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«عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی روز یکشنبه
با ابراز امیدواری برای تاسیس هرچه زودتر بیمه همگانی
حوادث طبیعی ،گفت :حادثه خیز بودن کشــور ،ضرورت
این امر را ایجــاب می کند.به گــزارش ایرنا ،همتی این
ســخنان را در یک یادداشت «اینســتاگرامی» اش بیان
کرده اســت.وی در این باره نوشت :درجلسه شورای عالی
هماهنگی اقتصادی موضوع اهمیت بیمه حوادث طبیعی
وضرورت انجام همگانی آن مورد....
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روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،صبح ایران
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آیا خریداران مسکن حباب میخرند؟

رشد قیمت مسکن  ۲۳درصد بیشتر از طا و ارز
سرمقاله

مرشایمر« :ایران را تهدید ندانید»

صفحه 3

رهبر انقاب گفتند :آنچه امروز دشمنان علیه ایران انجام
میدهند ،نفسهای آخر دشمنیشان با جمهوری اسامی است.

«جان مرشایمر» ،استاد مشهور آمریکایی در روابط بینالملل ونظریه
پرداز مورد توجه جهان در حوزه روابط بین الملل اخیرا گفته است
که ایران تهدیدی علیه هیچ کشــوری در منطقه نیست .این استاد
دانشگاه شــیکاگو در مصاحبهای با پایگاه « لوباگ » گفته است
که « :ایران ،تهدید مستقیم علیه ایاات متحده نیست ،حتی تهدید
غیرمستقیم هم نیست».

دادگاه تجدید نظر کویت حکم اعدام دو شهروند ایرانی به اتهام قتل سه
نفر از جمله یک شیخ ســالمند از خانواده خاندان حاکم کویت را صادر
کرده اســت.به گزارش ایسنا به نقل از القدس العربی ،دادگاه تجدیدنظر
کویت حکم اعدام  ۲تبعه ایرانی به اتهام قتل  ۳نفر شــامل یک شــیخ
ســالمند از خانواده امیر کویت ،یک شهروند کویتی دیگرو یک خدمتکار
زن اندونزیایی را تأیید کرد.برخی منافع گفته اند که این حکم نهایی شده
است و برای اجرا تنها نیاز به دستور امیر کویت دارد.بر اساس این گزارش،
در نوامبر  ۲۰۱۶جســد سه نفر از جمله یک شیخ از خانواده حاکم ،یک
پیرمرد  ۷۰ساله کویتی و یک خدمتکار زن اندونزیایی در منطقه سلوی
واقع در اســتان حولی یافت شده بود.در می  ۲۰۱۷دادگاه جنایی کویت
حکم اعدام این دو شــهروند ایرانی را صادر کــرد ،همچنین این دادگاه
 ۲شــهروند کویتی را نیز به اتهام ارائه اسلحه برای مجرمان به پرداخت
جریمه نقدی به مبلغ  ۲۰۰دینار کویت محکوم کرده است .دادگاه تجدید
نظر کویت نیز این حکم را تأیید کرده است.وزارت کشور کویت در نوامبر
 ۲۰۱۶از دســتگیری  ۲تبعه ایرانی در رابطــه با این حادثه خبر داد .نام
متهم اول « محمد عبدالرضا نواصری» متولد  ۱۹۷۶که به عنوان آشــپز
در منزل مقتول مشــغول به کار بوده است و نام متهم دوم « علی محمد
آلبوغبیش» متولد  ۱۹۸۵است.

تاسیسات نفتی غرب کارون،
دشت آزادگان و هور در سیاب
صفحه 4

پیشبینی تولید  14میلیون تن
گندم در سال زراعی جاری
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت :حدود یک میلیون هکتار
از زراعت کشور با شدت و ضعف متفاوت ،دچار آسیب ناشی از سیل شده
است.به گزارش ایسنا به نقل از وزارت ....

کمتر از  10درصد خسارت
سیل ،تحت پوشش بیمه است

صفحه 2

عضو شــورای عالی بیمه گفت :برآورد می شود که  ۱۰درصد از خسارتهای
مربوط به سیل در تعهد شــرکت های بیمه قرار دارد و بقیه خسارت دیدگان
بیمه نشده اند«.غامعلی ثبات» در گفت و گو با ایرنا افزود...
صفحه 6

اروپایی ها برجام
را دوباره بخوانند

واکنش رییس دیپلماسی ایران درخصوص برخی اظهارات ‹تند و نابجای›
غربی ها درباره غنی سازی اورانیوم درایران از جمله توییت جنجالی سفیر
فرانسه در واشنگتن؛ باردیگر این واقعیت را به....
صفحه 7

آمریکاییها بدانند اگر یک سنگ بزنند 10 ،سنگ خواهند خورد
مشــاور مقــام معظم رهبــری در امور
بینالملل تأکید کرد :ســپاه پاســداران
مدافــع انقاب اســت و یکــی از رموز
موفقیت انقــاب ،وجود این رکن رکین
در جمهــوری اســامی ایران اســت و
مخالفت با سپاه پاســداران ،مخالفت با
ملت ایران اســت.به گزارش ایسنا ،علی
اکبر وایتی در همایش بزرگ «من هم
یک ســپاهیام» که در واکنش به اقدام
خصمانه آمریکا علیه ســپاه پاســداران
انقاب اســامی صبح امروز در دانشگاه
آزاد اسامی برگزار شد ،با ابراز خرسندی
از حضور در این همایــش ،گفت :برای
بنده توفیقی اســت که در خدمت شما
بزرگواران و همکاران گرامی ،اســاتید،
فرماندهان سپاه و مسئوان بسیج هستم
تا بگوییم ما هم یک سپاهی هستیم.
وایتــی با اشــاره به بیانیــه اخیر خود
در حمایت از ســپاه پاســداران انقاب
اسامی ،اظهار داشت :چند روز پیش در
بیانیهای عــرض کردم که به عنوان یک
عضو کوچک بسیج اساتید ،یک سپاهی
هســتم ،بنابراین اگــر آمریکایی ها می
خواهند بگویند سپاه تروریست است ،ما

به عنوان سپاهی می گوییم که شما مبدأ
تروریست هستید و این پاسخی است که
آمریکایــی ها در این مدت از همه مردم
ایران با هر تفکری شــنیدند که همگی
ســپاهی هســتند.وی خاطرنشان کرد:
اگر قرار بود که طرحی داشــته باشــیم
که نشان دهیم سپاه عصاره فضائل ملت
اســت ،جز این عمل نمیشــد و چنین
نتیجهای به دست نمیآمد .آمریکایی ها
با این اقدام خود ،کار ما را آســان کردند
تا نشان دهیم سپاه عصاره فضیلت های
ملت است .براساس قانون اساسی ،سپاه
پاسداران مدافع انقاب است و برای دفاع
از انقاب اســامی به وجود آمده و یکی
از رموز موفقیت انقاب ،وجود این رکن
رکین در جمهوری اسامی ایران است.
مشــاور رهبر معظم انقاب در امور بین
الملل با اشــاره به دایــل آمریکا برای
تحریم سپاه پاسداران ،تصریح کرد :بنای
آمریــکا به طور خاص و غربی ها به طور
عام این اســت که کشورهای اسامی را
یــا تضعیف و یا تجزیــه کنند.وایتی با
اشاره به برنامه های آمریکا و دولت های
غربی برای سوریه ،گفت :برنامهای که در

افغانستان و لیبی پیاده شد ،قرار بود در
ســوریه هم اجرا شود ،اما چه عاملی جز
اینکه جمهوری اسامی ایران به دعوت
رسمی دولت سوریه در آن کشور حضور
یافت ،باعث شد که موفق نشوند؟ سپاه
پاســداران ،تبلور حضور ایران در سوریه
بــود و طی چهار ســال تنهــا ایران در
کنار ســوریه قرار داشــت و پس از آن،
زمانی که کشــورهای دیگــر دیدند که
حکومت سوریه پابرجاست ،به کمک این
کشــور آمدند و در دیگر کشورها مانند
عراق ،لبنان و  ...هم با ایســتادگی ملت
مظلــوم منطقه و پشــتیبانی جمهوری
اســامی ایران شکست خوردند و حتی
رئیسجمهور هرزهگوی آمریکا اعام کرد
که هفت تریلیون دار در منطقه هزینه
کردنــد ،اما چیزی به دســت نیاوردند.
وایتــی ادامه داد :بــا توجه به موفقیت
های ســپاه در منطقه ،آمریکایی ها به
جایی رســیدند که باطن خــود را بروز
دهند و بگویند که سپاه پاسداران تحریم
می شــود به این دلیل که تروریســت
است .این موضوع عادت شناختهشده و
ساح مصرفشده و تاریخ گذشته غرب

است که هرکس که با آنها مخالف باشد،
تروریست خوانده میشود و هر کشوری
که به حــرف آنها گوش ندهــد ،آن را
مخالف حقوق بشر معرفی میکنند.وی
افزود :ایران یک ابرقدرت بالقوه اســت
و نماد آن هم ســپاه پاســداران انقاب
اسامی است .آحاد مردم ایران هرکدام
یک ســپاهی بالقوه هستند و روز حادثه
ســاح به دســت می گیرند و بنابراین
مخالفت با سپاه پاســداران ،مخالفت با
ملت ایران است.وی تصریح کرد :برخی
از رســانه های خارجی که طرفدار غرب
هستند ،رئیسجمهور بیعقل آمریکا را
شــماتت می کردند که چرا علیه سپاه
دست به چنین اقدامی زده و باعث شده
از اصولگرایــان و اصاحطلبان گرفته تا
عام و خاص ایران دوشادوش هم از سپاه
حمایت کننــد و روزنامه های داخلی با
گرایش های مختلف در صف حمایت از
ســپاه قرار گرفتند .این اقدام آمریکا به
نفع سپاه پاسداران تمام شد و این اقدام
آمریکا مصداق بارز حدیث امام ســجاد
(ع) کــه فرمودند «الحمده الذی جعل
اعدائنا من الحمقاء» است.

اریجانی:

صدور حکم اعدام دو شهروند ایرانی در کویت
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«John Joseph Mearsheimer is
an American political scientit and
international relations scholar , who
belongs to the realit school of
thought .He is the R. Wendell Harrison
Ditinguished Service Professor at the
»University of Chicago
جان ژوزف مرشایمر استاد علوم سیاســی دانشگاه شیکاگو آمریکا
و عضو ارشد شــورای روابط خارجی ایااتمتحده آمریکا با موضوع
چشمانداز سیاست قدرتهای بزرگ در قرن  ۲۱در دانشکده حقوق
و علوم سیاســی در آذر ماه سال  ۹۶ســخنرانی کرد و رسما اعام
نمود که ایران منشــا صدور تروریســم نبوده و نیست و عربستان را
بــه این اتهام معرفی نمود .او اخیرا در یک مصاحبه با پایگاه خبری
اطاعاتی تحقیقاتی « لوب اگ » به نکات مهمی اشــاره نموده که
میتواند زمینه بیدار تر نمودن جامعه فکری در امریکا را فراهم آورد.
او برای تشــریح دایل اینکه چرا ایران برای امریکا تهدید نیســت ،
مبانی اســتدال خود را با پنج دلیل تشــریح مینماید .که میگوید:
«دلیل اول این اســت که ایران ساح هســتهای ندارد و توافقی با
قدرتهای جهانی امضا کرده که ساخت ساح هستهای در آیندهای
نه چندان دور را غیرممکــن میکند«».دلیل دوم اینکه ،ایران فاقد
موشکهایی است که بتوانند خاک آمریکا را هدف قرار دهند«».دلیل
سوم اینکه توان متعارف نظامی ایران به اندازهای نیست که بتواند به
آمریکا یا کشورهای تحت چتر امنیتی آمریکا در خاومیانه حمله کند.
«دلیل چهارم اینکه ایران تهدید جدی برای حمله به هیچ کشوری
در منطقه به شمار نمیرود .ایران در زمانهای مدرن حتی یکبار هم
علیه کشوری دیگر جنگ راه نینداخته و در حال حاضر هم شواهدی
در دست نیســت که در حال آماده شدن برای حمله به کشورهای
همسایهاش باشد«».دلیل پنجم اینکه او ادعاهای مطرحشده از زبان
سیاستمداران و رسانههای جریان اصلی در آمریکا مبنی بر حمایت
ایران از «تروریســم» را رد می کند .ایران منشأ مشکات آمریکا در
زمینه تروریسم نیست .اگر کشــوری شایسته چنین عنوانی باشد،
عربســتان سعودی اســت نه ایران ».او اعتراف بسیار مهمی از زبان
یک آمریکایی دارد که میگوید« :حقیقت این است که ایاات متحده
تهدید مســتقیم برای ایران است نه برعکس .دولت ترامپ با سرنخ
گرفتن از اســرائیل و عربستان سعودی ایران را نشانه گرفته و قصد
تغییر نظام این کشــور را دارد ».اینکه شــخصیت های آمریکایی را
به ایران دعوت میکنیم و ایشــان را توجیه میکنیم تا در یک منطق
عقانی و در حوزه عقانیت بدون بغض ســخن گفته و در این راستا
نظریه پردازی کنند کار مطلوبی است اما باید توجه داشت که گفته
های ایشــان به کار آکادمی های خودشان می اید و اینکه ایشان در
اعتراف به حقانیت منطق ایران که منطق انقاب اسامی است ،داد
ســخن میدهند البته امری در خور انتشار و در حوزه رسانه رفرنس
می افریند .تا کنون شــخصیتهای زیادی از غرب و شــرق به ایران
امده و منطق انقاب اســامی ایران را تحسین نموده اند و یکی از
انها هم ایشان.
والسام

رئیــس قوه قضاییه با بیــان اینکه صرف اعام خبر وقوع فســاد برای مردم
اعتمادساز نیست« ،اصاح روندها و بسترهای فسادزا» و «اعام خبر برخورد
با مفسدان» را دو مولفه اصلی برای ایجاد اطمینان ...

وزیر نفت گفت :عموم تاسیسات منطقه غرب کارون ،دشت آزادگان و هور
مغلوب در سیاب هستند و تولید در برخی از تاسیسات نفتی متوقف شده
است.به گزارش خانه ملت ،بیژن زنگنه که دیروز....

