خواهنــد ماند و در عین حال رئیس مجمع 
نماینــدگان آمریکا هم اقدام رئیس جمهور 
این کشــور در خروج یک جانبه از برجام را 
اشتباه عنوان کرده اســت.دکتر روحانی با 
بیان اینکه آمریکایی ها در برگزاری اجاس 
ورشــو به دنبال دو هدف ایران هراســی و 
فراموش کردن موضوع فلسطین بودند که 
در هیچ کدام موفق نشــدند، اظهار داشت: 
البته نخست وزیر رژیم صهیونیستی با چند 
کشور دست نشانده جلسه کوچکی درباره 
فلســطین برگزار کردند، اما این جلسه به 
حدی بــا بی آبرویی برگزار شــد، که وقتی 
لحظاتی از آن جلســه در فضــای مجازی 
منتشــر شــد، ناچار شــدند که فوراً آن را 
حذف کنند.رئیس جمهور خاطر نشان کرد: 
ملت های مســلمان منطقه این اقدام را به 
عنوان یک مضحکــه دیدند و حیثیت آنها، 
پیش ملت های خودشان رفت.دکتر روحانی 
با بیان اینکه جمهوری اســامی ایران برای 
ســومین بار در دادگاه بین المللی در برابر 
آمریکا به پیروزی رســید، اظهار داشــت: 
آمریکایی ها در موضــوع 2 میلیارد داری 
که از حســاب های ایران به طور غیرقانونی 
برداشت کرده بودند، اعام کردند که دادگاه 
امــا برخاف  ندارد،  صاحیت رســیدگی 
نظر آن هــا این دادگاه چند روز پیش اعام 
صاحیت کرد، کما اینکه همین دادگاه در 
مورد برجام نیز چندی پیش 2 رأی به نفع 
ایران صادر کرده بود.رئیس جمهور افزود: در 
تاریخ ملت ایران و حکومت آمریکا کم نظیر 
اســت که در دادگاهی بین المللی هنگامی 
که ایران در برابر آمریــکا قرار دارد بتوانیم 
در طول چند ماه 3 بار به پیروزی دســت 

پیدا کنیم.دکتر روحانی با اشاره به اقدامات 
دیگر آمریکا علیه ملت ایران از جمله تهدید 
آژانــس بین المللی انرژی اتمــی و اعمال 
فشار به بانک ها و شرکت های تجاری برای 
ممانعت از همکاری آن ها بــا ایران، گفت: 
اقدام آمریکایی ها در اعمال فشار به بانک ها 
و شــرکت ها برای همکاری با ایران صد در 
صد تروریستی اســت.رئیس جمهور افزود: 
هنگامــی که برخاف مقــررات بین المللی 
بانک و شرکتی را برای همکاری با کشوری 
تهدیــد بــه جریمه می کننــد در حقیقت 
موجــب ایجاد ارعاب در بخش های بانکی و 
تجاری شده و یک عمل تروریستی اقتصادی 
را انجام می دهند.دکتر روحانی با بیان اینکه 
همواره اعام کرده ایم که آمریکا هیچ گاه با 
تروریسم مبارزه نکرده و در بسیاری موارد از 
تروریست ها حمایت کرده است، خاطر نشان 
کرد: آمریکا با اقدام خود برای اعمال فشار به 
شرکت های تجاری برای همکاری با ایران، 
خود بانی حرکات تروریستی است تا مردم 
نتوانند به نیازمندی های خود دســت پیدا 
کرده و شرکت ها و تجار ایرانی و همچنین 
شرکت های خارجی که می خواهند در ایران 
کار کنند، نتوانند به راحتی فعالیت های خود 
را انجام دهند.رئیس جمهور با اشاره به اینکه 
آمریکا همچنان به اعمال تروریســتی خود 
علیه ملت ایران ادامه داده و فشار هایی را بر 
این ملت تحمیل می کند، تأکید کرد: دولت، 
ملت و قوای دیگر در کنار هم بوده و اتحاد 
و وحدت ما می تواند در برابر فشــار آن ها ما 
را به موفقیت رسانده و پیروز میدان باشیم.

دکتر روحانی با اشــاره به برگزاری اجاس 
کامًا موفــق و هماهنگ 3 کشــور ایران، 
روســیه و ترکیــه در ســوچی، همزمان با 
برگزاری اجاس مفتضــح آمریکایی ها در 
ورشــو، گفت: یکی از انتقادات صریح هر 3 
کشور علیه فعالیت های آمریکا در سوریه بود 
و معتقد بودیم کــه آن ها برخاف مقررات 
بین المللی در این کشــور حضور داشــته و 
تاکنون با انجام اقدامات تجاوزگرانه تاکنون 

به نفع تروریست ها فعالیت کرده اند.
رئیس جمهور بــا بیان اینکه اصل انتقاد و 
محکومیت حضور آمریکایی ها در ســوریه 
مورد توافق 3 کشور در اجاس سوچی بود، 
گفت: تجاوزات نابجای صهیونیســت ها در 
ســوریه، مبارزه پیگیر با تروریسم و مسأله 
شــرق فرات و ادلب از موضوعاتی بود که 
3 کشــور در اجاس سوچی نسبت به آن 
اتفاق نظــر داشــتند.دکتر روحانی خاطر 
نشان کرد: اجاس سوچی در برابر اجاس 
تصنعی ورشــو یک نشســت تأثیرگذار و 
محکم بود و این هم یکی از شکســت های 
آمریکا در مســایل منطقه تلقی می شود.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری 
اســامی ایران به دنبال همکاری با همه 
کشور های دوست است، گفت: اصل تعامل 
با کشــور ها برای ما حائز اهمیت بوده و در 
این راســتا با کشــور های دوست خود در 
منطقه و ســایر نقاط جهان از جمله اروپا 
همــکاری می کنیم.دکتر روحانی افزود: ما 
آمــاده همکاری و تعامل با دنیا هســتیم، 
اما کشــور هایی که با ما کار می کنند باید 
کامًا حواسشــان جمع باشد که به دنبال 
زیاده خواهی نباشــند؛ چرا که ملت ایران 

بر اصول خود ایستاده و مسایل مهمی که 
در راستای منافع ملی بشمار می رود مورد 
توجه آنان بوده و زیاده خواهی ها هرگز مورد 
پسندشان نیست.رئیس جمهور با تأکید بر 
اینکه ملــت ایران هرگز زیر بار زورگویی و 
قلدرمآبــی نمی رود، گفــت: گاهی برخی 
کشــور ها تمایات و خواسته ها و اظهارات 
غیردقیق نســبت به ایران مطرح می کنند 
و ایــن در حالی اســت کــه همانطور که 
می خواهیم با اروپا روابط خوب و صمیمانه 
داشته باشیم، اما هرگز رفتار غیرمسئوانه 
هیچ کس را نمی پذیریم.دکتر روحانی ادامه 
داد: همه باید نســبت به پیمان و تعهدات 
خود عمل کرده و بــا بیان توقعات جدید 
فرار رو به جلو نداشــته باشد و خواست ما 
این است که روابط دوستانه مان با اتحادیه 
اروپا ادامه داشته باشد و آن ها هم همانگونه 
که قول و وعده داده اند و در برابر دوربین ها 
اعام کردند به تعهدات خود به طور دقیق 
عمل کنند، چرا کــه این به نفع منطقه و 
جهان است.رئیس جمهور با اشاره به صدور 
بیانیه مهم از ســوی رهبر معظم انقاب، 
پــس از 22 بهمن، گفــت: البته مخاطب 
اصلی ایشــان در این بیانیه جوانان بودند، 
اما نکاتی در آن وجــود دارد که همه باید 
نسبت به آن احســاس مسئولیت کرده و 
به آن عمل کنیم.دکتر روحانی با اشاره به 
اینکــه پیام رهبری برای گام دوم انقاب و 
دهه جدید پیش رو بود که در آن، ایشــان 
به نکات بســیار مهمی تأکید کرده و آن ها 
را متذکر شدند، افزود: رهبر معظم انقاب 
در ایــن بیانیه، امید و نگاه خوشــبیانه ای 
نســبت به آینده کشور و انقاب داشتند و 
این موضوعی کلیدی اســت که اگر همه 
نسبت به آینده کشور و انقاب با امیدواری 
و خوش بینی بنگریم و مشــکات را بزرگ 
نکرده و نسبت به ملت بیش از پیش اعتماد 
داشته باشــیم، می توانیم به نکات مد نظر 
رهبری دســت پیــدا کنیم.رئیس جمهور 
افزایش امید و اعتماد در کشــور را موجب 
اضطراب دشمنان دانست و گفت: مردم ما 
باید محکم باشــند و دشمن را بتوانیم در 
مأیوس کردن مردم از آینده دچار شکست 
و اضطراب کنیم.دکتر روحانی با بیان اینکه 
رهبــر معظم انقاب در این پیام همچنین 
به انعطاف پذیری انقاب، اشــاره کرده اند، 
افزود: انقاب اسامی یک سیستم خشک 
و غیرپویا، نیست و ما همچنانی که بر روی 
اصول خود ایستاده و آن ها را غیرقابل تغییر 
می دانیم، معتقدیم باید حوادث و پدیده های 
نــو را مورد توجه قرار دهیم.رئیس جمهور 
خاطر نشــان کرد: انقاب اسامی باید در 
ادامه راه خود انعطاف پذیری ازم را داشته 
باشد، چرا که این پویایی و انعطاف پذیری 
یکی از نکاتی است که همگان وظیفه داریم 
نســبت به آن اقدامات ازم را انجام دهیم.

دکتر روحانی با اشــاره بــه تأکیدات رهبر 
معظم انقاب نســبت به موضــوع علم و 
دانش، اظهار داشــت: موضوع علم و دانش 
برای نسل جوان، دانشــگاه ها و آموزش و 
پرورش و مراکــز علمی و تحقیقاتی، مهم 
و همه مخاطب این دستور رهبری هستند 
و همه باید تاش کنیم تا در علم، دانش و 
فناوری شــیوه های خود را به روز کرده و 
در نتیجه سرعت خود را در علم و فناوری 
افزایش دهیــم. کما اینکه در ســال های 
گذشــته سرعت پیشرفت های ما در علم و 
فناوری در منطقه و جهان بسیار خوب بوده 
است.رئیس جمهور با اشــاره به تأکیدات 
مقام معظم رهبری نسبت به رعایت مسأله 
اخاق و معنویت، اظهار داشت: هدف اصلی 
انقاب این بود تا بــرادری، تعاون، اخاق 
حســنه و همیاری، گفتگــوی صحیح و 
درست و موقع شناسی را ترویج و گسترش 
دهد و این نکاتی است که همه باید به آن 
توجه کنند.دکتر روحانی خاطر نشان کرد: 
امروز جناح ها و احــزاب در برابر این بیان 
رهبری وظیفه ســنگینی بــردوش دارند، 
بویژه در ماه هایــی که به انتخابات منتهی 
می شود، باید توجه بیشتری داشته باشیم 
و بتوانیم آن مسیری که هدف انقاب بود 

را دنبال کنیم.

حسن روحانی در جلسه هیات دولت:

ملتایرانزیربارزورگویینمیرود



مدیرعامل سازمان آرامستان های اصفهان :
 تاکنون ۶۱ هزار حفره قبر پیش فروش 

شده است
 سمیه کربایی -مدیرعامل سازمان آرامستان های اصفهان گفت: 
۴۳  آرامســتان در سطح شــهر وجود دارد که در این بین ۱۸ 
آرامستان محلی در سطح شهر، کار تدفین را به صورت رسمی و 
با اخذ مجوزهای مرسوم انجام می دهد و ازم به ذکر است که این 
آمار امامزاده ها را شامل نمی شود و متولی امامزاده ها و تدفین های 

این مناطق به عهده اداره اوقاف است.
وی با اشــاره به اینکه اکثر آرمســتان ها در غرب شهر اصفهان 
واقع شــده اند، گفت: بودجه ای برای ســاخت یک غسالخانه در 
غرب اصفهان تخصیص داده شــده و در شــش ماه اول سال۹۸ 
مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.جعفریان فرد افزود: در سال 
۹۷خدماتی در باغ رضوان اصفهان انجام شده که مورد درخواست 
مردم بوده اســت، از جمله این موارد اصاح هندســی »میدان 
رحیل« در ابتدای باغ رضوان، افزایش دوربین های مدار بســته 
و رفع و رجوع مشــکات با سرعت بیشتر و آغاز عملیات ترمیم 
ورودی آرامســتان از ســمت خیابان جی بوده است.وی اظهار 
داشــت: آرامستان مرکزی شهر  اصفهان دارای یک هزار و ۳۰۵ 
هکتار مســاحت اســت که ۱۷۰هکتار از آن فضای سبز است و 
۱۰ هزار هکتار دیگر به زودی در احداث فاز ســوم این مجموعه 
اضافه خواهد شــد.وی افزود: آرامســتان باغ رضوان از شش فاز 
تشکیل شده که تا کنون دو  فاز آن مورد بهره برداری قرار گرفته 
و فاز ســوم آن به زودی احداث خواهد شد، همچنین یک قطعه 
برای ایثارگــران و خانواده های آنها و  چهار بلوک برای نام آوران 
اعم از ورزشــکاران، هنرمندان، صدیقین و مفاخر شــهر در نظر 
گرفته شده است.جعفری فرد در خصوص قیمت قبور گفت: انواع 
قیمت برای قبرها وجود دارد، بعضی از قبرها تحت شــرایطی به 
طور رایگان در اختیار وابستگان قرار می گیرند، اما خرید قبر در 
فازهای قدیمی آرامستان همچون قطعات یک، دو و سه حداکثر 
تا ۴میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه بر هســتند. در خصوص 
واگذاری قبور پیش خرید شده، قبرها تنها قابل واگذاری به اقوام 
درجه یک هستند در غیر این صورت، فروش قبرها فقط با نظارت 
ســازمان ممکن است و با قیمت روز هر قبر خریداری می شود، 

تاکنون ۶۱ هزار حفره قبر پیش فروش داشته ایم.

در سال آینده عملیاتی می شود:
اجرای زیرساخت فیبرهای نوری در 

شهرقدس
مسعود مختاری شهردار قدس، با اشاره 
به ضرورت بهره گیری از سیستمهاي 
حمل و نقل هوشمند در سطح شهر، 
از عملیاتی شدن توسعه زیرساختهای 
فیبر نوری برای افزایش دوربین های 

نظارتی ســطح شهر از ســال آینده خبر داد.به گزارش مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شــورای اسامی و شهرداری قدس، 
مســعود مختاری با اشاره به لزوم بهره گیری از سیستم حمل و 
نقل هوشمند در سطح شهر، اظهار داشت: در سالهاي اخیر رشد 
روز افزون جمعیت و  به تبع آن افزایش وســایل نقلیه، مسائل 
و مشــکات حمل و نقلی از قبیل آلودگیهای زیست محیطي، 
کاهش منابع انرژي، افزایش خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از 
ســوانح و تصادفات، مشکات نظارت و مدیریت در حمل و نقل 
شــهري، افزایش زمانهاي تلف شده و غیره را به یکی از دغدغه 
های جدي شــهرها تبدیل کرده است.شــهردار قدس افزود: در 
همین راستا یکي از راهکارهاي کارآمد و ارزشمند که در زمینه 
مشکات حمل و نقلی مطرح مي گردد، هوشمندسازي سیستم 
حمل و نقل)ITS( مي باشــد که از مهمترین مزایاي استفاده از 
این سیســتم هاي هوشمند در زمینه حمل و نقلی مي توان به 
افزایش کارایي حرکت و جابجایي کاا و مســافر، کاهش تراکم 
ترافیک، افزایش توان مطالعاتي و مدیریتي ساختارهاي حمل و 
نقل، افزایش ایمني، کاهش هزینه هاي عملیاتي و عوارض زیست 
محیطي و مصرف سوخت اشــاره کرد.وی در ادامه بیان داشت: 
خوشــبختانه با اجراي زیرساخت فیبر نوري بر اساس تجهیزات 
میکرو داکت و میکرو فیبر در مســیر بلوارهای انقاب، شــهید 
کلهر، جمهوري و تولیدگران اولین قدم در ایجاد شهر هوشمند 
برداشته شده است.شهردار قدس، تصریح کرد: عملیات اجرایی 
در مسیرهای فاقد فیبر نوری نیز در سه فاز، فاز یک در محدوده 
مرکزي و شمال و جنوب مرکز به طول تقریبي۵۰۰۰ متر در ۴ 
مسیر، فاز دوم در محدوده غربي به طول تقریبي۱۱۰۰۰ متر در 
۵ مسیر و فاز سوم در محدوده شرقي به طول تقریبي ۶۰۰۰ متر 
در ۷ مســیر تعریف شده است که عملیات اجرایی آن با انتخاب 

پیمانکار حائز صاحیت از سال ۹۸ شروع خواهد شد.

مرکز تروما و اورژانس ۱۵۲ تختخوابی 
شهید نبوی گرگان با حضور رئیس جمهور 

افتتاح شد
مرکــز تروما و اورژانــس ۱۵۲ تختخوابی شــهید نبوی )۵آذر( 
گرگان به عنوان بزرگترین پروژه  طرح تحول سامت در گلستان 
صبح امروز با حضور رئیس جمهور افتتاح شــد.دکتر عبدالرضا 
فاضل رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان گلستان صبح امروز 
در حاشــیه افتتاح مرکز تروما و اورژانس ۱۵۲ تختخوابی شهید 
نبوی گــرگان در جمع خبرنگاران اظهارداشــت: مرکز تروما و 
اورژانس ۱۵۲ تختخوابی شــهید نبوی )۵آذر( گرگان به عنوان 
بزرگترین پروژه  طرح تحول ســامت در گلستان امروز با حضور 
رئیس جمهور افتتاح شد.وی افزود: مرکز تروما و اورژانس ۱۵۲ 
تختخوابی شــهید نبوی گــرگان در ۷ طبقه با زیربنای بیش از  
۱۱ هزار مترمربع احداث شده است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
اســتان گلســتان گفت: این مرکز دارای مرکز تصویر برداری و 
تاسیسات، فوریت های پزشــکی ۱۶ تخت، اتاق عمل اورژانس، 
بخش احیاء، داروخانه، آزمایشــگاه، ۴۸ تخت بستری اورژانس، 
۴۲ تخت بســتری و شیمی درمانی و سرطان،۳۶ تخت بستری 
جراحی،۱۴ تخت اتاق عمل، ۱۱ تخت بســتریicu، مراقبتهای 

ویژه مغزو اعصاب، فضای آموزشی و آمفی تئاتر است.

مجیری خبر داد: 
پیشرفت ۴۰ درصدی احداث بازار کوثر شهرک 

شهید کشوری 
محمد مجیری اظهار کرد: "بازار روز کوثر ۱۵" زیربنای ۸۰۰۰ مترمربعی دارد 
که از این میزان ۳۰۰۰ مترمربع به فضای فروشــگاهی و ۵۰۰۰ مترمربع به 
پارکینگ اختصاص دارد.وی با بیان اینکه تاکنون این بازار ۴۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشــته اســت، ادامه داد: این بازار شــامل یک طبقه پارکینگ در 
زیرزمین و فضای فروشگاهی و انبار در طبقه همکف است که با برآورد هزینه 
۱۹۰ میلیارد ریال در حال احداث اســت و در ســال آینده در اختیار اهالی 
منطقه شش و ساکنان شهرک شهید کشوری قرار خواهد گرفت.مدیرعامل 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان 
بــا بیان اینکه بازار روز کوثر ۱۵  مجهــز به پارکینگ در طبقه زیرین بازار با 
ظرفیت ۲۰۰ خودرو است، ادامه داد: با توجه به اینکه یکی از مشکات برخی 
از بازارهای روز نداشــتن پارکینگ است، از این رو احداث پارکینگ برای این 
بازارها در نظر گرفته شده اســت.مجیری خاطرنشان کرد: اقام عرضه شده 
در بازارهای روز با بهترین کیفیت و قیمت مناســب عرضه می شود و با توجه 
به اینکه این بازارها کااها را بدون واســطه از تولید کننده خریداری می کند، 
کااها با قیمت مناســب عرضه شده و تمام مایحتاج عمومی و سبد کااهای 
مورد نیاز خانواده ها را حداقل با پنج تا ۴۰ درصد تخفیف نســبت به قیمت 
درج شده در پشت جلد کاا عرضه می کند.وی تصریح کرد: احداث بازارهای 
روز در مناطق مختلف شهری حجم سفرهای درون شهری را کاهش می دهد 

و در مصرف سوخت و حامل های انرژی صرفه جویی می شود.

جامعه خادمان نماز در قم تشکیل شود/ لزوم ارائه 
الگو برای ترویج فرهنگ نماز

مدیرکل اوقاف اســتان قم خواستار شــکل گیری جامعه خادمان نماز از بین 
جوانان و خانواده های متدین شد و گفت: این افراد می توانند به عنوان الگوهای 
مد نظر در حوزه نماز به جامعه معرفی شــوند.به گزارش روابط عمومی اداره 
کل اوقاف و امور خیریه استان قم، حجت ااسام والمسلمین عباس اسکندری 
در دیدار مدیر ســتاد اقامه نماز استان قم با وی اظهار کرد: نماز ستون دین 
 و محملی برای رشــد و شــکوفایی انسان در مســیر کمال و سعادت است.

وی افــزود: چنانچــه نگرش عمومی نســبت بــه مقوله نماز تغییــر یابد و 
همــگان پی بــه اهمیت این فریضــه الهی ببرنــد، وضعیت اقامــه نماز و 
 توجــه بــه این عبادت عظیم هم بهتــر و با کیفیت تر از قبل خواهد شــود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان قم با بیان اینکه برای این منظور باید از 
زبان هنر بهره جست خاطرنشان کرد: ارائه الگوهای مناسب رفتاری و عملی 
به اقشار مختلف جامعه سبب گرایش بیشتر آنها به هدفی می شود که مد نظر 
 قرار دارد و در زمینه ترویج فرهنگ نماز هم باید از این شــیوه استفاده شود.

وی ادامه داد: دنیای غرب با استفاده از روش الگوپردازی توانسته است در بین 
ملت ها رســوخ کند چرا که عموم مردم به ویژه نسل جوان، گرایش زیادی به 
 سمت الگوها و اســوه هایی دارند که از طرق مختلف به آنها معرفی می شود.

اســکندری در ادامــه خواســتار شــکل گیری جامعــه خادمــان نمــاز از 
بیــن جوانــان و خانواده هــای متدین شــد و افــزود: این افــراد می توانند 
 بــه عنــوان الگوهای مد نظــر در حــوزه نماز بــه جامعه معرفی شــوند.

مدیــرکل اوقــاف و امور خیریه اســتان قــم، فعالیت ســتاد اقامــه نماز 
اســتان را مصــداق بارز تــاش در راســتای احیای فریضه الهی دانســت 
 و گفــت: این اقدامــات تاثیرگــذاری خوبی بــر جامعه هدف داشــته اند.

