
آمریکا معافیت های نفتی ایران 
را تمدید نمی کند 

کاخ ســفید در اعامیه ای اطاع داد که ایاات 
متحده معافیت از تحریم های نفتی هشت کشور 
را تمدید نخواهد کرد.به گزارش ایسنا، به نقل 
از واشنگتن پست، کاخ سفید برای افزایش فشار 
بر روی ایران اظهار کرده است که معافیت های 
نفتی اعطا شده به هشت کشور برای تجارت با 
ایران را تمدید نخواهد کرد.دولت آمریکا سال 
گذشــته به دلیل »جلوگیری از افزایش قیمت 
نفت در بازارهای جهانی« به هشــت کشــور 
خریدار نفــت خام ایران معافیت از تحریم های 
نفتــی را اعطا کرد.وزیر امور خارجه آمریکا نیز 
اعام کرد: ما در تاش هستیم که درآمد نفتی 
ایران را به صفر برســانیم و در این ارتباط هیچ 
معافیت نفتی را دیگر برای هیچ کشوری تمدید 
نمی کنیم.عصر دیروز)دوشنبه( مایک پمپئو در 
نشستی در آمریکا با اعام این خبر گفت: ما در 
تاش هستیم که درآمد نفتی ایران صفر شود. 
بر تحریم های اعمال شده نظارت داریم و آن را با 
دقت به پیش می بریم.پمپئو در ابتدای سخنان 
خود در ارتباط با ایران با بیان اینکه حدود یک 
ســال پیش آمریکا از برجام خارج شد و در پی 
آن رئیس جمهور ترامپ یک کارزار بزرگ علیه 
ایران را آغاز کــرد .وی با اظهار کرد که ما این 
کارزار را ادامه می دهیم تا ایران از دستیابی به 
منابعی که وی مدعی شد، ایران  از آنها جهت 
ایجاد بــی ثباتی در منطقه اســتفاده می کند 
محروم شود و به یک کشور عادی تبدیل شود.

وی در ادامه مدعی شد: پیش از خروج آمریکا 
از برجام و اعمال مجدد تحریم ها، ایران حدود 
۱۵ میلیارد دار از صدور نفت درآمد داشــت 
که طبق بررسی های ما تحریم ها باعث شده که 
بیش از ۱۰ میلیارد دار از این درآمدها را ایران 
از دست بدهد. درآمدهایی که برای حمایت از 
گروه های تروریستی از جمله حزب اه استفاده 
می شــد و ایران با استفاده از این درآمد تاش 
می کرد که برنامه موشکی خود را به پیش ببرد.

وزیر امور خارجه امریکا ادامه داد: در راســتای 
پیشبرد تحریم ها علیه ایران تحریم های نفتی 
علیــه تهران اعمال شــد و در ابتدا ما به هفت 
کشور در مورد این تحریم ها معافیت دادیم که 
بتوانند وابســتگی خود را به نفت ایران کاهش 
دهند و به دنبال منابع دیگری باشند. ما اکنون 
تصمیــم گرفته ایم که دیگر به هیچ کشــوری 
معافیت ندهیم و در راستای صفر کردن درآمد 
نفتی ایران حرکت کنیم. ما این تحریم ها را به 
پیــش خواهیم برد و با دقت بر روند اجرای آن 

نظارت داریم.

نماینده دادستان در پنجمین جلسه رسیدگی 
به پرونــده متهمــان تعاونی  البــرز ایرانیان 
گفت: نمی دانیم تســهیاتی که متهم ردیف 
اول مدعی اســت در میان مردم توزیع شده، 
به کجا رفته اســت و در واقع معتقدم با این 
تسهیات پولشویی می کرده تا منشأ پول ها 
مفقود شود.به گزارش ایرنا، نماینده دادستان 
روز دوشــنبه در پنجمین جلسه رسیدگی به 
پرونــده متهمان تعاونی هــای  البرز ایرانیان، 
ولــی عصر)عج(، فردوس و آرمان در شــعبه 
چهــارم دادگاه ویژه رســیدگی بــه جرایم 
اخالگران و مفســدان اقتصادی به ریاســت 
ابوالقاســم صلواتی با اشاره به اظهارات متهم 
ردیف اول در جلســه گذشــته دادگاه، اظهار 
داشــت: آقای امیرحسین آزاد طی چهار سال 
توانسته ۵۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد 
و اگر توانایی داشــت باید سپرده های مردم را 

افزایش می داد.
در ادامه جلســه همسر حامد کریمی یکی از 
مدیران البرز ایرانیان که دو سال پیش کشته 
شــد، با ارائــه توضیحاتی دربــاره نحوه قتل 

همسرش مطالبی را بیان کرد.
خانم مهرنیا گفت: از ابتدا برای تشــکیل این 
تعاونی قرار بود جذب ســپرده صورت گیرد و 
چون اولین تجربه کاری بود همســرم تاش 
می کــرد تــا از اطرافیان ســپرده بگیرد و بر 
همین اساس همه اقوام سپرده گذاری کردند.

وی افزود: هر بار که همســرم از آزاد مسائل 
تعاونی را پیگیری می کرد او می گفت که در 
حال گرفتن مجوز هســتیم ولی در سال 9۵ 
آزاد به همراه پدر خود اعضای شــورا را جمع 
کرد و بسیاری از ســپرده گذاران به پشتوانه 
پدرش اقدام کردند.مهرنیا ادامه داد: آزاد فقط 
می گفت ما به وجوه و ســپرده نیاز داریم تا 
اینکــه در بهمن ماه ســال 9۵ عقد کردیم و 
در اسفند به کیش رفتیم ولی از تعاونی البرز 
تمــاس گرفتند که مردم در مقابل موسســه 
تجمع کرده اند.وی افزود: همسرم حدود 4۰ 
دقیقه تلفنی صحبت کــرد و آزاد به او وعده 
می داد که اوضاع درســت می شــود و جای 
نگرانی نیســت ولی وقتی از کیش برگشتیم، 
دیدیم آزاد دستگیر شده است. البته با توجه 
به عملکرد حبیب نبی نیا رئیس شــعبه های 
کرج تعاونی او نیز بایــد یکی از متهمان این 
پرونده می بود، ولی نمی دانم چرا نامی از وی 
برده نمی شــود.وی گفت: از آن به بعد هیچ 
ســپرده ای از امیر جــذب نکردیم ولی چون 
پشت سر آزاد صحبت کرده بود او را به شعبه 

های مختلف تبعید مــی  کردند.مهرنیا افزود: 
قبل از تحویل سال 96 مردم در مقابل شعبه 
کرج تجمع کرده بودند و برگه ای به شعبه ها 
فکس شد و در آن پاراف یکی از معاونان بانک 
مرکــزی مبنی بر تایید مجوز موسســه دیده 
می شــد.وی ادامه داد: با توجه به شرایط آن 
زمان به همســرم گفتم که در محل کار خود 
حاضر نشود ولی او را تهدید کردند که اگر سر 
کار خود حاضر نشود، حقوقی نخواهد گرفت.

مهرنیا با اشاره به پرونده قتل همسرش کفت: 
امروز دو ســال از قتل همســرم می گذرد و 
من شاکی اصلی این پرونده هستم.من و پدرم 
اولین کسانی بودیم که به باای پیکر همسرم 
رســیدیم و دیدیم دستانش را از پشت بسته 
و به دهانش چســب زده بودند و ظاهرا او را 
بیرون از منزل به قتل رسانده و پیکرش را به 

داخل خانه منتقل کرده بودند.
وقتی به آزاد گفتــم چطور زنده ای در حالی 
که دوستت زیر خاک اســت، او با پوزخندی 
گفت مگر او را من کشتم. سوال من این است 
که چه کســانی بانی قتل همســر من بودند.

نماینده دادستان گفت: اظهارات همسر کرمی 
بیانگر زوایای رفتار آزاد و قریانی اســت و این 
دو نفر شعبه های البرز را در شهرستان هایی 
مانند ایام و همدان تاســیس می کردند که 
پدرش زمانی اســتاندار آنجــا بوده و با روابط 

پشت پرده فعالیت می کردند.
 متهم ردیف اول فقط هشــت میلیارد 

تومان به سپرده گذاران داده است
حسن قریانی متهم ردیف دوم گفت: در زمانی 
که هنوز موسسه البرز ایرانیان به ثبت نرسیده 
بود جلساتی تحت عنوان هیات مدیره تشکیل 
می شــد و چند جلســه ای با حضــور بنده، 
امیرحســین آزاد و محمــد حســن محبیان 
تشکیل شد البته محبیان تا خرداد 9۳ حضور 
داشت.وی با بیان اینکه ۱۱ میلیارد تومان در 
زمان تسویه حساب با موسسه به امیرحسین 
آزاد داده اســت، افزود: من دو سال است که 
زندانی هســتم اما زمانی که آزاد مراجعه کرد 
و گفت مشکل نقدینگی دارد، از من خواهش 
کرد که کمکش کنم و با توجه به ارتباطی که 
با دیگران داشــتم تاش کردم تا برخی منابع 
شرکت ولی عصر را با قیمت کارشناسی برای 
البرز ایرانیان خریداری کنم.قریانی افزود: اول 
دی ماه 9۵ بابت خرید چهار قطعه ملک ۵۰ 
میلیــارد تومان پول نقد به آزاد دادم و اگرچه 
یک سرمایه گذاری پرخطر بود، ولی تجمعات 
در مقابل موسسه البرز ایرانیان آغاز شده بود 

و به دنبال راه حلی برای رفع این مشــکات 
بودیــم.وی ادامــه داد: آزاد اعــام کرده که 
حســاب ۲4 هزار سپرده گذار را تسویه کرده 
در حالی که فقط هشت میلیارد تومان از ۵۰ 
میلیارد تومان در این مســاله هزینه شــده و 
بعدها متوجه شــدیم که وی ملک پارادیوم را 
به قیمت ۱۱ میلیــارد تومان خریداری کرده 

است.
وی با اشــاره به متواری بودن خود گفت: اگر 
بنده در مرجع قضایی حاضر نشــدم، به دلیل 
ایــن بود که به دنبال رفع مشــکات بودم تا 

اینکه در ۲6 خرداد 96 بازداشت شدم.
 سفر خارجی نداشتم

قریانی هرگونه اتهام حیف و میل و سفرهای 
خارجــی را رد کرد و گفت: هنــوز یک مهر 
خروج از کشــور در گذرنامه من وجود ندارد 

و من اهل مسافرت نیستم.
وی افــزود: منزل من از ســال 9۰ تا 96 یک 
واحد ۲۰۰ متری بوده که بعد از بازداشت من، 
خانواده ام به شهرســتان منتقل شدند. البته 
من چند خودرو خریداری کرده ام که آن را به 
عنوان سرمایه گذاری در شرکت برای موسسه 

ولی عصر هزینه کردم.
قریانــی گفت: در بحران هــای اولیه نیز ۲۰ 
میلیارد تومان از شرکت ولی عصر پرداختم تا 

یک سرمایه گذاری برای موسسه کرده باشم.
 آزاد با زد و بند به دنبال مجوز بود

نماینده دادســتان از نحوه شراکت قریانی با 
آزاد پرســید و این متهم گفت: در ســال ۸9 
فکر تاسیس یک موسسه در شرکت لیزینگ 
مطرح شــد که آن  زمــان نمایندگی لیزینگ 
خراســان را داشــتم و من گفتــم که چنین 
کاری با توجه به مشکات امکان پذیر نیست.

وی افزود: زمانی که با امیرحســین آزاد آشنا 
شــدم او به من گفت که در جلسه استانداران 
که با حضور بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی 
برگزار می شــود، صحبت می کنــد و در آنجا 
مجوز تاسیس موسسه را می گیرد. چون او می 
گفت به این شــخص دسترسی دارد در حالی 
که من چنین دسترسی نداشتم.وی همچنین 
محمدحسن محبی را از اقوام فریدون همتی 
پدر همســر امیرحســین آزاد نام برد که در 
جلسات موسســه البرز ایرانیان حضور داشت 
و گفت: پدر امیرحســین نیز در دفتر موسسه 
حضور پیدا می کرد.نماینده دادســتان درباره 
نامه بانــک مرکزی مبنی بر اخــال اقتصاد 
کشور از سوی موسسه البرز ایرانیان از قریانی 
پرسید و این متهم اظهار داشت: در سال 9۲ 

که حساب های موسسه البرز بسته شد، تصور 
می کردیم که مانند ســایر موسسات همچون 
فرشتگان می توان حساب هایی به نام رئیس 
یا نفر دوم شــعبه افتتاح کرد و طی اقرارنامه 
هایــی نیز اعــام می کردیم که حســاب ها 

مربوط به موسسه است.
وی افزود: من هشــت میلیارد تومان مخفیانه 
را قبول نــدارم زمانی که از موسســه خارج 
شــدم، در آن مقطع حضور نداشتم که بتوانم 
دســتوری بدهــم و به موجب توافــق با آزاد 
هشت میلیارد تومان به حساب من واریز شده 
و پس از آن موسســه پول نداشت و قرار بود 
به صورت اوراق ســپرده اماکی را خریداری 
کنیــم و اقدام به ســرمایه گذاری کنیم و اگر 
می خواستم پولشویی کنم این پول ها را جای 
دیگر منتقل می کردم.نماینده دادســتان در 
پاسخ به قاضی صلواتی که چرا هشت میلیارد 
تومان را به مبلغ یک  میلیارد تومان در هشت 
حساب ریخته اســت، گفت: من تصور کردم 
با تقســیم هشــت میلیارد تومان در هشت 
حســاب که هر کدام یک میلیارد تومان باشد 
به شــکلی راحت تر می توان کار را انجام داد 
و بــه همین دلیل پول هــا را دوباره تجمیع 
کردیم و همه این فعالیت ها در همان شــعبه 
صورت گرفت.وی درباره واریز هشت میلیارد 
تومان در ۲۸ اسفند 9۳ به حساب الهه اسدی 
گفت: ســوءتفاهمی در بازپرسی به وجود آمد 
و هر آنچــه را درک می کردم، توضیح دادم و 
آن موقع جزئیات را به یاد نداشــتم.نماینده 
دادســتان افــزود: قبول دارم ایــن پول ها از 
البته وضعیت  سپرده های مردم بوده اســت. 
حســاب های آن زمان مثــل اان نبود و آن 
دوره ترازی وجود داشــت و نماینده بازرسی 
داشتیم و تاش می کردیم تا به عنوان ارزش 
افزوده و سود برای موسسه این کارها را انجام 
دهیم.وی گفت: امیرحسین آزاد و قریانی هیچ 
سرمایه ای نداشته و مجوزی هم برای حضور 
در موسسه البرز ایرانیان نداشتند. آنان بدون 
هیچگونه مجــوزی و با ارائه مدرک جعلی به 
موسسه فردوســی ورود کردند و سپس اقدام 
به اخذ سپرده کردند.نماینده دادستان افزود: 
بانک مرکزی برای ســاماندهی مجوز می داد 
نه اخذ سپرده و متهمان با علم به این موضوع 
و با ســوءنیت اقدام می کردند.قاضی صلواتی 
ادامه رسیدگی به این پرونده را به فردا ساعت 
۱۳ موکول کرد و از اصحاب رســانه و ســایر 
حاضرین جلســه برای کوچــک بودن محل 

برگزاری جلسه عذرخواهی کرد.

 عراقی ها و آذربایجانی ها در صدر
گردشگران ایران

    مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری ،گفت: نخستین مقصد گردشگری شهروندان 
عراق و آذربایجان در ســال گذشــته ایران بوده اســت.»محمد ابراهیم 
اریجانی« در گفت و گو با ایرنا، با اعام این که ســال گذشــته حدود ۸ 
میلیون گردشگر خارجی وارد ایران شدند، گفت: عراقی ها و آذربایجانی ها 
در صدر این لیست قرار دارند.وی افزود: بیش از دو نیم میلیون عراقی به 
ایران آمدند اما هنوز میزان حضور گردشگران عراقی در ایران به مرز اشباع 
نرســیده است ولی دیگر انتظار افزایش خیلی بیشتر را نمی توان داشت.

این مســئول سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره 
گردشــگران عراقی ،گفت :در سیاست های جدید سازمان عراقی ها تنها 
به مشهد و قم نمی روند بلکه بازدید از شهرهای گردشگری ایران و خرید 
محصوات صنایع دستی از جمله دیگر برنامه های این گردشگران است.

سه شنبـه
3 اردیبهشت 1398

17 شعبان 1440
23 آوریل 2019
سال شانزد         هم

شماره 4066
2000 تومان 

8 صفحه

جنگنده ساختیم سود داشت یا زیان؟
در فضای مطالعات اقتصادی بحث مهمــی وجود دارد با عنوان 
اقتصــاد دفاعی یا به عبارتی هزینه فایده در دفاع از اســتقال و 
امنیت کشــور ها که ما در ایران امروز نسبت به قبل از انقاب با 
نگاه واقع بینانه تری به آن نگاه میکنیم.درسال ۱۳6۱ که جهاد 
خود کفایی در وزارت ســپاه را تاسیس کردیم و به ایجاد صنایع 
نظامی و دفاعی در وزارت ســپاه منجر شــد و خدای متعال را 
شــاکرم که امروز از پاک و زنجیر  برای رزمندگان ســاختن به 
ســاختن تنوعی از موشکهای با ســوخت جامد و مایع و رهیاب 
های نقطه زن منجر گردیده اســت . افتتاحیه ای داشتیم که در 
آن این معاونت را با سرپرســتی احمــد ادیب پایه ریزی کردیم 
که حقیر در ســخنرانی افتتاحیه که نوار ضبط شده آن موجود 
است، عرض کردم ما سه دســته تولیدات خواهیم داشت.دسته 
اول تولیداتی اســت که ما برای دفاع از کیان کشــور به این نوع 
تولیدات نیازمندیم ولی جهان استکباری نه به ما میفروشد و نه 
فضای دور زدن تحریم آنها را می یابیم لذا در جهت سیاستگذاری 
برای تولید این دســته اساسا قیمت تمام شده را لحاظ نخواهیم 
نمود و هر قیمتی تمام شوند انها را بصورت انبوه خواهیم ساخت 
و در فضای دفاعی کشور به کار خواهیم گرفت. دسته دوم دسته 
ای از اقام و تجهیزات دفاعی خواهند بود که به ما میفروشــند 
اما قیمتشــان با آنچه ما بعنوان قیمت تمام شده خواهیم داشت 
کمتر قابل رقابت است و طبعا در این خصوص منافع اقتصادر در 
کشــور را حفظ خواهیم نمود اما دسته سوم دسته ای از اقام و 
تجهیزات خواهند بود که در دنیا بازار فروش خواهند داشت و این 
دسته از اقام بکار کشورها و حتی جریانهایی خواهند خورد که 
منافع تجهیز دفاعی آنها بکار حمایت از جریان مقاومت خواهند 
امد ، که بنظرم این دســته از تجهیزات دفاعی بیمه نامه جریان 
مقاومــت خواهند بود و امروز خدای بزرگ را شــاکرم که آنچه 
در ان ســخنرانی افتتاحیه به دوســتان ارزشی خود در معاونت 
جهاد خودکفایی وزارت سپاه عرض کردم البته با کمی تاخیر به 
علت عدم همراهی دولتهای گذشــته اکن بکار هدفمند انقاب 
اســامی خورده و در جریانهای حمایت دفاعی بکار بسته شده 
اند. در خصوص قیمت تمام شــده تجهیزان هوایی و رادار ارتش 
جمهوری اسامی هم همان نقشه راه و چشم انداز مقاومت مبنا 
واقع شد و امروز تانکها و هواپیماها و رادار های متعددی ساخته 
میشــوند که بدون کوچکتری شبهه ای هم کاربردی تر از اقام 
مشــابه هستند و هم قیمت تمام شده انه بسیار کمتر است من 
باب مثال قیمت جنگنده اف ۲ میتسوبیشــی  در آخرین ورژن 
تولیدی  به رقم ۱۲۱ میلیون دار رسیده است و این قیمت عمًا 
بــا قیمت جنگنــده اف ۲۲  آمریکایی  بلحاظ قیمت رقابت می 
کند.نکته جالب اینکه  هواپیمای اف ۲ میتسوبیشــی که اساسا 
ورژن و یا کپی ژاپنی جنگنده اف ۱6 امریکایی ســاخت شرکت  
است با همکاری با خود اکهید مارتین آمریکا ساخته شده و به 
عبارتی ژاپنی هــا از امریکا تکنولوژی خریداری نموده اند. بقرار 
آنچه در مطبوعات منتشر شد ، شرکت اکهید مارتین  در دهه 
۱99۰ پیشــنهاد تولید تحت امتیاز اف ۱6 را به شــرکت ژاپنی 
میتسوبیشی پیشــنهاد داد که هزینه هر فروند حدود 4۵ تا ۵۰ 
میلیون دار تخمین زده می شــد ولی ژاپنی ها بر اساس غرور 
ملی خود تصمیم بر توسعه یک  ورزن بومی گرفتند که بسیاری 
از بخش های آن نیز در داخل ژاپن ساخته شد از اینرو هزینه این 
طرح بسیار باا رفت و قیمت آن سر به فلک کشید و امروزه طبق 
انچه اظهار میکنند از مبلــغ ۱۲۰ میلیون دار امریکا نیز فراتر 
رفته اســت. حال ماحظه کنید مشابه همین هواپیما با برخی 
کاربرهای بومی در ایران با تولید انبوه ساخته شد و قیمت تمام 
شــده ان تا حد بیش از یک ششم این عدد تخمین زده شده که 
باید گفت ما در اقتصاد دفاعی از غالب کشــورهای دنیا بســیار 
منطقی تر عمل می کنیم که نه تنها زیان نمیکنیم که در شرف 
بازار سازی بسیار بزرگی در میان همسایگان خود و همداستانان 

مقاومت نیز هستیم. 
والسام
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صفحه 2

متهم ردیف اول تعاونی البرز در پوشش تسهیات پولشویی می کرد

صفحه 7

چند روز پس از انتشــار گزارش بازرس ویژه رســیدگی به 
پرونده مداخله روســیه در انتخابات، دموکرات های ارشــد 
صریحاً اعام کردند، آماده اند تا روند اسیتضاح علیه رئیس 
جمهوری را آغــاز کنند حتی اگر این تاش موفقیت آمیز 
نباشد؛ مساله ای که واکنش شدید رئیس جمهوری آمریکا 
را به همراه داشت.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری 
هیل، ســه تن از رؤسای کمیته های دموکرات روز یکشنبه 

درباره احتمال روند استیضاح....