بمباران چهارساله یمن
نتیجه فراموشی و دوری از قرآن است

حمید رضا نقاشیان

صرف اعام خبر وقوع فساد
برای مردم اعتمادساز نیست

مشکلی درخصوص تعامل دولت و مجلس نداشته ایم
رییس مجلس شورای اسامی گفت :تعامل دولت و مجلس
در سال  ۹۷بسیار مثبت و سازنده بود و هیچ مشکلی در این
خصوص نداشتیم.به گزارش ایرنا از روابط عمومی معاونت امور
مجلس ریاســت جمهوری ،علی اریجانی در دیدار نوروزی
معاونین پارلمانی وزارتخانه ها و دســتگاه های اجرایی ضمن
تبریک اعیاد شعبانیه ،از عملکرد معاونین و مدیران کل امور
مجلس وزارتخانه ها و دســتگاههای اجرایی ابراز رضایت و از
زحمات یکسال گذشته آنان تقدیر کرد.وی با اشاره به تعامل
بسیار مثبت و ســازنده ی دولت و مجلس در سال گذشته ،
تصریح کرد :ما در سال  ۹۷هیچ مشکلی در خصوص تعامل با
دولت نداشتیم و ما هیچ نگرانی خاصی در خصوص تعامل و
همکاری دولت با مجلس نداشتیم.
رییس مجلس شورای اسامی از ‹وفاق ملی› در شرایط خاص
کنونی کشــور به عنوان یک نعمت الهی یاد و تاکید کرد قدر
این نعمت الهی را باید بدانیم و هر شرایطی آن را پاس بداریم.
اریجانی افزود :همه می دانیم بدلیل مشــکاتی که در حال
حاضر در کشور وجود دارد ،فشار روی نمایندگان زیاد است و

مــردم بیش از هر زمان دیگری در مقام مطالبه گری از قوای
مجریه ،مقننه و سایر نهادهای نظام هستند .لذا باید مکانیزم
هایی ایجاد بشود که این مطالبات مردمی پیگیری شود .به این
ترتیب وفاق که یک سرمایه ی ارزشمند ملی است حفظ خواهد
شد.رییس مجلس شورای اسامی در ادامه به نامگذاری سال
جدید توسط رهبر معظم انقاب اشاره کرد و گفت  :همینطور
که رهبری فرمودند امسال باید همه در جهت رونق تولید ملی
تاش کنیم  .مجلس نیز باید در امر قانوئگزاری ،نسبت به تولید
ملی توجه ویژه داشته باشد .برخی قوانین اصاح و برخی دیگر
مورد تجدید نظر قــرار بگیرند ،برخی قوانین نیز که مغایر با
تولید ملی است باید تغییر یابند.وی با اشاره به ضرورت برنامه
ریــزی و اقدام هماهنگ دولت و مجلــس در خصوص رونق
تولید ملی گفت :پیشنهاد می شود در دستگاههای مختلف
 ،یک کجکوعه یا یک ســتاد ویژه برای پیگیری رونق تولید
ملی ایجاد بشــود  .این امر به روان سازی سرمایه گزاری در
بخش های خدمات ،صنعت و کشاورزی کشور کمک خواهد
کرد.اریجانــی در مورد لوایح دولت گفت :بطور طبیعی یک

ســال و اندی از وقت این مجلس بیشــتر نمانده  ،لذا ممکن
اســت مجلس فرصت اینکه بتواند همه ی لوایح را در صحن
طرح و برســی و تصویب کند نداشته باشد ،پس بهتر است
دولت مشخص کند کدامیک از لوایح برایش اولویت بیشتری
دارد تا مجلس براساس اولویت دولت لوایح را به صحن علنی
بیاورد.در ادامه این دیدار ،حسینعلی امیری معاون امور مجلس
رئیس جمهور ضمن تبریک سال جدید و ایام مبارک شعبانیه
به همراهی و همدلی مسئولین و مردم جهت رفع مشکات
آســیب دیدگان از سیل تاکید کرد.وی به تعامل موثر دولت
و مجلس در پیشبرد اهداف و برنامه های دولت و نظام اشاره
کرد و نقش این تعامل را در تصویب لوایح دولت توسط مجلس
شورای اسامی مثبت و موثر دانست.وی در ادامه با اشاره به راه
اندازی سامانه ی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری گفت
 :در این سامانه عاوه بر اینکه اطاعات دقیق ،کارشناسی و به
روز درخصوص طرح ها ،لوایح و نظرات کارشناسی  ،بارگذاری
شده ،به گونه ای طراحی شده که ارزیابی عملکرد وزارتخانه ها
و دستگاههای اجرایی نیز از این طریق امکان پذیر می باشد.

خبــر

حال دریاچه نمک خوب شد
معاون فنی اداره کل محیط زیســت اســتان قم با بیان اینکه دریاچه نمک از
وضعیت بحرانی ســال گذشته عبور کرده اســت ،تاکید کرد :با این وجود در
صورتی وضعیت آبی مناســبی برای استان قم در ســالهای آینده وجود دارد
کــه این حجم از آبگیری و وضعیت بهینه دریاچه نمک و تاابهای قم حفظ
شود.ســید احمد شفیعی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا ،عنوان کرد :استان قم،
علی رغم آن چیزی که در ظاهر برای عموم مشــهود است ،یک استان تاابی
است ،به طوری که  ۱۰درصد این استان را تاابها تشکیل داده اند.وی با بیان
اینکه برخی تاابهای قم ،در محدوده شــهر قرار گرفته و در طرحهای توسعه
شــهری میتوان از آنها بهره برد ،افزود :به طــور کلی تعداد  ۷تااب در قم به
ثبت رسیده که هر کدام از اینها به لحاظ جذب پرندگان مهاجر و یا در زمینه
گردشــگری ،از اهمیت و ارزش باایی برخوردار هســتند.معاون فنی اداره کل
محیط زیســت استان قم بیان کرد :کشور به حوزههای آبخیز مختلفی تقسیم
میشــود که در انتهای هر حوزه ،تمامی رودخانهها و منابع آبی در یک تااب
و یا دریا دفع میشــوند ،دریاچه نمک نیز حوضه آبخیزی دارد که رودخانه و
منابع آبی در نهایت به این دریاچه میریزند.شفیعی با اشاره به اینکه استان قم
در انتهای حوزه آبخیز اســتانهایی همچون تهران ،البرز و مرکزی قرار گرفته
است ،گفت :منابع آبی که در استانهای باا دست برداشت میشود ،بر تاابها
و رودخانههای پایین دســت از جمله تاابهای استان قم تأثیر میگذارد.وی
با تاکید بر اینکه وضعیت تاابهای اســتان قم ،در دو دهه اخیر ،به هیچ وجه
مناسب نبود ،اظهار کرد :بررسیهایی که توسط کارشناسان اداره محیط زیست
قم ،از دریاچه نمک در بهمن ماه  ۹۷صورت گرفت ،یک وضعیت بسیار بحرانی
را از تاابهــای قم و دریاچه نمک گزارش میداد.معاون فنی اداره کل محیط
زیســت اســتان قم ادامه داد :با بارشهایی که از ابتدای سال  ۹۸شروع شد،
خوشبختانه شرایط اکوسیستمی بســیار خوبی را برای استان قم ،ایجاد کرده
است؛ مراتع ،اکوسیســتمهای کوهستانی ،پوشــشهای گیاهی و هم چنین
وضعیت آبگیری تاابها و به ویژه دریاچه نمک نسبت به گذشته بسیار مطلوب
شده است.شفیعی گفت :با توجه به رشد پوشش گیاهی مناسب در استان قم،
که نتیجه بارندگیهای اخیر اســت ،پیش بینی میشود استان قم در تابستان
امســال با پدیده ریز گرد و گرد و غبار روبرو نشود و یا اینکه این پدیده نسبت
به ســالهای گذشته کاهش داشته باشد.وی با اشاره به اینکه دریاچه نمک به
وضعیت دو دهه قبل خود بازگشته است ،تاکید کرد :هر دریاچه و تاابی شرایط
و پتانســیل آبی خود را دارد و با دیگر تاابها متفاوت است ،دریاچه نمک نیز
با توجه به پتانسیل آبی خود میتوان گفت با بارندگیهای اخیر ،آبگیری خوبی
داشــته و از آن وضعیت بحرانی سال گذشته عبور کرده است.معاون فنی اداره
کل محیط زیست استان قم عنوان کرد :تاابهای حوض سلطان ،تااب بهشت
معصومه و گنبد نمکی که دریاچهای کوچک در ارتفاعات قم به شمار میرود،
آبگیری خوبی داشــتهاند و هم اکنون وضعیت بهینه ای دارند.شفیعی با بیان
اینکه وضعیت تاابها به بارش ساانه بستگی دارد ،گفت :آبگیری تاابهای
اســتان قم و وضعیت بهینه دریاچه نمک به این معنا نیست که آب به صورت
بی رویه و یا حتی بیشــتر از سالهای گذشته مصرف شود ،چراکه یک تااب
هر ســال باید آبگیری مناسبی داشته باشــد ،بنابراین اگر در سالهای آینده
بارشهای مناســبی در کشــور اتفاق نیفتد و مصرف نیز بی رویه انجام شود،
ممکن اســت تاابها و دریاچهها به وضعیت بحرانی ســالهای گذشته خود
بازگردند.وی افزود :در صورتی وضعیت آبی مناسبی برای استان قم در سالهای
آینده وجــود دارد که این حجم از آبگیری و وضعیــت بهینه دریاچه نمک و
تاابهای قم ،حفظ شــود؛ چنانچه مدیریــت ازم در مصرف آب و چاههای
کشاورزی صورت نگیرد ،روبرو شدن با بحرانهای خشکسالی تاابها همچون
سالهای گذشته ،دور از ذهن نیست.
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گزیده خبر

اقدامات ازم برای جبران خسارات از
محلهای موجود را سریعا آغاز کنید
رهبــر معظم انقاب اســامی در پاســخ به درخواســت مجوز
رئیسجمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور تأمین
بخشــی از هزینههای ناشی از خســارات سیلهای اخیر ،جدیت
دستگاههای مسئول در پیگیری و جبران خسارتهای مالی سنگین
سیل بویژه خسارتهای وارده بر کشــاورزان را ازم دانستند و از
دولت خواســتند که با استفاده از محلهای قانونی موجود ،سریعاً
اقدامات ازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمعبندی وضعیت و در
صورت نیاز ،برداشت از صندوق توسعه ملی مورد تأیید خواهد بود.به
گزارش ایسنا ،در بخشی از متن پاسخ رهبر انقاب اسامی خطاب
به رییس جمهوری اسامی ایران آمده است:
در پاســخ بــه مرقــوم شــماره /۹۸ – ۶۳۶م
مــورخ  ۱۳۹۸ /۱ /۱۸آنجنــاب اشــعار میــدارد:
خســارتهای مالی ناشی از ســیل ویرانگر بویژه در چند استان
جدی
بسیار ســنگین و مصیبتبار اســت و ازم اســت بهطور ّ
از ســوی دســتگاههای مســئول پیگیری و جبران شــود ،البته
کمکهای مردم و نهادهای انقابی و دســتگاههای متعدد دولتی
و نظامی در این ایام حقاً چشــمگیر و موجب ســپاس و قدردانی
اســت ،ولی این کمکهــا نمیتواند خســارتهای وارده به آحاد
مردم بویژه کشــاورزان و صاحبان کشتزارهای سیلزده را جبران
کنــد و ورود دولت ازم اســت .مطلعید که اســتفاده از صندوق
توســعه ملی صرفاً در صورت مســدود بودن راههای دیگر ممکن
اســت لذا تأکید میشود که دولت ســریعاً از محلهایی همچون:
• پنــج درصــد مقــرر در بودجــه عمومــی کشــور
بــرای جبــران خســارت حــوادث غیرمترقبــه
• جابجایــی در ردیفهــای بودجههــای عمرانــی
• بیمهها و تسهیات بانکی
اقدامات ازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمعبندی وضعیت ،در
صورت نیاز ،برداشت از صندوق مزبور مورد تایید اینجانب خواهد
بود .ازم میدانم توصیههای زیر را برای جریان بهتر کارها مطرح
نمایم:
 -۱فرماندهــی واحــد بــرای مدیریــت یکپارچــه ،هماهنگی،
انســجام ،پیگیری ،نظارت و پاســخگویی نســبت بــه اقدامات
پیشــگیری ،آمادگی ،مقابله ،بازســازی و بازتوانی ایجاد شــود.
 -۲پایــگاه اطاعــات جامــع و قابــل اتــکاء از کلیــه عناصر
حقیقــی و حقوقــی متأثر از ســیاب اخیــر با قابلیــت برآورد
دقیــق خســارات و نیازها و رصــد کلیه خدمــات و کمکهای
دریافتــی از مبــادی مختلــف در اســرع وقــت ایجاد شــود.
 -۳برنامه اقدامات با اولویتبندی و زمانبندی مشــخص تهیه و
تقسیم کار بین دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی و انقابی
و مردمی با تعیین مســئولیتها تهیه و به اجرا گذاشــته شــود.
 -۴اقدامــات ازم بــرای تأمیــن نیازهــا و مایحتــاج عمومی
و فــوری افــراد متأثــر از ســیاب خصوصــاً تأمین خســارات
کشــاورزان در حداقــل زمــان ممکــن صــورت پذیــرد.
 -۵بهمنظور رونق کسبوکار در مناطق سیلزده حداکثر استفاده از
ظرفیتهای مناطق مذکور برای بازسازی صورت پذیرد .ضمن اینکه
تدابیر ازم و فوری برای بازسازی و تعمیر سریع و ایمن واحدهای
آسیبدیده مســکونی و تجاری و تولیدی به اجراء گذاشته شود.
توفیقات همه دستاندرکاران را مسألت مینمایم.