 بازدید سرپرست وزارت بهداشت از پروژه های در 
حال ساخت دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 سرپرســت وزارت بهداشت که با کاروان تدبیر و امید به استان گلستان سفر 
کرده اســت، از پروژه های در حال ســاخت پردیس خودگردان بین الملل و 
همچنین ســامتکده طب مکمل و ایرانی دانشــگاه علوم پزشکی گلستان، 
بازدیــد کرد.به گزارش وبــدا، پردیش خودگردان بین الملل دانشــگاه علوم 
پزشکی گلســتان در زمینی با زیربنای ۵۲۰۰ متر مربع در ۴ طبقه در حال 
ســاخت است و در حال حاضر ۵۸ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد.این واحد 
آموزشی دارای ۶ کاس ۱۰۰ نفره، مرکز آزمون الکترونیک، آزمایشگاه و مرکز 
مهارت های بالینی است. سامتکده طب مکمل و ایرانی دانشگاه علوم پزشکی 
گلستان نیز در زمینی با مساحت ۳۰۰ متر مربع و با زیربنای ۱۹۰۰ متر مربع 
و با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد تومان، ساخته شده است.ساخت سامتکده طب 
مکمل و ایرانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از بهمن ماه سال ۹۵ آغاز شده 
و در حال تجهیز اســت که در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید. 

کاربری این مرکز، آموزشی، پژوهشی و درمانی است.

جلسه کمیته منتخب ارتقای عضو هیئت علمی 
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی و خانواده دانشکده 

پزشکی برگزار گردید
جلسه کمیته منتخب ارتقای یک نفر از اعضای هیئت علمی گروه آموزشی 
پزشکی اجتماعی و خانواده  دانشکده پزشکی گرگان از مرتبه استادیاری به 
دانشــیاری با حضور کمیته منتخب در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار 
شد.دکتر سیدمهران حسینی معاون آموزشی و دبیر کمیته ارتقاء ضمن اعام 
این خبر افزود: این جلســه با هدف بررســی، بحث و تبادل نظر مستندات 
ارسالی توسط عضو محترم هیئت علمی گروه آموزشی پزشکی اجتماعی و 
خانواده در خصوص ارتقای رتبه علمی ایشــان برگزار  گردیده، که به دلیل 
بررســی موارد بیشتر طی جلســه آتی مابقی موارد ارسالی بازبینی و مورد 
تاییــد نهایی قرار خواهد گرفت.وی افــزود: پس از تایید در کمیته منتخب 
کلیه موارد ارسالی به کمیته تخصصی دانشگاه ارسال می شود.وی در ادامه 
گفت: پرونده های ارتقای اعضای هیئت علمی در صورت تکمیل بودن کلیه 
مســتندات فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی در جلسه کمیته منتخب 

ارتقاء دانشکده بررسی می گردد.

دامنه رکوردزنی نرخ طا در بازارهای جهانی به بازار 
سکه تهران رسید به طوری که قیمت هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز )چهارشــنبه( به 
چهــار میلیون و ۶۴۲ هزار تومــان افزایش یافت.به 
گزارش ایرنا، نخستین روز از آخرین ماه سال با رشد 
چشمگیر قیمت طا در بازارهای جهانی همراه شد و 

آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، نگرانی ها 
از کند شدن رشد اقتصاد جهان و تضعیف ارزش دار 
سبب شده تا قیمت طا با ثبت رکورد ۱۳۴۳ دار و 
۷۰ سنت در هر اونس، به بااترین رقم در ۱۰ ماهه 
گذشته برســد.در عین حال دیروز بازارهای جهانی 
منتظر انتشار صورت مذاکرات نشست سیاستگذاری 

فدرال رزرو آمریکاست که خود بر نرخ ها تاثیر دارد 
زیرا کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا قرار اســت 
امروز صورت مذاکرات نشســت ماه گذشته خود را 
منتشــر کند.این دایل در مجموع سبب شد دیروز 
در بــازار تهران هر مثقال طــا یک میلیون و ۸۶۹ 
هزار تومان و هر گرم طای خام ۱۸ عیار ۴۳۱ هزار 

و ۴۵۸ تومان قیمت گذاری شود.در بازار مسکوکات 
نیز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم چهار 
میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، هر نیم ســکه ۲ میلیون 
و ۵۵۰ هزار تومان، هر ربع سکه یک میلیون و ۶۳۰ 
هزار تومان و سکه گرمی ۸۳۰ هزار تومان به فروش 

رفت.

استانهاقیمت سکه با رکوردزنی نرخ جهانی طا صعودی شد

استانها
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اقتصاد کان

معاون پذیــرش و بازاریابی فرابورس ایران 
گفــت: بهترین روش های واگذاری ســهام 
باشگاه های پرسپولیس و استقال به بخش 
خصوصــی از طریق بازار ســرمایه، عرضه 
به صــورت بلوک های ســهام مدیریتی در 
فرابورس یا تشکیل صندوق سرمایه گذاری 
بخش ورزش اســت.»رضا غامعلی پور« در 
گفت وگو با ایرنــا درباره چگونگی واگذاری 
باشگاه های پرسپولیس و استقال به بخش 
خصوصــی از طریق بازار ســرمایه، افزود: 
پیشنهاد می شــود سازمان خصوصی سازی 
فرصــت مشــخصی مثا ۶  ماهــه در نظر 
گیرد تا کنسرسیوم های ورزشی متقاضی  ب
شامل شرکت هایی متشکل از باشگاه داران، 
چهره های ورزشــی، هواداران و اسپانسرها 
تشکیل شــود.وی اضافه کرد: در گام بعد، 
در قالب مزایــده در بازار ســوم فرابورس 
بین این کنسرســیوم ها رقابت برای عرضه 
بلوکی ســهام این ۲ باشــگاه انجام شود.
غامعلی پور با بیان اینکه مزیت این روش 
آن است که مدیریت این باشگاه ها به افراد 
صاحب صاحیت و دارای توان مالی واگذار 
می شود، گفت: می توان حداقل ۵۱ درصد 
سهام باشگاه های پرسپولیس و استقال را 
به این شــکل واگذار کرد و  پس از گذشت 
دوره ســه تا پنج ساله و حصول اطمینان از 
مدیریت مناسب در باشگاه، باقیمانده سهام 

را به صورت خرد در فرابورس عرضه  کرد. 
وی تاکید کرد:  با توجه به اهمیت ســرمایه 
اجتماعی این باشــگاه ها، اساســنامه باید 
طــوری تنظیم شــود کــه امــکان تایید 
صاحیت هیات مدیره باشــگاه ها توســط 
وزارت ورزش و جوانان وجود داشته باشد، 
همانطور که اکنون صاحیت هیات مدیره 
بانک ها توســط بانک مرکــزی تایید می 
شــود.معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس 
ایــران، روش دیگر برای واگذاری ســهام 
باشگاه های ورزشــی را تشکیل »صندوق 

ســرمایه گذاری بخش ورزش« اعام کرد و 
گفت: این صندوق با هدف سودآوری برای 
تداوم حیات ورزشــی باشگاه ها و موسسه 
های ورزشی و همچنین توسعه درآمدزایی 
صنعــت ورزش فعالیت می کند و در جذب 
سرمایه گذاران موثر است.معاون پذیرش و 
بازاریابی فرابورس ایران با بیان اینکه صورت 
مالی برای دو باشگاه استقال و پرسپولیس 
تهیه شده اما این صورت های مالی تاکنون 
منتشر نشده اســت، گفت: رئیس سازمان 
خصوصی سازی در جلســه ای که در مورد 
واگذاری باشگاه های ورزشــی برگزار شد، 
اعام کرد صورت مالی حسابرســی شــده 
این دو باشگاه آماده شده است.به گفته وی، 
اگر واگذاری باشــگاه ها به بخش خصوصی 
مطابق یک برنامه ریزی زمان بندی شــده و 
اهداف مشــخص و با استفاده از روش های 
عملیاتــی موثر انجام شــود، موجب بهبود 
وضعیت فوتبال باشــگاهی و ملی و در پی 
آن اقتصاد ورزش می شــود.وی یادآور شد: 

یکی از راه های گریز از ســاختار غیررقابتی 
باشگاه های فوتبال در ایران، خصوصی سازی 
باشــگاه ها از طریق عرضه ســهام آن ها در 
بازار سرمایه است.غامعلی پور ادامه داد: از 
آنجا که بازار سرمایه، بازاری شفاف، رقابتی 
و تحــت نظارت اســت و فضایی امن برای 
فعالیــت اقتصادی فراهــم می کند، حضور 
باشگاه ها در ساختار این بازار، اعتماد افراد 
بــرای ســرمایه گذاری در آنهــا را افزایش 
می دهد و از طرفی به توسعه جذب درآمد 
در اقتصاد فوتبال کشور نیز کمک می کند.

معاون پذیــرش و بازاریابی فرابورس ایران 
گفــت: باشــگاه های ورزشــی در ایران به 
حمایت های دولت وابسته بوده اند از این رو 
نتوانســته اند برای خود مدل درآمدی تهیه 
کننــد.وی با بیان اینکه از نظر مالکیت، هر 
باشگاه باید به صورت یک موسسه تجاری 
به ثبت رسیده باشــد، افزود: باشگاه های 
حرفه ای باید قادر به تامین هزینه های خود، 
سودآوری سالیانه از طریق مدل های کسب 

درآمد مرسوم در دنیا، کاهش بدهی ها با ارائه 
برنامه مدیریتی کارا و نمایش افقی روشن 
از آینده تجاری باشــگاه برای جلب اعتماد 
سرمایه گذاران باشــند.غامعلی پور اصلی 
ترین منابع درآمدی صنعت فوتبال را حق 
پخش تلویزیونی، اسپانسرینگ و درآمد روز 
مسابقه اعام کرد و گفت: از مهم ترین منابع 
درآمدی باشــگاه ها، حق پخش تلویزیونی 
است و هرچه پخش مســابقات فوتبال در 
سطوح باشگاهی، ملی و بین المللی وسیع تر 
باشد، میزان جذب حامیان مالی باشگاه ها 
بیشتر خواهد بود.وی وجود اطاعات شفاف 
و کامل اقتصادی در مورد یک ورزش خاص 
را از مهم ترین ابزار تصمیم گیری شرکت ها 
برای ورود منابع مالی سرمایه گذاران به آن 
ورزش دانســت و اضافه کرد: باشــگاه های 
حرفــه ای می تواننــد با افشــای اطاعات 
مدیریتی و مالی خود ســود بیشتری را از 
طریــق حامیان مالی و ســرمایه گذاران به 
دســت آورند.به گزارش ایرنا، وزیر ورزش و 
جوانان ششــم بهمن ماه گفت: مصرانه به 
دنبال تحقق خصوصی ســازی و واگذاری 
باشگاه های استقال و پرسپولیس هستیم.

ســازمان خصوصی سازی نیز چندی پیش 
اعام کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهوری 
و وزیــر ورزش و جوانان مبنی بر واگذاری 
سهام ۲ باشــگاه، این سازمان در نظر دارد 
براســاس برنامه زمان بندی شده تا پایان 
امسال مزایده برگزار کند.کمیسیون تلفیق 
مجلس شورای اســامی مصوبه ای درباره 
واگذاری سهام اســتقال و پرسپولیس از 
طریق فرابورس تا شــهریور ۱۳۹۸ دارد.در 
صورت تصویب نهایی مصوبه کمیســیون 
تلفیق در مجلس شــورای اسامی، وزارت 
ورزش و جــوان مکلف می شــود چنانچه 
باشگاه استقال و پرسپولیس امسال واگذار 
نشــود تا شهریور ۱۳۹۸ از طریق فرابورس 

این گام برداشته شود.

شــاخص کل بورس دیروز )ســه شنبه( 
با رشــد ۲ هزار و ۱۰۲ پله ای نســبت به 
دیروز به جایگاه ۱۵۹ هزار و ۴۸۹ واحدی 
صعود کرد.به گزارش ایرنا، رشد قیمت ارز 
در روزهای اخیر و بهبود قیمت محصوات 
در بازارهای جهانی ســبب افزایش ارزش 
ســهام شــرکت های مرتبط بــا آنها در 
بورس ایران شده است.در معامات دیروز 
یک میلیارد و ۵۱۹ میلیون ســهم، حق 
تقــدم و اوراق بهادار بــه ارزش پنج هزار 
و ۳۸۶ میلیارد ریــال در ۱۵۳ هزار نوبت 
دادوستد شد.بررسی شاخص های اصلی 
بازار ســرمایه نشــان می دهد شــاخص 
قیمت )وزنی - ارزشــی( که در آن ارزش 
سهام شــرکت های بزرگ اثر بیشتری بر 
شــاخص می گذارد، ۶۰۸ واحد رشد کرد 
و شاخص کل )هم وزن( که در آن ارزش 
و وزن همه شــرکت های بزرگ و کوچک 

در محاســبه شاخص کل، یکسان در نظر 
گرفته می شود، ۱۲۱ واحد افزایش یافت.

شاخص قیمت )هم وزن( نیز ۸۵ واحد باا 
رفت؛ این شــاخص بیانگر سطح عمومی 
قیمت سهام شــرکت های پذیرفته شده 
در بورس است. شاخص آزاد شناور ۲ هزار 
و ۸۴۱ واحد افزایش یافت؛ این شــاخص 
بخشی از سهام قابل معامله شرکت ها در 
بورس را نشان می دهد.شاخص بازار اول 
مربوط به شرکت های برتر از نظر سرمایه، 
سودآوری و درصد سهام آزاد شناور ۲ هزار 
و ۴۷ واحد رشــد کرد و شاخص بازار دوم 
بــورس نیز یک هزار و ۸۲۹ واحد افزایش 
یافت.در معامــات دیروز، نمادهای فواد 

)فواد مبارکه(، فملی )ملی صنایع مس(، 
تاپیکو )سرمایه گذاری نفت و گاز تامین(، 
فخوز )فواد خوزســتان( و کگل )صنعتی 
و معدنــی گل گهــر( با بیشــترین تاثیر 
مثبت شاخص را باا کشیدند، در مقابل، 
جم )پتروشــیمی جــم( و وبملت )بانک 
ملت( بیشــترین تاثیر منفی را داشــتند.

گــروه فلزات اساســی در معامات امروز 
بورس صدرنشین شد؛ در این گروه ۳۲۴ 
میلیون ســهم به ارزش یک هزار و ۱۴۸ 
میلیارد ریال دادوستد شد.گروه اطاعات 
و ارتباطات به ارزش ۳۵۶ میلیارد ریال و 
شیمیایی به ارزش ۳۴۶ میلیارد ریال، به 
ترتیب جایگاه های دوم و سوم را به خود 

اختصاص دادند.
گروه بانک با دادوســتدی به ارزش ۳۰۸ 
میلیارد ریال در رده چهارم معامات دیروز 
قرار گرفت و گروه فراورده های نفتی نیز با 
معاماتی به ارزش ۲۸۵ میلیارد ریال رده 
پنجم را از آن خود ساخت.معامات دیروز 
شــاخص فرابورس )آیفکــس( ۲۴ واحد 
رشــد کرد و در جایگاه یک هزار و ۹۹۰ 
واحدی قرار گرفت.دیروز در این بازار ۸۹۰ 
میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش بیش 
از سه هزار و ۶۴۳ میلیارد ریال دادوستد 
شــد.نمادهای ذوب )ذوب آهن(، زاگرس 
)پتروشــیمی زاگرس(، میدکو )هلدینگ 
معدنی خاورمیانه( و کگهر )ســنگ آهن 
گهرزمین( بیشــترین ســهم را در رشد 
آیفکس داشــتند، اما دماوند )تولید برق 
دماوند( و دی )بانک دی( مانع رشد بیشتر 

شاخص شدند.

چهاردهمیــن دوره آزمون صاحیت بالینی 
ویژه دانشــجویان دکتری حرفه ای پزشکی 
عمومی مرحله کارورزی دانشــکده پزشکی 
گرگان راس ســاعت هماهنگ کشوری در 
مرکز مهارت های بالینی دانشــکده برگزار 
گردید.دکتــر اســماعیلی معــاون آموزش 
پزشکی عمومی دانشکده گفت: این آزمون 
بــا حضور دکتر مریم نعمتی ناظر و نماینده 
قطب آمایشــی از دانشــگاه علوم پزشکی 
مازنــدران، نماینــده معاونت آموزشــی و 

واحد EDC دانشــگاه و با مشارکت اساتید 
محترم گروه های آموزشــی بالینی زیر نظر 
معاونت آموزش پزشــکی عمومی دانشکده 
پزشــکی و با همکاری مدیریت حراست و 
مرکز فوریت های پزشــکی اســتان )۱۱۵( 
در مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی 
واقــع در پلــی کلینیک تخصصــی و فوق 
تخصصی دزیانی گرگان با ۱۲ ایستگاه فعال 
و ۳ ایستگاه اســتراحت با حضور ۴۴ نفر از 
دانشــجویان برگزار گردید.دکتر اسماعیلی 

ضمن مهــم شــمردن آزمــون صاحیت 
بالینی گفت: صاحیت بالینی به کارگیری 
مدبرانه و همیشــگی مهارت های تکنیکی، 
دانش، اســتدال بالینی، عواطف و ارزش ها 
در محیط های بالینی می باشــد.وی افزود: 
دانستن سهم هر بخش از مهارتهای دانش، 
نگــرش و عملکــرد در صاحیــت  بالینی 
دانشجویان پزشکی ضروری به نظر رسیده 
و به ارتقا  کیفیت آموزش پزشــکی کمک 

می کند.

جهش ۲ هزار و ۱۰۲ واحدی بورس 

2 روش واگذاری  استقال و پرسپولیس در بازار سرمایه

چهاردهمین دوره 
آزمون صاحیت 
بالینی دانشجویان 
پزشکی دانشکده 
پزشکی برگزار گردید

مرکز آمار اعام کرد که ۳۰.۷ درصد خانوارهای کشــور در 
منازل استیجاری اسکان یافته اند و خانه های با مساحت ۵۰ 
مترمربع و کمتر بیشــترین متقاضیان را در بین مستاجران 
دارد.به گزارش ایرنا، مرکز آمار براســاس نتایج سرشــماری 
نفوس و مســکن ۱۳۹۵، داده نمایی از خانوارهای معمولی 
ساکن و گروهی در واحدهای مسکونی را منتشر کرد.بررسی 
اطاعات منتشر شــده نشان می دهد که مستاجران بیشتر 
خانه های با متراژ پایین را درخواســت دارند، به گونه ای که 
افزایش متراژ خانه ها، درصد مالکان را نیز افزایش می بخشد.

همچنین ۳۹ درصد مســتاجران در خانه هایی با متراژ ۵۰ 

مترمربع و کمتر، ۳۵ درصــد در متراژ ۵۱ تا ۱۰۰ مترمربع 
و ۲۴ درصــد در خانه های ۱۰۱ تا ۱۰۵ مترمربع ســکونت 
یافته اند.براســاس این اطاعات، ۵۶ درصــد از خانوارها در 
خانــه هایی با متراژ ۵۱ تا یکصد مترمربع زندگی می کنند. 
متراژهــای بیش از ۲۰۰ مترمربع در بین خانوارها، کمترین 
تقاضا را دارد.بررســی نمودارهای مرکز آمار نشان می دهد 
که ۲۹ درصد خانوارها ســه نفره، ۲۸ درصد چهارنفره و ۲۱ 
درصد ۲ نفره اســت. همچنین ۱۵ درصد خانوارها پنج نفره 
است.به گزارش ایرنا، »احمد خرم« رئیس انبوه سازان مسکن 
اســتان تهران بیست و نهم بهمن در حاشیه اجاس سراسر 

انبوه سازان مسکن و ســاختمان ایران در جمع خبرنگاران 
گفته بود: آمارها نشان می دهد که میزان کمبود فعلی، چهار 
میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مســکونی در سطح کشور است و 
چنانچه بخواهیم در طول ۱۰ سال این واحدها ساخته شود، 
سالیانه به ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور نیاز داریم.وزیر 
راه و ترابری دولت هشــتم افزود: سالیانه ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار 
ازدواج در کشــور انجام می شــود که به مسکن نیاز دارند و 
با احتساب تولید ساانه، مجموع این دو آمار نشان می دهد 
که حداقل هر ســال یک میلیون و ۵۰ هزار واحد مسکونی 

باید ساخته شود.

مرکز آمار: 

3۰ درصد از خانوارهای ایرانی مستاجرند



کمیسیون تلفیق با هیچ پیشنهادی در 
زمینه قیمت بنزین موافقت نکرد

رییس مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسامی ضمن تشریح 
ســناریوهای پیش رو درباره وضعیت بنزین در سال آینده، گفت  
که باید اجماعی بین حاکمیت در موضوع بنزین وجود داشــته 
باشــد چون مســاله پیچیده ای اســت و نباید با آن بازی کرد.

کاظم جالی در گفت  و گو با ایسنا در توضیح سناریوهای مرکز 
پژوهش ها در مورد قیمت بنزین در ســال آینده، اظهار کرد: قبل 
از بررســی سناریوهای مرکز پژوهش ها درباره قیمت بنزین ازم 
است که راه حل های پیش رو برای وضعیت بنزین در سال آینده 
را تشــریح کرد. اولین راه حل طبق وضعیت موجود یعنی فروش 
بنزین لیتری هزار تومان است، راه حل دوم دو نرخی شدن قیمت 
بنزین می باشــد؛ یعنی به هر خودرو مقداری ســهمیه بنزین با 
قیمت هزار تومان داده شــده و مصرف بیش از حد آن به قیمت 
آزاد باشــد.وی اضافه کرد: راهکار سوم درباره قیمت بنزین همان 
ســناریوی اصلی مرکز پژوهش هاست. یعنی به جای اینکه به هر 
خودرو سهمیه بنزین تعلق بگیرد، این سهمیه به هر ایرانی دارای 
کارت بنزیــن اختصاص یابد. به عبارت دقیق تر به میزان ظرفیت 
کشــور به هر ایرانی مثًا در روز یــک لیتر بنزین به قیمت هزار 
تومان داده شود. این یعنی تمام آحاد مردم ماهی ۳۰ لیتر بنزین 
خواهند داشت که اگر بیشــتر از این میزان را مصرف کنند باید 
به قیمت آزاد آن را خریــداری نمایند.رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اسامی خاطر نشان کرد: میزان تولید بنزین به 
۱۰۴ میلیون لیتر در روز می رسد که پیک مصرف ما ۸۰ میلیون 
لیتر اســت، اما ســالی ۱۰ درصد افزایش مصرف بنزین در کنار 
قاچاق وجود دارد که اگر همین وضعیت ادامه  داشــته باشــد ما 
در طی دو، ســه سال آینده تبدیل به وارد کننده بنزین خواهیم 
شد. این همچون اتفاق چند سال گذشته است که می خواستند 
مــا را تحریم بنزین کنند و ما دوباره وارد کننده شــدیم. بر این 
اساس راهکار حفظ وضعیت موجود درست نیست.جالی اضافه 
کرد: از سوی دیگر دادن سهمیه به خودروها هم عین بی عدالتی 
است. در ایران ۲۴ میلیون خانوار وجود دارد که تنها ۱۰.۵ میلیون 
خانوار خودرو دارند. این یعنی حدود ۱۳.۵ میلیون خانوار از یارانه 
بنزین برخوردار نمی شــوند که عین بی عدالتی است.رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسامی با اشاره مجدد به راهکار این 
مرکز درباره بنزین، اظهار کرد: راهکار مرکز پژوهش ها این است 
که مثًا به هر ایرانی ماهی ۳۰ لیتر بنزین داده شود. برخی ایراد 
می گیرند که بهتر است به هر خودرو فقط ۶۰ لیتر بنزین ماهیانه 
داده شــود. حال اینکه اگر همان خانوار پنج نفری باشــند یعنی 
ماهانه ۱۵۰ لیتر بنزین خواهند داشت که اگر آن را مصرف نکنند 
می توانند مثًا از قیمت ســه تا پنــج هزار تومان به ازای هر لیتر 
بفروشند. نحوه فروش هم از طریق نظام بانکی است. ما جلساتی را 
برگزار کردیم که اعام آمادگی برای تعریف رفاه کارت، دادن پول 
جایگاه داران و حتی وام برای گاز سوز کردن خودروها را هم اعام 
کردند. این موارد به عدالت نزدیکتر اســت، چون آحاد ایرانیان از 
سهمیه بنزین برخوردار می شوند.رئیس مرکز پژوهش های مجلس 
شــورای اسامی ادامه داد: البته نظر دیگر مرکز پژوهش ها بر آن 
اســت که اگر اصرار بر دادن ســهمیه به خودروها باشــد، به هر 
خــودرو ماهیانه ۶۰ لیتر بنزین به نرخ هزار تومان داده شــود و 
سپس قیمت بنزین بر اساس مصرف به شکل پلکانی افزایش پیدا 
کند.جالی با این توضیح که کمیسیون تلفیق با هیچکدام از این 
پیشــنهادات موافقت نکرده است، خاطر نشان کرد: این موارد به 
شکل پیشنهادات نمایندگان مکتوب شده است تا در زمان بودجه 
مطرح شود؛ کما اینکه امکان تصویب آن در دولت هم وجود دارد؛ 
چون طبق برنامه توسعه، دولت باید تا آخر برنامه قیمت بنزین را 
به ۸۰ درصد فوب خلیج فارس برســاند، لذا دست دولت از لحاظ 
قانونی باز است.رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی با 
اشاره به اینکه بخش اعظمی از دولت از سناریوی مرکز پژوهش ها 
برای دادن بنزین به هر ایرانی استقبال کرده است، در  عین  حال 
گفت : اینها فعًا در حد سناریو است. فکر و ایده است و هیچکدام 
به ثمر ننشسته اند، چون مساله بنزین، مساله ای پیچیده ای است 
که باید اجماعی در حاکمیت برای اجرای آن وجود داشــته باشد 
و نباید مجلس شورای اسامی و دولت به تنهایی تصمیم گیری 
کنند. مساله بنزین حساس است و نباید با آن بازی کرد حتماً باید 

به صورت اجماعی درباره آن تصمیم گیری شود.