کاخ سفید در اعامیه ای اطاع داد که ایاات متحده معافیت از تحریم های 
نفتی هشــت کشــور را تمدید نخواهــد کرد.به گزارش ایســنا، به نقل از 

واشنگتن پست، کاخ سفید برای افزایش فشار بر روی ایران...

بلومبرگ نوشت: تصمیم برای پایان معافیت نفتی ایران بر عرضه تاثیر 
می گذارد و سبب افزایش بهای جهانی نفت خواهد شد.به گزارش ایرنا 

به نقل از بلومبرگ، آمریکا قرار بود دیروز اعام کند...

وزارت نیرو اعام کرد: به سبب بارش های مناسب سال آبی جاری )مهرماه 
گذشــته تاکنون(، میزان ذخیره آب ســدهای کشور با رشد 6۳ درصدی 

نسبت به دوره گذشته مشابه، به بیش از ۳9 میلیارد...

مجری طرح گندم کشور گفت: برآورد اولیه تولید گندم در اسفند ماه حدود ۱4 
میلیون و 7۰۰ هزار تن بود که با توجه به خســارت های ناشی از بارندگی های 

شدید و سیاب ها، تا امروز ۳۵۰ تا 7۰۰ هزار تن کاهش...

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بانک بستر اصلی توسعه مالی 
کشوری مختلف محسوب می شوند، در بازار پول بیشتر تامین مالی کوتاه 

مدت مدنظر است که در ایران این نقش از سوی بانک ها به...

استیضاح رئیس جمهوری آمریکا روی میز دموکرات ها

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

www.sobh-eqtesad.ir

کاهش شش درصدی صادرات ایران به اروپا

خبــر

سرمقاله

حمید رضا نقاشیان

آمریکا معافیت های نفتی 
ایران را تمدید نمی کند 

پایان معافیت مشتریان ایران، 
نفت را گران کرد

 78 درصـد مخـازن
 سـدها پر اسـت

 امسال 14 میلیون تن گندم
 در کشور تولید می شود

سیستم بانکی بستر اصلی 
توسعه مالی کشورهاست

حسن روحانی در نشست مطبوعاتی با نخست وزیر پاکستان:

ایران آماده تامین 
نیاز های نفت و گاز 

اسام آباد است



طرح حمایت از سپاه در مقابل آمریکا 
 اصاح و به کمیسیون امنیت ملی

 ارائه شد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از اصاح 
طرح حمایت از ســپاه در مقابل آمریکا خبر داد.ســید حسین 
نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسامی در گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، 
با اشــاره به جلسه غیر علنی صبح دیروز مجلس، اظهارکرد: با 
توجــه به اینکه طرح دو فوریتی تقویت جایگاه ســپاه در برابر 
آمریکا در دستور کار امروز مجلس قرار داشت، پیش از جلسه 
علنــی اریجانی رئیس مجلس اعام کرد برخــی از مواد این 
طرح ممکن اســت تبعات حقوقی داشته باشد و در مناسبات 
با همسایگان تاثیرگذار باشــد.وی افزود: روز گذشته نیز آقای 
اریجانی این موضوع را به فاحت پیشــه رئیس کمیســیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی اعام کرده بود، لذا کمیسیون 
امنیت ملی ۷ صبح امروز جلســه فوق العــاده برگزار کرد که 
اعضای کمیســیون با اعمال اصاحــات در این طرح مخالفت 
کردند.نقوی حســینی تصریح کرد: اعضای کمیسیون معتقد 
بودند که روند آئین نامه ای این طرح باید در صحن طی شــود 
و رئیس مجلس نمی تواند این طــرح را خود به تنهایی ارجاع 
بدهد.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: پس 
از ارجاع این طرح به کمیســیون، کمیته ای که این موضوع را 
پیگیری می کند، تشکیل جلســه داد و طرح مذکور را اصاح 
کرد، در این جلســه معاون وزارت امورخارجه، معاون حقوقی 
ســپاه، معاون حقوقی وزارت دفاع از سازمان اطاعات سپاه و 
وزارت اطاعات حضور داشــتند.نقوی حســینی گفت: پس از 
حدود ۳ ســاعت جلســه اصاحاتی در طرح مذکور ایجاد شد 
و متــن نهایی تدوین و برای تصویب در صحن به کمیســیون 

امنیت ملی ارائه شد.

ایحه مدیریت بحران کشور اصاح شد
نمایندگان مجلس ایحه مدیریت بحران کشور را جهت تأمین 
نظر شــورای نگهبان اصــاح کردند.به گزارش ایســنا، ایحه 
مدیریت بحران کشــور در دستور کار روز گذشته مجلس قرار 
گرفــت و نمایندگان برخی از بندهــای آن را برای تأمین نظر 
شورای نگهبان اصاح کردند.نمایندگان در تبصره ۲ ماده ۶ این 
ماده مقرر کردند جلسات شورای عالی مدیریت بحران کشور به 
صورت عادی حداقل هر ســه ماه یک بار و جلسات فوق العاده 
بر حســب ضرورت به پیشنهاد رئیس ســازمان و تأیید وزیر 
کشور تشکیل شود.این جلسات با حضور نصف بعاوه یک اعضا 
رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت نسبی آرا اتخاذ می شود.

نمایندگان در تبصره ۴ ماده ۶ این ایحه مقرر کردند: دبیرخانه 
شورای عالی مسئول اباغ و پیگیری اجرای مصوبات آن است 
این مصوبات با تأیید رئیس جلسه )رئیس جمهور یا معاون اول 
رئیس جمهور( و در غیاب وزیر کشور ازم ااجراست.نمایندگان 
همچنین در تبصره یک ماده ۸ این ایحه مقرر کردند: ساختار 
سازمانی مناسب و متناظر برای وظایف سازمان مدیریت بحران 
در سطوح استانی و شهرســتانی به ترتیب زیر نظر استاندار و 
فرماندار، متناسب با حجم وظایف، گستره ی جغرافیایی، شرایط 
اقلیمی و حساسیت های منطقه ای به پیشنهاد سازمان طراحی 
می شود و بعد از طی مراحل قانونی به تصویب سازمان اداری و 
استخدامی کشور می رسد.نمایندگان تبصره ۳ را به ماده ۸ این 
ایحه الحاق کردند که بر اســاس این عضویت رئیس سازمان 
مدیریت بحران در شورای عالی شهرسازی و معماری و شورای 
عالــی بیمه بدون حق رأی اســت.نمایندگان برای جزء ۱ بند 
الحاقی ۲ مــاده ۱۴ نیز وزارت راه را موظــف کردند با رعایت 
ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی، نقشه حریم گسل ها 
را با اولویت کان شهرها به همراه دستورالعمل های فنی نحوه 
ساخت و ساز در حریم گسل ها تهیه کند.نمایندگان همچنین 
برای رفع ایراد شورای نگهبان محل تأمین اعتبار برای ایجاد یا 
تقویت مراکز پایش و هشدار را نیز تعیین کردند.سایر بندهای 
ایــن ایحه نیز برای تأمین نظر شــورای نگهبان مورد اصاح 

شکلی و عبارتی قرار گرفت.

حقوق رزمندگان معسر کافی نیست
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسامی با تاکید بر این 
که حقوق رزمندگان معسر کافی نیست بیان کرد: این حقوق فقط 
۶۰۰ هزار تومان اســت که نه امسال و نه سال گذشته افزایشی 
پیدا نکرده است.به گزارش ایسنا، عبدالرضا مصری نماینده مردم 
کرمانشاه در مجلس شورای اسامی در تذکر شفاهی جلسه علنی 
مجلس گفت: افــرادی در مناطق عملیاتی، جنگی و امنیتی در 
هشــت سال دفاع مقدس حضور داشتند و خدمت کردند؛ ما در 
قانون برنامه ششــم تصویب کردیم که یک فوق العاده ای برای 
این عزیزان در نظر گرفته شــود. متأسفانه سازمان مدیریت در 
خصوص افرادی که هشت ســال در این مناطق خدمت کردند 
و سال گذشته بازنشسته شــدند یک ریال هم احتساب نکرد و 
فقط به حقوق شــاغلین اضافه کرد.وی افزود: نباید این عزیزان 
را از این امتیاز محروم کنید؛ چرا که در ماده ۶۸ قانون مدیریت 
خدمات کشــوری تاکید شــده که این فوق العاده ای است برای 
کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ و در مناطق عملیاتی 
فعالیت کردند امیدواریم به این موضوع توجه شــود.نمایندگان 
مردم کرمانشاه با اشــاره به موضوع رزمندگان معسر بیان کرد: 
امسال تصویب کردیم که میزان حقوق ۴۰۰ هزار تومان افزایش 
پیــدا کنند در حالی که رزمندگان معاصر در مجموع ۶۰۰ هزار 
تومان حقوق دریافت می کنند که حقوق این عزیزان نه امسال و 
نه سال گذشته اضافه نشده است. یک نفر با چند سر عائله چگونه 
می تواند با این حقوق زندگی کند آن هم عزیزانی که هشــت یا 
هفت سال در جبهه های نبرد حضور داشتند؟وی تاکید کرد: ما 
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مایحتاج ضروری در نظر گرفتیم؛ این در 
حالی اســت که گوشت دولتی و وارداتی کیلوی ۹۰ هزار تومان 
در فروشــگاه ها در نظر گرفته می شود و گوشت داخلی ۸۵ هزار 
تومان. گوشتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بود تا چند روز 
گذشــته قیمت ۴۰ هزار تومانی داشــت در حالی که دولت این 

قیمت را افزایش داده است؛ به حال معیشت مردم فکری کنید.

پذیرفتن FATF در شرایط فعلی قطعا به ضرر ماست
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب رسمی خود در توییتر پذیرش لوایح 
چهارگانه FATF را به ضرر کشور ارزیابی کرد.به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در 
 ،FATF حساب شخصی خود در توییتر نوشت:»در شرایط فعلی، پذیرفتن توصیه های
قطعا به ضرر ماست، اما پاسخ سریع و صریح »بله« یا »نه«، منافع ملی امروز و فردای 
ما را تأمین نمی کند.«او همچنین در ادامه از انتشار نخستین یادداشتش در این زمینه 
در شــماره امروز روزنامه نزدیک به خود با عنوان »ضرورت روزآمدسازی شیوه های 

مبارزه با نظام سلطه« خبر داد.

شورای هماهنگی اطاعات کشور برگزار شد
یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای هماهنگی اطاعات کشور در هفته بزرگداشت 
سربازان گمنام امام زمان )عج ( به ریاست وزیر اطاعات و با حضور همه روسای جامعه 
اطاعاتی کشور در محل وزارت اطاعات برگزار شد.به گزارش ایرنا از روابط عمومی 
وزارت اطاعات، در این جلســه ضمن بزرگداشت روز سرباز گمنام امام زمان )عج( 
و تبریک میاد باســعادت ولی اه ااعظم حضرت مهدی )عج(، گزارشی از آخرین 
وضعیت مناطق سیل زده توسط معاون امنیتی- انتظامی وزارت کشور و مسئولین 
ذیربط در ستاد بحران ارائه گردید و اعضای جلسه پیرامون ابعاد اقتصادی و اجتماعی 
 آن به تبادل نظر پرداخته و تدابیر ازم در رابطه با تمهیدات مورد نیاز را اتخاذ کردند.

در ادامه جلسه آثار و تبعات تروریستی قلمداد کردن سپاه پاسداران انقاب اسامی 
توسط استکبار جهانی در سطح داخلی و بین المللی توسط فرماندهان عالی سپاه مورد 
 بررسی قرار گرفت و نسبت به پیشنهادات اقدامات مقابله ای، بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه ضمن حمایت کامل و یکپارچه تمامی اعضاء جامعه اطاعاتی از سپاه 
پاسداران انقاب اسامی بر ضرورت اقدامات آفندی و مقابله ای با آمریکای جنایتکار 

تأکید شد.

بازدید هیات سازمان انرژی اتمی از مناطق سیل زده
بهروز کمالوندی روز دوشــنبه در راس هیاتی از سازمان انرژی اتمی برای بازدید از 
مناطق سیل زده و اهدای کمک های این سازمان به سیل زدگان وارد استان لرستان 
شد.بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اعام این خبر به ایسنا گفت: 
این کمک ها شامل کمک های غیرنقدی از جمله خوار و بار، لوازم بهداشتی، مصالح 
ســاختمانی و غیره است که امروز به مسئوان استان لرستان تحویل داده می شود.

وی هم چنین گفت که هم چنین در جریان بازدید از مناطق سیل زده این استان با 
مقامات و مسئوان مربوطه دیدار می کند.

 تعداد سرلشکرهای نیروهای مسلح ایران 
به ۱۴ نفر رسید

با ارتقاء درجه ســردار ســرتیپ پاسدار حسین ســامی فرمانده کل سپاه به درجه 
»سرلشکری« از سوی فرماندهی کل قوا، تعداد سرلشکرهای نیروهای مسلح کشورمان 
به ۱۴ نفر رســید.به گزارش ایسنا، یکشنبه شب فرماندهی کل قوا در حکم انتصاب 
سردار پاسدار حسین سامی به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی، به 
او درجه سرلشکری اعطا کردند.با این ارتقاء درجه، تعداد سرلشکرهای نیروهای مسلح 
کشــورمان به ۱۴ نفر رسید.درجه سرلشکری)دریابان( بااترین درجه ای است که به 
برخی فرماندهان نیروهای مسلح در حال خدمت در جمهوری اسامی ایران اعطا شده 
است.بر اساس قانون نیروهای مسلح، ارتقاء به درجات سرتیپی، سرلشکری و سپهبدی 
برحســب نیاز، با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح  و حکم فرماندهی کل قوا انجام 
می شود.پیش از این امیر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، سردار قاسم سلیمانی 
فرمانده نیروی قدس ســپاه، سردار محمد حســین باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح، سردار مصطفی ایزدی معاون امور راهبردی و اشراف فرماندهی کل قوا در ستاد 
کل نیروهای مســلح، سردار محمدعلی جعفری فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی 
بقیة اه)عج(، سردار غامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم اانبیا )ص(، دریابان 
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، سردار سید یحیی صفوی دستیار و مشاور 
عالی فرمانده کل قوا، ســردار محســن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
امیر علی شهبازی رئیس گروه  مشاوران  نظامی  فرمانده کل قوا، امیر عطااه صالحی 
جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سید حسن فیروزآبادی مشاور عالی 
نظامی فرماندهی کل قوا و امیر حســین حسنی سعدی جانشین فرماندهی قرارگاه 
مرکزی خاتم اانبیا)ص( از سوی آیت اه سید علی خامنه ای فرماندهی معظم کل قوا 

به درجه ی سرلشکری نائل شده اند.

پیام تبریک فرماندهان ارشد سپاه به سرلشکر سامی
فرماندهان ارشــد ســپاه در پیامی با تبریک انتصاب سردارسرلشکر حسین سامی 
به ســمت فرماندهی کل ســپاه، از مجاهدت ها و تاش های خستگی ناپذیر و موثر 
۱۲ ســاله سرلشــکر جعفری قدردانی کردند.به گزارش ایسنا، در پی انتصاب سردار 
سرلشــکر پاسدار حسین ســامی به سمت فرماندهی کل ســپاه پاسداران انقاب 
اســامی که با حکــم فرماندهی معظم کل قــوا صورت گرفت؛ فرماندهان ارشــد 
ســپاه در پیامی این انتصاب را تبریک گفتند.در بخشــب از متــن پیام فرماندهان 
 ارشــد ســپاه خطاب به  ســردار سرلشکر پاســدار حسین ســامی آمده است: 

خــدای بــزرگ را شــاکریم بــا تدبیــر مقــام عظمــای وایــت و رهبــری و 
و  موفــق  فرماندهــی  دوره  پایــان  در   ) مدظله العالــی  قــوا)  کل  فرماندهــی 
افتخارآمیــز ســرداری عالیقــدر  ،انقابــی و بصیــر، ســرداری دیگــر از همان 
 جنــس بــه »فرماندهی کل ســپاه پاســداران انقاب اســامی« منصوب شــد.

در این رهگذر بر خود وظیفه می دانیم با سپاس و قدردانی از مجاهدت ها و تاش های 
خستگی ناپذیر و موثر ۱۲ ساله سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری که دوره ای 
درخشان و معنادار از نقش آفرینی های سترگ و تعیین کننده سپاه در عرصه داخلی 
و منطقه ای و تضمین امنیت پایدار ملی و صیانت از استقال و تمامیت ارضی کشور 
و دفاع غیر محافظه کارانه از انقاب و نظام اسامی را در تعامل و هم افزایی با سایر 
نیروهای مسلح رقم زد؛ انتصاب شایسته ی آن برادر مجاهد و فرهیخته به فرماندهی 
این نهاد مقدس با حکم مبارک فرماندهی کل قوا را تبریک عرض می نماییم. بی تردید 
حسن اعتماد معظم له و پیشینه تابناک و موفقیت آمیز جنابعالی در سنگرهای متعدد 
مدیریتی و آراســتگی به زیور ایمان ،تقوا و عمل انقابی و درایت و هوشمندی قابل 
تحسین و نیز تبعیت و حمایت آحاد فرماندهان و کارکنان سپاه، پشتوانه ای مقتدر و 

مطمئن در پاسخ به انتظارات مندرج در حکم انتصاب به شمار خواهد رفت.

عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: اگر روزی آمریکا 
بخواهد ادب از خود نشان دهد، باید شگفت زده شد.

حجت ااسام سیدرضا اکرمی، عضو شورای مرکزی 
جامعــه روحانیت مبــارز در گفت وگو با باشــگاه 
خبرنگاران جــوان، به ارزیابی اقــدام اخیر آمریکا 

علیه سپاه پاســداران انقاب اســامی پرداخت و 
گفت: رفتار زشــت آمریکا در این ۴۰ سال انقاب 
علیــه ایران کاما روشــن و واضح اســت، بااخره 
نیش عقرب اقتضای طبیعی اوســت.وی ادامه داد: 
اگر روزی آمریکا بخواهد ادب از خود نشــان دهد، 

باید شگفت زده شــد، ظلم کردن و انجام کار های 
درنده ای از رفتار های معمولی آمریکاســت و امکان 
دارد که آمریکا قصد داشت با این اقدام هدیه ای به 
رژیم صهونیســتی و نتانیاهو دهد چراکه  طبیعیت 
آمریکا تجاوزگری است.حجت ااسام اکرمی با اشاره 

به تجاوزگری های آمریکا خاطرنشان کرد: آن ها یک 
روز بلندی های جوان را به کشــوری دیگر دادند و 
روز دیگر سپاه را مورد تحریم قرار دادند؛ آن ها برای 
اینکه خود را به جهانیان نشان دهند، دست به این 

اقدامات می زنند.

حجت ااسام سیدرضا اکرمی:

اگر آمریکا ادب داشته باشد، باید تعجب کرد
 گزیده خبر
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سیاسی

گزیده خبر

رئیس جمهور گفت: تهران و اسام آباد مصمم 
به توسعه همکاری های همه جانبه خود بدون 
اثرپذیری از کشــور ثالت هســتند.به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان،  حجت ااســام 
و المســلمین حســن روحانی روز گذشــته 
در نشســت مطبوعاتی که پــس از مذاکرات 
مشــترک هیات های عالیرتبه و امضای یک 
سند همکاری میان دو کشور برگزار شد، گفت: 
ایران و پاکســتان برای مبارزه با تروریسم در 
مرز های خود نیروی واکنش ســریع مشترک 
درنشست  جمهور  می دهند.رئیس  تشــکیل 
مشترک مطبوعاتی با نخست وزیر پاکستان با 
تاکید بر اینکه گام جدیدی در روابط دو کشور 
برداشته شده است، اظهارداشت: تهران و اسام 
آباد مصمم به توسعه همکاری های همه جانبه 

خود بدون اثرپذیری از کشور ثالت هستند.
روحانی با اشاره به اینکه متأسفانه در ماه های 
اخیر شاهد تنش هایی توسط تروریست هایی 
که ســبوعانه عمل می کردند، بودیم، تصریح 
کرد: خوشــحالیم که طرف پاکســتانی همه 
گروهک هایــی را که در ایــن منطقه فعالیت 
غیرانسانی دارند، تروریســتی اعام و با آنان 
برخورد قاطع می کند.رئیس جمهور همچنین 
به ارتقــاء همکاری های امنیتی بین نیرو های 
مردمی و اطاعاتی دو کشــور اشاره و تأکید 
کــرد: یک نیروی واکنش ســریع مشــترک 
در مرز های ایران و پاکســتان برای مبارزه با 
تروریسم تشــکیل خواهد شد.روحانی با بیان 
اینکــه ظرفیت های خوبــی در زمینه روابط 
اقتصادی – تجاری بین دو کشور وجود دارد، 
افــزود: دو طرف توافق دارند که روابط تجاری 
توسعه یابد و جمهوری اســامی ایران آماده 
است نیازمندی پاکستان در زمینه نفت و گاز 
را تأمین کنــد و همچنین اقدامات ازم برای 
اتصــال لوله گاز به این کشــور را انجام دهد.