دستور رییس جمهوری بر آمادگی کامل در
رویارویی با موج جدید بارندگی ها
رییس جمهــوری در گفت وگوی تلفنی جداگانه با اســتانداران
خراســان جنوبی ،سیســتان و بلوچســتان ،هرمزگان ،کرمان،
خراســان رضوی ،لرستان و خوزستان ،بر بسیج و هم افزایی همه
دســتگاه ها و نهادها و اتخاذ تمهیــدات ازم و ضروری و آمادگی
کامــل در رویارویی با موج جدید بارندگی ها تاکید کرد.به گزارش
ایرنا از پایگاه اطاع رســانی ریاســت جمهوری ،حجت ااســام
والمسلمین دکتر حسن روحانی روزگذشته در این گفت وگوهای
تلفنی با اســتانداران ،بسیج و هم افزایی همه دستگاهها و نهادها
و اتخاذ تمهیــدات ازم و ضروری جهت جلوگیری از خســارت
های جانی و مالی را در بارندگــی های اخیر مورد تاکید قرار داد.
رییس جمهوری همچنین با قدردانی از تاشهای ستاد مدیریت
بحران و همه دستگاه ها و نهادهای دولتی ،عمومی و نظامی ،بر لزوم
هوشیاری همگانی نسبت به آغاز موج دوم بارندگی ها تاکید کرد.
روحانی از اســتانداران مذکور خواســت با تقویت هماهنگی و هم
افزایــی امکانات و تجهیزات همه دســتگاهها و نهادهای مرتبط،
نسبت به مواجهه با حوادث احتمالی کاما آمادگی داشته باشند.
در این تماس های تلفنی ،محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان
جنوبی ،احمد علی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان ،فریدون
همتی استاندار هرمزگان ،محمد جواد فدایی استاندار کرمان ،علیرضا
رزم حسینی استاندار خراسان رضوی ،سید موسی خادمی استاندار
لرســتان و غامرضا شریعتی استاندار خوزســتان نیز گزارشی از
وضعیت منطقه و تدابیر اتخاذ شده برای رویارویی با افزایش احتمالی
بارندگی ها و مدیریت مناسب اوضاع ارایه کردند.

دشمنی آمریکا با ایران هر روز ابعاد جدیدی
پیدامیکند
سردار فدوی گفت :دشمنی چهل ساله آمریکا با جمهوری اسامی
ایران هر روز ابعاد جدیدی پیدا میکند.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،سردار محمد فدوی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران در
همایش بزرگ «من یک سپاهیام» اظهار کرد :دشمنی چهل ساله
آمریکا با ایران هر روز ابعاد جدیدی به خود میگیرد و نمیتوان ادعا
کرد دشمنی آمریکا تجلی پیدا نکرده است ،با این وجود ایران در این
مدت پیشرفتهای بینظیری داشتهایم.وی افزود :پیش از پیروزی
انقاب هیچ کشور کوچکی توان و جرات مقابله با آمریکا را نداشت
و بعد از پیروزی انقاب هم ایران با قدرت در مقابل مســتکبران و
دشمن چهل ساله خود ایستادگی کرده است.سردار فدوی گفت:
سمت هر جبهه و کشوری حق باشد پشتوانهاش قدرت الهی است،
اگر قدرت کشــورهای بزرگ و آمریکا جمع شــود در برابر قدرت
خداوند قطرهای به حساب نمیآید ،آمریکا خود را قدرت برتر دنیا
میداند و این در حالی اســت که جبهه باطل در برابر حق بسیار
ضعیف است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،صبح ایران

@sobheqtesad

معاون پارلمانی رییس جمهور:

اسرائیل ،آمریکا را اداره میکند
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت :تا به حال عدهای
فکر میکردند آمریکا اســرائیل را اداره میکند ،اما با
این تصمیم اخیر هیات حاکمه آمریکا در تروریســت
خواندن ســپاه پاســداران مشخص شــد نتانیاهو و
اســرائیل ،آمریکا را اداره میکنند.حسینعلی امیری

در گفتوگو با ایســنا ،در ارتباط با تروریست نامیده
شــدن سپاه پاســداران انقاب اسامی توسط دولت
ایالــت متحده آمریکا ،اظهار کــرد :تا به حال عدهای
فکــر میکردند آمریکا اســرائیل را اداره میکند ،اما
با تصمیم اخیر هیات حاکمه آمریکا مشــخص شد،

نتانیاهو و اسرائیل آمریکا را اداره میکنند .دلیلش هم
این اســت که نتانیاهو به جهت اینکه آمریکاییها به
درخواست او توجه کرده و خواست او را اجابت کردند
از آمریکا تشــکر کرد.وی ادامه داد :برای ملت آمریکا
سخیف است که هیات حاکمه آنان توسط اسرائیل و

نتانیاهو اداره شــود .این کار ترامپ حرکتی سیاسی
بود .ایالت متحده اخیرا ً دو کار برای اســرائیل انجام
داد ،یکی خاف تمام موازین بینالملل به رســمیت
شــناختن جوان برای اســرائیل و دوم تروریســت
خواندن سپاه بود.

رهبر معظم انقاب در دیدار شرکتکنندگان در مسابقات بینالمللی قرآن کریم:

بمباران چهارساله یمن نتیجه فراموشی و دوری از قرآن است
رهبر انقاب گفتند :آنچه امروز دشــمنان
علیه ایران انجام میدهند ،نفســهای آخر
دشمنیشــان با جمهوری اســامی است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،مراسم
پایانی ســی و ششمین دوره مسابقات بین
المللی قــرآن کریم صبح روز گذشــته با
شرکت اساتید برجسته و قاریان بین المللی
و همچنین قرآنپژوهان و میهمانان شرکت
کننــده در این مســابقات ،در حضور رهبر
معظم انقاب اســامی برگزار شــد.رهبر
انقاب اسامی در این مراسم ،فهم قرآن و
عمل به آن را تأمین کننده سعادت بشر در
دنیا و آخرت دانســتند و با تأکید بر اینکه
بسیاری از مشــکات و گرفتاریهای امت
اسامی و بشــریت به علت عمل نکردن به
معارف قرآنی اســت ،گفتند :امروز به لطف
الهی در جمهوری اسامی ،اقبال مردم بویژه
جوانان به معارف قرآنی و تمســک به این
معارف روز به روز در حال گسترش است و
همین تمسک به قرآن مایه سعادت ،قوت و
عزت نظام اسامی خواهد بود.حضرت آیت
اه خامنهای با قدردانی از دســتاندرکاران
برگزاری مسابقات بین المللی قرآن ،تاوت
قــرآن و انس با آن را مقدمه فهم و معرفت
قرآنی و همچنین تعمیق معنویت در قلب
و ذهن انسان برشمردند و افزودند :بسیاری
از کجرویهــا ،بدفهمیهــا ،ناامیدیهــا،
خیانتها ،دشمنیها و تسلیم شدن در برابر
طواغیت ،بهعلت دوری از قرآن ،و معنویت
و معرفت ناشی از آن است.ایشان با تأکید بر
اینکه عمل به قرآن زمینهســاز عزت ،رفاه،
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه صرف اعام
خبر وقوع فساد برای مردم اعتمادساز نیست،
«اصاح روندها و بسترهای فسادزا» و «اعام
خبر برخورد با مفسدان» را دو مولفه اصلی
برای ایجاد اطمینان در مردم نسبت به مقابله
نظام جمهوری اسامی با مفاسد دانست.به
گزارش ایســنا ،آیتاه سیدابراهیم رئیسی
در جلسه مسئوان عالی قضایی با تقدیر از
خدمترسانی همه گروههای مردمی و دولتی
در ســیل اخیر اعم از هال احمر ،بســیج،
ارتش ،ســپاه و نهادهای انقاب اســامی،
تصریح کرد :در آستانه روز ارتش جمهوری
اســامی و در روزهایی که ســپاه پاسداران
انقاب اســامی مورد هجمه دشمنان قرار
گرفته است ،امروز در مناطق سیلزده شاهد
اجرای مانور خدمت و خدمترسانی نیروهای
مسلح کشورمان هســتیم و حقیقتا در این
مانور خدمــت ،جلوههای زیبایی از اخاص،
ایثار ،دلدادگی ،مردمــداری و وایتمداری
به چشــم میخــورد .باید از ایــن نیروها و
مردمان عزیزی که مخلصانه خدمت کردند
و همچنان نیز در کنار هموطنان آسیبدیده
هستند تا بخشی از آام آنان را کاهش دهند
صمیمانــه تقدیر و تشــکر کنیم.رئیس قوه

پیشــرفت ،قدرت ،انســجام ،سبک زندگی
شــیرین در دنیا و تأمینکننده ســعادت
آخرت است ،خاطر نشان کردند :متاسفانه
برخی سران کشورهای اسامی به دستورات
قرآنی عمل نمیکنند و بهجای آنکه «اشدا ُء
علی الکفار» باشند ،نوکر و دنبالهرو آمریکا
و صهیونیستها هستند و بهجای «رحما ُء
بَی َن ُهــم» ،زمینهســاز اختافها و جنگها
همچون جنگ سوریه ،یمن و کشتار مردم
مســلمان شــده اند.رهبر انقاب اسامی،
ازمــه عمل به قرآن را یاد خداوند و تقوای
الهی دانســتند و با اشاره به شهدا بهعنوان
انســانهایی که در مرتبه عالــی تقوا قرار

دارند ،گفتند :شهدای ما درسهای زیادی را
به ملت ایران دادند که نمونه بارز آن ،پدیده
کم نظی ِر حرکت عظیم مردمی برای کمک
به مناطق ســیل زده است.حضرت آیت اه
خامنه ای ،امدادرسانی و کمکهای مردمی
به مناطق ســیل زده گلســتان ،مازندران،
ایام ،لرســتان و خوزستان را شبیه حرکت
جوانان در دوران دفــاع مقدس خواندند و
افزودند :این حرکت عجیب مردمی که این
روزها شاهد هستیم ،همانند روحیه فداکاری
و شوق و ذوق جوانان در دهه شصت است.
ایشــان ،ایــن روحیه را نتیجــه آموزهها و
درسهای قرآنی برشــمردند و با اشــاره به

رئیس قوه قضاییه:

صرف اعام خبر وقوع فساد برای
مردم اعتمادساز نیست
قضاییه ،پیشــاپیش فرا
رسیدن سالروز میاد با
سعادت حضرت حجت
ابن الحســن امام زمان
(عج) تبریــک گفت و
افــزود :ایــن روز را به
همه مــردم عزیز بویژه
ســربازان گمنــام امام
زمان (عــج) در وزارت
اطاعــات ،ســازمان
اطاعات ســپاه و همه
کسانی که کوچکترین
دغدغهای برای حفظ امنیت ایران اســامی
دارند ،تبریک میگویــم و از همه نیروهای
اطاعاتــی و امنیتی میخواهم که به برکت
این ایام ،همانند گذشــته تمام تاش خود
را با همکاری مدیران دلســوز کشــور برای

رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران مطرح کرد

شناســایی بســترهای
فســاد بــه کار بندند و
با ســپردن مفسدان به
دست دســتگاه عدالت،
اعتماد مــردم عزیز به
کارآمدی نظام و سازمان
اداری کشور را افزایش
دهند.رئیسی ادامه داد:
در خصــوص مقابله با
فساد باید به یاد داشته
باشــیم که صرف اعام
خبر وقوع مفاســد ،نه
تنها اعتمادســاز نیست بلکه اعتمادزداست.
آنچه ســبب ایجاد اعتماد مــردم به مقابله
نظام با مفاســد میشــود ،اوا شناسایی و
رفع بسترهای فســاد و ثانیا برخورد قانونی
و عبرتآموز با مفســدان اســت.رئیس قوه

دشمنیها با جمهوری اسامی ایران ،تأکید
کردند :اگر چه دشــمنیها و حجم و شدت
آن بیشتر از گذشته به نظر میرسد ،اما این
دشمنی
اقدامات و توطئه ها ،نَفَسهای آخر
ِ
دشــمنان با جمهوری اسامی است.ایشان
در پایان تأکید کردند :هرچه آنها نســبت
به ملت ایران شدت عمل بیشتری به خرج
دهند و سختتر بگیرند و هرچه از پایبندی
ملت ایران به معارف قرانی عصبانی شــوند،
اما این ملت در مقابل ،قویتر و قدرتمندتر
خواهد شــد و تمســک خود را بــه قرآن
بیشــتر خواهد کرد.پیش از سخنان رهبر
انقاب اســامی ،حجتااسام خاموشی
نماینده ،ولی فقیه و رئیس ســازمان اوقاف
و امور خیریه با بیان گزارشــی ،گفت :سی
و ششمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن
کریم با شــعار «یک کتاب ،یک امت» و با
هدف ایجاد فضای انس میان مســلمانان،
زمینهســازی جهت ایجاد هویت اســامی
واحد در ســایه آموزههای قــرآن و ایجاد
فضای وحدتبخش میان ملتهای مسلمان
در شــهرهای تهران و قم برگزار شد.وی با
اشاره به فعالیتهای انجامشده در این دوره
از مســابقات ،افزود :در رویداد بزرگ قرآنی
امسال  ۳۲۹نفر از اهالی قرآن از  ۶۷کشور
جهان شــامل مســابقهدهندگان ،داوران،
مهمانان ویژه و جمعی از اســاتید و فعاان
قرآنی حضور داشــتند.در ابتدای این دیدار
تعدادی از اســاتید و برگزیدگان مسابقات
بینالمللــی قرآن کریم ،آیاتــی از کاماه
مجید را تاوت کردند.
قضاییه با اشاره به فرمان هشت مادهای مقام
معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاســد
اقتصادی اظهار کرد :در این پیام ،سه دستگاه
نظارتی از سه قوه یعنی وزارت اطاعات در
قوه مجریه ،ســازمان بازرسی کل کشور در
قوه قضاییه و دیوان محاسبات در قوه مقننه،
مورد خطاب رهبر معظم انقاب قرار گرفتند.
معتقدم همچنان این فرمان ،یک منشــور
زنده و ازمااجرا برای همه دستگاههاســت
که به هیچ عنوان از اجــرای مفاد آن نباید
غفلت کنند.رئیسی همچنین با تبریک ایام
وادت حضرت علیاکبر (ع) و روز جوان ،از
همه قضات بویژه قضات جوان خواست که با
نقشآفرینی در دوران تحول دستگاه قضایی،
تمام همت خود را صرف رســیدگی سریع و
دقیق به پروندهها کنند و ابراز امیدواری کرد
که با یک همت جمعی و تاش شبانهروزی،
قوه قضاییــه بتواند با کمک قضات جوان به
نقطهای برسد که هیچ پرونده معوقهای وجود
نداشته باشد.رئیس قوه قضاییه در پایان ،بر
بهرهمندی هر چه بیشتر از برکات و فیوضات
ماه شــعبان بویژه ایام میاد مسعود منجی
عالم بشــریت حضرت ولیعصر (عج) تاکید
کرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین خبر داد