یک اتفاق نگران کننده برای غول های نفتی
آژانس اعتبارسنجی بین المللی فیتچ به شرکت ملی نفت ابوظبی 
)ادنــوک( رتبه اعتباری AA پاس را صادر کرده که گواه تبدیل 
شدن ادنوک از یک شرکت ملی نفت سنتی به یک سازمان نوآور 
و بازرگانی محور است.به گزارش ایسنا، رتبه AA پاس بااترین 
رتبه ای است که فیتچ به شرکت ها در بخش انرژی می دهد. این 
آژانس اعتبارســنجی تاکید کرده که رتبه AA پاس اعتبار یک 
نهاد را بدون در نظرگرفتن اکوسیستمی که به آن مرتبط است را 
به حســاب می آورد. مهم ترین حقیقت قابل توجه در حال حاضر 
این است که رتبه اعتباری ادنوک از رتبه سهامدار اصلی اش یعنی 
دولت ابوظبی بااتر است. شرکت ملی نفت ابوظبی ذخایر وسیع 
و تولید باادســتی باایی اســت که با هزینه های اندک تولید، 
یکپارچگی پایین دستی قوی و سود مالی محافظه کارانه همراه 
است.ادنوک از شرکت های نفت بین المللی رقیب اصلی خود نظیر 
پتروچاینا، شل، شرکت BP و توتال که رتبه آنها از سوی فیتچ به 
ترتیب A پاس، AA پاس، A و AA منفی تعیین شده، عملکرد 
بهتری داشته است. رتبه اعتباری ادنوک پس از عرضه اولیه سهام 
موفقیت آمیز فعالیت های پایین دســتی این شرکت مانند بخش 
پخش سوخت ادنوک اعام شــد. در حال حاضر سهم ادنوک از 
تولید جهانی نفت، حدود ۴.۲ درصد است که تقریباً همه آن در 
ابوظبی تولید شده و به این امیرنشین تعلق دارد. در سال ۲۰۱۸ 
ادنوک ذخایر هیدروکربن خود را به میزان یک درصد افزایش داد 
و ۷.۱ درصــد به ذخایر گاز قطعی خود اضافه کرد. ماه گذشــته 
چندین شرکت نفت بین المللی مانند شرکت انی چندین امتیاز 
جدید نفت و گاز دریافت کردند که هدف از آن، توســعه ذخایر و 
تولید بود. ادنوک با ظرفیت تولید ۳.۵ میلیون بشــکه در روز، در 
لیگ تولیدکنندگان بزرگ حضور داشــته است اما انتظار می رود 
تا ســال ۲۰۲۰ تولیدش به چهار میلیون بشکه در روز و تا سال 

۲۰۳۰ به پنج میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند. 

وزیر نیرو خبر داد:
تخصیص 61 میلیارد تومان اعتبار برای کنترل 

سیاب خوزستان
وزیــر نیرو از تخصیص اعتبــار ۶۱ میلیارد تومانی بــرای اجرای طرح های 
اضطراری کنترل ســیاب در خوزســتان و طرح شیرین ســازی آب مورد 
نیاز صنایع انرژی در منطقه پارســیان استان فارس خبر داد.به گزارش ایرنا، 
»رضا اردکانیان« در حاشــیه جلسه هیات دولت، گفت: ۲ روز گذشته جلسه 
شورای آب درباره بررسی گزارش بارش ها و سیاب ها به خصوص در استان 
خوزستان تشکیل شد و تصمیم هایی اتخاذ شد.وی افزود: در پی تصمیمات 
این شورا، در جلسه امروز هیات وزیران نیز پیشنهاد مشترک وزارتخانه های 
نیرو، کشور و ســازمان برنامه و بودجه مبنی بر تخصیص ۶۱ میلیارد تومان 
اعتبار برای اجرای طرح های اضطراری و فوری کنترل سیباب در خوزستان 
و مرمت ســیل بلند و ایروبی های ضروری تایید شد.وزیر نیرو اضافه کرد: با 
توجه به پیش بینی ســازمان هواشناسی برای وقوع سیاب ها، درصددیم با 
همکاری مسئوان و دستگاه های اجرایی در استان موضوع را مدیریت کنیم 
تا هم استفاده حداکثری از منابع محدود آب شیرین انجام شود و هم پایداری 
ســازه های آبیاری و حداقل کردن ســیاب های که اراضی کشاورزی را در 
معرض آسیب قرار می دهد، محقق شود.به گزارش ایرنا، شامگاه دوشنبه )سی 
ام بهمن ماه( به ریاســت »اسحاق جهانگیری« معاون اول رئیس جمهوری، 
وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان ستاد مدیریت بحران کشور و تعدادی از 
نمایندگان مردم اســتان خوزستان در مجلس شورای اسامی برگزار شد. در 
این جلسه  موضوع سیاب در استان خوزستان و برنامه ریزی برای جلوگیری 
از بروز خســارت در اثر بــارش های پیش رو مورد بحــث و تبادل نظر قرار 
گرفت.جهانگیری در این جلسه از دســتگاه های ذی ربط با محوریت وزارت 
نیرو خواســت تمهیدات ازم برای مدیریت سیاب های بزرگ را بیندیشد تا 
در صورت وقوع ســیاب های بزرگ از آمادگی کافی برخوردار بوده و مردم 
متحمل خسارت نشوند.اردکانیان در ادامه درباره طرح شیرین سازی آب دریا 
به خبرنگاران گفت: عملیات اجرایی طرح شیرین سازی آب دریا برای تامین 
آب مورد نیاز صنایع انرژی در منطقه پارســیان در استان فارس و همچنین 
منابع مورد نیاز شــرب اهالی امرد و مهر آغاز می شود.وی افزود: با همکاری 
بخش صنعتی این پروژه اجرا خواهد شــد و پس از بهره برداری ۱۵ میلیون 

مترمکعب آب شیرین در اختیار مصرف منطقه قرار می گیرد.

روند افزایش قیمت نفت معکوس شد
قیمت نفت تحت تاثیر رشد عرضه آمریکا و کندی روند رشد اقتصادی، روز 
چهارشــنبه از بااترین رکورد خود در ســال ۲۰۱۹ عقب نشست و کاهش 
یافت.به گزارش ایسنا، نفت برنت با ۱۲ سنت یا ۰.۲ درصد کاهش نسبت به 
قیمت نهایی روز سه شنبه، به ۶۶.۳۳ دار در هر بشکه رسید با این حال از 
۶۶.۸۳ دار که بااترین قیمت سال ۲۰۱۹ است و روز دوشنبه به آن صعود 
کرده بود، فاصله ای نداشــت. بهای معامات آتی وســت تگزاس اینترمدیت 
آمریکا روز چهارشــنبه تا مرز ۵۶.۳۹ دار صعود کرد اما ســپس به ۵۶.۱۵ 
دار در هر بشکه عقب نشــینی کرد.قیمت نفت از کاهش تولید داوطلبانه 
کشــورهای اوپک پشتیبانی شده است. انتظار می رود عربستان سعودی که 
بزرگترین صادرکننده اوپک اســت، صادرات نفت سبک خود به آسیا را در 
مارس کاهش دهد. اوپک و متحدان این گروه شــامل روســیه سال گذشته 
با کاهش تولید به میزان ۱.۲ میلیون بشــکه در روز موافقت کردند تا مانع 
از اشباع عرضه بازار شــوند.بانک فرانسوی "بی ان پی پاریبا" در یادداشتی 
اعام کرد ما برآورد خود از میزان تولید نفت عربســتان ســعودی را کاهش 
داده ایم و اکنون انتظار داریم که تولید این کشــور در ســه ماه نخست سال 
۲۰۱۹ کمتر از ۱۰.۳۱ میلیون بشــکه در روز ســقف تولیدی باشد که در 
نشست دسامبر کشورهای اوپک و غیراوپک با آن موافقت شده بود.به دلیل 
این کاهش، بانک بی ان پی انتظار دارد قیمت نفت تا ســه ماهه سوم سال 
۲۰۱۹ همچنان روند صعودی داشــته باشد و برنت به ۷۳ دار در هر بشکه 
و وســت تگزاس اینترمدیت به ۶۶ دار بالغ شــود. یک عامل تاثیرگذار بر 
قیمت نفت، تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت ایران و ونزوئا بوده است.

صادرات نفت ایران با وجود تحریم های آمریکا، به دلیل افزایش خرید برخی 
از مشــتریان، در ژانویه بااتر از حد انتظار بود و طبق آمار رفینیتیو آیکان، 
به حدود ۱.۲۵ میلیون بشــکه در روز رسید. برخی از تحلیلگران پیش بینی 
کرده بودند صادرات نفت ایران پس از وضع تحریم های آمریکا در نوامبر، به 
پایین یک میلیون بشــکه در روز سقوط خواهد کرد.اما از سوی دیگر، تولید 
نفت آمریکا به مدد رونق صنعت نفت شیل، بیش از دو میلیون بشکه در روز 
در ســال ۲۰۱۸ رشــد کرده و به رکورد ۱۱.۹ میلیون بشکه در روز رسید و 
طبق گزارش اداره اطاعات انرژی آمریکا، این روند رشد ادامه خواهد یافت.

بانک "بی ان پی پاریبا" اعام کرد رشد تولید نفت آمریکا باعث پایین رفتن 
قیمتهای نفت تا پایان امسال خواهد شد و برنت در سه ماهه چهارم به طور 
میانگین به ۶۷ دار و وست تگزاس اینترمدیت به ۶۱ دار بالغ خواهد شد.بر 
اساس گزارش رویترز، این بانک اعام کرده با رشد تولید نفت آمریکا حجم 
صادرات این کشــور به بازارهای بین المللی افزایش خواهد یافت و همزمان 

اقتصاد جهانی شاهد کندی رشد خواهد بود.

مدارس دولتی از پرداخت هزینه های آب، برق و گاز 
معاف شدند

نمایندگان مجلس شــورای اســامی کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت 
آمــوزش و پرورش را با رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه های آب، برق 
و گاز در ســال ۱۳۹۸ معاف کردند.به گزارش ایســنا، در جلسه علنی نوبت 
عصر دیروز )چهارشنبه( در جریان بررسی جزییات ایحه بودجه سال ۱۳۹۸ 
پیشــنهاد الحاقی تبصره ۶ جبار کوچکی نژاد مورد بررســی قرار گرفت و به 
تصویب نمایندگان رسید. به موجب این بند الحاقی کلیه واحدهای آموزشی 
دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه های آب، برق، گاز )با رعایت 
الگوی مصرف( معاف هستند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط 
وزارتخانه های نفت، نیرو و آموزش و پرورش حداکثر تا ســه ماه اباغ و اجرا 

می شود.

مدیر عامل شــرکت توانیر از تســویه ۱۰ هزار میلیارد 
تومان بدهی های صنعت برق کشور در ۱۱ ماهه امسال 
خبر داد.به گزارش ســه شــنبه تارنمای توانیر، محمد 
حســن متولی زاده در گردهمایی مدیران عامل شرکت 
های توزیع در مورد اوج مصرف تابســتان ۹۸ به تعیین 
سقف پیک برای هر یک از شرکت های توزیع برق اشاره 

کرد. به گفته وی، این شــرکت هــا باید با برنامه ریزی 
ازم، ضمن مدیریت سهمیه تعیین شده، تمهیدات ازم 
را برای مدیریت شرایط پیک شرکت متبوع خود به کار 
ببندند. مدیرعامل توانیر به تاش شرکت های توزیع در 
مدیریت ســمت تقاضا و مشارکت صنایع خودتامین و 
سایر راه های جبران کمبود تولید اشاره کرد. این اقدام 

ها صرفه جویی در احداث نیروگاه های جدید همچنین 
صرفه جویی در پرداخت مبالغ کان بابت خرید ساانه 
برق این نیروگاه ها را به همراه داشته است. متولی زاده 
ادامه داد: از ســوی دیگر، کاهش چهار درصدی تلفات 
شــبکه برق کشور که از سال ۹۲ تاکنون حاصل شد، با 
صرفــه جویی در احداث ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه 

جدید و هشــت هزار میلیارد مترمکعب سوخت همراه 
بوده است و استمرار آن به عنوان یک راهبرد در وزارت 
نیرو پیگیری می شــود.متولی زاده بــر اهمیت نصب 
کنتورهای هوشــمند تاکید و »ســاتکاب« را به عنوان 
شرکت پشتیبان و تامین کننده تجهیزات کلیدی مورد 

نیاز معرفی کرد.

10 هزار میلیارد تومان از بدهی های صنعت برق تسویه شد  گزیده خبر
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گزیده خبر

نفت و انرژی

صــادرات نفت ایران با وجــود تحریم های 
آمریکا، بــه دلیل افزایش خریــد برخی از 
مشــتریان، در ژانویه بااتر از حد انتظار بود 

و ماه میادی جاری نیز ثابت خواهد ماند.
به گزارش ایســنا، آمــار رفینیتیو آیکان و 
منابع آگاه نشــان داد صــادرات نفت ایران 
در فوریــه به ۱.۲۵ میلیون بشــکه در روز 
می رســد. میزان صادرات ایــران در ژانویه 
بین ۱.۱ تا ۱.۳ میلیون بشــکه در روز بود 
که بااتر از حد انتظار بود.بر اساس گزارش 
رویترز، نرخ باای صادرات نفت ایران روی 
قیمت نفت تاثیر خواهد گذاشت که خاف 
میل اوپــک خواهد بود. ایران از شــرکت 
در کاهش تولید اوپک معاف شــده اســت.

یک منبع صنعتی که صــادرات نفت ایران 
را رصد می کند با اشــاره به پایان دوره اول 
معافیت از تحریم های آمریکا در ماه مه، به 
رویترز گفت: تصور می کنم مشتریان پیش 
از پایان این مهلت نفت بیشتری خریداری 
می کنند.صادرات بااتر از سوی ایران ممکن 

است باعث شود آمریکا تاش ها برای کاهش 
صــادرات نفت ایران را تشــدید کند با این 

حال چنین اقدامی بازار را در معرض کمبود 
شدید عرضه قرار داده و قیمت های نفت را 

به شدت افزایش خواهد داد که خاف میل 
واشنگتن اســت.طبق آمار رفینیتیو آیکان، 
صادرات نفت ایــران در فوریه بااتر از ۱.۱ 
میلیون بشــکه در روز در ژانویه بوده است. 
منبع صنعتــی آگاه در گفت وگو با رویترز 
میزان صادرات ایران در ژانویه را ۱.۳ میلیون 
بشــکه در روز برآورد کرد که نزدیک سطح 
فوریه اســت.در هر صورت آمار ژانویه بااتر 
از برآوردهای اولیه بوده اند. برخی پیش بینی 
کرده بودند که صــادرات نفت ایران در ماه 
میادی گذشــته پایین یک میلیون بشکه 
در روز خواهــد بود.یک منبع آگاه دیگر به 
رویترز گفت: صادرات نفت ایران در ۱۰ روز 
نخســت فوریه باای ۱.۱ میلیون بشکه در 
روز بوده و روند بااتــر از حد انتظار وی را 
داشــته است.واشنگتن به هشــت خریدار 
بزرگ نفت ایران از جمله چین، هند، ژاپن 
و کره جنوبی معافیت صادر کرده که همگی 
این کشورها در فوریه نفت ایران را خریداری 

کردند.

پرونده کرســنت هم چنان در حال تورق 
اســت و هــر از چند گاهی برخــی افراد 
فصل جدیدی به آن اضافه می کنند؛ یک 
روز نرخ جدیدی را به عنوان جریمه ایران 
مطرح می کنند و یــک روز حضور فردی 
را باعث وارد شــدن خســارت به ایران در 
پرونده کرسنت می دانند. اتفاقاتی که زیر 
سایه ســکوت وزارت نفت در جریان است 
و وزیر نفــت اعام کرده اگــر رأی صادر 
شــود، می توانیم حرف هایمان را بگوییم.

به گزارش ایســنا، وقتی ۱۶ ســال قبل، 
مسووان صنعت نفت ایران، مهر موافقت 
خــود را زیر متن قــرارداد صادرات گاز به 
امارات می زدند، هرگــز گمان نمی کردند 
صفحــات این قرارداد نه بــرای اجرا، بلکه 
برای بازخوانی هزار باره به بهانه شناسایی 
مقصر بارها ورق بخورد. در این ۱۶ ســال 
که بسیاری از مسائل مربوط به این پرونده، 
هم چنان در محاق اســت و بســیاری از 
اقدامات پشــت پرده مانده، بســیاری از 
افرادی که شــاید کوچک تریــن ارتباطی 
به این پرونده نداشــته و ندارند، مبالغی را 
به عنوان جریمه ای که ایــران باید در این 
پرونده بپردازد، اعام کرده اند. مبالغی که 
هیچ مقام رســمی در وزارت نفت آن ها را 
تایید نکرده و اســتراتژی این وزارت خانه 
فعًا ســکوت است.شاید  درباره کرسنت 
همین سکوت باعث شــده انگشت اشاره 
برخی نمایندگان مجلس به سمت شخص 
اول وزارت نفت نشانه برود. این نمایندگان 
بر این باورند که بازگشت زنگنه به وزارت 
نفت در موضوع قراداد کرسنت موجب ایراد 
خســارات میلیاردها دار به کشور شد. به 
گفته این نماینــدگان، "زنگنه در چندین 
جلســه در حضور نمایندگان تصریح کرد 
که ظرف ۱۵ روز به بهترین وجه مســئله 
را به نفع ایران حل خواهد کرد. اکنون بعد 
از پنج سال از زمان آن وعده ها، نادرستی 
ادعای وزیر نفت و صحت نظر کارشناسان 
و نمایندگان مخالف وزارت زنگنه به اثبات 

رسیده است.”
سرآغاز ماجرای کرسنت

قرارداد صادرات گاز به امارات بین شرکت 
اماراتی کرسنت و شرکت ملی نفت ایران 
در سال ۱۳۸۱ امضا شد. مذاکرات فروش 
گاز ایران به امارات از ســال ۱۹۹۷ آغاز و 
درنهایت این مذاکــرات به امضای قرارداد 
کرســنت در ســال ۲۰۰۱ منجر شد؛ بر 
اســاس مفاد این قرارداد، با ســاخت خط 
لوله ای از میدان ســلمان به امارات، مقرر 
شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از 
مخزن مشــترک با ابوظبی به میزان ۵۰۰ 
میلیون فوت مکعب در روز به این کشــور 
صادر شــود.یک روی ســکه، امضای این 
قرارداد برقراری تعامل اقتصادی با امارات 
با افق وابسته کردن این کشور به گاز ایران 
و روی دیگر آن، مخالفانی بودند که لوای 
ارزان فروشی گاز را از همان سال تاکنون 
به دست گرفته اند. موافقان و مخالفانی که 
مشــت های خود را مقابل هم گره کردند؛ 
غافل از این که هدررفت و بی هدف سوختن 
گاز میدان سلمان، آتش به جان ثروت ملی 

انداخته است.
ورق  هم صدایــی،  عــدم 

کرسنت را برگرداند
نشدن  یکدست  درنهایت، 
این مشت ها بود که باعث 
و  اماراتی  طرف  شــکایت 
گشــایش پرونده کرسنت 
در دادگاه بین المللی شــد 
و زمزمه های جریمه شدن 
ایران نیز به گوش رســید. 

