
بسته های حمایتی بین 16 میلیون خانوار توزیع شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه از تخصیص بسته های 200 هزار تومانی جبرانی 
و حمایتی به 16 میلیون خانوار و پنجاه میلیون نفر از جمعیت کشور خبر داد.

بــه گزارش خانه ملت، محمدباقر نوبخت با بیــان اینکه هر مقدار مابه التفاوتی 
کــه از بحث تغییر قیمت ارز از ابتدای ســال حاصل شــود به مردم اختصاص 
می یابد، تصریح کرد: حدود 14 میلیارد دار ارز به کااهای اساســی اختصاص 
یافته که مبلغ ریالی آن حدود 60 هزار میلیارد تومان می شــود و دولت حاضر 
شده این مابه التفاوت را از واردکنندگان و تولیدکنندگان دریافت نکند به شرط 
اینکــه قیمت کااها نیز افزایش نیابد.رئیس ســازمان برنامه و بودجه، پرداخت 
مابه التفاوت ارز پتروشیمی ها را از دیگر اقدامات دولت برای حمایت از سفره مردم 
و عدم افزایش قیمت کااهای اساســی برشمرد و افزود: تاکنون 4 هزار و 500 
میلیارد تومان از مابه التفاوت به صورت بسته کمک های 200 هزار تومانی توزیع 
و به حدود 16 میلیون خانوار و پنجاه میلیون نفر بســته های 200 هزار تومانی 

جبرانی پرداخت شده است.

رزمایش بزرگ دریایی وایت 97 آغاز شد
    رزمایــش بــزرگ دریایی وایت 97 بــا رمز مقدس یا زهــرا )س( با انجام 
رژه دریایی انواع یگان های ســطحی و زیر ســطحی و یگان پروازی در دریای 
عمان آغاز شــد.به گــزارش روز جمعه ایرنا از روابــط عمومی ارتش جمهوری 
اســامی ایران، مرحله نمایش قدرت رزمایش بــزرگ نیروی دریایی راهبردی 
ارتش جمهوری اســامی بــا عنوان وایت 97 به مدت ســه روز ادامه دارد.در 
ایــن رزمایش، بیش از 100 فروند از یگان های نیروی دریایی اعم از ناوشــکن  
های رزمی، ناوهای موشــک  انداز، ناوهای پشتیبانی، زیردریایی  های سنگین و 
سبک، هواناوها، هواپیماهای بال ثابت و بالگردهای نیروی دریایی راهبردی ارتش 
جمهوری اسامی ایران به سرفرماندهی ناوبالگرد بر خارک حضور دارند.رزمایش 
بزرگ وایت 97 در گستره ای به وسعت بیش از 2 میلیون کیلومتر مربع از شرق 
تنگه هرمز، دریای عمان و شــمال اقیانوس هند )تا مدار 10درجه( اجرا شده و 
طی آن ضمن اجرای ســناریوهای تاکنیکی آفندی و پدافندی برای حراست از 
آبهای سرزمینی کشورمان و حفظ خطوط مواصاتی و به اهتزاز در آوردن پرچم 
جمهوری اسامی ایران، برخی از مهم ترین سامانه های رزمی از جمله موشک 
های کروز دریایی، اژدر و سامانه های راکت انداز از روی شناورهای سطحی، زیر 

سطحی و یگان های پروازی مورد تست و ازمایش قرار می گیرد.

ثبت اطاعات اراذل و اوباش در بانک اطاعاتی 
پلیس

رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت از اشــراف پلیس بر مخان نظم و امنیت 
عمومــی خبرداد و تاکید کرد که اجازه اخال در نظم عمومی به این افراد داده 
نخواهد شد.ســردار علی ذوالقدر در گفت و گو با ایسنا درباره نظارت پلیس بر 
مخان نظم و امنیت عمومی ، اظهار کرد: پلیس اطاعات افرادی را که سابقه دار 
هستند و اخال در نظم عمومی به وجود می آورند که اصطاحاً به آنان اراذل و 
اوباش گفته می شود، در بانک اطاعاتی خود دارد.وی با بیان اینکه پلیس اشراف 
خوبی بر مخان نظم و امنیت در پایتخت دارد، گفت: با توجه به اینکه اطاعات 
افراد مخل نظم و امنیت اجتماعی در پلیس وجود دارد، پلیس اشراف خوبی بر 
آنها داشته و قطعاً اگر اقدامی انجام دهند که باعث اخال در نظم عمومی شود، 
دستگیر خواهند شــد و تحت کنترل قرار خواهند گرفت.رئیس پلیس امنیت 
عمومی تهران بزرگ تاکید کرد: مردم خیالشان راحت باشد که ما اجازه اخال 

در نظم عمومی را به این افراد نخواهیم داد.

آزمــون ورودی دوره دکتــری تخصصی 
)ph.D( نیمه متمرکــز ســال 1398 در 
حالی دیروز برگزار شــد که 18 هزار نفر، 
داوطلــب غائب قطعی داشــت و کاهش 
استقبال داوطلبان نسبت به آزمون سال 
گذشته را به رخ کشــید.به گزارش ایرنا، 
تعداد 196 هزار و 437 داوطلب متشکل 
از 84 هــزار و 380 نفر زن و 112 هزار و 
57 نفر مرد برای شرکت در آزمون دکتری 
ســال 98 دانشــگاهها ثبت نام کردند.بر 
اساس آمارها، 42.96 درصد داوطلبان را 
زنــان و 57.04 درصد داوطلبان را مردان 
تشکیل می دهند.آمار ثبت نام کنندگان 
در آزمون دوره دکتری نیمه متمرکز سال 
98، نســبت به تعداد داوطلبان سال 97 
همیــن کنکور، 38 هزار و 269 نفر کمتر 
است، به گونه ای که از 231 هزار و 391 
متقاضی شــرکت در آزمون پارســال به 
196 هزار و 437 نفر رسیده است.حسین 
توکلی مشــاور عالی ســازمان سنجش 
آموزش کشور روز جمعه در گفت و گو با 
خبرنگار دانشگاه ایرنا با اشاره به رقم دقیق 

داوطلبانی که کارت ورود به جلسه کنکور 
دکتری 98 را دریافت کردند، گفت: از بین 
196 هــزار و 437 داوطلب، تعداد 177 
هــزار و 579 نفر کارت خــود را دریافت 
کردند و 18 هزار و 858 نفر بدون دریافت 
کارت، غائبان قطعی این آزمون محسوب 
می شوند.به گزارش ایرنا، این درحالیست 
که ممکن است برخی داوطلبانی که کارت 
ورود به آزمون خود را دریافت کرده اند به 
دایل مختلف، موفق به حضور در جلسه 
آزمون نشــوند و آمار نهایی غائبان آزمون 
از جمع آنهــا و داوطلبانی که کارت ورود 
به آزمــون نگرفته اند، محاســبه خواهد 
شــد.در آزمون دکتری امســال، در گروه 
علوم انســانی 117 هزار و 517 داوطلب 
در 62 کد رشــته امتحانی، در گروه علوم 
پایه 17 هــزار و 479 داوطلب در 46 کد 
رشته امتحانی، در گروه فنی و مهندسی 
34 هــزار و 640 داوطلــب در 60 کــد 
رشــته امتحانی، در گروه کشــاورزی و 
منابع طبیعی 10 هــزار و 485 داوطلب 
در 35 کد رشــته امتحانی، در گروه هنر 

9 هــزار و 884 داوطلب در 7 کد رشــته 
امتحانی، در گروه دامپزشــکی 2 هزار و 
99 داوطلب در 26 کد رشــته امتحانی و 
در گــروه زبانهای خارجی، 4 هزار و 330 
داوطلب با 9 کد رشته امتحانی )245 کد 
رشته امتحانی( به رقابت پرداختند.پس از 
برگزاری آزمون متمرکز مرحله اول توسط 
سازمان ســنجش آموزش کشور، کارنامه 
ای شــامل نمرات خام، تــراز، نمره کل و 
سایر شــاخص های پذیرش داوطلبان در 
کنکور، هفته آخر فروردین ماه 98 توسط 
سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می 
شــود.متقاضیانی که بر اساس مندرجات 
کارنامه مجاز به انتخاب رشــته شده اند، 
بر اســاس برنامه زمانی پیش بینی شده 
نیمه اول اردیبهشــت ماه 98 نســبت به 
انتخاب رشته اقدام می کنند.داوطلبان با 
توجه به کد رشــته محل های انتخابی و 
حد نصاب نمره سنجش عمومی )آزمون 
عمومــی( که با هماهنگی دانشــگاه ها و 
موسســات آموزش عالی پذیرنده تعیین 
خواهد شــد به کد رشته محل های حائِز 

حدنصاب معرفی می شوند.پذیرش نهایی 
دوره دکتــری، از بیــن داوطلبان معرفی 
شده به دانشــگاه ها و موسسات آموزش 
عالی، بر اســاس نتیجه سنجش عمومی 
)آزمــون متمرکــز( و نتیجــه مصاحبه 
)ارزیابی ســوابق آموزشــی، پژوهشــی، 
فنــاوری، مصاحبــه علمی و ســنجش 
عملی( مشــخص خواهد شــد.همچنین 
بررســی مدارک یا هر روش دیگر مطابق 
با آیین نامه های مربوط بر اســاس شیوه 
نامه های اباغی، بــا توجه به اولویت کد 
رشــته محل های انتخابی، ظرفیت اعام 
شده و سهمیه داوطلب انجام می گیرد و 
فهرست پذیرفته شــدگان، استخراج می 
شود.طبق برنامه زمانی پیش بینی شده، 
نتایج نهایی آزمــون ورودی دوره دکتری 
سال 98، دهه اول شــهریورماه از طریق 
ســایت سازمان ســنجش آموزش کشور 
اعام خواهد شد.آزمون داوطلبان آزمون 
دکتری 98 صبح امروز، ســوم اسفندماه 
در 58 شهرســتان و 104 حوزه امتحانی 

برگزار شد.

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران 
با اشــاره به توزیع عادانه فضای ســبز در پایتخت گفت: 
حدود 2 میلیــون اصله نهال هفته درختکاری در پایتخت 
کاشته می شــود.علی محمد مختاری روز جمعه در آیین 
کاشــت 40 اصله درخت به مناســبت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقاب اســامی در خیابان ولیعصر)عج( از طرح 
کاشــت یکهزار و 100 درخت چنار حاشیه این خیابان در 
جمع خبرنگاران اظهارداشت: 15 اسفند، پروژه کمربند سبز 
که اجرای آن از چهار ماه گذشــته در یکهزار و 250 هکتار 
در دامنه جنوبی البرز آغاز شــده، با حضور شهردار تهران 
افتتاح می شود.وی گفت: در این پروژه، 800 هزار درخت 
از گونه های مناسب و مقاوم و سازگار با شرایط اقلیمی شهر 
تهران و مقاوم به کم آبی در ارتفاع یکهزار و 800 تا 2هزار 
و 400 کاشــته شده که منابع آبی ازم برای آبیاری آنها از 
پساب تصفیه شده، حدود 2 میلیون متر مکعب از تصفیه 
خانه شــهید محاتی با همکاری شــرکت آب و فاضاب، 
تامین می شــود.مختاری افزود: با توجه به فرونشست های 
ایجاد شــده در جنوب تهران و دشت ورامین، برای آبیاری 
ســعی می کنیم منابع آب هــای زیرزمینی را کاهش داده 
و از پساب تصفیه شــده استفاده کنیم.مدیرعامل سازمان 
بوســتان ها و فضای سبز شهرداری تهران اظهارداشت: در 

هفته درختــکاری با همکاری وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی و وزارت امور خارجه، بنیاد شهید و امور 
ایثارگران و برخی از نهادهای دیگر در نقاط تعیین شــده، 
درخت کاشــته خواهد شد.وی با اشاره به اینکه امسال 17 
اسفند در بوســتان جنگلی چیتگر یکصد هزار اصله نهال 
کاشــته می شود، گفت: هفته درختکاری در 120 بوستان 
فرامنطقه ای نهــال رایگان مثمر و غیرمثمر توزیع خواهد 
شد.مختاری افزود: امسال از اول دی تاکنون بیش از 200 
هــزار اصله درخت از گونه های مثمر و غیرمثمر در منازل 
شهروندان کاشته شده که می تواند نقش مهمی در تأمین 
سرانه فضای سبز شهروندان تهرانی داشته باشد.مدیرعامل 
سازمان بوســتان ها و فضای سبز شهرداری تهران با بیان 
اینکه ســرانه فضای سبز قبل از انقاب زیر یک متر بوده و 
امروز به برکت نظام جمهوری به 16.25 متر مربع رسیده، 
اظهارداشت: در بخش برون شهری این سرانه 24 متر است.

وی گفت: در بعضی از مناطق تهران همچون هفت، هشت، 
10، 11، 12 و 17 بــا کمبود ســرانه فضای ســبز مواجه 
هســتیم و در این مناطق تاش می کنیم با خرید باغات و 
احداث پارک های همسایگی و محله ای سرانه فضای سبز 
را افزایش دهیم که به این واســطه سفرهای درون شهری 

هم کاهش پیدا می کند.

رئیس فرهنگســتان و ادب فارسی نیز در این آیین با ابراز 
خرســندی از احیای درختان خیابان ولیعصر)عج( توسط 
شهرداری تهران اظهارداشت: جایگاه این خیابان در تهران 
مانند چهارباغ در اصفهان است.غامعلی حدادعادل گفت: 
اقدام شهرداری که درختان نســبتا تنومند را از شهرها و 
نهالســتان های دیگر با خاک و ریشه به تهران منتقل می 
کند یک فناوری جدید است و به حفظ درختان این خیابان 
کمک می کند.وی کاشت درخت در خیابان ولیعصر )عج( 
را اقدامی نمادین برای حفظ و احیای این خیابان و پیامی 
برای قطع نکردن درختان دانست و افزود: هر فردی باید به 
این فکر باشــد که درخت بیشتری بکارد و امیدوارم روزی 
دورنمای شهر تهران به جای رنگ سیمانی رنگ سبز داشته 
باشد.مجتبی یزدنی معاون خدمات شهری شهرداری تهران، 
احمد مسجدجامعی، زهرا صدراعظم نوری، آرش حسینی 
میانی، افشــین حبیب زاده اعضای شورای اسامی شهر 
تهــران و غامعلی حداد عادل رئیس فرهنگســتان و ادب 
فارسی و سیدعباس ســادات از باغبانان قدیمی تهران که 
همراه پدرش درختان خیابان ولیعصر)عج( را کاشــته در 
آیین کاشت 40 اصله درخت به مناسبت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقاب اســامی در خیابــان ولیعصر)عج( حضور 

داشتند.
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پنهان زاده ها که گناه ندارند
روز گذشــته با کسی آشــنا شــدم که وقتی میخواست نام 
فامیل خود را بگوید بغض کرد، متعجب شــدم و پرســیدم 
چرا احساساتی شدی ؟ اول امتناع از پاسخ گویی داشت ولی 
یخــش را که آب کردم گفت من پــدرم افغانی بوده با مادرم 
ازدواج مشروع داشته یعنی حرامزاده نیستم ولی بعدش رفته 
افغانســتان و در طول این بیست سال دیگر برنگشته و مادرم 
نتوانسته برای من شناسنامه بگیرد چرا که سازمان ثبت احوال 
به امثال ما که پدرهای گمشده داریم شناسنامه نمیدهد. برایم 
خیلی تعجب آمیز بود مگر میشود هویت نداشت و بیست ساله 
شــد؟ درمان! آموزش! رانندگی! بانک! استخدام! کار! و هرچه 
بخواهی در ایران انجام دهی نیاز به هویت مکتوب داری حال 
اگر یک کشــوری نتواند به تو هویت مکتوب بدهد که دست 
هــزاران نوع بزه را برای این عناصــر باز میکند! بعدا که برای 
تحقیق در خصوص این گفته ها به اینترنت مراجعه کردم دیدم  
متاسفانه مطالب این شخص درست بوده که دکتر محمدجواد 
فتحی، عضو کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس هم درباره 
آمار بی هویت ها می گوید: »به طور قطع در سراســر کشور به 
ویژه استان های مرزی با تولد کودکان بی هویت بیشتری مواجه 
هســتیم.« به گفته وی بیش از یک میلیون فرد بی هویت در 
کشور وجود دارد.  از نگاه این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس مســئله تابعیت کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی 
با اتباع بیگانه توسط قانونگذار با مشکل مواجه بوده، بنابراین 
ادارات ثبت احوال به این افراد شناســنامه نمی دهند و منجر 
به بی هویتی این افراد می شــود.  در یک کاوش ثانویه معلوم 
شد، محمدحسین مقیمی، استاندار سابق تهران از تولد ماهانه 
100 کودک بی هویت در بیمارستان های تهران خبر داد. وی 
با اشــاره به اینکه کمیته ای در استان تهران برای پیگیری و 
نظارت بر امور کودکانی که بی هویت هستند، تشکیل شده در 
این باره توضیح داد: »تعدادی از کودکانی که در کشــور متولد 
می شوند، به دلیل معلوم نبودن پدر و مادر شناسنامه ای ندارند 
البته اقداماتی در این رابطه آغاز شده و این مشکل را حل کرده 
است.« به گفته مقیمی اگر کارت ملی مادر نوزاد در بیمارستان 
دریافت شده باشد، براســاس هویت مادر می توان شناسنامه 
صادر کرد، اما گاهی مادر هم کارت ملی ندارد و شناســنامه 
بدون ذکر نام اولیا صادر می شود. عاوه بر این هیچ محدودیتی 
برای صدور شناســنامه برای اطفال بدون هویت معرفی شده 
توســط بهزیستی وجود ندارد، اما مشکل اصلی در جای دیگر 
است؛ کودکان اتباع خارجی که نمی توان برای آن ها شناسنامه 
صادر کرد. در همین رابطــه اهمیت دیگری وجود دارد و آن 
امنیت است.  عبداه حاتمیان دیگر عضو خانه ملت درباره آمار 
بی هویت ها در کشــور نظر متفاوتی دارد. به گفته وی 300 تا 
400 هزار فرزند بی شناسنامه در کشور وجود دارد که اکنون 
حدوداً 25 ساله شده اند؛ او میگوید: » این ها نه می توانند ازدواج 
کنند، نه می توانند گواهینامه بگیرند، نه حق اشتغال دارند، نه 
مشروعیت دارند و نه قانونی هستند. وی با بیان اینکه در ایران 
تابعیت را به خون یعنی پدر می دهیم و به خاک که سمت مادر 
است تابعیت نمی دهیم، تصریح می کند: »در تمام کشور های 
دنیا این مسئله حل شده است و تابعیت را هم به خون و هم به 
خاک می دهند؛ یعنی تابعیت هم از مادر می رسد و هم از پدر. 
ولی ایران جز چهار الی پنج کشوری است که تابعیت فقط از 
پدر می رسد«.  بنابراین این سؤال همچنان برای من باقی است 
که با این روش تکلیف ایــن 300 تا 400 هزار نفر بی هویت 
در کشور چیســت؟«این نماینده مجلس با اشاره به استدال 
منتقدان اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از پدران خارجی و 
مادران ایرانی تصریح می کند: اینکه می گویند اعطای تابعیت 
به این افراد باعث افزایش مهاجران و تهدید امنیتی برای کشور 
می شود، شاید درست باشد. اما آیا اگر این ها بی هویت زندگی 
کنند تهدید امنیتی برای کشــور نیســت؟ یکی از این ها اگر 
تخلفی مرتکب شود، نه اثر انگشتش ثبت شده و نه مشخصاتی 
از آن وجــود دارد که تحت پیگرد قرار بگیرد و نه هیچ مدرک 
و ســندی. اینکه این افراد بدون کارت هویت در این کشــور 
زندگی کنند مسلماً یک تهدید بالقوه است.  وی امیدوار است 
طرح مجلس برای اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی دارای 
همسر غیرایرانی به سرانجام برسد؛ افرادی که شناسنامه ندارند 
و وجودشان در هیچ جا ثبت نشده و جزو هیچ خاک و ملیتی 
نیستند؛ جمعیت پنهانی که در هیچ کجا شمرده نمی شوند و 
می توانند آتش زیر خاکستری باشند که آسیب های اجتماعی 
را شــعله ور کنند. این امر عاجل نمیتواند با بروکراسی موجود 

بلعیده شده و عواقب ناهنجاری به بار آورد. 
والسام 

صفحه 4

صفحه 6

صفحه 6

صفحه 6

صفحه 7

صفحه 4

حدود 2میلیون نهال هفته درختکاری در پایتخت کاشته می شود

غیبت 18هزار داوطلب در آزمون دکتری 98

صفحه 2

فرمانده نیروی قدس ســپاه با تاکید بر اینکه با اطمینان 
می گویم هیچ تصمیمی در مورد مسائل ملی کشور گرفته 
نمی شــود مگر اینکه منافع ملی و اســام دیده شود، به 
موضوع حادثه تروریستی پاکستان اشاره کرد و گفت: به 
مردم پاکستان عرض می کنم در داخل پاکستان نفوذ پول 
سعودی صورت گرفته است و می خواهند با این اقدامات 
پاکســتان را نابود کنند.به گزارش ایسنا، سرلشکر قاسم 

سلیمانی در یادواره هزار و 747 شهید ...

تارنمای »بلومبرگ« گزارش داد که بغداد، به رغم تحریم های آمریکا، به 
واردات انــرژی از ایران ادامه خواهد داد و در این زمینه به توافق نهایی با 

تهران نزدیک شده است.به گزارش ایرنا،...

»گــروه ویژه اقدام مالی« )FATF( ضمن تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، تا 
ماه ژوئن)خرداد - تیرماه( به کشورمان فرصت داد تا قوانین مربوط به مبارزه 

با پولشویی را تقویت کند.به گزارش جمعه ایرنا...

رئیس کل بانک مرکزی، آزادی ورود دهها قلم کاا از طریق مرزنشینان و 
ملوان را از دایل بروز نوســان ارز در روزهای اخیر دانست و اعام کرد: از 

هیات وزیران با فوریت تجدیدنظر در این مصوبه را...

زوج های تهرانی برای گرفتن وام 100 میلیون تومانی مســکن باید حدود 
11.4 میلیون تومان هزینه خرید اوراق تسه کنند. همچنین هزینه تسه وام 

40 میلیون تومانی جعاله حدود 2.3 میلیون تومان است...

گری ســیک عضو پیشین شورای امنیت ملی آمریکا در گفت و گو با موسسه 
پژوهشی اسپین ایتالیا )Aspen Insitute Italia( افزود که ترامپ در آرزوی 

بازگرداندن ایران به میز مذاکره خواهد ماند، چرا که تهران....

رایزن بازرگانی 
ایران در عراق 

گفت: برآورد 
می شود تا 

پایان سال 2020 
ظرفیتی معادل 

600 میلیون 
دار تقاضا در 

بازار عراق برای 
فرش ایران وجود 

خواهد داشت 
و اکنون سهم 

کشورمان در این 
بازار کمتر...