 3۵هزار میلیارد تومان آخرین برآورد خسارات سیل

آغاز طرح جهاد همبستگی ملی برای سیلزدگان

وزیر کشــور با بیان اینکه موضوع نوسازی و بازســازی مهمترین اولویت ماست ،گفت:
آخرین برآورد ما از ســیل  ۳۵هزار میلیارد تومان اســت.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان،عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور در حاشیه نشست قرارگاه بازسازی مناطق
ســیل زده در محل وزارت کشــور در جمع خبرنگاران اظهار کرد :تمام تاشــمان این
است که حداقل شرایط زیست محیطی را برای عزیزان سیل زده مهیا کنیم؛ مرحله اول
موضوع سیل که بحث مقابله با بحران سیل بود تا تخریبها کم شود وهزینههای انسانی
کاهش پیدا کند؛ به لطف خداوند متعال در حال حاضر به جز استان خوزستان بحران در
شهرهای دیگر به طور مناسب مدیریت شده است و تقریبا میتوانیم بگوییم که مرحله
مقابله به اتمام رسیده است مگر اینکه ما شاهد سیلهای جدیدی باشیم .به طور مثال
دو شب گذشته سیل در شهر کات اتفاق افتاد.وزیر کشور با اشاره به اینکه بحث نوسازی
و بازسازی مهمترین اولویت ما به حساب میآید ،ادامه داد :امیدواریم در این مرحله هم
با حمایت وهمکاری همه دستگاههای اجرایی ،نهادهای غیر دولتی و نیروهای مسلح و
مردم بتوانیم در این حوزه کارآمدی نظام را به مردم کشور و دنیا نشان دهیم .اقداماتی
که در مقابله و مدیریت بحران سیل در  ۲۵استان با این حجم بارش باران انجام گرفت
گزارشهای آن قابل ارائه اســت؛ ضمن اینکه در همه دنیــا از این اقدام به عنوان یک
مدیریت جامع و مناســب یاد میشود و قابل مقایسه باکشورهای مختلف نیست .حتی
خسارت جانی را به حداقل رساندیم و از خسارتهای سنگین مالی هم جلوگیری کردیم.
این درحالی اســت که این سیل میتوانست شــهرهای گرگان ،اهواز سونگرد ،حمیده،
بستان و  ..به طور کامل زیر آب ببرد ،اما با مدیریت مناسب شاهد اتفاقات مناسب بودیم
امیدواریم در مرحله بازسازی و نوسازی این تاشها و اقدامات مناسب تداوم داشته باشد
و برگ دیگری از کارآمدی نظام را محقق کنیم.

رئیس ســازمان بسیج مستضعفین از اجرای طرح «جهاد همبستگی ملی» خبر داد و گفت:
براســاس این طرح ،هر مسجد در سراسر کشور یک منزل مسکونی را میسازد و هر کاسب
تأمین یک کاای اساســی را عهدهدار میشود.به گزارش ایسنا ،سردار غامحسین غیبپرور
اظهار کرد :روند امدادرسانی و خروج سیاب از منطقه با سرعت بسیار خوبی در جریان است
و مشکل خاصی از این نظر وجود ندارد.وی با بیان اینکه سپاه تا آخرین لحظه در خدمت مردم
خواهد بود ،تاکید کرد :طرح «جهاد همبستگی ملی» را امروز اعام میکنیم که در این طرح
هر مسجد در سراسر کشور ساخت یک منزل مسکونی و هر کاسب تامین یک کاای اساسی
را عدهدار خواهد شــد و مجموعه بانکهای کشور هر بانک یک مدرسه را تقبل خواهد کرد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد :تمهیدات ازم آن هم در حال انجام است
و این طرح برای بازســازی و نوسازی مردم سیلزده کشور با همت مردم و محوریت مساجد
انجام خواهد شــد.غیبپرور تصریح کرد :این یک دعوت ملی است که توسط بسیج در حال
انجام است و سامانهای در این راستا در تمام حوزهها و پایگاههای مقامت سراسر کشور فعال
خواهند شد.وی با بیان اینکه سیل اخیر در کنار آسیبهایی که وارد کرد برکات فراوانی را با
خود به همراه داشت ،افزود :یکی از این برکات همبستگی و انسجام ملی بود که سیل اخیر
این شاخصه را بیش از گذشته متبلور کرد.رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد :وقوع
سیاب در استانهای مختلف کشور همه مسئوان ،مردم ،سپاه ،بسیج و ارتش را یک بار دیگر
در کنار یکدیگر قرار داد و این نعمتی است که شکرانه بسیاری را بر عهده ما قرار میدهد.وی با
بیان اینکه استان های مختلف کشور درگیر سیل شدند ،ادامه داد :این سیل مشکات زیادی
برای ما ایجاد کرده ،اما برکات این بارندگی در حال پیدا شدن است.غیبپرور تصریح کرد :در
سه هفته گذشته مرحله اول و کمکرسانی به مردم را شاهد بودیم و یک همبستگی ملی در
سراسر کشور ایجاد شده که همه افراد پای کار امدادرسانی آمدهاند.

گزیده خبر
تعیین شرایط کاندیداهای انتخابات
نمایندگان ضمن تعیین شرایط عمومی و اختصاصی کاندیداهای انتخابات مجلس
شورای اســامی ،بند مربوط به ســابقه نمایندگی به عنوان معادل یک مقطع
تحصیلی برای شرکت در انتخابات را حذف کردند.به گزارش ایسنا ،ماده  ۱۲طرح
اصاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسامی مربوط به شرایط عمومی
و اختصاصــی کاندیداهای انتخابات مجلس در جلســه علنی دیروز با  ۱۲۱رای
موافق ۳۷ ،رای مخالف و  ۱۱رای ممتنع از مجموع  ۲۰۴نماینده مجلس شورای
اسامی تصویب شد.طبق این مصوبه ماده  ۲۸قانون به شرح زیر اصاح میشود:
ماده  – ۲۸نامزدهای انتخابات باید دارای شرایط عمومی اختصاصی زیر باشند:
الف  -شرایط عمومی
اعتقاد به اسام؛
 -۲التزام عملی به اسام؛
تبصره  - ۱منظور از التزام عملی در این بند ،عمل به احکام اسام در حد عمل به
انجام واجبات و عدم اصرار بر محرمات است .عدم احراز التزام عملی به اسام به
دلیل تجاهر به فسق ثابت می شود» به این تبصره اضافه شد.
تبصره  _۲داوطلبان نمایندگی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی باید به
دین خود اعتقاد داشته باشند.
 -۳التزام عملی به انقاب اسامی و نظام مقدس جمهوری اسامی ایران؛
تبصره  -منظور از التزام عملی در این بند ،اعتقاد و تعهد به ارزشهای اساسی نظام
شامل اسامیت ،جمهوریت ،استقال ،آزادی و وحدت ملی است.
 -۴ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل وایت مطلقه فقیه؛
 -۵تابعیت کشور جمهوری اسامی ایران؛
تبصره  -اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را اخذ کرده اند و اشخاص غیرایرانی
که تابعیت ایران را تحصیل نموده اند ،از داوطلبی انتخابات محروم می باشند.
 -۶سامت جسمی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی
داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی برای آقایان؛
تبصره  -افرادی که به جهت غیبت از خدمت وظیفه عمومی و با ســپری شدن
مدت زمان مشخص ،مشمول پرداخت جریمه خرید خدمت شده اند ،از ثبت نام
در انتخابات محروم می باشند.
 -۸عدم محجوریت
 -۹عــدم محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی (موضــوع تبصره ماده  ۳۶قانون
مجازات اسامی مصوب  ،۱/۲/۱۳۹۲جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و
جرائم علیه عفت عمومی ،ارتداد و خیانت در امانت؛
 -۱۰عدم محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی؛
 -۱۱عدم وابستگی به گروههای غیر قانونی؛
 -۱۲عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم گذشته و وابسته نبودن به آن؛
عدم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روانگردان؛
ب  -شرایط اختصاصی
 -۱داشــتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن مصوب و مورد تایید
وزارت علوم و بهداشت و شورای عالی حوزههای علمیه و مدارک تحصیلی دارای
ارزش اســتخدامی با تایید سازمان امور اســتخدامی و داشتن حداقل پنج سال
سابقه کار در بخش خصوصی و دولتی (حکومتی شامل نهادهای مختلف نظامی
و غیرنظامی) و عمومی.
 -۲حداقل ســن ســی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج ســال تمام (در هنگام
ثبت نام)؛
تبصره  -ماک محاسبه سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات ،براساس تاریخ
تولد اولیه ثبت شده در اسناد سجلی است و تغییرات بعدی ،به استثنای تغییرات
ناشی از حکم قضائی ،ماک عمل نمی باشد.
 -۳عدم محرومیت داوطلب از شرکت در انتخابات حسب مورد به جهت تصدی
مقام یا شغل موضوع ماده ( )۲۹این قانون
تبصره  :۱هیات های اجرایی و نظارت موظفند شرایط فوق در این قانون را برای
کاندیداها از مراجع ذیربط استعام کنند.
تبصره  :۲در صورتی که هیات اجرائی نامعتبر بودن مدارک ارائه شــده توســط
داوطلب را در هنگام ثبــت نام احراز نمایند ثبت نام وی کان لم یکن تلقی می
شود.
تبصره  :۳دســتگاه ها و مراجع ذی صاح جهت صدور گواهی و مدارک موضوع
این ماده موظفند از زمان صدور دســتور شــروع انتخابات ،حســب درخواست
متقاضیان حداکثر ظرف مهلت ۱۰روز ،گواهینامه های مزبور را صادر و در مهلت
قانونی و کافی پیش از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده  ۴۵این قانون به
درخواست کننده تحویل دهند و در بانک اطاعاتی خود جهت استعامات مراجع
اجرایی و نظارتی ثبت نمایند.
تبصره  :۴مراکز ثبت نام در وزارت کشور و واحدهای تابعه آن با دریافت مدارک،
اســناد و ســوابق مذکور به افراد مراجعه کننده جهت ثبت نام رســید ارائه می
نمایند .اطاعات ثبت نام و نســخه ای از مدارک واصل شده بافاصله به شورای
نگهبان ارائه می شود.

تحریم سپاه برخاف موازین حقوق بینالملل است
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این مهم که هیچ کشوری
حق ندارد بخشــی از حاکمیت تصریح شــده در قانون اسسی یک کشور را زیر
سوال ببرد ،گفت :زیر سوال بردن ،تروریست خواندن و یا تحریم کردن بخشی از
حاکمیت جمهوری اسامی مانند سپاه بر خاف مقررات حقوق بینالملل است.
محمد کاظمی در گفتوگو با ایســنا درباره اینکه آیا یک کشور می تواند نیروی
نظامی یک کشــور دیگر را تحریم کند یا خیر؟ بیان کرد :هر کشوری برای اداره
حوزه های مختلف یک میثاق ملی به نام قانون اساســی دارد ،بر اســاس همین
قانون اساســی است که امورات یک کشور اداره می شود ،این امر موضوعی است
که تمام کشورها آن را پذیرفته اند و به عنوان مسئله ای مشهود به آن نگاه می
کنند.وی افزود :در قانون اساسی هر کشوری نهادهای حاکمیتی مورد اشاره قرار
گرفتند ،نهادهایی که امور کشــور را در حوزه های مختلف اداره می کنند ،مانند
نهادهای نظامی ،این نهادهای حاکمیتی بخشی از همان حاکمیت هستند و هیچ
کشوری حق ندارد بخشی از حاکمیت تصریح شده در قانون اساسی یک کشور را
زیر سوال برده ،تهدید یا تحریم کند ،برای مثال بگوید من بخشی از قانون اساسی
این کشور را قبول ندارم ،سپاه هم در قانون اساسی ما جایگاه قانونی دارد ،ممکن
اســت خیلی از نهادها و سازمان های فعلی کشــور در قانون اساسی مورد اشاره
نباشند و بر اساس قوانین عادی تشکیل شده باشند.
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نرخ سکه و طا در بازار باا رفت
نرخ انواع ســکه طــا در بازار آزاد تهــران دیروز
(دوشــنبه) با وجود کاهــش قیمت اونس طا در
بازارهای جهانی ،روند افزایشی داشت و هر قطعه
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید چهار میلیون و
 860هزار تومان داد و ستد شد ،ارزش دار و یورو
نیز باا رفت.به گــزارش ایرنا ،در معامات دیروز،

استانها

بهای هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم
به چهار میلیون و  700هزار تومان ،هر نیم ســکه
 2میلیون و  650هزار تومان ،هر ربع ســکه یک
میلیون و  700هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی
 950هزار تومان رســید .همچنیــن در بازار آزاد
تهران بهای هر گرم طای خام  18عیار  ۴۴2هزار

استانها
تاکید بر توسعه زیرساخت های حمل ونقل جاده ای
استان اصفهان
در جلسه هم اندیشی مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان
با نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی بر توسعه زیرساخت های
حمل ونقل جاده ای اصفهان تاکید شــد.به گزارش روابط عمومی اداره کل
راهداری وحمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان ،جلسه هم اندیشی توسعه
زیرســاخت های حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان با حضور مدیرکل
راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان ،حیدرعلی عابدی نماینده
مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی ،رییس انجمن صنفی کانون شرکت
های حمل ونقل کاای استان اصفهان و جمعی از صاحب نظران این عرصه
برگزار شــد.در این جلســه مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان
اصفهان با تشــریح جایگاه استان اصفهان در زمینه حمل ونقل بار در کشور
اظهار کرد :توسعه شهرها و شهرسازی در کان شهرها باعث نزدیکی مراکز و
ایجاد مزاحمت برخی از مشاغل برای مردم شده است.مهدی خضری با بیان
اینکه در ســند چشــم انداز صنعت حمل ونقل کشور ،احداث شهرک های
حمل ونقل و اخیرا احداث پارک های لجستیک حمل ونقل مورد توجه قرار
گرفته است ،اضافه کرد :جانمایی یک نقطه مناسب برای پایانه بار امیرکبیر،
بهبــود کارکرد و بهســازی محیط برای بهره بــرداران و رانندگان از جمله
موضوعاتی است که در طرح جابه جایی این پایانه مطرح و مورد بحث بوده
است.وی خاطرنشان کرد :پارک های لجستیک باید تمام امکانات زیرساختی
ازم برای تخلیه و بارگیری و ورود و خروج محموله های ترانزیتی را شــامل
شــده و فضاهای خاصی نیز برای انبار بارهای خرد ،بسته بندی ،نگهداری و
کنترل دیگر محصوات در آن در نظر گرفته شود.