هرچند برخی مســئوان وقت که مخالف 
اجرای قرارداد بودند، ادعا داشتند که حتی 
اگر ایــران با لغو این قــرارداد نیز جریمه 
شود، خســارت وارده به ایران بسیار کمتر 
از خسارتی اســت که از جانب اجرای این 
قرارداد به آن، می رســد. البته این مسائل 
صفحات نخســتین این پرونده را تشکیل 
می دادنــد و زمانی کــه دو طرف پای میز 
مذاکره می نشســتند و درباره قیمت گاز 
صحبــت می کردند، کمتر کســی گمان 

می کرد این پرونده تا این حد قطور شود.
از اعمال تخفیف تا زمان دقیق برای 

صادرات
البته این پرونده خالی از شــایعه و حاشیه 
نبود؛ حاشــیه هایی که گاهــی از تخفیف 
۲۰ درصدی ایــران به امارت  خبر می داد 
و زمانی دیگر زمــان دقیق صادرات گاز را 
اعــام می کرد و آنقــدر تاثیرگذار بود که 

حتی متن را هم تحت تاثیر قرار می داد.
بــرای نجات یافتــن از ایــن هزارتو، پای 
اماراتی ها هم به ایران باز شد اما مذاکرات 
باز هم به نتیجه نرسید و درنهایت با عدم 
حصول توافق بــه پایان رســید و هیات 
اماراتی به کشورش بازگشت. هرچند بارها 
بعد از این ســفر آمادگی خودشان را برای 

دریافت گاز ایران اعام کردند.
شرکت کرســنت امارات حتی مدعی شد 
که بااترین قیمت منطقه ای را برای خرید 
گاز به ایران پیشنهاد کرده است. هم چنین 
مدعی شــد که با پیشــنهاد قیمت ۱۸۰ 
دار بــه ازای هر هــزار متر مکعب گاز در 
تاش است تا مساله صادرات گاز جمهوری 
اســامی ایران به امارات نهایی شود. البته 
مخبــر وقت کمیســیون انــرژی مجلس 
شورای اسامی، به این ادعا پاسخ داد و با 
بیان این که مبلغ منتشره پیرامون صادرات 
گاز بر اســاس قرارداد کرســنت مستند 
نیست، گفت: قیمت گاز صادراتی را دولت 

ایران باید اعام کند نه طرف اماراتی.
پای ایران به دادگاه اهه باز شد

اما درنهایت، در ۲۷ تیرماه ســال ۱۳۸۸، 
شــرکت نفتی کرســنت امارات با صدور 
بیانیه ای رسمی اعام کرد در پی اختاف 
با ایران بر سر پرونده فروش گاز، به مراجع 
داوری بین المللــی مراجعــه خواهد کرد. 
کرســنت دلیــل این مراجعه بــه مراجع 
بین المللــی را تاخیر ایــران در صدور گاز 
براساس قرارداد مورد توافق بین دو کشور 

اعام کــرد. دادگاه اهه در 
ســال ۲۰۱۳ اعام کرد که 
این قرارداد از لحاظ قانونی 
طــرف  و  ازم ااجراســت 
ایرانی باید تعهدات خود را 
عملی کند. امــا این اتفاق 
بازهم نیفتاد و دادگاه اهه 
بــه جریمه کردن  تصمیم 
ایــران و پرداخت غرامت به 

طرف اماراتی گرفت.
آمار و ارقام از کجا آب می خورند؟

با این که مبلغ غرامت رسماً از سوی دادگاه 
اهه اعام نشده است اما گاهی مسئوان 
ایرانی که شــاید ســمتی هم در صنعت 
نفت ایران نداشــته اند، مبالغ مختلفی را 
بــرای جریمه اعام می کنند. نخســتین 
بــار در ۲۵ آذرماه ســال ۱۳۹۲، علیرضا 
زاکانی - نماینده تهــران و رئیس کمیته 
پیگیری قراردادهــای نفتی مجلس - در 
آســتانه پایان مهلت ارائه گزارش ایران در 
ایــن باره گفته بود که این پرونده در اهه 
با موضوع فســاد در حال رسیدگی است و 
ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض 
به حق ضایع شده خود درباره فساد در این 
قرارداد هستیم و درصورت محکوم شدن 
ایران در داوری کرســنت، دولت باید بین 
۸ تا ۳۵ میلیارد دار خســارت و غرامت 
به طرف مقابــل پرداخت کند.چندی بعد 
محمدرضا نعمت زاده - وزیر وقت صنعت، 
معدن و تجارت - در خرداد ســال ۱۳۹۳ 
رقم ۱۸ میلیارد داری را به عنوان جریمه 
ایران اعام کرد و گفت: احمدی نژاد دستور 
بازنگری در قرارداد کرسنت را داد اما این 
کار انجام نشــد و درنهایــت دادگاه ایران 
را بــه پرداخت ۱۸ میلیــارد دار جریمه 
محکوم کرد. این اظهارات درحالی مطرح 
شد که حتی هنوز هم حکم نهایی دادگاه 
در این زمینه در دســترس نیست و اصًا 
صادر نشــده اســت.حدود یک سال بعد 
از اظهــار نظر نعمــت زاده، علی جنتی - 
وزیر وقت فرهنگ و ارشــاد اسامی - در 
نشست علنی مجلس در ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ 
درمورد کرســنت اظهار کرد: این موضوع 
قراردادی بوده که در گذشــته بین وزارت 
نفت و شــرکت کرســنت که این شرکت 
توسط یک فرد عراقی با بعضی از مقامات 
شارجه در امارات متحد عربی تشکیل شده 
و قراردادی بیــن وزارت نفت ایران و این 
شرکت امضا شده که موضوع آن صدور گاز 
به امارات متحده عربی بوده و این مسائل و 

مشکات زیادی را دارد.
وی ادامــه داد: بعضــاً وزرای بعدی که بر 
ســر کار آمدند به تعهــدات خود در قبال 
این قرارداد عمــل نکردند و به دنبال این 
اقدام، طرف اماراتی به دادگاه اهه شکایتی 
را مطرح کرده و موضــوع در حال حاضر 
در دادگاه اهه مطرح اســت. این پرونده، 
پرونده بســیار حساسی اســت و با ادعای 

آنان، ایران را در یک مرحله به ۱۳ میلیارد 
و ۸۵۰ میلیون دار محکوم کرده اند.در ۱۹ 
مهرماه سال ۱۳۹۵، مجددا علیرضا زاکانی، 
در نشســتی خبری به تشریح ابعاد تازه از 
فســاد در قرارداد نفتی کرسنت پرداخت 
و طبق یک حســاب سرانگشــتی اعام 
کرد کــه به طور کلی ایران در کرســنت 
۵۶ میلیــارد دار ضرر کرده اســت.یکی 
دیگــر از عجیب ترین اظهار نظرات متعلق 
به مصطفی هاشمی طبا - نامزد انتخابات 
دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری - بود 
که در یکــی از مناظره هایی که در تاریخ 
۱۵ اردیبهشــت ۱۳۹۶ بین دیگر نامزدها 
برگزار شــد، خبر از جریمه ۱۴.۵ میلیارد 
داری ایران در این پرونده داد. هم چنین 
محسن کوهکن - نمایندٔه حوزٔه انتخابیٔه 
لنجان در دهمین دوره مجلس شــورای 
اســامی - نیز چندی پیــش در مجلس 
فریاد زد "ملت ایران بدانید که با رفتار وزیر 
نفت به پرداخت ۱۸ میلیارد دار محکوم 
شــده اید"، ادعایی که البتــه بازهم مانند 
قبلی ها تکذیب شد.این اظهارات درحالی 
مطرح شده اســت که همواره وزارت نفت 
میزان جریمه تعیین شــده برای کرسنت 
را تکذیب کرده اســت و زنگنه بارها تاکید 
کرده اســت: هیچ چیزی قطعی نیســت؛ 
خبــری از اعداد نجومی و فــوق نجومی 
که مطرح می شــود، نیســت. ایران فعًا 
جریمه ای نشده است و اصًا خبری از این 
اعداد نیست. ما در موضوع کرسنت مدعی 
هســتیم که چرا یک عده ای با بی تدبیری 
اینقدر کشور را در معرض خطر قرار دادند.

فراتــر از این موضوع، نبایــد از این نکته 
غافل شد که حتی در صورت صدور حکم 
محرومیت ایران در این پرونده که چندان 
هم دور از ذهن به نظر نمی رســد، آن چه 
عامل اصلــی این جریمه اســت، نه خود 
قرارداد، بلکه نقض یک قرارداد ثبت شده 
بین المللی است و شرایط به گونه ای پیش 
رفته است که منتقدان بیشتر تیر انتقادات 
خود را به ســوی افرادی روانه کرده اند که 
این قرارداد را امضا کرده اند، نه کسانی که 

آن را نقض کرده اند!
یک بام و دو هوای مجلس نشینان

فصل جدید ایــن پرونده نامــه برخی از 
مجلس نشــینان خطاب به حسن روحانی 
- رئیس جمهــور، علی اریجانی - رئیس 
مجلس شورای اســامی و آیت اه آملی 
اریجانــی - رئیس قــوه قضائیه و رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وزیر 
نفت است. در بخشی از این نامه به موضوع 
کرسنت اشــاره شــده و نمایندگان ادعا 
کرده اند که بازگشت زنگنه به وزارت نفت 
حداقل در موضوع قراداد کرسنت موجب 
ایراد خسارات میلیاردها دار به کشور می 
شود. نمایندگان و مجلســی که در دوره 
گذشته به زنگنه رای اعتماد داده اند! بدون 
اینکه حتی حرفی از کرسنت بزنند. اکنون 
با گذشت حدود دو سال از دولت دوازدهم 
ناگهان به این نتیجه رسیدند که بازگشت 
زنگنه موجب وارد شدن خسارت به کشور 

می شود.

روایت زنگنه از کرسنت

صادرات نفت ایران با وجود تحریم افزایش یافت



ادا به دنبال ورود به بازار خودرو ایران 
مدیــر سیاســتگذاری منطقــه ای و بین المللی ســازمان 
فناوریهای پیشرفته روسیه »روستک« اعام کرد که شرکت 
خودروســازی آوتوواز )ادا( با ایران برای عرضه و ســاخت 
خودرو در این کشــور در حال مذاکره اســت.به گزارش ایرنا 
از خبرگزاری تاس، ویکتور کادوف روز چهارشنبه در حاشیه 
نمایشگاه بین المللی خودرو Aero India - 2019 در هند 
به خبرنگاران افزود: آوتوواز در مصر خط مونتاژ خودرو دارد و 
با برخی کشورهای دیگر از جمله ایران برای همکاری مذاکره 
می کند. مقــام روس افزود: موضوع صادرات خودرو و مونتاژ 
خودرو در این کشور مطرح است. مدیر سیاستگذاری منطقه 
ای و بین المللی ســازمان فناوریهای پیشرفته روسیه این را 
نیز گفت که صادرات خودروهــای ادا )کارخانه آوتوواز( در 
ســال 2018 با رشــد 57 درصدی به حدود 38 هزار و 50 
دستگاه رسیده است.پیشتر یان پتاچک معاون امور فروش و 
بازاریابی آوتوواز گفته بود که خودروهای ساخت این شرکت 
به 34 کشــور ازجمله ترکیه، تونس، شیلی و کوبا صادر شده 
است. ادا وستا درسال گذشته پرفروش ترین خودرو شرکت 
آوتــوواز بود که 30 درصد فروش آن را به خود اختصاص داد 
و قبا ادا4x4 در مکان نخســت فروش قرار داشت.شرکت 
آوتوواز فروش خود را به بازار کشورهای همسود تمرکز کرده 
و قزاقستان، باروس و ازبکستان در سال 2018 ، 26 هزار و 

305 دستگاه خودرو از این شرکت روسی خریداری کردند.

1892میلیارد تومان برای بیمه قالی بافان 
رئیــس مرکز ملی فرش ایران اعام کرد: کمیســیون تلفیق 
بودجه مجلس شورای اسامی برای سال آینده یکهزار و 892 
میلیارد تومان در قالب بیمه قالی بافان و شاغان صنایع دستی 
شناسه دار مصوب کرده است.به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، »فرشــته دســت پاک« افزود: برپایه مصوبه 
کمیسیون تلفیق بودجه ســال 98 مجلس شورای اسامی، 
رقم اختصاص یافته نزدیک به 800 هزار نفر را تحت پوشش 
بیمــه تامین اجتماعی قرار خواهــد داد.وی اضافه کرد: رقم 
اختصاصی به بیمه قالی بافان و شــاغان حوزه صنایع دستی 
در سال گذشته 776 میلیارد تومان بود که حدود 260 هزار 
نفر فعاان این حوزه را تحت پوشش قرار داد.به گزارش ایرنا، 
آمار تجارت خارجی در دوره 9 ماهه امســال نشان می دهد 
12 هزار تن فرش و صنایع دستی به ارزش 258 میلیون دار 
از کشورمان صادر شده در حالی که در مدت مشابه پارسال، 

میزان آن هشت هزار تن به ارزش 331 میلیون دار بود.

رییس هیات عامل ایمیدرو: 
همکاری دوجانبه با بانک مرکزی شکل 

گرفته است
خــداداد غریب پور رییــس هیات عامل 
ایمیدرو در ســمپوزیوم فواد کیش اظهار 
داشــت: همکاری دوجانبه ای بین بخش 
تولید و بانک مرکزی شــکل گرفته است.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، رییس هیات عامل ایمیدرو 
که بــه همراه حمید رضا عظیمیان مدیر عامل فواد مبارکه 
و غامحسین مظفری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش 
از غرفه شــرکت فواد مبارکه در نمایشگاه سمپوزیوم فواد 
97 دیــدن می کــرد،  تصریح کرد: با مشــارکت صنعتگران 
و واحدهــای بزرگ تولیــدی، بانک مرکــزی و نیز گمرک 
جلســه های متعددی برگزار کــرده ایم.غریب پور ادامه داد: 
خوشــبختانه در این مسیر تسهیاتی ایجاد شده و همکاری 
نزدیک و خوبی هم از جانب بانک مرکزی شکل گرفته است.

وی درباره ســمپوزیوم فواد گفت: این یــک رویداد علمی 
اســت که در آن صنعتگران نیازهایشان را مطرح و محققان 
نیز مقاات و دستاوردهای علمی شــان را ارائه می کنند؛ اما 
آنچه مسلم است، صنعت به نوسازی و تکنولوژی روز نیازمند 
اســت.غریب پور درباره فواد مبارکه اظهار داشــت: مدیران 
فواد مبارکه عزم خود را جزم کرده و پای کار ایســتاده اند، 
اما باید در نظر داشت که بخشی از مسائل به سایر نهادهایی 
که تصمیماتشان موثر است، باز می گردد. وی تاکید کرد: با 
این حال باید اذعان کرد که همکاری خوبی با شــرکت فواد 

مبارکه داشته ایم و نتایج قابل توجهی حاصل شده است.

همایش مدیران مالی سازمان بنادر و 
دریانوردی کشور در استان بوشهر

بــه میزبانی اداره کل بنــادر و دریانوردی 
اســتان بوشــهر ، همایش مدیران مالی 
سازمان بنادر و دریانوردی کشور در بندر 
کنگان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی، 

در ابتدای این همایش  ســیاوش ارجمند زاده مدیرکل بنادر 
و دریانوردی استان بوشهر ضمن خوش آمدگویی به شرکت 
کنندگان  ، به بیان جایگاه مهم  اســتان بوشهر از لحاظ خط 
ســاحلی و نقش برجسته آن در درآمدزایی میان استان های 
ســاحلی کشــور پرداخت.ارجمند زاده در ادامه ضمن ارائه 
گزارش عملکرد این اداره کل به بیان نقش مهم بخش مالی 
در برنامه ریزی صحیح و دقیق پروژه های عمرانی پرداخت و  
افزود: اســتان بوشهر با  قدمتی چند هزار ساله در حوزه دریا 
و دریانوردی و دارابودن بیشــترین مرز آبی با خلیج فارس از 
موقعیت ویژه ای برخوردار است که میطلبد نسبت به پویایی 
و توســعه  بیش از پیش آن اهتمام ویژه انجام شــود. وی با 
اشــاره به اقدامات صورت گرفته و طرح های در دست اجرا  
در بندر بوشــهر و بنادر تابعه خاطر نشان کرد:بندر بوشهر و  
بنادر تابعه آن با ایجاد زیر ســاخت هایی که در ادوار گذشته 
تــا کنون در آن  صورت گرفته به نحو شایســته ای در حال 
انجام رسالتهای سازمانی و خدمت به مشتریان و مخاطبین 
خود میباشــداز اینرو این تقاضا بیش از هر زمان دیگر وجود 
دارد که موضوعات بنادر این استان بصورت ویژه  مورد بررسی 

قرار گیرد.

معاون وزیر کشاورزی:
ادعای کارآفرینان در مورد گوشت کذب بود

معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزیر جهاد کشاورزی اعام کرد که ادعاهای مطرح 
شده از سوی یک کارآفرین برتر در برنامه زنده تلویزیونی که خودش هیچ اهلیتی 
برای واردات گوشت قرمز ندارد، سراسر کذب محض بوده و جای تأسف برای صدا 
و سیما است که به چنین افرادی اجازه تشویش اذهان عمومی را می دهد.چند روز 
پیش چند کارآفرین در برنامه ی زنده تلویزیونی حاضر شده و ادعاهایی را درباره 
وجود رانت و فســاد در واردات گوشت قرمز که در انحصار عده ای خاص است را 
مطرح کردند. در این رابطه علی اکبر مهرفرد، معاون بازرگانی وزیر کشــاورزی در 
گفت و گو با ایســنا اظهار کرد: در درجه نخســت برای صدا و سیما بابت پخش 
چنین اظهاراتی بدون بررســی صحت و سقم آن متاسفم. اخبار کذب به راحتی 
باورپذیر می شــوند و به سادگی هم نمی توان آن را در اذهان عمومی اصاح کرد.

وی افزود: این کارآفرین ادعا کرده که در گرجســتان 261 هزار تن مجوز واردات 
گوشــت قرمز به افراد خاصی داده شده است.  این موضوع کامًا دروغ است، چرا 
که کل مجوزهای صادر شــده برای واردات گوشت از این کشور که به حدود 30 
و چند شرکت داده  شــده، حدود 6000 تا 7000 تن بوده و اینکه 261 هزار تن 
مجوز برای آدم ها یا شرکت های خاص باشد، دروغ است؛ چرا که هم به بیش از 30 
شرکت مختلف مجوز واردات داده ایم و هم اینکه میزان و تناژ مجوزهای صادر شده 
فاصله چشــمگیر و معناداری با ادعای خاف واقع آن شخص دارد.معاون توسعه 
بازرگانی و صنایع وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: هر کسی تا کنون هرچقدر مجوز 
خواســته به شرط داشتن اهلیت برایش صادر شده است، چرا که از نظر تجاری و 
بهداشتی صاحیت ها و استانداردها مورد بررسی قرار می گیرد؛ اما این کارآفرین 
در برنامه زنده تلویزیونی اعام کرده که »مجوز فروشی« صورت می گیرد. اواً من 
از او می خواهم بگوید چه کســی مجوز فروشی کرده و چه شخصی آن را خریده 
است تا ما هم بدانیم. دوماً این نکته را باید بدانیم شرکتی که مجوز واردات گوشت 
قرمز می گیرد باید خودش راسا محموله را وارد کند و این مجوزها غیر قابل انتقال 
و فروش است.مهرفرد اعام کرد: ایشان در یک برنامه زنده تلویزیونی مدعی شدند 
که گوشت قرمز را 28 هزار تومان وارد می کنند و به جای کیلویی 40 هزار تومان، 
120 هزار تومان می فروشند. که باید گفت، قیمت هر کیلوگرم اشه گوشت قرمز 
خارجی بر اساس نرخ واردات و سود درنظر گرفته شده برای عمده فروش و خرده 
فروش، از ســوی ستاد تنظیم بازار اعام شده است و در شبکه تنظیم بازار توزیع 
می شود.وی اضافه کرد: البته ممکن است یک یا چند نفر در این میان سودجویی 
کنند و بتوانند بخش اندکی از محموله های وارداتی را با تغییر برچسب به قیمت 
بااتر به مردم بفروشــند که قطعاً دســتگاه های نظارتی با آن ها برخورد خواهند 
کرد؛ اما این کارآفرین قیمت 120 هزار تومانی را برای گوشت های وارداتی مطرح 
کرده اند، در حالی قیمت گوشت قرمز تولید داخلی هم این قدر گران نیست و بر 
اساس سامانه سازمان حمایت، قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز گوسفندی تولید 
داخل حدود 80 هزار تومان به صورت اشــه و طبق ســامانه بانک مرکزی هم 
کیلویی حدود 86 تا 87 هزار تومان اســت.معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزیر 
جهاد کشاورزی با بیان اینکه کارآفرینی که در این برنامه زنده تلویزیونی صحبت 
می کرد، اعام کرد که همه کسانی که اینجا نشسته اند می توانند بروند و با واردات 
گوشت مشکل بازار این محصول را حل کنند، تصریح کرد: این هم ادعای نادرستی 
اســت، چرا که فردی که صحبت می کرد صاحب کارخانه بسته بندی زیتون بوده 
و تا کنون یک کیلوگرم گوشت قرمز هم وارد نکرده است. سوالی که اینجا مطرح 
می شود این است که کسی که خودش اهلیتی برای وارد کردن گوشت قرمز ندارد، 
می تواند چنین ادعایی کند؟ جالب تر اینکه فرد دیگری که در استودیو این برنامه 
حاضر شده بود در حوزه ساختمان و لوازم بهداشتی فعال است و یک کیلوگرم هم 
گوشت قرمز وارد نکرده است. با چنین شرایطی آیا باید به اینگونه اشخاص مجوز 
واردات گوشــت قرمز داد؟مهرفرد گفت: مسئله بعدی این است که واردکنندگان 
گوشت مجوز صادر نمی کنند و سازمان دامپزشکی از نظر بهداشتی و قرنطینه ای 
مجوز را برای واردات یک محموله صادر می کند و ثبت ســفارش و ارز را معاونت 
بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تایید می کند و نهایتاً برای اطمینان از اهلیت یک 
متقاضی، استعامی از انجمن واردکنندگان مواد پروتئینی می گیریم که همواره 
اینگونه نیست که تنها با آن استعام استناد کنیم و این دقیقاً استفاده کردن و بها 
دادن به بخش خصوصی است.وی افزود: انجمن واردکنندگان مواد پروتئینی هیچ 
اختیاری ندارد که رانتی داشــته باشد و تنها یک تشکل قانونی در اتاق بازرگانی 
است و این استعام ها یکی از درخواست های بخش خصوصی که همیشه می گویند 
به ما هم قدرت و نقش در تصمیم گیری ها و سیاســت گذاری ها بدهید تا در آن ها 
مشارکت داشته باشیم.معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزیر جهاد کشاورزی تاکید 
کــرد: این کارآفرین ادعاهای دیگری را هم مطرح کرده اســت که باید در دادگاه 
حاضر شــود و درباره آن توضیح دهد، چرا که این شخص مدعی شده که بناست 
مردم در شــب عید در صفوف گوشت قرمز بایستند و با یکدیگر دعوا و مشاجره 
کنند و برنامه ریزی شده که مردم را به جان یکدیگر بیاندازند. برای سازمان صدا 
و ســیما متأسفم که کسانی که اهلیت ندارند را به برنامه زنده دعوت می کند و با 

پخش اظهارات آنان موجب تشویش لذهان عمومی می شود.

احتمال صادر نشدن ویزای کار ژاپن برای اتباع ایران 
و ترکیه

روزنامه آساهی ژاپن اعام کرد: وزارت دادگستری این کشور، احتماا اتباع ایرانی 
و ترک را از شبکه ویزایی جدید خود که از ماه آوریل رونمایی خواهد شد، محروم 
خواهد کرد.به گزارش ایسنا، ویزای کاری جدید که طبق بازبینی قانون »کنترل 
مهاجرت و به رسمیت شناختن پناهندگان« قرار است از ماه آوریل امسال برای 
اتباع خارجی صادر شــود، با هدف جذب نیروی کار ماهر خارجی برای جبران 
کمبود نیروی کار در ژاپن تدارک دیده شده است.طبق قوانین جدید ژاپن، اتباع 
خارجی تنها در صورتی ویزای کاری دریافت خواهند کرد که دارای پاســپورت 
از کشــوری باشند که در صورت دیپورت شهروندانشان از ژاپن، آن ها را تحویل 
بگیرند. به گفته روزنامه آساشی، تصمیم نهایی در خصوص محرومیت اتباع این 
دو کشور از دریافت ویزای کار ژاپن به دلیل همکاری نکردن دولت این دو کشور 
در تحویل افراد دیپورت شده از ژاپن، در ماه مارس گرفته خواهد شد.طبق قوانین 
ژاپن، اتباع خارجی که به طور غیرقانونی در این کشور اقامت دارند و یا مرتکب 
اعمال مجرمانه شــوند از این کشور اخراج می شــوند. تا پایان ماه ژوئن 2018، 
بیشترین شــمار اتباع خارجی اخراجی از ژاپن متعلق به فیلیپین با 409 نفر، 

ترکیه با 358 نفر و سری انکا با 247 نفر بوده است.