پول سعودی در پاکستان نفوذ کرده است

ظرفیت 600 
میلیون داری 

 فرش ایران
 در بازار عراق

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران
@sobheqtesad

www.sobh-eqtesad.ir

عربستان سراغ مشتریان نفتی بزرگ ایران رفت

خبــر

سرمقاله

حمید رضا نقاشیان

بغداد به واردات انرژی از ایران 
ادامه می دهد

اف ای تی اف بار دیگر به 
ایران فرصت داد

 آزادی ورود کااهای مرزی و 
ملوانی از علل نوسان ارز است

هزینه وام مسکن زوج های 
تهرانی چقدر است؟

 ترامپ در آرزوی مذاکره 
با تهران می ماند



شناسایی و دستگیری دو تیم تروریستی 
در استان کردستان

دو تیم تروریســتی که به دنبال بمب گــذاری و اقدامات ایذایی 
بودند شناسایی و دستگیر شدند .به گزارش ایسنا به نقل از روابط 
عمومــی وزارت اطاعات، ۱۳ نفر از عناصر وابســته به گروهک 
داعش که در قالب دو تیم تروریســتی قصد کشتار مردم و ترور 
برخی روحانیون اهل سنت کشور را داشتند توسط سربازان گمنام 
 امام زمان )عج( در استان کردستان شناسایی و دستگیر شدند.

برخــی از ایــن افــراد در خــارج از کشــور آمــوزش نظامی 
دیــده و بــا هدایــت یکــی از ســرکردگان عملیــات نظامی 
 گروهــک داعــش بــه دنبــال اقــدام تروریســتی بودنــد.

از این عناصر بمب های کنترل از راه دور، اسلحه و مهمات کشف 
گردید.

ما در جزیره ای جدا از همه عالم زندگی 
نمی کنیم

نماینده مقام معظم رهبری در شــورای عالی امنیت ملی گفت: 
باید با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی هایی که در داخل کشور 
داریم، تحریم ها را بی اثر کنیم. به گزارش ایسنا، سعید جلیلی، در 
نشست با فعاان اقتصادی استان کرمانشاه که در محل دانشگاه 
رازی برگزار شــد، با بیان اینکه هم اکنون وارد گام دوم انقاب 
اســامی شده ایم، افزود: با گذشت ۴۰ ســال از انقاب اسامی 
بخش زیادی از مســیر حرکت به سمت قله را طی کرده ایم و  
نباید اجازه دهیم در این راه از سرعت ما کاسته شود.وی با بیان 
اینکه در گام اول موفقیت های ارزشمندی داشتیم و در بسیاری 
از زمینه ها دستاوردهای قابل توجهی به دست آوردیم که حتی 
دشمنان نیز به آن اذعان دارند، خاطرنشان کرد: این دستاوردها 
در عرصه های مختلف اقتصادی، صنعتی و .... بوده و  هم اکنون 
در بسیاری از زمینه ها جزو ۲۰ کشور برتر جهان هستیم.جلیلی 
با اشاره به اینکه در کنار این موفقیت ها و شیرینی ها ناکامی ها و 
تلخی هایی هم وجود داشته است، اظهار کرد: همانطور که مقام 
معظم رهبری فرمودند، مهمترین این کاستی ها استفاده نکردن 
از همه ظرفیت های کشــور اســت.نماینده مقام معظم رهبری 
در شــورای عالی امنیت ملی گفت: هم اکنون که وارد گام دوم 
انقاب شده ایم باید اولویت خود را برای برطرف کردن این عیب 
بزرگ قرار دهیم و برطرف کردن آن نیز نیازمند تاش همگانی 
و همکاری بخش های مختلف است.وی ادامه داد: برای برطرف 
کردن این عیب بزرگ باید بدانیم که ما در جزیره ای جدا از همه 
عالم زندگی نمی کنیم و در جهانی هستیم که همه کشورها در 
آن تعامات جدی با هم دارند و ما نیز برای اینکه در بســیاری 
از زمینه ها به توسعه برســیم، ناچار به تعامل گسترده با جهان 

هستیم.

دستگیری ۸ نفر در ارتباط با حادثه 
تروریستی محور خاش - زاهدان

رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان از دستگیری 
۸ نفر متهم در ارتباط با حادثه تروریستی محور خاش - زاهدان 
خبر داد و افزود: با تاش های نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی 
و پشــتیبانی دستگاه قضائی استان تا کنون ۸ نفر متهم در این 
خصوص دستگیر که دو نفر آنها طی روز گذشته و امروز دستگیر 
شدند.به گزارش ایســنا، حجت ااسام حمیدی در رابطه با این 
موضوع اظهار کرد: از شش نفر دستگیر شده در روزهای قبل که 
جرم آنها محرز گردیده اســت یک نفر خانم که مالک خودروی 
انتحاری بوده اســت در شهرستان خاش دستگیر شده است که 
در بررسی های به عمل آمده از منزل نامبرده قطعاتی از خودروی 
انتحاری کشف شده و پرونده با قاطعیت در مجتمع جرایم امنیتی 
در حال پیگیری است و به محض محرز شدن و قطعیت مجرمیت 
نسبت به صدور حکم اقدام و احکام شرعی صادره با قاطعیت اجرا 
خواهد شد و به اطاع عموم خواهد رسید.وی همچنین از کشف 
خانه های تیمی در شهرستانهای خاش و سراوان خبر داد که در 
بررســی های انجام شده ۱۵۰ کیلو مواد منفجره آماده انفجار در 
شهرستان خاش و ۶۰۰ کیلو مواد منفجره پیش ساخت بمب در 
شهرستان سراوان کشف گردید.حمیدی در خصوص ترور مأمور 
راهنمایی و رانندگی نیز خبر از دستگیری ۳ نفر داد و افزود: در 
بررسی های اولیه سرنخ های خوبی به دست آمده است که از بیان 

جزئیات فعًا معذوریم.

شاهد امنیت مطلوبی در کشور هستیم
پانزدهمین یادواره ۱۱۰ شــهید تخریب چی اســتان گیان  در 
مهدیه رشــت برگزار شــد. به گزارش ایسنا، سردار سرتیپ  علی 
عبداللهی  معاون هماهنگ کننده ســتاد کل نیروهای مسلح  در 
یادواره ۱۱۰ شهید تخریب چی گیان  با اشاره به اینکه در جامعه 
امروز ما حیات معنوی، اجتماعی و مادی شهدا کاما محسوس 
است، افزود: شهادت در راه خدا افتخاری بزرگ برای سعادتمندی 
است.وی با بیان اینکه شهدای تخریب چی در جایگاه ویژه ای از 
درجه شــهادت نزد خداوند قرار دارند، گفت: اســتان گیان در 
دوران دفاع مقدس نقش مهمی داشــته و ۸ هزار شهید و ۱۱۰ 
شهید تخریب چی استان گیان نشــان دهنده حضور گسترده 
و شــجاعت این ملت در دوران دفاع مقدس اســت.عبداللهی با 
اشاره به اینکه امروز در کشور ما شاهد امنیت مطلوبی هستیم و 
جمهوری اسامی به عنوان یک قدرت جهانی در منطقه عنوان 
می شــود، اظهار کرد: کشورهایی که سفارت و ارتباط خود را در 
سوریه و عراق قطع کرده بودند، امروزه به دنبال باز کردن سفارت 
و برقراری ارتباط با آنها هســتند.وی با بیان اینکه امروز با کمک 
نیروی خاق و متفکر بخش دفاع و دانشــگاهیان ۷۳۰ محصول 
دفاعی در ایران تولید شــده است، اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد 
از تمام تجهیزات نظامی در داخل تولید می شود و امسال هم در 
نمایشگاه پیروزی چهلمین سالگرد انقاب اسامی ۵۰۰ قلم از 
این محصوات را در معرض دید عموم قرار دادیم.معاون هماهنگ 
کننده ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه ایران توانسته 
اکنون جزء برترین قدرت موشکی دنیا باشد، گفت: همه این ها 
به فضل و برکت خون شــهدا است که ما توانسته ایم در زمینه 
قدرت نظامی، دفاعی، دانش و تکنولوژی های روز دنیا برتر باشیم.

رهبر انقاب با صدور پیامی درگذشت آیت اه 
مومن را تسلیت گفتند

رهبر معظم انقاب اسامی در پیامی درگذشت آیت اه »محمد مومن« عضو 
فقید مجلس خبرگان رهبری و شــورای نگهبان را تسلیت گفتند.به گزارش  
خبرنگاران جوان، حضرت آیت اه خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی روز 
گذشته در پیامی درگذشت آیت اه »محمد مومن« عضو فقید مجلس خبرگان 

رهبری و شورای نگهبان را تسلیت گفتند. 
 در بخشــی از متــن پیــام حضــرت آیــت اه خامنــه ای آمــده اســت:

با تأســف فراوان خبر رحلت عالِم ربانی و فقیه پارسا و پرهیزگار آیة اه آقای 
حاج شیخ محمد مؤمن قمی اعلی اه مقامه را دریافت کردم. این ضایعه ای برای 
حوزه ی علمیه اســت. مقام علمی و پرورش شــاگردان برجسته در کنار تقوا و 
اخاص این عالم بزرگوار و نیز وفاداری و تعهد انقابی و اجتماعی، شــخصیت 
جامعی از ایشــان ساخته بود. ســابقه  مبارزاتی ایشان به پیش از انقاب برمی 
گردد و خدمات انقابی ایشــان در تمام دوران چهل ساله مستمرا ادامه داشته 
است و در دوره های متعدد و متوالی یکی از ارکان مهم شورای محترم نگهبان 
بوده اند. اینجانب درگذشت ایشان را به خاندان گرامی و فرزندان مکرم و دیگر 
بازماندگان و نیز به حضرات علمای اعام حوزه  مقدس قم بخصوص شاگردان و 
دوستان ایشان و به عموم مردم عزیز شهر قم تسلیت عرض می کنم و مغفرت و 

رحمت الهی و علو درجات ایشان را از خداوند متعال مسالت می نمایم.

پیام تسلیت حسن روحانی به مناسبت ارتحال 
آیت اه مؤمن

رئیــس جمهــور در پیامی رحلــت فقیه عالیقــدر و مجاهــد حضرت آیت 
اه محمــد مؤمــن، عضو فقید شــورای نگهبــان قانون اساســی و مجلس 
خبرگان رهبری را تســلیت گفت.به گزارش ایســنا، در بخشــی از متن پیام 
حجت ااسام والمســلمین دکتر حســن روحانی آمده اســت:رحلت فقیه 
عالیقــدر و مجاهد حضرت آیت اه محمد مؤمن، عضو فقید شــورای نگهبان 
 قانون اساســی و مجلس خبرگان رهبری، موجب تأثــر و اندوه فراوان گردید.

ایــن فقیه وارســته که از پــرورش یافته گان مکتــب امام خمینــی )ره( و 
از مبــارزان بــا حکومــت ستمشــاهی بود، ضمــن تبلیغ و ترویج مســتمر 
معــارف دینــی و تدریــس آموزه هــا و ســیره عملــی ائمه اطهــار علیهم 
 الســام، در به ثمــر رســیدن نهضــت اســامی نقشــی مؤثــر ایفــا کرد.

پس از پیــروزی انقاب نیز در ســنگرهای مختلف خدمتگــزاری به ویژه در 
شــورای نگهبــان و مجلس خبــرگان رهبــری، با بینش عمیق سیاســی و 
اجتماعی و انصــاف و اعتدال، همواره حضوری تأثیرگذار داشــت و تا آخرین 
 لحظات عمر با ساده زیســتی در خدمت نظام اســامی و دلســوز مردم بود.

اینجانب این ضایعه بــزرگ را محضر رهبر معظم انقاب، مراجع عظام تقلید، 
حوزه های علمیه، مردم قدرشناس ایران اسامی به ویژه مردم غیور استان قم و 
عاقمندان و بیت شریف آن مرحوم تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال 

برای ایشان، علّو درجات و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.

پاکستان رفتار گذشته اش را اصاح کند
امام جمعــه موقت تهران در خطبه های این هفته نماز جمعه در نگاهی به گام 
دوم انقاب که از ســوی رهبر معظم انقاب اسامی در آغاز دهه پنجم انقاب 
صادر شد به آن به عنوان منشوری برای مرحله دوم خودسازی، جامعه پردازی 
و تمدن ســازی تبیین کننده فصل نوین حرکت انقابی و امت اسام و جبهه 
مقاومت است پرداخت.به گزارش ایسنا، حجت ااسام محمد حسن ابوترابی فرد 
در خطبــه اول نمــاز جمعه این هفته تهــران گفــت: در گام دوم انقاب به 
دستاوردهای شگرف چهار دهه گذشته در حوزه های مختلف از جمله امنیت، 
ثبات سیاسی، علم و فن آوری و ایجاد زیرساخت های اقتصادی و خلق و تثبیت 
اراده ملی در کانون اداره کشور و نگاه به مسائل بین المللی، سنگین نمودن کفه 
عدالت در تقســیم امکانات عمومی کشــور و افزایش عیار معنویت و اخاق و 
ایستادگی شکوهمند در برابر قدرت های استکباری و آمریکای جهان خوار اشاره 
شــده است.وی افزود: در میان ملت هایی که برخواسته و انقاب کرده اند کمتر 
دیده شده که آرمان های انقابی را حفظ کنند اما انقاب اسامی از حرکت های 
اســتثنایی است به ویژه در تاریخ چند سده ملت های منطقه که در چهار دهه 
بر اصول و مبانی انقاب خود ایســتاده و راه حرکت پرشتاب خویش را هموار 
کرده است.ابوترابی فرد به سه عامل کلیدی حرکت، شتاب و ایستادگی بر اصول 
انقاب در ادامه اشــاره کرد و افزود: عامل اول این است که آرمان هایی ماندگار 
اســت که با فطرت روح و عقل هماهنگ باشد. اندیشه ای با نشاط قلب و جان 
انســان را فتح می کند که با مبانی عقانی و فطرت بشــر هماهنگ باشد و از 
پشتوانه علمی برخوردار باشد. از این رو است که قرآن کریم تاکید دارد که در 
سایه انوار پرفروغ وحی جامعه بشری با حقایق و معارف ناب آشنا می شود. رهبر 
انقاب به درســتی می گویند که این اصول و ارزش ها برای همیشــه نزد همه 
ملت ها زیبا و پرجاذبه است چون با فطرت آنها هماهنگ است. انقاب اسامی 
دین و دنیا و علم و دین و روح و جسم را در کنار هم مورد توجه قرار داده است 
لذا شــعارهای جهانی این انقاب دینی ماندگار و باثبات است. آزادی، اخاق، 
معنویت، عدالت، استقال، عزت، عقانیت و برادری از شعارهای انقاب اسامی 
است و اصول برآمده از آموزه های دینی است.امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: 
انقاب اسامی نقص ها و کاستی ها را می شناسد و در حوزه های مدیرتی برطرف 
می کند اما تجدیدنظر پذیر و اهل انفعال نیســت چون اصول برآمده از اصول 
متقن و ارزش های وحیانی است و این یکی از مهم ترین عوامل ماندگاری انقاب 
اســامی است.وی ویژگی دوم به عنوان رمز ماندگاری انقاب اسامی را وجود 
رهبرانی دانست که از بن دندان به اصول و ارزش های انقاب باور داشتند و در 
آراســتگی فکری، اخاقی نسبت به آنها پیشرو جامعه بودند.ابوترابی فرد ادامه 
داد: امام خمینی به تمام مبانی اصول انقاب باور داشت و خود نماد باورهایش 
بود. امروز خلف صالح امام، رهبر معظم انقاب ســخت بر این اصول باور دارند 
و آراسته به آن هستند. اینکه مساله رهبری و امامت در آموزه های دینی مورد 
توجه ویژه قرار گرفته از همین زاویه اســت. اگر اصول در اوج دانش و معرفت 
باشد اما رهبران جامعه به آن باور نداشته باشند اسام و انقاب وارونه و منحرف 
می شــود. انقاب اســامی به دلیل رهبری صالح امام خمینی و مقام رهبری 

قله های بلند را فتح کرده است.

نایب رییس مجلس شورای اســامی گفت: دوره ای 
که استاد تئوری بگوید و دانشجو گوش کند، گذشته 
است. ســاختار آموزشی کشور ما مشــکل دارد. این 
سیســتم که استاد پای تابلو آمده و حرف بزند از رده 
خارج اســت.به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان نایب 
رییس مجلس شورای اسامی در هفتمین اختتامیه 

کنفرانس بین المللی یاددهی و یادگیری الکترونیکی 
ضمن تشکر از دست اندرکاران برگزاری این کنفرانس 
گفت: دیدن، شنیدن، لمس کردن، گفت وگو و تجربه 
از عوامل یادگیری هســتند. هر چه ابزار بیشتری در 
فرآیند یادگیری درگیر شــود آمــوزش و یادگیری 
دقیق تر می شــود.وی ادامه داد: هنگامی که صرفا از 

ابزار گوش اســتفاده می کنیم یادگیــری ۱۰ درصد 
است. وقتی از ابزار چشم استفاده می کنیم یادگیری 
شــاید ۳۰ درصد باشــد. زمانی که هم می بینم، هم 
می شــنویم و هم بحث و اجرا می کنیم یادگیری به 
اوج و ماندگاری در ذهــن افزایش می یابد. کاری که 
دانشگاه باید انجام دهد فراهم کردن بستری است که 

بتواند بطور فراگیر از این ابزار یادگیری به صورت غایی 
استفاده شود.پزشکیان تاکید کرد: مسوولین آموزش 
باید بتوانند از این طرق اســتفاده کنند تا کسانی که 
یاد می گیرند را به اوج یادگیری برسانند. آن زمانی که 
اســتاد صرفا تئوری بگوید و دانشجو بشنود، گذشته 

است. 

مسعود پزشکیان:

ساختار آموزشی کشور ما مشکل دارد
 گزیده خبر
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سیاسی

گزیده خبر

فرمانده نیروی قدس ســپاه بــا تاکید بر 
اینکه با اطمینان می گویم هیچ تصمیمی 
در مورد مسائل ملی کشور گرفته نمی شود 
مگر اینکه منافع ملی و اسام دیده شود، 
به موضوع حادثه تروریســتی پاکســتان 
اشــاره کــرد و گفت: به مردم پاکســتان 
عرض می کنم در داخل پاکستان نفوذ پول 
سعودی صورت گرفته است و می خواهند 
با این اقدامات پاکســتان را نابود کنند.به 
سلیمانی  قاسم  ایسنا، سرلشــکر  گزارش 
در یــادواره هزار و ۷۴۷ شــهید بابل در 
مصلی نماز جمعه این شهرســتان اظهار 
کرد: چهلمین ســالگرد پیــروزی انقاب 
اســامی را جشــن گرفتیم و ســال های 
بعدی هم به کوری چشم دشمنان جشن 
می گیریــم، جوهر فرهنگ و شــهادت در 
اسام، هوشمند، هدفمند و مقدس است؛ 
در این فرهنگ افراد بــا بصیرت اصرار بر 
حضــور در ایــن موضوعات دارنــد.وی با 
اشــاره به اینکه آثار موضوع شهادت ابعاد 
بزرگی در مســائل اعتقادی، دینی و ملی 
دارد، تصریح کرد: اشاعه فرهنگ شهادت 
تأثیر بسیار مثبتی در ابعاد رفتاری، دینی 
و اعتقادی و حتی ملی دارد، چون شــهید 
در بااترین وجه فرهنگ ســازی می کند 
و هیچ وجهی بااتر از شــهید اثرگذار در 
جامعه نیست.فرمانده نیروی قدس سپاه با 
بیان اینکه وقتی یک نفر شــهید می شود، 
این نیست که فقط وی در دفاع از یک امر 
مقدسی به شهادت می رسد، بلکه یکی از 
اهداف او نهادینه کردن فرهنگ شهادت و 
ایثار در جامعه اســت، گفت: حادثه کربا 
در نهادینه کــردن فرهنگ دینی بااترین 
اثر را گذاشته اســت. این فرهنگ موجب 
می شود که افراد یک جامعه در اهداف ملی 
و الهی خود اقدام به خطر کنند.سلیمانی 
با اشاره به اینکه دفاع مقدس در کشور ما 
یک دفاع مــادر بود؛ چون همه دفاع هایی 
که بر پایه اسام مقدس است ویژگی هایی 
دارد که در جامعه ما بسیار کارساز است، 
تصریح کرد: دفــاع مقدس عاوه بر اینکه 
فرهنگ ضــد دینــی را زدود، ارزش های 

دینی را نهادینه کرد.دفاع مقدس، سیره ای 
برای هر دفاع نابرابر وی خاطرنشــان کرد: 
دفــاع مقدس در واقع تنهــا محور فراگیر 
و مقدســی بود که توانست در کوچه ها و 
شــهرهای ما این موضوع را وارد کند، در 
واقع شــیوه و سیره ای برای هر دفاعی که 
ابرابر باشد، اســت.فرمانده نیروی قدس  ن
ســپاه با با بیان اینکه یک ملتی اگر دچار 
ظلم و هجمه نابرابر شد، بخواهد دفاع کند 
و پیروزمند باشد، باید شیوه دفاع مقدس 
را الگوی خود قرار دهد، اظهار کرد: امروز 
همه دفاع هایی که بر پایه اسام در تمامی 
دنیا از جمله فلسطین و لبنان وجود دارد، 
سرمشق درستی از دفاع مقدس بود. دفاع 
مقدس نقطه عطفی شد در نمایاندن اسام 
و دفاع اسام بر کشــوری که بر پایه اتکا 
به آن دفاع می کند.ســلیمانی با اشاره به 
اینکه شهادت حالتی است که شهید قبل 
از شهادت به آن نائل می شود و آن درک از 
عظمت خدا است، گفت: شهید برای عمل 
به حکم خدا، با حکم و میل خود مخالفت 
می کند، هر چــه زمان بگذرد، این عطش 
بیشتر خواهد شد، چون او همه چیز را به 
جز خدا را فراموش کرد.دو دشمن درونی 

و بیرونــی در برابر ایران  وی با بیان اینکه 
ایران با دو دشــمن درونی و بیرونی رو به 
رو اســت، اظهار کرد: همــه آنهایی که از 
ســیم های خاردار و دژهای آنها گذشتند، 
اول توانســتند از دژهای درونی خود عبور 
کنند و بعد از دشــمن بگذرند اما شــهدا 
جهاد اکبر و اصغــر را توأمان انجام دادند.

فرمانده نیروی قدس ســپاه با اشــاره به 
اینکه امام اسام را دوباره پایه گذاری کرد، 
آن روز امام دو موضوع فلســطین و خطر 
وهابیت را در اســام مطــرح کرد، گفت: 
امــروز در جامعه ما فلســطین به موضوع 
خطرناک عالم اسام تبدیل شد، همچنین 
وهابیت تاش زیادی کرد که چهره اسام 
را تخریب کند اما امام اسام ناب را تبیین 
و خطرات آن را نیز مشخص کرد.سلیمانی 
با بیان اینکه اگر این انقاب وجود نداشت، 
حرکت های اسامی نیز شکل نمی گرفت، 
خاطرنشــان کرد: امروز جهان اسام اگر 
احســاس قدرت دارد و احساس می کند 
اسرائیل نمی تواند کاری انجام دهد، حضور 
دو جریــان قوی در لبنان و فلســطین به 
نام های حماس و حزب اه است.وی تاکید 
کرد: بــا اطمینان می گویم هیچ تصمیمی 

در مورد مسائل ملی کشور گرفته نمی شود 
مگر اینکه منافع ملی و اســام دیده شود.