ارسال کمک  ۲میلیارد ریالی اوقاف قم برای
سیلزدگان خوزستان
مدیرکل اوقاف اســتان قــم گفت :محمولــه اقام مورد
نیاز ســیلزدگان خوزســتان از محل درآمد موقوفات قم
به ارزش  2میلیارد ریالی به اســتان خوزســتان ارســال
میشــود.به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اوقاف و
امور خیریه اســتان قم ،حجتااســام والمســلمین عباس اســکندری با
اشــاره به نیازهای مردم ســیلزده در اســتانهای مختلف کشور از جمله
خوزســتان اظهار کرد :موقوفات عام بســیاری در سراسر کشور وجود دارند
که میتوان از محل عواید آنها برای کمک به حادثهدیدگان اســتفاده کرد.
وی افزود :در استان قم نیز موقوفاتی با نیت عام به ثبت رسیده که تصمیم گرفته
شد برای تهیه و ارسال اقام مورد نیاز سیلزدگان از درآمد آنها استفاده شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم از تهیه و ارسال محموله ویژه کمکهای
اوقاف قم برای حادثهدیدگان از سیل خبر داد و گفت :این محموله شامل هفت
کامیون اقام مورد نیاز خانوادههایی اســت که در سیل اخیر مجبور به ترک
خانه و کاشانه خود شدهاند؛ ارزش ریالی این محموله دو میلیارد ریال است.
وی ادامه داد :این اقام شــامل آب معدنی ،پوشــاک زنانه و مردانه ،پوشک
و لوازم بهداشتی فردی ،شــیر خشک ،ظرف غذا ،مواد شوینده و  ۴00عدد
چکمه اســت که به وسیله سه دســتگاه کامیون ،عصر روز طی مراسمی با
حضور مســئوان اوقاف اســتان قم ،شــنبه  2۴فروردین از آستان مقدس
امامزاده شاه سید علی(ع) به استان خوزستان ارسال خواهد شد.

کاهش پوشش گیاهی و تشدید نفوذناپذیری خاک،
تهدیدی برای طبیعت استان اصفهان و کشور
حمید لیاقتی ،رئیس مطالعات آبخیزداری منابع طبیعی اســتان اصفهان در
بازدید خبرنگاران از پروژه بند نهجیر ،از اهمیت این بند در کنترل ســیل و
جلوگیری از گل آلود شــدن رودخانه زاینده رود و مشکات آب آشامیدنی
صحبــت کرد و افزود :این بند از ســال  82مورد بهره بــرداری قرار گرفته
و در حالت ســرریز ،ورود آب با تاخیر به گرفتن رســوبات کمک می کند.
وی ،شهرضا را یکی از شهرستان های در معرض سیاب دانست که احداث
بندهای خاکی در این منطقه ،در کنترل سیل حائز اهمیت بوده است .لیاقتی
با بیان اینکه بارش های شــدید و بااتر از  ۴00میلیمتر ،می تواند تهدیدی
برای شــهرضا باشــد ،عدم نفوذپذیری خاک بدلیل کاهش پوشش گیاهی
که در ســالهای اخیر اتفاق افتاده اســت را ،در مرحله بحرانی عنوان کرد و
گفت :باید هرچه زودتر به تقویت پوشــش گیاهی بپردازیم تا مانع از تشدید
فرسایش خاک که تهدیدی برای طبیعت کشور است ،شویم.رئیس مطالعات
آبخیزداری منابع طبیعی استان اصفهان از اجرای 10ونیم میلیون هکتار کار
اجرایی ،یک و نیم میلیون هکتار اقدامات متمرکز آبخیزداری و 2ونیم میلیون
هکتار مطالعات آبخیزداری خبر داد.

محموله کمکهای جمهوری آذربایجان برای مناطق
سیل زده وارد استان شد
محمدپور_ رشت؛ مدیرعامل جمعیت هال احمر استان
گیان گفت 15:کامیون حامل کمکهای انسان دوستانه
دولت جمهوری آذربایجان به ارزش حدود  7و نیم میلیارد
تومان برای کمک به مناطق ســیل زده کشور ،از طریق
مرز آســتارا وارد کشور شــد.به گزارش روابط عمومی جمعیت هال احمر،
ولی پور اضافه کرد :این کمکهــا از طریق وزارت وضعیت های فوق العاده
جمهوری آذربایجان برای مردم مناطق ســیل زده کشــورمان با هماهنگی
سفارت جمهوری اسامی ایران در این جمهوری  ،از طریق مرز زمینی آستارا
دیروز وارد کشور شد.و لی پور بیان کرد  :این کمک ها شامل دو دستگاه بیل
مکانیکی ،لباس کار ،جلیقه نجات ،ســت ظروف آشپزی  ،پتو ،قایق  ،پمپ
تخلیه آب به ارزش تقریبی  7و نیم میلیارد تومان اســت.وی بیان کرد :این
محموله صبح روز  22فروردین ماه با استقبال استاندار و تعدادی از مدیران
ارشــد استان وارد رشت شــده و جهت ارسال به مناطق سیل زده بر اساس
الویت های اعامی توســط ســازمان امداد و نجات جمعیت هال احمر به
مناطق سیل زده ارسال خواهد شد .
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و  77تومان به فروش رســید .نرخ اونس طا در
بازارهای جهانی دیروز عقب نشینی کرد و به رقم
یک هزار و  287دار رسید.نرخ ارزهای عمده نیز
دیروز در صرافی های بانکی روند افزایشی داشت؛
صرافی ها هر اســکناس دار آمریکا را  13هزار و
 690تومان و هر یــورو را  15هزار و  690تومان

رئیس سازمان آتشنشانی گرگان :

فروختند.میانگین بهای هر یورو یکشنبه در سامانه
ســنا  15هزار و  385تومان و هــر دار  13هزار
و  59۴تومان بود.عاوه براین در ســامانه نیما نیز
حوالــه فروش هر یورو  10هــزار و  52۴تومان و
حواله هر دار آمریکا  8هزار و  791تومان عرضه
شد.

تداوم حضور آتشنشانی گرگان در آققا

آیا خریداران مسکن حباب میخرند؟

رشد قیمت مسکن  ۲۳درصد بیشتر از طا و ارز

گزارشــات میدانی از بازار مسکن شهر تهران
حاکی از آن اســت که خریــداران حرفهای
بــازار را ترک کردهاند و معامات نســبت به
فروردین ماه سال گذشته  51درصد کاهش
یافته اســت؛ قیمتها نیز نســبت به آذرماه
 139۴معادل  183درصد رشــد کرده و 23
درصد بااتر از رشــد طــا و ارز قرار دارد.به
گزارش ایسنا ،بازار مسکن ،ماه گذشته را نیز
با شــرایط رکود تورمی سپری کرد و این در
حالی است که طبق نظر کارشناسان ،ظرفیت
این بازار برای رشد قیمت پر شده است .طبق
آمار وزارت راه و شهرســازی میانگین قیمت
مسکن شهر تهران در اســفندماه  1397به
 11میلیون تومان در هر متر مربع رســیده
که نســبت به زمان مشابه ســال قبل از آن
 95درصد رشد یافته است .عدهای از فعاان
حوزه مســکن معتقدند که اگــر خریداران
با قســمتهایی بااتر از ارقام فعلی اقدام به
خریــد کنند در واقع حبــاب میخرند .بازار
مسکن در شــرایطی رکود تورمی را سپری
کرده که قدرت خرید متقاضیان به شــدت
کاهش یافته و امروز نیز خبر رسید که بانک
مرکزی با افزایش تســهیات تا سقف 280
میلیون تومان مخالفت کرد .ســقف این وام
بــرای زوجین هم اکنون  160میلیون تومان
است .البته عدهای از کارشناسان و همچنین
وزیر راه و شهرســازی معتقدند که باا بردن
رقم تســهیات اثرات تورمی در بازار مسکن
ایجاد میکند.از ســوی دیگر ،رصد شــرایط
فعلی بازار مســکن گویای دو ویژگی کاهش
قدرت خرید و افت شــدید معامات اســت.

طبق آمــار اتحادیه اماک در  20روز ابتدای
فروردیــن ماه  1398خرید و فروش ملک در
تهران نسبت به زمان مشابه سال قبل معادل
 51درصد کاهش یافته اســت؛ زیرا سرمایه
گذاران حرفهای که ســال گذشــته حضور
چشــمگیری در بازار داشــتند هم اکنون به
ندرت دیده میشوند .اندک خریدارانی هم که
حضور دارند ،متقاضیان مصرفی هستند که
از رشــد مجدد قیمتها نگرانند.اوضاع فعلی
حاکی از آن اســت که هر دو ســوی عرضه
و تقاضا بــا احتیاط اقدام به انعقــاد قرارداد
میکنند .برخــی از فروشــندگان معتقدند
که قیمتها در آینــده بااتر خواهد رفت اما

شاخص کل بورس در بازار دیروز (دوشنبه)
پنج هزار و  721پله رشــد کرد و در جایگاه
 201هزار و  805واحدی تثبیت شد.
به گــزارش ایرنا ،در معامــات دیروز هفت
میلیــارد و  617میلیون ســهم ،حق تقدم
و اوراق بهــادار بــه ارزش  1۴هــزار و 788
میلیارد ریال در  329هزار نوبت داد و ســتد
شد.همچنین شاخص کل (هم وزن) با 866
واحد افزایــش به  39هــزار و  979واحد و
شاخص قیمت (هم وزن) با  60۴واحد رشد
به  27هزار و  900واحد رسیدند.شاخص آزاد
شناور نیز با  6هزار و  957واحد ارتقا به رقم
 228هزار و  ۴50واحد رســید ،شاخص بازار
اول چهار هزار و  675واحد و شــاخص بازار
دوم  9هــزار و  228واحد افزایش داشــتند.
در بیــن تمامی نمادها ،نمــاد بانک تجارت
(وتجارت) با  601واحــد ،معدنی و صنعتی
گل گهر (کگل) با  5۴8واحد ،فواد مبارکه
اصفهان (فواد) با  ۴۴۴واحد ،پتروشــیمی
پارس (پارس) با  2۴5واحد ،سرمایه گذاری
نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) با 238
واحد ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 236
واحد و پاایش نفت بندرعباس با  235واحد
بیشــترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.

ســازندگان حرفهای میگوینــد که هرکس
در شــرایط فعلی اقدام به فروش کند ســود
خواهد کرد .محاسبات نیز حاکی از آن است
که از ســال  139۴تا کنون رشد بازار مسکن
به  183درصد رســیده و  23درصد بااتر از
ســکه و ارز قرار گرفته است .همین موضوع،
چشمانداز تورم مجدد در بازار مسکن دور از
ذهن کرده است.یک کارشناس با بیان اینکه
هماکنون در بازار مسکن هرکس بفروشد سود
خواهد کرد گفت :قیمت خانه به سقف توان
طرف تقاضا رسیده و هیچ جایی برای التهاب
مجدد وجود ندارد.عباس زینعلی اظهار کرد:
به نظرم افزایش قیمتی که از بهمن ماه سال

صعود شاخص بورس به کانال
 ۲01هزار واحد
در مقابل نماد شــهد (قشــهد) با  13واحد،
پتروشیمی شیراز (شیراز) با  6واحد و سبحان
دارو (دسبحان) با  ۴واحد مانع از رشد بیشتر
شاخص کل بورس شدند.گفتنی است ،دیروز
نمادهای بانک ملت ،بانک پاســارگاد ،ایران
خودرو ،ســایپا ،فواد مبارکه اصفهان ،گروه
مپنا (ســهامی عام) و داده گستر عصر نوین
( هــای وب) در گروه نمادهای پربیننده قرار
داشــتند.گروه بانک ها در معامات دیروز با
حجم معامات چهار میلیارد و  ۴90میلیون
ســهم به ارزش دو هزار و  617میلیارد ریال
صدرنشین شد.شــاخص فرابورس نیز دیروز
بیــش از  ۴۴واحد افزایش داشــت و به رقم
 2هزار و  ۴96واحد رســید.در این بازار یک
میلیارد و  908میلیون سهم به ارزش بیش
از  6هــزار و  556میلیارد ریال داد و ســتد
شد.نمادهای سنگ آهن گهر زمین (کگهر)
و هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)،

پتروشــیمی زاگرس (زاگرس) ،سهامی ذوب
آهن اصفهان ( ذوب) و پاایش نفت شــیراز
(شراز) بیشــترین تاثیر مثبت را بر رشد این
شاخص داشتند در مقابل تولید نیروی برق
دماوند ( دماوند) ،پتروشیمی مارون (مارون)
مانع از رشد بیشتر این شاخص شد.
شاخص بورس اوایل هفته آینده کاهشی
می شود
کارشــناس بازار سرمایه گفت :رشد شاخص
بورس با این شــدت ادامه دار نخواهد بود و
با توجه به پیش بینــی های صورت گرفته،
بازار اواخر هفته جاری و یا اوایل هفته آینده
یک اصاحی را تجربه و روند کاهشــی را در
پیش می گیرد اما مجددا شــاخص سمت و
ســوی افزایشــی را به خود می گیرد«.سید
رضــا فاطمی» در گفت و گو با ایرنا به دایل
تاثیرگذار بر رشــد شــاخص بورس اشــاره
کــرد و افزود :در چنــد روز اخیر مبلغ قابل

گذشــته در بازار مسکن اتفاق افتاد ،ظرفیت
این بخش را به اشباع رسانده است .هماکنون
قیمت مســکن به سقف رســیده و بااتر از
این رقمها دیگر مفهومی ندارد .ممکن است
مالکان ،مجددا ً دلشان بخواهد قیمت اسمی
را باا ببرند ولی هیــچ وقت تقاضای مؤثری
برای آن مبالغ به وجود نخواهد آمد .حداقل
در فضا و حجم اقتصادی امروز چنین اتفاقی
نخواهد افتاد.رئیس اتحادیه مشاوران اماک
گفت :شــواهد و قرائن بر اساس چرخههای
رونق و رکود نشان میدهد هم اکنون قیمت
مســکن به ثبات رسیده و تا زمانی که قدرت
خرید متقاضیان باا نرود ،شاهد جهش قیمت
نخواهیم بود.مصطفی قلی خســروی اظهار
کرد :بازار مسکن در ســال  1397شرایطی
مشابه سال  1391را تجربه کرد .بدین صورت
که افزایش قیمت در بازارهای موازی همچون
طا و ارز به رشد بیش از حد قیمت مسکن و
کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی منجر
شد .همین موضوع ،کاهش معامات و کاهش
سرعت رشد قیمت در نیمه دوم سال 1397
را به همراه داشت و پیش بینی میشود این
وضعیت برای سال  1398نیز ادامه پیدا کند.
وی افــزود :ممکن اســت در مواردی بعضی
ســازندگان یا مالکان ،قیمتهای نامتعارف
بــرای منطقه خود تعیین کنند اما روند کلی
بازار مسکن به ســمت ثبات قیمت میرود.
حداکثر رشدی که برای بازار مسکن میتوان
متصور بود همســطح تورم عمومی یا حتی
پایینتر از نرخ تورم است و هیچگونه جهشی
در سال جاری اتفاق نخواهد افتاد.