رئیس جمهور ادامــه داد: آماده ایم تا صادرات 

برق از ایران به پاکســتان به ۱۰ برابر افزایش 
یابد.روحانــی با تأکید بر اینکه برای توســعه 
روابــط تجــاری کمیته تهاتر بیــن دو طرف 
تشکیل خواهد شد تا صادرات و واردات تهاتر و 
در یک حساب تسویه شود، تأکید کرد: عاقه 
داریم تا بنادر چابهار و گوآدر روابط بیشــتری 
داشته باشند و ارتباط بین این دو بندر با اتصال 
راه آهن گسترش یابد.رئیس جمهور همچنین 
تصریح کرد: مســایل مهم منطقه ای، ضرورت 
همکاری بیشــتر بین ایران و پاکستان برای 
ایجاد صلح و ثبات در افغانســتان و همچنین 
اقدامات نادرســت آمریکا در منطقه، بویژه به 
رسمیت شــناختن قدس به عنوان پایتخت 
رژیم صهیونیســتی و اشــغال جوان توسط 
این دولت نامشــروع و همچنیــن توهین به 
سپاه پاســداران انقاب اسامی مورد بحث و 
مذاکره قــرار گرفت.روحانی با تأکید بر اینکه 
ایران، پاکستان و ترکیه بنیانگذار اکو بودند و 

همواره در گذشته روابط خوبی داشتند، خاطر 
نشان کرد: امروز عاقه مند به توسعه روابط بین 
سه کشور هستیم و امیدواریم راه آهن استانبول 
به اسام آباد فعال تر شود تا از این طریق اروپا 
به پاکســتان و چیــن متصــل گردد.رئیس 
جمهور تأکید کرد: بسیار خوشحالم که اراده 
پاکســتان بر این است که این کشور در هیچ 
ائتاف جنگی شرکت نکند و نخواهد کرد و دو 
کشور به دنبال صلح و امنیت منطقه هستند.

روحانی تصریح کرد: مطمئنم که سفر نخست 
وزیر پاکستان به ایران نقطه عطفی در توسعه 
روابط دو کشور است.رئیس جمهور همچنین 
درخواست نخست وزیر پاکستان از وی برای 
دیدار از اســام آبــاد را پذیرفت.عمران خان 
نخست وزیر پاکستان نیز در این نشست با بیان 
اینکه با پیروزی انقاب اسامی در ایران شکاف 
عمیق و شکاف طبقاتی بین فقرا و ثروتمندان 
از بین رفته است، تصریح کرد: پاکستان نیز به 

دنبال چنین الگویی از انقاب اســامی ایران 
است.نخســت وزیر پاکستان با بیان اینکه اگر 
مسأله تروریســم بین دو کشور وجود نداشت 
اختافات افزایش نمی یافت، گفت: نباید اجازه 
دهیم که شبه نظامیان از خاک دو کشور برای 
اقدامات تروریستی استفاده کنند.عمران خان 
با اشــاره به اینکه جمهوری اسامی ایران نیز 
همانند پاکستان برای ســالیان دراز از مسأله 
تروریســم و خونریزی رنج برده است، گفت: 
نیازمند همکاری های بیشــتر برای مقابله با 
اعمال تروریســتی و خشــونت آمیز هستیم.

نخست وزیر پاکســتان همچنین بر ضرورت 
صلح و ثبات و امنیت در افغانستان تأکید کرد و 
گفت: آماده همکاری برای ایجاد صلح و امنیت 
در افغانستان هستیم و قطعاً راه حل برون رفت 
مشکات این کشور از طریق مسایل سیاسی 
خواهد بود و صلح و امنیت در افغانستان برای 
جمهوری اسامی ایران و پاکستان مفید و حائز 
اهمیت اســت.عمران خان همچنین اقدامات 
رژیم صهیونیســتی در اشغال جوان و تغییر 
پایتخت به قدس را خاف قوانین بین المللی 
دانست و تأکید کرد: این اقدامات ناقض حقوق 
اساسی و انســانی فلسطینیان است و همین 
وضعیت نیز در کشمیر وجود دارد که مردم این 
سرزمین نیز که به دنبال به رسمیت شناختن 
حق سرنوشت خود هستند سرکوب می شوند 
و ما مطئنیم مسأله کشمیر نه از طریق نظامی 
بلکه گفتگو های سیاسی قابل حل است.نخست 
وزیر پاکستان با تأکید بر ارتقاء همکاری های 
بین دو کشــور در زمینه هــای مختلف بویژه 
تجاری، اقتصادی، بهداشت و انرژی ادامه داد: 
دولت جمهوری اسامی ایران بعد از پیروزی 
انقاب اسامی پیشــرفت های قابل توجهی 
در بخش مراقبت های اولیه بهداشــتی داشته 
است که امیدواریم بتوانیم از این تجارب ایران 

استفاده ببریم.

معــاون اول رئیــس جمهور گفــت: پس از 
درگذشت شــادروان مریم میرزاخانی، دولت 
ایحــه ای تهیه کرد تا فرزنــدان بتوانند از 
مادران تابعیــت بگیرند.به گزارش ایســنا، 
اسحاق جهانگیری روز گذشته در جشنواره 
ملی زن و علم در دانشگاه تهران با بیان اینکه 
امیدوارم زنان عالم و دانشــمند مسیر رو به 
پیشرفت و توسعه کشور را ادامه دهند، اظهار 
کرد: خوشحالم شادروان پروفسور میرزاخانی 
توجه همه دســتگاه های اجرایی و نهادهای 
علمی را به موضوع علم جلب کرد. او افق های 
جدیدی در دانش ریاضیات ایجاد کرد. انتظار 
است او بیشتر مورد توجه باشد و دستگاه های 
اجرایی مسیری را که ادامه داده اند، با جدیت 
دنبال کنند.وی ادامــه داد: یک جوان نخبه 
ایرانی می تواند در سطح بین المللی بدرخشد 
و ایران را سربلند کند. ما دانشمندان زیادی 
در ســطح جهان داریم، این ها قهرمانان ملی 
و ســرمایه های علمی کشور هستند. با اتکا 
به این ســرمایه ها می توانیــم انگیزه ها و 
سرمایه های اجتماعی خود را افزایش دهیم 
و رویکردها و سیاست های اجرایی را اصاح 
کنیم.معــاون اول رئیس جمهور همچنین با 
بیان اینکه دولت شــنیده بود که شــادروان 

اصرار داشــت  میرزاخانــی 
ایرانی  تابعیــت  فرزنــدش 
داشته باشد،  افزود: بنابراین 
دولت قانون قدیمی تابعیت 
که فرزنــد از پــدر تابعیت 
مــی گرفت را تغییــر داد و 
به مجلس فرستاد  ایحه ای 
تا فرزند بتوانــد از مادر هم 
این ایحه  بگیــرد،  تابعیت 
در مجلــس اســت.وی بــا 

بیان اینکه باید بتوانیم کشــور را از شــرایط 
دشــوار پیش رو عبور دهیم، گفت: این کار 
با کمک سرمایه های علمی کشور انجام پذیر 
اســت. باید امید را در کشور افزایش دهیم، 
نخبگان کشور و اساتید دانشگاه باید افق های 
جدیدی پیــش روی جامعه باز کنند.معاون 
اول رئیس جمهور در ادامه با اشــاره به وقوع 

سیل در ۲۴ استان کشور در 
اوایل سال جاری، خاطرنشان 
کرد: کشور به این بارندگی ها 
به شــدت نیاز داشت. یکی 
از دغدغه هــای ما تأمین آب 
شرب شــهرها و روستاها در 
سال ۹۸ بود. حتی شهرهایی 
اصفهان، مشهد  مثل شیراز، 
و حتــی تهران مشــکل آب 
بارندگی ها  ایــن  داشــتند. 
نعمت بزرگی برای کشــور بود اما حدود ۴۰ 
هــزار میلیارد تومان هم بــه زندگی مردم و 
زیرســاخت های کشور آسیب وارد شد. البته 
این سیل جلوه های بسیار زیبایی را نشان داد 
و ملت ایران یک بار دیگر نشــان دادند یک 
ملت هستند و ظرفیت های جدیدی از خود 
نشــان دادند و از دل این سختی ها فرصت ها 

و ظرفیت هایی ایجاد شــد. کار زنان نخبه و 
دانشگاهیان این است که فرصت های بزرگ 
را از دل جامعه شناســایی کرده و در مسیر 
قاعده مند برای توســعه کشور قرار دهد.وی 
تاکید کرد: ما به زبان و فهم مشــترک برای 
حل مســائل کشــور نیاز داریم. ما به امید، 
تاب آوری، همبســتگی، تحرک و تفاهم نیاز 
داریم و وقت آن است که سرمایه های علمی 
کشــور به صحنه بیایند. وقتی سرمایه های 
علمی بــه میدان بیایند کارآمــدی افزایش 
می یابد، جفاســت که به اساتید دانشگاه ها و 
نهادهای علمی در کشــور کم توجهی یا بی 
توجهــی کنیم. آینده ایران در گرو توســعه 
علمی است.جهانگیری خاطرنشان کرد: زنان 
به عنوان بخش مهمی از جامعه در پیشرفت 
همه جانبه کشور باید سهم و جایگاه شایسته 
خود را داشــته باشند. بر اساس برنامه ششم 
توســعه باید حداقل ۳۰ درصــد از مدیریت 
کشــور در اختیار زنان باشد. در حال حاضر 
حدود ۴۷ درصد از دانشجویان کشور دختر 
بــوده و ۲۷ درصد از اعضــای هیأت علمی 
دانشگاه ها را زنان تشکیل می دهند. این یعنی 
وقتی که فرصت رقابت ایجاد شده است زنان 

جایگاه شایسته خود را به دست آورده اند،

نایب رییس مجلس شورای اسامی با تاکید بر این که قانون 
شــوخی بردار نیست، در پاســخ به تذکر حاجی بابایی گفت:  
دولت باید دقت ازم را داشــته باشــد و آن چه که مجلس 
در خصــوص افزایش حقوق کارمندان تصویب کرده اســت 
ازم ااجراست.به  گزارش  ایسنا، حمیدرضا حاجی بابایی، در 
جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسامی در تذکری 
با اســتناد به مواد »۱۸" تــا »۲۲" آیین نامه  داخلی مجلس 
شورای اســامی، بیان  کرد: هیات رییســه مجلس شورای 
اسامی باید از مصوبات مجلس در محاوره های عمومی دفاع 
کند. ما مصوبه ای در خصوص افزایش حقوق کارمندان دولت 
داشــته ایم، اما شاهد آن هســتیم که هر روز یک مسئول 
دولتــی در این خصــوص صحبت می کنــد و صحبت های 
متناقضی در خصوص نحوه اجرای آن مطرح می شود.وی در 
ادامه  اظهاراتش، خاطرنشان کرد: در حالی که قانون مصوب 
مجلس شورای اسامی در خصوص افزایش حقوق کارمندان 

در سال جاری کاما روشن است، خواهشمند هستم تا هیات 
رییسه بر این موضوع تاکید کند تا دیگر شاهد این صحبت ها 
نباشیم، چرا که همین  ۴۰۰ تومان برای بسیاری از کارمندان 
ارزشمند است و به آن نیاز دارند. کارمندان انتظار داشتند تا 
در فروردین ماه آن را دریافت کنند.به  گزارش  ایسنا، مسعود 
پزشکیان که اداره جلســه علنی مجلس شورای اسامی را 
برعهده داشت، در پاســخ به تذکر حاجی بابایی، بیان  کرد: 
حرف شــما درست اســت و دولت باید دقت ازم را داشته 
باشد که قانون مجلس شورای اسامی شوخی بردار نیست. 
آن چه که در خصوص افزایش حقوق در سال جاری تصویب 
شده اســت، ازم ااجراســت.همچنین دیروز نایب رئیس 
مجلس شــورای اسامی در پاســخ به تذکر یک نماینده در 
مورد کنترل سفرهای غیرضروری نمایندگان گفت: سفرهای 
خارجی نمایندگان نسبت به ســال گذشته یک سوم شده 
اســت، اما همین مقدار را پیگیــری خواهیم کرد.به گزارش 

ایســنا، محمدعلی پورمختار در تذکری شــفاهی در جلسه 
علنی دیروز مجلس شــورای اســامی ضمن عرض تبریک 
میاد امام زمان )عج( در تذکری به هیأت رئیســه مجلس 
شورای اسامی گفت: تحقیق و تفحصی در خصوص کنترل 
ســفرهای غیرضروری نمایندگان انجام داده ایم، متأســفانه 
اجرایی نمی شود. همچنین ورود و خروج هیأت رئیسه ثبت و 
ضبط نمی شود.این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس 
خطاب به وزیر راه و شهرســازی گفت: بسیاری از دستوراتی 
که قبًا صادر شده اســت هنوز باتکلیف باقی مانده است، 
لطفاً به این دســتورات رسیدگی کنید.مســعود پزشکیان 
در پاســخ به تذکر پورمختار تأکید کرد: ســفرهای خارجی 
نمایندگان نســبت به سال گذشته یک ســوم شده است.

پورمختار در پاســخ به او گفت: همین مقدار هم بی ضابطه 
است.مســعود پزشکیان در ادامه تصریح کرد: این موضوع را 

پیگیری می کنم.

معاون اول رییس جمهوری:

 باید کشور را از شرایط دشوار 
پیش رو عبور دهیم

مسعود پزشکیان: 

مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان ازم ااجراست

حسن روحانی در نشست مطبوعاتی با نخست وزیر پاکستان:

ایران آماده تامین نیاز های نفت و گاز اسام آباد است



مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامی آذربایجان غربی :
بهره برداری از یک هزار و چهارصدو 

هفتادمین واحد مسکونی روستایی مقاوم 
سازی شده شهرستان اشنویه

ارومیه-رونق - مهندس بدلی مدیرکل بنیاد 
مسکن در این مراسم در گفتگو با واحد خبر 
شهرســتان اشــنویه چنین بیان داشت که 
تاکنون بیش از 104 هزار نفر جهت دریافت 

تسهیات طرح ویژه بهسازی مســکن روستایی به شعب بنیاد 
مســکن در شهرســتانها مراجعه و از این تعداد تاکنون بیش از 
78 هزار نفر از محل تســهیات طرح ویژه بهسازی منازل خود 
را مقاوم ســازی نموده اند این واحدها بــا اعتبار بالغ بر 7410 
میلیارد ریال از محل تســهیات بانکی و 18525 میلیارد ریال 
آورده متقاضیــان و در مجموع 25935 میلیــارد ریال احداث 

گردیده است.

پرداخت بیش از ۷۳۰میلیارد ریال 
تسهیات بانکی برای خرید ماشینهای 

کشاورزی
مهندس پاســافر؛مدیر امور باغبانی سازمان 
جهاد کشــاورزی گیــان گفت:در ســال 
برنامــه هــای توســعه  97 در راســتای 
مکانیزاسیون کشاورزی با همکاری مدیریت 

جهادکشــاورزی شهرســتانها وشــعبات عامل بانک کشاورزی 
در ســطح اســتان ، برای خرید انواع ماشینها وتجهیزات در زیر 
بخش های مختلــف تولیدی به متقاضیان خرید ماشــینهای 
کشــاورزی، بیش از 730میلیارد ریال تســهیات بانکی باسود 
15درصد وبــاز پرداخت حداقل پنجســاله پرداخــت گردید.

وی گفت: ازاین محل بیش از 2800 دســتگاه انواع ماشینهای 
کشاورزی ازقبیل تراکتور ویژه شــالیزار و زراعی،تیلر،تجهیزات 
بانک نشــای برنج ، نشــاکار برنج،وجین کن موتوری شــالیزار 
،دروگر،کمباین مخصوص برنج،بیلر)بسته بند کاه وکلش(،هرس 
خردکن،تجهیــزات  سمپاش،کولتیواتور،سرشــاخه  چــای، 
 وســایر ادوات ودنبالــه بندهــای کشــاورزی جــذب گردید.

مهندس پاسافر خاطرنشان کرد: بابکارگیری ماشینهای برنجکاری 
جذب شده درسال 97 وماشینهای موجود از سنوات قبل پیش 
بینی میشود درسال زراعی 98-97 بیش از 137000هزارهکتار 
از مزارع شــالیکاری اســتان بصورت مکانیزه کشــت وبیش از 
1۶1000هزار هکتار نیز بااستفاده از کمباین های مخصوص برنج 

برداشت کردند .

 بقعه بی بی حوریه؛ ظرفیت گردشگری
 مذهبی بندر انزلی

محمدپور_ رشت؛ رئیس هیئت امنای بقعه بی بی حوریه بندر 
انزلــی گفت: بقعه بی بی حوریه که بــه روایت اهالی قدیمی 
بندر انزلی، منتســب به دختر امام موسی بن جعفر)ع( است 
از جملــه ظرفیت های گردشــگری مذهبــی این منطقه به 
شــمار می رود.به گزارش روابــط عمومی اداره کل اوقــاف و امور خیریه گیان 
و بــه نقل از ایکنــا گیان، مظفر صیادهنرور، رئیس هیئــت امنای بقعه بی بی 
حوریــه بندر انزلی اظهار کرد: بقعه بی بی حوریه قدمتی نزدیک به 500 ســال 
دارد و درخصوص نســب صاحب بقعه مســتندات تاریخی در دست نیست ولی 
 به باور عمومی اهالی بندر انزلی آن را منتســب به خواهر امام رضا)ع( می دانند.

وی افزود: نویسنده کتاب تاریخ جامع بندر انزلی در بخشی از کتاب خود بر اساس 
تحقیقات صاحب بقعه را از نوادگان امام موسی کاظم)ع( معرفی کرده ضمن اینکه 
بر روی ســردر و ساختمان بقعه نیز که در حال حاضر تخریب شده ضریح بنت 

موسی بن جعفر نوشته شده بود.

طی اباغیه صورت گرفت:
دستور استاندار قم به مدیران دولتی برای برگزاری 

هفتگی و منظم ماقات عمومی با شهروندان
اســتاندار قم طی اباغیــه ای، مدیران دولتــی را عاوه بر 
دیدارهــای معمولی و جــاری موظف به برگــزاری ماقات 
عمومی با شهروندان به صورت منظم و هفتگی کرد.به گزارش 
روابط عمومی اســتانداری قم، دکتر بهرام سرمست استاندار 
قــم، در این اباغیه ضمن موظف نمودن مدیــران دولتی برای برگزاری ماقات 
مردمی به صورت منظم و هفتگی عاوه بر دیدارهای معمولی و جاری تاکید کرد: 
برنامه ی دیدار با شهروندان باید در ساعات اولیه ی روز برگزار شود.سرمست مدیر 
کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قم را موظف کرد تا ضمن 
نظارت بر برنامه ی ماقات عمومی مدیران، بازخوردهای مردمی از نتیجه ی این 

ماقات ها را دریافت کند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری کرج گفت: 
نــگاه دولت در برنامــه ریزِی هزینه کــرد بودجه و 
دستورالعمل های اباغی باید با رویکرد حمل و نقل 
انســان محور و حوزه حمــل و نقل عمومی مطابقت 
داشــته باشدمحمدرضا احمدی نژاد در جلسه بهنگام 
ســازی مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر 

کرج که با حضور اعضای شورای ترافیک استان البرز 
و کارشناسان مربوطه در سالن جلسات باشگاه میاد 
برگزار شد، با اشاره اینکه مطالعات طرح جامع حمل 
و نقل کرج در سال 94 به تصویب رسید، اظهار کرد: 
در سال 94 نخستین مرحله بهنگام سازی مطالعات 
جامع حمل و نقل کرج آغاز شــد. وی با بیان اینکه 

در بهنگام ســازی مطالعات جامع حمل و نقل کرج 
مواردی نظیــر جمع آوری اطاعات و آمارگیری های 
مــورد نیاز از جمله آمارگیری مبدا و مقصد خانوار ها 
مورد بررســی قرار گرفت، افزود: ارائه پیشــنهادات و 
راهکارهای اساســی به منظور توسعه و تقویت حمل 
و نقل کرج از دیگر موارد حائز اهمیتی اســت که در 

این بخش انجام گرفته اســت.به گفته معاون حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری کرج در قرارداد بهنگام سازی 
مطالعات جامع حمل و نقــل اهدافی نظیر مدیریت 
تقاضای ســفر، کاهش سفر در ساعت اوج،  باز توزیع 
سفرها و افزایش سهم حمل و نقل عمومی از سفرهای 

درون شهری مد نظر قرار دارد.

 گزیده خبرضرورت توجه به حمل و نقل انسان محور در مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک کانشهر کرج

گزیده خبر
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استانها

مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان فارس با تاکید بر اینکه مردم از خرید 
ملخ های مرده خودداری کنند، گفت: این ملخ 
ها پس از سمپاشــی از بین رفتــه اند و ناقل 
سمومی هستند که برای امحای آنها استفاده 
شده است.حسین دبیری، در گفت و گو با ایرنا 
افزود: در صورتیکه اینگونه ملخ ها توسط انسان 
مصرف شود، مســمومیت فرد را در پی دارد.

وی اظهار داشــت: از حدود ســه ماه قبل که 
نخستین نشــانه های ملخ صحرایی )دریایی( 
در اســتان فارس مشاهده شد تمهیدات ازم 
برای مقابله بــا این آفت کشــاورزی در نظر 
گرفته شد و بیش از یک هزار و 500 هکتار از 
اراضی فارس سمپاشی شد.مدیر حفظ نباتات 
سازمان جهاد کشاورزی اســتان فارس ادامه 
داد: همچنین بیش از 15 هزار هکتار از اراضی 
شهرستان های امرد، ار و داراب سمپاشی و 
رصد شده اند و همین اقدام منجر به این شده 
که این آفت در این شهرستان ها کنترل شود.