وزیر راه و شهرســازی از تشــکیل ســتاد سفرهای 
نــوروزی در ایــن وزارتخانه خبــر داد و گفت: همه 
دســتگاه های مرتبط با این سفرها، نقش خود را در 
ستاد ایفا می کنند.به گزارش ایرنا، »محمد اسامی« 
در حاشیه جلســه هیات دولت در جمع خبرنگاران 
افزود: در راستای فعالیت های این ستاد، دیروز جلسه 

کمیسیون ایمنی راه ها برگزار شد؛ در این کمیسیون 
مقدمات و شرایط سفر ایمن برای مردم مورد بررسی 
قرار گرفت. وی ادامه داد: عملیات هوشمندسازی در 
جاده ها صورت گرفته و ناوگان حمل و نقل عمومی 
نیز به سیستم هوشمند متصل است و رفتار رانندگان 
کنترل می شــود. اسامی خاطرنشــان ساخت: قرار 

اســت اتوبوس ها پیــش از عزیمــت در پایانه های 
مسافری، توســط هیات های فنی بازرسی شود. وی 
تاکید کرد، فقط به برچســب معاینه فنی اکتفا نمی 
کنیم؛ با اینکار اطمینان حاصل می شود که اتوبوس 
بعد از خروج از پایانه و ورود به جاده مشکلی نخواهد 
داشــت. وزیر راه و شهرسازی گفت: در گام سوم نیز 

پلیس با بکارگیری همیاران پلیس در مسیر جاده ها، 
ترافیک نقاطی که سابقه حادثه داشته و یا حادثه خیز 
است را با اســتقرار نیرو آرام خواهد کرد. بنابراین با 
ترکیبی از اقدامات زیرســاختی و ایمن سازی توسط 
وزارت راه و پلیس، امیدواریم مردم سفرهای خوشی 

را تجربه کنند. 

 گزیده خبرتشکیل ستاد سفرهای نوروزی در وزارت راه و شهرسازی 

گزیده خبر
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صنعت و تجارت

نوسان نرخ ارز در ماه های گذشته به افزایش 
حجم صادرات و قاچاق میوه انجامید؛ تا جایی 
که در آستانه شــب عید گرانی میوه در بازار 
داخلی کلید خورد و قیمت هر کیلوگرم انواع 
میوه و صیفی از مرز پنج هزار تومان گذشت.

بــه گزارش ایرنا، در هفتــه های اخیر قیمت 
هر کیلوگرم مــوز بیــش از 15 هزارتومان، 
کیوی 9 هزار و 500 تومان، ســیب 11 هزار 
و 500 تومــان، پرتقــال 8500 تومان، لیمو 
شیرین 6 هزارتومان و نارنگی 15 هزارتومان 
تعیین شد.بهای هر کیلوگرم کاهو از مرز 12 
هزارتومان گذشت و فلفل دلمه ای 15 هزار تا 
20 هزار تومان عرضه شد.هر کیلوگرم گوجه 
فرنگی 7 هــزار و 500 تومان، خیار بوته ای 
6 هزارتومــان، پیاز پنج هزار تومان و ســیب 
زمینــی چهار هزار تومان قیمــت خورد.ه. م 
یکی از شــهروندان تهرانی درباره گرانی میوه 
به خبرنگار ایرنا گفت: پیش از این با کمترین 
مبالغ می توانســتیم چندین کیلــو میوه و 
سبزی برای مایحتاج هفتگی خود خریداری 
کنیم اما اکنون با همان مبلغ چند دانه میوه 
می توان خرید کرد که برای مصرف کمتر از 
دو تا ســه روز یک خانوار است.وی ادامه داد: 
با این شــرایط به نظر می رسد میوه و سبزی 
و صیفی را باید از ســبد خانــوار خود خارج 
کنیم، در حالی که من دو فرزند مدرســه ای 
دارم و برای ســامت فرزندانم ناچارم در ازای 
کاهش مصرف گوشت حداقل ویتامین مورد 
نیاز فرزندانم را تامین کنم که با این وضعیت 
این کار نیز ممکن نیست.ر. ش یکی دیگر از 
شهروندان نیز گفت: وضعیت بازار محصوات 
پروتئینــی و میــوه و صیفی باعــث نگرانی 
خانوارهای ایرانی شــده اســت زیرا سامت 

خانوار به ویژه بچه ها را به خطر می اندازد.
 عوامل گرانی میوه چیست

برخی علت این گرانی ها را نوســان نرخ ارز 
و افزایــش حجم صادرات و حتی قاچاق میوه 
و صیفی به کشورهای همسایه همچون عراق 
می داننــد؛ زیرا با کاهــش ارزش پول ایران 
ســودجویان اقدام به افزایش حجم صادرات 
و قاچاق کرده اند که همین امر باعث شــده 
است در داخل کشور با کمبود میوه و صیفی و 

در نهایت گرانی این محصوات مواجه شویم.
البتــه ناگفته نماند که گرانی میــوه در بازار 
داخلی از ابتدای سال با سرمازدگی میوه های 
سردرختی شــروع شد و در نیمه دوم سال با 
تغییر فصل بازار آرامی داشــتیم اما دوباره از 
اوایل دی ماه شاهد گرانی هستیم.به نظر می 
رســد با افزایش نرخ میــوه و صیفی در بازار 
داخلــی، مصرف این محصــوات نیز کاهش 
یافته تا جایی کــه برخی از آنها به تدریج در 
حال خروج از سبد خانوار ایرانی است.برخی 
کارشناسان نیز به کاهش تولید، کمبود عرضه 
و شــروع فرایند ذخیره سازی میوه شب عید 
اشاره می کنند که در قیمت میوه هایی مانند 
ســیب و پرتقال تاثیر داشه است تاجایی که 
پرتقال 2500 تــا 8000 تومانی را به قیمت 
هایــی 4500 تا 15 هزار تومان هدایت کرده 

است.
 مسووان صنفی از دایل خود می گویند

گفته می شــود عاوه بــر افزایش صادرات با 
کمبود محصول میوه و صیفی روبروییم.

پیگیری های خبرنگار اقتصادی ایرنا از معاونت 
بازرگانی، زراعی و باغی وزارت جهاد کشاورزی 
به نتیجه ای نرســید و تا لحظه انتشــار خبر 
آمار تجمعی درباره وضعیت سطح زیرکشت 

و تولید و صادرات میوه و صیفی ارایه نشــده 
است.بر اساس آمارهای موجود، سالیانه بیش 
از 122 میلیون تن انواع محصوات کشاورزی 
تولید می شــود که بیــش از 22 میلیون تن 
آن را انــواع محصوات باغی دربرمی گیرد.در 
این پیوند رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران 
درباره علت گرانی میوه و صیفی گفت: غرفه 
داران میدان میوه و تره بار و خرده فروشــان 
گرانفروشی نمی کنند؛ بلکه آنان نیز با قیمت 
های باا روبرو شــده اند.»اســداه کارگر« 
یادآوری کرد: اکنون میوه توسط غرفه داران 
به شکل توافقی و عرضه و تقاضا خریداری می 
شود.به گفته وی، غرفه داران و خرده فروشان 
باید میوه را با هر قیمتــی که خریداری می 
کنند حداکثر با 35 درصد ســود به دســت 
مصرف کنندگان برسانند که اکنون به دلیل 
وضعیت نابســامان بــازار و کاهش تقاضا 80 
درصد اعضای ما با سودی کمتر از 15 تا 20 
درصد میوه و صیفی را عرضه می کنند.کارگر 
تصریح کرد: بخش دیگری از این گرانی ها به 
نامنظم بودن ساعت کار میدان اصلی میوه و 
تره بار مربوط می شــود که خود در نوســان 
نرخ میوه تاثیرگذار اســت؛ میوه از ساعت 4 
عصر تا 11 صبح روز بعــد در میدان معامله 

می شــود که این طوانی بــودن مدت زمان 
معامات می تواند در نوسان نرخ تاثیر داشته 
باشد.وی بر این باور است که با تعیین ساعت 
مشــخص در میدان میوه و تره بار اصلی می 
توان نوســان قیمتی را مدیریت کرد.به گفته 
وی، براســاس نرخنامه قیمت عمده فروشی 
محصوات کشاورزی در میدان مرکزی میوه 
و تره بار تهران از بیســت و نهم بهمن ماه تا 
پنجم اســفندماه، نرخ هــر کیلوگرم موز 12 
هزار تومان و آناناس کارتنی 300 هزار تومان 
اســت.هر کیلوگرم انار 9 هزار تومان، پرتقال 
جنــوب 10 هزارتومان، پرتقال شــمال پنج 
هزارتومان، خرمالو کن 11 هزارتومان، کیوی 
9 هزارتومان، سیب لبنانی زرد و قرمز 9 هزار 
تومان، لیموشیرین پنج هزارتومان، لیمو ترش 
ســنگی 6 هزارتومان و نارنج دو هزارو 500 
تومان قیمت دارد.گریپ فروت توسرخ 3500 
تومان، نارنگی پیچ 6500، نارنگی یافا 5500 
تومان، نارنگی نانجلــو 5500 تومان، نارنگی 
بندری 12 هزارتومان، نارنگی تخمه پاکستانی 
9 هزارتومان، انگور شــاهرودی 7 هزارتومان، 
به 10 هزارتومان عرضه می شــود.همچنین 
قیمت هر کیلوگرم خیار رسمی 6 هزار تومان، 
خیار گلخانه ای 5500 تومان، گوجه فرنگی 
رســمی 5500 تومان ، گوجه فرنگی گلخانه 
ای 9 هزار تومان و سیب زمینی 2800 تومان 
تعیین شد.هر کیلوگرم پیاز زرد 3300 تومان، 
پیاز شــیری 2000 تومان، پیاز قرمز 3700 
تومان، هویج سه هزار تومان و هندوانه 4 هزار 
تومان قیمت گرفت.نرخ هر کیلوگرم بادمجان 
قلمی ســه هزارتومان، بادمجان گلخانه ای 6 
هزارتومــان، چغندر 4 هزار تــا 6 هزارتومان، 
ســیر خشــک 13 هزار تومــان و کاهو پیچ 
و رســمی پنج هزار تــا 6500 تومان در نظر 
گرفته شد.بهای کدو حلوایی چهار هزار تومان، 
کدو مسمایی 5500 تومان، لوبیا سبز 5500 
تومان، انواع ســبزی خوردن 5000 تومان و 

سبزی جور 4000 تومان است.
سود برای اعضا در میدان میوه و سبزی تهران 
روی فاکتور خریــد، 15 تا 20 درصد و برای 
خرده فروشــی ها 25 تا 35 درصد محاسبه 

می شود.

متهـمان اصـلی گـرانی میـوه

وزیر جهاد کشاورزی با اعام اینکه قیمت 
گوشت مرغ از دیروز رو به کاهش گذاشته 
است، گفت: انتظار می رود این محصول با 
قیمت سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
یعنی هر کیلوگرم 11 هزار و 500 تومان 
عرضه شود.به گزارش ایرنا، با وجود اینکه 
هفته گذشته ستاد تنظیم بازار قیمت هر 
کیلوگرم گوشت مرغ گرم را برای مصرف 
کنندگان 11 هــزار و 500 تومان تعیین 
کرده بود اما یکشنبه این هفته قیمت این 
محصول در بازار آزاد از مرز 15 هزار تومان 
گذشــت.این روند سبب شد تا دولت برای 
تنظیم بازار این محصول، اقدام به افزایش 
عرضه گوشــت مرغ گرم تنظیــم بازاری 

کند، به طــوری که از دوشــنبه، قیمت 
این محصول بین 700 تــا 1000 تومان 
کاهش قیمت یافت.در این رابطه محمود 
حجتی دیروز)چهارشنبه( در حاشیه هیات 
دولت در جمع خبرنگاران افزود: امیدواریم 
گوشــت مرغ گرم در سطح خرده فروشی 
ها براســاس قیمت مصوب عرضه شــود.

دیروز نیــز یک مقام مســئول در وزارت 
جهادکشاورزی اعام کرد که برای متعادل 
سازی بازار گوشــت مرغ، هفته آینده 30 
هزار تن از این محصول بــا نرخ 11 هزار 
و 500 تومان به بازار عرضه می شــود.وی 
دربــاره وضعیت توزیع گوشــت قرمز نیز 
گفت: قرار اســت توزیع گوشــت قرمز به 

شکل هدفمند و زیر نظر ستاد تنظیم بازار، 
به دســت مصرف کنندگان برسد.حجتی 
افزود: براســاس این دســتورالعمل، انواع 
گوشت قرمز وارداتی در اختیار اتحادیه ها 
و تعاونی های مصرف در سراسر کشور قرار 
می گیرد.علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان 
دامپزشکی کشــور نیز روز دوشنبه اعام 
کرد که واردات مســتمر گوشــت قرمز از 
12 کشور مانند برزیل ادامه دارد و توقفی 
در این فراینــد رخ نداده اســت.به گفته 
وی، گوشــت های برزیلی از کشــور مبدا 
خریداری شده و در حال بارگیری است و 
چند محموله در حال انتقال دریایی یا در 

حال ترخیص از بنادر است.

وزیــر صنعت، معدن و تجارت گفت: اقدام های انجام شــده 
برای تنظیم بازار شــب عید تا 2 هفته آینده اثرگذار خواهد 
شــد و اقام پرمصرف مورد نیاز مــردم به وفور و با کمترین 
مشــکل در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.به گزارش ایرنا، 
»رضــا رحمانــی« در پایان جلســه هیات دولــت در جمع 
خبرنگاران افزود: ســتاد تنظیم بــازار به طور مرتب در حال 
رصد عرضه و تقاضای مردم بویژه برای روزهای پایانی ســال 
اســت و تمهیداتی درخصوص میوه، پوشاک، لوازم خانگی و 
حتی شیرینی ها اندیشیده شده است.وزیر صنعت خاطرنشان 
کرد: ســیب و پرتقال مورد نیاز مردم ذخیره شــده و درباره 
گوشت قرمز با صفر شدن حقوق ورودی از سوی دولت و آزاد 
شدن ثبت سفارشات با ارز نیمایی، به دنبال ایجاد فراوانی در 
این محصول و کاهش قیمت ها هستیم.وی به تعیین جامعه 
هدف برای دریافت گوشت قرمز نیز اشاره کرد و افزود: دولت 
در طول امسال ارز 4200 تومانی به گوشت قرمز داد، اما در 
نهایت دیدیم این شیوه در جاهایی ایراد داشته و جواب نمی 
دهد؛ بنابراین به دنبال ساماندهی منظم تر این طرح بودیم تا 
این محصول به دســت مصرف کنندگان و نیازمندان واقعی 

برســد.رحمانی پیش بینی کرد قیمت گوشت قرمز در هفته 
های آینده تعدیل شــود و گفت: سوء استفاده ها در این بازار 
وجود دارد، زیرا نمی توانیم صفر تا 100 شــبکه توزیع را در 
کنترل داشته باشیم.وی درباره قیمت این روزهای خودرو نیز 
گفت: قیمت های این روزهای بازار خودرو مطلوب ما نیست 
و بویژه درخصوص خودروهای پرتیراژ با این قیمت ها موافق 
نیستیم.به گفته این مقام مسئول، بخشی از گرانی ها ناشی 
از برهم خوردن عرضه و تقاضا در ماه های گذشته است، زیرا 
تولید در ماه های گذشته افت کرده بود، اما این روزها شمارگان 
تولید رو به افزایش است و این موضوع بر روی قیمت ها تاثیر 
خواهد گذاشــت.وی بیان داشت: در خصوص خودروها، یک 
»قیمت محاسباتی« وجود دارد که سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان، آن را بر اســاس مدارک دریافتی 
از خودروســازان و ضوابط خود مشــخص می کند و در آن 
سود منصفانه ای نیز برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده 
است.رحمانی ادامه داد: از آنجایی که تقاضای فعلی بازار برای 
خودرو بااســت، قیمت های بازار نیز با نرخ های محاسباتی 
خودرو متفاوت است، اما مصوبه ای در این زمینه ارائه شد تا 

خودروســازان مابه التفاوت قیمتی را به حساب خزانه واریز 
کنند.وزیر صنعت خاطرنشــان کرد: از دیــروز فروش فوری 
خودروها از ســوی 2 خودروســاز بزرگ کشور افزایش یافت 
که مقرر شده تا شب عید ادامه یابد؛ به این ترتیب بطور حتم 
قیمت ها کاهش یافته و در سطح معقولی خواهد ایستاد.وی 
تاکید کرد: خواسته وزارت صنعت قرار گرفتن نرخ خودروها 
بر اساس قیمت های محاسباتی است که به طور نمونه برای 
خودروی پراید در حد 33 تا 34 میلیون تومان است.این عضو 
کابینه دولت اظهار داشــت: نباید اجازه دهیم داان در این 
فروش ها ورود کنند و این طرح را با افزایش شمارگان تولید 
و عرضه مداوم خودروها تا کاهش قیمت ها در دســتور کار 
خواهیم داشــت.وی در خصوص انتقادات وارد شده به وزارت 
صنعت درباره تعیین قیمت هــای کارخانه ای خودروها پنج 
درصد زیر قیمت بازار گفت: از منتقدان می خواهیم اگر قائل 
به این فرمول نیســتند راه حل جایگزین شان را ارائه کنند، 
زیرا هدف این فرمول، کاهش تدریجی قیمت هاست.رحمانی 
منکر این شــد که خودروسازان در ماه های گذشته به عمد 

عرضه محصوات خود را کاهش داده بودند

حجتی در حاشیه جلسه هیات دولت: 

مرغ با نرخ مصوب 11500 تومان 
عرضه می شود

وعده وزیر صنعت:

 قیمت اقام مورد نیاز شب عید کاهش می یابد



حجت اله صیدی:
بانک صادرات ایران همچنان در کنار مردم 

سرپل ذهاب خواهد ایستاد
حجت الــه صیــدی در آییــن افتتــاح و 
از ٧٦ واحــد مســکونی در  بهره بــرداری 
بانک  تاکید کرد:  شهرستان ســرپل ذهاب، 
صادرات ایران در بازسازی مناطق زلزله زده، 
تکمیل پروژه ها و زمینه  ســازی برای استفاده بهتر از ثروت های 
طبیعی، ظرفیت های کشــاورزی و جاذبه های گردشــگری در 
کنار مردم و مسئوان دلسوز این شهر خواهد ایستاد.به گزارش 
روابط عمومــی بانک صادرات ایران، حجت الــه صیدی در آیین 
بهره برداری از ٧٦ واحد مسکونی دیگر توسط خیرین مدرسه ساز 
این بانک با بیان اینکه تاریخ نشان می دهد سرپل ذهاب به عنوان 
یکی از شــهرهای فــداکار و ایثارگر و مقاوم کشــور در جریان 
ســال های دفاع مقدس حق بزرگی بر گردن کشــور دارد، گفت: 
به نمایندگی از همکاران بانک صادرات ایران خدا را شــاکرم که 
این توفیق حاصل شده تا بتوانیم کمکی کنیم و این بانک برای 
خدمت به مردم منطقه و همکاری با مردم و مسئوان دلسوز این 
شهر همچنان آماده است.وی در این مراسم که با حضور مقامات 
محلی این شهر، از جمله امام جمعه، فرماندار و فرماندهان نظامی 
و انتظامی منطقه برگزار شــد، افزود: با اقدامات انجام شــده در 
جریان بازسازی این شهر پس از زلزله سال گذشته، خوشبختانه 
زندگی جریان عادی خود را از ســر گرفته و امید و نشــاط در  
بیــن مردم و به ویــژه جوانان افزایش یافته که امید اســت در 
کاهــش آام و درد های مردم رنج دیده این منطقه مؤثر باشــد.

او همچنین با اشــاره به اینکه بانک صادرات ایران به عنوان یک 
بانک اجتماعی همواره در انجام مسئولیت های اجتماعی پیشتاز 
بوده، تأکید کرد: مایه افتخار است که همیاری کارکنان این بانک 
موجب شــده تا در این عرصه نیز نقش ماندگاری از خود برجای 
بگذارد.صیدی تصریح کرد: خدمت رسانی همکاران بانک صادرات 
ایران در تکمیل طرح های مختلف پس از زلزله ســال گذشــته 
این شهرستان ادامه خواهد داشت.بنا براین گزارش، با افتتاح ٧٦ 
واحد مسکونی دیگر توســط خیرین مدرسه ساز بانک صادرات 
ایران در این شــهر، تعداد واحدهای مسکونی تحویل داده شده 

به مردم به ١٠٨ واحد رسید.