توجهی ســرمایه وارد بازار ســرمایه شد که
این مبلغ ضمن تاثیــر مثبت بر روی برخی
از سهام زمینه رشد شاخص در بازار سرمایه
را فراهم کرد.وی ادامه داد :برخی از ســهام
مانند بانک تجارت که معامات آنها در بازار
ســرمایه متوقف شــده بود بازگشایی شد و
معامات خود را با رونــد مثبت آغاز کردند
که این موضوع هــم در کنار نقدینگی تاثیر
به سزایی را بر رشد شاخص بورس گذاشت.
فاطمی خاطرنشــان کرد :زمانی که شاخص
بورس از یک عدد مشــخصی بااتر می رود
به صورت اتوماتیک وار باعث افزایش انگیزه
ســرمایه گذار برای ورود به بازار ســرمایه و
نیز سرمایه گذاری در این بازار می شود.این
کارشناس بازار سرمایه روند کنونی معامات
در بازار سرمایه را مثبت ارزیابی کرد و گفت:
در صورتی که رشد شاخص با همین سرعت
ادامه داشته باشد ریسک سرمایه گذاری در
بــورس افزایش می یابد و ســرمایه گذاران
نســبت به سرمایه گذاری در این بازار تردید
خواهند کرد.فاطمی با بیــان اینکه در حال
حاضر سهام برتر در بازار به هیچ عنوان قابل
پیش بینی نیست ،گفت :روند بازار وابسته به
نرخ دار است.

مدیرعامل بنیاد برکت:

15هزار طرح اشتغالزا را اجرایی می کنیم
مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام (ره) گفت :این بنیاد برای سال  98اجرای 15هزار طرح
اشتغالزا را در قالب طرح های اجتماع محور ،تسهیات محور
و بنگاه محور ،هدف گذاری کرده است.روابط عمومی بنیاد
برکت وابسته به ســتاد اجرایی فرمان امام (ره) در گزارش
روز دوشــنبه خود به نقل از ســعید جعفری که در نشست
بررسی و پیگیری چگونگی اجرای مفاد تفاهم نامه منعقده
میان این ســتاد و استانداری فارس سخن می گفت ،افزود:
این بنیاد در ســال  97در قالب طرح اجتماع محور سرمایه
گذاری حمایتی اشتغالزایی برکت موسوم به ‹سحاب› بیش
از 10هزار طرح اشتغالزا را در  18استان کشور اجرایی کرده
که منجر به ایجاد افزون بر  ۴0هزار فرصت شــغلی شــده
است.وی بیان داشــت :طرحها و الگوهای اشتغالزایی بنیاد
برکت ،از جمله الگوی اجتماع محور ،حاصل مطالعه و تحقیق
روی تجربههای موفق داخلی و خارجی است.جعفری ادامه
داد :این بنیاد افزون بر اینکه هم افزایی گســترده ای با همه
دســتگاه های اجرایی دارد هم اکنون در سه هزار روستای
کشور نیز فعال است.مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در بخش دیگری از سخنان
خود گفــت :این بنیاد در بحث اشــتغالزایی اجتماع محور

در شهرســتان کازرون فارس ،فراتــر از برنامه های از پیش
تعیین شــده خود فعالیت داشــته و تمام  150طرح پیش
بینی شــده در  20روستای این شهرستان تا پایان سال 98
به بهره برداری کامل میرســد.جعفری افزود :همچنین این
بنیــاد اجرای  ۴50طرح اشــتغالزایی اجتماع محور را برای
سایر شهرستانهای استان فارس از جمله نیریز ،استهبان،
آباده ،بوانات ،خرم بید و ممســنی برای سال  98پیشبینی
کرده که امیدواریم تا شهریورماه به بهرهبرداری برسند.وی،
بر شتاب بخشیدن به روند ساخت  500واحد مسکونی برای
محرومان استان فارس که در قالب تفاهم نامه ستاد اجرایی
فرمان امام (ره) با اســتانداری فارس منعقد شده نیز تاکید
کرد.جعفــری ،با اظهار امیدواری برای تکمیل هر چه زودتر
طرح های نیمه تمام این بنیاد در فارس ،اظهار داشــت :به
زودی یک گروه از مدیران و معاونان بنیاد برکت برای بررسی
و پاایش اولیه این طرحها به استان فارس سفر خواهند کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استانداری
فارس نیز در این نشست بیان کرد :تفاهمنامه  6هزار و 500
میلیارد ریالی که بین این استانداری و ستاد اجرایی فرمان
امــام (ره) در حوزه های مختلف از جمله محرومیت زدایی،
اشتغالزایی ،عمرانی ،زیربنایی ،اقتصادی و حمایتی ،تدوین

شده با پیشرفت مناسبی در حال انجام است.یداه رحمانی،
فعالیتهای اشــتغالزایی بنیاد برکت را در قالب این تفاهم
نامه ارزشــمند دانســت و افزود :از چنین فرصتهایی باید
بــه خوبی بهره گیریم به ویژه اینکه اشــتغال ،دغدغه رهبر
معظم انقاب و سایر مسئوان اجرایی کشور است.او اظهار
داشت :بدون تردید فعالیتهای منجر به ایجاد کسب و کار
که از ســوی بنیاد برکت در اســتان فارس دنبال می شود
به رونق اقتصادی و توانمندســازی این استان کمک شایانی
میکند.به گفته رحمانی ،هم اینک طرح های اشــتغالزایی،
زیربنایی و عمرانی این تفاهمنامه در شهرســتان کازرون با
سرعت مناســبی در حال انجام است و پیشبینی میشود
در زمان مقرر به بهرهبرداری برسند.در این نشست ،معاونان
بنیاد برکت ،روســای دســتگاه های اجرایــی و جمعی از
فرمانداران استان فارس حضور داشتند.رئیس ستاد اجرایی
فرمان امام (ره) در سفر مرداد ماه سال  97به استان فارس،
با اســتانداری این استان تفاهم نامه ای برای توانمند سازی
اقتصادی ،اجتماعــی و محرومیت زدایی فارس منعقد کرد.
بر اساس این تفاهمنامه ،ســتاد اجرایی فرمان امام (ره) در
طرحهای اقتصادی و زیر بنایی فارس تا مبلغ  6هزار و 500
میلیارد ریال مشارکت دارد.

رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان از
فعالیت مداوم تیمهای استقراری آتشنشانی گرگان در شهرهای
سیل زده آققا و گمیشان خبر داد.به گزارش مرکز اطاعرسانی
روابط عمومی شهرداری گرگان ،مهدی قرهقاشی در گفتوگو با
خبرنگاران استان اظهار کرد :از نخستین ساعات وقوع سیاب در
آققا و بر اســاس اباغ صورت گرفته از سوی شهردار گرگان و
حضور مســتمر ایشان در منطقه عملیاتی و فرماندهی اقدامات،
برای امدادرســانی به مردم ســیلزده آققا وارد عمل شــده و
در منطقه حاضر شــدیم.وی ادامــه داد :با توجه به حجم وجود
سیاب در آققا و عدم امکان حضور با خودرو در شهر ،بافاصله
قایقهای ســازمان برای امدادرسانی بکارگیری و از روز نخست
تا کنون هر روز یک تیم هشــت نفره به صورت اســتقراری در
شــهر آققا و در ادامه در شهر گمیشان عملیات امدادرسانی را
در دســتور کار قرار دادند.رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات
ایمنی شهرداری گرگان خاطرنشان کرد :پس از اباغ استانداری
گلســتان مبنی بر فرماندهی عملیات خدماترســانی در حوزه
وظایف شهرداریها توسط شهرداری گرگان ،بافاصله با دستور
شــهردار گرگان و حضور ایشــان در آققا ،امکانات لجستیکی
و تجهیزاتی و نیروی انســانی از معاونتهای مختلف شهرداری
گرگان بخصوص آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان
در قالب ستاد مدیریت بحران شهرداری گرگان در آققا مستقر
و عملیاتی شد.قرهقاشــی با تقدیر از همکاری و تاش خستگی
ناپذیر معاونت خدمات شهری شــهرداری گرگان ،بیان کرد :از
روز نخســت تاکنون عاوه بر استقرار یک تیم هشت نفره کامل
در آققا و گمیشان ،چهار خودروی سنگین امدادی شهرداری
گرگان با تجهیزات کامل برای امدادرسانی در این آققا مستقر
و  6موتورپمپ در گمیشان و  20موتورپمپ کف کش به همراه
یک موتورپمپ  10اینچ در آققا به صورت دائم در حال تخلیه
آب از معابر و منازل مردم است.تداوم حضور آتشنشانی گرگان
در آققا و گمیشــان /فرماندهی تیمهای شهرداریهای حاضر
در منطقه توسط شهرداری گرگانوی تاکید کرد :این نکته قابل
تامل است ،تمامی تیمهای حاضر از شهرداریهای نقاط مختلف
کشــور در مناطق ســیل زده آققا و گمیشــان ،که به صورت
مقطعی و موقتی حاضر شدند بر اساس اباغ استانداری گلستان
تحت مدیریت و فرماندهی شــهرداری گرگان عمل کرده و تمام
تدابیر اتخاذ شــده در راستای مدیریت استقاده نیرو و تجهیزات
در این دو شــهر با حضور شخص شهردار گرگان به طور کامل با
شهرداری گرگان بوده است.رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات
ایمنی شــهرداری گرگان گفت :در حال حاضر که به فضل الهی
و تاش شــبانهروزی تمامی نیروهای امدادی به ویژه همکارانم
در شــهرداری گرگان و کمک نیروهای مسلح سطح آبگرفتگی
در آققا و گمیشــان به میزان قابل توجهی کاهش یافته و در
بسیاری از معابر تردد به صورت عادی در جریان است.قرهقاشی
بیــان کرد :تا پایان زمان مورد نیاز حضور تیمهای آتشنشــانی
شــهرداری گرگان ما در منطقه حاضر خواهیم بود و به نیازهای
امدادی مردم پاسخ خواهیم داد.وی در پایان گفت :در حال حاضر
نیز به دلیل اعام نیاز شــهرداری آققا مبنی بر حضور تیمهای
آتشنشانی گرگان در شهر آققا برای مقابله با برخی حوادث به
ویژه حیوانات موزی ما در منطقه حاضر هستیم.
شهردار گرگان :

اهدا هزینههای جشن نیمه شعبان به سیل
زدگان گلستان
شهردار گرگان از اهدا هزینههای جشن نیمه شعبان شهرداری
گرگان برای ســیل زدگان گلســتان خبر داد.به گزارش مرکز
اطاعرسانی روابط عمومی شهرداری گرگان ،عبدالرضا دادبود در
جلســه کمیته بحران شهرداری گرگان اظهار کرد :سال گذشته
جشن خوبی را برای نیمه شعبان برگزار کردیم که نزدیک به 15
هزار نفر از شهروندان حتی از شهرهای دیگر در محل چهارشنبه
بازار گرگان برگزار شــد.وی ادامه داد :این جشن مقدمه یک کار
خیر بزرگ شــد و در طول سال موفق شدیم یکی از پروژههای
بزرگ ســرمایهگذاری در همین محل را نهایی کنیم و به امید
خداوند در نیمه شــعبان امسال کلنگزنی خواهیم کرد.شهردار
گرگان تاکید کرد :بنا داشتیم در نیمه شعبان امسال ،کلنگزنی
این پروژه را همراه با جشن باشکوه نیمه شعبان برگزار کنیم که
با توجه به اتفاقات پیش آمده در حادثه ســیل اســتان گلستان
تصمیم شــهرداری گرگان بر این شد که هزینههای برگزار این
جشن را به سیلزدگان گلستان اختصاص دهیم.دادبود بیان کرد:
برنامه بر این اســت که مراســم کلنگزنی این پروژه که یکی از
بزرگترین پروژههای ســرمایهگذاری در تاریخ شهرداری گرگان
است در حجم کمتر و مختصر برگزار شود و هزینههای برگزاری
جشن نیمه شــعبان برای سیلزدگان استان گلستان اختصاص
یابد.