دبیر افزود: سایر شهرستان های استان فارس 
هــم که احتمال هجوم ملخ به آنها وجود دارد 
بیش از 10 روز است که در آماده باش هستند.

وی، بیان کرد: همچنیــن برای مبارزه با ملخ 
های صحرایی، سم رایگان در اختیار کشاورزان 
قرار می گیرد و عاوه بر این سمپاشی توسط 
نیروهای متخصص ســازمان جهاد کشاورزی 
فارس تــا از بین رفتن ملخ های مهاجم ادامه 
دارد.بنا به گفته حامد عبداللهی، رئیس انجمن 

معرفی و حفظ آثار و بناهای تاریخی شهرستان 
گراش در جنوب اســتان فــارس، در روزهای 
اخیــر عده ای در این شهرســتان مبادرت به 
فروش هر کیلو ملخ سرخ شده به ازای هر کیلو 

400 تا ۶00 هزار ریال کرده اند.
سمپاشــی روزانه بیش از 2۰۰ هکتار از 

اراضی فارس
معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد 
کشاورزی فارس نیز به ایرنا بیان داشت: روزانه 
بیش از 200 هکتار از اراضی این استان برای 

مقابله با آفت ملخ صحرایی )دریایی( سمپاشی 
می شود.حسین پژمان افزود: بیش از 15 هزار 
هکتار از اراضی فارس رصد و پایش شــده اند 
با این حال اگر در هر منطقه 50 الی ۶0 ملخ 
در هر متر مربع مشــاهده شــد باید مبارزه با 
این آفت در دســتور کار قــرار گیرد از این رو 
به شــماری از شهرستان های فارس از جمله 
فراشــبند، زرین دشت و کازرون هشدار هایی 
برای مقابله با ملخ داده شده است.معاون بهبود 
تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس 

گفت: این آفت مضر برای محصوات کشاورزی 
از بهمن ماه 97 در شهرســتان های امرد و 
ُمهر رصد و پیش بینی شــد که در فروردین 
98 شاهد ورود موج جدیدی از این ملخ ها به 
استان باشــیم که این پیش بینی درست بود.

پژمــان ادامه داد: تا کنــون بیش از یک هزار 
و 500 هکتار از اراضی منابع طبیعی اســتان 
فارس برای مقابله با این آفت سمپاشــی شده 
و باغ ها و زمین های زراعی این اســتان نیز از 
هجوم ملخ های صحرایــی در امان مانده اند.

وی اضافه کرد: پس از ورود ملخ های صحرایی 
به اســتان فارس، شاهد ُکندی در حرکت این 
آفت کشــاورزی هستیم که می توان علت آن 
را افزایــش میزان بازندگی ها در این اســتان 
دانست.به گفته پژمان، همچنان رصد و پایش 
مزارع و اراضی کشاورزی استان فارس به ویژه 
در شهرستان های ار، امرد و داراب در حال 
انجام اســت.وی، در مورد تمهیداتی که برای 
مبارزه با این آفت در نظر گرفته شــده، اظهار 
داشت: افزون بر این که 2 آمادگاه برای مقابله 
سریع با ملخ های صحرایی در این استان فعال 
هستند 10 دستگاه ســمپاش و 2 هواپیمای 
ســمپاش در فارس به این کار اختصاص داده 
شــده تا در صورت مشاهده ملخ صحرایی در 
اراضی فارس، مبادرت به کانون کوبی آنها شود.

ملخ های زرد رنگ صحرایی )دریایی(، گروهی 
از ملخ های پرنده هستند که بزرگی آنها حدودا 

به 15سانتی متر می رسد.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی فارس:

ملـخ هـای مـرده را نخـرید



از سوی مهندس علیخانی؛
5 حوزه اساسی در زمینه کمك رسانی 
در حین مقابله با بحران سیل  تشریح شد

تولید  معاونت  فر-اهواز:سرپرست  وحیدی 
شــرکت ملی نفت ایــران بــا قدردانی از 
فعالیت های شرکت های تابع این شرکت 
در مدیریت بحران ســیل  خوزســتان، بر 
اســتمرار این اقدامات تاکید کرد .به گــزارش روابط عمومی، 
مهندس فرخ علیخانی روز شــنبه در نشست مدیریت بحران 
شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در اهواز اظهار داشت: 
شــرکت های تابع شــرکت ملی نفت ایــران علی الخصوص 
شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب همزمان با آغاز بحران 
ســیل در خوزستان، با برنامه ریزی و مدیریت منسجم، ضمن 
انجام فعالیت های مرتبط با نگهداشــت تولید، در 5 حوزه که 
در حین مقابله با بحران ســیل اساسی و مهم هستند خدمات 
ارزنده ای به مردم و مناطق سیل زده ارائه داده اند .وی گفت: 
این 5 حوزه شــامل پشتیبانی و ارســال تجهیزات و ماشین 
آات ترابری، تأمین امکانات اســکان اضطراری و موقت، ارائه 
خدمات پزشکی و بهداشــتی، تأمین مواد غذایی و مشارکت 
در بازگشایی راه های ارتباطی است .مهندس علیخانی افزود: 
در زمینه پشتیبانی و ارسال تجهیزات و ماشین آات ترابری، 
شرکت های نفتی بســیار عالی عمل کرد و هر آنچه در توان 
داشتند با هماهنگی ستاد بحران استانداری خوزستان به میدان 
آوردند .وی با قدردانی از فعالیت شبانه روزی مدیریت ترابری و 
پشتیبانی تولید مناطق نفت خیز جنوب، اظهار داشت: فعالیت 
های پشــتیبانی و تامین تجهیزات و ماشین آات امدادرسانی 
جزو فعالیت های استراتژیک مدیریت بحران محسوب می شود 
که در این خصوص اقدامات مناطق نفت خیز جنوب تحسین 
برانگیز است .سرپرست معاونت تولید شرکت ملی نفت ایران 
افزود: در خصوص اسکان ســیل زدگان نیز شرکت های تابع 
شرکت ملی نفت ایران با فراهم آوردن امکانات مورد نیاز نسبت 

به اسکان اضطراری و موقت آنان اقدام نموده اند .

 سرپرست معاونت مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
 در عملیات حفاری خبر داد :

حفر هفت حلقه چاه توسعه ای، توصیفی و تعمیری 
تکمیلی در فروردین ماه سال جاری  

وحیدی فر-اهواز:سرپرســت معاونت مدیرعامل شرکت ملی 
حفاری ایران در عملیات حفاری از حفر هفت حلقه چاه نفت 
و گاز توسعه ای، توصیفی و تعمیری تکمیلی در نخستین ماه 
سال جاری در مناطق نفتخیز خشــکی کشور خبر داد . به 

گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران محمد آل خمیس روز شنبه )31 
فروردین ماه( در این باره گفت: از این تعداد چاه، چهار حلقه توسعه ای و توصیفی 
و ســه حلقه تعمیری تکمیلی بوده است . وی با بیان اینکه در مدت پیش گفته  
14 هزار و 466 متر حفاری چاه ها توسط ناوگان این شرکت به ثبت رسید، افزود: 
پنج حلقه چاه حفر شده در این ماه در گستره شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
و دو حلقه در قالب پروژه ای بوده اســت . آل خمیس با اشاره به اینکه عملیات 
حفاری در طی سال حتی روزهای تعطیل نظیر ایام سال نو به صورت شبانه روزی 
استمرار دارد، اظهار کرد: در  اولین ماه سال با تاش و پشتکار کارکنان سختکوش 
شرکت در بخش های عملیات و پشتیبانی ، حفاری یک حلقه چاه 18 روز زودتر 
از برنامه به اتمام رسید . سرپرست معاونت مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران 
در عملیات حفاری گفت: مدت تعیین شده برای تعمیر این چاه نفتی در منطقه 
آبتیمور از سوی کارفرما 78 روز پیش بینی شده بود که 60 روزه محقق و تحویل 

شرکت متقاضی شد . 

بلومبرگ نوشت: تصمیم برای پایان معافیت نفتی 
ایران بر عرضه تاثیر می گذارد و سبب افزایش بهای 
جهانی نفت خواهد شــد.به گزارش ایرنا به نقل از 
بلومبرگ، آمریکا قــرار بود دیروز اعام کند از دوم 
ماه مه ) 12 اردیبهشت( هیچگونه معافیتی را برای 
خریــداران نفت ایران صادر نخواهــد کرد.»دونالد 

ترامــپ« رئیس جمهوری آمریکا نوامبر گذشــته 
)آبان - آذر 1398( اعام کرد برای هشــت خریدار 
نفت ایــران معافیت صادر خواهد کرد. بر اســاس 
این گــزارش، از ابتدای 2019 میــادی تاکنون 
بهای نفت روند صعودی داشــته و بــه باای 70 
دار در هر بشکه رســیده است. قیمت نفت برنت 

در اکتبر سال گذشته )مهر- آبان 1398( پیش از 
اعام اعطای معافیت به خریــداران نفت ایران، به 
بااترین رقم چهار ســال اخیر یعنی باای 86 دار 
رســید. آمریکا پس از خروج از توافق هســته ای از 
روز 14 آبان )پنجم نوامبر 2018(، آخرین ســری 
از تحریم های مرتبط با فعالیت های هسته ای علیه 

ایران را بازگرداند. این تحریم ها به شکلی گسترده 
صنعت نفت، گاز و کشــتیرانی ایران را هدف قرار 
دادند. در همین حال هشــت کشور به مدت شش 
ماه از تحریم های نفتی معاف شــدند. این هشــت 
کشــور عبارتند از چین، تایوان، هند، ترکیه، ژاپن، 

کره جنوبی، ایتالیا و یونان.

پایان معافیت مشتریان ایران، نفت را گران کرد  گزیده خبر

@sobheqtesad سه شنبه 3 اردیبهشت 1398    17 شعبان 1440    23 آوریل 2019
8 صفحه   سال شانزد   هم    شماره 4066 

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران 4
www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

نفت و انرژی

وزارت نیرو اعام کرد: به سبب بارش های مناسب سال آبی جاری )مهرماه گذشته تاکنون(، میزان 
ذخیره آب سدهای کشور با رشد 63 درصدی نسبت به دوره گذشته مشابه، به بیش از 39 میلیارد 
مترمکعب رســید و 78 درصد ظرفیت مخازن سدهای کشــور پر شد.به گزارش دوشنبه تارنمای 
وزارت نیرو، میزان خروجی ســدها از ابتدای ســال آبی جاری تاکنون با افزایش 170 درصدی به 
37.55 میلیارد مترمکعب رســیده است که همین امر نوید سال زراعی بسیار مناسبی را می دهد.

میزان بارندگی های کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به 314 میلیمتر رسید که این رقم در 
مقایســه با )120 میلیمتر( مدت مشابه ســال گذشته 161 درصد و در مقایسه با )209 میلیمتر( 
مدت متوسط بلندمدت 50 درصد افزایش یافت.روند افزایشی بارندگی ها موجب شده است کشور 
ما پربارش ترین سال آبی نیم قرن اخیر خود را تجربه کند و حجم بارندگی  همه استان های کشور 
از مدت میانگین 50 سال اخیر کشور فراتر برود.ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای مهرماه سال 
گذشته تاکنون به 56.64 میلیارد مترمکعب رسید که این رقم در مقایسه با ورودی 14.56 میلیارد 
مترمکعبی مدت مشــابه سال گذشته 289 درصد بیشتر شــد.بارش های مناسب سال آبی جاری 
باعث شــده است از میان 178 سد مهم کشــور حدود 77 سد که 54 درصد ظرفیت کل مخازن 
سدهای کشور را شامل می شود 90 تا 100 درصد پر شده باشند.اکنون 92 درصد مخازن سدهای 
حوضه آبریز خلیج فارس، 83 درصد مخازن سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه، 59 درصد مخازن 
ســدهای حوضه دریای خزر، 57 درصد مخازن ســدهای حوضه آبریز مرکزی، 55 درصد مخازن 
سدهای حوضه آبریز هامون و 42 درصد مخازن سدهای حوضه آبریز سرخس پر شده است.ورودی 
به سدهای استان خوزستان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به حدود 34 میلیارد مترمکعب رسید. 

این رقم پارسال در چنین زمانی فقط 6 میلیارد مترمکعب بود.

78 درصـد مخـازن سـدها پر اسـت

WWW.NIDC.IR     HTTP://SAPP.IR/NIDC_PR

  تجديد آگهی مناقصه -دومرحله ای )نيمه فشرده( 
 شماره مجوز : 1398.420نــوبت  اول

 مشخصات مناقصه :

ارزیابی کیفی مناقصه گران :

نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

موضوع مناقصه :  تامین3 فروند شناور یدک کش و یك فروند کشتی راهنما جهت جابجایی دستگاههای حفاری 

واحد متقاضی  - کانـال های  اطـاع رسانی شـرکت مـلی حفـاری ایـران

مبلغ برآورد )ریال/ارز( شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات شماره تقاضا/ مناقصه نام مناقصه گزار 

850ر779ر6 درهم 3/191/447 5274 -33/06- ش ک/97 شرکت ملی حفاری ایران 

روش ارزیابی 
1-  بر اساس کسب حداقل امتیاز مربوط به معیارهای موجود در استعام های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود، انجام می گردد. )60 امتیاز( و ارزیابی فنی) 60 امتیاز(

2- مناقصه گرانی که بیش از چهار )4( قرارداد در حال اجرا با شرکت ملی حفاری ایران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه دیگری نخواهند بود. 
3- مناقصه گرانی که بیش از دو )2( قرارداد در حال اجرا با موضوع مشابه )صرفا” همان موضوع ( با شرکت ملی حفاری ایران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه دیگری نخواهند بود. 

توزیع 
اسناد 
توسط 
شرکت 

توزیع اسناد از یك روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا 10 روز پس از آن ادامه خواهد داشت. تاریخ شروع دریافت 
نشانی: اهواز – بلوار پاسداران- بااتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران- ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول – پارت A – اداره قراردادها- خدمات محل دریافت 

هماهنگی قراردادها- 06134146525 

نحوه دریافت 
1-   ارائه فیش واریزی به مبلغ 000ر990 ریال به حساب شماره 4001114004020491 یا شماره شبا IR 520100004001114004020491 نزد بانك مرکزی جمهوری 

اسامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ایران  2-  درخواست رسمی متقاضی )با ذکر نام دقیق( مبنی بر دریافت اسناد مناقصه 

تحویل 
اسناد به 
شرکت 

14 روز پس از آخرین روز دریافت استعام های ارزیابی کیفی )برای مناقصات نیمه فشرده( آخرین مهلت 
اهواز- بلوار پاســداران بااتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B – اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون محل تحویل 

مناقصات- شماره تماس 34148569 – 34148580 

  766ر266 درهم  یا  000ر000ر051ر3 ریال مبلغ تضمین 

انواع تضامین قابل قبول 
 ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانك مرکزی   اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 
4001114006376636  یا شماره شبا IR 350100004001114006376636 نزد بانك مرکزی جمهوری اسامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران 

90 روز ) برای یك بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد( مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین  تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/02/02 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/03

                 آگهي مناقصه  و شناسايي  و  ارزيابي كيفي پيمانكاران 

اطاعات مناقصه:  
1( دستگاه مناقصه گزار:  شرکت انتقال گاز ایران-منطقه دو عملیات انتقال گاز 

2( مدت اجرای پیمان: 9 ماه  شمسي
مکان اجرای  پروژه:  استان کهگیلویه و بویر احمد - کیلومتر 50 جاده یاسوج- اصفهان 

، تاسیسات تقویت فشار گاز پتاوه 2و3  
3( مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:   775,000,000 ریال 

4( پیمانکار بایستي توانایي ارایه ضمانتنامه هاي انجام تعهدات و شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )مطابق با یکي از موارد درج شده در آیین نامه تضمین معامات دولتي به 

ـ . مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران( را دارا باشد.  شماره 123402/ت50659 ه
5( محــل دریافت فرمهاي اســتعام ارزیابي کیفي و اســناد مناقصــه: کیلومتر 
 17 جــاده اصفهان– نجف آبــاد منطقه دو عملیــات انتقال گاز– امــور پیمانها-

 تلفکس: 031-36281413 
6( مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 98/2/10   لغایت 98/2/14

 7( زمــان عــودت فرمهــاي اســتعام ارزیابــي کیفــي و اســناد مناقصه: 
ساعت 12  روز98/2/29

8( زمان گشایش پیشنهادها: 98/3/12
 9( محل گشــایش پیشــنهاد قیمــت : کیلومتر 17 جــاده اصفهــان– نجف آباد

 منطقه دو عملیات انتقال گاز 
10( فرایند مناقصه: عمومی-یك مرحله اي–ارزیابي کیفي

11( مدت اعتبار پیشنهادات:  حداقل 3 ماه شمسی 
12( قیمتها متناسب با کاای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

)اسناد ارزیابي کیفي و پیشنهاد مالي همزمان توزیع و جمع آوري مي گردد(
ضمناً هزینه اسناد مناقصه به عهده برنده خواهد بود.

شرایط و مدارک مورد نیاز متقاضیان
* ارایه گواهینامه معتبر اصل/ برابراصل شــامل: تایید صاحیت از سازمان مدیریت 
 و برنامه ریزی کشــور حداقل پایه 5  رشــته نفت و گاز  یا  رتبه 2 گرایش توربین
)Nuovo Pignone(تعمیرات اساسی ماشــین های دوار از  وزارت نفت یا پروانه معتبر 
از مراجع صاحیتــدار در زمینه خدمات موضــوع پیمان-گواهی صاحیت ایمنی 

پیمانکاران 
* کد اقتصادي و شناسة ملي

* گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقي در نظام مالیات بر ارزش افزوده 
* گواهي امضا مجاز و تعهدآور صاحبان امضا براساس آگهی آخرین تغییرات معتبر 

* مدارک ارزیابی کیفی شــامل: توان مالي، تجربه مرتبط، حسن سابقه کافي، توان 
تجهیزاتي، توان فني-برنامه ریزي و الزامات HSE براي اجراي موضوع پیمان 

ضمناً  آگهي فوق در سایتهاي ذیل نیز قابل مشاهده مي باشد. 

 WWW. SHANA.IR   

WWW. NIGC-NIGTC. IR   

WWW. NIGC-DIST2.  IR  http://iets.mporg.ir

روابط عمومي منطقه دو عملیات انتقال گاز

شماره آگهی : 87380008  شماره مجوز: 1398,313
منطقه دو عملیات انتقال گاز درنظر دارد انجام تعمیرات اساسی96000 ساعته توربین گازی Nuovo Pignone تاسیسات تقویت فشار گاز پتاوه را پس از ارزیابي کیفي به 

پیمانکاران داراي صاحیت واگذار نماید، لذا متقاضیاني که واجد شرایط اعام شده باشند، مي توانند درخواست کتبي خود را به همراه مدارک مورد نیاز جهت اعام آمادگي 
حداکثر ظرف مدت 6 روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم به دفتر امور پیمانهای منطقه دو عملیات انتقال گاز ارایه نمایند. 

وم
ت د

 نوب

اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ورود 
خسارات به تاسیسات آب و فاضاب 

فرماندار ســاوه در جلسه مدیریت بحران شهرستان ساوه که در پی وقوع 
ســیل در برخی از مناطق کشور برگزار شد گفت: حجم آب ذخیره شده 
ی سد الغدیر ســاوه به یکصد میلیون متر مکعب رسید.به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب و فاضاب استان مرکزی میرزایی فرماندار شهرستان 
ســاوه  با اشاره به شــدت بارش ها و آمادگی کامل دستگاههای اجرایی 
ساوه با اشاره به خبر فوق افزود: هم اکنون دبی ورودی آب به سد الغدیر 
ســاوه 450 متر مکعب بر ثانیه است و کل حجم مخزن به 100 میلیون 
متر مکعب رســیده است.وی در خصوص خســارت های ناشی از سیل 
گفت: برآورد میزان دقیق خسارت های ناشی از سیاب های اخیر نیاز به 
کارشناسی دقیق مدیران در شهرستان دارد ولی پیش بینی می شود در 
حدود 40 میلیارد تومان به تاسیســات ، را هها، ابنیه  و عمارات  خسارت 
وارد شده اســت.فرماندار ساوه با اشاره به بسته شدن مسیرهای ارتباطی 
ســاوه  تصریح کرد: به دلیل نشست پل هفت دهنه در مسیر سد ساوه و 
همچنین ریزش کــوه در راه ارتباطی حریقان و ورگبار بخش نوبران این 

مسیر همچنان مسدود می باشد.

حمیدرضا سلطانی مدیر امور برق نواحی: 
حذف کامل شاخه بری با پیاده سازی کابل های 

خودنگهدار در امور برق نواحی   
مهندس حمیدرضا سلطانی مدیر امور برق نواحی   به بهینه سازی کامل 
شبکه فشار ضعیف روســتای حسن آباد قهاب اشاره کرد و گفت :  این 
پروژه با هزینــه ای بالغ بر یک میلیارد و پانصــد میلیون ریال به بهره 
برداري رسید.وی در ادامه شاخص های  این پروژه را مطرح نمود و خاطر 
نشان کرد : 3 کیلومتر از شبکه فشار ضعیف هوایی به کابل خودنگهدار 
هوایی تبدیل شــده است و 3 اصله پایه بتنی فرسوده این روستا در این 
پروژه تعویض و نوسازی شده است  . با اجرایی شدن این  پروژه ، ضمن 
حذف کامل شــاخه بری درختان و بهبود شاخص های ایمنی و زیست 
محیطی ،  خاموشــی های حوادثی مشــترکین به میزان قابل توجهی 
کاهش می یابد که این موضوع قطعا افزایش رضایتمندي مشترکین این 
روستا را به همراه خواهد داشت .مهندس سلطانی همچنین بر استفاده از 
روشهای نوین  به منظور برقرسانی به مشترکین تاکید کرد و اظهار داشت 
: طراحی شبکه های توزیع برق بر مبنای شاخص های زیست محیطي از 

برنامه هاي اصلي  امور می باشد .