با حضور معاون اول رییس جمهور؛ ششمین 
همایش ملی پیشرفت و توسعه علمی 

کشور برگزار شد
ششــمین همایــش ملــی 
پیشــرفت و توســعه علمی 
کشــور با موضوع رســالت 
انجمن های علمی در تبیین مســائل راهبردی کشــور، با حضور 
دکتــر جهانگیری معاون اول رییس جمهــور و دکتر غامی وزیر 
علوم، تحقیقات و فنــاوری در تاریخ 3٠ بهمن ١39٧ و در محل 
دانشــگاه خاتم برگزار شد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، 
در این همایش در خصوص رســالت انجمن های علمی در تدوین 
راهبردهای کشور و موضوعات علمی مرتبط با فعالیت انجمن های 
مختلف بحث و گفتگو شــد. همچنین ضمــن قرائت تفاهم نامه 
فی مابین شورای انجمن های علمی ایران و کمیسیون انجمن های 
علمی، از انجمن های علمی برتر تقدیر بعمل آمد.دکتر اســحاق 
جهانگیری معاون اول رییس جمهور در اختتامیه ششمین همایش 
ملی پیشــرفت و توسعه علمی کشــور ضمن بیان این مطلب که 
ارتقای سطح اســتقال و اقتدار ملی کشور در مواجهه با مسائل 
جهانی و منطقه ای یکی از مسائل اصلی کشور است گفت: اجاس 
ورشو در حالی برگزار می شود که عده ای با کمک اسراییل، آمریکا 
و ســعودی می خواهند دیگران را از ایران بترســانند، دوره ای این 
کار را کردند شکست خوردند و این بار هم به فضل الهی مفتضح 
شــدند. اما ما باید بدانیم که چگونه با این مسائل مقابله مقتدارانه 
داشته باشــیم.وی با اشاره به وقوع برخی جنگ ها در منطقه مانند 
عراق و افغانســتان توســط امریکا و به دنبال آن ایجاد گروه های 
تروریســتی ادامه داد: در نتیجه همه اتفاقات، برگ برنده با ایران 
بود. آمریکا به بهانه القاعده و طالبان به افغانستان حمله کرد، ولی 
در آخر دوســتداران انقاب اسامی در صحنه ماندند و در سوریه 
هم چنین شد.وی در ادامه خاطرنشــان کرد: این موقعیت ایران 
حسادت مجموعه ای را برانگیخته که می خواهند اقتدار منطقه ای 
ایــران را از بین ببرند. جریانی راه افتاده که می خواهد اقتدار ایران 
را در منطقه به چالش بکشاند.وی ادامه داد: همزمانی این نشست 
با آغاز پنجمین دهه عمر انقاب اســامی و گام دوم اعام شده از 
سوی رهبر انقاب برای اینکه در دهه جدید چه مسائل راهبردی 
باید در دســتور کار باشد، را به فال نیک می گیریم. وی بار اصلی 
این کار را بر دوش مراکز علمی کشور دانست و ادامه داد: این مراکز 
علمی نقش مهمی دارند و امیدوارم به نحو مطلوبی کمک کنند تا 
در دهه پیش رو وضعیت بهتری داشته باشیم.جهانگیری در ادامه 
تصریح کرد: قاعدتا در هر کشــوری و به طور مشخص در کشور ما 
وقتی به درک مشترکی از مسائل بنیادین در سطوح تصمیم گیری 
و تصمیم سازی و به راهکار مشترک و به اجماع دست یابیم، قدرت 
حل و به نتیجه رساندن آن بیشتر می شود تا اینکه هم در مساله 
و هم در راهکارها اختاف نظر وجود داشته باشد.معاون اول رییس 
جمهوری افزود: بصورت طبیعی در شرایطی که محدودیت ها زیاد 
و موانع جدی تر می شــود، سردرگمی و یأس هم بیشتر می شود، 
در چنین شرایطی اگر جامعه به درجه ای از عقانیت رسیده و به 
ســمت حل مساله رود، خیلی بهتر می تواند آن را حل کند. وی با 
اشاره به تهدید تحریم امریکا علیه پاکستان در دوره ترامپ افزود: با 
وجود همه اختاف نظرها در پاکستان، اندیشمندان و صاحبنظران 
این کشور از هر عقیده و دسته ای تصمیم گرفتند یک دست شوند 
تا از تحریم امریکا دور بمانند.جهانگیری خاطرنشان کرد: در زمان 
حاضر افزایش ظرفیت ملی کشور برای توسعه ازم است. ظرفیت 
ملی باید به کار گرفته شــود تا نیازهــای اصلی و ضروری جامعه 
رصد شود چون در مقطعی هستیم که اندیشمندان، صاحبنظران و 
گروه های مرجع باید بر نیازهای اصلی کشور تمرکز داشته باشند. 
وی اعتماد همگانی، امید به آینده و سرمایه اجتماعی را از نیازهای 
جامعه برشــمرد و تصریح کرد: در مقطع فعلی مهم ترین راهکار 

برای برون رفت از مشکات فعلی جامعه سرمایه اجتماعی است.

با حضور رئیس جمهور و مشارکت بانک تجارت:
فاز سوم پاایشگاه ستاره خلیج فارس افتتاح شد

فاز ســوم پاایشگاه میعانات گازی ســتاره خلیج فارس با 
حضور دکتر روحانی و مشارکت بانک تجارت در بندر عباس 
افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی، در حاشیه آئین افتتاح 
این پاایشــگاه که روز دوشنبه بیســت و نهم بهمن ماه با 

حضور دکتر روحانی رئیس جمهور و زنگنه وزیر نفت برگزار شد، مدیران ارشد 
شرکت های نفت ســتاره خلیج فارس و پاایش نفت بندرعباس ضمن حضور 
در باجه بانک تجارت با نوروزی مدیر شــعب استان هرمزگان دیدار و از حمایت 
های بانک تجارت در پیشــبرد پروژه فاز 3 این پاایشگاه تقدیر به عمل آوردند.

پاایشگاه ستاره نفت خلیج فارس با سرمایه گذاری حدود ١92 میلیارد تومان 
تا کنون حدود 99 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که بانک تجارت با تخصیص 
١2٠٠ میلیارد ریال ضمانتنامه ریالی، 2٠ میلیون دار تســهیات ارزی و 25٠ 
میلیارد ریال تسهیات سرمایه در گردش بیشترین مشارکت بانکی را در احداث 
این پاایشگاه داشته است.با افتتاح این فاز از پاایشگاه ستاره خلیج فارس روزانه 
45 میلیون لیتر بنزین یورو5 و ١2 میلیون لیتر نفت گاز، 3 میلیون لیتر گاز مایع 

و 2 میلیون لیتر سوخت جت به ظرفیت تولید این پاایشگاه اضافه می شود.

دکتر صالح آبادی:
عدم تطبیق با فناوری های نو در عرصه بانکداری 

مساوی با از دست دادن بازار است
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در مراسم رونمایی از برنامه 
های پنجمین نمایشــگاه تراکنش ایران پیش بینی کرد: در 
یک افق زمانی ١٠ ســاله هر نهادی خــود را با تغییرات در 
حــوزه بانکداری الکترونیک و روشــهای نو در صنعت مالی 

تطبیق ندهد، از بازار عقب می ماند، چرا که ذائقه مشتریان خدمات جدید را می 
پذیرد و از آن اســتقبال می کند.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
دکتر صالح آبادی، در این نشســت، عملکرد مرکز فابا بعنوان متولی آموزش و 
توســعه نظام بانکداری الکترونیک در کشور را قابل تقدیر دانست و گفت: آنچه 
مسلم است، تحوات وســیعی در حوزه مبادات بانکی و مالی در جهان اتفاق 
افتاده و خواهد افتاد و چه بخواهیم و چه نخواهیم، به سمت بانکداری دیجیتیال 
حرکت می کنیم.وی از فین تک ها، باکچین و ارز دیجیتال بعنوان سازو کار و 
نمونه هایی نو از تغییرات و تحوات در حوزه بانکداری نام برد و افزود: گرچه این 
ساز و کار نو به شمار می روند، اما با سرعت باا، در حال ایجاد تغییرات متعدد 
در نظام بانکداری ایجاد هســتند.صالح آبادی تصریــح کرد: اگر بانک را بعنوان 
یک واســط مالی در نظر بگیریم، بانک جاییست که افرادی منابع خود را در آن 
ســپرده گذاری می کنند و عده ای دیگر از این منابع سپرده شده، استفاده می 
کنند؛ در واقع افراد با اعتماد به یک نهاد مالی واســط با افراد دیگر ارتباط مالی 
برقرار می کنند؛ ســاز و کار باکچین به نحوی طراحی شده که در بستر فنی 
آن دو نفر هم می توانند به یکدیگر اعتماد کنند؛ این فناوری می تواند منجر به 
تحوات بنیادی در صنعت مالی شــود که نیاز به نهاد واسطی به نام بانک را با 
تغییراتی مواجه کند.وی گفت:افرادی هستند که ریسک گریز هستند و تمایل 
دارند منابع خود را در پروژه هایی ســرمایه گذاری کنند که ریسک کمی دارد 
و در مقابل افرادی ریســک پذیرند و عاقه مند به سرمایه گذاری در طرح های 
پرریسک هستند؛ در حال حاضر تکنولوژی های جدید این ظرفیت را دارند که 
این گروهها را متناســب با ظرفیت و عاقه مندیشان به یکدیگر وصل کنند؛ در 
واقع سازوکارهای نو این بستر را فراهم می کند و فضای صنعت مالی را در دنیا 
از آنچه در حال حاضر می شناسیم، متحول خواهند کرد.مدیرعامل بانک توسعه 
صادرات یادآور شد: دو حوزه پرداختو تسهیات در این جریان مورد توجه است؛ 
در بخش پرداخت تکنولوژی های نو مانند موبایل بنکیگ و اینترنت اشیا و سایر 
روش های متنوع پرداخت شکل گرفته اند و در بخش تسهیات نیز با استفاده 
از اعتبار ســنجی دقیق، سیستم مالی از روش های فیزیکی و حضوری بی نیاز 
می شود.صالح آبادی به دستاوردهای شرکت اعتبارسنجی ایرانیان در رتبه بندی 
اعتباری بیش از ســی و دو میلیون نفر در کشور اشاره کرد و گفت: این شرکت 
فناورانه توانسته است طی دوازده سال، پروفایل اعتباری افراد را از سیستم بانکی 
کشــور جمع آوری کرده، بررسی نماید و بر اســاس دو فاکتور توانایی و تمایل 
آنها به بازپرداخت، رتبه بندی کند، می توان برابر اطاعات این ســامانه اینطور 
برنامه ریزی کرد که افراد مبتنی بر رتبه اعتباری مثبت خود، تا سقف مشخصی 
بدون ارائه ضامن وام دریافت کنند؛ این سامانه ها می توانند به فرهنگسازی در 
زمینه رتبه اعتباری کمک کند.علی صالح آبادی اذعان داشت: در حوزه پرداخت 
تسهیات و خدمات پرداخت با تحواتی مواجه هستیم که در بستر تکنولوژی 
های نو از جمله باکچین رخ می دهند و بر این باورم که همه سیســتم بانکی 

باید به سمتی حرکت کند که از ظرفیت های تکنولوژی های نو استفاده کند.

تقدیر از بانک قرض الحسنه مهر ایران در شانزدهمین 
جشنواره تولید ملي افتخار ملي

در شانزدهمین جشنواره تولید ملی - افتخار ملی از بانک 
قرض الحســنه مهر ایران به دلیل حمایت هاي گسترده 
از تولید ملي و تقویت تــوان مالي بنگاه هاي تولیدي و 
صنعتي از طریق پرداخت تســهیات قرض الحسنه به 

کارگران و کارکنان این بنگاه ها تقدیر شــد.در شانزدهمین جشنواره تولید 
ملی - افتخار ملی از بانک قرض الحســنه مهر ایران به دلیل حمایت هاي 
گســترده از تولید ملي و تقویت توان مالي بنگاه هاي تولیدي و صنعتي از 
طریق پرداخت تسهیات قرض الحســنه به کارگران و کارکنان این بنگاه 
ها تقدیر شــد.به گــزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، 
شــانزدهمین جشــنواره تولید ملي - افتخار ملي مصادف با روز »اقتصاد 
مقاومتي و کارآفریني«، با تاش خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با حضور 
و سخنراني دکتر مرتضي اکبري مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
محل سالن همایش هاي بین المللي صدا و سیما برگزار شد.در این جشنواره 
از این بانک به دلیل حمایت هاي گسترده از تولید ملي و تقویت توان مالي 
بنگاه هاي تولیدي از طریق پرداخت تسهیات قرض الحسنه به  کارکنان و 

کارگران این بنگاه ها تقدیر شد.

بانک ها در سال جاری 3١٦ هزار میلیارد تومان معادل 
5٨ درصد از کل تسهیات را برای تأمین سرمایه در 
گردش پرداخت کرده اند که بیش از 3٨ درصد آن به 
بخش صنعت و معدن تعلق گرفته است و پس از آن 
خدمات، بازرگانی و کشــاورزی قرار دارند.به گزارش 
ایسنا، بانک مرکزی آمار تسهیات ارائه شده از سوی 

بانک ها در ١٠ ماهه سال جاری را ارائه کرده اند که بر 
اســاس آن، بیش از 5٨ درصد از کل تسهیات ارائه 
شده در این مدت مربوط به بخش تأمین سرمایه در 
گردش بــوده که رقم آن به حدود 3١٦ هزار میلیارد 
تومان می رســد. این در حالی اســت که تسهیات 
ارائه شــده به سایر بخش ها در مجموع، اندکی بیش 

از 4١ درصد بوده اســت.اما در میان تسهیات ارائه 
شده برای تأمین سرمایه در گردش، بیشترین میزان 
این تسهیات را بخش صنعت و معدن دریافت کرده 
است؛ به طوری که از مجموع 3١٦ هزار میلیارد تومان 
ارائه شده، بیش از ١2١ هزار میلیارد تومان آن به این 
بخش رسیده که حدود 3٨ درصد تسهیات پرداختی 

برای تأمین سرمایه در گردش را شامل می شود. پس 
از بخش صنعت و معدن، بیشترین تأمین سرمایه در 
گــردش به بخش خدمات تعلق گرفته که این بخش 
در ١٠ ماهه نخست ســال جاری بیش از ١٠5 هزار 
میلیارد تومان و حدود 33 درصد این تسهیات را به 

خود اختصاص داده است. 

باز هم صنعتی ها بیشترین وام را گرفتند  گزیده خبر
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گزیده خبر

بانک و بیمه

 در پی تاکید رهبر معظم انقاب و سیاســت 
های دولت مبنــی بر خروج نظــام بانکی از 
بنگاهداری، این بار بانک سپه همه سهام خود 
در شرکت سرمایه گذاری امید را که مهمترین 
بنگاه اقتصادی آن به شمار می رود، از طریق 
مزایده در بورس واگذار مــی کند.به گزارش 
ایرنا، بانک مرکــزی در دولت دوازدهم برنامه 
اصــاح نظام بانکی را در اولویت حوزه اقتصاد 
کان قــرار داد که در صدر آن خروج بانک ها 
از بنگاهداری است و براین اساس برنامه زمان 
بندی سه ساله برای واگذاری این شرکت ها و 
اموال در نظر گرفت.تصویب قانون رفع موانع 
تولیــد در خرداد ١394 و مــواد ١٦ و ١٧ آن 
که به موضوع فروش امــوال مازاد اختصاص 
داشت، بســترهای قانونی این طرح را آماده و 
ضمانت اجرایی قانونی بــرای انجام این مهم 
را بــرای بانک های فراهم کرد.براســاس این 
مصوبه، همه بانک ها و موسسات اعتباری ملزم 
شدند ساانه دســتکم 33 درصد اموال خود 
اعم از منقول، غیرمنقول و ســرقفلی را که به 
تملک آنها و شــرکت های تابعه آنها درآمده 
و به تشــخیص شــورای پول و اعتبار و بانک 
مرکزی جمهوری اسامی ایران مازاد محسوب 
می شود، واگذار کنند.براساس ماده ١٧ قانون 
رفع موانع تولید، اگر واگذاری های اموال مازاد 
بانک ها انجام نشود، عاوه بر جریمه مالیاتی 
با نــرخ 2٨ درصد، با مدیرعامل بانک و هیات 
مدیره مــورد برخورد انتظامــی و قانونی می 
شود.افزایش قدرت تســهیات دهی، خروج 
از مدیریت بخش هــای نامرتبط و تمرکز بر 
فعالیت بانکداری، افزایش سرعت گردش پول 
و افزایش دارایی های نقدی، بخشــی از نتایج 

فروش اموال مازاد و خروج از بنگاهداری است.
این موضوع حتی توجه ویژه رهبر معظم انقاب 
را نیز به همراه دارد به گونه ای که ایشان هفتم 
شهریورماه امسال در دیدار رئیس جمهوری و 
اعضای هیأت دولت به مناسبت هفته دولت از 
ادامه بنگاهــداری بانکها و کارهای هزینه آور 
دیگر همچون افزایش شعبه های بانکی انتقاد 
کرد.»محمد کاظم چقازردی« مدیرعامل این 
بانک در این باره گفت: همه ســهام )بیش از 
2١ میلیارد سهم( بانک سپه در شرکت گروه 
مدیریت سرمایه گذاری امید با قیمت پایه هر 
سهم 932٠ ریال در بورس اوراق بهادار تهران 
عرضه شده است.رئیس هیات مدیره بانک سپه 
خاطرنشان کرد: متقاضیان سهام شرکت گروه 

مدیریت ســرمایه گذاری می توانند با شرایط 
یکجا نقد و یا نقد و شــرایطی ٧٠.43 درصد 
از سهم بانک سپه در این شرکت را خریداری 
کنند.وی در مورد چگونگی آغاز به کار شرکت 
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: بانک 
ســپه پس از اخــذ مجوز از بانــک مرکزی و 
باهدف ساماندهی شرکت های تابعه و وابسته 
و استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه، شرکت 
مدیریت سرمایه گذاری امید را در سال ١3٨٠ 
با ســرمایه اولیه ٦5٠ میلیارد ریال )سهامی 
خاص( تأســیس و در سال ١3٨١ همه سهام 
تحت مالکیت خود را شــامل 39 شــرکت به 
ارزش یک هزار و ١5٧ میلیارد ریال به شرکت 
امید واگــذار کرد.چقازردی یکی از معیارهای 

اصلی توســعه و کارآمدی شــرکت مدیریت 
ســرمایه گذاری امید را اســتفاده از ظرفیت 
بازار ســرمایه اعــام کرد و گفت: براســاس 
مصوبــه مجمع عمومی فوق العــاده صاحبان 
سهام شرکت از سهامی خاص به سهامی عام 
تبدیــل و در آذرماه ١3٨٦ با ســرمایه چهار 
هزار میلیارد ریال و با نماد »وامید« در بورس 
اوراق بهادار پذیرفته و تا پیش از پایان ســال 
١394 حدود 3٠ درصد از ســهام این شرکت 
به عموم عرضه شد.وی یادآورشد: ارزش بازار 
این شرکت در بدو ورود به بورس اوراق بهادار 
معادل ١4 هــزار و ٨٠٠ میلیارد ریال بود که 
برای تکمیل طرح های زیربنایی و ملی و رشد 
پایدار شرکت در ســال های ١3٨٠ تا ١393، 
ســرمایه آن به مبلغ 3٠ هــزار میلیارد ریال 
افزایش یافــت و ارزش بازار شــرکت معادل 
١3٠ هزار و ٦2٠ میلیارد ریال شد.مدیرعامل 
بانک سپه اظهارداشت: شرکت »گروه مدیریت 
ســرمایه گذاری امید« با ســرمایه گذاری در 
صنایع استراتژیک کشور از قبیل سنگ آهن، 
فواد، ذخایر اســتراتژیک نفتی، مخازن گاز 
طبیعی، ســیمان و ... در کاهش وابستگی به 
محصوات خارجی، ایجاد اشتغال مولد و نیز 
ایجــاد ارزش افزوده برای جلوگیــری از خام 
فروشــی، نقش بارزی در اقتصاد کشور داشته 
اســت.وی ادامه داد: بانک ســپه به واســطه 
ســرمایه گذاری )مستقیم یا مشــارکتی( در 
مناطق محروم استان های کرمان، یزد، بوشهر، 
هرمزگان، کردســتان، سیستان و بلوچستان، 
خراسان جنوبی و ... توانسته است برای بیش 
از 3٠ هزار نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی 

کند.

با واگذاری شرکت سرمایه گذاری امید صورت گرفت

ادامـه خروج بانکهـا از بنگـاهداری

تفاهم نامه بیمه آسیا و خانه صنعت،معدن و تجارت
بیمه آسیا و خانه صنعت،معدن و تجارت ،تفاهم نامه همکاری در خصوص ارائه خدمات 
بیمه ای امضا کردند.به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا،تبادل تفاهم نامه بیمه آسیا 
و خانه صنعت،معدن و تجارت با حضور دادستان کل کشور،نمایندگان مجلس شورای 
اسامی ،اعضای هیات مدیره ،معاونان مدیر عامل و مدیران بیمه آسیا و رئیس هیات 
مدیره خانه صنعت ،معدن و تجارت در حاشــیه برگزاری شانزدهمین جشنواره تولید 
ملــیـ  افتخار ملی با عنوان »صنایع کوچک و متوســط، فرصت ها و چالش ها« در 
مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما انجام شد.بنابر این گزارش، بیمه آسیا در 
چارچوب تفاهم نامه و تحت نظارت بیمه مرکزی ،بیمه نامه های در خواســتی خانه 
صنعت ،معدن و تجارت را با رعایت شرایط فنی و رقابتی موجود در صنعت بیمه صادر 

خواهد کرد.

کلنگ زنی دو مدرسه با مشارکت بانک ملی ایران در 
آذربایجان شرقی

بانک ملی ایران با تامین اعتبار هشت میلیارد ریال، ساخت دو مدرسه را در استان آذربایجان 
شــرقی برعهده گرفت.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دبستان سه کاسه شهدای 
بانک در بخش زرنق شهرستان هریس با بودجه تخصیصی دو میلیارد ریال و دبستان شش 
کاســه استثنایی در شهرستان میانه با بودجه شــش میلیارد ریال با مشارکت این بانک و 
به مناســبت دهه مبارک فجر کلنگ زنی شــد.عادل غامی رئیس اداره امور شعب استان 
آذربایجان شرقی در مراسم کلنگ زنی این دو مدرسه که با حضور مسئوان استانی و محلی 
برگزار شــد، با اشــاره به اقدامات بانک در حوزه مسئولیت اجتماعی گفت:  این بانک حامی 

مدرسه سازی و یاور آموزش در کشور است.

مسعود ایزدی از پرداخت 3٦ هزار و 29٦ فقره تسهیات قرض 
الحسنه ازدواج طی ده ماهه نخست امسال به متقاضیان سراسر 
کشــور خبر داد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 
مسعود ایزدی مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن 
با بیان اینکه بانک مسکن تسهیات قرض الحسنه ازدواج را در 
راســتای حمایت از زوجین جوان با سرعت و به صورت مرتب 
ارایه می دهد، اظهار کرد: بانک مســکن در راستای حمایت از 
زوجین جوان در آستانه ازدواج، تسهیات قرض السحنه ازدواج 
را از دی ماه ســال ٨١ تا کنون به صــورت دوره ای و منظم 
پرداخت کرده اســت.وی ادامه داد: گزارش عملکرد پرداخت 
تسهیات قرض الحســنه ازدواج از ابتدای دی ماه سال ٨١ تا 
پایان دی ماه سال جاری)١٧ سال( حاکی از آن است که طی 
این دوره ١٧ ساله بانک مسکن مجموعا ٦٦٨ هزار و 49 فقره 
تسهیات قرض الحســنه ازدواج به زوجین اعطا کرده است.

مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مســکن در تشریح 

عملکرد دوره ١٧ ســاله ارایه تسهیات قرض الحسنه زوجین 
به متقاضیان سراســر کشور اظهار کرد: این گزارش نشان می 
دهد از دی ماه سال ٨١ تا پایان سال ٨2 مجموعا ١2٠ هزار و 
٦43 فقره تسهیات قرض السحنه ازدواج به ارزش 3١ میلیارد 
و 3٧٦ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان به زوجین متقاضی اخذ این 
نوع تســهیات ارایه شده است.وی به سال های ٨3 تا 9٦ نیز 
اشاره کرد و افزود: بانک مسکن از ابتدای سال ٨3 تا پایان سال 
گذشــته نیز مجموعا 5١١ هزار و ١١٠ فقره تسهیات قرض 
الحسنه ازدواج به زوجین پرداخت کرده است. مطابق با گزارش 
اعام کرده ارزش تســهیات پرداخت شده طی این سال ها 
معادل یک هزار و ٨٨٦ میلیــارد و 4٨٧ میلیون و 4٠٠ هزار 
تومان بوده است.ایزدی با بیان اینکه طی سال های اخیر سرعت 
پرداخت تسهیات قرض السحنه ازدواج از سوی بانک مسکن 
به موازات سایر تسهیات مرتبط با بخش مسکن و ساختمان 
افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: براساس گزارش عملکرد 

١٠ ماهه امسال، بانک مسکن از ابتدای سال جاری تا پایان دی 
ماه 9٧ مجموعا 3٦ هزار و 29٦ فقره تسهیات قرض الحسنه 
ازدواج به زوجین سراســر کشور اعطا کرده است. ارزش ریالی 
تسهیات پرداخت شــده معادل 5٦9 میلیارد و 4٦3 میلیون 
تومان بوده است.به گفته وی بانک مسکن در راستای حمایت از 
زوجین در آستانه ازدواج، از تیرماه سال گذشته توجه ویژه تری 
را برای سهولت پرداخت تسهیات قرض الحسنه ازدواج در نظر 
گرفته است. به طوری که این بانک از 25 تیر سال گذشته در 
راستای اجرای دستورالعمل بانک مرکزی، طرح ضربتی اعطای 
تسهیات قرض الحسنه ازدوج را اجرایی کرد و به این ترتیب 
توجه ویژه ای را برای ســهولت در پرداخت این نوع تسهیات 
به متقاضیان در صف انتظار معطــوف کرد.ایزدی تاکید کرد 
اگرچه مطابق با برنامه ریزی های اولیه در اجرای طرح ضربتی 
پرداخت تسهیات قرض الحسنه ازدواج از تیرماه سال گذشته 

بنا بود بانک مسکن روزانه ٧٠٠ متقاضی را پوشش دهد.