دستگیری کاهبردار  ۶میلیاردی
در استان گلستان
فرمانده انتظامی استان گلســتان از دستگیری متهم و اعتراف
وی به  6میلیارد ریال کاهبرداری در شهرستان علیآباد کتول
خبر داد.به نقل از پایگاه خبری پلیس ،سردار علی اکبر جاویدان
اظهارداشت :ماموران پلیس امنیت عمومی علیآبادکتول پس از
مدتی کار اطاعاتی و تحقیقات میدانی موفق به شناسایی یکی از
کاهبرداران حرفهای در شهرستان شدند.سردار جاویدان افزود:
متهم که از مجرمان ســابقهدار است ،خود را نماینده قانونی رفع
توقیف خودروهای لیزینگی ســبک و سنگین معرفی کرده و با
جلــب اعتماد مالباختگان ،مبالغ هنگفتی بین  3تا  30میلیون
تومان برای رفع توقیف خــودرو از آنان دریافت میکرد.فرمانده
انتظامی استان گلستان گفت :متهم در مخفیگاهش دستگیر و
ابتدا منکر هرگونه جرمی شد که پس از مواجهه با مستندات غیر
قابل انکار پلیس ،به  6میلیارد ریال کاهبرداری از شــهروندان
اقرار کرد.ســردار جاویدان افزود :شهروندان هشدار های پلیس
را جدی گرفته و در مواجهه با افراد مشکوک قبل از هر اقدامی،
مراتب را از طریق سامانه  110به پلیس اطاع دهند.
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گزیده خبر

بررسی اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری
از ورود خسارات به تاسیسات آب و
فاضاب
فرماندار ســاوه در جلسه مدیریت بحران شهرستان ساوه که در
پی وقوع سیل در برخی از مناطق کشور برگزار شد گفت :حجم
آب ذخیره شده ی سد الغدیر ساوه به یکصد میلیون متر مکعب
رســید.به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضاب استان
مرکزی میرزایی فرماندار شهرستان ساوه با اشاره به شدت بارش
ها و آمادگی کامل دســتگاههای اجرایی ســاوه با اشاره به خبر
فوق افزود :هم اکنون دبی ورودی آب به ســد الغدیر ساوه 450
متر مکعب بر ثانیه است و کل حجم مخزن به  100میلیون متر
مکعب رسیده است.وی در خصوص خسارت های ناشی از سیل
گفت :برآورد میزان دقیق خســارت های ناشی از سیاب های
اخیر نیاز به کارشناســی دقیق مدیران در شهرستان دارد ولی
پیش بینی می شــود در حدود  40میلیارد تومان به تاسیسات ،
را هها ،ابنیه و عمارات خســارت وارد شده است.فرماندار ساوه
با اشــاره به بسته شدن مســیرهای ارتباطی ساوه تصریح کرد:
به دلیل نشســت پل هفت دهنه در مسیر سد ساوه و همچنین
ریزش کوه در راه ارتباطی حریقــان و ورگبار بخش نوبران این
مسیر همچنان مسدود می باشد.عرفانی نسب مدیرعامل شرکت
آب و فاضاب شــهری استان مرکزی نیز در این جلسه گفت :با
توجه به اینکه آب شرب شهر ساوه از سد الغدیر تامین می شود
 ،هم اکنون با توجه به سیابی شدن آب و همچنین وجود خطر
آسیب به شبکه انتقال آب شهر ساوه ،انجام اقدامات پیشگیرانه
می تواند از ورود خسارات به تاسیسات آب جلوگیری نماید.

توسط شرکت آب و فاضاب شهری استان
مرکزی انجام عملیات بای پس و رفع
گرفتگی شبکه های فاضاب در مناطق
آسیب دیده از سیل استان خوزستان
اکیپ های عملیاتی واکنش ســریع و اتفاقات سنگین شرکت
آب و فاضاب شهری اســتان مرکزی اعزامی به مناطق آسیب
دیده از سیل استان خوزســتان طی روزهای  9تا  15فروردین
ماه سال 98با انجام عملیات بای پس و رفع گرفتگی شبکه های
فاضاب اتفاقات و حوادث رخ داده درخطوط انتقال و شبکه های
جمع آوری فاضاب شهرهای اهواز  ،هویزه ُ،ر َفی ِع  ،سوسنگرد و
بســتان را برطرف نمودند.به گزارش روابط عمومی شرکت آب و
فاضاب استان مرکزی مهندس بهمن آنالویی معاون بهره برداری
شــرکت با اعام خبر فوق افزود :درپی وقوع ســیل در برخی از
استان های کشور اکیپ های عملیاتی واکنش سریع و اتفاقات
ســنگین شرکت آبفا شهری اســتان مرکزی با اعزام به مناطق
آسیب دیده از سیل استان خوزستان امدادرسانی های ازم در
زمینه مشــکات به وجود آمده در شبکه های فاضاب را انجام
دادند.معاون بهره برداری شــرکت آب و فاضاب استان مرکزی
ضمن اشاره به اســتقرار یک دستگاه واتر جت در شهر بستان ،
یک دســتگاه واتر جت در شهرهای هویزه و ُر َفی ِع ،یک دستگاه
جنتکس درشهر سوسنگرد  ،یک دستگاه جرثقیل و دو دستگاه
پمپ  spدر شهر 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  16نفر نیــروی عملیاتی انجام این عملیات را به عهده
داشتند.وی تصریح کرد  :انجام عملیات فوق در شهرهای هویزه
و ُر َفی ِع همچنان ادامه دارد.

استقرار  8دستگاه پمپ تراک جهت رفع
آبگرفتگی مناطق مختلف اهواز
وحیدی فر-اهواز:شــرکت ملی مناطق نفت
خیز جنوب با بکارگیری روزانه  8دســتگاه
پمپ تراک ،در حــال رفع آبگرفتگی و دفع
فاضاب در مناطق مختلف شهرســتانهای
اهواز ،کارون و باوی است.به گزارش روابط عمومی ،مدیریت امور
فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب علیرغم نیاز عملیاتی
بــه پمپ تراک های در اختیار خود که نقش مهمی در عملیات
تعمیــر و انگیزش چاه های نفت دارند ،تعــدادی از آنها را برای
امدادرســانی به مناطق در معرض سیل ترخیص کرده است.این
پمپ تراک ها در کوت عبداه ،شیبان ،بیمارستان گلستان ،پل
پنجم ،پل سیاه ،پست  400کیلو ولت شمال غرب اهواز و سایر
مناطق مورد نیاز مســتقر و به صــورت تمام وقت نقش موثری
در جمع آوری ســریع آب و تخلیه فاضاب و جلوگیری از بروز
حوادث در این مناطق ایفا می کنند.پمپ تراکها نسبت به پمپ
های معمولی توان بااتری داشته و در مقایسه با پمپ های ثابت،
قدرت مانور بیشتری دارند.

سیاب به تاسیسات آبرسانی خرمشهر
آسیب نزده است
وحیدی فر-اهواز:مدیر امور آبفای خرمشهر
گفت :ســیاب ناشــی از طغیــان رودخانه
کارون به تاسیسات آبرسانی خرمشهر آسیب
نزده و آب ســالم و بهداشتی مورد نیاز مردم
طبق برنامه تولید می شــود.به گزارش روابط عمومی شــرکت
آب و فاضاب خوزســتان ،غامرضا پورجالی با بیان اینکه آب
آشامیدنی سالم و کاما بهداشتی در شهرستان خرمشهر حتی
در بحرانی ترین شرایط تولید می شود ،گفت :اصلی ترین وظیفه
امور آبفای خرمشــهر تامین آب شــرب سالم و بهداشتی در هر
شــرایط می باشــد.وی یکی از اصلی ترین پارامترهای کنترل
بهداشــت آب را میزان کلر مانده در شــبکه شهری بیان کرد و
گفت :آب آشامیدنی به صورت ساعتی و روزانه توسط امور کیفی
آب و فاضاب خرمشــهر و دستگاههای نظارتی همچون شبکه
بهداشــت و درمان این شهر کنترل و پایش می شود.پورجالی
افزود :در صورت بروز کوچکترین مشکل در زمینه بهداشت آب
قطعا این اداره و شبکه بهداشت خرمشهر از ادامه تولید و پمپاژ
آب جلوگیری می نماید.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،صبح ایران
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وزیر انرژی روسیه:

همه ازتحریم های آمریکا خسته شده اند

وزیر انرژی روســیه گفت :همه کشــورهای جهان از
تحریم های آمریکا خسته شــده اند زیرا این تحریم
ها بدون کنترل در مورد کشورهای مختلف اعمال می
شود.به گزارش ایرنا ،آلکساندر نوواک روز دوشنبه در
یک برنامه سیاسی به نام «مسکو ،کرملین و پوتین»

در شبکه تلویزیونی روســیه یک با بیان این مطلب
افزود که آمریکا بهتر اســت به جای تحریم دیگران،
به حل مشکات داخلی خود بپردازد.یوری اوشاکوف
دستیار امور بین المللی رئیس جمهوری روسیه نیز در
این برنامه گفت که کشــورهای جهان از مدتها پیش

از تحریم ها خســته شدند.وی افزود :بنظرم (آمریکا)
اقداماتــی را باید انجام دهد و طیف گســترده ای از
مسائل در این کشــور وجود دارد که باید حل شود.
دستیار رئیس جمهوری روسیه با اشاره به دیدارهای
اخیر خود در همایش بین المللی قطب شمال در سن

پترزبورگ گفت که به عقیده برخی شرکای روسیه،
تحریم ها مانع بنای روابط دوجانبه نمی شود.وی به
عنوان مثال به سخنان رئیس جمهوری فناند درباره
روابط این کشــور با روسیه اشاره کرد که سطح قابل
قبولی از سوی دو طرف قرار دارد.

وزیر نفت اعام کرد:

تاسیسات نفتی غرب کارون ،دشت آزادگان و هور در سیاب
وزیر نفت گفت :عموم تاسیســات منطقه
غرب کارون ،دشــت آزادگان و هور مغلوب
در ســیاب هســتند و تولید در برخی از
تاسیسات نفتی متوقف شده است.
به گــزارش خانــه ملت ،بیــژن زنگنه که
دیروز -دوشنبه -به دعوت کمیسیون انرژی
مجلس در این کمیسیون حضور یافته بود،
درخصــوص وضعیت آبگیری مخازن  4و 5
تااب هورالعظیم با توجه به اینکه برخی از
منابع ،خبر از ممانعــت وزارت نفت از این
کار با هدف جلوگیری از آسیب به تاسیسات
نفتی داده بودند ،گفت :وزارت نفت ممانعتی
در آبگیری ایجاد نکــرده و امکان آبگیری
تااب هورالعظیم را فراهم کرده است.
وزیر نفت همچنیــن درخصوص وضعیت
تاسیســات نفتی داخل تــااب هورالعظیم
توضیح داد :تاسیســات بزرگ و وسیعی در
منطقه غرب کارون ،دشــت آزادگان و هور
وجود دارد که بخشی از آنها نیز مربوط به
میادین نفتی مشــترک است اما عموم این
تاسیسات مغلوب در سیاب هستند.
تحلیلگران اقتصادی مؤسسه مالی آر.بی.سی
کاپیتال مارکت بر این باورند بهای نفت خام
برنت در تابستان سال  2019به بیش از 80
دار افزایــش خواهد یافت.به گزارش ایرنا به
نقل از اویل پرایس ،بهای شاخص های نفت
خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا
درهفته جاری به بیشــترین میزان خود در
پنج ماه گذشته افزایش یافته است.این هفته
بهای شاخص نفت خام برنت به بااتر از 71
دار رسیده است .قیمت شاخص نفت وست
تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز رقم  64دار را
ثبت کرد.بنابر پیش بینی استراتژیست های
مؤسسه مالی آر.بی.سی کاپیتال مارکت ،بهای
دو شاخص مذکور به سبب کاهش تولید نفت

زنگنه ادامه داد :از آنجا که تصمیم ســتاد
مدیریــت بحران منطقه ،جــاری بودن آب
در هورالعظیم اســت ،وزارت نفــت نیز از

این تصمیــم تبعیت کــرد ،هرچند عموم
تاسیســات نفتی و جادههای اطرافشان به
زیرآب رفتهاند و ارتباط با تاسیســات قطع

پیشبینی قیمت  80داری برای نفت
برنت در تابستان 2019
اوپک ،تصمیم غیرمعقوانه آمریکا برای اعمال
تحریم براعضای موثر این سازمان و نابسامانی
های سیاســی در لیبی با افزایش فزاینده ای
روبرو خواهد شــد.این گزارش حاکی است
احتمــاا بهای نفت برنت به دلیل مســایل
ژئوپولتیکــی امســال از مــرز  80دارفراتر
خواهد رفت.مبلغ  80دار یک آستانه است
که کشورهای مصرف کننده نفت مانند هند

این رقم را بیــش از حد در نظر گرفته اند و
تحلیل گران آنرا آغــاز نابودی تقاضای نفت
در بازار جهانی توصیف می کنند.کشورهای
عضو اوپک همراه با برخی تولیدکنندگان غیر
اوپک در نشست آذر ماه سال گذشته توافق
کردند که عرضه نفت را به میزان یک میلیون
و  200هزار بشکه کاهش دهند ،اما ایران از
این کاهش مستثنی شد.کاهش تولید اوپک

شده اما برای حفظ جان مردم با جان و دل
به زیر آب رفتن تاسیســات را پذیرا شدیم.
وزیر نفت با اشــاره به اینکه تولید در برخی
از تاسیسات نفتی با هدف حفاظت از محیط
زیســت و جلوگیری از آســیب به طبیعت
قطع شده است ،اضافه کرد :پس از فروکش
کردن آب ،تولید نفت در این بخشها از سر
گرفته خواهد شد.زنگنه تاکید کرد :از آنجا
که ارتباطهای جادهای تاسیسات نفتی در
برخی از مناطق قطع شده است تولید نفت
را نیــز در این بخشها قطع کردهایم تا اگر
چاه نفتی آســیب دید و امکان دسترســی
نبود مشکلی پیش نیاید.وزیر نفت همچنین
درخصوص همکاری با شــرکت چینی که
قرار اســت فاز  11پاایشگاه پارس جنوبی
را تکمیل کند ،اظهار داشت :قرارداد با این
شرکت چینی منعقد شده و اکنون مدیران
آن در تهران هستند و مذاکرات با آنها برای
نحوه آغاز کار ادامه دارد ،البته هنوز مشخص
نیست مذاکرات تا چه زمانی ادامه خواهند
داشت.
و متحدانش ،تحریمهــای آمریکا علیه نفت
کشورهای ایران و ونزوئا و همچنین تشدید
بحران های سیاسی در لیبی سبب شده است
افزایش بهای نفت بسیاری را شوکه کند.در
سال جاری میادی ،عرضه نفت اوپک تاکنون
یک میلیون و  500هزار بشکه کاهش یافته
و سبب شده است قیمت شاخص نفت خام
برنت حدود  30درصد افزایش یابد.بر اساس
گزارش های خبری ،میزان تولید روزانه نفت
خام لیبی در ماه مارس (اسفند -97فروردین
 )98یک میلیون و  100هزار بشکه بود.تولید
نفت در کشور بحرانزده ونزوئا نیز به سقوط
خود ادامه داد و با  289هزار بشکه کاهش به
 732هزار بشکه در روز رسید.