انجام عملیات بای پس و رفع گرفتگی شبکه های فاضاب 
در مناطق آسیب دیده از سیل 

اکیپ های  عملیاتی واکنش سریع و اتفاقات سنگین شرکت آب و فاضاب شهری استان 
مرکزی اعزامی به مناطق آســیب دیده از سیل اســتان خوزستان طی روزهای 9 تا 15 
فروردین ماه سال 98با انجام عملیات بای پس و رفع گرفتگی شبکه های فاضاب اتفاقات 
و حوادث رخ داده درخطوط انتقال و شــبکه های جمع آوری فاضاب شــهرهای اهواز ، 
هویزه ،ُرَفیِع ، سوسنگرد و بستان را برطرف نمودند.به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
و فاضاب استان مرکزی مهندس بهمن آنالویی معاون بهره برداری شرکت با اعام خبر 
فوق افزود: درپی وقوع ســیل در برخی از استان های کشور اکیپ های  عملیاتی واکنش 
سریع و اتفاقات سنگین شرکت آبفا شهری استان مرکزی با اعزام به مناطق آسیب دیده از 
سیل استان خوزستان  امدادرسانی های ازم در زمینه مشکات به وجود آمده در شبکه 
های فاضاب را انجام دادند.معاون بهره برداری شرکت آب و فاضاب استان مرکزی ضمن 
اشاره به استقرار یک دستگاه واتر جت در شهر بستان ، یک دستگاه واتر جت در شهرهای 
هویزه و ُرَفیِع، یک دستگاه جنتکس درشهر سوسنگرد ، یک دستگاه جرثقیل و دو دستگاه 
پمپ sp در شــهر اهواز و همچنین اعزام اکیپ تعمیر و نگهداری جنتکس و واتر جت و 
پیکاپ مدیریت بحران برای انجام عملیات بای پس و رفع گرفتگی شبکه های فاضاب در 
این شهرها  افزود:  مجموعاً 16 نفر نیروی عملیاتی انجام این عملیات را به عهده داشتند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان با توجه به روند 
افزایشی حجم ذخیره سد زاینده رود عنوان کرد: هم اکنون حجم 
ذخیره سد زاینده رود بیش از 470 میلیون مترمکعب رسیده که 
پیش بینی می شــود با تداوم بارشــها در فصل بهار و ذوب شده 

برف ها در فصل تابستان این رقم نیز افزایش یابدمهندس هاشم 
امینی اعام کرد: در ســال آبی 97و98 میزان بارندگی ها قابل 
توجه بوده بطوریکه درفصل بهار و تابستان با بحران شدید کم آبی 
روبرو نیستیم اما این امر دلیل بر نادیده گرفتن مصرف بهینه آب 
نمی باشد همچنان باید آب را درست مصرف کرد .وی با اشاره به 
پایین بودن مصرف سرانه کشور هایی که میزان بارندگی در آنها 
بطور میانگین به بیش از 800 میلیمتر در سال می رسد تصریح 
کرد : بطور میانگین میزان بارندگی در کشور های اروپایی به بیش 
از 800 میلمتر در ســال می رسد اما با این وجود مصرف سرانه 
آب در این کشور ها بســیار پایین است. و به کمتر از 150 لیتر 
در شــبانه روز می رسدرئیس هیات مدیره شرکت آب وفاضاب 
ادامه داد: امیدوار هستیم دوره خشکسالی در ایران به پایین برسد 

و وارد دوره تر ســالی شــویم اما آنچه در این میان بســیار حائز 
اهمیت اســت استفاده صحیح و درســت از منابع می باشد زیرا 
منابع موجو در کشور فقط متعلق به ما نیست و سهم آینده گان 
نیز باید محفوظ بماند.مهندس هاشم امینی با بیان اینکه در سال 
جاری نیز مانند ســالهای گذشته اعمال مدیریت مصرف توسط 
بخش های مختلف دنبال می شود خاطرنشان ساخت: در سالهای 
گذشته شرکت آبفا اصفهان به دلیل اینکه با کمبود شدید منابع 
آبی روبرو شــد   اعمال مدیریت مصرف بهینه آب در بخش های 
مختلف شرکت مانند فنی ومهندسی، بهره برداری،مشترکین و 
روابط عمومی در دستور کار قرار گرفت و این مهم در سال جاری 
نیز ادامه داردوی گفت:تا قبل از اینکه اســتان با خشــک سالی 
شدید مواجه شود مصرف ســرانه آب در استان به بیش از 189 

لیتر در شــبانه روز رسیده بود اما در سالهای اخیر به جهت وقوع 
پدیده خشکسالی ودرک آثار ناشی از این پدیده توسط مردم ،ونیز 
فرهنگ سازی مصرف صحیح آب ،سرانه مصرف در استان کاهش 
قابل ماحظه ای داشــته است.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
اســتان اصفهان روند نزولی مصرف سرانه آب شرب در اصفهان 
را خواســتار شد و اظهارداشت: شرکت آبفا استان اصفهان  مانند 
سنوات گذشــته ، برنامه هایی در راستای نهادینه سازی مصرف 
بهینه آب در جامعه در ستور کار قرار می دهد و از مردم هم می 
خواهیم که در این زمینه با مســئوان همراهی نمایند.مهندس 
هاشم امینی افزود: همه بهره برداران از منابع آبی باید بدانند تنها 
راه دسترســی پایدار به آب ،مصرف درست آن است چه در دوره 

خشکسالی چه در زمان ترسالی باید آب را بهینه مصرف کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
استان اصفهان روند نزولی مصرف 
سرانه آب شرب در اصفهان را 
خواستار شد



کاهش شش درصدی صادرات ایران به اروپا
جدیدترین بررسی های صورت گرفته از وضعیت صادرات کااهای 
ایرانی به کشورهای اروپایی نشان می دهد که در سال های گذشته 
برخی از رقبای منطقه ای توانسته اند جای ایران را در این اتحادیه 
پر کنند.به گزارش ایسنا، جدیدترین بررسی های انجام شده از سوی 
اتاق بازرگانی تهران نشــان می دهد، ایران در سال ۲۰۱۸ میادی 
حــدود ۹.۵ میلیارد یورو به اتحادیه اروپا صادرات داشــته که این 
عدد در قیاس با ســال قبل از آن، کاهش شش درصدی را نشان 
می دهد. همچنین ایران در فاصله سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ میادی 
در مجموع با کاهش پنج میلیارد یورویی صادرات خود به اتحادیه 
اروپا مواجه شده است.با وجود آنکه ایران توانسته در شرایط تحریم 
و محدودیت های اقتصادی بازار خــود را در اتحادیه اروپا را حفظ 
کند اما به نظر می رسد، عامل نگران کننده در این فرایند، گسترش 
حضور دیگر کشــورهای منطقه در بازار اروپا و به نوعی جایگزینی 
کااهای ایرانی با محصوات آنهاســت. بر اساس آمارهای منتشر 
شده، عراق که در سال ۲۰۰۷ حدوداً معادل نیمی از ارزش صادراتی 
کااهای ایرانی را به اروپا صادر می کرد، در جدیدترین آمار با حدود 
۱۶.۴ میلیارد یورو صادرات، ۱.۵ برابر ایران به اروپا صادرات داشته 
است. عربستان سعودی نیز از ۲۰۱۶ بار دیگر منحنی صادراتی خود 
به اروپا را مثبت کرده و با رسیدن به عدد ۳۱ میلیارد یورو بیش از 
سه برابر ایران صادرات داشته است. براساس بررسی های انجام شده 
از سوی اتاق بازرگانی تهران، دیگر رقیب اقتصادی ایران در منطقه 
نیز ترکیه اســت که در سال های اخیر میزان صادرات خود به اروپا 
را بیش از ۱.۶ برابر کرده و به عدد ۷۶ میلیارد یورو رســیده است. 
از نظر تراز تجاری نیز وضعیت ایران چندان مثبت نیست. ایران در 
ســال ۲۰۱۸، حدود ۹ میلیارد یورو واردات از اتحادیه اروپا به ثبت 
رسانده و تراز تجاری ش مثبت نیم میلیارد یورو بوده است. این در 
حالی است که تراز تجاری عراق به اتحادیه اروپا مثبت ۱۲.۷ میلیارد 

یورو بوده است.

تصویب 903 میلیون دار سرمایه گذاری 
خارجی در بخش صنعت و معدن

آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است ۹۰۲ میلیون 
و ۹۰۰ هــزار دار انواع طرح های صنعتی، معدنی و تجاری در ۱۰ 
ماهه سال ۹۷ در هیات سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده 
است.به گزارش ایرنا، این میزان سرمایه گذاری خارجی مربوط به 
۶۰ طرح صنعتی، معدنی و تجاری اســت که در مدت یادشده در 
هیات سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده است. بر پایه این 
گزارش، حجم کل سرمایه گذاری جذب شده در مدت مشابه سال 
۹۶ در طرح های صنعتی، معدنی و تجاری ۲ میلیارد و ۸۰۱ میلیون 

و ۲۰۰ هزار دار بود. 

در سال »رونق تولید« مسئولیت تولیدکنندگان و 
به ویژه فواد مبارکه سنگین تر است

هم زمان با نخستین روزهای کـــــاری ســـــال جدیـــد، حمیـــدرضا 
عظیمیان، مدیرعامــل فواد مبارکه، طی برنامه هــای جداگانه با آیت اه 
سید یوسف طباطبایی نژاد نمایندۀ ولی فقیـــــه در استـــان اصفهــــان 
و امــــام جمعۀ شهــــر اصفهـــــان و حجت ااسام موسوی امام جمعه 
مبارکه دیدار و گفت وگو کرد.بــــه گــزارش خبرنــگار فــواد، در ایــن 
دیدارهــا مدیرعامــل فــواد مبارکــه گزارشــی از دســتاوردهای ایــن 
شــرکت در حــوزۀ تولیــد انــواع محصــوات فــوادی و اقدامــات آن 
در حــــوزۀ  ۹۷ مســئولیت های اجتماعــی شــرکت در ســال و برنامه 
هــای گــروه فــواد مبارکــه در ســال جدیــد ارائــه کــرد. بـه گـزارش 
خبرنـگار فـواد، آیـت اه سـید یوسـف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان 
اعیاد شعبانیه را بـه همـۀ مدیـران و کارکنـان فـواد مبارکـه تبریک گفـت 
و افـــزود: کلیـدواژه و راهبـرد »رونـق تولیـد« کـه از سـوی مقـام معظـم 
رهبـــری مـورد تأکیـد قـــرار گرفتـه اسـت، راه اصلـــی و عـاج واقعـی 
برون رفـــت از مشـکات اقتصـادی کشـور اسـت. وی بـا اشـاره بـه نقـش 
شـرکت فـواد مبارکـه در اقتصـاد و جامعـه تصریـح کـرد: هـر گامـی کـه 
در راسـتای عـزت نظـام مقـــدس جمهـوری اسـامی و بهبـود وضعیـت 
اقتصـادی و معیشـتی مـردم برداشـته می شـود بـدون شـک در راسـتای 
رضـای خداونـد اسـت. این گزارش حاکی است حجت ااسام والمسلمین 
موسوی امام جمعه شهرســتان مبارکه نیز ضمن قدردانی از عملکرد فواد 
مبارکه تصریح کرد: نام گذاری ســال با  عنوان »رونق تولید« از سوی مقام 
معظم رهبری مبین آن اســت که باید بیش ازپیش به تولید و دستاوردهای 
آن توجه کنیم؛ ازاین رو در ســال »رونق تولید« مسئولیت تولیدکنندگان و 
به ویژه فواد مبارکه سنگین تر است. وی خاطرنشـــان کـرد: رهبـر معظم 
انقاب اســـامی همواره بر توجه حداکثری به صنایـع مادر ازجمله صنایع 
فوادسـازی تأکیـد کرده اند. امــام جمعــه مبارکــه رویکــرد و عملکــرد 
فــواد مبارکــه در مســئولیت های اجتماعــی را ارزشــمند دانســت و 
گفــت: شــرکت فــواد مبارکــه به عنــوان شــرکتی باثبــات در تولیــد 
و ســــودآوری در حــوزۀ مســــئولیت های اجتماعــی نیــز به خوبــی 
ایفــــای نقــش کــرده و علی رغــم وجــود همــۀ مشــکات، هنــگام 
حــوادث طبیعــی ازجملــه زلزلــه کرمانشــاه و جــاری شــدن ســیل 
در برخــــی اســتان های کشــور نیــز به موقــــع بــه یــاری مــردم 
آســیب دیده شــتافته اســت. وی در پایــان گفــت: بــا درایتــی کــه 
نــزد مدیریــت ایــن شــرکت شــاهدیم، امیدواریــم فــواد مبارکــه 
همچنان با همت بیشــتر کارکنان خود در راســتای خیررســانی به مردم 

شــریف ایران و پویایی اقتصاد کشــور نقش آفرینــی کنــد.

بازدید دانشجویان اتریشی از بندر بوشهر 
جمعی از اســاتید و دانشجویان دانشگاه فنی 
TU Wien اتریش از تاسیســات و عملیات 

دریایی و بندری در بندر بوشهر بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی، مهندس علی نوبرانی 
سرپرســت معاونت فنی و نگهداری اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان بوشهر در اینباره گفت: در راستای انجام  هوشمند 
ســازی بندر بوشهر و بمنظور تعامل هر چه بیشــتر و بهتر با دانشگاه های 
 TU  داخلی و خارجی، هیاتی متشکل از اساتید و دانشجویان  دانشگاه فنی
Wien اتریش و دانشگاه خلیج فارس بوشهر از تاسیسات و عملیات دریایی و 

بندری  در بندر بوشهر بازدید کردند.نوبرانی افزود: در این بازدید دانشجویان 
بــا حضور در برج کنترل ترافیک دریایی بندر بوشــهر از نزدیک با موقعیت 
بندر بوشهر و نحوه  انجام عملیات های دریایی و بندری آشنا شدند.گفتنی 
اســت : دانشگاه فنی وین یا دانشگاه صنعتی وین بزرگترین دانشگاه و مرکز 
پژوهشــی کشور اتریش در رشته های فنی و مهندسی می باشد که در شهر 
وین قرار دارد. این دانشــگاه در رتبه بندی ســال ۲۰۱۱دانشگاه های فنی و 
مهندســی جهان که از سوی تایمز و کیواس منتشر شد رتبه ۸۱ را به خود 

اختصاص داد.

رییس کمیته تحقیق وتفحص مجلس شوراي اسامي:
پاایشگاه نفت کرمانشاه به صورت قانونی به بخش 

خصوصی واگذار شده است
رئیس کمیتــه تحقیــق و تفحص مجلس 
شورای اســامی گفت: پاایشگاه کرمانشاه 
قانونــی به بخش خصوصی واگذار شــده و 
هیچگونه مشــکلی در ایــن واگذاری وجود 
روابط عمومی ســازمان  ندارد.به گــزارش 
خصوصی سازی به نقل از خبرگزاری فارس، شهاب نادری امروز از واگذاری 
قانونی پاایشگاه کرمانشــاه پس از تحقیق و تفحص مجلس از نحوه این 
واگــذاری خبر داد و اظهار داشــت: پس از تصویــب تحقیق و تفحص از 
نحوه واگذاری پاایشگاه  نفت کرمانشاه به بخش خصوصی از تمام مراجع 
مربوطه مانند ســازمان بازرسی، دیوان محاســبات، دستگاه های امنیتی، 
اداره ها و ارگان ها اســتعامات ازم گرفته شد و نهایتاً این نتیجه حاصل 
شــد که پاایشگاه نفت کرمانشــاه به صورت  قانونی به بخش خصوصی 
واگذار شده و هیچگونه مشکلی در این واگذاری وجود ندارد.رئیس کمیته 
تحقیق و تفحص مجلس شورای اسامی ادامه داد: خریدار براساس قانون و 
رعایت سلسله مراتب قانونی پاایشگاه را خریداری کرده، همچنین اهلیت 
و صاحیت خریدار نیز تأیید شده و بر طبق تحقیقات انجام گرفته بخش 
خصوصی نیز طی مدت در اختیار داشتن پاایشگاه، عملکرد خوبی داشته 
است.وی از پاایشگاه نفت کرمانشاه و در خصوص تحقیق و تفحص هایی 
کــه در مجلس صورت می پذیرد نیز، گفــت: تحقیق و تفحص یک اهرم 
خوب برای نمایندگان برای نظارت و پاایش عملکرد وزارتخانه ها، ارگان ها 
و سازمان های مختلف است و اغلب این تحقیق و تفحص ها نیز در مجلس 

به نتیجه می رسد و ضمانت اجرایی دارد.

معاون توســعه کارآفرینــی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی با بیان اینکه پارسال ۴۲۰ هزار شغل در بخش 
خدمات ایجاد شــد، گفت: بر اســاس پیش بینِی رشد 
بیکاری در بخش صنعت، اشتغال به سمت خدمات مولد 
و بخــش فناوری اطاعات هدایت می شــود.به گزارش 
ایرنا، »عیســی منصــوری« در حاشــیه افتتاح دومین 

نمایشــگاه بین المللی کار )ایران جابکس( در پاسخ به 
ایرنا در خصوص کاهش سهم اشتغال در بخش صنعت 
در سال ۱۳۹۷، گفت: در دوران چالش یا رکود اقتصادی 
بخش صنعت به ویژه صنعت بــزرگ کارخانه ای دچار 
ریزش می شود.وی افزود: پارسال میزان اشتغال صنعت 
در مقایســه با سایر بخش ها کمتر بود و پیش بینی ما 

نیز همین بود؛ بر این اساس راهکارهایی اندیشیده شد و 
در اختیار دولت و دیگر نهادها قرار دادیم.معاون وزیر کار 
گفــت: از جمله تمهیدات این بود که تمرکز حمایت ها 
را به سمت خدمات مولد همچون گردشگری متناسب 
با ظرفیت کشــور، بخش فنــاوری اطاعات با تاکید بر 
تولید محتوا و نه زیرساخت ها و توسعه بنگاه های خرد 

و متوسط و تسهیل شــرایط برای آنها معطوف کردیم.
منصوری گفت: این سیاســت سال گذشته پاسخ داد و 
بر این اســاس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم 
قابل توجهی در ایجاد اشتغال با الگوهای خاصی همچون 
تامین مالی خرد، تامین مشاغل خانگی با الگوی جدید 

توسعه ای، ایجاد اشتغال روستایی داشته است. 

 گزیده خبربیکاری در بخش صنعت به سمت خدمات مولد هدایت می شود

گزیده خبر
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صنعت و تجارت

مجری طرح گندم کشــور گفت: برآورد اولیه 
تولید گندم در اســفند ماه حدود ۱۴ میلیون و 
۷۰۰ هزار تن بود که با توجه به خســارت های 
ناشی از بارندگی های شــدید و سیاب ها، تا 
امــروز ۳۵۰ تا ۷۰۰ هزار تــن کاهش تولید را 
تخمین می زنیم.به گزارش ایرنا از وزارت جهاد 
کشاورزی، »اسماعیل اسفندیارپور« افزود: منتظر 
گزارش ها و آمارهای جدید استان ها از میزان 
خسارت های سیل به تولید گندم هستیم.وی 
اظهارداشــت: در مجموع ۲۰۰ هــزار هکتار از 
اراضی آبی و دیم گندم در استان های خوزستان، 
لرستان و گلســتان دچار خسارت و آبگرفتگی 
شــده اند که ۱۶۰ هزار هکتــار آن مربوط به 
استان خوزستان است.وی با بیان این که به علت 
بارندگی ها و پراکنش زمانی مناسب بارش در 
پاییز ســال زراعی جاری انتظار تولید خوب در 
حوزه گندم را داشتیم، گفت: ما همچنان روی 
نظرمان هستیم و تامین این محصول با تولید 
داخــل انجام می شود.اســفندیاری پور با بیان 
این که برداشــت گندم از استان های سیستان 
و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، جنوب فارس، 
جنوب خوزســتان و جنوب کرمان در منطقه 
جیرفت و کهنوج به تدریج آغاز شــده اســت، 
تصریح کرد: تاکنون در ســطح بیش از هشت 
هزار هکتار برداشت گندم صورت گرفته است.