چه تعداد زوج از تسهیات قرض الحسنه بانک مسکن بهره مند شدند؟

شورای هماهنگی بیمه استان ها باید نقش 
ویژه ای را در فرهنگ ســازی بیمه ای بر 
عهده گیرد و بــا همکاری اداره کل روابط 
عمومی و اعضای این شورا، طرح گسترش 
فرهنگ بیمه در مدارس را دنبال کنند.به 
گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین 
الملل بیمه مرکزی، دکتر غامرضا سلیمانی 
در حاشیه اجرای نمایش و مسابقات بیمه 
در مدرسه رسالت تهران با اعام این مطلب 
افزود: بیمه زندگی و تامین آتیه، مناســب 
ترین بیمه نامه برای دانش آموزان کشــور 
به شــمار مــی رود و امیدواریــم با درک 
حساســیت ها و آگاهی مــردم از ظرفیت 
هــای این بیمه نامه زمینه افزایش ضریب 

نفوذ بیمــه در جامعه فراهم شــود.دکتر 
سلیمانی نسبت به ضرورت طراحی بیمه 
نامه های متناســب با نیاز خانوارها تاکید 
کرد و افزود: با اتخاذ سیاست های توسعه 
ای و فرهنگسازانه و فعالیت صنعت بیمه در 
مدارس سراسر کشور، دستیابی به آمار سه 
و نیم درصد ضریب نفوذ بیمه های زندگی 
در کشور دور از دسترس نیست.وی تصریح 

کرد: رشــد فرهنگ بیمه ای در مدارس، 
زمینه ساز همگانی سازی خدمات بیمه ای 
بین خانواده های ایرانی و در نهایت افزایش 

ضریب نفوذ بیمه در کشور است.
دکتر سلیمانی خاطرنشان کرد: خریداران 
بیمه نامه زندگی می توانند با پس اندازهای 
اندک خــود عاوه بر اســتفاده از مزایای 
تامین آتیه از خدماتــی نظیر دریافت وام 

و همچنین بیمه های تکمیلی درمان نیز 
اســتفاده کنند.در این مراســم صمیمانه، 
دکتر غامرضا سلیمانی با حضور در جمع 
دانش آموزان، مفاهیم بیمه ای رشته های 
زندگی، درمان و شــخص ثالث را با زبان 
ساده تشریح کرد.گفتنی است برنامه های 
توسعه محور با هدف آشنایی دانش آموزان 
با مفاهیم بیمه ای از سوی روابط عمومی 
بیمه مرکزی با همکاری شرکت های بیمه 
در مدارس بیست و دوگانه تهران در حال 
برگزاری است و برای نخستین بار رییس 
کل بیمه مرکزی با حضــور در مدارس از 
نزدیک در جریان فعالیت های فرهنگی و 

ترویجی بیمه قرار گرفت.

حضور صمیمانه دکتر سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی در مدارس:

 مسیر فرهنگ سازی بیمه از میان 
خانواده ها می گذرد



رئیس مجلس شــورای اســامی در پکن 
گفت: هرچنــد طرف های برجام از پذیرش 
خواسته نامشــروع آمریکا امتناع کرده و به 
حفــظ برجام اهتمام ورزیده انــد اما از آنها 
انتظار داریم در حفــظ این توافق و رعایت 
چندجانبه گرایی، به طور کامل و متوازن به 

تعهدات خود عمل کنند و زیربار زور نروند.
به گــزارش ایرنــا »علی اریجانــی« روز 
چهارشــنبه در دانشــگاه رنمین پکن و در 
جمع اساتید و دانشــجویان این دانشگاه با 
اشاره به اینکه تاکنون 13 بار پایبندی کامل 
ایــران به تعهدات خود توســط آژانس بین 
المللی انرژی اتمی به اثبات رســیده است، 
تاکید کرد آمریکا با بهانه هایی ماجراجویانه 
از عمل به تعهــدات خود در این توافق فرار 
کرده و با خروج خود از برجام، گســتاخانه 
سایر طرف ها را نیز به ارتکاب چنین عملی 
تشــویق می کند.به گفتــه وی جمهوری 
اســامی ایران قویاً از اصل عدم دخالت در 
امور داخلی کشــورها، حفظ حاکمیت ملی 
کشــورها و حق تعیین سرنوشــت ملت ها 
تبعیــت کــرده و از آن حمایت می کند اما 
متاســفانه آمریکا در اشــکال مختلف نظیر 
حمایت از تروریست های بین المللی و افراط 
گرایی برای ســرنگونی دولت های مستقل 
و تحمیــل رژیم های نامشــروع در مناطق 
مختلف جهان تاش می کند و این مداخله 
آمریــکا در امور داخلی کشــورها، خطری 
جدی اســت.رییس مجلس شورای اسامی 

با اشــاره به اینکه 40 ســال پیش، انقاب 
اســامی ایران به رهبری امام خمینی)ره( 
ریشه سلطنت فاســد و آمریکایی را کند و 
آمریــکا را از ایران بیرون کرد، افزود: تئوری 
امام زندگی مســالمت آمیزملت ها و حمایت 
از صلــح و دفاع از مظلومان بود.به گفته وی 
مقابله ایران با تروریســت های آدم کش که 
به درخواســت دولت عراق و سوریه صورت 
پذیرفت و خوشــبختانه امروز با ضربه های 
جدی دچار ازهم پاشــیدگی شــده است به 
جهت ایجاد صلح و دفاع از انسان های مظلوم 

بود کــه باتدبیر رهبر معظم انقاب حضرت 
آیت اه خامنه ای تحقق یافت.رییس مجلس 
شــورای اســامی، آمریکا را پشتوانه اصلی 
جریان تروریســتی معرفی کرد که سال ها 
افغانستان، عراق و ســوریه و سایر کشورها 
را دچار به هم ریختگی امنیتی کرده است.به 
گفته وی برخی کشورهای منطقه نیز دچار 
این وسوسه فریبکارانه شده اند. اما جمهوری 
اسامی از ابتدای بحران در این کشورها به 
 عنوان یک کشور مسئولیت پذیر از راه حال 
سیاسی حمایت نمود.اریجانی افزود: امروز 

رژیم صهیونیستی اسرائیل که نمی توان نام 
کشور بر آن نهاد، بلکه به یک بروکراسی شر 
شباهت بیشــتری دارد، ماجراجویانه دنبال 
آشــوب در منطقه خاورمیانه است تا حقوق 
ملت مظلوم فلسطین را تحت عنوان معامله 
بــزرگ دوغین آمریکایی قرن پایمال نماید.

او گفت: مقابله با این گونه اقدام شــیطانی 
نیازمند حرکت دستجمعی برای مقابله با آن 
اســت در غیراین صورت صلح و ثبات بین 
المللی به طور جدی به مخاطره خواهد افتاد.

وی افزود: آمریکا با اتخاذ رویکردی خصمانه 
نسبت به ســایر ملت ها در اشکال مختلف 
اقتصادی نظیر اعمال تحریم های یکجانبه 
غیرقانونــی و فراســرزمینی و اعمال تعرفه 
های تجاری بر محصوات صادراتی کشورها، 
قصد ضربه زدن بــه دیگر ملت ها منجمله 
مردم متمدن چین و ایران است البته موفق 
نخواهد شد.به گفته وی در قرن 21 یکجانبه 
گرایی لجام گسیخته نزد ملت ها بویژه مردم 
تمدن ســاز چین و ایران غیرقابل پذیرش 
بــوده و هرگــز آن را نخواهنــد پذیرفت.او 
گفت: سیاست منطقه ای جمهوری اسامی 
ایران مبتنی بر ارتقاء صلح، توســعه پایدار و 
سعادتمندی ملت ها و حل و فصل اختافات 
به شیوه ای مسالمت آمیز از طریق گفتگو و 
رایزنیهای مشترک می باشد و به سهم خود 
طی 4 دهه گذشته بیشترین کمک و نقش 
آفرینــی را در عرصه های منطقه یی و بین 

المللی ایفا کرده است..

انتقاد ظریف از دورویی آمریکا 
وزیــر امور خارجه با انتقاد از دو رویی و اعمال اســتانداردهای 
دوگانه دولت آمریکا تصریح کرد: فروش قاچاقی فناوری هسته 
ای به عربستان سعودی بخوبی دورویی آمریکا را افشا می کند.

به گزارش ایرنا از مرکز اطاع رســانی و امور سخنگویی وزارت 
امور خارجه، محمد جــواد ظریف امروز در صفحه توئیتر خود 
نوشــت:»هر روز که می گذرد آنچه که برای ما روشن بود برای 
جهانیان نیز آشــکار می شود: نه حقوق بشر و نه برنامه هسته 
ای نگرانی واقعی آمریکا نبوده است. اول یک روزنامه نگار مثله 
می شود؛ حاا هم فروش قاچاقی فناوری هسته ای به عربستان 

سعودی بخوبی دورویی آمریکا را افشاء می کند.«

 انتقال غیرنظامیان از آخرین
 پایگاه داعش

سخنگوی نیروهای ســوریه دموکراتیک )قسد( اعام کرد این 
نیروها توســط ده ها کامیون غیر نظامیان را از آخرین پناهگاه 
داعش در باغوز خارج کرده اند.به گزارش ایسنا، به نقل از اسکای 
نیوز، ســخنگوی نیروهای ســوریه دموکراتیک اعام کرد  که 
دیروز )چهارشنبه(  ده ها کامیون حامل غیرنظامیان از آخرین 
پناهگاه داعش در روســتای باغوز واقع در شمال شرق سوریه 
خارج شدند. کردهای ســوریه اخیرا اعام کرده بودند که جدا 
کردن غیرنظامیان  از عناصر داعش در باغوز یک گام پر اهمیت 
برای تســلط کامل بر این منطقه است.از سوی دیگر، دیده بان 
حقوق بشــر سوریه وابســته به گروه های مخالف نیز با انتشار 
یک نوار ویدیوئی اعام کرد که کامیون های وابســته به ائتاف 
بین المللی ضد داعش از طریق مرزهای عراق برای خارج کردن 

عناصر داعش و خانواده های آنها وارد سوریه شدند.

عراق مخالف حضور آمریکایی هاست
نماینده ویژه نخســت وزیر عــراق در چهارمین کنفرانس بین 
المللی مبارزه رســانه ای و فکری با داعش در بغداد تاکید کرد 
که بغداد مخالــف حضور نیروهای نظامی و پایگاه های آمریکا 
در خاک عراق اســت و اجازه چنیــن کاری را نخواهد داد. به 
گزارش ایرنا، »فالح الفیاض« مشاور نخست وزیر عراق در امور 
امنیت ملی امروز چهارشــنبه در این کنفرانس تاکید کرد که 
توافق عراق با ائتاف بین المللی )به ســرکردگی آمریکا( فقط 
در زمینه مبارزه با داعش و آموزش نظامی نیروهای عراق است 
و هیــچ توافقی در خصوص وجــود نظامی این نیروها از جمله 
نیروهای زمینی آنها و یا پایگاه های نظامی شان در خاک عراق 

وجود ندارد. 

رویای اتمی سعودی، تعبیر تیغ و زنگی
دســتیابی به فناوری هسته ای وساح اتمی گرچه همواره رویای مقامات 
عربستانی بوده اما به نظرمی رسد این رویا با همراهی دولت ›دونالد ترامپ‹ 
به تعبیر نزدیک شده و بتدریح رنگ واقعیت می گیرد.عربستان طی چند 
ســال اخیر در پی جابجای قدرت در ســطوح باای حاکمیتی و جلوس 
›محمد بن ســلمان‹ جوان به منصب کلیدی ولیعهدی، دوران متفاوتی را 
ســپری کرده و با فاصله گیری از منش صبورانه سابق، درباور خود، برای 
قدرت نمایی و چشم زهره رفتن از رقیبان منطقه ای، به برجسته و استفاده 
کــردن از توان نظامی خود پرداخته که نمونــه بارز این رویکرد در حمله 
گسترده نظامی به یمن عیان شد.اما به نظر می رسد این بروز توان دفاعی 
و نیز انعقاد قراردادهای چند صد میلیارد داری خرید ساح، نتوانسته از 
عطش سیری ناپذیر عربستان برای تقویت روحیه تهاجمی - نظامی بکاهد 
و انتشــار خبر تاش مشاوران دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا برای 
انتقال فناوری اتمی به ریاض، پرده از نیت مقامات این کشور برای حرکت 
به سمت دستیابی به ساح هسته ای را کنار زد.روزنامه‹واشنگتن پست‹ 
به تازگی در گزارشی از تاش مشاوران و منصوبان ارشد رییس جمهوری 
آمریکا برای فروش تجهیزات حســاس هسته ای به عربستان خبر داد.این 
روزنامه آمریکایی بااســتناد به گزارش 24 صفحه ای که »الیجا کامینگز« 
رئیس کمیته نظارتی مجلس نمایندگان آمریکا منتشــر کرده، افزوده که 
این تاش ها از دو سال پیش با وجود مخالفت اعضای شورای امنیت ملی 
آمریکا، با هدایت »مایکل فلین« مشاور امنیت ملی سابق رئیس جمهوری 
آمریکا و ســپس »ریک پری« وزیر انــرژی دولت ترامپ به عنوان یکی از 

جدی ترین موافقان این اقدام صورت پذیرفته است.
سال گذشته نیز نشــریه آناین»پروپابلیکا« در گزارشی تصریح کرد که 
از آغــاز به کار دولت ترامپ، گروهی از سیاســتمداران و ســرمایه داران 
آمریکایی در حال ابی برای نهایی کردن پروژه توسعه تأسیسات هسته ای 
عربســتان سعودی بوده اند.نشریه پروپابلیکا دراین گزارش، شرکتی با نام 
 Internaional Peace Power(»رونق و نیروی صلــح بین المللی«
Prosperity &( یــا بــه اختصار »آی پــی3« )IP3( را به عنوان مرکز 
هماهنــگ کننده این فعالیت ها معرفــی وتصریح کرده که مدیریت این 
شــرکت را»مایکل هیوئیت« برعهــده داردکه از آشــنایان»تام باراک« 
سرمایه دار و از دوستان نزدیک رئیس جمهوری آمریکا است.اقدام پنهان 
دولت جمهوریخواه مســتقر کاخ سفید در فروش تجهیزات هسته ای به 
عربستان، در حالی رسانه ای شده که مجلس نمایندگان آمریکا 25بهمن 
ماه امسال طرح قطع حمایت از ائتاف متجاوز سعودی به یمن را با 248 
رای موافق در برابر 177 رای مخالف به تصویب رساند.نیت عربستان برای 
کسب توانایی هســته ای در سال 1994 میادی از سوی نماینده سابق 
این کشــور در سازمان ملل متحد افشا شد.‘محمد الخلیوی‹ در آن سال، 
پس از کناره گیری از سمت خود و پذیرش پناهندگی آمریکا، مدعی شد 
که کشــور متبوعش در طرح های متعددی از جمله در مرکز تحقیقات 
هســته ای ›الخارج‹ در مجموعه نظامی الســلیل‹ بمنظور دســتیابی به 
توانایی هســته ای، فعالیت می کند.به گفته وی، برنامه های کسب توان 
هسته ای عربســتان پس از وقوع جنگ در ســال 1973میادی، میان 
اعراب و رژیم صهیونیســتی بنا نهاده شــد.گرچه معطوف به این گفته، 
انگیزه حرکت عربستان به ســمت توان هسته ای را می توان مهار رژیم 
صهیونیســتی وایجاد توازن دفاعی با ایــن رژیم تبیین کرد، اما چرخش 
180 درجه ای مقامات ســعودی در همپیمانی و همسویی با تل آویو در 
ســال های اخیر برای مقابله با جمهوری اســامی ایران، مسیر ریاض را 
دچار ›دگردیسی‹ کرده است.موسسه علوم و امنیت بین المللی واشنگتن 
فروردین سال گذشته)1396( در گزارشی اعام کرد: عربستان به شکلی 
فعاانه بدنبال دستیابی به ساح های اتمی و کشتار جمعی است تا بتواند 
به این طریق به رقابت با ایران که توانســته برنامه هســته ای خود را به 
شــکل مســتقل پیش ببرد، رقابت کرده و تهران را به لحاظ نظامی مهار 
کند.این موسســه تحقیقاتی، وظیفه تمرکز بر رصد فعالیت های مختلف 
در سراسر جهان پیرامون موضوع اشاعه تسلیحات اتمی را بر عهده دارد.

در گزارش این موسســه آمده است:عربستان در مراحل اولیه توسعه یک 
برنامه هســته ای اســت و از این پس نیز قرار اســت به شکل فعال تری 
در جستجوی یک ساح اتمی باشد.موسســه علوم و امنیت بین المللی 
واشــنگتن در گزارش خود به نقل از یکی از مقامات اتحادیه اروپا تاکید 
کرد: عربســتان از اوایل ســال 2014 میادی بدنبال متخصصان علوم و 
مهندســی بوده تا نیازهای خود را برای به دســت گرفتن تمامی جنبه 
های راه اندازی چرخه سوخت اتمی رفع سازد.به اذعان این موسسه، قرار 
اســت این تحقیقات که هدف نظامی دارد، در پوشــش یک برنامه اتمی 
غیر نظامی و صلح آمیز دنبال و بگونه ای طراحی شود که هیچ نشانی از 
تمایل عربستان برای رســیدن به ساح هسته ای را در بر نداشته باشد.

موسســه علوم و امنیت بین المللی واشنگتن در گزارش خود به صراحت 
عنوان کرد: اکنون و با توجه به وضعیت توسعه برنامه هسته ای عربستان، 
این کشور نیاز به چندین سال زمان برای تامین زیرساخت های هسته ای 
ازم در راستای رسیدن به ساح اتمی دارد.اما تمامی نشانه های کنونی 
موجود حاکی از آن اســت که هدف اصلی ریاض رسیدن به ساح اتمی 
است.آنچه که تحلیل موسســه علوم و امنیت بین المللی واشنگتن را به 
واقعیت نزدیک می سازدوبیانگر پیگیری‹شاخه فرعی‹ازبرنامه هسته ای 
عربستان جهت سوق به ساح اتمی است، استفاده از موشک های دوربرد 
در رژه نظامی ارتش ســعودی در ســال 2014 میادی بود.عربستان در 
رژه ای به نام ›شمشــیر عبداه‹ در یک پایگاه نظامی شهر ›حفر الباطن‹ 
از موشــک های دوربرد با ســوخت مایع ›دی اف 3‹ رونمایی کرد.سایت 
صهیونســتی ›دبکا‹ در گزارشی با اشاره به برگزاری این رژه نظامی اعام 
کرد:عربستان نخستین کشور در خاورمیانه است که آشکارا موشک های 
هســته ای ›دی اف 3‹ را با برد 2650 کیلومتر به نمایش گذاشته است.

به نوشته این سایت صهیونیستی، نمایش چنین موشک هایی به معنای 
اعام عمومی این موضوع اســت که عربستان موشکی که قادر به حمل 
کاهک هسته ای  و آماده استفاده علیه ایران است،  به کار گیرد.عربستان 
با این اقدام، صریحا اعام کرد که به ســاح هسته ای دست پیدا کرده و 

آماده استفاده از آن است.

سیاســتمدار مصری و رئیس پیشین آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از رئیس جمهوری کشــورش خواســت تا 
در خصــوص اصاحات انجام شــده قانون اساســی از 
همتای موریتانیایی اش پیروی کند.به گزارش ایســنا، 
محمد البرادعی، سیاســتمدار مصری و رئیس پیشین 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در صفحه شــخصی خود 

در توییتر نوشــت: عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری 
مصر باید همانگونه که محمــد ولد عبدالعزیز، همتای 
موریتانیایی اش با اصاحات قانون اساسی مخالفت کرد، 
عمل کند.بنا به نوشــته روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم، 
البرادعــی در ادامه افزود: رئیس جمهوری مصر اگر که 
می خواهــد کاما طبق تاکیداتش مبنی بر دســت به 

دست شدن قدرت عمل کند، باید آن را نپذیرد در مصر 
جایی برای دیکتاتور نیست و این یکی از دستاوردهای 
انقاب، قانون اساســی و قانون است و همچنین او باید 
اگر که خواهان دور نگه داشتن کشور از اختاف بیشتر 
اســت،  این کار را بکند. البرادعی در دوره عدلی منصور 
در سال 2013 در پست معاون رئیس جمهوری مشغول 

به کار بــود و یکی از مهم ترین چهره های سرشــناس 
انقاب ژانویه 2011 میادی مصــر بود. پارلمان مصر 
روز پنج شنبه )25 بهمن ماه( با اکثریت قاطع با اصاح 
قانون اساسی موافقت کرد.از جمله بندهای پیشنهادی 
اصاح قانون اساسی مصر تمدید مدت ریاست جمهوری 

از چهار سال به شش سال است.

 گزیده خبرسیسی مثل همتای موریتانیایی اش با اصاح قانون اساسی مخالفت کند

نگـــاه
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دیپلماسی

اریجانی در چین:

طرف های دیگر برجام به تعهدات خود عمل کنند

آگهـی مناقـصه عمـومی

شرایط مناقصه: 
1- مدت قرارداد یک سال شمسی می باشد و تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد.

2- مبلغ برآورد )پایه( مناقصه: با توجه به حجم کار و سایر آیتم های بررسی شده مبلغ 23/235/460/830 ریال می باشد. 
3- هریک از شرکت های متقاضی می بایست دارای گواهینامه صاحیت  کار از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه باشند.