فرمانده نیروی قدس ســپاه با اشــاره به 
اینکه به اســم داعش کشورهخای زیادی 
را تخریب کردند، صدها انســان بیگناه را 
کشــتند و بیش از ۳ هزار مسجد منفجر 
شــد، گفت: در نهایت جمهوری اسامی 
ایران جلوی این طوفان مسموم را گرفت؛ 
در نظــر بگیرید اگر این طوفان مســموم 
به مرزهــای ایران می رســید، چه اتفاقی 
می افتاد.انقاب اســامی؛ قدرت و اقتدار 
برای ایران به ارمغان آوردسلیمانی با تاکید 
بر اینکه یکــی از موضوعات مهم دیگری 
که انقاب به دســت آورد، قدرت توأم با 
اقتدار اســت، افزود: ممکن اســت کشور، 
جریان و یا شــخصی دارای قدرت اما فاقد 
اقتدار باشــد، چرا به آل ســعود می گویند 
اگر ما نباشــیم، شــما دوماه نمی توانید 
دوام بیاوریــد.وی با بیــان اینکه اصرار بر 
برجام منطقه ای چیســت، بــه دنبال این 
هســتند که برجام ۲ را پایه گذاری کنند 
و آیا این برجام هدف آنها اســت، گفت: با 
وجود آنکه می دانند این کشور در منطقه 
صاحــب اقتدار و اثرگذار اســت، به دنبال 
خشــکاندن قدرت و اقتدار ایران هستند.
فرمانده نیروی قدس ســپاه با اشــاره به 
اینکه حادثه تروریســتی زاهدان بســیار 
دردناک بود، اظهار کرد: سوال من از دولت 
پاکستان این اســت که به کجا می روید، 
شــما که بمب اتم دارید آیــا نمی توانید 
یک گــروه چند صد نفرهتروریســتی در 
منطقه را نابود کنید، مردم خود شــما در 
عملیات های مختلف تروریستی چه میزان 
کشــته شده اند.ســلیمانی با بیــان اینکه 
در داخل پاکســتان نفوذ پول ســعودی 
صــورت گرفته و هدف آنهــا از هم از هم 
پاشیدن این کشور است، گفت: نباید مردم 
پاکســتان اجازه دهند یک آدم کش برای 
آنها تصمیم گیــری کند و حتماً جمهوری 
اســامی انتقــام خــودش را در رابطه با 
شــهادت شــهدای اخیر در سیســتان و 

بلوچستان می گیرد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر 
این که امروز آمریکا در اوج ذلت و اســام 
در اوج قدرت اســت، گفت: دشمنان به ما 
تهمت می زنند؛ اف بر شــما بی حیاها که 
تهمت می زنید.به گزارش ایســنا منطقه 
قم، آیت اه احمــد جنتی، رئیس مجلس 
خبرگان رهبری، در همایش بزرگ جوانان 
مقاومت انقاب اســامی و بزرگداشــت 
شهید جهاد مغنیه که در حوزه علمیه امام 
کاظم )ع(قم برگزار شد، بیان کرد: سام بر 
شما، سام بر امام ما، سام بر مقام معظم 
رهبری معلم مقاومت، سام بر سید عباس 
موسوی شــهیدی که هفته پیش سالگرد 
شهادت او بود، سام بر شهید مغنیه عنصر 
برازنده مقاومت، سام بر امام موسی صدر 
شهید مفقود ااثر مقاومت و سام بر شهید 
نصراه، محور مقاومت.وی افزود: مقاومت 
معجزه کرده است در جهالت دنیای شرق و 
غرب که منهای خدا فکر می کنند و منهای 
ارزش معنوی فکر می کنند، مقاومت آمد و 
با آمدنش اســام، قرآن و علی )ع( را زنده 
کرد؛ مقاومت آمد تا درس آزادی به مردم 
دنیا بدهد و مقاومت نشــان داد که اگر ما 
بایستیم همه قدرت ها را می شکنیم و هیچ 
قدرتی نمی تواند ما را بشکند.رئیس مجلس 
خبرگان رهبری اظهار کرد: چهل سال این 
مقاومت در این مملکت قدرت های گذشته 
این مملکت را نابود کرد و قدرت اسامی 
را برپا کرد و تمام دشمنان دست به دست 
هم دادند تا بتوانند این مقاومت را بشکنند 
و نتوانستند مقاومت را براندازند.وی افزود: 
ما دشــمن غیر از آمریکا زیاد داشــتیم و 
داریــم و هیچ کدام از این دشــمنان از ما 
راضــی نبودند و همه می خواســتند این 
قدرت را بشــکنند ولی خــدا قدرت آن ها 
را شکســت.آیت اه جنتی ادامه داد: این 
مقاومت ها مقدمه ظهور و ســرباز آفرینی 
برای امام زمان )عج( است؛ امام ما فرمودند 

من آمده ام تا مقدمات ظهور را فراهم کنم 
و بعــد وعده دادند کــه این ظهور نزدیک 
اســت، اان ما با دشمنانی که تحریم ها را 
بر ما روز افزون می کنند سخت می جنگیم 
و ایــن دشــمنان هرآن چه که می توانند 
مانند درآمدهای نفتــی و اقتصــاد ما را 
محدود می کنند. وی افزود: شــما جوانان 
ایستاده اید، شما هستید که مشت محکم 
بر دهان استکبار می زنید و آمریکا را ذلیل 
می کنید و لذا قدرت آمریکا و اســرائیل رو 
به زوال است و روز به روز قدرت آن ها کم 
می شــود و قدرت جمهوری اسامی زیاد 
می شــود.رئیس مجلس خبرگان رهبری 
بیان کرد: امروز ما در اوج قدرت هستیم و 
آن ها در اوج ضعف هستند چون امروز همه 
جهان قبول کردند که آمریکا ستم کار است 

و همه از اسرائیل کودک کش متنفرند.
وی تاکید کرد: ای برادر و خواهر مقاومتی 
بدانید که شما کشته و مجروح می دهید، 
فلسطینی های عزیز در محاصره هستند و 

گرسنگی و تشــنگی دارند اما همه این ها 
را تحمــل می کنند چون پیــروزی از آن 
آنهاست.جنتی اظهار کرد: در غزه مقاومت 
پیروز شــد؛ آمریکا می خواهد قدرت خود 
را به رخ بکشــد اما ما بایــد با همه وجود 
بایستیم و از هیچ کس پروایی نداریم.وی 
تاکید کرد: دشمنان تهمت می زنند؛ اوف بر 
شما بی حیاها که تهمت می زنید و اوف بر 
شما که شرف ندارید و فرقی بین مقاومت 
و تروریست ها نمی پندارید.رئیس مجلس 
خبرگان رهبری بیان کرد: ای دشــمنان 
شما تروریست پرور هستید، داعش را شما 
پرورش دادید و اســلحه و تجهیزات برای 
آن ها فراهم می کنیــد و آن ها را حمایت 
می کنید.وی افزود: دنیا دروغ های شــما را 
می شناسد و ما را نیز می شناسد؛ لذا سنت 
خداست که باطل شکست می خورد و حق 
پیروز می شود و در همه تاریخ حق و باطل 
وجود داشــت اما مقاومت همیشه پیروز 

شده است اما غرامت و بها باید پرداخت.

جنتی با اشــاره به این کــه همان گونه که 
امام حســین )ع( در راه پیروزی حق علیه 
باطل شــهید شــد ما نیز دعــا می کنیم 
برای شــهادت خود در این راه، بیان کرد: 
ما از شــهادت نمی ترسیم و ما به استقبال 
شــهادت می رویم و جوانــان ما در جنگ 
هشت ســاله آگاهانه روی مین می رفتند و 
در آن زمان شــرق و غرب علیه ما بودند 
و حکومت اســامی تازه برپاشده بود و ما 
جنگ را نمی شناختیم و جوانان ما جنگ را 
نمی شناختند؛ همه به دشنمان ما و صدام 
کمک کردند و مــا تنها بودیم ولی خدا با 
مــا بود و در این جنگ پیروز شــدیم.وی 
ادامه داد: شما لشکریان اسامی هستید و 
در راه شــهدا و امام قدم برمی دارید و در 
برابر دشــمنان مقاومت می کنید و لذا ما 
اعام می کنیم به دشمنان که هر کاری که 
می توانید بکنید و نیرنگ شما باعث می شود 
مردم این مملکت و جوانان مقاومت در دنیا 
روز به روز مقاومت و پایداریشان بیشــتر 
شود.جنتی گفت: بیانیه مقام معظم رهبری 
قدرت رهبری را نشــان می دهد و در این 
مملکت فشار اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 
روی ما زیاد است و همه علیه ما هستند اما 
هیهات من الذله؛ امام حسین به ما فرمود 
جوانان زیر بار ذلت نمی روند بنابراین این 
شعار ماست پس دشمنان بدانند هرچقدر 
بیشتر فشار آورند قدرت ما بیشتر می شود.

وی گفت: امام فرمود خون شــهدا اسام 
را بیمه کرده و اســام بیمه شــده خون 
پاک شهداســت؛ خداوند ان شاء اه این 
شــهادت را قســمت ما بکند و ما را از آن 
فیض محروم نکند.رئیس مجلس خبرگان 
رهبری در پایــان تاکید کرد: مواضع مقام 
معظم رهبری در برابر دشمنان اسام مرتباً 
مطالعه کنید و بدانید که ایشان مقتدرانه 
در برابر دشنمان گردن کلفت ایستاده است 
و مردم این مملکت پشتوانه ایشان هستند.

آیت اه جنتی: 

امروز ما در اوج قدرت هستیم

سرلشکر قاسم سلیمانی:

پول سعودی در پاکستان نفوذ کرده است



افتتاح مرکز تروما و اورژانس ۱۵۲ 
تختخوابی شهید نبوی گرگان با حضور 

رئیس جمهور
مرکز تروما و اورژانس ۱۵۲ تختخوابی شهید نبوی )۵آذر( گرگان 
به عنوان بزرگترین پروژه  طرح تحول ســامت در گلستان صبح 
امروز با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.دکتر عبدالرضا فاضل رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان صبح امروز در حاشیه افتتاح 
مرکز تروما و اورژانس ۱۵۲ تختخوابی شهید نبوی گرگان در جمع 
خبرنگاران اظهارداشــت: مرکز ترومــا و اورژانس ۱۵۲ تختخوابی 
شــهید نبوی )۵آذر( گرگان به عنوان بزرگترین پروژه  طرح تحول 

سامت در گلستان امروز با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.

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

 پزشکی گلستان
 سرپرست وزارت بهداشــت که با کاروان تدبیر و امید به استان 
گلستان ســفر کرده است، از پروژه های در حال ساخت پردیس 
خودگردان بین الملل و همچنین سامتکده طب مکمل و ایرانی 
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، بازدید کرد.به گزارش وبدا، پردیش 
خودگردان بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گلستان در زمینی با 
زیربنای ۵۲00 متر مربع در 4 طبقه در حال ســاخت است و در 

حال حاضر ۵8 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.ا

برگزار یچهاردهمین دوره آزمون صاحیت 
 بالینی دانشجویان پزشکی

 دانشکده پزشکی
چهاردهمین دوره آزمــون صاحیت بالینی ویژه دانشــجویان 
دکتری حرفه ای پزشــکی عمومی مرحله کارورزی دانشــکده 
پزشــکی گرگان راس ساعت هماهنگ کشوری در مرکز مهارت 
های بالینی دانشکده برگزار گردید.دکتر اسماعیلی معاون آموزش 
پزشــکی عمومی دانشکده گفت: این آزمون با حضور دکتر مریم 
نعمتی ناظر و نماینده قطب آمایشــی از دانشــگاه علوم پزشکی 
مازندران، نماینده معاونت آموزشــی و واحد EDC دانشــگاه و با 
مشارکت اساتید محترم گروه های آموزشی بالینی زیر نظر معاونت 
آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی و با همکاری مدیریت 
حراســت و مرکز فوریت های پزشکی اســتان )۱۱۵( در مرکز 
مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی واقع در پلی کلینیک تخصصی 
و فوق تخصصی دزیانی گرگان با ۱۲ ایســتگاه فعال و ۳ ایستگاه 

استراحت با حضور 44 نفر از دانشجویان برگزار گردید.

اباغ بیانیه گام دوم انقاب توسط استاندار قم به 
دستگاه هاي اجرایي

اســامي  انقــاب  دوم  گام  بیانیــه  قــم  ســتاندار  ا
 را بــه دســتگاه هــاي اجرایــي اســتان ابــاغ کــرد.

بــه گــزارش روابط عمومــي اســتانداري قم، متــن نامه 
سرمســت اســتاندار قم خطــاب بــه مدیران و رؤســاي 
 ادارات، ســازمان ها و نهادهاي دولتي و عمومي اســتان قم بدین شــرح است:

بــا عنایت به این که بیانیه »گام دوم انقاب« بــا الهام از رهنمودهاي عالمانه و 
تعالي بخش رهبر معظم انقاب اسامي و در مقطع حساس و شکوهمند چهلمین 
ســالگرد پیروزي انقاب اســامي و ورود به دهه پنجم حیات نظام اسامي، به 
مثابه نقشــه راه، جهت نما و روشــنگر مسیرحرکت کشور در راه رسیدن به افق 
هاي رشــد و تعالي است لذا ضمن ارسال متن کامل بیانیه مزبور، شایسته است 
مدیران محترم دستگاه هاي اجرایي استان، با امعان نظر نسبت به اهمیت مطالب 
و راهبردهاي مطرح شــده، تمام همت و تاش خود را در جهت تحقق منویات 

معظم له بکار گیرند.

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

مسعود مختاری شــهردار قدس، با اشــاره 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، 
مسعود 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 وسایل نقلیه، مسائل و مشکات حمل و نقلی از قبیل آلودگیهای زیست 
محیطي، کاهش منابع انرژي، افزایش خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از سوانح 
و تصادفات، مشکات نظارت و مدیریت در حمل و نقل شهري، افزایش زمانهاي 

تلف شده و غیره را به یکی از دغدغه های جدي شهرها تبدیل کرده است.

شهردار گرگان :
 اعام رضایت استاندار گلستان از عملکرد

 شهرداری گرگان
شهردار گرگان اعام رضایت استاندار گلستان از عملکرد شهرداری گرگان خبر 
داد و گفت: آینده خوبی در انتظار شهر گرگان است و شهروندان سال آینده سال 
شکوفایی گردشگری و ســرمایه گذاری را در شهر شاهد خواهند بود.به گزارش 
مرکز اطاع رسانی روابط عمومی شــهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود در جلسه 
پیگیری پروژه های در دست اقدام شهرداری گرگان اظهار کرد: تاش شبانه روزی 
و ارائه خدمت بی منت باید در دستور کار و سرلوحه کار کارکنان شهرداری گرگان 
باشــد.وی با تقدیر از اقدامات مدیران و کارکنان شــهرداری گرگان در خصوص 
اقدامات انجام شــده در دهه مبارک فجر به تقدیر اســتاندار گلستان از عملکرد 

شهرداری گرگان در جلسه روز گذشته اشاره کرد .

اهدای تابلوی اثر هنری استاد رضا نوری به آرامگاه 
شیخ ابوالحسن خرقانی 

شــاهرود- حسین بابامحمدی :طی مراســمی از آثار هنری 
و صنایع دســتی  بســطام و خرقان در مجموعه گردشگری 
چشــمه قنات خرقــان  بازدیدگردید  .با حضور بخشــدار، 
مسئول بسیج هنرمندان شهرستان شاهرود ، اصحاب رسانه 
، شــوراودهیارقلعه نوخرقان  و جمعی از هنرمندان و معتمدین تابلوی اثر هنری 

استاد رضا نوری توسط ایشان به آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی اهدا گردید.

جامعه خادمان نماز در قم تشکیل شود
مدیرکل اوقاف اســتان قم خواســتار شــکل گیری جامعه 
خادمان نمــاز از بین جوانــان و خانواده های متدین شــد 
و گفــت: این افراد می توانند به عنــوان الگوهای مد نظر در 
حوزه نماز به جامعه معرفی شــوند.به گزارش روابط عمومی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان قم، حجت ااســام والمســلمین عباس 
اسکندری در دیدار مدیر ستاد اقامه نماز استان قم با وی اظهار کرد: نماز ستون 
 دین و محملی برای رشــد و شکوفایی انسان در مســیر کمال و سعادت است.

وی افزود: چنانچه نگرش عمومی نسبت به مقوله نماز تغییر یابد و همگان پی به 
اهمیت این فریضه الهی ببرند.

معاون عمران و توســعه امور شــهری و روستایی وزیر 
کشور گفت: شــهرداری ها با ایجاد و تقویت زیرساخت 
های گردشگری عاوه بر کسب درآمد پایدار می توانند 
به اشــتغال زایی و رونق فضای کســب و کار در شــهر 
کمک کنند.به گزارش ایرنــا، مهدی جمالی نژاد دیروز 
در جریان بازدید از پروژه های عمران شهری شهرستان 

سپیدان فارس شــامل شهرداری های اردکان، هماشهر 
و بیضــا، افزود: وجود جاذبه های طبیعی منحصر به فرد 
در شهرستان ســپیدان برای جذب گردشگر و طبیعت 
خاص این منطقه کــه در هر فصل، آب و هوایی متنوع 
دارد، این ظرفیت را دارد که تعداد گردشگران این منطقه 
را بــه چند برابر افزایش دهــد.وی ادامه داد: با توجه به 

محدودیت های مالی دولت برای کمک به شهرداری ها، 
این نهادهای عمومی غیر دولتی باید بیشــتر از قبل در 
زمینه شناسایی درآمدهای پایدار و جذب سرمایه گذار 
برنامه ریــزی کنند.جمالی نژاد اظهار داشــت : جذب 
گردشــگر نیازمند ایجاد زیرســاخت های ازم است و 
شهرستان سپیدان و شهر اردکان)مرکز این شهرستان( 

ظرفیت های باایی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی دارد تا به یکی از قطب های گردشگری جنوب 
کشور تبدیل شــود.معاون وزیر کشور گفت: بنابراین در 
وضعیت کنونی که تقویت زیرساخت های گردشگری به 
عنوان منبع مالی پایدار می تواند شهرداری ها را از بحران 

اقتصادی با موفقیت عبور دهد.

گزیده خبرتقویت گردشگری منبع خوبی برای درآمد پایدار شهرداری هاست

گزیده خبر
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استانها

ســاخت ۱۲ هزار مســکن ویژه محرومان 
سیستان و بلوچستان امروز جمعه با حضور 
معاون رئیس جمهوری، استاندار و شماری 
از مسئوان این اســتان در روستای قاسم 
آبــاد خاش به صورت نمادین آغاز شــد.به 
گزارش ایرنــا معاون رئیــس جمهوری و 
رئیــس ســازمان برنامه و بودجــه در این 
مراســم گفت: برای اجرای ایــن پروژه ها 
افــزون بر 600 میلیــارد تومان هزینه می 
شــود.محمد باقر نوبخت تصریح کرد: این 
منازل مســکونی با همکاری کمیته امداد 
امام خمینی )ره(، بنیاد مســکن و سازمان 
برنامه و بودجه در بازه زمانی یکساله ساخته 
می شود.وی ادامه داد: افزون بر پنج هزار و 
600 میلیارد تومان بــا ۵۲ طرح در هفت 
حوزه برای شتاب بخشی به توسعه سیستان 
و بلوچستان به تصویب هیات دولت رسیده 
است.معاون رئیس جمهوری گفت: این سفر 
به سیستان و بلوچستان با ۲ هدیه ساخت 
منزل مسکونی برای محرومان و طرح های 
توسعه ای از ســوی هیات وزیران و رئیس 
جمهوری انجام می شود.نوبخت افزود: بعد 
از سفری که معاون اول رئیس جمهوری در 
چند هفته قبل به سیســتان و بلوچستان 
داشتند مقرر شــد که ما یک برنامه کوتاه 
مدت حداکثر ۲ و نیم ســاله تا پایان دولت 
دوازدهم برای شــتاب بخشــی به توسعه 
این اســتان طراحی کنیم.وی با اشــاره به 

درآمدهای ناشی از تفاوت قیمت ارز گفت: 
بدون تردید ما از بابت تفاوت قیمت ناشی 
از نرخ ارز هر ریالی که کســب کنیم جزء 
سیاست های دولت است که آن را دقیقا به 

خود مردم برگرداند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بالغ 
بر 4 هزار و ۵00 میلیارد تومان در چند ماه 
گذشــته مابه تفاوت ارزی که برای خوراک 
پتروشیمی و پاایشگاه ها و فواد داشتیم 
به خود مردم در قالب بســته های جبرانی 

و حمایتی برگرداندیم.نوبخت تصریح کرد: 
اگر این به هر رقم دیگری به جای 4 هزار و 
۲00 تومان برسد مثا به ارز نیمایی برسد 
60 هزار میلیارد تومان منابع به دست می 
آید که تصمیم داریم همه ی آنها را به خود 
مردم برگردانیم.علیرضا تابش رئیس بنیاد 
مســکن کشــور گفت: نگاه دولت توجه به 
اقشــار نیازمند و کمک به رفع محرومیت 
ها بوده لــذا ما تاش مــی کنیم بهترین 
خدمات را برای مردم این منطقه و کشــور 

انجام دهیم.احمدعلی موهبتی اســتاندار 
سیستان و بلوچســتان بیان کرد: با توجه 
به وسعت باا و پراکندگی جمعیت و عمق 
باای محرومیت ها در این استان با برنامه 
ریزی های کارشناسی شده و تدبیر و نگاه 
بلند دولت و شناخت از منطقه بودجه های 
ویژه ای برای توسعه استان پیش بینی شده 
که با محقق شدن برنامه ها و اجرای موفق 
پروژه بتوانیم شــاهد ارتقای شاخص های 
خدماتی و توســعه ای باشیم.حمیدالدین 
یوســفی فرماندار خاش با اشاره به ظرفیت 
های مختلــف این شهرســتان بر اهمیت 
توجه به پروژه های زیرســاختی و دوبانده 
کردن جاده خــاش به زاهدان و تامین آب 
آشامیدنی، ســاخت جاده و بازارچه مرزی 
تاکید کرد.علی کــرد نماینده مردم خاش 
در مجلس شــورای اسامی با گرامیداشت 
یاد و نــام شــهدای پاســدار و تجلیل از 
خدمات پاســداران وطن در ســخنانی از 
نــگاه دولت به منطقه قدردانــی کرد و بر 
تامین آب آشامیدنی، گازرسانی، ایجاد راه 
های مناســب و جاده های مرزی، توجه به 
نیازهای معیشتی و اشتغالزایی تاکید کرد.
امامان جمعه شیعه و سنی شهرستان خاش 
هم ضمن تجلیل از خدمات نظام اســامی 
ضرورت توجه به مباحث اشتغالزایی،تامین 
معیشت مردم، رفع مشکات حوزه راهها و 

تامین آب آشامیدنی تاکید کردند.

با حضور معاون رئیس جمهوری آغاز شد:

ساخت 12هزار مسکن محرومان سیستان و بلوچستان

توقیف محموله های سیگار وتنباکوی قاچاق در رباط کریم
فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم از توقیف محموله 4۵0 میلیون  ریالی سیگار وتنباکوی قاچاق خبرداد.

به گزارش  خبرنگار پایگاه خبری پلیس  سرهنگ "شهرام پورسعادت" با اعام این خبر گفت :ماموران گشت 
کانتری ۱۱ مرکزی  حین گشت زنی در محورهای اصلی  به یک دستگاه  خودروی وانت نیسان با یک نفر 
سرنشین مشکوک وآن رامتوقف کردند.وی افزود:ماموران انتظامی  دربازرسی  ازقسمت بارخودرو موفق به 
کشف 7 هزار و400 پاکت انواع سیگارو ۳۳6 بکس انواع  تنباکو قاچاق شده ومتهم رادستگیروجهت بررسی 

وبازجویی به پلیس آگاهی انتقال دادند.