وی آثار بارندگی ها بــرای گندم آبی و به ویژه 
اراضی دیم را مثبت ارزیابی و سطح اراضی گندم 
دیم را در ســال زراعی جاری ۴ میلیون هکتار 

عنوان کرد.وی گفت: اراضی دیم از نظر رطوبت و 
بارندگی در سال های گذشته در مضیقه بودند، 
اما امسال شــرایط مطلوبی دارند.مجری طرح 
گنــدم وزارت جهاد کشــاورزی درباره افزایش 
بیماری ها در حوزه گندم به کشاورزان هشدار 
داد و افزود: امسال با توجه به میزان بارندگی ها و 
رطوبت، شرایط برای توسعه بیماری های گندم 
فراهم است و کشاورزان باید در کنار آفت سن 
و علف های هرز به بیماری ها نیز توجه داشته 
باشــند و مبارزه با انواع بیماری ها را در دستور 

کار قرار دهند.به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش 
های وزارت جهاد کشــاورزی تــا ۲۵ فروردین 
ماه امسال وقوع سیل بیش از ۱۳ هزار میلیارد 
تومان خسارت به تولیدکنندگان زیربخش های 
مختلف بخش کشاورزی وارد کرد که بیشترین 
خســارت ها مربوط به ۲۰۰ هزار هکتار اراضی 
گندم و سه هزار میلیارد تومان خسارت به کشت 
و صنعت استان خوزستان بوده است.در بیست 
و یکم فروردین ماه امســال شورای اقتصاد به 
طور رسمی نرخ مصوب خرید تضمینی گندم 

معمولی و نان را برای هر کیلوگرم یک هزار۷۰۰ 
تومان و گندم دروم را یک هزار و۷۷۰ تومان با 
افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید یک درصد 
اباغ کرد.طبق قانون وزارت جهادکشاورزی هر 
سال باید در اواخر مردادماه نرخ خرید تضمینی 
کارشناسی شده توسط دولت را تا پیش از آغاز 
فصل زراعی جدید ارایه و تا پایان شهریورماه نرخ 
ها به کشاورزان اعام شود.وزارت جهادکشاورزی 
نرخ پیشــنهادی خریــد تضمینی محصوات 
کشاورزی از جمله گندم را در اوایل شهریورماه 
هر ســال تعیین و به شورای اقتصادی ارایه می 
دهــد تا پس از بررســی های کارشناســی در 
شورای اقتصاد و پیش از آغاز فصل کشت، نرخ 
نهایی شده به کشــاورزان اعام شود.براساس 
مصوبه شــورای اقتصاد در سال زراعی ۹۶-۹۷ 
هر کیلوگــرم گندم معمولی )نان( با افت مفید 
چهــار درصد و افت غیرمفید ۲ درصد به مبلغ 
یک هزار و ۳۰۰ تومان و گندم دوروم یک هزار 
و ۳۳۰ تومان خریداری شــد.پیش از این نرخ 
خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۷-۹۸ 
به شکل غیررسمی اعام شده بود که اکنون، این 
قیمت به طور رسمی اباغ شده است.بر اساس 
سیاست وزارت جهادکشاورزی برای سال زراعی 
۹۸-۹۷ تولید حدود ۱۴ میلیون تن گندم هدف 
گذاری شــده است، در حالی که در سال زراعی 
۹۷-۹۶ نزدیــک به ۹.۵ میلیــون تن گندم به 
ارزش ۱۲ هزار و ۵۱ میلیارد تومان از کشاورزان 

خریداری شد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی:

امسال 14 میلیون تن گندم در کشور تولید می شود



افتتاح شعبه جدید بلوار مصلی بانک قرض 
الحسنه مهر ایران در شهر مشهد مقدس

شعبه جدید بلوار مصلی بانک قرض الحسنه 
مهرایــران در آســتانه وادت با ســعادت 
حضــرت مهدی )عج( و بــه منظور خدمت 
رســاني هرچه بهتر به مشــتریان و زائرین 
بارگاه مطهر رضوي در شــهر مشهد افتتاح شد.به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران، در آستانه ی مياد پرخير 
و برکت حضرت قائم )عج( و در راستاي ارائه ي خدمات شایسته 
به مشــتریان بانک و زائرین بارگاه مقدس رضوي، شعبه جدید 
»بلوار مصلي« در شهر مشهد، با حضور تعدادي از روساي شعب 
سایر بانک ها، مشتریان ارزنده و کسبه ي منطقه افتتاح شد.این 
شعبه با دارا بودن امکاناتی مدرن و فضایی زیبا و دلنشين، آماده 
انجام عمليات بانکي مشــتریان و ارائه ي خدمات هرچه بهتر به 
هموطنان است.صبوری مدیرشعب بانک قرض الحسنه مهرایران 
در استان خراسان رضوی در مراسم افتتاح شعبه با تبریک اعياد 
شعبانيه و فرارسيدن مياد حضرت مهدي )عج( بيان داشت :این 
بانک با گذشت یازده سال از فعاليت خود به پشتوانه ي اعتماد و 
اعتقاد مردم هر روز پرتوان تر از گذشته مسير خود را براي کمک 
به اقشار آســيب پذیر جامعه، دست گيري از نيازمندان و توليد 
اشتغال خرد پيموده است.وی افزود: مشتریان بانک قرض الحسنه 
مهرایران در تمام این ســال ها همــراه و در کنار این بانک بوده 
اند و لذا شایســته ي بهترین ها هستند.از این رو مدیران ارشد 
بانــک همه ي تاش خود را به کار گرفته اند تا در تمامي حوزه 
هاي خدماتي از جمله فضاي شعب، محيطي آرام و در خورشأن 

مشتریان بانک ایجاد کنند.

انعقاد تفاهمنامه میان بانک ملت و سازمان 
منطقه آزاد کیش

بانک ملت و ســازمان مناطق آزاد کيش با 
هدف افزایش تعامات فی ما بين، تفاهمنامه 
همــکاری امضــا کردند.به گــزارش روابط 
عمومی بانک ملت، در قالب این تفاهمنامه 
که به امضای دکتر محمد بيگدلی مدیرعامل بانک ملت و دکتر 
غامحسين مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کيش رسيد،  
این بانک به ارائه خدمات ویژه بانکی به سازمان منطقه آزاد کيش 
و شرکت های تابعه در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانکی 
خواهد پرداخت.مدیرعامل بانک ملت در این مراســم با اشــاره 
بــه توانمندی های این بانک اظهار داشــت: بانک ملت از لحاظ 
نقدینگی در وضعيت مطلوبی قرار دارد و در ســال های اخير در 
راستای توسعه اقتصادی کشور، ایجاد اشتغال و کمک به اشتغال 
پایدار، مشــارکت فعالی در پروژه های بزرگ ملی کشور داشته 
اســت.وی با بيان این نکته که بانک ملت بانک اصلی بسياری از 
سازمان های بزرگ کشور است، تاکيد کرد: بخش فناوری قوی 
و نيروی انســانی توانمند و متخصص، از ویژگی های بارز بانک 
ملت است و با توجه به نياز سازمان منطقه آزاد به یک بانک قوی 
در کنــار خود، این بانک آمادگی کامــل خود را برای حمایت از 
فعاليت های بزرگ اقتصادی در این مناطق، اعام می کند.دکتر 
غامحسين مظفری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کيش هم با 
قدردانی از همکاری های بانک ملت با این منطقه اظهار اميدواری 
کرد که انعقاد این تفاهمنامه گامی مهم در جهت تقویت همکاری 
های بين دو ســازمان در بخش های مختلف باشد.این گزارش 
حاکی است، بانک ملت در چارچوب این تفاهمنامه، انواع خدمات 
خرد و ویژه بانکداری الکترونيک، اعتباری، سرمایه گذاری، تامين 
سرمایه، کارگزاری و گشــایش انواع اعتبار اسنادی داخلی را به 
سازمان منطقه آزاد کيش و شرکت های تابعه، ارائه خواهد کرد.

 در دانشگاه خاتم و با حضور شرکت 
شناسا برگزار شد؛ رویداد ارائه به 

سرمایه گذار )TrigUp Day( توسط 
شتابدهنده تریگ آپ

 TrigUp( رویــداد ارائه بــه ســرمایه گذار
Day( توسط شتابدهنده تریگ آپ، توسط 
شرکت شناســا از شــرکت های گروه مالی 
پاســارگاد، با حضور استارت آپ ها و با هدف 
آشــنایی با آخرین دســتاوردها و برنامه رشــد و توسعه آینده 
کســب  و کارهای آنها، در تاریخ 27 فروردین در ســالن آمفی 
تئاتر دانشــگاه خاتم برگزار شد.بر اســاس این خبر، این رویداد 
که با حضور ســرمایه گذاران، استارتاپ  های حوزه های تبليغات، 
ســامت دیجيتال، کودکان، توانبخشــی، گردشــگری، سبک 
زندگی و مدیران حوزه فناوری اطاعات برگزار شــد، با شــعار 
»پرواز بــا قهرمانان« با ارائه 7 تيم برگزیــده از ميان 2٩2 تيم 
در شــتاب دهنده  تریگ آپ ادامه پيدا کرد.در این رویداد، حامد 
ساجدی مدیرعامل شــرکت شناسا – از شرکت های گروه مالی 
پاسارگاد- در مورد اولویت های سال 13٩8 این شرکت گفت: ما 
بر روی حوزه های نوآوری و خلق ارزش تمرکز کرده وموضوع های 
سامت، سبک زندگی، محتوای کودکان و مدیریت منابع طبيعی 
از اولویت های شناسا است.وی با اشاره به تغييرات ساختاری در 
این مجموعه افزود: مجموعه شناسا شــتاب دهنده  تریگ آپ را 
به بخشــی از شرکت خود افزوده تا با هم افزایی بيشتر و تکميل 
زنجيره ارزش؛ گام هایی در راســتای تبدیل ایده به کسب و کار 
برداشته باشد.مدیرعامل شناســا در ادامه با اشاره به برنامه های 
پيش روی تریگ آپ تصریح کــرد: اميدواریم در خصوص تأمين 
مالی برای استارتاپ ها ازپلتفرم های جمع سپاری مالی بهره برداری 
بهتری کرده و برای رشــد سریعمان صندوق ها و سرمایه گذاران 
بيشتری را در کنارمان داشته باشيم.ساجدی همچنين با اشاره به 
اینکه در سال گذشته فراز و فرودهایی داشتيم که نگرانی جدی 
را در بخش اقتصاد به وجود آورد، ادامه داد: با وجود چالش های 
فراوانی که وجود دارد، بخش زاینده در سرمایه انسانی می تواند 
فرصت های خوبی را بيافریند و افراد نوآور به ارائه راه حل بپردازند.

او در ادامه تأکيد کرد: »مجموعه شناسا تمرکز خود را در حوزه 
نوآوری و خلق ارزش قرار داده و موضوعاتی مانند سامت، سبک 

زندگی و مدیریت منابع طبيعی مورد توجه ما است. 

در سفر دکتر صالح آبادی به استان هرمزگان تاکيد شد:
تامین سرمایه در گردش، ضامن تقویت تولید

دکتر علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران 
در سفر استانی خود به هرمزگان از واحد توليدی سوپرپایپ 
بازدید و بر لزوم تقویت توليد تاکيد کرد.ســوپرپایپ، توليد 
کننده نسل ســوم از لوله های پاســتيکی در کشور است 

که توانســته است با وجود شــرایط تحریم در اقتصاد کشور، توليد خود را حفظ 
کرده و برای 208 نفر اشــتغال ایجاد کند.ایــن واحد توليدی با آغاز فعاليت در 
ســال 76 ضمن استفاده از دانش فنی وارداتی، با تلفيق فلز و پليمر، محصولی با 
اســتاندارد باا توليد کرده که در بخش تاسيسات، گرمایشی، فاضاب و محيط 
های مسکونی با استقبال خوبی مواجه شده است.لوله های توليدی این کارخانه 
تایيدیه واحدهای اســتاندارد محتلف از جمله امارات، مرکز تحقيقات وزارت راه 
و شهرســازی، هلند، آلمان را کسب کند و مبدل به تنها واحد توليدی لوله شود 
که مجوز صادرات به اروپا را دارد.ریاحی مدیر امور مالی شــرکت سوپرپایپ در 
دیدار با مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران گفت: تــاش داریم با توجه به 
شرایط موجود از افت توليد و فروش خود جلوگيری کرده و در این رابطه برنامه 
های متنوعی برای توســعه فعاليت خود داریم.وی از بهره گيری از استارتآپ ها 
برای فروش خدمات این شــرکت نام برد و گفت: همه تاش خود را به کار می 
بندیم تا توليد در این واحد مختل نشــود؛ نياز به ســرمایه در گردش در مقطع 
برای ما ضروری است و پس از سالها همکاری با بانک توسعه صادرات درخواست 
مساعدت و همکاری در این زمينه را داریم.ریاحی توسعه توليد را هدف اصلی این 
واحد توليدی دانست و اذعان داشت: شرکت هایی درجبل علی امارات، قزوین و 
فروشگاه های بزرگی در شادآباد، تاسيس مدرسه فنی و حرفه ای در جزیره قشم 
از جمله برنامه هایی است که برای توسعه فعاليت خود طراحی و اجرا کرده ایم و 
همچنين زمينه برای ورود ما به فرابورس نيز فراهم شده است.در این نشست از 
سوی کارشناسان بانک توسعه صادرات به شرکت سوپرپایپ پيشنهاد شد که این 

شرکت برای ورود به فرا بورس از طریق شرکت تامين سرمایه تمدن اقدام کند.

در سال ٩7 انجام شد:
تصویب بیش از 3200 طرح اشتغالزایی روستایی در 

بانک سینا
بانک سينا که در راســتای ایفای مسئوليت های اجتماعی 
و کمک به توســعه و رونق اشتغال کشور، اعطای تسهيات 
اشــتغالزایی روستایی را از 4 ســال قبل آغاز کرده، تاکنون 
نزدیک بــه 2٩00 طرح را مورد حمایت قرار داده اســت.به 

گزارش روابط عمومی بانک سينا، در راستای کمک به توسعه اشتغال در مناطق 
روستایی در پایان اسفند ٩7 تعداد 3.267 طرح به مبلغ 15 هزار و 873 ميليارد 
ریال تسهيات در این بانک مصوب شده که از این تعداد 2.887 مورد به مبلغ 13 
هزار و 122 ميليارد ریال به مرحله انعقاد قرارداد رسيده است.طبق این گزارش؛ 
از مجموع طرح هــای مذکور تعداد 1722 طرح به مبلغ 5 هزار و 244 ميليارد 
ریال به بهره برداری رسيده که اشتغالزایی بالغ بر  11 هزار و 800 نفر را به همراه 
داشــته است.گفتنی است این اقدام بانک ســينا در راستای امضای تفاهم نامه 
همکاری بنياد مستضفعان انقاب اسامی، بنياد علوی و معاونت توسعه روستایی 
و مناطق محروم ریاست جمهوری صورت می گيرد و در این راستا به طرح های 

اشتغالزایی مناطق روستایی تسهيات اعطا می شود.

معاون مالی از تغييرات مثبت در ترکيب منابع و مصارف خبر داد:
بانک صادرات ایران سال ٩٨ قطعاً سودآور است

معاون مالی بانک صادرات ایــران گفت: با اجرای برنامه های 
تدوین شــده و تغييــرات به عمل آمــده در ترکيب منابع و 
مصارف، بانک صادرات ایران در ســال ٩8 قطعاً به سودآوری 
خواهد رسيد.شاهين صالح محمدزاده در گفت وگو با خبرنگار 

روابط عمومی بانک صادرات ایران افزود: تاش های صورت گرفته طی سال ٩7 برای 
اصاح ســاختار مالی بانک نتایج مثبتی بر جای گذاشت به نحوی که تراز بانک در 
صورت های مالی اسفندماه سال ٩7 مثبت شد و تداوم برنامه ها و عملياتی شدن 
بودجه اباغی ســال ٩8 بانک صادرات ایران در راســتای بهبود ترکيب منابع و 
مصارف منجر به سودآوری در این سال خواهد شد.معاون مالی بانک صادرات ایران 
با برشمردن نتایج حاصل از اجرای برنامه های بانک در دوره مدیریت جدید، تقویت 
منابع مالی و استراتژی های نوین بانک را ظرفيت جدیدی برای همراهی با توليد 
عنــوان و تأکيد کرد: بانک صادرات ایران در ســال »رونق توليد« تمامی ظرفيت 
خود را برای کمک به کارآفرینان به کار خواهد گرفت. وی تهاتر ٩0 هزار ميليارد 
ریال به عنوان بخشی از مجموع مطالبات بانک از دولت با بدهی به بانک مرکزی، 
تحقق افزایش 203 درصدی سرمایه بانک از محل تجدید ارزیابی دارایی های بانک 
و رســيدن سرمایه بانک به 175 هزار و 353 ميليارد و ٩72 ميليون ریال، جذب 
300 هزار ميليارد ریال منابع جدید و افزایش 50 درصدی حجم منابع ارزان قيمت 
در سال ٩7، توقف نرخ رشد مطالبات غيرجاری به زیر 1 درصد )0.7 درصد(، افت 
بهای تمام شده پول، کاهش ریسک اعتباری بدون استمهال به زیر 8 درصد و رشد 
31 درصدی صدور ضمانت نامه ها در این بانک را از جمله موفقيت هایی عنوان کرد 

که با همت کارکنان و مدیریت مدیران بانک حاصل شده است.

نسخ قدیمی همراه بانک ملی از نیمه اردیبهشت ماه 
غیرفعال می شوند

به منظور رعایت ماحظات امنيتی، نسخ قدیمی همراه بانک 
ملی از 15 اردیبهشــت ماه غيرفعال می شــوند.به گزارش 
روابط عمومی بانک ملی ایران، به روزرســانی نرم افزارهای 
بانکی همواره به افزایش امنيت آنها می انجامد و همراه بانک 

ملی نيز از این قاعده خارج نيست.اطاع رسانی ازم به منظور به روزرسانی این 
نرم افزار به کاربران آن طی دو مرحله به صورت پيامکی صورت گرفته است.بر 
این اســاس، از تاریخ 15 اردیبهشت ماه ســال جاری، سرویس دهی بر بستر 
اینترنت به همه نسخ همراه بانک مبتنی بر سيستم عامل های اندروید 4.1 به 

قبل قطع خواهد شد.

قائــم مقام بانــک مرکزی گفت: 60 درصد تســهيات 
پرداختی شــبکه بانکی صرف تامين منابع ســرمایه در 
گردش واحدهای توليدی شــده در حالی که ســال ٩1 
تخصيص حــدود 45 درصد بود.به گــزارش ایرنا، اکبر 
کميجانی روز دوشــنبه در مراســم افتتاحيه نمایشگاه 
بورس، بانک و بيمه در محل دائمی نمایشگاه های بين 

المللی تهران افزود: سياســت های اصلی بانک مرکزی 
پس از اســتقرار دولت یازدهم تاکنون، حمایت از توليد 
و اشــتغال آفرینی و تامين سرمایه در گردش واحدهای 
توليدی اســت.قائم مقام بانک مرکــزی اضافه کرد: کل 
تســهيات پرداختــی از 1٩5 هزار ميليــارد تومان در 
سال ٩1 به 64٩ هزار ميليارد تومان در بهمن سال ٩7 

رسيد و ســهم بخش صنعت و معدن نيز به 80 درصد 
رسيده است.قایم مقام بانک مرکزی در ارتباط با اقدامات 
انجام شــده برای مهار نوسان نرخ ارز هم گفت: سياست 
های اجرا شده توسط بانک مدکزی توانست فعاليتهای 
ســوداگرانه در بازار ارز را مهار کند.وی پيرامون اقدامات 
انجام شده برای ایجاد آرامش در فضای اقتصادی گفت: 

 IFRS ( پيگيری اجرای استانداردهای گزارشگری مالی
( که اجرای آن راه را برای حضور بانک های کشــور در 
عرصه بين المللی هموار می کند، از جمله اقدامات است.

کميجانی افزود: پارســال به دليل تحریم، بازار ارز دچار 
نوســان شد که برای مهار آن اقداماتی در عرصه ارزی و 

ریالی صورت گرفت.

60 درصد تسهیات به واحد های تولیدی اعطا شد  گزیده خبر
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گزیده خبر

بانک و بیمه

رئيس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
بانک بســتر اصلی توســعه مالی کشوری 
مختلف محسوب می شــوند، در بازار پول 
بيشتر تامين مالی کوتاه مدت مدنظر است 
که در ایران این نقش از ســوی بانک ها به 
خوبی ایفا شده است.»شاپور محمدی« در 
حاشــيه افتتاح دوازدهمين نمایشگاه بين 
المللــی بورس، بانک و بيمــه تهران، نقش 
بانک ها را در بازار مالی کشــور مهم اعام 
کرد و افزود: در کشور نقش بازار سرمایه به 
صورت ســنتی کم بوده است، اکنون بانک 
ها عهده دار این نقــش جهت تامين مالی 
بلندمدت شدند، بازار سرمایه سعی دارد تا 
عهده دار بخشی از این وظيفه باشد.رئيس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار با اشــاره به 
نقش بيمه در بازار مالی کشــور خاطرنشان 
کرد: بيمه نقش بسيار مهمی را ایفا می کند 
و همکاری های خوبی را در انتشــار اوراق 
رویدادهای طبيعی با بازار ســرمایه داشته 
اند تا ابزارهایی را مورد نياز بازار بيمه است 
به صورت ترکيبی بين بازار سرمایه و بيمه 
دنبال شــود.وی نمایشــگاه بورس، بانک و 
بيمه را به عنوان یکــی از رویدادهای بازار 
مالی کشور دانســت و گفت: این نمایشگاه 
محدود و محصور به بازار ســرمایه نيست و 
هرســال به عنوان نمایشگاه بورس، بانک و 
بيمه شــناخته شده که این موضوع گویای 

وجود هماهنگی سه حوزه مالی کشور است.
وی به هدف برگزاری نمایشگاه بورس بانک 
و بيمه اشــاره و بيان کرد: نمایشگاه امسال 
مثل هر ســال با هدف ارتقای سواد مالی، 
فرهنگ سازی و آشنایی اقشار مختلف مردم 
با بازار سرمایه، اطاع رسانی تکنولوژی های 
مالی در حوزه اســتارتاپ ها، اطاع رسانی 
آخرین تحوات ایجاد شده در حوزه کسب 
و کار و نيز حوزه فنــاوری اطاعات برگزار 

شده اســت.محمدی با بيان اینکه افراد از 
طریق این نمایشگاه قادر به آشنایی با انواع 
معامات هستند، گفت: افراد عادی، استادان 
دانشــگاه و دانش آموزان به منظور کسب 
اطاعات ازم از فعاليت بازار ســرمایه می 
توانند در این نمایشــگاه حضور یابند و در 
چند ســال برگزاری نمایشگاه بورس، بانک 
و بيمه رســانه ها کمک به ســزایی را در 
اطاع رسانی اطاعات این نمایشگاه داشته 

اند.رئيس ســازمان بورس و اوراق بهادار به 
تحوات بازار ســرمایه در سال ٩7 اشاره و 
بيان کرد: شاخص بورس تهران و فرابورس 
ایران در ســال ٩7 بيش از 80 درصد رشد 
داشته است.وی گفت: در پنج سال گذشته 
به طور متوسط بورس تهران 17.5 درصد و 
فرابورس ایران 1٩.2 درصد رشد داشته اند.