4- مناقصه به صورت کتبی بوده و هریک از شرکت کنندگان می بایست مبلغ 500/000/000 ریال را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب 
فراگیر 10028 نزد بانک تجارت شعبه زمزم )کد 18920( به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه واریز و اسناد مناقصه را در مهلت تعیین 

شده در سامانه setadiran.ir به شرح ذیل تحویل نمایند:
* محتویات پاکت الف- اصل فیش سپرده بانکی شرکت در مناقصه. *ضمناً سازمان از قبول هرگونه چک و یا وجه نقد به عنوان سپرده شرکت در 

مناقصه معذور است
* محتویات پاکت ب- تصویر اساسنامه، آگهی تغییرات، گواهینامه صاحیت از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، رزومه کاری، برگ شرایط و پیش 

نویس قرارداد که به امضای صاحبان امضا به همراه مهر شرکت رسیده است.
محتویات پاکت ج-  فرم تکمیل شده قیمت پیشنهادی و به انضمام جدول آنالیز مربوطه که توسط صاحبان امضا در اساسنامه شرکت مهر و امضا 

گردیده است.((
* ضمناً مهلت ارسال پاکت ها و بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 1397/12/16 

می باشد
5- سازمان مکلف است هرگونه مالیات یا عوارض و یا وجوهی را که قانوناً بابت موضوع مناقصه و قرارداد منعقده به طرف قرارداد تعلق می گیرد از 

بهای کارکرد و خدمات در زمان پرداخت مطالبات او کسر نماید.
6- برنده مناقصه مکلف است 10 درصد مبلغ پیشنهادی را به عنوان حسن انجام تعهدات در قالب ضمانت نامه بانکی معتبر در موقع انعقاد قرارداد 

تحویل سازمان دهد. 
7- در صورت عدم مراجعه برنده نفر اول در مهلت قانونی )به هر علتی(، سپرده وی به نفع سازمان ضبط و مورد مناقصه به نفر دوم واگذار و این 

شرط برای برنده نفر دوم نیز پابرجا خواهد بود.
8- به پیشنهادات مخدوش، فاقد سپرده و مدارک ازم ویا خارج از وقت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

9- کلیه هزینه های برگزاری مناقصه شامل درج آگهی و غیره به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
10- سپرده برندگان اول و دوم مناقصه پس از انعقاد قرارداد و سایر شرکت کنندگان 30 روز پس از برگزاری مناقصه استرداد خواهد شد.

11- شرکت کنندگان ملزم به رعایت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلیسین و کارمندان دولت در معامات دولتی و کشوری می باشند.
12- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه توسط شرکت کننده 

می باشد.
13- قرارداد پیوست مدارک مناقصه به صورت پیش نویس بوده و سازمان مجاز به هرگونه تغییر و یا اصاح در محتوای آن در زمان انعقاد قرارداد 

می باشد.
14- سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

*زمان و مکان برگزاری جلســه مناقصه رأس ساعت 17 بعدازظهر روز شــنبه مورخ 1397/12/18 در محل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
کرمانشاه خواهد بود.   

ســازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه به استناد بند 5 مصوبه شماره 2 شورای محترم سازمان در نظر دارد انجام امور خدماتی در 
سطح شهر کرمانشاه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های خدماتی که دارای پروانه کسب و مدارک مثبته مرتبط بوده و مورد 
تأیید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند برای مدت یک سال شمسی واگذار نماید. لذا شرکت های محترم واجد شرایط می توانند 
جهت کسب اطاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از ساعت 8 صبح مورخ 1397/12/02 لغایت ساعت 14 مورخ 1397/12/16 به سامانه 

setadiran.ir  مراجعه فرمایند. ضمناً شماره های تماس با سازمان 34271626 و 34278565-083 داخلی )17( می باشد. 

سازمان مدیریت پسماند شهرداري کرمانشاه

موضوع مناقصه: انجام امور خدماتی در سطح سازمان و شهرداری کرمانشاه و کار با وسایل و ماشین آات خدماتی، سنگین و نیمه سنگین 
و عمرانی در راستای خدمات رسانی به شهروندان )به صورت حجمی( قیمت برآوردی )پایه(: 23/235/460/830 ریال

شماره آگهی مناقصه در سامانه setadiran.irمبلغ سپرده شرکت در مناقصه- ریالمبلغ تضمین قراردادمدت قرارداد

10500/000/0002097050048000016درصد مبلغ قراردادیک سال

به هرگونه استقرار موشکی در اروپا پاسخ می دهیم 
پوتین در سخنرانی ساانه خود در جمع قانونگذاران دو مجلس فدرال، اعضای دولت و 
مقام های رســمی و چهره های مردمی درباره امور داخلی و سیاست خارجی کشورش و 
توانمندی های نظامی روسیه سخن گفت. وی همچنین به واشنگتن نسبت به هرگونه 
استقرار سیستم موشکی در اروپا و نزدیک مرزهای روسیه هشدار داد.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری راشا تودی، وادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه امروز چهارشنبه 
تاکید کرد، روســیه از اتحادیه اروپا انتظار دارد تــا گام های حقیقی برای احیای روابط 
اقتصادی عادی با روســیه بردارد. او همچنین گفت روســیه قصــد دارد تا گفت وگو با 
ژاپن داشــته باشد تا توافق صلح با ژاپن امضا شــود. رهبر کرملین در بخش دیگری از 
سخنانش تاکید کرد، همکاری در چارچوب اتحادیه روسیه – باروس باید تقویت شود.

رئیس جمهوری روسیه همچنین از انجام تدابیری برای ایجاد پیشرفت فناوری در عرصه 
دفاعی ســخن گفت. به گفته او، متخصصان جوان می توانند در این زمینه نقش مهمی 
ایفا کنند. به گفته او، دولت به دنبال تکرار آنچه که با ســاح های پیشرفته استراتژیک 
در مناطق غیر نظامی انجام داد، مانند ژنتیک و هوش مصنوعی است. پوتین همچنین 
گفت، روسیه قصد ساخت چندین کشتی علمی دارد که قادر به انجام تحقیقات در هر 
نقطه جهان از جمله شمالگان باشــند.وادیمیر پوتین گفت: جوانان در روسیه بدانند 
کــه انرژی، روحیه و اســتعداد آنها یکی از بزرگترین عوامل برای روســیه برای رقابت 
در عرصه جهانی در آینده اســت. همه باید بدانند که این امر تنها از طریق یک کشــور 
مســتقل انجام شدنی است. تعامل با روسیه به معنای یافتن زمینه های مشترک است، 
نه دیکته کاری که باید انجام شود. اهداف سیاست خارجی روسیه شفاف است؛ تقویت 
اعتمــاد، از بین بردن مرزها میان مردمان و ســاخت یک جهان امن تر.به گفته پوتین، 
تصمیم آمریکا برای خروج یک جانبه از پیمان آی ان اف در میان چشمگیرترین تحوات 
امروز است. روسیه تاکید دارد، بر خاف آمریکا روسیه اقدام به ساخت فناوری هایی که 
طبق این معاهده ممنوع اســت، نکرده است. او گفت: واشنگتن در باره دایل خروجش 
از آی ان اف فریبکاری کرده اســت. خیلی صادقانه تر بود که می گفتند می خواهند از آن 
بیرون بروند. درســت همان کاری که آنها با معاهده موشــک ضد بالستیک )ای بی ام( 
کردند.پوتین گفت: آمریکایی ها شروط آی ان اف )پیمان نیروهای هسته ای میان برد( را 
به روش های زیرکانه ای نقض کرده اند؛ مثل استقرار سکوی پرتاب مناسب موشک های 
تام هاوک در شرق اروپا و استفاده از موشک های میان برد به عنوان هدف در آزمایش های 
ضد موشکی.رئیس کشور روسیه خاطر نشــان کرد: روسیه اولین کشوری نخواهد بود 
که موشــک های میان برد در اروپا مستقر می کند، اما اگر آمریکا چنین موشک هایی را 
در نزدیکی روســیه مستقر کند، مسکو مجبور به واکنش خواهد شد. اگر چنین اتفاقی 
رخ دهد، روسیه نه تنها مناطق موشک هایی که ما را تهدید می کنند، بلکه مراکزی که 

تصمیمات مرتبط با استقرار موشک ها در آنجا گرفته می شود را هدف قرار خواهد داد.
پوتین تاکید کرد: شــرایط بین المللی کنونی ایجاب می کند که تنش ها تشدید نشود. 
آمریکا برای دســتیابی به مزیتی بر روســیه از طریق ساخت قابلیت های موشکی ضد 
بالســتیک اقدام کرده و شکست خورده است. روســیه به این اقدامات از طریق حفظ 
بازدارندگی واکنش نشان داده است.رئیس جمهوری روسیه همچنین نگاهی بر اقدامات 
کشورش در تولید ســامانه های تسلیحاتی که اولین بار خودش در مارس 2018 اعام 
کرد، انداخت. این شامل استقرار یک زیر دریایی مسلح با اژدر دوربرد هسته ای پوزیدون 
می شود. پوتین اعام کرد: روسیه استقرار برخی از تجهیزات نظامی شامل موشک ضد 
کشتی تسیرکون و چندین کشتی را سرعت می بخشد. بر خاف ادعای برخی از کشورها، 
روســیه تهدیدی برای سایر کشورها نیست. اقدامات نظامی روسیه در واکنش به آنچه 
آمریکا و متحدانش انجام می دهد، صورت می گیرد و ماهیت دفاعی دارد. سیاســت های 

واشنگتن کوته بینانه و مخرب است و در نهایت منافع خود آمریکا را تضعیف می کند.
رئیس جمهوری روســیه تاکید کرد: احتمــااً نخبگان آمریکایی در اینکــه باور دارند 
خودشــان استثنایی هســتند، دچار محاسبات غلط شــدند. آیا آنها اصًا مهارت های 
محاسباتی دارند؟ آنها باید از آنها برای ارزیابی تسلیحات جدید روسیه استفاده کنند و 
بر اساس محاسباتشان تصمیم گیری کنند. تمام اقدامات روسیه در حوزه نظامی با هدف 
تضمین امنیت و حذف حتی سایه احتمالی است که شاید کشوری برای استفاده از زور 

علیه روسیه تاش کند. آنچه روسیه می خواهد صلح است. 
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عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست
همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت

سر تسلیم من و خشت در میکده ها
مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت

ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل
تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت

نه من از پرده تقوا به درافتادم و بس
پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت

گنجینه

محققان به تازگی دریافتند که مطالعات بر روی ژنوم کوســه های ســفید می تواند 
به درمان ســرطان و بهبود زخم ا نســان ها کمک کند.به گزارش خبرگزاری فارس، 
برای بسیاری از ما کوسه سفید و بزرگ، یک موجود اسرار آمیز و ترسناک در اعماق 
دریاها اســت. در حال حاضر تیمی از دانشمندان، ژنوم کوسه سفید را مورد بررسی 
قرار دادند و سرنخ هایی یافتند که این جاندار می تواند برای بهبود زخم ها و مقاومت 
در برابر ســرطان ها مفید باشد.براساس گزارش »نیواطلس«،کوسه ها مدت ها قبل از 
دایناسورها وجود داشتند و نسلشــان منقرض نشده ،به طور ویژه زخم های خود را 
بهبود می بخشند و به ندرت به سرطان مبتا می شوند.گفتنی است؛ تیم بین المللی به 
 Monterey Bay « سرپرستی دانشمندان دانشگاه های کرنل، نوا ساوت ایسترن و
Aquarium« بررسی این ژنوم  را برعهده داشتند.نخستین نکته  مهم این است که 
ژنوم کوسه یک و نیم برابر بزرگ تر از ژنوم انسان ها است. محققان در میان کدهای 
ژنتیکی، دریافتند که فرایند »انتخاب طبیعی«، مقاومتی را برای ژن های درگیر در 
اصاح DNA ، پاسخ به آسیب DNA  و تحمل آسیب به DNA  ایجاد و از حیوان 
در برابر سرطان و دیگر بیماری های مرتبط با سن حفاظت می کند.همچنین محققان 
دریافتند که ژن های مرتبط با بهبود زخم و لخته شدن خون در این حیوان توضیحی 

برای عملکرد بهبود زخم ها در کوسه ها است.

استاندارد گاب و اسانس گل محمدی با حمایت دفتر هماهنگی دانش، صنعت 
و بازار معاونت علمی وفناوری ریاســت جمهوری و توسط کانون گل محمدی و 
گیاهان معطر بازنگری و به روز می شــود.به گزارش ایسنا، زهرا صاحبنظر، عضو 
هیات مدیره کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار گل محمدی و گیاهان معطر 
گفت: در دهمین جلســه هیأت مدیره که بــا حضور مجدالدین مدیر کل دفتر 
هماهنگــی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی برگزار شــد، بازنگری و تدوین 

موضوع استاندارد حوزه گاب و اسانس گل محمدی مورد بررسی قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: ضرورت انجام این بازنگری و تدوین این اســت که استاندارد 
حوزه گاب در ۵۰ سال پیش تدوین شده و در همان وقت نیز ناقص بوده است 
همچنین در حال حاضر و با توجه به انجام کشت در مناطق مختلف و متفاوت 
بودن کیفیت گل های مناطق سراســر کشور از جمله تبریز و کاشان، گاب این 

گل ها نیز متفاوت است و استاندارد فعلی با این محصوات همخوانی ندارد.
صاحبنظر خاطرنشان کرد: مورد دیگری که بر ضرورت تدوین و بازنگری مجدد 
اســتاندارد حوزه گاب تاکید دارد، میزان اســانس تعریف شده در گاب برای 
صادرات به کشورهای دیگر است که باید تمامی مشکات تولیدکنندگان را در 

نظر بگیرند و دوباره این استاندارد بررسی شود.

پژوهشگران انگلیسی در بررسی جدیدی دریافتند که چمن ها می توانند با گرفتن 
ژن چمن های مجاور خود زنده بمانند.به گزارش ایسنا و به نقل از فیز، دانشمندان 
دریافته اند که چمن ها می توانند با گرفتن ژن هایی از همسایه های خود، تکامل 
داشته باشند. یافته های یک پژوهش جدید نشان می دهد که چمن های وحشی، 
به صورت طبیعی خود را مورد اصاح ژنتیکی قرار می دهند.درک چگونگی این 
اصاح ژنتیکی می تواند به دانشــمندان در کاهش خطر فرار ژن ها از محصوات 
اصاح شــده ژنتیکی و ایجاد شــرایطی که طی آن ژن ها از محصوات اصاح 
ژنتیکی به محصوات وحشی منتقل شوند و آنها را مقاوم می سازند، کمک کند.

پژوهشــگران »دانشــگاه شــفیلد”)University of Sheield( انگلستان 
دریافته انــد که انتقال ژن می تواند امکان تکامل ارگانیســم ها را با اســتفاده از 
 Luke(”ژن های به دست آمده از گونه های دیگر فراهم کند.دکتر »لوک دانینگ
Dunning(، از پژوهشگران این پروژه گفت: چمن ها می توانند به سادگی ژن ها 
را بدزدند و یک میانبر تکاملی را آغاز کنند. آنها در این فرآیند، مانند یک اسفنج 
عمل می کنند و اطاعات ژنتیکــی را از چمن های مجاور خود آغاز می کنند تا 
در محیط های خشن دوام بیاورند.پژوهشگران، ژنوم چمن های موجود در آفریقا، 

آسیا و استرالیا را با تقریبا ۱۵۰ نوع چمن دیگر بررسی کردند. 

گاب و اسانس گل محمدی به روز می شود درمان سرطان و زخم ها با کوسه ها

خارجی ها ۳۰۰ میلیون 
دار صنایع دستی ایران 

را صادر کردند
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چهره روز
»لوئیس بونوئل« »پدر سینماي سورئالیسم« جهان است که در جواي ۱983 درگذشت. وي از مطرح ترین چهره هاي سینماي 
اسپانیا و جهان محسوب مي شود که گرچه اولین فیلم اش را قبل از 3۰ سالگي ساخت، اما مشهورترین آثار خود را بعد از6۰ سالگي 
به روي پرده سینما فرستاد. »بونوئل« هنگام تحصیل در دانشگاه مادرید، با چهره هاي سرشناس ادبیات و هنر اسپانیا، »سالوادور 
دالي« و »فدریگو گارسیا لورکا« آشنا شد که تأثیر بسزایي در شکل گیري دیدگاه هاي سورئالیسم او داشتند تا جاي که بعدها لقب 
»پدر سینماي سورئالیسم« به او داده شد. »بونوئل« در 2۵ سالگي به پاریس رفت و ابتدا به عنوان دستیار کارگردان در چند فیلم 
فعالیت داشــت. وي در ســال ۱929 با همکاري »سالوادور دالي«، فیلم کوتاه »سگ آنجلسي« را کارگرداني کرد که بسیار مورد 
استقبال سورئالیست هاي فرانسوي قرار گرفت. وي یک  سال بعد، فیلم »عصر طایي« را ساخت که قرار بود دومین همکاري او با 
»سالوادور دالي« باشد، اما پیش از آغاز فیلم از همکاري با یکدیگر انصراف دادند. این فیلم حمله آشکاري به کاتولیک بود و بیش از 
پنج دهه نمایش آن در فرانسه ممنوع بود. بعد از ساخت این دو فیلم در فرانسه، »بونوئل« به اسپانیا بازگشت و مستند »سرزمین 
بي نان« را در سال ۱933 ساخت. بعد از وقوع جنگ داخلي در اسپانیا، به آمریکا رفت و حضور نه چندان پررنگ در هالیوود، او را 
به سوي مکزیک روانه کرد که دوره جدیدي در فیلم سازي »بونوئل« را رقم زد. »بونوئل« پیش از آن که شهروندي مکزیک را بپذیرد، 

فیلم »کازینو بزرگ« را ساخت که موفقیت قابل توجهي را به دست نیاورد. 

چمن ها ژن های یکدیگر را می دزدند!

منبع: فارس

کاریکاتور

تعجب مرغ ها از قیمت گران خود!
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمت دولتی مرغ ۱۱ هزار ۵۰۰ 

تومان تصویب شده است.

لوئیس بونوئل؛ پدر سینمای سورئالیسم

کتاب »مرد صد ســاله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شــد« نوشته ی »یوناس یوناسن« و ترجمه ی »فرزانه طاهری« است. درباره ی کتاب آمده است: 
»یوناس یوناســن در ســال ۱96۱ در جنوب سوئد به دنیا آمد. نوشــتن را با روزنامه نگاری در چندین روزنامه سوئد آغاز کرد. بعد مشاور رسانه ای و تهیه 
کننده تلویزیون شد. شرکت رسانه ای او بسیار موفق شد. بیست سال تمام شانزده ساعت در روز کار کرد. در 47 سالگی شخصیت رملن را در ذهن خویش 
ساخت و در خال سال ها گاه صفحه ای از رمان را می نوشت تا بتواند با فشار عصبی خردکننده کنار بیاید. این فشار سرانجام او را بر آن داشت تا خسته و 
افسرده کار را رها کند. شرکتش را فروخت و همراه با پسر پنج ساله اش به نقطه ای دورافتاده در جزیره گوتاند سوئد نقل مکان کرد. حال می توانست تمام 
وقت به نوشتن اولین رمانش بپردازد. یوناسن رمان خود، »مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد« را کتابی توصیف کرده است که به نحوی 
هوشمندانه بسیار ابلهانه است و آلن، قهرمان رمانش، را من دیگر خود می بیند. بارها دست به دامن او شده تا از پنجره فرار کند و زندگی اش را از بیخ و بن 
تغییر بدهد.«مرد صدساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد« رمانی است سرراست و مفرح و شگفت انگیز و گاه حتی قهقهه  آور که با هوشمندی و تخیلی 
غنی شخصیت اصلی اش را ناخواسته در میانه مهم ترین رخدادهای تاریخی قرار می دهد. آلن کارلسن سرحال سهل گیر و »باری به هر جهت« نمونه ای به 
یادماندنی به دست می دهد که »هیچ وقت برای شروع دیر نیست«. این رمان در جهان با توفیقی چشمگیر رو به رو شده و با انتشار ترجمه های آن در 3۵ 

کشور بیش از هشت میلیون نسخه از آن به فروش رفته است. فیلمی نیز اخیرا براساس آن ساخته شده است. 

پیشنهاد مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد

تخت گاز

پرواز یک هواپیمای مسافربری از مقابل پدیده ماه 
کامل در »نورمبرگ« آلمان

شــاید رولزرویس کولینان قیمت فوق العاده باایی داشته باشد این خودروساز بریتانیایی در پاسخگویی به حجم 
زیاد استقبال و تقاضاهایی که از شاسی بلند لوکسش صورت گرفته به مشکل برخورده است!به گزارش پدال اتونیوز 
گزارش داده ثبت ســفارش این خودرو تا ماه جوای پر بوده و این علیرغم افزایش فروش کولینان و اســتخدام 
2۰۰ نفر دیگر در تأسیســات بریتانیای این شرکت از زمان عرضه ی کولینان بوده است.مدیر اجرایی رولزرویس 
موتور کارز آمریکا می گوید:من دوست دارم که عرضه ی این خودرو کمی بیشتر شود؛ و این در حالی است که ما 
بــا ظرفیت تولید کامل کار می کنیم و در طی هفته ها و ماه های قبل اقدام به افزایش تولید این خودرو کرده ایم؛ 
اما هنوز هم نمی توانیم با تقاضــای باا برای کولینان برابری کنیم.قیمت این خودروی لوکس از 32۵ هزار دار 
آغاز می شود و اگرچه قیمتی گزاف برای یک شاسی بلند محسوب می شود اما مدیر رولزرویس می گوید نیمی از 
خریداران کولینان در واقع برای اولین بار از این برند خرید می کنند. کولینان همچنین طیف وسیعی از خریداران 
خانم و جوانان را به خود جذب کرده است. این شاسی بلند سطح باا در میان مالکان کنونی رولزرویس هم محبوب 
بــوده و اکثر آن ها که قبًا مالک یک دون یا فانتوم بوده اند هم اکنــون کولینان را نیز انتخاب کرده اند.به منظور 
هماهنگی با استقبال رو به رشد از محصوات رولزرویس در آمریکا بسیاری از نمایندگی ها سرمایه گذاری زیادی 

روی تعمیرات و به روزرسانی شوروم های خود کرده اند. 

استقبال فراتر از حد تصور از رولزرویس کولینان

معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، 
گفت: در 9 ماه امسال 49۰ میلیون دار صنایع دستی 
ایران به خارج کشور صادر شده است.به گزارش ایسنا، 
»علی اصغر مونســان« در ادامه سفر خود به استان با 
حضور در مراســم انتخاب میبد به عنوان شهر جهانی 
زیلو با بیان این که توســعه زیلوبافی دو بعد اقتصادی 
و فرهنگی دارد، اظهار کرد: در 9 ماهه امســال ۱9۰ 
میلیون دار از مبادی گمرکی صادرات صنایع دستی 
انجام شــده اســت.وی صــادرات 3۰۰ میلیون دار 
صنایع دستی توسط گردشــگران خارجی را از دیگر 
دســتاوردهای 9 ماهه امسال دانســت و افزود: طبق 
بررسی های انجام شــده امسال بیش از شش میلیون 
گردشگر خارجی از کشورهای مختلف جهان در ایران 
حضور داشتند.رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری با بیان اینکه بخش گردشگری و 
صنایع دستی کشور توانسته به ازای هر نفر ۵۰ میلیون 
تومان یک فرصت شغلی پایدار ایجاد کرده است، گفت: 
در سال گذشته یکی از سازمان های اشتغالزای کشور 
میراث فرهنگی بوده اســت.معاون رئیس جمهور در 
بخش دیگری از ســخنان خود به ظرفیت های فراوان 
اســتان یزد در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری اشاره کرد

فرهنگ
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