رئیس سازمان فضای سبز شهرداری گرگان:
 احداث و بهره برداری از ۱۲ پارک جیبی در سطح شهر

 تا پایان سال جاری
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان از احداث و بهره برداری ۱۲ پارک جیبی تا پایان 
سال جاری خبر داد.به گزارش مرکز اطاع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، یحیی ستوده نیا اظهار 
کرد: پارکهای جیبی به عنوان پارک های کوچک شناخته می شوند که فضاهای باز شهری در مقیاس کوچک 
هستند، فضاهای کوچکی که توسط ساختمان های تجاری یا خانه ها احاطه شده و بافت متراکم شهری را 
از هم جدا می کنند.وی ادامه داد: این پارک های کوچک به عنوان پارک های محله ای کوچک مقیاس عمل 
کرده و گستره ای از نیازها را برطرف می کنند که عملکردها در این پارک ها شامل رویدادهای کوچک مانند 

زمین بازی برای کودکان، فضای استراحت یا ماقات دوستان یا مکان خوردن غذا است.

در هشتمین دوره مسابقات بین المللی »جام فجرانقاب« به دست آمد:
 هشت طا، سه نقره و هفت برنز حاصل تاش بانوان

 کاراته کای شهرداری سمنان 
سمنان_حســین بابامحمدی :در هشتمین دوره مســابقات بین المللی »جام 
فجرانقاب« کاراته کاران شهرداری سمنان ۱8 نشان رنگارنگ را کسب کردند.

سرپرســت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان از کسب ۱8 
نشــان رنگارنگ تیم بانوان کاراته کای شهرداری ســمنان در هشتمین دوره 
مسابقات بین المللی »جام فجرانقاب« خبر داد.عباس بابایی با اشاره به اینکه 
این رقابت ها ویژه بانوان از پنج شــنبه ۲۵ بهمن ماه در مجموعه ورزشــی تختی تهران آغاز شده و تا 
جمعه ۲6 اسفند ماه ادامه داشت، بیان کرد: تیم بانوان کاراته کای  شهرداری سمنان توانست در پایان 

این رقابت ها ۱8 مدال رنگارنگ شامل 8 مدال طا، ۳ نقره و 7مدال برنز را از آن خود کند.



رسانه استرالیایی از ثبات صادرات نفت 
ایران خبر داد

پایگاه خبر اقتصادی ›اینوستینگ‹ استرالیا روز پنجشنبه گزارش 
داد که صــادارت نفت ایران در ژانویــه 2019 )دی و بهمن ( با 
رســیدن به یک میلیون 470 هزار بشکه در روز، به ثبات رسیده 
است.این گزارش به نقل از موسسه بین المللی ردیاب نفتکش ها 
و تازه ترین داده های صنعتی اعام کرد که چین با بیش از 350 
هزار بشکه در روز بیشترین وارادات نفت ایران داشته که این رقم 
68 هزار بشکه در روز بیش از حدی است که معافیت های بعد از 
اعمال تحریم اقتصادی آمریکا برای این کشور تعیین کرده بود.این 
گزارش مدعی شــده است که تاکنون اطاعات برخی از محموله 
های نفتی از مبداء بنــادر ایران برای تعیین مقصد نهایی آنها تا 
بنادر چین، کاما درست نبوده اند.براساس این گزارش، هیچ یک 
از کشــورهای اروپایی در این مدت از ایران نفت وارد نکرده اند با 
وجود اینکه کشورهایی چون ایتالیا و یونان جزو کشورهایی بودند 
که دولت آمریکا آنها را از میزان قابل توجهی از معافیت برای خرید 
نفتی از ایران بهره مند کرده بود.گزارش های اولیه برای صادارت 
نفت ایران نشــان می دهد کــه ایران با همین حجم نفت در ماه 
فوریه )بهمن( نیز به مشتری های ماه قبل، نفت صادر خواهد کرد.

براســاس این گزارش، طبق پیش بینی برخی تحلیلگران و تجار 
بزرگ نفتی، با افزایش نسبی صادارت نفت ایران تا یک میلیون و 
500 بشکه در روز، بعید نیست آمریکا یا به همین حجم صادرات 
ایران رضایت دهد و یا از برخی از این کشــورهای دارای معافیت 
بخواهد از سهمیه واردات نفت خود از ایران خود بکاهند.به گزارش 
ایرنا، این درحالی اســت که خبرگزاری رویتــرز دیروز به نقل از 
داده های انرژی و کشــتی رانی مشــابه اعام کرده بود با وجود 
تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، صادرات نفت خام ایران در 
ماه جاری میادی )فوریه( با رســیدن به میانگین 25/ 1 میلیون 
بشکه در روز بیش از سطح انتظارات و پیش بینی ها بوده است.این 
خبرگزاری حتی هفته گذشــته با استناد به آمار رسمی گمرک 
ایران از روند رو به رشــد صادرات میعانات گازی کشور در نیمه 
نخســت بهمن خبر داد و این افزایش را نشانه ای از رشد صادرات 
نفــت خام تهران عنوان کــرده بود.در گــزارش رویترز با عنوان 
›سیگنال مثبت از صادرات میعانات‹ همچنین با اشاره به بازگشت 
کره جنوبــی و ژاپن به صف خریداران نفت خام ایران، پیش بینی 
شده بود که در ماه جاری میادی روند صادرات نفت خام کشور 
نسبت به ژانویه با بهبود همراه خواهد بود.این در حالی است که 
با انتشار گزارش روز سه شنبه رویترز بر اساس داده های شرکت 
›ریفینیتیو ایکون-Reiniiv Eikon’ )بازوی تحقیقاتی تامسون 
رویتــرز( و اظهارات یک منبع آگاه در یک شــرکت رصدکننده 
روند صادرات نفت خام ایران، مشــخص شــده بود که این داده 
های جدید بــر پیش بینی های بدبینانه از صادرات نفت ایران که 
انتظار داشتند سطح آن زیر یک میلیون بشکه در روز باقی بماند، 
خط بطان کشــیدند.با توجه به در دسترس نبودن آمار رسمی 
از میزان صادرات نفت خام ایران و همچنین مبهم بودن شــرایط 
معافیت های نفتی که به خریداران نفت خام ایران اعطا شده است، 
پیش بینی های مطرح شده از عملکرد صادراتی ایران در بازار نفت 
همگی بر اساس حدس و گمان هستند.با این حال از نخستین ماه 
شروع تحریم ها، همواره آخرین برآوردها از صادرات نفت خام ایران 
به بازار جهانی فراتر از انتظارها بوده اســت.این در حالی است که 
همین خبرگزاری )رویترز( متوسط محموله های نفت خام صادر 
شده از ایران در ماه ژانویه را بین 1.1 تا 1.3 میلیون بشکه در روز 
عنوان کرده بود که این اعداد هم بیش از سطح انتظارات بوده اند.

در کنار روش های مختلفی که برای صادرات نفت در دوران تحریم 
وجود دارد، اعطای معافیت به هشت کشور از سوی آمریکا، یکی 
از دایل محقق نشدن پیش بینی های بدبینانه درباره صادرات نفت 
خام ایران بوده اســت.این معافیت های 6 ماهه در نوامبر 2018 
)ابان ســال جاری ( و همزمان با آغاز فاز دوم تحریم های آمریکا 
علیه کشــورمان به چین، هند، ترکیه، کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا، 
یونان و تایوان اعطا شــد که از این میان سه کشور ایتالیا، یونان 
و تایوان با وجود در اختیار داشتن معافیت های نفتی اقدامی برای 
خرید نفت از ایران انجام ندادند.معافیت های شــش ماهه خرید 
نفت از ایران حدود دو ماه دیگر به پایان می رسد بنابراین به نظر 
می رسد عاوه بر از ســرگیری خرید نفت خام ایران توسط کره  
جنوبی و ژاپن در ژانویه، یکی دیگر از دایل رشــد صادرات نفت 
خام ایران در فوریه نزدیک شدن به موعد پایان مهلت معافیت های 
نفتی باشــد.به گزارش رویترز، احتماا بخشی از خریداران نفت 
خام ایران در مهلت باقی مانده تا پایان معافیت ها، سعی دارند با 
استفاده حداکثری از این بازه زمانی محموله  های بیشتری از نفت 

خام ایران بارگیری کنند.

 مذاکرات آمریکا با کره جنوبی
درباره نفت ایران

یک مقام بلندپایه آمریکایی هفته جاری درباره واردات نفت ایران 
با مقامات کره جنوبی گفت وگو کرد و از ســئول خواست منابع 
واردات نفت خود را متنوع کند.به گزارش ایسنا، فرانسیس فانون 
یکــی از مقامات وزارت خارجه آمریکا هفته جاری به یک ســفر 
آسیایی رفت و در فاصله 19 تا 26 فوریه، از سئول و توکیو دیدار 
کــرد.وزارت خارجه آمریکا اعام کرد فانــون با مقامات دولتی و 
نمایندگان بخــش خصوصی برای گفت و گو درباره امنیت انرژی 
و همکاری منطقه ای در مســائل انرژی دیدار کرده اســت و این 
مقام همچنین بر اهمیت متنوع ســازی انرژی در منطقه تاکید 
کرده است.کره جنوبی و ژاپن در میان هشت مشتری نفت ایران 
هســتند که از آمریکا برای ادامه واردات نفت ایران تا ماه مه سال 
2019 معافیت گرفته  انــد.وزارت امور خارجه کره جنوبی اعام 
کرد یون کانگ هیون، معــاون امور اقتصادی وزارت امور خارجه 
روز چهارشــنبه با فانون دیدار و درباره راه های افزایش همکاری 
در بخــش انرژی گفــت و گو کرد.منابع آگاه بــه پاتس گفتند: 
یون و فانون درباره مســئله نفت ایران و تاش های کره جنوبی 
برای متنوع کردن منابع واردات نفت گفت و گو کرده اند.به گفته 
تاکایوکی ناگامی، اقتصاددان ارشد شرکت ملی نفت، گاز و فلزات 
ژاپن اظهار کرد: به نظر می رسد هدف از دیدار فانون، درخواست 
آمریکا برای متنوع سازی تأمین انرژی و تقویت امنیت انرژی باشد 
که شامل افزایش واردات نفت آمریکا از سوی ژاپن و کره جنوبی 

و واردات کمتر نفت از ایران خواهد بود.

نمایشگاه »جایگاه های سوخت« در تهران افتتاح شد
دومین نمایشگاه بین المللی جایگاه داران سوخت و صنایع وابسته پنج شنبه در 
نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد و تا پنجم اسفندماه پذیرای عاقه مندان 
است.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، هدف از برگزاری دومین نمایشگاه جایگاه 
های سوخت حمایت از تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و پیوند صنعت و دانشگاه، با 
حضور مجموعه ای از شرکت های تولیدی، شرکت های دانش بنیان و شرکت های 
خارجی فعال در این حوزه است.در این نمایشگاه بیش از 60 شرکت داخلی و 12 
شرکت خارجی از کشور هایی همچون ژاپن، مالزی، ترکیه وغیره در این نمایشگاه 
حضور دارند؛ همچنین پنج هیات تجاری از کشــور های منطقه برای مذاکره با 
تولیدکنندگان ایرانی به تهران آمده اند.»مصطفی کواکبیان« نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای اسامی در افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی جایگاه داران 
سوخت گفت: در مجلس شورای اسامی بررسی ایحه بودجه 1398 ادامه دارد 
و تا کنون دولت و کمیســیون تلفیق موافق افزایش قیمت بنزین در سال آینده 
نبوده اند.وی افزود: البته هیچ کس مخالف ســهمیه بندی بنزین و احیای کارت 
های ســوخت و کنترل مصرف بنزین نیست.به گفته وی، روزانه 9 میلیون لیتر 
بنزین از کشــور قاچاق می شــود که برای مقابله با آن باید دولت کنترل های 
ازم را انجام دهد و مجلس نیز برنامه ریزی مناســبی داشــته باشد.این نماینده 
مجلس در خصوص اینکه قیمت بنزین چقدر باید باشد، گفت: برخی می گویند 
قیمت بنزین در منطقه بیشتر است و این امر موجب قاچاق می شود، برای حل 
این مشــکل باید پایه پولی را اصاح و پول ملی را تقویت کنیم.کواکبیان گفت: 
زمانی نرخ ارز 3600 تومان بود و حاا افزایش یافته است، شاید اگر بر آن اساس 
حســاب کنیم باید قیمت بنزین را افزایش دهیم اما نه 6 هزار تومان.وی تاکید 
کرد: همه همت ما این است که بیشترین منافع به مردم برسد و در بحث کان 
افزایش قیمت بنزین باید کاری که مردم بیشترین نفع را داشته باشند.این نماینده 
مجلس درباره مشکات جایگاه داران سوخت گفت: برخی از این مشکات صنفی 
اســت و باید بین خود آنها برطرف شود.همچنین در این مراسم »بهمن حسین 
زاده« سرپرســت شرکت سهامی نمایشگاه  های بین المللی نیز در مراسم افتتاح 
دومین نمایشگاه جایگاه های سوخت و صنایع وابسته، گفت: حدود 6800 جایگاه 
سوخت در کشور داریم و بین 70 میلیون لیتر بنزین و 30 میلیون مترمکعب گاز 
در این جایگاه ها عرضه می شــود.وی افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه قرار 
دادن هر چه بیشتر جدیدترین تولیدات داخلی و خارجی صنایع مرتبط با صنعت 
جایگاه داری در معرض دید جامعه است و بر این اساس از متخصصان دعوت می 

کنم از این نمایشگاه بازدید کنند.

برگزاری مانور نظارت بر آمادگی فنی و ایمنی نفتکشها 
در منطقه گلستان

با هدف سنجش میزان انطباق وضعیت نفتکشها جاده پیما 
با اســتانداردهای ایمنی و فنی، مانور بازدید از نفتکشها در 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان برگزار 
شد.به گزارش روابط عمومی منطقه، این مانور باطاع قبلی 

به پیمانکاران حمل فراورده های نفتی استان و باتعیین شاخصهای ارزیابی ایمنی، 
 ،HSE فنی و ظاهری و باحضــور تیمهای مرتبط داخلی)نماینــگان واحدهای
مهندســی، تامین و توزیع و حراســت( و نمایندگان اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای و پلیس راهور اســتان در محل پارکینگ نفتکشهای انبار گرگان 
انجام شد.برپایه این گزارش در پایان این بازدید وضعیت نفتکشها مطلوب ارزیابی 
شــده و نواقص مشاهده شده جهت بازنگری و رفع هر چه سریعتر به پیمانکاران 
حمل فراورده های نفتی استان اباغ گردیده است.در استان گلستان روزانه بطور 
متوســط 3 میلیون لیتر انواع فراورده های نفتی توســط 120 دستگاه نفتکش 

جهت مجاری عرضه و مصرف کنندگان بخشهای مختلف ارسال می شود.

تارنمای »بلومبرگ« گــزارش داد که بغداد، به رغم 
تحریم های آمریکا، به واردات انــرژی از ایران ادامه 
خواهد داد و در ایــن زمینه به توافق نهایی با تهران 
نزدیک شده است.به گزارش ایرنا، »عبدالکریم هاشم 
مصطفی« مشــاور ویژه نخست وزیر عراق در حاشیه 
کنفرانس خاورمیانه که به میزبانی »باشگاه والدای« 

در مسکو برگزار شد، به بلومبرگ گفت: هیات بزرگی 
از بانک مرکزی ایران ]به عراق[ آمد و پیشنهاد تجارت 
با یورو را مطرح کرد. پیشنهادهای دیگر شامل تجارت 
با دینار عراقی یا نفت است.به نوشته بلومبرگ، آمریکا 
از عراق خواســته است تا به خرید گاز طبیعی و برق 
از ایــران پایان دهد. اما دولــت »عادل عبدالمهدی« 

نخست وزیر عراق درخواست آمریکا را رد کرده است. 
آمریــکا موقتا عراق را از تحریم های ضدایرانی معاف 
کرده است.مشــاور ویژه عبدالمهــدی گفت: آمریکا 
تحریم هایی وضع کرده اســت اما ما حق داریم که از 
منافع ملی خود دفاع کنیم. همیشه به آنها )آمریکایی 
ها( گفته ایم که ما دوســتان شما هستیم اما بخشی 

از سیاست های شما در منطقه نیستیم. آمریکایی ها 
این را به خوبی می دانند و این برای آنها چیز جدیدی 
نیست.مصطفی همچنین تاکید کرد که بغداد انتظار 
ندارد نیروهای آمریکایی بــه طور نامحدود در عراق 
بمانند. وی افزود: وقتی طرف عراقی از طرف آمریکایی 

بخواهد که خارج شوند.

بغداد به واردات انرژی از ایران ادامه می دهد  گزیده خبر
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گزیده خبر

نفت و انرژی

رویترز به نقل از منابع آگاه خبر داد که شرکت 
آرامکوی ســعودی قصد دارد در سفر ولیعهد 
عربستان به چین، در دو مجتمع پاایش نفت و 
پتروشیمی در این کشور سرمایه گذاری کند.به 
گزارش ایسنا، هیأت سعودی که مدیران ارشد 
آرامکو در آن حضور دارند روز پنجشــنبه در 
راستای تور آسیایی محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان ســعودی وارد پکن شــدند. وی در 
جریان این سفرها تاکنون متعهد شده است 20 
میلیارد دار سرمایه گذاری در پاکستان انجام 
دهد و به دنبال سرمایه گذاری بیشتر در صنعت 
پاایش هند اســت.محمد بن سلمان در سفر 
به چین با شــیء جین پینگ، رئیس جمهور 
چین دیدار کرد که حضور پررنگ در خاورمیانه 
یکی از اهداف اصلی سیاســت خارجی وی را 
تشــکیل می دهد با این حال چین در رابطه با 
این ســفر جزئیات چندانی را منتشر نکرد.سه 
منبــع آگاه به رویترز اظهــار کردند آرامکوی 
سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان 
اســت در جوینت ونچری با شرکت نورینکوی 
چین، تفاهمنامه ای برای ســاخت یک پروژه 
پاایشگاه و پتروشــیمی در استان لیااونینگ 
امضا می کند.همچنین انتظــار می رود آرامکو 
طرح کسب سهم حداقلی در شرکت ژیجیانگ 
پتروکمیکال را که تحت کنترل گروه هلدینگ 
ژیجیانگ رونگ شــنگ قرار دارد، نهایی کند. 
شرکت ژیجیانگ پتروکمیکال سرگرم ساخت 
یک مجتمع پاایشگاه و پتروشیمی در استان 
ســرمایه گذاری ها  است.این  ژیجیانگ  رقی  ش
کمک خواهد کرد عربســتان سعودی جایگاه 
خود به عنــوان بزرگترین صادرکننده نفت به 
چین را بازیابد. این کشور در سه سال گذشته 
جایگاه مذکور را به روســیه واگذار کرده است. 

آرامکو درصدد اســت از طریق امضای توافق 
تأمین نفت با پاایشگاه های چینی غیردولتی، 
ســهم بازار خود را تقویت کند.این توافق پس 
از تفاهمنامه ای صورت می گیرد که آرامکو در 
اکتبر برای ســرمایه گذاری در پروژه ژیجیانگ 
امضا کــرد. در این پروژه پاایشــگاهی برای 
فرآوری 400 هزار بشــکه در روز نفت خام و 
تأسیســات پتروشیمی مرتبط در شهر ژوشان 
برنامه ریزی کرده است.بر اساس گزارش رویترز، 
چین به دلیل روابط نزدیکی که با ایران دارد، 
باید در روابطش با ریاض محتاطانه گام بردارد. 
رئیــس جمهور چین چهارشــنبه در دیدار با 
یک مقام ایرانــی تاکید کرده بود تمایل چین 
بــرای روابط نزدیک تر با ایران فــارغ از اوضاع 
بین المللی، تغییری نکرده اســت.خالد الفالح، 

وزیر انرژی عربســتان سعودی نیز چهارشنبه 
هفته جاری اعام کرد عربســتان سعودی به 
دنبال تحکیم روابط نفتی خود با هند اســت 
که به اولویت شماره یک سرمایه گذاری خارج 
از این کشــور تبدیل شده اســت.امین ناصر، 
مدیرعامل آرامکوی ســعودی نیــز اظهارات 
مشابهی داشــت و عنوان کرد این شرکت در 
جســت و جوی فرصت های بیشتر در بخش 
نفت هند اســت که انتظار می رود رشــد آن 
در ســال های آینده قوی بمانــد. فالح و ناصر 
در هیأت همراهی کننده بن ســلمان در سفر 
هفته جاری وی به دهلی نو حضور داشــتند.
یکی از بزرگترین پروژه های باادســتی که در 
هند سرمایه گذاری شده، پاایشگاه راتناگیری 
است که یک مجتمع پاایش و پتروشیمی با 

ظرفیت 60 میلیون تن در سال در غرب هند 
است.این مجتمع مشترکا توسط شرکت های 
ایندین اویل، هندوســتان پترولیوم و بهارات 
پترولیوم ساخته می شود و شرکتهای آرامکو و 
ادنوک مشترکا توافق مقدماتی را برای داشتن 
ســهم در این پروژه امضا کرده  اند.با این حال 
برخــی از تحلیلگران اظهــار کرده اند که این 
پــروژه به دلیل تکمیل نشــدن فرآیند خرید 
زمین، ممکن است دچار تأخیر شود.عربستان 
سعودی با حضور قوی در بخش پایین دستی 
هند می تواند از موقعیت خود در این کشــور 
که ســریع ترین نرخ رشد اقتصادی را در آسیا 
دارد دفاع کند. این کشور در چند سال گذشته 
بزرگترین صادرکننده نفت به هند بوده است و 
حجم صادراتش گاه به گاه نوسان پیدا می کرد. 
واردات نفت هند از عربستان سعودی همزمان 
با افــت واردات از ایران بــه دلیل تحریم های 
آمریکا، رشد مســتمری داشته است.به گفته 
مدیرعامل آرامکو، هند حدود 800 هزار بشکه 
در روز نفت از عربســتان ســعودی وارد کرده 
است. تعهد مالی آرامکو در بخش پایین دستی 
هند ممکن است مبارزه برای سهم بازار در این 
مصرفکننده بزرگ آسیایی را تشدید کند.پایگاه 
خبری » اس اند پی گلوبال پاتس آنالیتیکس« 
انتظار دارد رشــد تقاضا برای محصوات نفتی 
هند در سال 2019 به حدود 260 هزار بشکه 
در روز در مقایســه با 195 هزار بشکه در روز 
در سال 2018 افزایش پیدا کند.طبق گزارش 
آژانــس بین المللی انــرژی، ظرفیت پاایش 
ســاانه هند حدود 232 میلیون تن است که 
فراتر از تقاضای ساانه 200 میلیون تن است 
و انتظار می رود تا سال 2040 به 458 میلیون 

تن برسد.

معــاون وزیر نیــرو گفــت: تقریبا همه 
تجهیــزات مورد نیاز تولیــد انرژی های 
تجدیدپذیــر با اســتثنا در داخل تولید 
می کنیم، اما احداث کنندگان نیروگاه ها 
را ملزم به اســتفاده از ساخت داخل نمی 
کنیم و می خواهیم بازار تجهیزات رقابتی 
و کیفیــت تولید داخل بــا خارجی قابل 
رقابت باشد.به گزارش ایرنا، »سید محمد 
صــادق زاه« دیــروز در حاشــیه افتتاح 
یازدهمین نمایشــگاه بین المللی انرژی 
هــای تجدیدپذیر، بهــره وری و صرفه 
جویی در محل نمایشگاه بین المللی در 
جمع خبرنگاران، درباره تامین 25 و 30 
درصد تجهیزات از طریق واردات، گفت: 
30 درصد ضریب تشویقی است که برای 

ساخت داخل می پردازیم.
وی افزود: یعنی برای اینکه ســازندگان 
داخلی تشویق شوند که تجهیزات انرژی 
تجدیدپذیر را تامین کنند و وابســته به 
خارج از کشور نباشیم و حتی صادر کنیم، 
دولت تصویب کرد که اگر برق در نیروگاه 
ها از تجهیزات داخلی تولید شــود تا 30 
درصد تعرفــه خرید برق را افزایش دهد.