رئيس ســازمان بورس و اوراق بهادار یادآور 
شد: در پنج سال گذشته ارزش تامين مالی 
54 درصد بوده اســت که این رقم در سال 
٩7 بــه 127 هزار ميليارد تومان رســيد، 
این موضوع نشــانگر نقش قابل درک بازار 
ســرمایه در تامين مالی است اما با توجه به 
اهدافی که برای بازار سرمایه در نظر گرفته 
شده اســت هنوز راه زیادی باقی است.وی 
با بيان اینکه شاخص بورس تهران در سال 
٩7 با رشــد 86 درصدی همراه بوده است، 
تصریح کرد: در 5 ســال منتهی به ســال 
٩7 هر ســال به طور متوسط بورس تهران 
30 درصد و فرابــورس 34 درصد بازدهی 
داشتند.محمدی با بيان اینکه در سال ٩7 
بازار ســرمایه موفق بــه کاهش هزینه های 
معاماتی شد، گفت: اعمال نرخ صفر برای 
سود توزیع نشده از سوی سران سه قوه در 
سال گذشته تصویب شد که این امر منجر 
به افزایش سرمایه 63 هزار ميليارد تومانی 

در بازار سرمایه شد.

  ریيــس هيات مدیــره ومدیرعامل صنــدوق ضمانت 
صادرات ایران در پيامی به مناســبت افتتاح نمایشــگاه 
بورس ، بانــک وبيمه  یکی از اولویــت های صندوق را 

حضور در بازار ســرمایه  به منظور حمایت از شــرکت 
های توليدی صادرات محور برشمرد .  به گزارش روابط 
عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران ، افروز بهرامی در 
این پيام ضمن تبریک مياد با سعادت حضرت ولی عصر 
)عج(، آورده اســت: نامگذاری سال ٩8 با عنوان » رونق 
توليد » از سوی مقام معظم رهبری، مسئوليت صندوق 
ضمانت صادرات ایران را دو چندان می کند.در این پيام 
آمده که رونق توليد در قالب اقتصاد مقاومتی مســتلزم 
توليد کااهای مرغوب داخلــی و تاش جهت صادرات 
آنها می باشــد و این صندوق با توجه به شــرایط خطير 
کنونی با جدیت بيشتر نســبت به پشتيبانی و حمایت 

از صادرکنندگان اقــدام خواهد نمود.همچنين صندوق 
ضمانت صادرات ایران با حضور در دوازدهمين نمایشگاه 
بورس ، بانک و بيمه آماده همکاری و مساعدت با فعالين 
اقتصادی و شــرکته های صادراتی می باشد .مدیرعامل 
صنــدوق ضمانت صــادرات ایران تصریــح کرد: حضور 
فعال در بازار ســرمایه در راســتای حمایت از شــرکت 
های توليدی علی الخصوص صادرات محور از اولویتهای 
اصلی این صندوق در ســال جاری می باشد.دوازدهمين 
نمایشــگاه بين المللی بورس ، بانــک و بيمه از روز دوم 
اردیبهشت ماه به مدت سه روز در محل نمایشگاه های 

دائمی بين المللسی تهران برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان بورس:

سیستم بانکی بستر اصلی توسعه مالی کشورهاست

تمامی زوجينی که تاریخ عقد محضری آنها 
بعد از یکم فروردین ماه ســال ٩6 باشــد و 
در ثبت نام بانک قطعی نشــده باشند امکان 
دریافت تسهيات قرض الحســنه ازدواج با 
سقف جدید را دارند.به گزارش پایگاه خبری 
بانک مســکن-هيبنا، بخشنامه سقف جدید 
تسهيات قرض الحسنه ازدواج به شعب بانک 
مسکن اباغ شده است و مطابق با پيش بينی 
های انجام شده، پرداخت بيش از 5 هزار واحد 
تســهيات ازدواج براساس سقف جدید)30 
ميليون تومان به هر یک از متقاضيان و برای 
هر زوج مجموعا 60 ميليون تومان( در دستور 
کار بانک مســکن قرار دارد.تسهيات قرض 
الحســنه ازدواج برای حمایــت از جوانان در 
امر خطير ازدواج و تشکيل زندگی تسهيات 
قرض  الحســنه با کارمزد 4 درصدی در نظر 
گرفته شــده اســت تا زوجين بتوانند از این 
طریق بخشی از نيازهای خود را تامين کنند. 
بانک مســکن طی سال های گذشته در این 
حوزه به صورت فعال حضور داشــته اســت. 
البته طی ســال های گذشته مبلغ پرداختی 
تسهيات قرض السحنه ازدواج هميشه ثابت 

نبوده است و در طول زمان تغيير کرده است. 
به طوری که ســقف این تسهيات تا سه ماه 
ابتدایی سال 13٩5 حدود سه ميليون تومان 
بود ولی در بودجه ســال 13٩5 با پيشنهاد 
مجلس شــورای اسامی، ســقف تسهيات 
ازدواج به ســه برابر افزایــش یافت و به 10 
ميليون تومان رسيد. متعاقب افزایش سقف 
تسهيات ازدواج در سال ٩5، دوره بازپرداخت 
آن نيز از سه سال به چهار سال افزایش یافت.

بــه گزارش هيبنــا، پراخت تســهيات 10 
ميليون تومانــی ازدواج به هر یک از زوجين 
در سال ٩6 نيز ادامه داشت اما در بودجه سال 
13٩7 مبلغ تسهيات قرض الحسنه ازدواج با 
افزایش 50 درصدی نسبت به سال ٩6 همراه 
بــوده و به ميزان 15 ميليون تومان و با دوره 

بازپرداخت 5 ساله و بدون افزایش نرخ کارمزد 
تعيين شــد.طرح ضربتی پرداخت تسهيات 
قرض الحسنه ازدواج در سال ٩6 برای کاهش 
صف در انتظار از ســوی بانک مسکن صورت 
گرفت و در سال ٩6 نيز طرحی تحت عنوان 
طرح ضربتی ماه ازدواج در شبکه بانکی اجرا 
شد تا برای کاهش تعداد متقاضيان در صف و 
برگرداندن جریان به روال عادی استفاده شود. 
در قالب اجرای این طرح، تســهيات ازدواج 
بــا کمترین زمان انتظار )بيــن یک هفته تا 
10 روز( از ســوی بانک مسکن به متقاضيان 
پرداخت شد و به این ترتيب تعداد متقاضيان 
در صف انتظار به صفر رسيد.همچنين مطابق 
بــا بودجه مصوب ســال ٩8، همه بانک ها و 
موسســه های اعتباری کشور ملزم شدند، به 

اندازه ســهم خود از مجموع منابع در اختيار 
پس انداز، جاری و ســپرده قرض الحســنه 
بانک ها، در پرداخت تسهيات قرض الحسنه 
مشارکت کرده و تســهيات قرض الحسنه 
ازدواج را در اولویــت نخســت پرداخت قرار 
دهند.به این ترتيب برای ســال جاری سقف 
تسهيات ازدواج برای هر یک از متقاضيان به 
30 ميليون تومان با دوره بازپرداخت 5 ساله 
الحسنه  افزایش پيدا کرد.تســهيات قرض 
ازدواج فقط یک مرتبه به متقاضيان اعطا می 
شود و مطابق با ضوابط سقف جدید تسهيات 
به زوجينی تعلق می گيرد که تاریخ عقد آنها 
پس از یکم فروردین ماه سال ٩6 باشد.مدارک 
مورد نياز برای اخذ تسهيات ازدواج شامل، 
ارایه اصل و کپی ســند ازدواج، ارایه کپی و 
اصل صفحات شناســنامه زوجين، ارایه کپی 
و اصل مدارک شناسایی ضامن، ارایه کپی و 
اصل کارت ملــی موقت یا دائم زوجين، ارایه 
اصل و کپی کارت ملــی ضامن، ارایه آدرس 
دقيق محل ســکونت زوجين و کد پستی ده 
رقمــی و ارایه کد رهگيری ده رقمی دریافت 

شده از سایت بعد از ثبت نام می شود.

بازدید مدیرعامل بانک کارآفرین از شعب اراک و قم
حميد تهرانفر مدیرعامل بانک کارآفرین به منظور بررسی عملکرد شعب، دیدار نزدیک 
با همکاران و دریافت پيشنهادها و نقطه نظرات مسئوان و کارکنان به صورت مستقيم 
و بی واسطه، روز چهارشنبه 28 فروردین ماه از شعب اراک و قم بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابــط عمومی بانک کارآفرین، تهرانفر کــه در این بازدید عزمی معاون 
مدیرعامل در امور بانکی، خورســندی معاون مدیرعامل در امور ارزی و بين المللی، 
کریمی معاون مدیرعامل در امور اجرایی و برزنونی مدیر امور شــعب وی را همراهی 
می کردند، با مســئوان و کارکنان این شــعب دیدار کرد و در جریان امور جاری و 
عملکــرد آنان قرار گرفت.مدیرعامل و هيات همراه در بازدید از شــعبه اراک در یک 
نشست کاری با رئيس و معاون شعبه، عملکرد آن را به لحاظ وضعيت منابع و مصارف، 
اعتبارات و تســهيات، مطالبات غيرجاری، ضمانت نامه ها، امور ارزی و سایر آمارهای 
مربوطه و همچنين وضعيت مکانی مورد بررسی قرار دادند و راهکارها و پيشنهادهای 
ازم را در خصوص موارد مطرح  شــده ارائه کردند.بر اساس این گزارش مدیرعامل و 
مدیران ارشد در یک نشست کاری با رئيس و معاون شعبه قم، عملکرد این شعبه را 
مورد بررســی قرار دادند و پيشنهادها و راهکاری های ازم را به منظور عملکرد بهينه 

آن ارائه کردند.

معاون استاندار البرز: باید از ظرفیت های پست بانک برای 
توسعه مناطق روستائی استفاده کنیم

 علی درویش پور معاون هماهنگی و امورعمرانی اســتانداری البرز در اولين جشــنواره 
باجه های بانکی پســت بانک اســتان گفت: باید از ظرفيت های این بانک برای توسعه 
مناطق روســتائی استفاده کنيم.به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: وی تصریح 
کرد: ارائه خدمات بانکی درمناطق روســتائی توسط این بانک گامی بسيار مهمی برای 
توسعه روستاهاســت و باید از ظرفيت های آن برای توسعه مناطق روستائی و افزایش 
رفاه هموطنان استفاده کنيم.همچنين ابوالقاسم پاليزگير فرماندار شهرستان ساوجباغ 
در ادامه این جشنواره از زحمات و تاش های مجموعه پست بانک استان و شهرستان 
دراعطای تسهيات اشتغال پایدار روستائی تقدیر  و آن را گامی مهم جهت رونق توليد 
داخلی برشــمرد.بهراد اميریان مدیرشعب پست بانک استان البرز نيز در این جشنواره 
ضمن تشــریح عملکرد تسهيات اشــتغال زائی گفت: درسال گذشته با پرداخت 370 
ميليارد ریال تسهيات اشتغالزائی، زمينه اشــتغال 616 نفر را فراهم نموده و درحوزه 
عملکرد باجه های بانکی روســتائی نيز از حيث سرانه منابع جزء سه استان برترکشور 
قراردارد که انتظار می رود با هدف گذاری صورت گرفته درسال جاری با تاش کارکنان 

شعب بانک و حمایت مسئوان استان به شرایط مطلوب تری دست یابيم.

هيبنا گزارش می دهد:

سرعت بخشی به روند پرداخت 
تسهیات قرض الحسنه ازدواج

یام ویژه مدیرعامل صندوق 
ضمانت صادرات ایران به 
مناسبت افتتاح نمایشگاه 
بورس بانک و بیمه



چنــد روز پس از انتشــار گــزارش بازرس 
ویژه رسیدگی به پرونده مداخله روسیه در 
انتخابات، دموکرات های ارشد صریحاً اعام 
کردند، آماده اند تا روند اسیتضاح علیه رئیس 
جمهوری را آغاز کنند حتی اگر این تاش 
موفقیت آمیز نباشــد؛ مساله ای که واکنش 
شــدید رئیس جمهوری آمریکا را به همراه 
داشــت.به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه 
خبری هیل، ســه تن از رؤسای کمیته های 
دموکــرات روز یکشــنبه دربــاره احتمال 
روند اســتیضاح علیه دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری آمریــکا صحبت کردند اما تاکید 
داشتند که این تصمیم شبانه اتخاذ نخواهد 
شــد چرا که حزبشان باید محتوای گزارش 
رابرت مولر بازرس ویژه رسیدگی به پرونده 
مداخله روسیه در انتخابات 201۶ میادی 
آمریکا و اسناد و مدارک پیوست شده آن را 
بررسی کند.آدام شف رئیس کمیته اطاعات 
مجلس نمایندگان گفت: هنگامی که مساله 
به استیضاح مربوط باشد ما باید خیلی سریع 
درباره آنچه به نفع کشــور اســت تصمیم 
گیری کنیم.در همین حال اایجا کامینگز 
رئیس کمیته نظارت مجلــس نمایندگان 
گفت: حتی اگر تاش اســتیضاح موفقیت 
آمیز نباشد در زندگی لحظاتی وجود دارند 
کــه ما باید بر اســاس حقیقت تصمیماتی 

اتخاذ کنیم و این تصمیم و نظر ما است.
کامینگز گفت: اگر روند استیضاح آغاز شود 
تاریخ بــه روی مجلس نمایندگان به خاطر 
ایستادن به پای قانون اساسی لبخند خواهد 
زد.آدام شف در جریان مصاحبه با شبکه ای 

بی سی گفت: احتمااً استیضاح بدون اجماع 
نظر دو حزبی موفقیت آمیز نخواهد بود اما 
این احتمال نیز وجــود دارد که این تاش 
موفقیت آمیز باشــد و به همین خاطر ما با 

این وجود روند استیضاح را آغاز می کنیم.
ایــن اظهارات در واکنش به هشــدارهای 
رهبران دموکرات از جمله نانســی پلوسی 
رئیــس مجلس نمایندگان کــه گفته بود 
اســتیضاح باعث ایجاد تفرقه در کشــور 
می شود، مطرح شــد.تحقیقات 22 ماهه 
مولر هیچ اسناد و مدارکی درباره همکاری 
میــان کمپین انتخاباتی ترامپ در ســال 
201۶ میادی و روســیه ارائه نکرد اما به 

چندیــن پرونده دیگر در باره احتمال مانع 
تراشــی در راه اجرای عدالــت به صورت 
مفصل پرداخت.در پی انتشار این گزارش 
برخــی دموکرات ها از جمله آدام شــف از 
پیشــنهاد اینکه روند اســتیضاح احتمااً 
آغاز می شــود تا تصمیمــی در خصوص 
مانع تراشی بر سر راه اجرای عدالت اتخاذ 
شود دست نکشــیدند.جرولد نادلر رئیس 
کمیته قضائی مجلس نماینــدگان نیز از 
رد کردن آغاز روند اســتیضاح امتناع کرد. 
وی به شــبکه ان بی سی گفت که کنگره 
بایــد کپی کامل و اصلی گــزارش مولر را 
دریافت کنــد و پیش از تصمیم گیری در 

خصوص استیضاح به اظهارات مولر و ویلیام 
بار دادســتان کل کشــور به خوبی گوش 
دهد.نادلر با اشــاره به اقدامات ترامپ که 
در گزارش مولر مطرح شده، گفت: برخی 
از این اقدامات قابل استیضاح هستند. اگر 
مانع تراشی برای اجرای عدالت ثابت شود 
این اتهام قابلیت استیضاح رئیس جمهوری 
بــه وجــود می آورد.دموکرات هــای دیگر 
با صراحت بیشــتری خواســتار استیضاح 
ترامپ شدند.سناتور الیزابت وارن نخستین 
کاندیدای اصلی انتخابات رئیس جمهوری 
سال 2020 میادی به شدت به این مساله 
پرداخته و خواســتار آغاز روند اســتیضاح 
شــد.وارن در توئیتی نوشــت: جدیت این 
سوء رفتار مقامات منتخب در هر دو حزب 
را ملزم می ســازد تا ماحظات سیاسی را 
کنار گذاشته و وظیفه قانونی خود را انجام 
دهند. ایــن بدان معنا اســت که مجلس 
نمایندگان باید روند استیضاح علیه رئیس 
جمهوری آمریکا را آغاز کند.اما تعدادی از 
دموکرات های برجســته جدیت صحبت ها 
درباره اســتیضاح را کاهش دادند.پلوسی 
و استینی هویر رهبر اکثریت دموکرات ها 
از تمامی اعضای حزبشــان خواســتند تا 
صحبت هــا درباره روند اســتیضاح رئیس 
جمهــوری را متوقــف کنند.این در حالی 
اســت که پس از مطرح شدن تمامی این 
اظهارات و حتی مخالفت نانسی پلوسی و 
برخی دیگر دونالد ترامپ تویئتی منتشــر 
کرده و در آن دموکرات هایی را که به دنبال 

استیضاح وی بودند، هدف گرفت. 

دولت سریانکا مسئول انفجارهای 
اخیر را اعام کرد

دولت ســریانکا اعام کــرد که یک گروه محلی مســئول 
انفجارهای روز گذشته بوده اســت.به گزارش ایسنا، به نقل 
از روسیا الیوم، دولت سریانکا "جماعت ملی توحید " را که 
یک گروه محلی است، مسئول حمات روز یکشنبه در کشور 
معرفی کرد.دولت این کشور تاکید کرد: ما بر این باور نیستیم 
که این حمات فقط توســط مجموعــه ای از افراد در داخل 
کشور انجام شده باشد، بلکه یک شبکه بین المللی وجود دارد 
که اگر این شــبکه وجود نداشت این حمات انجام نمی شد.

یک بازرس ارشد سریانکا دیروز )دوشنبه( اعام کرد، هفت 
عامل انتحاری در حمات مرگبار سریانکا که جان 290 تن 
را گرفت و بیش از 500 زخمی بر جای گذاشــت، مشارکت 
داشتند. یک مقام دولتی هم گفت گروهی محلی موسوم به 
"جماعت ملی توحید" مســوول این حمات اســت.به نقل 
از خبرگزاری رویترز، آریاناندا ولیانگا، مقام ارشــد در بخش 
حقوقی دولت سریانکا اعام کرد، دو عامل انتحاری خودشان 
را در هتل لوکس شــانگری ا در کلمبو، پایتخت ســریانکا 
منفجر کردند. سایر مهاجمان هم سه کلیسا و دو هتل دیگر 
را هدف گرفتند. چهارمین هتل و خانه ای در حومه پایتخت 
ســریانکا هم هدف قرار گرفتند اما هنوز مشــخص نیست 
که این حمــات چگونه رخ داده اســت. ولیانگا تاکید کرد: 
تحقیقات همچنان ادامه دارد.در همین حال راجیتا سناراتنه، 
سخنگوی کابینه سریانکا تاکید کرد، حمات مرگبار در روز 
عید پاک با کمک یک شبکه بین المللی صورت گرفته است. 
این مقام با اشاره به حمات متعدد روز یکشنبه گفت: گمان 
نکنیم این حمات تنها از سوی گروهی از مردمی که در این 
کشور هستند، محدود باشد. بدون یک شبکه بین المللی این 
حمات موفقیت آمیز نمی بود.صبح دیروز مایتریپاا سیریسنا، 
رئیس جمهوری سریانکا و رانیل ویکرماسینگه، نخست وزیر 
این کشور با مقام های نظامی ارشــد در شورای امنیت ملی 
برای تحقیق درباره این حمات جلســه اضطراری تشــکیل 
دادند. ادعاهای ویکرماســینگه از ســوی هرین فرناندو، وزیر 
ارتباطات ســریانکا هم تکرار شد. او یکشنبه شب تصویری 
از یادداشت سرویس های اطاعاتی سریانکا مورخ 11 آوریل 
را منتشــر کرده بود که جزئیات یک حمله برنامه ریزی شده 
را نشان می داد. فرناندو در گفت گو با "تودی پروگرام" گفت، 
دولــت همچنین کودتای نافرجــام را رد نمی کند.  او گفت: 
بــه روش های متفاوتی می توانیم به ایــن قضیه نگاه کرد اما 
اکنون بزرگترین اولویت ما این اســت که متوجه شویم واقعا 
چه چیزی موجب شــده است تا 10 یا 12 مرد دست به این 

حمات بزنند. اما ما هم احتمال کودتا را رد نمی کنیم.  