معاون وزیــر نیرو تاکید کرد: این ضریب 
تاثیر مثبتی داشــته و صنعتگران شروع 
به تولیــد کردند و هم اکنون تقریبا همه 
تجهیــزات انــرژی تجدیدپذیر در داخل 
تولید می شــود.رئیس ساتبا درخصوص 
بدهــی وزارت نیرو بــه بخش خصوصی 
در زمینه انــرژی تجدیدپذیر، گفت: طی 
چهار ســال گذشــته همه صورتحساب 
ها پرداخت شــده اســت و در 2 و ســه 
ماه اخیر بی نظمــی در تخصیص منابع 
ایجاد شده است.وی افزود: اعتبارات ازم 
و منابع پرداخت این صورتحســاب ها از 
پرداخت عوارض برقی است که مردم در 
قبوض برق مصرفی پرداخت می کنند و 
هشــت درصد قبوض مصرفی به عنوان 
این عوارض پرداخت می شــود.اصغرزاده 
اظهارداشــت: امســال مصرف کنندگان 
1200 میلیارد تومان بــرای تامین برق 
نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک پرداخته 
اند و تنهــا 300 میلیــارد از این میزان 
توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص 
داده شده اســت.وی افزود: براین اساس 
صورتحســاب های بــرق تولیدکنندگان 
انرژی تجدیدپذیر تــا مردادماه پرداخت 
شــده اســت و منابع کافی برای ســایر 

صورتحساب ها )از مردادماه تا پایان سال( 
مهیا است و این بی نظمی در پرداخت با 
همکاری سازمان برنامه و بودجه برطرف 
می شود.معاون وزیر نیرو در ادامه درباره 
افزایش عوارض برق گفت: با مصوبه روز 
گذشــته مجلس شــورای اسامی، سهم 
عوارض برق از هشت درصد به 10 درصد 
افزایش یافت و بنابرایــن منابع عوارض 
برق از 1200 میلیــارد تومان به 1800 
میلیارد تومان رسید.وی افزود: این منابع 
برای 2 منظور توســعه برق روســتایی و 
تجدیدپذیــر در قانون پیش بینی شــده 
اســت. براین اســاس برق روســتایی به 
شرکت های توزیع داده می شود تا صرف 
توسعه برق روســتایی شود و منابع برق 
تجدید پذیر به ســازمان ساتبا پرداخت 
می شــود تا صورتحســاب های خود را 
پرداخت کند.صادق زاده گفت: امســال 
مجلس شورای اســامی در این نظام ها 
تغییری ایجاد نکرد و تنها سقف منابع را 
از 1200 میلیارد تومان به 1860 میلیارد 
تومان افزایش یافت.وی اظهارداشت: 90 
درصد استعداد کشور ما در انرژی تجدید 
پذیر مربوط به انرژی خورشیدی و بادی 
است و 10 درصد به ســایر منابع انرژی 
همچون زیســت توده، زمیــن گرمایی 

است؛ بنابراین از نظر فنی میزان افزایش 
نیروهای بادی و خورشــیدی بیشــتر از 
ســایر منابع انرژی است.معاون وزیر نیرو 
گفــت: در ماه گذشــته بــرای اولین بار 
میزان انرژی خورشــیدی از بادی ها نیز 
فراتر رفت و سهم خورشیدی 42 درصد 
و بادی ها 41 درصد رسید.وی بیان کرد: 
به نظر می رســد ظرفیــت نیروگاه های 
زباله ســوز و زیســت توده حدود 500 
تا 800 مگاوات در کشــور ایجاد خواهد 
شــد و همه آلودگی های ناشی از تولید 
زبالــه را برطرف خواهد کــرد و بیش از 
این نیز اســتعدادی ندارنــد در حالیکه 
نیروگاه های بادی و خورشیدی بیش از 
100 هزار مگاوات دارند.اصغرزاده درباره 
اهمیــت انــرژی تجدیدپذیر در کشــور 
گفت: میزان تابش در کشــور ســه برابر 
کشــورهای اروپایی است بنابراین هزینه 
تولید انرژی تجدیدپذیر در کشــور یک 
سوم این کشورها است.وی اظهارداشت: 
ظرفیت تولید بــرق تجدید پذیر این ماه 
به 700 مگاوات رســید که امیدواریم تا 
پایان ســال به یک هزار مگاوات برســد.

معاون وزیر نیــرو افزود: اوج مصرف برق 
در تابستان گذشته 58 هزار مگاوات بود، 
بنابراین با این نسبت 700 مگاوات به 58 

هزار مگاوات چیزی حدود 1.2 درصد از 
ظرفیت تامین برق پیک مصرفی کشــور 
از انــرژی تجدید پذیر اســت در حالیکه 
در قانــون پیش بینی شــده که ظرف 5 
سال به پنج درصد برسد.وی ادامه داد: با 
این نرخی کــه پیش می رویم امیدواریم 
تا پایان برنامه پنجم توسعه به این میزان 
برســیم.اصغرزاده دربــاره خرید تضمین 
برق هم گفت: خریــد تضمینی برق 20 
ساله، موجب شده که بخش خصوصی در 
این زمینه ســرمایه گذاری کند و عاوه 
بــر 700 مگاوات نیروگاهــی که به بهره 
برداری رســیده، 400 مــگاوات نیروگاه 
در حال ساخت داشته باشیم.وی با بیان 
اینکه بخش خصوصی از سرمایه گذاری 
در زمینه نیروگاهی استقبال خوبی کرده 
است، افزود: بخش خصوصی تولیدکننده 
تجهیــزات نیز به میدان آمــده بنابراین 
حرکت نه چندان شــتابزده؛ بلکه نسبتا 
ســریعی در توسعه انرژی تجدیدپذیر در 
کشور شروع شده است.این مقام مسئول 
در ادامه درباره افزایش نرخ برق نیروگاه 
هــای تجدیدپذیر گفت: وزیــر نیرو نیز 
موافق افزایش قیمت برق از نیروگاه های 
تجدیدپذیر اســت اما این امر مســتلزم 
پیش نیازهایی همچون پیش بینی منابع 
مالــی ازم برای پرداخت صورتحســاب 
هاســت.وی افزود: با ســازمان برنامه و 
بودجه در حال مذاکره هســتیم تا منابع 
تامین شود و پیشــنهادی تهیه شده که 
براســاس آن بیع متقابل سوخت صرفه 
جویی شده ناشــی از تولید برق از منابع 
تجدید پذیر بــه تولیدکنندگان پرداخت 
شــود که در صورت تصویب افزایش نرخ 
محقق می شــود و منابع نیز تامین می 
شــود.اصغرزاده اظهارداشت: کاهش نرخ 
هزینه ســرمایه گذاری در نیروگاه های 
خورشیدی در دنیا و کشور ما اتفاق افتاد 
و این موضوع تا حدی افزایش نرخ ارز را 
تا حدی جبران کــرد و اگر این افزایش 
نــرخ خرید اتفــاق نیافتد ممکن اســت 
رشد کند شــود اما متوقف نمی شود.به 
گزارش ایرنا، یازدهمین نمایشــگاه بین 
المللی انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری 
و صرفــه جویی انــرژی از دوم تا پنجم 
اسفندماه در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی پذیرای عاقه مندان و فعاان 

در این عرصه است.

معاون وزیر نیرو:

 تمام تجهیزات انرژی تجدیدپذیر 
در داخل تولید می شود

عربستان سراغ مشتریان نفتی بزرگ ایران رفت



آمار واردات گوشت گرم و منجمد 
رئیس کل گمرک ایران گفت: در 11 ماهه امســال 137 هزار 
تن گوشت گرم و منجمد وارد شده که این آمار غیر از واردات 
دام زنده، مــواد پروتئینی و مرغ بود و میانگین ماهانه واردات 
12 هزار و 500 تن گوشت بوده است.به گزارش پنجشنبه ایرنا 
از گمرک، »مهدی میراشرفی« در نشست دادستانی تهران که 
درباره نحوه تامین و توزیع گوشــت وارداتی برگزار شد، افزود: 
هــر کاایی که وارد گمرک می شــود پــس از اخذ مجوزها، 
ترخیص می شود براین اساس هم اکنون 600 تا 700 کانتینر 
گوشت در گمرک وجود دارد.وی اظهارداشت: قبل از تحریم ها 
میانگین مدت زمانی که کاا از کشتی پیاده و در گمرک اظهار 
می شد 20 روز بود اما هم اکنون این مدت به 40 روز افزایش 
پیدا کرده اســت.رئیس کل گمرک گفت: 95 درصد گوشت 
از بندر شــهید رجایی وارد می شــود و براساس آخرین آمار 
هم اکنون 600 کانتینر گوشــت در این گمرک است که 300 
کانتینر آن به پشتیبانی امور دام اختصاص دارد.وی افزود: 99 
درصد گوشت هایی که به گمرک وارد می شود، از مسیر سبز 
گمرک عبور می کند و کمتر از چند ساعت در گمرک می ماند 
و در مدت دو تا ســه روز مجوز دامپزشکی آنها اخذ می شود.

میراشرفی گفت: حدود 10 کانتینر گوشت به دلیل مشکات 
انتقال پول یا مجوز مقرراتی از مهرماه و شهریورماه در گمرک 
مانده است و نباید این گونه القا کرد که گمرک ترخیص نکرده، 
بلکه این مشــکل مربوط به عدم اخذ مجوزها و یا اسناد خرید 
توسط صاحب محموله گوشت است.وی افزود: هزینه برقی که 
کانتینرها باید در بنادر پرداخت کنند، بیش از نفعی است که 

بخواهند آن را نگهداری و یا سودجویی کنند.

شرکت فواد امیرکبیر کاشان در 
نمایشگاه بین المللی فواد و متالورژی 

کیش 97
بیست و یکمین دوره سمپوزیوم ساانه فواد 
و نمایشگاه بین المللی فواد و متالوژی ، 30 
بهمن و 1 اسفند امســال به مدت دو روز با 
رویکرد” اثرات رشــد نامتوازن صنعت فواد 

بــر پایداری آن ” برگزار گردید.هدف از برگزاری این نمایشــگاه 
آشــنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و محصوات و 
تجهیزات به روز فواد می باشد.آقاي دکتر قریب پور معاون محترم 
وزیر و هیئت عامل ایمیدور بــه همراه آقای مهندس عظیمیان 
مدیرعامــل محترم فواد مبارکه و آقای دکتر ســبحانی رئیس 
محترم انجمن تولیدکنندگان فواد ایران و سایر بازدیدکنندگان 

از غرفه شرکت فواد امیرکبیر کاشان بازدید نمودند.

 سهم 21 درصدی معدن و صنایع معدنی
 از صادرات غیرنفتی 

بخش معدن و صنایع معدنی کشور بر اساس آمار تجارت خارجی مبتنی بر داده 
های گمرک جمهوری اســامی ایران، 21 درصد از ارزش و 48 درصد وزن کل 
صادرات غیر نفتی را در 10 ماهه امســال به خود اختصاص داد.به گزارش ایرنا، 
صادرات 7,48 میلیارد داری بخش معدن و صنایع معدنی در 10 ماهه امســال 
نشــاندهنده سهم 21 درصدی از ارزش کل صادرات غیرنفتی است.همچنین بر 
پایه این داده ها، ارزش ســه میلیارد داری واردات بخش معدن و صنایع معدنی 
در این مدت ســهم 9 درصدی از واردات کل را نشــان می دهد.برابر آمار مورد 
بررسی، زنجیره فواد بیشترین سهم را از صادرات بخش معدن و صنایع معدنی 
را در 10 ماهه 97 داشــت که با ارزش 3,46 میلیارد دار، رشــد 24 درصدی را 
نســبت به مدت مشابه پارســال ثبت کرد.میزان وزنی صادرات زنجیره فواد در 
مدت یاد شده، حاکی از عبور از سد 7,5 میلیون تن است و برآورد شده است تا 
پایان ســال از 9 میلیون تن هم فراتر رویم.آمارهای گمرک نشان می دهد پس 
از زنجیره فواد، مس با رشــد ســه درصدی در دوره مورد بررسی و دستیابی به 
رقم 654 میلیون دار، کنســانتره سنگ آهن با رقم 398 میلیون دار و سیمان 
با 373 میلیون دار بیشترین ســهم از ارز از صادرات معدن و صنایع معدنی را 
در مدت 10 ماهه امسال به خود اختصاص دادند.مجموع صادرات وزنی معدن و 
صنایع معدنی در 10 ماهه 97 نشان دهنده گذر از رقم 45 میلیون و 952 هزار 
تن است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه پارسال حاکی از کاهش هفت درصدی 
دارد.مجموع صادرات وزنی این بخش گویای آن است که 48 درصد از سهم کل 
صادرات کشور مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است.همچنین ارزش هفت 
میلیارد و 480 میلیون داری این بخش در مدت مورد بررسی، رشد 2 درصدی را 
در مقایسه با 10 ماهه پارسال ثبت کرد.آمارهای مورد استناد این گزارش گویای 
اتــکا به تولید داخلی و کاهش 39 درصدی واردات از نظر وزن و 31 درصدی از 
لحاظ ارزشی در 10 ماهه امسال در مقایسه با دوره مشابه سال 96 است.مجموع 
واردات معدن و صنایع معدنی در دوره این گزارش به سه میلیون و 106 هزار تن 
رسید که 13 درصد وزنی کل واردات را به خود اختصاص داد.ارزش سه میلیارد 
و 19 میلیون داری واردات این مدت نشانه افت 31 درصدی در مقایسه با مدت 

مشابه در سال 96 است.

دبیرکل کانون انجمن انبوه ســازان مسکن ایران درباره 
طــرح دوبــاره برنامه »زنجیــره تامین« یــا » بازارگاه 
الکترونیکی مسکن« برای رونق بخش ساختمان گفت: با 
توجه به شرایط اقتصادی، استفاده از کارت های اعتباری 
برای خرید مصالح ساختمانی برای تولید مسکن، آنچنان 
اثرمثبتی نخواهد داشت.»فرشید پورحاجت« در گفت و 

گو با ایرنا افزود: تجربه به ما نشــان داده است سیستم 
های کوپنی زمانی موثر واقع می شود که در تولید مصالح 
ساختمانی کمبود داشته باشیم. وی یادآوری کرد: زمان 
جنگ تحمیلی برخی مصالح ساختمانی از جمله سیمان، 
تیرآهن و میلگرد با کارت به سازندگان تحویل می شد 
که تجربه موفقی نبــود. پورحاجت ادامه داد: اکنون در 

تولید مصالح ســاختمانی کمبود وجود ندارد و بسیاری 
از کارخانــه های تولیدی با 50 درصد ظرفیت خود کار 
می کنند.دبیرکل کانون انجمن انبوه سازان مسکن ایران 
تاکید کرد: بیش از 2 ماه است موضوع استفاده از کارت 
های اعتباری برای خرید مصالح ساختمانی توسط انبوه 
سازان مسکن مطرح شده اســت اما ما تاکنون با بانک 

مسکن یا وزیر راه وشهرســازی درباره این طرح جلسه 
ای نداشــته ایم. پورحاجت احتمال داد بانک مسکن به 
عنوان یک بنگاه اقتصادی به طور رایگان این کارت ها را 
صادر نخواهد کرد. وی گفت: بدون شک صدور این کارت 
ها برای انبوه ســازان مسکن هزینه هایی دارد که باعث 

افزایش هزینه های تولید می شود.

 گزیده خبرکارت اعتباری خرید مصالح در تولید مسكن اثر چندانی ندارد

گزیده خبر
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صنعت و تجارت

رایزن بازرگانی ایران در عراق گفت: برآورد 
می شــود تا پایان ســال 2020 ظرفیتی 
معادل 600 میلیــون دار تقاضا در بازار 
عراق برای فرش ایران وجود خواهد داشت 
و اکنون سهم کشورمان در این بازار کمتر از 
پنج درصد تقاضاست.به گزارش روز جمعه 
ایرنا از سازمان توسعه تجارت ایران، ناصر 
بهزاد یادآور شد: عراق سالیانه حدود 250 
میلیون دار انواع فــرش از ترکیه، چین، 
مصر واردات دارد.وی با بیان اینکه حضور 
تولیدکنندگان فرش ایــران در عراق آغاز 
شده اســت، در ارتباط با جایگاه ایران در 
این بازار گفت: صادرات فرش ایران به عراق 
بر اساس راهبرد نفوذ می تواند زمینه ایجاد 
بازار جدیــدی را برای این محصول ایرانی 
فراهم کند.بهزاد توضیح داد: ضریب تقاضا 
برای واردات فرش به عراق از کشــورهای 
مختلف در سال 2018 نسبت به دو سال 
گذشته به دو برابر رسیده است.به گزارش 
خبرنگار ایرنا، فرش دستباف نقش مهمی 
در توسعه و اشتغال کشور دارد که بر این 
اساس اکنون بر اســاس آمارهای رسمی 
بیش از یک تا یــک و نیم میلیون نفر در 
حــوزه فرش فعالیت دارنــد در عین حال 
آمارهای غیررسمی رقم دو میلیون نفری 
را نشان می دهد اما بیش از 6 میلیون نفر 
در حوزه فرش ارتــزاق و نان آوری دارند.

پارســال بیش از پنج میلیون و 397 هزار 
تُن فرش ایرانی توسط بیش از 70 کشور 
جهان به ارزش 424 میلیون و 451 هزار 

دار جذب شده بود که آمریکا با رقم 126 
میلیون دار در صدر فهرست جای داشت.

کشــورهای آلمان و لبنان با ارقام 57,5 و 
30 میلیون دار بــه ترتیب در رتبه های 
دوم و ســوم وارد کنندگان فرش دستباف 
ایران جای گرفته بودند.بررســی فهرست 
اســامی وارد کنندگان فرش ایران گویای 
آن اســت در قاره اروپا، کشورهای آلمان، 
انگلستان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، سوئیس، 
اتریش، روسیه، پرتغال، دانمارک، سوئد و 
نروژ در کنار مجارستان، رومانی، لهستان و 
ایرلند از جمله واردکنندگان به حساب می 

آیند.همچنین عاوه بر عراق، کشــورهای 
قطــر، ترکیه، کویــت، عمــان، بحرین، 
جمهوری آذربایجان، افغانستان و مصر در 
منطقه در شمار واردکنندگان فرش ایران 
در سال 96 جای گرفته اند.صادرات فرش 
ایران در ســال 1395 به لحاظ ارزشی و 
وزنی نسبت به سال 1394 سیر صعودی 
داشت به طوری که نسبت به سال 1394 
افزون بر 203 درصد رشد ارزشی و حدود 
13 درصد رشــد وزنی داشت و همچنین 
بیش از 90 میلیون دار در ســال 1395 
فرش دستباف به کشور آمریکا صادر شده 

بود.به گفته بهزاد، فرش دســتباف ایران 
آمیخته هنر و صنعت است و به کشورهای 
مختلف دنیــا در قاره های آســیا، اروپا، 
آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه صادر می شود و 
با توجه به کیفیت، قیمت، تنوع، طراحی و 
نوع بافت فرش ایران که با ســایق مردم 
عــراق همخوانی دارد می تواند در ســبد 
صادرات به این کشور نیز جایگاه مناسبی 
پیدا کند.بهزاد بر رویکرد ســازمان توسعه 
تجارت ایران بــه انجام اقدامات تخصصی 
در کشورهای همسایه جهت بازارسازی و 
افزایش صــادرات با هدف همگرایی تولید 
و صادرات جهــت تحقق اقتصاد مقاومتی 
تاکید کرد و گفت: حضور فعاان اقتصادی 
ایران  می تواند ضمن رونق تجارت در این 
بازار، زمینه ایجــاد کارگاه های کوچک و 
متوسط، انتقال خط تولید و تولید مشترک 
را موجــب شــود.رایزن بازرگانی ایران در 
عــراق تصریح کرد: خاقیــت در طرح و 
نقشــه، تنوع در سایز و اســتفاده از الیاف 
بدیــع، اضافه کردن قابلیت های خاص به 
فرش، چاپ دیجیتالــی و نوآوری هایی از 
این دســت، موجب ایجاد موقعیت رقابتی 
و انحصاری در تولیــد فرش ایران خواهد 
شــد.به گزارش ایرنا، اخبار پیشــین در 
ارتباط بــا بازار جهانی فــرش گویای آن 
است که کشورهای هندوستان، پاکستان، 
افغانســتان، نپال و ترکیه به رقیبان فرش 
دستباف ایران در بازارهای جهانی تبدیل 

شده اند.

ظرفیت 600 میلیون داری فرش ایران در بازار عراق

مبلغ - میلیارد تومان نـام و مـوضـوع طـرح

1,923  )D19 احداث و بهره برداری از معدن جدید )طرح آنومالی

920 جبران مخارج بابت مشارکت نقدی در افزایش سرمایه های شرکت های 
سرمایه پذیر 

328 جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های انجام شده دراجرای طرح 
کارخانه احیاء مستقیم

96 جبران مخارج بابت خرید تجهیزات و ماشین آات )اقام سرمایه ای( 

221 جبران مخارج سرمایه گذاری انجام شده در اجرای طرح کارخانه  فواد 

3,488 جمـع مصـارف 

منابع مورد نظر : 

3,350 افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی صاحبان سهام 

138 منابع داخلی 

3,488 جمـع منـابع 

مدیر عامل چادرملو همچنین گفت : به موجب رهنمود دریافتی از سهامداران عمده و تصمیم هیأت 
مدیره، این افزایش ســرمایه بمنظور اجرای طرحها و سایر سرمایه گذاری های شرکت می باشد  و 

هزینه های اجرایی آن به شرح ذیل  برآورد گردیده است :
خاصه اقدامات انجام شدۀ مربوط به موارد و طرحهای مورد نظر : 

تصویب افزایش سرمایه چادرملو به رقم 67  هزار میلیارد ریال
در مجمع عمومی فوق العاده چادرملو که بمنظور افزایش سرمایۀ این شرکت ساعت 9 صبح روز دوشنبه 29 بهمن ماه در محل سال تاش برگزار شد،  با افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو) 
ســهامی عام( از مبلغ  33 هزارو 500 میلیارد ریال فعلی به 67  هزار میلیارد ریال در 2 مرحله موافقت شــد .به گزارش خبرنگار ما،  در این جلسه که با حضور اعضای هیات مدیره و بیش از 91 درصد از 
سهامداران برگزار گردید  . پس از انتخاب آقاي دکتر شیری نماینده شرکت سرمایه گذاری امید بعنوان رئیس مجمع ، آقایان قائمی راد و رضا یزد خواستی بعنوان  ناظرین و نمایندگان سازمان بورس و اوراق 
بهادار و موسسه حسابرسي رایمند و همكاران و رسمیت یافتن این جلسه، مهندس نوریان  مدیر عامل چادرملوو دبیر مجمع ، در گزارش هیأت مدیره ، با اشاره به میزان سرمایۀ شرکت در زمان تأسیس، 
که 10 میلیون ریال بوده و آخرین سرمایۀ ثبت شده که 33 هزارو 500 میلیارد ریال می باشد اظهار داشت  : براساس اطاعیۀ صدور مجوز افزایش سرمایه مورخ 1397/11/17 سازمان بورس و اوراق بهادار 
تهران شرکت معدنی و صنعتی چادرملو )سهامی عام( در نظر دارد سرمایۀ خود را از مبلغ 33 هزارو 500 میلیارد ریال به 67  هزار میلیارد ریال )معادل 100 درصد سرمایۀ فعلی( و طی دو مرحله از محل 
مطالبات حال شدۀ سهامداران و آوردۀ نقدی افزایش دهد.نوریان افزود :  این افزایش سرمایه در مرحله اول 31 درصد سرمایه فعلی یعنی از مبلغ 33 هزارو 500 میلیارد ریال به 44 هزار میلیارد ریال  از 
محل مطالبات حال شدۀ سهامداران و آوردۀ نقدی. و در مرحلۀ دّوم از مبلغ 44 هزار میلیارد ریال  به 67 هزار میلیارد ریال )معادل 69 درصد سرمایۀ فعلی( ، از محل مطالبات حال شدۀ سهامداران و آوردۀ 
نقدی است .وی در خصوص منابع تأمین افزایش سرمایه ، از ابتدا تاکنون گفت  : آوردۀ نقدی سهامداران در آخرین سرمایه به میزان 1 هزارو 134  میلیارد ریال ، و تبدیل مطالبات حال شدۀ سهامداران به 
میزان 32 هزارو 366 میلیارد ریال بوده است. و با توجه به ثبت آخرین مرحلۀ افزایش سرمایۀ شرکت در تاریخ  1396/11/07 به میزان 33 هزارو 500 میلیارد ریال ، از مجموع 77 هزارو402  میلیارد ریال 

سود سنوات 1379 لغایت 1395 ، مبلغ32 هزارو 366 میلیارد ریال ، معادل 42 درصد کّل سود ، به عنوان مطالبات حال شده سهامداران ، به سرمایه تبدیل شده است.