بن سلمان به شاهزاده های مظنون اجازه خروج از 
کشور را نمی دهد

منابع آگاه اعام کردند که ولیعهد عربستان به شاهزاده های سعودی که در وفاداری 
آنها شــک دارد اجازه خروج از کشور نمی دهد.به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه 
فرامنطقه ای القدس العربی، منابع مطلع فاش کردند که محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربســتان تصمیم گرفته تا به شاهزاده هایی که در وفاداری آنها شک دارد تا زمان 
بسته شدن پرونده جمال خاشــقجی اجازه خروج از این کشور را ندهد.طبق این 
گزارش، ازجمله شاهزاده های مذکور، شاهزادگانی هستند که سال 2017 به اتهام 
فســاد در هتل ریتز کارلتون بازداشت شدند که در رأس آنها ولید بن طال، تاجر 
میلیاردر ســعودی قرار دارد.القدس العربی به نقل از چند منبع بلندپایه نوشت که 
محمد بن ســلمان به زیاده روی علیه گروهی از شــاهزاده ها ادامه داده و قصد از 
ســرگیری این طرح و دور کردن برخی از آنهــا را از یکدیگر دارد.طبق گفته این 
منابع، اقدامات بن سلمان همچنین شامل شاهزاده های نسل دوم نیز می شود و وی 
ممنوعیت سفر این شاهزاده ها به خارج را در هر شرایطی از جمله موارد پزشکی یا 
درمان تمدید کرده اســت و تا زمانی که پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
منتقد سعودی بسته نشود ادامه خواهد داشت، زیرا بن سلمان بیم آن را دارد که 
غرب از این مســأله و برخی از شــاهزاده ها برای کنار زدن وی از قدرت در آینده  
اســتفاده کند.ولید بن طال فردی است که بیشــترین ضرر را از این تصمیم بن 
ســلمان دیده است و علی رغم اینکه وی جاه طلبی سیاسی در سر نداشته و ندارد 
و با محمد بن سلمان نیز تسویه حساب کرده است اما ولیعهد سعودی اجازه سفر 
به خارج را به وی نمی دهد و گفته می شــود که وی بارها از بن ســلمان و ملک 
سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربســتان درخواست صدور مجوز برای سفر خارج 
کرده اســت اما با مخالفت آنها مواجه شده است.طبق این گزارش، ولید بن طال 
امور خارجی و مربوط به تجارت خود را از طریق اسکایپ و یا انتخاب یک شخص 
به عنوان جانشــین انجام می دهد. بن ســلمان در حال حاضر به زنان و فرزندان 
این شــاهزاده ها اجازه ســفر به خارج را می دهد اما شروط سختی را برای آنها در 
نظر گرفته اســت ازجمله اینکه با نهادهای حقوقی و یا روزنامه نگارانی که درباره 
عربستان می نویسند، دیدار نکنند.القدس العربی در ادامه نوشت: هدف بن سلمان از 
ممنوعیت سفر شاهزاده ها به خارج این است که عربستانی ها و جهان فراموش کنند 
که شاهزاده های ویژه ای وجود دارند که به تاریخ و گذشته عربستان می پیوندند و در 
آینده نخواهند توانست که هیچ گونه نقش سیاسی و یا مالی در عربستان ایفا کنند. 

سخنگوی سیاسی طالبان افغانستان در مصاحبه ای 
گفــت، دور بعدی مذاکرات میــان طالبان و آمریکا 
قرار اســت بر چارچــوب زمانی برای خارج شــدن 
همه نیروهای خارجی از افغانســتان متمرکز باشد.

به گزارش ایســنا، سهیل شاهین، سخنگوی طالبان 
افغانستان در مصاحبه ای با خبرگزاری فرانسه گفت، 

مذاکرات قبلی این گروه شبه نظامی با واشنگتن منجر 
به این شــد که دو طرف بر خــروج کامل نیروهای 
خارجــی از افغانســتان توافق کننــد و دو طرف به 
دنبال تعیین جزئیات مربوط به این مســاله هستند.

سهیل شــاهین این مصاحبه را از محل شهر دوحه 
پایتخت قطر، جایی که دفتر سیاسی طالبان در آن 

قرار داشــته، انجام داد. او گفت: مــا در آخرین دور 
مذاکراتمان با طرف آمریکایی با آن ها بر ســر خروج 
همه نیروهای خارجی از افغانســتان توافق کردیم.او 
در ادامه اظهار کرد: طالبــان نیز در ازای این خروج 
متعهد شده نگذارد گروه های تروریستی از افغانستان 
بــه عنوان یک پناهگاه امن و یا برای اجرای حمات 

علیه کشورهای دیگر استفاده کنند.شاهین افزود: با 
این حال هنوز یک سری جزئیات باقی مانده که باید 
روی آن ها مذاکره شود و بحث درباره آن ها قرار است 
در دور بعدی مذاکرات مــا صورت گرفته و موضوع 
اصلی دور بعدی، چارچــوب زمانی خروج نیروهای 

خارجی از افغانستان به همراه جزئیات دیگر است.

 گزیده خبرتمرکز دور بعدی مذاکرات با آمریکا بر خروج نیروهای خارجی است

گزیده خبر
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دیپلماسی

استیضاح رئیس جمهوری آمریکا روی میز دموکرات ها

آقا بیژن برج خانی دارای شناســنامه شــماره 1938 به شــرح دادخواســت به کاسه 
98/00/44از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان صمد برج خانی بشناسنامه شماره 123 در تاریخ 1397/12/0۶ اقامتگاه دائمی 

خودبدرود زندگی گفته ، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1 - بیژن برج خانی شماره شناسنامه 1938 تولد 133۶/08/01 فرزند صمد پسر  متوفی

2- داود برج خانی شماره شناسنامه3302 تولد1345/0۶/12 فرزند صمد پسر متوفی 
3 - شها برج خانی شماره شناسنامه 2115 تولد 1343/5/13 فرزند صمد دختر متوفی 
4- شراره برج خانی شماره شناسنامه 1809 تولد 1348/04/27 فرزند صمد دختر متوفی

5- منیر برج خانی شماره شناسنامه 1275 تولد 1341/03/31 فرزند صمد دختر متوفی 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .

رونوشت آگهی حصر وراثت

 م الف70651/ 98/ف
رئیس شعبه شورای حل اختاف کرج 

دراجــرای مفاد پرونــده اجرایی 97049۶ شــعبه اجرای احــکام حقوقی 
دادگستری شهرســتان دیواندره درنظر دارد شــش دانگ اعیان یک واحد 
مرغداری 20000 قطعه ایی به شماره پاک 203 فرعی از 7 اصلی واقع در 
روستای داان به قیمت پایه ای 7100000000 ریال  را از طریق مزایده در 
مورخه 1398/02/19 ســاعت 10 صبح روز پنجشنبه در دفتر شعبه اجرای 
احکام حقوقی به فروش برساند.کسانی که تمایل به خرید دارند میتوانند از 
ملک مزبور قبل از جلســه بازدید و نسبت به اعام قیمت پیشنهادی به این 
اجرا اقدام و در جلسه مزایده شرکت نمایند. برنده مزایده باید 10 درصد بهارا 
فی المجلس به عنوان ســپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و حداکثر ظرف 
یک ماه از تاریخ اباغ مابقی بهای ملک را بپردازد در غیر اینصورت ســپرده 

او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد. 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم

شماره ارشاد : 1507/125

عبدی  - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری دیواندره
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بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش
وین سوخته را محرم اسرار نهان باش

زان باده که در میکده عشق فروشند
ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش

در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک
جهدی کن و سرحلقه رندان جهان باش

دلدار که گفتا به توام دل نگران است
گو می رسم اینک به سامت نگران باش

خون شد دلم از حسرت آن لعل روان بخش
ای درج محبت به همان مهر و نشان باش

تا بر دلش از غصه غباری ننشیند
ای سیل سرشک از عقب نامه روان باش

گنجینه

پژوهشــگران سنگاپور در بررسی جدیدی توانســتند روغن دانه های گیاهان را 
با روش اصاح ژنتیکی افزایش دهند.به گزارش ایســنا و به نقل از ای ســاینس 
نیوز، پژوهشگران »دانشگاه صنعتی نانیانگ”)NTU( سنگاپور، روش جدیدی 
ابداع کرده اند که نشان می دهد اصاح ژنتیکی می تواند روغن طبیعی دانه ها را 
در شرایط آزمایشــگاهی، تا ۱۵ درصد افزایش دهد.این روش جدید را می توان 
برای افزایش روغن محصواتی مانند کانوا، ســویا و آفتابگردان به کار گرفت تا 
تقاضا برای این گونه روغن ها، در ســطح جهانی پاســخ داده شود.این پژوهش 
جدید، به سرپرســتی »وی ما”)Wei Ma(، استادیار علوم زیستی این دانشگاه 
صورت گرفته اســت. وی ما و گروهش در پژوهــش خود، اصاح یک پروتئین 
خاص موسوم به “رینکلد WRI۱( ”۱( را پیشنهاد می کنند که پروتئینی اصلی 
در گیاهانی اســت که روغن تولید می کنند و موجب می شود ذخیره روغن در 
دانه های گیاه افزایش یابد.دانه های اصاح شــده توانســتند افزایش روغن را با 
موفقیت در آزمایشگاه نشــان دهند و ۱۵ درصد بیش از میزان طبیعی، روغن 
تولید کنند.وی ما در این باره گفت: روغن دانه گیاه، یک ترکیب ضروری در رژیم 
غذایی روزانه به شمار می رود و صنعت کشاورزی در جستجوی یافتن راه هایی 
برای افزایش محصوات گیاهی و کاهش عوارض محیطی کاشت محصول است. 

فیزیکدانان »دانشگاه زوریخ”)University of Zurich( سوئیس در مطالعه ای 
موفق به توسعه یک دستگاه نوین در خنک کردن اجسام شده اند.به گزارش ایسنا 
و به نقل از تک تایمز، فیزیکدانان سوئیســی اخیراً موفق به توسعه دستگاهی 
شده اند که توسط آن می توان یک جسم داغ را بدون نیاز به مصرف انرژی خنک 
کرد.دانشــمندان بر این باورند که دستگاه مذکور به طرز شگفت آوری می تواند 
بدون استفاده از منبع تغذیه خارجی آب جوش را به یخ تبدیل کند.عاوه بر این، 
محققان گفتند که این پروسه که توسط آن می توان بدون مصرف انرژی، اجسام 
را خنک کرد، قوانین اساســی فیزیــک را رد نمی کند.قانون دوم ترمودینامیک 
بیان می کند که گرما می تواند از یک جسم گرم تر به یک جسم خنک تر حرکت 
کند اما عکس این پروسه امکان پذیر نیست.به عنوان مثال، یک قوری پر از آب 
جوش روی میز آشپزخانه، به تدریج خنک خواهد شد، اما از دمای میز آشپزخانه 
ســردتر نخواهد شد.دانشمندان طی این مطالعه توانستند یک قطعه مس که تا 
دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد گرم شده بود را به دمای اتاق برسانند و نکته قابل 
توجه این است که آنها در انجام این کار از هیچ قدرت خارجی استفاده نکردند.

در عــوض، آنها از »عنصر پلتایــر”)Peltier element( کــه به طور معمول 
در مینی بار اتاق ُمتلها دیده می شود، استفاده کردند.

کارخانه مشــهور تولید نوشابه در دنیا اعام کرد که از برنامه های تبلیغاتی برای 
تبلیغ برند خود توسط ماهواره ها در فضا دست کشیده است.به گزارش ایسنا و 
به نقل از دیلی میل، شــرکت تولید نوشیدنی »پپسی”)PepsiCo( برنامه های 
خود برای تبلیغ در آسمان شب با استفاده از تکنولوژی یک استارتاپ روسی را 
لغو کرده است. به نظر می رسد پپسی این تصمیم را احتمااً به دلیل تاش برای 
جلوگیری از واکنش های اغلب منفی گرفته است.پایگاه خبری فیوچریزم ابتدا در 
تاریخ ۱۳ آوریل گزارش داد که شــرکت تابعه پپسی در روسیه در حال مذاکره 
با یک اســتارتاپ به نام »اســتار راکت”)StartRocket( است که در تبلیغات 
ماهواره ای متخصص است.این دو شرکت در حال کار بر روی ارسال مجموعه ای 
از ماهواره های کوچک بودند که نور خورشــید را برای ایجاد پیام های تبلیغاتی 
قابل رؤیت در آســمان شــب منعکس کنند.“اولگا مانگووا« ســخنگوی روس 
شــرکت پپسی گفته بود: ما به توانایی »استار راکت« اعتقاد داریم. بیلبوردهای 
فضایی یک انقاب در بازار ارتباطات و تبلیغات هســتند. به همین دلیل ما به 
این همکاری تن دادیم.با این حال این کار با حواشی و مشکات بسیاری روبرو 
است. به عنوان مثال قانون فدرال ایاات متحده آمریکا چنین تبلیغاتی را ممنوع 

اعام کرده است.

دستگاهی برای خنک کردن فوری موادافزایش روغن دانه های گیاهان با روشی جدید

اهدای »لوح وفا« به مجید 
مجیدی در ترکیه
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چهره روز
 ماکس پانک ، فیزیکدان آلمانی و پدر نظریه کوانتوم، در 2۳ آوریل ۱8۵8 چشم به جهان گشود.به گزارش ایسنا، “ ماکس 
کارل ارنست لودویگ پانک  در 2۳ آوریل ۱8۵8 در شهر کیل آلمان زاده شد. او یکی از مهم ترین فیزیکدانان آلمان در سده 
۱9 و اوایل ســده 2۰ میادی بود.پانک، دوره دبیرســتان را در مدرسه »ماکسیمیان  شهر مونیخ گذراند و در آنجا بود که 
به عاقه خود نســبت به فیزیک پی برد. او یک تیزهوش اســتثنایی نبود. دبیرانش، از لحاظ رتبه او را به شاگرد اولی نزدیک 
می دانستند اما پانک، در هیچ زمانی شاگرد اول شناخته نشد.  پانک در پایان دوره دبیرستان، هنوز تصمیمی برای انتخاب 
رشــته خود نگرفته بود. تا اینکه سرانجام، دانشجوی دوره کارشناسی »دانشــگاه مونیخ  و چندی بعد، دانشجوی »دانشگاه 
هومبولت برلین شــد. وی به خوانــدن فیزیک عملی و ریاضیات پرداخت و در پی انتقال به دانشــگاه برلین، در کاس های 
فیزیکدانان مشهور آن زمان یعنی »هرمان فون هلمهولتز و »گوستاو کیرشهف  شرکت کرد و عاقه خویش به ترمودینامیک را 
مدیون این دو استاد می دانست.پانک، نظریه مکانیکی گرمای »رودلف کاوزیوس را به تفصیل مطالعه کرد و بعدها خاطرنشان 
ساخت که این مطالعه، عاملی بود که سرانجام وی را به سوی فیزیک سوق داد. او که تحت تأثیر کار و روشنی روش استدال 
کاوزیوس قرار گرفته بود، رشته اصلی درس خود را ترمودینامیک انتخاب و بررسی قانون دوم آن را برای موضوع تز دکترای 

سال ۱879 خویش در دانشگاه مونیخ انتخاب کرد.

تبلیغ نوشابه در آسمان شب منتفی شد

منبع: فارس

کاریکاتور

وزیر کار: نیروی کار ماهر ایرانی صادر می کنیم!
شریعتمداری، وزیر کار: مذاکراتی با کشورهای خارجی برای اعزام نیروی کار ماهر و با تایید مشترک مراکز فنی 
و حرفه ای کشور با مراکز فنی و حرفه ای کشورهای خارجی صورت گرفته؛ این مسیر در طول سال 98 تقویت 

خواهد شد تا از نیروهای کار ماهر کشور در کشورهای متقاضی نیروی کار، استفاده ازم به عمل آید.

ماکس پانک؛ پدر نظریه کوانتوم

کتاب »سه نفر در برف« نوشته ی »اریش کستنر«، نویسنده و نمایش نامه نویس معروف آلمانی را »سروش حبیبی« به فارسی برگردانده است. در 
توضیح پشت جلد کتاب آمده است: »اریش کستنر )۱974- ۱899( از داستان نویسان برجسته ی آلمانی است که به واسطه ی طنزی پرمفهوم و 
قلمی نزدیک به زبان مردم، در کشور خود محبوبیتی خاص دارد. وی در مقام ادیبی اخاق گرا، بیش از همه کودکان و نوجوانان را مخاطب آثار 
خود قرار می دهد. رمان دلنشین او سه نفر در برف به موضوعی می پردازد که در ادبیات جهان همیشه تازه است و آن اینکه جامه اگر آلوده ی رنگ 
و ریا باشد، آدم ها ارزش یکدیگر را براساس ظاهر می سنجند. در این رمان، این بار مردی ثروتمند اما ظریف و نکته سنج، از محیط اشرافی خود در 
برلین، پایتخت پرزرق و برق آلمان، به سفری پرحادثه می رود و در پی زنجیره ای از سوءتفاهم که طی آن آدم ها همدیگر را اشتباه می گیرند، فرصت 
می یابد امتحان کند آیا از اطرافیانش هستند کسانی که به راستیت »تن آدمی را به جان آدمی شریف« بدانند و عزت و احترام خود را تنها نصیب 
»آستین نو« نکنند. این رمان پرحادثه و شاداب تاکنون مبنای چندین فیلم سینمایی، قصه ی رادیویی و نمایشنامه قرار گرفته است.« در بخشی از 
داستان می خوانیم: »صبح زود ساعت هفت نخستین مهمانان با سروصدای زیاد از اتاق های خود بیرون آمدند. صدای قدم هاشان به آن می مانست 
که یک ستون غواص در راهروها حرکت می کنند. در تاار صبحانه غلغله بود: قیل وقال و خنده ی گروهی انسان تندرست و گرسنه. پیشخدمتان 
تعادل سینی های پر را بر سر دست حفظ کنان به هر طرف می رفتند. اندکی بعد بسته های ناهار را می آوردند و به مهمانانی که به اسکی می رفتند ...

پیشنهاد سه نفر در برف

تخت گاز

غذا دادن به پرندگان / شهر کی یف اوکراین

زاگاتو به عنوان شرکتی سفارشی ساز در میان ایتالیا شناخته شده است. این کوچ بیلدر مشهور متخصص ساخت 
بدنه های جذاب برای برندهای خودرویی اروپایی است. مؤسس این شرکت اوگو زاگاتو در سال ۱9۱9 کار خود را 
به عنوان تعمیرکار خودروها و هواپیماها آغاز کرد.از جمله بزرگ ترین مشتریان زاگاتو می توان به استون مارتین 
اشاره کرد که همکاری خود با این شرکت را در دهه ی ۵۰ میادی آغاز کرد. در آن زمان بریتانیایی ها با بدنه های 
 DB4 ســاخت زاگاتو در مسابقات جی تی حضور داشتند. در سال ۱96۰ بود که اولین خودروی استون مارتین
GT زاگاتو تولید شد. بدنه ی این خودرو توسط زاگاتو سبک شده و بهبود یافته بود. از آن زمان تاکنون، دو شرکت 
مورد بحث همکاری های متنوعی باهم داشته اند و جدیدترین ثمره ی این همکاری هم خودروهای ونکوئیش زاگاتو 
کالکشن و DBZ سنتناری کالکشن بوده است.به منظور گرامیداشت یک صدمین سالگرد تأسیس زاگاتو، استون 
 AF را معرفی کرده اســت. شرکت Twins By R-Reforged زاگاتو هریتیج V۱2 مارتین خودروی ونتیج
ریســینگ نیز عاوه بر این خودروها برند R-Reforged را رونمایی کرده است. دوقلوهای ونتیج V۱2 زاگاتو 
هریتیج Twins اولین پروژه ی این برند جدید بوده و البته این شــرکت تازه تأسیس لیسانس انحصاری استون 
مارتین را با خود به همراه دارد.این دو خودرو در واقع نســخه های بازطراحی شــده ی ونتیج V۱2 زاگاتو بوده و 

فرم های بدنه ی کوپه و اسپیدستر دارند. 

گرامیداشت 100 سالگی زاگاتو با دوقلوهای ونتیج

تنها عضو ایرانی بنیاد بین المللــی موانا در ایران 
از حضــور مجید مجیــدی در فســتیوال جهانی 
»صوفی سین« و اهدای جایزه ویژه جشنواره همراه 

لوح تقدیر »وفا« به این فیلم ساز خبر داد.
فروزنده اربابی در گفت وگو با ایســنا، با اعام خبر 
برگزاری دومین دوره جشنواره »صوفی سین« اظهار 
کرد: از اول تا هفتم ماه می )یازدهم تا شــانزدهم 
اردیبهشــت(، به مناســبت ورود خانواده موانا به 
قونیه، فستیوال جهانی عرفانی قونیه برگزار می شود 
و در آن فقط فیلم هایی کــه تم عرفانی و مذهبی 
دارند، پذیرفته می شوند. کارگردانان برجسته ای از 

ترکیه، فیلم ها و کارگردانانی را انتخاب می کنند.
او افزود: پارســال که این فســتیوال برای اولین بار 
برگزار شــد، آقــای رضا میرکریمی بــا فیلم »زیر 
نور ماه« دعوت فســتیوال را قبــول کردند و تنها 
کارگردانی بودند که لوح تقدیر فســتیوال و وزارت 
فرهنگ ترکیه را گرفتند. فیلم شان هم مورد اقبال 
عمومــی قــرار گرفت.اربابی دربــاره حضور مجید 
مجیدی در جشــنواره »صوفی سین« گفت: امسال 
دبیرخانه این فستیوال آقای مجیدی را با فیلم های 
»بید مجنون« و »بچه های آسمان« دعوت کرده  و 
ایشان نیز قبول کرده اند. ایشان در روزهای سوم تا 
ششم می در قونیه حضور خواهند داشت و فیلم »بید 
مجنون« با حضور خودشــان به نمایش درمی آید و 
نشســت های دانشگاهی و رســانه ای دارند. امسال 
تنها کارگردانی که جایزه ویژه جشنواره همراه لوح 
تقدیر »وفا« به او تعلق می گیرد آقای مجیدی است؛ 
اهدای این لوح قدردانی از کارگردان هایی است که 
به ریشه ها و باورهای معنوی و مذهبی خود وفادار 

مانده اند. 
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