: )D19 الف ( احداث و بهره برداری از معدن جدید )طرح آنومالی
مهندس نوریان در ادامه افزود: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو یکی از شرکت های بزرگ سنگ آهنی کشور است 
که طی چند سال گذشته در راستای تکمیل زنجیرۀ ارزش افزوده در زمینۀ فرآوری سنگ آهن، سرمایه گذاری های 
سنگینی انجام داده است در سال 1396 حدود 9 میلیون و 400 هزار تن کنسانتره سنگ آهن تولید و به مجتمع 
صنعتی چادرملو، فواد مبارکه و فواد خوزستان عرضه کرده است. در حال حاضر نیز تقریباً 22 درصد از کنسانتره 
مورد نیاز صنایع فواد کشور ، توسط چادرملو تأمین می شود. از طرفی بر اساس برآوردهای صورت گرفته، حدود 65 
میلیون تن از ذخیره معدن فعلی باقیمانده و پیش بینی ها حاکی از آن است که طی 4 تا 5 سال آینده  این ذخیرۀ 
با حفظ تولید به میزان وضعیت فعلی ، به پایان می رســد. وی با یادآوری اینکه، در چند ســال اخیر بارها ، نسبت 
به رو به اتمام بودن ذخایر معدن این شــرکت تأکید شــده است گفت : چادرملو برای دستیابی به هدف تولید 55 
میلیون تن فواد در افق  1404 کشور، نیازمند بهره برداری از ذخایر جدید سنگ آهن است. در صورتی که شرکت 
قادر به تأمین منابع اولیه در داخل نباشــد به ناچار مجبور به واردات می گردد که این امر مغایر با سیاســت های 
داخلی شــرکت و همچنین اهداف استراتژیک طرح جامع فواد می باشد. نوریان افزود: آنومالی D19 یکی از پهنه 
های معدنی شناســایی شــده برای استخراج سنگ  آهن است که در اســتان یزد و کویر مرکزی ایران و در فاصله 
هوایی 30 کیلومتری معدن کنونی چادرملو واقع شده که از نظر فاصله نیز دربهترین نقطه ازمعدن کنونی ماشین 
آات و تجهیزات موجود شرکت چادرملو قراردارد که مشکات حمل  و نقل سنگ آهن را برای کارخانه های تولید 

کنسانتره مرتفع می کند . 
وی گفت : پس از 12 سال پیگیری های مستمر ، مجوز اولیۀ استفاده از ذخیرۀ سنگ آهن آنومالی D19 با ذخیرۀ 
تقریبی70 تا 100 میلیون تن، برای شــرکت های معدنی و صنعتی چادرملو و سنگ  آهن مرکزی ایران صادر شده 
و در همین راســتا ، شــرکت معدنی و  اکتشافی )دشــت یوز درۀ انجیر( در سال 1395 جهت تسهیل در راهبری 
موضوع ، تأســیس گردید. کار بر روی آنومالی D19، برای اکتشاف به میزان 2 سال و برای باطله برداری بین 3 تا 

4 سال ، زمان می برد. 
ب ( جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده :

مدیر عامل چادرملو اظهار داشــت : با توجه به مصارف برنامه ریزی شــده بابت جبران هزینه های  ســرمایه ای 
طرحهای توســعه، از جمله اصاحات ســخت افزاری در طرحهای فواد و احیاء از قبیل شارژ آهن اسفنجی داغ ، 
سیستم پیشرفتۀ بـازیـافت آب مصرفی ، افـزایش نوسانات نرخ ارز ، افزایش سطح عمومی قیمت ها و سایر هزینه 
های مستقیم و غیر مستقیم ، موجب افزوده شدن مبلغ 549 میلیارد تومان گردیده که به عنوان مخارج باقیمانده 
جهت تکمیل طرحهای توسعه شرکت در افزایش سرمایه فعلی منظور شده است. با توجه به اصاحات انجام شده 
موجب افزایش تولید فواد از 1 میلیون تن به 1 میلیون و 300 هزار تن در سال خواهد شد.همچنین این شرکت 
از بابت جبران مخارج تجهیزات و ماشین آات )اقام سرمایه ای( مبلغ 96 میلیارد تومان در افزایش سرمایه فعلی 

منظور نموده است. 

ج( جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه و سرمایه گذاری در سهام شرکت های 
سرمایه پذیر:

نوریان، کـل مخـارج جبـران سـرمایه گـذاری های انجام شده را مبلغ 920 میلیارد تومان اعام کرد و افزود :  از این 
رقم ، مبلغ 837 میلیارد تومان آن مجموع مشارکت های نقدی و یا تبدیل مطالبات حال شده به افزایش سرمایه و 
با هدف حفظ درصد مالکیت خود در شرکت های سرمایه پذیر بوده و مبلغ 83 میلیارد تومان نیز بابت ایجاد سرمایه 
گذاری در سهام شرکتهای سرمایه پذیر پرداخت شده است.بر اساس همین گزارش در پایان سخنرانی مدیر عامل 
چادرملو، سهامداران  حاضر در مجمع، با عنایت به مفاد گزارش توجیهی افزایش سرمایه -  گزارش بازرس قانونی 
و اطاعیۀ صدور مجوز افزایش ســرمایه به شمارۀ 096-974/489894 مورخ 1397/11/17 ادارۀ نظارت بر انتشار 
و ثبت اوراق بهادار ســرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار ، پیشنهاد ارائه شده در مورد مراحل افزایش سرمایه ، 

به شرح ذیل را تصویب کردند : 
مرحلۀ اّول : 

افزایش ســرمایه از مبلغ 33 هزارو 500 میلیارد ریال به مبلغ 44 هزار میلیارد ریال در سال جاری و از 
محل آوردۀ نقدی و تبدیل مطالبات حال شدۀ سهامداران.

تعداد سهام قابل انتشار : 10  میلیون 500 هزار  سهم 
ارزش اسمی هر سهم : 1  هزار ریال 

مبلغ افزایش سرمایه : 10 هزارو500  میلیارد ریال 
مرحلۀ دّوم : 

تفویض اختیار از سوی مجمع عمومی فوق العاده به هیأت مدیرۀ شرکت ، جهت افزایش سرمایه از مبلغ 44 هزار 
میلیارد ریال به مبلغ 67  هزار میلیارد ریال ، حداکثر ظرف مدت دو سال پس از تحقق افزایش سرمایۀ مرحلۀ اّول 
و ازمحل آوردۀ نقدی و تبدیل مطالبات حال شدۀ سهامداران) از محل سود سال مالی 1397 و سال مالی 1398 (. 

اصاح اساسنامه : 
همچنین اصاح اساســنامه چادرملو ، به شــرح مندرج در بند »الف« ماده »2« اساسنامه به شرح زیر به تصویب 

رسید  :
» اکتشــاف ، استخراج ، مهندسی ، تکنولوژی ، طراحی ، احداث و بهره برداری از معادن و صنایع معدنی وابسته ، 
پائین دستی ، جنبی و تکمیلی و همچنین تولید کنسانتره ، سنگ آهن دانه بندی ، گندله ، آهن اسفنجی و فواد « 
که پس از تائید و دریافت مجوز از سازمان بورس، اصاح و به بند )ب( ماده 2 اساسنامه، موضوع زیر نیز اضافه گردید. 

احداث و بهره برداری از کلیه واحدها و تاسیسات نیروگاهی و تولید و فروش انرژی برق .
در پایان مهندس نوریان به نمایندگی از طرف اعضای هیأت مدیره، از مساعدتها و رهنمودهای سهـامداران حقیقی 
و حقوقی که همواره در راستای انجام وظائف محوله از سوی مجامع عمومی، از این شرکت حمایت ازم را مبذول 

داشته اند تقدیر و تشکر به عمل می آورد.



 هزینه وام مسکن زوج های تهرانی
 چقدر است؟

زوج های تهرانی برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن 
باید حدود ۱۱.۴ میلیون تومان هزینه خرید اوراق تسه کنند. 
همچنین هزینه تسه وام ۴۰ میلیون تومانی جعاله حدود ۲.۳ 
میلیون تومان اســت.به گزارش ایسنا، در آخرین روز معامات 
فرابورس در این هفته هر ورق از اوراق تسهیات مسکن بهمن 
ماه ۱۳۹۵، ۵۳ هزار تومان مورد داد و ستد قرار گرفت و امتیاز 
تسیات مســکن اســفند ماه ۱۳۹۵، ۵۶ هزار تومان معامله 
شد.در عین حال هر ورق از اوراق تسهیات مسکن اردیبهشت 
ماه سال ۱۳۹۶، ۵۷ هزار تومان و تسه دی ماه ۱۳۹۷، ۶۰ هزار 
تومان معامله شــد.با توجه به قیمت  ۵۷ هزار تومانی تسه در 
تابلوی فرابورس ایران، هزینه وام مسکن برای اقشار مختلف به 
شرح زیر است:زوج های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون 
تومانی مســکن باید ۲۰۰ برگه تســهیات مسکن خریداری 
کنند. آن ها باید ۱۱ میلیون و چهارصد هزار تومان صرف خرید 
این ۲۰۰ برگ کنند. به این مبلغ با احتساب ۲۰ میلیون تومان 
وام جعاله که بابتش باید ۴۰ برگ تســه خرید بهادار ۶۰ هزار 
تومانی خرید، دو میلیون و ۲۸۰ هزار تومان اضافه می شود. در 
نتیجــه در مجموع باید برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی 
مســکن، حدود ۱۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان صرف شــود.
همچنیــن زوج های غیر تهرانی که در شــهرهایی با جمعیت 
بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می کنند، می توانند تا 
سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ 
باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حســاب باید ۹ 
میلیــون و ۱۲۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که 
با احتســاب دو میلیون و ۲۸۰ هزار تومــان برای خرید اوراق 
وام جعاله، در مجمــوع برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی 
بایــد ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومــان پرداخت کنند.عاوه بر 
این، زوج های ساکن در سایر شــهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ 
هزار نفر می توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مســکن 
۱۲۰ بــرگ بهادار خریداری کنند کــه باید ۶ میلیون و ۸۴۰ 
هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند. همچنین برای دریافت 
۲۰ میلیــون تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید دو میلیون و 
۲۸۰ هزار تومان پرداخت کننــد که در مجموع برای وام ۸۰ 
میلیون تومانی ۹ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان از ســوی زوجین 
باید پرداخت شود.مجردهای تهرانی نیز می توانند تا سقف ۶۰ 
میلیون تومان و غیر زوج هایی که در مراکز اســتان های باای 
۲۰۰ هــزار نفر جمعیت دارند تا ســقف ۵۰ میلیون تومان و 
در نهایت غیر زوج های ســاکن در ســایر مناطق تا سقف ۴۰ 
میلیــون تومان وام دریافت کنند کــه به ترتیب هر کدام باید 
۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تســهیات مسکن را از فرا 
بورس ایران خریداری کنند.با این حســاب مجردهای تهرانی 
بایــد برای خرید این اوراق ۶ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان، افراد 
ساکن در مراکز اســتان باای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۵ 
میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و افراد گروه سوم مبلغ چهار میلیون 
و ۵۶۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای 
دریافــت وام ۲۰ میلیون تومانــی جعاله باید مبلغ دو میلیون 
و ۲۸۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.اوراق تســهیات مسکن 
قابلیــت معامله در فرا بورس ایران را دارد و ارزش اســمی هر 
برگ پنج میلیون ریال اســت. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر 
تا دو دوره شــش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به 
اینکه چقدر تا زمان اعتبارش باقی مانده دارای قیمت متفاوتی 
اســت. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رســیده 
و دارنده اوراق از تســهیات آن استفاده نکند، نماد معاماتی 
آن متوقف خواهد شــد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق 

بازپرداخت نخواهد شد.

بدهی بانک مسکن بابت مسکن مهر به 
دولت منتقل شد

نمایندگان مجلس شورای اســامی مقرر کردند: بدهی بانک 
مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح 
مسکن مهر تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال به حساب بدهی 
دولــت به بانک مرکزی منتقل و ایــن مبلغ به عنوان افزایش 
ســرمایه دولت در بانک مسکن منظور شــود.به گزارش ایرنا، 
نمایندگان در جلســه علنی روز پنجشنبه مجلس به بررسی 
بندهای درآمدی ایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشــور پرداختند و 
بند ب تبصره ۸ این ایحه را تصویب کردند.با مصوبه مجلس، 
بدهی بانک مســکن به بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران 
بابت اصل و ســود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف 
پنجــاه هزار میلیارد ریال به حســاب بدهــی دولت به بانک 
مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان افزایش ســرمایه دولت 
در بانک مسکن منظور می شود. بدهی دولت به بانک مرکزی 
در اجرای این حکم مشمول تبصره بند )الف( ماده )۱۰( قانون 
برنامه پنجساله ششم توسعه نمی شود. بانک مسکن متعهد به 
اعطای تسهیات برای موارد یاد شده است.نمایندگان مجلس 
همچنین در این بند، وزارت راه و شهرســازی را مجاز کردند 
از طریــق شــرکت مادرتخصصی عمران شــهرهای جدید و 
سازمان ملی زمین و مســکن، تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال 
از محــل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و اماک متعلق به این 
شــرکت ها را به قیمت کارشناسی با ســازوکار گردش خزانه 
صرف اجرای طرح های فوق کند.نمایندگان مجلس شــورای 
اسامی همچنین در این بند مقرر کردند: در صورت درخواست 
مالکان اعیانی واحدهای مســکن مهر، شرکت مادرتخصصی 
عمران شــهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف 
به واگذاری قطعی زمینهای اجاره ای ۹۹ ســاله متعلق به خود 
هســتند.نمایندگان همچنین وزارت راه و شهرسازی را مجاز 
کردند زمین هــای متعلق به شــرکت مادرتخصصی عمران 
شــهرهای جدید و ســازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف 
۳۰ هــزار میلیارد ریال در قراردادهایــی با بانک های عامل و 
صندوق هــای تامین مالی در رهن آنان قرار داده و متناســب 
با آن تســهیات ازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و 

آماده سازی مصوب را أخذ کند.

مشتریان مراقب رمز کارت های بانکی خود باشند
بانک رفاه به مشتریان خود هشــدار داد مراقب رمز کارت 
های بانکی خود باشــند.به گزارش روابط عمومی بانک رفاه 
کارگران، اخیراً مشــاهده شــده، کاهبرداران با در دست 
داشتن رمز ورود به حساب بانکی اشخاص اقدام به برداشت 

هــای غیرمجاز می کنند. از این رو این بانک به منظور افزایش ضریب امنیتی 
تراکنش های مالی و باا بردن ســطح آگاهی عمومی مشــتریان از شیوه ها و 
شگردهای نوین کاهبرداری بر رعایت نکات امنیتی زیر تأکید کرد:۱. مشتریان 
گرامی در حفظ رمــز کارت های بانکی، نهایت دقت را معمول و به هیچ وجه 
رمز کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند. همچنین در هنگام خرید 
و اســتفاده از پایانه های فروشگاهی، شخصاً نسبت به انجام عملیات پرداخت، 
اقدام کنند.۲. تغییر رمز به صــورت دوره ای و بنا به ضرورت، در جلوگیری از 
اهداف مجرمانه، اثربخش است.۳. برای انتقال وجه به حساب و کارت شخصی 
توسط دیگران، حضور پای دستگاه خودپرداز ضرورت نداشته و صرفاً ارائه شماره 
کارت، به شــخص واریزکننده، کفایت می کند.۴. مشــتریان تا حد امکان در 
هنگام استفاده از دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروشگاهی، از عدم نصب 
تجهیــزات اضافی بر روی آنها و عدم تعبیــه دوربین های غیرمجاز در اطراف، 
اطمینان حاصل کنند. ۵. در صورت سرقت و مفقودی کارت در اسرع وقت و از 

طریق روش های زیر نسبت به غیرفعال سازی آن، اقدام کنند: 

مزایده تمام سهام بانک سپه در شرکت امید
چقازردی خبرداد:اقدامات بانک ســپه برای خروج از بنگاه 
داری بانک ســپه تمام سهام خود در شرکت گروه مدیریت 
سرمایه گذاری امید را به مزایده گذاشت پایگاه اطاع رسانی 
بانک سپه: مدیرعامل بانک سپه گفت: این بانک در راستای 

اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت مبنی بر خروج از بنگاه 
داری تمامی سهام خود در شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید را از طریق 
مزایــده در بورس اوراق بهادار تهران واگذار مــی کند.به گزارش پایگاه اطاع 
رسانی بانک سپه، محمد کاظم چقازردی ضمن اعام خبر فوق، افزود: تمامی 
ســهام )بیش از ۲۱ میلیارد سهم( بانک سپه در شرکت گروه مدیریت سرمایه 
گذاری امید با قیمت پایه هر ســهم ۹۳۲۰ ریال در بورس اوراق بهادار تهران 
عرضه شده اســت.رئیس هیئت مدیره بانک سپه خاطرنشان کرد: متقاضیان 
ســهام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری می توانند با شرایط یکجا نقد و یا 
نقد و شــرایطی ۴۳/۷۰ درصد از ســهم بانک سپه در این شرکت را خریداری 
کنند.وی در مورد نحوه آغاز به کار شــرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 
گفت: بانک ســپه پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران و 
به منظور ســاماندهی شرکت های تابعه و وابسته و استفاده از ظرفیت های بازار 
سرمایه، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید را در سال ۱۳۸۰ با سرمایه اولیه 
۶۵۰ میلیارد ریال )سهامی خاص( تأسیس و در سال ۱۳۸۱ کلیه سهام تحت 
مالکیت خود را شــامل ۳۹ شــرکت به ارزش ۱,۱۵۷ میلیارد ریال به شرکت 

مذکور واگذار کرد.

بررسی راه های تسهیل مبادات مالی بانک 
کشاورزی ایران و پائولیستا بانک برزیل

 توسعه روابط کارگزاری با هدف تسهیل مبادات مالی بین 
المللی همچنین ایجاد روزنه های دسترســی به بازار پولی 
بین المللی و گره گشایی از مشکات ایجاد شده در تجارت 
خارجی ناشــی از تحریم های ظالمانه آمریکا،محور فعالیت 

های بانک کشاورزی در عرصه بانکداری بین الملل است و در اجرای این برنامه 
ها، ســفیر برزیــل در رأس هیأتی با مدیران بانک کشــاورزی دیدار و گفت و 
گــو کرد.به گزارش روابط عمومی بانک کشــاورزی،در این دیدار که صبح روز 
دوشنبه۲۹ بهمن ماه با حضور فرهاد فنودی عضو هیئت مدیره و مدیران حوزه 
بین الملل این بانک، همچنین »رودریکو آزردوسانتوس« سفیر برزیل در ایران و 
مدیران بانک برزیلی»پائولیستا« در تهران برگزار شد، راه های تسهیل مبادات 

مالی و توسعه روابط کارگزاری دو کشور بررسی شد.

اولویتهای بانک صنعت ومعدن در سال آینده
مدیر عامل بانک صنعت ومعدن در نشست سراسري مدیران 
ســتاد و شعب بانک با بیان چالشــهای پیش رو ،اولویتهای 
بانک صنعت ومعدن در ســال آینده را اعام کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک صنعت ومعدن ،حســین مهري با تاکید 

بر اهمیت بانک صنعت و معدن در عرصه اقتصاد کشــور گفت: در شرایطي که 
در جنگ اقتصــادي قرار داریم باید با توجه به تاکتیک هاي مقابله با این مقوله 
،فعالیــت هاي بانک را به پیش ببریم.وی ادامــه داد:واحدهاي تولیدي درچنین 
وضعیتي با مشکات عدیده اي مواجه اند. قیمت مواد اولیه نسبت به سال گذشته 
دو تا چهار برابر افزایش یافته است بنابراین تامین سرمایه در گردش بنگاه هاي 

تولیدي در اولویت بانک صنعت ومعدن است.

بازدید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران از شعب 
آبادان و خرمشهر

برات کریمی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران، به همراهی 
جمعی از مدیران ارشــد بانک در سفر به استان خوزستان از 
شعب آبادان و خرمشهر بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک ملی ایران، بــرات کریمی در این بازدید ضمن دیدار و 

گفت و گوی صمیمانه با مدیران و کارکنان این شعب ، از تاش های آنها تقدیر 
کرد.کریمی با اشاره به اهمیت نقش نیروی انسانی در پیشبرد اهداف بانک، به روز 
بودن اطاعات تمامی کارکنان در زمینه های مختلف بانکداری به ویژه ســود و 
زیان و نیز بهسازی و نوسازی شعب را ضروری دانست.وی در ادامه ضمن گفت و 
گو با مشتریان و شنیدن نظرات آنها، اهمیت ایجاد و حفظ انگیزه و همدلی را به 
همکاران یادآور شد و بر لزوم مشتری مداری و جلب رضایت مشتریان تاکید کرد.

نماینده مردم رفسنجان در مجلس گفت: 
بانک هــا بــا ۲۰۰۰ میلیــارد تومانی که 
دولــت به این امر تخصیــص داده، کار را 
آغــاز کرده اند و اکنــون وام های کمتر از 
۲۰ میلیون تومان در حال امهال اســت.
به گزارش ایســنا، احمد انارکی در جلسه 

علنی پنج شــنبه مجلس شورای اسامی 
در تذکر شفاهی، افزود: در امهال وام های 
بانکی، کشــاورزان باتکلیف گذاشــته اند 
و بانک ها معوقاتشــان باقی مانده اســت 
و کشــاورزان بــه هیچ وجــه نمی توانند 
از تســهیات بانکــی اســتفاده کنند.وی 

هشــدار داد: جدای از فشارهای معیشتی 
و اقتصادی بر مــردم حاا نظام بانکی نیز 
به کشاورزان برای بازپرداخت معوقاتشان 
فشــار مــی آورد و ضامن هــا را احضار و 
پرونده های قضایی تشــکیل می شود. این 
مســئله با این شــیوه به نتیجه نمی رسد 

و طلب بانک ها وصول نمی شــود.  تکلیف 
بانکها روشــن شود.مســعود پزشــکیان 
در پاســخ به ایــن تذکر به  کمیســیون 
اقتصــادی مجلس ماموریت داد تا موضوع 
را بررســی و نتیجه آن را به هیات رییسه 

مجلس گزارش دهد.

ماموریت پزشکیان به کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی امهال وام های کشاورزان نگــاه
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گزیده خبر

بانک و بیمه

»گروه ویژه اقدام مالی« )FATF( ضمن تعلیق 
اقدامات تقابلی علیه ایران، تا ماه ژوئن)خرداد 
- تیرماه( به کشــورمان فرصت داد تا قوانین 
مربوط به مبارزه با پولشویی را تقویت کند.به 
گزارش جمعه ایرنا به نقل از رویترز، این گروه 
که در پاریس مستقر است ماه اکتبر گذشته 
نیز به ایــران تا ماه فوریه فرصت داده بود که 
اصاحات مربوطــه را تکمیل کند.گروه ویژه 
اقدام مالی که هفته جاری در پاریس تشکیل 
جلسه داده بود، در بیانیه ای اعام کرد »هنوز 
مواردی وجود دارد که تکمیل نشــده است« 
و »انتظــار دارد ایران به ســرعت در مســیر 

اصاحات به پیش برود.«
در بیانیه ایــن گروه همچنین آمده اســت: 
اگر ایران تــا ژوئن ۲۰۱۹ بقیه قوانین ازم را 
مطابق با معیارهای اف ای تی اف به تصویب 
نرســاند، این نهاد ملزم خواهــد بود اقدامات 
نظارتی بیشــتری بر شــعبات و شرکت های 
تابعه نهادهای مالی مســتقر در ایران اعمال 
کند.رویترز نوشــت: شرکت های خارجی می 

گویند خروج ایران از لیســت ســیاه عاملی 
کلیدی در سرمایه گذاری های آنها در ایران 

خواهد بود.نشست اخیر اف ای تی اف از ۱۷ 
فوریه تا ۲۲ فوریه )۲۸ بهمن تا ۳ اســفند(، 

با حضور بیــش از ۸۰۰ مقام به نمایندگی از 
۲۰۵ حوزه قضایی، صندوق بین المللی پول، 
ســازمان ملل متحد، بانک جهانــی و دیگر 
سازمان ها برگزار شد.‘اف ای تی اف' در مورد 
مبارزه با پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تأمین 
مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها 
کشورهای مختلف را بررسی و رده بندی می 
کند. توصیه های این نهاد می تواند از طریق 
وضع قوانین داخلی توســط کشورها، به اجرا 
در بیاید و زمینه های پولشویی و تأمین مالی 
تروریسم را کاهش دهد.گروه ویژه اقدام مالی، 
در گزارش های ساانه اش، یک لیست سیاه از 
کشورهایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین 
کشورها برای سرمایه گذاری هستند قرار داده 
است. در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام ایران 
در لیســت سیاه این ســازمان وارد شد.گروه 
ویژه اقدام مالی، ایران را برای رفع مشکات، 
از فهرست کشورهایی که توصیه می شود در 
رابطه با آنها اقدامات احتیاطی مضاعف انجام 

شود، معلق کرده است.

اف ای تی اف بار دیگر به ایران فرصت داد

رئیس کل بانــک مرکزی، آزادی ورود دهها 
قلــم کاا از طریق مرزنشــینان و ملوان را 
از دایــل بروز نوســان ارز در روزهای اخیر 
دانســت و اعام کــرد: از هیــات وزیران با 
فوریت تجدیدنظــر در این مصوبه را خواهم 
خواســت.به گزارش ایرنا، عبدالناصر همتی 
پس از بازگشت از سفر چین، روز پنجشنبه 
در یادداشت اینستاگرامی دایل رشد نرخ ارز 
در روزهای اخیر را تشریح کرد و نوشت: در 
سه روز گذشته بازار ارز شاهد نوسانات همراه 
با رشد نرخ ارز بود. در حالی که از اوایل هفته 
با مجوز صادره به آن بخش از صادرکنندگانی 
که درخصوص نحوه باز گرداندن ارز خود به 
چرخه اقتصاد عملکرد خوبی داشته اند، قائدتا 
بایستی شاهد عرضه بیشتر ارز و کاهش نرخ 
آن می بودیم.»چرا اینگونه شــد؟ یک دلیل 
بر می گردد به مصوبه آزادی ورود دهها قلم 
کاا از طریق مرزنشــینان و ملوانان.«رئیس 

شــورای پول و اعتبار تاکید کرد: در شرایط 
تحریم و محدودیت های ارزی، این دســته 
از تصمیمــات، واردات اجناس غیر ضرور در 
موقعیت زمانی تحریم را افزایش داده و قطعاً 
موجــب افزایش تقاضای ارز در ســلیمانیه، 
دوبی، هرات،.... و متعاقبا در بازار ایران شده 
است.همتی افزود: از هیات وزیران با فوریت 
تجدید نظر در این مصوبه را خواهم خواست؛ 
باید روش دیگری برای این کار یافت. امروز 
ثبات بــازار ارز برای کشــور امری بســیار 
ضروری اســت.رئیس کل بانک مرکزی در 

عین حال تاکید کرد: البته عامل مهم روانی 
اجاس FATF هم مزید بر علت شــده که 
البته، اطاعات دریافتی حاکی است در این 
مقطع نیز احتمال تعلیق بســیار زیاد است.

به گــزارش ایرنا، مدیرکل امور مرزی وزارت 
کشــور چند روز پیش از تصویب آیین نامه 
خروج ۱۰۰ قلم کاا از ۱۳۳۹ قلم کااهای 
ممنوعه برای مرزنشینان در مناطق مرزی و 
ملوانــان و همچنین آیین نامه ورود ۴۸ قلم 
کاای مورد نیاز مرزنشینان با معافیت ۱۰۰ 
درصدی حقوق ورودی برای مواد خوراکی و 

۵۰ درصدی مصارف خانگی خبر داد.
به گفته شهریار حیدری، این اقدام با هدف 
ایجــاد رونق در فعالیت های تجاری مناطق 
مرزی تصویب شــد و بر این اساس، از این 
پس مرزنشــینان، ملوانان و شــرکت های 
تعاونی مناطق مرزی استان های کرمانشاه، 
کردســتان، آذربایجان غربی، سیســتان و 
بلوچستان، خوزستان، بوشهر و هرمزگان می 
توانند بدون نیاز به ثبت ســفارش نسبت به 
ورود ۱۰۰ قلم کاا از فهرســت ۱۳۳۹ قلم 
از کاای ممنوعه گــروه چهارم اقدام کنند.
حیــدری اظهار داشــت: بــا تصویب هیات 
دولت مقرر شــد واردات ۴۸ قلم کاا توسط 
مرزنشــینان، ملوانان و شرکت های تعاونی 
مناطق مرزی از ۱۰۰ درصد معافیت حقوق 
ورودی برخوردار شــده و برای کااهای غیر 
خوراکی نیز از تسهیات ۵۰ درصد معافیت 

بهره مند شوند.

شــرکت های بیمــه توافق کــرده اند برای 
مدیریت بخشی از زیان وارد شده، از ابتدای 
اســفندماه ۲,۵ درصد تخفیفی را که قانون 
بیمه شــخص ثالث برای خریداران در نظر 
گرفته است اعمال نکنند.به گزارش ایرنا، در 
ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث آمده است: 
»شــرکت های بیمه می توانند تا ۲,۵ درصد 
کمتر از نرخ های مصوب شورای  عالی بیمه را 

ماک عمل خود قرار دهند.«
بر این اســاس، اعمال تخفیف بیشتر از ۲,۵ 
درصد توسط شــرکت های بیمه، منوط به 
کســب مجوز از بیمه مرکزی اســت و بیمه 
مرکزی در اعطای این مجــوز باید توانگری 
مالی شــرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ 
رقابت پذیری شــرکتهای بیمه را مدنظر قرار 
دهد؛ همچنین شرکت های بیمه می توانند 
در صورت ارائه خدمات ویژه به مشــتریان، 
با تایید بیمه مرکزی تا ۲,۵ درصد بیشــتر 
از قیمــت های تعیین شــده توســط بیمه 
مرکــزی، از بیمه گذار دریافــت کنند.با این 
حال زیانده شــدن رشته شــخص ثالث در 
ســال های اخیر و بویژه امســال که هزینه 
های ناشی از خسارت تصادفات رانندگی به 
دلیل نوسان نرخ ارز بیشتر شد، شرکت ها را 
بر آن داشت تا از همین ۲,۵ درصد تخفیف 
هم صرف نظر کنند.در این پیوند کمیسیون 
راهبردی ســندیکای بیمه گــران ایران به 
عنوان نهاد صنفی صنعــت بیمه ۲۴ بهمن 
مــاه مصوب کرد: »همه شــرکت های بیمه 
عضو ســندیکا »از اول اسفند ماه ۹۷ اعمال 
تخفیف ۲,۵ درصدی بیمه شــخص ثالث را 
متوقف« و نتیجه را به سندیکا گزارش کنند 
تا در شــورای عمومی بررسی شود.دلیل این 
تصمیم، محدودیت های عملکردی شــرکت 
های بیمه در رشته شــخص ثالث خودرو و 
باا بودن غیرمتعارف ضریب خســارت آنها« 
اعام شده که سبب شده است بیشتر شرکت 
ها با ضرر و زیان های هنگفتی مواجه شوند.

محمد ابراهیــم کاردگر که در زمان تصویب 
قانون بیمه شــخص ثالث بــه نمایندگی از 
شرکت های بیمه در جلسات کمیسیون های 
تخصصی مجلس حضور مــی یافت، در این 
باره گفته است: تا پیش از تصویب این قانون، 
شرکت ها تخفیف های باایی را برای جذب 
حق بیمه نامه های بیشــتر در رشــته های 
مختلف به بیمه گذاران می دانند که تعیین 
ســقف ۲,۵ درصدی سبب شد این وضعیت 
مدیریت شود.به گفته این مدیر صنعت بیمه، 
این تبصره از قانون بیمه شخص ثالث سبب 
شد تا در چند سال اخیر حدود هشت درصد 
نســبت خسارت در رشته بیمه شخص ثالث 

بهبود یابد.
 بیمه ها در اعمال تخفیف مختارند

»علی اصغر عنایت« رئیــس کارگروه بیمه 
های اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران در 
این باره به خبرنگار اقتصــادی ایرنا توضیح 
داد: در مــاده ۱۸ قانون بیمه شــخص ثالث 
و تبصــره های آن، هیــچ الزامی برای اینکه 
بیمه ها بــه بیمه گــذاران تخفیف بدهند، 
وجــود ندارد بلکه این اختیار را دارند که اگر 
بخواهند، حداکثر ۲,۵ درصد تخفیف اعمال 
کنند.وی درباره نامه دبیر کل سندیکای بیمه 
گران درباره اینکه شرکت های بیمه به طور 

هماهنگ دیگر این تخفیــف ۲,۵ درصدی 
را اعمال نکنند، اظهار داشــت: این تصمیم 
جمعی صنعت بیمه بوده است و البته هنوز 
هم اجرای آن به شــرکت ها بســتگی دارد.

عنایــت در عین حال تاکید کــرد: واقعیت 
این اســت که از تیرماه امسال، نوسان های 
ارزی هزینه های مالی ناشی از خسارت های 
اتومبیل را به شــدت افزایش داد که میزان 
آن بــرای خودروهای خارجی ۵ برابر و برای 
خودروهای داخلی ۳,۵ برابر بوده اســت.وی 
افزود: هرچند آمار خســارت های این رشته 
هنوز نهایی و تکمیل شده اما می توان گفت 
به دلیل همین افزایش نرخ ها، شرکت های 
بیمه امســال با زیان باایی در رشته شخص 
ثالث مواجه باشند و ضروری است این رشته 

مدیریت شود.
 ضریب خســارت به بیش از 100 درصد 

رسیده است
رشته بیمه شخص ثالث با اینکه حدود ۳۷,۴ 
درصد از ســبد بیمه کشور را در اختیار دارد 
و از آن به عنوان »ویترین صنعت بیمه« یاد 
می شــود، در یک دهه اخیر زیان باای ۹۰ 
درصــد را تجربه کرده در حالــی که از نظر 
بیمه مرکــزی ضریب خســارت قابل قبول 
برای این رشته باید حداکثر ۱۰ درصد باشد.

نگاهی به سالنامه آماری بیمه مرکزی نشان 
می دهد که در بازه زمانی ســال های ۸۷ تا 
۹۱ ضریب خســارت در این رشته به ترتیب 
۹۴,۴ درصد، ۹۱ درصد، ۹۱,۹ درصد و ۸۹,۸ 
درصد و ۹۰,۱ درصد بوده است.در سال های 
۹۲ تا ۹۵ ضریب خســارت در این رشته به 
بیش از ۱۰۰ درصد رســید؛ یعنی به ترتیب 
خســارت هــای ۱۰۳,۷ درصــدی، ۱۰۵,۹ 
درصدی، ۱۰۴,۴ درصدی و ۱۰۵,۹ درصدی 
را تجربه کرد.با تصویب و اجرای قانون بیمه 
شــخص ثالث در سال ۹۵ ، ضریب خسارت 
در سال گذشته به ۹۳,۱ درصد بهبود یافت 
اما امســال به دلیل نوســان نرخ ارز، فعاان 
صنعت بیمه انتظــار دارند دوبــاره ضریب 
خســارت در این رشته به باای ۱۰۰ درصد 
برسد.از این رو غامرضا سلیمانی رئیس کل 
بیمه مرکزی چندی پیش در پاســخ به ایرنا 
برای حل مشــکل زیانده شــدن این رشته 
در شــرکت های بیمه اظهار داشت:با توجه 
به اینکه ضریب خســارت در رشته شخص 
ثالث باای ۱۰۰ درصد اســت، باید این این 
رشــته کنترل شود تا شرکت ها در پرداخت 
خسارت با مشــکل مواجه نشوند.رئیس کل 
بیمه مرکزی افزود: برای اصاح این رشــته، 
نرخ های بیمه شــخص ثالث هم باید واقعی 
شــود که این موضوع در شورای عالی بیمه 
که اسفندماه برگزار می شود، بررسی خواهد 
شد.وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته 
شــده ۲ هزار میلیارد تومان از خسارت های 
بیمه شــخص ثالث واقعی نیســت، توضیح 
داد: با بررســی اولیه بیمه مرکزی حدود ۲۰ 
درصد از خسارت هایی که پرداخت می شود 
بر اســاس مســتندات کافی نیست و برخی 
موارد سوانح ســاختگی نیست و کنترلی در 
این بخش وجود ندارد.وی با تاکید بر راننده 
محور شدن بیمه نامه شخص ثالث گفت: این 
یکی از روش هایی اســت که خسارت ها را 

کم می کند.

رییس کل بانک مرکزی:

 آزادی ورود کااهای مرزی و ملوانی 
از علل نوسان ارز است

چرا تخفیف بیمه شخص ثالث حذف شد؟
 گزیده خبر



گری ســیک عضو پیشین شورای امنیت ملی 
آمریکا در گفت و گو با موسســه پژوهشــی 
 )Aspen Insitute Italia( اســپین ایتالیا
افزود که ترامپ در آرزوی بازگرداندن ایران به 
میز مذاکره خواهد ماند، چرا که تهران حاضر به 
انجام چنین کاری به خاطر فشارهای اقتصادی 
نخواهد شــد.به گزارش پنجشنبه شب ایرنا به 
نقل از تارنمای اسپین )موسسه ایتالیایی فعال 
در زمینه سیاست خارجی و روابط بین الملل(، 
عضو شــورای امنیت ملی آمریــکا در دوران 
جیمی کارتر جرالد فوردˈ،̍  ریاست جمهوری̍ 

ˈ و ˈرونالد ریگانˈ درباره سیاســت ترامپ در 
خصوص برجام یادآورشد که ایاات متحده هر 
 JCPOA( چنــد با خروج از توافق هســته ای
2015( و اتخاذ سیاســت تحمیــل ›حداکثر 
فشار‹ به اقتصاد ایران آسیب رسانده است، اما 
روی هم رفته سیاستی کاما اشتباه و به شدت 
غلط در پیش گرفته است. چرا که موجب شد 
تهــران بیش از پیش راه ایســتادگی را پیش 
گیرد و نهایتا یک اســتراتژی و مقابله طوانی 
با واشــنگتن را برگزینــد.وی توضیح دادکه 
در این میان مخالفت روســیه، چین و اروپا با 
سیاســت ترامپ و فاصله افتادن میان اروپا و 
ایاات متحده نیز موجب انزوای آمریکا خواهد 

شد.به عقیده مقام پیشین آمریکایی، برخاف 
ترامپ، جان بولتون و مایک پمپئو از مشاوران 
وی در سیاست خارجی صریحا بیان کرده اند 
که هدف آنها مذاکره نیست، بلکه تغییر دولت 
تهران اســت. درخواست های رسمی پمپئو از 
ایــران برای مذاکره در واقــع به منظور تغییر 

دولت در این کشور است.سیک افزود:زمانی که 
پمپئو مدیر سیا بود، پرونده ایران را در فهرست 
مــوارد اضطراری قرار داد و زمانی که به وزارت 
خارجه آمد، یک گروه عملیاتی برای بسیج همه 
عناصر و سیاســت های ضد ایرانی در سراسر 
دولت ایاات متحده را ایجاد کرد. اتحاد دولت 

ترامپ با اســرائیل، عربستان سعودی و امارات 
نیز در ادامه همان سیاست تغییر دولت است.به 
گفته عضو پیشین شورای امنیت ملی آمریکا، 
با این حال ترامپ همیشــه بر این نکته تاکید 
کرده که سیاست وی درباره ایران بازگرداندن 
این کشــور به میز مذاکره است. هرچند این 
روند از سوی تهران مردود و ترامپ نمی تواند 
این رویکرد را اجرا کنــد.وی همچنین گفت 
که صبر اســتراتژیک تهران در مقابله با دولت 
واشــنگتن هزینه های خاص خود را دارد. اما 
به هر حال ایران آن را به عنوان یک سیاســت 
برگزیده اســت.ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
18 اردیبهشــت 1396 خروج آمریکا از برجام 
را اعام کرد اما بافاصله دیگر کشورهای امضا 
کننده این توافق یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان، 
چین و روسیه ضمن محکوم کردن خروج این 
کشور از این توافق چندجانبه بین المللی، تاکید 
کردند که به برجــام پایبند مانده و از تجارت 
شــرکت هایشــان با ایران حمایت می کنند.

تحریــم هایی که آمریکا یک جانبه علیه ملت 
ایران اعام می کند، از مدت ها قبل شروع شده 
و جامعه جهانی با آنها همراهی نکرده تا جایی 
که ترامپ مجبور شده اســت از برخی از آنها 

عقب نشینی کند.

آماده مذاکره با ریاض هستیم
رئیس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر این که ایران در مسائل فنی 
مرتبط با صنعت هسته ای با هیچ مشکلی مواجه نیست گفت: در 
صورت نیاز، ایران قادر اســت در سطحی بااتر از قبل از امضای 

برجام فعالیت های هسته ای خود را از سر بگیرد.
به گزارش ایســنا، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی 
کشــورمان با حضور در برنامه »سناریوها« شبکه الجزیره گفت: 
ایران هیچ مشــکلی در مســائل فنی برنامه های هسته ای خود 
ندارد. ما اگر نیاز باشــد و روزی برنامه های هســته ای خود را از 
سر بگیریم در سطحی بســیار بااتر از آنچه که پیش از امضای 
توافــق برجام انجام می دادیم، برنامه های هســته ای خود را پی 
خواهیم گرفت.وی گفت: توانمندی های هسته ای ایران تعطیل 
نشــده است و پتانســیل های ما در این زمینه کامًا حفظ شده 
اســت. ایران می تواند غنی ســازی اورانیوم را بسیار بهتر از قبل 
در دســتور کار قرار دهد.علی اکبر صالحی با اشــاره به نشست 
اخیر ورشو نیز گفت که این نشست هیچ اهمیتی برای جمهوری 
اســامی ایران ندارد و هیچ دستاوردی نیز نداشت. عدم حضور 
وزرای خارجه یا مســئوان ارشــد کشــورهای اروپایی نشان 
دهنده شکســت این کنفرانس پیش از برگــزاری آن بود. ایران 
سیاست های خود را براساس شرایط جاری در منطقه بنا می کند 
نه بر پایه کنفرانس های شکســت خورده.رئیس سازمان انرژی 
اتمی در پاسخ به سوالی درباره تحریم های آمریکا علیه کشورمان 
با تأیید برخی ســختی ها که این تحریم ها برای مردم کشورمان 
داشته، بعید دانست که تحریم های آمریکا و مشکات اقتصادی 
باعث ایجاد یک آشــوب گسترده یا شــورش مردمی بشود.علی 
اکبر صالحی درباره ازســرگیری فعالیت های هسته ای کشورمان 
نیز به الجزیــره گفت: یک هیئت تخصصی تصمیم گیری درباره 
توافق هسته ای ایران را برعهده دارد و اگر این هیئت به خروج از 
توافق هسته ای رأی دهد، سازمان انرژی اتمی ایران آماده است 
که در هر زمانی فعالیت های خود را از ســر بگیرد.او در پاسخ به 
ســوالی درباره برنامه های موشکی کشورمان و احتمال جنگ با 
اسرائیل نیز تاکید کرد که برنامه موشکی و موشک های بالستیک 
جمهوری اسامی ایران غیرقابل مذاکره است. علی اکبر صالحی 
درباره تهدیدات اســرائیل گفت: اســرائیل هیچ وزنی در منطقه 
ندارد و چنین تهدیدی از سوی رژیم صهیونیستی مضحک است.

او در عین حال از آمادگی کشــورمان برای مذاکره با عربســتان 
ســعودی جهت حل اختافات میان دو کشور خبر داد و گفت: 
ایران دستش را برای مذاکره به سوی عربستان دراز کرده است.

 شکایت پدر عروس داعش از
 دولت ترامپ

خبرگزاری فرانســه دیروز )جمعه( خبر داد که پدر یک شهروند 
آمریکایی که به گروه داعش در ســوریه پیوسته و اکنون اظهار 
پشــیمانی می کند، از دولت دونالد ترامپ رســماً شکایت کرده 
است.به گزارش ایســنا، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، 
در هفته جــاری اعام کرد که اجازه نخواهــد داد زنی که زاده 
ایاات متحده و به گروه داعش در سوریه پیوسته بود، به آمریکا 
بازگردد؛ چرا که او دیگر شهروند این کشور نیست.مایک پامپئو، 
وزیــر خارجه آمریکا هم گفته بود کــه هدی مثنی که در حال 
حاضر همراه فرزند خردســالش در یــک اردوگاه پناهجویان در 
ســوریه به ســر می برد، هیچ مدرک قانونی برای اثبات ادعایش 
در زمینه شــهروندی آمریکا را ندارد.این در حالی اســت که به 
گفته وکیل هدی مثنی، او که 2۴ سال دارد زاده نیوجرسی، در 
شمال شرق آمریکا است.حال پدر هدی مثنی که یک دیپلمات 
سابق یمنی است، از دادگاه فدرال در واشنگتن خواسته است که 
هویت و ملیت دخترش را تأیید کرده و اجازه دهد که او به اتفاق 
فرزندش به آمریکا بازگردد. پدر فرزند هدی مثنی یک عضو گروه 

داعش بوده که در سوریه کشته شده است.

۲۰۰ سرباز آمریکایی در سوریه 
می مانند

ســخنگوی کاخ سفید اعام کرد که 200 سرباز آمریکایی برای 
مدتی در ســوریه جهت حفظ »صلح« باقی می مانند.به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا دســامبر اعام کرد که نیروهای آمریکایی در سوریه که 
شمارشان به 2000 تن می رسند از این کشور خارج خواهند شد. 
با این حال ترامپ تحت فشار مشاوران برای اصاح سیاست خود 
و تضمین حمایت از نیروهای کرد سوری که با داعش می جنگند 
قرار گرفته است.ســارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید در بیانیه ای 
اعام کرد: 200 سرباز برای مدتی نامشخص جهت حفظ »صلح« 
در سوریه باقی می مانند.تصمیم آمریکا برای باقی ماندن تعدادی 
از سربازان این کشور در سوریه باعث می شود هم پیمانان اروپایی 
واشنگتن در کمک به ایجاد منطقه »امن« در شمال شرق سوریه 
و نظارت بر آن مشــارکت داشته باشند.پیشــتر رهبر نیروهای 
مخالف ســوری که مورد حمایت آمریکا هستند بر لزوم استقرار 
نیروهای بین المللی متشکل از 1000 تا 1500 سرباز برای کمک 
به نابودی کامل داعش تاکید کرده بود.تصمیم آمریکا برای باقی 
ماندن 200 سرباز در سوریه از میزان انتقادات از ترامپ می کاهد. 
یک مسئول ارشــد آمریکایی اعام کرد: این پیام واضحی برای 
هم پیمانان ما و اعضای ائتاف است مبنی بر این که ما تا حدی 
نیروهای خود را در ســوریه حفظ خواهیم کرد.کاخ سفید اعام 
نکرده که این نیروها در چه مناطقی مستقر خواهند شد یا مدت 
استقرارشان چقدر طول خواهد کشید. اما یک مسئول آمریکایی 
که خواســت نامش فاش نشود گفت: طرح اولیه ما شامل حفظ 
نیروهایمان در شمال شــرق سوریه و پایگاه التنف است. برنامه 
ریزی ها همچنان ادامه دارد و احتمااً تغییراتی در این طرح رخ 
بدهد.مســئوان آمریکایی به خبرگزاری رویترز اعام کردند که 
پاتریک شاناهان، وزیر دفاع موقت آمریکا هفته گذشته در مونیخ 
نشســتی را با تعدادی از وزرای دفاع هم پیمــان آمریکا درباره 
سوریه برگزار کرد. حاضران در این نشست بر لزوم اتخاذ اقدامات 
امنیتی در شمال شرق سوریه بعد از عقب نشینی آمریکا از این 
کشور تاکید کردند. قرار است شاناهان امروز با وزیر دفاع ترکیه 

دیدار کند.

وزیر خارجه پاکستان: 
درباره حمله تروریستی زاهدان با ایران 

همکاری می کنیم
وزیر امور خارجه پاکستان گفت این کشور درخصوص حمله تروریستی 
اخیر در استان سیستان و بلوچستان آماده هرگونه همکاری با جمهوری 
اسامی ایران است.به گزارش روز جمعه ایرنا، ›شاه محمود قریشی‹ طی 
گفت وگو با شــبکه خبری ›دنیا نیوز‹ پاکســتان افزود اسام آباد حمله 
تروریســتی زاهدان را به شدت محکوم کرده و در این خصوص با تهران 
در تماس است.قریشــی خاطر نشــان کرد که گفت وگوی مشروحی با 
دکتر ظریف همتای ایرانی خود انجام داده و عاوه بر این پاکســتان یک 
هیات کارشناســی به تهران اعزام کرد که اعضای آن با مقامات ســپاه 
پاسداران انقاب اسامی نیز دیدار کردند.وی تاکید کرد ایران و پاکستان 
بر همکاری مشــترک توافق کرده اند و ما نیــز قطعا نگرانی های طرف 
ایرانــی را رفع و تمامی اختافات را حل خواهیم کرد.این دیپلمات بلند 
پایه پاکســتانی اظهار داشت که تهران و اسام آباد در گذشته نیز روی 
مســائل مشــابهی با یکدیگر همکاری کرده اند و انشااه ما از هیچ گونه 
همکاری با ایران دریغ نخواهیم کرد.در حادثه تروریســتی 2۴ بهمن ماه 
در جاده خاش- زاهدان 27 نفر از مرزبانان ســپاه پاســداران به شهادت 
رسیدند و 12 نفر نیز زخمی شدند.در پی این حادثه، خانم رفعت مسعود 
ســفیر پاکستان توسط دســتیار وزیر و مدیرکل آسیای غربی به وزارت 
امور خارجه احضار شد.فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی درباره 
حمله تروریستی اخیر در سیســتان وبلوچستان گفت: دولت های خائن 
امارات و عربســتان بدانند صبر جمهوری اســامی ایران به سر آمده و 
نظام اســامی حمایت های مخفیانه از گروهک هــای تکفیری را تحمل 
نخواهد کرد.سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری در مراسم تشییع پیکر 
پاسداران در اصفهان افزود: سکوت پاکستان نشان دهنده نوعی حمایت 
از این گروهک هاست و سازمان اطاعاتی پاکستان باید در این خصوص 

پاسخگو باشد.

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه به تجاوزهــای اخیر 
صهیونیســت ها به مسجد ااقصی اشــاره کرد و گفت: 
سکوت مرگبار برخی دولت های منطقه موجب تشویق 
و گســتاخی صهیونیست ها در تعدی و تعرض به اماکن 
تاریخی و اسامی فلسطین شده است.به گزارش پنجشنبه 
شب ایرنا به نقل از وزارت امورخارجه، بهرام قاسمی با اشاره 

به تجاوز و تعرض های اخیر صهیونیســت ها به مسجد 
ااقصی و اماکن تاریخی و اسامی بیت المقدس اشغالی، 
این اقدام غاصبان قدس را محکوم کرد.سخنگوی وزارت 
امور خارجه افزود: فرایند کشــتار و پاکســازی نژادی - 
مذهبی در بیت المقدس از زمان اشغال سرزمین فلسطین 
به صورت مستمر و سازمان یافته در جریان بوده اما سکوت 

مرگبار برخی دولت های منطقه در قبال تجاوزهای مکرر 
صهیونیست ها، مشارکت و همراهی آنها با نمایش مضحک 
آمریکایی - اسرائیلی ورشو و نیز برقراری ارتباطات پنهان 
و آشکار با عامان کشتار مردم فلسطین موجب تشویق 
و گســتاخی صهیونیست ها در تعدی و تعرض به اماکن 
تاریخی و اسامی فلسطین بویژه در بیت المقدس شده 

است.قاسمی ضمن تجلیل و تقدیر از پایداری و مقاومت 
مردم فلســطین بویژه ساکنان بیت المقدس در حفاظت 
و حراست از اماکن مقدسه خواستار اقدام فوری و عملی 
کشورهای اسامی و مجامع و سازمان های بین المللی از 
جمله سازمان ملل متحد در محکوم کردن اقدام های اخیر 
صهیونیست های نژاد پرست و جلوگیری از تداوم آن شد.

 گزیده خبرسکوت دولت های منطقه صهیونیست ها را گستاخ کرده است

گزیده خبر
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دیپلماسی

گری سیک عضو سابق شورای امنیت ملی آمریکا: 

ترامپ در آرزوی مذاکره با تهران می ماند

رئیس جمهــور ونزوئا در اظهاراتــی از تصمیمش 
برای بســتن مرز این کشور با برزیل خبر داد و اقدام 
خوان گوایدو، رهبر مخالفان برای وارد کردن کاروان 
کمک های انسان دوستانه به داخل ونزوئا را »تحریک 

آمیز« خواند.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
فرانســه، نیکواس مادورو، رئیس جمهور ونزوئا در 
اظهاراتی تصمیمش برای بستن مرز ونزوئا با برزیل 
تا اطاع ثانوی را در میان تداوم نزاع  با خوان گوایدو، 

»رئیس جمهور خود خوانده« ونزوئا برای وارد کردن 
یک کاروان کمک های انســان دوستانه خارجی ابراز 
داشــت.مادورو در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که 
بستن کامل مرز ونزوئا با کلمبیا را هم در نظر دارد.

مادورو چندی پیش به ارتش ونزوئا دستور داده بود 
یک پل مرزی مهم با کلمبیا را به منظور جلوگیری از 
ورود کمک های خارجی از شهر کوکوتا کلمبیا تحت 

کنترل درآورد. 

برخاف ترامپ، هدف جان بولتون و مایک پمپئو تغییر دولت تهران است

مادورو دستور بستن 
مرز برزیل را داد
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مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست
تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس
طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من
بر امید دانه ای افتاده ام در دام دوست

سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر
هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست

بس نگویم شمه ای از شرح شوق خود از آنک
دردسر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست

گر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیا
خاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوست

گنجینه

پزشــکان در مطالعه اخیرشــان دریافته انــد که می تــوان از روش اصاح ژن 
»کریسپر”)Crispr( برای تزریق ویروس بی خطر به مغز جنین به منظور تغییر 
ژن های کلیدی استفاده کنند.به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین، دانشمندان 
»دانشــگاه کارولینای شمالی”)University of North Carolina( در حال 
توسعه ساختار رادیکالی ژن درمانی هستند که توسط آن می توانند یک اختال 
ویران کننده را با اصاح جهش در مغز جنین در رحم درمان کنند.طی این درمان 
که تاکنون هرگز انجام نشده است پزشکان، یک ویروس بی ضرر که سلول های 
عصبــی را آلوده می کند را به مغز جنین وارد می کنند و ســپس مجموعه ای از 
مولکول هایی را که عیوب ژنتیکی را اصاح می کنند، فراهم می کند.آزمایشــات 
نشــان می دهد که این درمان در دوره سه ماهه دوم بیشتر مؤثر خواهد بود زیرا 
 Mark(”در آن زمان مغز جنین در مراحل اولیه رشــد قــرار دارد.“مارک زیلکا
Zylka(، عصب پژوه “دانشــگاه کارولینای شــمالی«، گفت: این درمان به یک 
اختال مغزی نادر به نام »ســندرم آنجلمن”)Angelman syndrome( که 
ساانه حدود ۱۵ هزار کودک به آن مبتا می شوند، منجر می شود. کودکان مبتا 
به این بیماری دارای مغز کوچک هســتند و اغلب تشنج کرده و در راه رفتن و 

خوابیدن مشکل دارند. 

پژوهشــگران کلمبیایی در بررســی جدیدی دریافتند که ناحیه خاصی از مغز 
موسوم به »قشر سوماتوسنسوری« نقش مهمی در یادگیری و حافظه دارد.

دانشــمندان  نیــوز،  نوروســاینس  از  نقــل  بــه  و  ایســنا  گــزارش  ه  ـ ـ ب
»مؤسســه زاکرمان “)Zuckerman Insitute( کلمبیا دریافته اند ناحیه ای 
از مغــز که بــا پردازش اطاعــات پایه ای حســی مرتبط اســت، می تواند به 
مشخص کردن شــکل پیچیده ای از فعالیت ذهنی منجر شود. پژوهش جدید 
آنها که روی موش ها صورت گرفته، نشــان می دهد »قشر سوماتوسنســوری” 
)somatosensory(، منطقه ای از مغز که مســئول پردازش حس امســه 
است، نقش مهمی در »سامانه پاداش مغز« دارد. یادگیری بر مبنای پاداش نوع 
پیچیده ای از یادگیری اســت که به مغز اجازه می دهد یک کار را با یک نتیجه 
لذت بخش ارتباط دهد.قشر سوماتوسنسوری، بخشی از دستگاه حسی است که 
یک سیســتم پیچیده از نورون های حساس را در بر می گیرد.این پژوهش نشان 
می دهد که یادگیری و حافظه، به نواحی کمی از مغز محدود نمی شــوند بلکه 
به مغز نفوذ می کنند. »رندی برونو” )Randy Bruno(، پژوهشــگر ارشد این 
پروژه گفت: مغز ما در برقراری ارتباط و اتصال میان اطاعات گوناگون، استادانه 
عمل می کند اما محل ذخیره این اطاعات، هنوز یک پرسش بدون پاسخ است. 

ناســا به تازگی یک تیم تحقیقاتی را گردهم آورده تــا وجود موجودات بیگانه 
در ســیارات دیگــر را مورد بررســی قرار دهند.بــه گزارش ایســنا و به نقل 
از دیلی میل، ناسا به تازگی از ایجاد مرکزی به نام “CLDS” خبر داده که هدف 
از ایجاد آن جست وجوی حیات بیگانگان است.ناسا مدعی شده که به زودی علم 
قادر خواهد بود برای وجود حیات بیگانگان پاسخی قطعی ارائه دهد.ناسا در این 
پــروژه با محققانی خارج از این آژانــس فضایی همکاری خواهد کرد تا هرگونه 
عائم موجودات فرازمینی را ردیابی کند.“توری هولر”)Tori Hoehler( یکی 
از محققان ناســا و مرکز “CLDS” گفت: ما هم اکنون دارای تخصص های علمی 

و مهندسی ازم هستیم تا به سوال بزرگ وجود حیات بیگانگان پاسخ دهیم.
عاوه بر آن جامعه بزرگ دانشمندان امروزی نیز برای مواجهه با این چالش آماده 
هســتند.وی ادامه داد، ما برای رسیدن به بهترین نتیجه و دستیابی به موفقیت 
نیازمند ابزارها و راهبردهایی هستیم که ما را به سمت پیدا کردن زندگی در یک 
دنیای دیگر سوق دهند.شرایطی که در این دنیاها وجود دارد، بسیار منحصر به 
فرد بوده و نه تنها از زمین متفاوت است، بلکه با جهان های بیگانه دیگر نیز تفاوت 
 Georgia(”دارد.قرار است در این پروژه ناسا با محققان »مؤسسه فناوری جورجیا
Tech University( و دانشگاه “ُجرج تاون”)Georgetown( همکاری کند.

نقش مهم بخشی از مغز در یادگیریدرمان اختاات نادر مغز جنین با ژن درمانی

»قصر شیرین« میرکریمی 
 هم گزینه اکران 

نوروزی شد
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چهره روز
نیکای ایوانوویچ لوباچفسکی  فرزند پراسکوفیا الکساندروفنا و ایوان ماکسیموویچ لباچفسکی ریاضی دان روس است. لوباچفسکی، هر چند 
دربارهٔ موضوعات متنوعی از قبیل مکانیک، اخترشناســی، نظریهٔ احتماات، تحلیل ریاضی )آنالیز(، و جبر پژوهش کرد و مقاله و کتاب 
نوشــت اما نام او را فعالیت در زمینهٔ هندســه و ابداع هندسهٔ نااقلیدسی در تاریخ ماندگار کرد. امروزه اغلب هندسه هذلولوی را به نام او 
هندسه لوباچفسکی می نامند.لوباچفسکی اولین کسی بود که عمًا مقاله ای در زمینهٔ هندسهٔ نااقلیدسی نوشت او در ۱۲۰۸ ه. ش ۱۸۲۹ 
م. مقالهٔ خود را به روسی نوشت اما به دلیل دور بودن روسیه از کانون های علمی در آن زمان کار او چندان مورد توجه واقع نشد و یانوش 
بویویی بدون اطاع از کار لوباچفسکی دو سال بعد در ضمیمهٔ ۲۶ صفحه ای کتاب تنتامن که توسط پدرش فورکوش بویویی نوشته شده 
بود مطالبی دربارهٔ هندسهٔ نااقلیدسی نوشت. چند سال بعد از مرگ لوباچفسکی ارزش کارهای او قدر دانسته شد و به عنوان بینانگذار یکی 
از هندسه های اقلیدسی که در سطح هذلولوی صادق است و طبق آن از یک نقطه خارج یک خط بی نهایت خط به موازات آن می توان 
کشید شناخته شد. اکنون در کنار هندسه اقلیدسی چند هندسهٔ دیگر وجود دارد که مهم ترین شان یکی هندسهٔ لوباچفسکی یا هذلولی 
و دیگری هندســه ریمانی یا هندســه بیضوی است. پس از کارهای فلیکس کاین از آغاز قرن بیستم، مبنای جدیدی برای طبقه بندی 
هندسه ها ایجاد شده است.لوباچفسکی علناً با تعلیمات و عقاید کانت در بارهٔ فضا به مثابهٔ شهود ذهنی به مبارزه پرداخت. بر اساس فلسفه 

کانت ذهن انسان تنها قادر به درک یک فضا و یک نوع هندسه است و آن هندسه اقلیدسی و محال است.

ناسا به دنبال یافتن حیات بیگانه است

منبع: تسنیم

کاریکاتور

۹۰درصد کارگران از خوردن گوشت محرومند
 متأسفانه با توجه به شرایط اخیر فاصله بین خط فقر و تورم به 53 درصد رسیده است و در این 

شرایط حقوق یک کارگر کفاف 10 روز از ماه را می دهد. اوضاع کارگران در این شرایط خوب نیست 
مثًا 90 درصد کارگران این روزها از خوردن گوشت محروم هستند زیرا حقوق آنها کفاف خرید 

گوشت را نمی دهد.

لوباچفسکی؛ ریاضیدان روس  

کتاب »جنگ چهره ی زنانه ندارد« اثر »ســوتانا آلکســاندرونا الکسیویچ« را »عبدالمجید احمدی« به فارسی برگردانده است. در این کتاب، 
جنگ جهانی دوم از نگاه زنان روســی توصیف می شــود که تجربه ی حضور در این جنگ را داشته اند. الکسیویچ )۱۹4۸( جایزه ی ادبی نوبل 
را در رشته ی مســتندنگاری از آن خود کرده است. در توضیح پشت جلد آمده اســت: »جنگ چهره ی زنانه ندارد، روایت پرفرازونشیب این 
مستندنگار باروسی  است از روزگار و خاطرات زنانی که در ارتش اتحاد جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم جنگیدند و حاا بعد از سال ها 
از کابوس ها، تنهایی و هول های شان می گویند. او چندصد نفر از این زنان را می یابد و با تمام شان حرف می زند. از هر قشری هستند؛ پرستار، 
تک تیرانداز، خلبان، رخت شــور، پارتیزان، بی ســیم چی و... و خاطرات تکان دهنده اند... . زنانی که پوتین پوشیدند و در ترکیب خاک و خون 
و ترس زنده ماندند... . الکســیویچ با تدوین این آدم ها کنار هم کلیتی می ســازد متناقض و شورانگیز، پرهیاهو و صامت... . کتاب، گاه شامل 
چنان لحظاتی می شود که فراتر از خوانده ها و شنیده های مرسوم است درباره ی جنگ. بی پرده و عریان است و ناگهان مادری را به ما نشان 
می دهد که برای عبور از خط بازرســی آلمانی ها بچه اش را نمک اندود می کند تا تب کند و ســربازان بهراسند از تیفوس و او بتواند در قنداق 
بچه ی گریان با پوســت ملتهب سرخ شــده دارو ببرد برای پارتیزان ها... و این کتاب چنین آدم هایی ا ست... .« کتاب حاضر را نشر »چشمه« 

منتشر کرده است.

پیشنهاد جنگ چهره ی زنانه ندارد

تخت گاز

دریاچه »دال« در سرینگر کشمیر

کمپانی ولوو تراکس اولین سری از کامیون های الکتریکی خود را به مشتریان سوئدی تحویل داد. این کامیون ها 
به شرکت رنووا که در زمینه ی بازیافت فعال است و همچنین به شرکت لجستیک TGM تحویل داده شدند.

به گزارش پدال فعًا میزان تولید و تحویل این کامیون ها محدود و کم است اما تولید سری کامیون های الکتریکی 
FL و FE در نیمه دوم ســال جاری شروع خواهد شــد. بازارهای اروپایی اولین جایی هستند که کامیون های 
بدون آایندگی ولوو را دریافت خواهند کرد.راجر آلم رئیس ولو تراکس می گوید:همکاری نزدیک ما با رانندگان و 
مصرف کنندگان باعث شده ما در بازه ی زمانی کوتاه راه حل های حمل ونقل الکتریکی شده ای را توسعه دهیم که 
از نظر پرفورمنس، مسافت رانندگی، حمل بار و استفاده از کامیون با استانداردهای سطح باایی همخوانی دارند.

رانندگانی که با این کامیون ها سر و کار خواهند داشت قبًا شانس تست آن ها را داشته اند. مدیر ولوو تراکس اضافه 
می کند:رانندگان به طور ویژه ای تحت تأثیر قوای محرکه ی پاسخگو، شتاب گیری سریع و بی وقفه و سر و صدای 
پایین کامیون های ما قرار گرفته اند.او گفته ولوو همچنین به دنبال کاهش تأثیر محصوات دیزلی و گازسوز خود 
روی محیط زیست و آب وهوا می باشد.اما باید گفت نبود صدای پیشرانه و آایندگی اگزوز باعث ایجاد شرایط کاری 
بهتر برای رانندگان و البته محیط زیست می شود.اما از نظر توانایی های عملکردی، کامیون FL ظرفیت ۱۶ تنی 

داشته درحالی که مدل قوی تر FE می تواند محموله هایی تا حداکثر وزن ۲7 تن را حمل کند.

رویای کامیون های الکتریکی ولوو به حقیقت پیوست!

پخش کننده فیلم جدید رضا میرکریمی از تاش 
بــرای اکران نوروزی آن خبــر داد.غامرضا فرجی 
به ایســنا گفت: فیلم »قصر شیرین« ساخته رضا 
میرکریمی که توسط شرکت »بهمن سبز« پخش 
خواهد شد، آماده اکران است و تاش می کنیم در 
صورت فراهم شدن شــرایط، در اکران نوروزی به 
نمایش عمومی درآید.این فیلم در سی و هفتمین 
جشنواره فیلم فجر جایزه بهترین فیلمنامه را کسب 
کــرد و در بخش های دیگر از جمله بازیگری نقش 
اول هم برای حامد بهداد، نامزد دریافت جایزه بود.

حامد بهداد، ژیا شــاهی، اکبر آئین، آزاده نوبهار، 
محمد اشــکان فر، محمد عســگری، یونــا تدین، 
نیوشا علیپور، بابک لطفی خواجه پاشا و زهیر یاری 
بازیگران این فیلم هســتند.»قصر شیرین« نهمین 
فیلم ســینمایی میرکریمی در مقــام کارگردان و 
اولین تجربه همکاری او با حامد بهداد است.عوامل 
تولید »قصر شــیرین« عبارتنــد از: تهیه کننده و 
کارگردان: سیدرضا میرکریمی، نویسندگان: محسن 
قرائی و محمد داودی بر اساس طرحی از سیدرضا 
میرکریمــی، مدیر فیلمبــرداری: مرتضی هدایی، 
طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی، برنامه ریز 
و دستیار اول کارگردان: محمد عسگری، صدابردار: 
ســعید بجنوردی، طــراح چهره پــردازی: محمود 
دهقانی، صداگذار: آرش قاســمی، منشــی صحنه: 
ماریا میرنژاد، دستیار اول فیلمبردار: همایون قربانی، 
عکاس: حافــظ احمدی،مجری طرح و مدیر تولید: 

محمدصادق میرکریمی.
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