سازه ها نیاز به مهندسی مجدد دارد
معاون ســابق وزیر نیرو با اشاره به ضرورت به کارگیری دانش
(تجربه و علم) در حل معضات محیط طبیعی ،گفت :نیاز است
دانشگاه و مراکز پژوهشــی در پاسخ علمی به ابهامات اقدامات
ازم را انجام دهند که مهندســی مجدد ســازه ها نیز بر عهده
آنها است.به گزارش ایرنا ،علیرضا دائمی روز دوشنبه در میزگرد
بررسی سیاب های اخیر اظهار کرد :به عنوان مثال در موضوع
مهندسی مجدد ســازه ها نگاه علمی به ساخت سدها و وجود
برنامه ریزی حائز اهمیت اســت.وی ادامه داد :دانشگاه و مراکز
علمی نقش اساسی و موثری در پاسخ تخصصی و بررسی وقایع
از جمله تعریف ســیاب بر اساس شــدت ،مدت و پهنه وقوع
دارند.وی که سخنان خود را دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
طوســی بیان کرد  ،افزود :موضوعاتی از قبیل مدیریت بحران و
نقش مردم ،ســاماندهی رودخانه (بازکردن گره ها در رودخانه
ها) ،پیش بینی سیل و مدل های پیش بینی محدوده سیاب،

سد کرج بیش از حد تخلیه نشده است
مدیرعامل شــرکت آب منطقهای البــرز در توضیح مدیریت
مخزن ســد کــرج در بارشهــای اخیر و شــایعاتی مبنی
بــر تخلیه بیــش از حد ســد و احتمال ایجاد مشــکل در
تأمیــن آب البــرز و غــرب تهــران در فصل گرمــا ،گفت:
آبگیری و رهاســازی آب ســد براســاس مطالعــات دقیق
انجام میشــود و به هیــچ وجه چنین نگرانــی وجود ندارد.
داوود نجفیان ،با اشــاره به مدیریت مخزن ســد کرج در بارشهــای اخیر گفت :پیش از
شــروع بارشها با مطالعات دقیق از حوزههای باادستی تخلیه و تنظیم آب مخزن انجام
شــد.نجفیان افزود :در حال حاضر هیچ نگرانی در خصوص دو ســد کرج و طالقان وجود
ندارد.وی در خصوص شــایعه تخلیه بیش از حد آب از ســد کرج و احتمال ایجاد مشکل
در تأمین آب با فرارســیدن فصل گرما توضیح داد :مگر میشود ما یکسال نیاز آبی غرب
تهران و البرز به خصوص فصل تابستان را در نظر نگیریم و بدون مطالعه اقدام به رهاسازی
آب از سد کنیم؟نجفیان افزود :این کار با مطالعات دقیق از باادست و برآورد میزان ورود
روانآبها به سد و بررسی احتماات افزایش میزان روانآبها صورت گرفته و هیچ نگرانی
در این مورد وجود ندارد.وی ادامه داد :در زمان بارشها شاهد شایعاتی در خصوص سرریز
شدن سد بودیم و اکنون هم چنین موضوعاتی مطرح میشود اما واقعیت این است که سد
کرج در حال حاضر چهار درصد بیش از مدت مشابه سال گذشته ذخیره دارد.مدیرعامل
شــرکت آب منطقهای البرز با بیان اینکه شرایط در دو سد طالقان و کرج نرمال و عادی
اســت اعام کرد :اکنون ســد کرج  125میلیون مترمکعب ذخیره دارد و سد طالقان هم
با  360میلیون مترمکعب ذخیره 24 ،درصد بیش از مدت مشــابه سال گذشته آبگیری
شده است.نجفیان در بخش دیگری از صحبتهای خود در خصوص ریزش کوه در مسیر
رودخانه دروان هم گفت :پس از این اتفاق ،کارشناســان زمینشناســی بررسی هوایی از
منطقــه به عمل آوردند ،جریان آب در این رودخانه ادامه دارد و در حد یک برکه کوچک
آب در محل ریزش جمع شده و هیچ مشکل و خطری برای پایین دست وجود ندارد.

رئیس ترابری شرکت ملی حفاری ایران

اختصاص  70دستگاه ماشین آات سبک ،سنگین و
ویژه برای استحکام بخشی به سیل بند منطقه عین دو
وحیدی فر-اهواز:رئیس ترابری مدیریت خدمات
شرکت ملی حفاری ایران از اختصاص  70دستگاه
ماشین آات سبک ،سنگین و ویژه برای استحکام
بخشی و افزایش ارتفاع سیل بند منطقه عین دو
اهواز از ســوی این اداره کل خبر داد .به گزارش
روابط عمومی شــرکت ملی حفاری ایران محسن شــیخ پور روز یکشنبه (25
فروردین) در توضیح بیشــتر در این باره گفت :به دنبال اعام ستاد بحران استان
خوزستان و دستور مدیرعامل ،این اداره کل با هماهنگی مدیریت خدمات شرکت
در اســرع وقت نســبت به تامین و اعزام تجهیزات ازم به منطقه اقدام کرد .وی
افزود :در این ارتباط  35دســتگاه کمپرســی ،شش دستگاه بیل مکانیکی ،پنج
دســتگاه لودر ،دو دستگاه تانکرســوخت 15 ،دستگاه خودرو سبک کمک دار و
همچنین غلطک ،گریدر ،بلدوزر ، ،آمبوانس ،کمر شکن ،جین پل ،تندم و گروه
تعمیرات در منطقه مســتقر شد .شیخ پور با اشــاره به شرایط خاص عین دو و
عبور خودرو های ســنگین اظهار کرد :همسو با این تجهیزات دو گروه از بازرسی
تصادفات و تخلفات و بازرســی مهندسی جاده نیز در منطقه پیش گفته استقرار
یافتند .رئیس ترابری شــرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه بیش از سه هزار و
پانصد متر از پروژه اســتحکام بخشی به سیل بند عین دو به این شرکت واگذار
شده است ،گفت :هم اکنون نزدیک به  80نفر از کارکنان این اداره کل و نیروهای
پیمانکاران طرف قرارداد به طور شــبانه روزی در حال فعالیت در این منطقه می
باشند و بخش قابل توجهی از کار انجام گردیده است .
توسط آبفای غرب استان تهران انجام شد:

ارسال تجهیزات به مناطق سیل زده جنوب کشور
محبوبه ابوالقاســمی -شــهرقدس -به منظور امداد رسانی
کارشناســان فنی به همراه تجهیزات توســط آبفای غرب
اســتان تهران به مناطق ســیل زده جنوب کشــور اعزام
شــدندمعاون نظارت بر بهره برداری شرکت اب و فاضاب
شــهرها و شــهرکهای غرب تهران ضمن اعــام این خبر
گفت :این تجهیزات شــامل دستگاه واتر جت و کارشناسان
فنی بوده اســت.او افزود :دومین محموله که شامل کمک های نقدی و غیرنقدی
همکاران اســت در حال جمع آوری و ارسال می باشد.علیرضا گنجی خیبری در
پایان تاکید کرد :آبفای غرب اســتان تهران بر اساس آمادگی همیشگی که دارد
همواره در صحنه های امداد و خدمات رسانی به مناطق حادثه دیده حضور فعال
داشته است.
آگهی اباغ اجراییه کاسه 139504032046000074/1 :

معاون سابق وزیر نیرو:

طــرح های اجرایی نیاز به تجزیه و تحلیل دانشــگاهیان دارد.
میزگرد سیاب های اخیر کشور با حضور تعدادی از متخصصان
و دانشــجویان حوزه آب و سیاب با سخنرانی علیرضا برهانی
(عضو هیات علمی دانشــگاه خواجه نصیر) ،رضا مکنون (عضو
هیات علمی دانشــگاه امیر کبیر) و هدایت فهمی(معاون دفتر
تــر برنامهریــزی کان آب و آبفای وزارت نیرو) در دانشــکده
عمران و منابع آب دانشــگاه خواجه نصیر الدین طوسی برگزار
شــد.دائمی عنوان کرد :ضرورت استفاده از سیستم های پیش
آگاهی و مدیریت هوشــمند ســیاب ،نقش عوامل انسان ساز
در بروز و تشــدید سیاب (ساخت ســد ،آبخیزداری و باروری
ابرها) ،آمادگی و مدیریت بحران ،بررســی نقش مدیریت سدها
در کاهش مخاطرات سیاب ،تهیه و بهنگام سازی دستور العمل
های ازم برای مدیریت بحران نیاز به نظرات تخصصی اساتید
دانشــگاه و مراکز علمی دارد.وی با اشــاره به نقش مهم علم و

گزیده خبر

دانش برای پیشبرد مسائل کشور ،اظهار کرد :مهندسی مجدد
هیدرولیکی طرح های عمرانی اجرا شده با ماحظه تغییر اقلیم
(سیل و خشکسالی) ،ارزیابی مجدد هیدرولیکی و طرح های آبی
با توجه به شــرایط جدید و همچنین تهیه برنامه و ساماندهی
برنامه جامع باید توســط مســئوان و با استفاده از راهکارهای
دانشــگاهیان انجام شود.این کارشناس در حوزه آب با اشاره به
دایل وقوع ســیل اخیر اظهار کرد :بخش عمده بارش از طرف
مدیترانه و دریای اطلس وارد غرب کشــور می شــود .به دلیل
چرخش زمین این باران ها در منطقه آسیا فرود می آید و بحران
زا است.دائمی ادامه داد :در رشته کوه های البرز و زاگرس بارش
ها فراوان است .مسئله نادر سیل اخیر مدت زمان پایداری سیل،
شدت و پهنه بارش بود که تمام کشور را پوشش داد.وی افزود:
بارش های اخیر دارای شــدت بــود و در زمان متوالی صورت
گرفت بنابراین سیل پایدار و شدیدی ایجاد شد.

بدینوســیله به آقای محمد صدیق خضر الیاسی بدهکار پرونده کاســه  9500075که برابر گزارش
مامورین اباغ و اجرا آدرس شما شناخته نگردیده اباغ میشود به موجب گزارش مورخ 1397/09/17
کارشــناس رسمی دادگســتری پاک ثبتی  1898فرعی از  1135فرعی از باقیمانده پاک های 224
و  225فرعــی از  58اصلی بخش  14به مبلــغ  2/854/200/000ریال ارزیابی گردیده .لذا چنانچه به
مبلغ ارزیابی پاک مذکور معترض میباشید اعتراض کتبی خودرا ظرف مدت  5روز از تاریخ اباغ این
اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ  3000000ریال به دفتر این
اجرا تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید
نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
فاحی -رییس اداره ثبت اسناد و اماک دیواندره

شماره ارشاد 1507/117 :

آگهی مزایده
به موجب پرونده های اجرایی کاســه  9500048, 9300008و  9600035ششدانگ عرصه و
اعیان یک واحد تولید کیک و کلوچه تحت پاک  4فرعی از  14اصلی بخش  14واقع در جاده
دیواندره سقز مســیر جاده وزمان و ششدانگ یک باب عرصه و اعیان پاک ثبتی  2489اصلی
واقع در قطعه  2از بخش  3همدان ثبت و صادر و مع الواســطه پاک اول به آقای بهروز عباسی
و پاک  2489اصلی واقع در منطقه دو از بخش ســه به آقایان بهروز عباســی و پرویز عباسی و
خانمها افسانه عباسی اعظم عباسی حدیقه موسوی زهرا عباسی ماهرخسار عباسی فوزیه عباسی
و معصومه عباســی منتقل شده است  .طبق اسناد رهنی شــماره  52319مورخ 1393/03/01
مرتبط با پرونده اجرایی کاسه  9300008و شماره 52400مورخ  1390/04/12مرتبط با پرونده
اجرایی کاسه  9600035و شماره  60253مورخ  1395/05/26مرتبط با پرونده اجرایی کاسه
 9500048دفترخانه اســناد رسمی شماره  15شــهر دیواندره استان کردستان در قبال مبلغ
 3531135000ریال بابت پرونده کاسه  9300008و  2730000000ریال بابت پرونده کاسه
 9500048و مبلغ  1211392000ریال بابت کاســه  9600035در رهن بانک سپه دیواندره
قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی پاک 4.فرعی از  14اصلی بخش  14واحد تولیدی به
مبلغ  5/655/000/000ریال و تاسیســات موجود در واحد فوق به مبلغ  460/000/000ریال و
ششدانگ پاک  2489اصلی واقع در بخش  3همدان به مبلغ  21/000/000/000ریال ارزیابی
شده است .پاک  4فرعی از  14اصلی بخش  14دارای  1000متر مربع عرصه شامل  400متر
مربع اعیانی کارگاه تولیدی  100متر مربع اعیانی انباری میباشد .دارای انشعابات برق فشار قوی
و چاه آب و دستگاههای تولیدی مربوطه شامل -1دستگاه تونل پخت بیسکویت شعله مستقیم
پیلوتی با ظرفیت حدودی یک تن در روز به طول  18متر با توضیح اینکه بعضی قطعات از روی
دستگاه برداشته شده -2دستگاه سرد کننده بیسکویت غیر اتوماتیک ساخته شده دستی فن ها و
تجهیزات با ارزش آن برداشته شده -3موارد متفرقه همچون لوله کشی گاز آب و دو دستگاه تانکر
ســوخت  7000لیتری و  3000لیتری و  . ...پاک ثبتی باقیمانده  2489بخش  3همدان برابر
مفاصاحســاب شماره  6753مورخ  1390/09/29شهرداری منطقه چهار همدان و وضع موجود
باقیمانده ملک شــامل  134متر مربع عرصه بوده که از یک ضلع به خیابان فرعی باباطاهر و از
یک ضلع به کوچه موجود و دو ضلع دیگر به پاک های مجاور محدود میباشد و ملک در کاربری
مختلط قرار دارد اعیانی ملک فوق بشرح زیر میباشد  -1 :طبقه زیرزمین به مساحت تقریبی 67
متر مربع با کاربری انباری  -2طبقه همکف شــامل سه دهنه مغازه تجاری به مساحت تقریبی
 50متر مربع -3طبقه اول یک واحد مسکونی به مساحت تقریبی  157متر مربع با احتساب راه
پله -4طبقه دوم یک واحد مســکونی به مساحت تقریبی  70متر مربع با احتساب راه پله  .که
برابر گزارش مامور اجرا در تصرف راهن میباشد پاک فوق از ساعت  9الی  12روز یکشنبه مورخ
 98/2/15در اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان دیواندره واقع در بلوار پاسداران از طریق مزایده
به فروش میرسد مزایده از مبلغ  27/115/000/000ریال شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی
نقدا فروخته میشــود .ازم.به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده
باشد به عهده برنده مزایده است و نیزدر صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق
از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول میگردد
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت
و مکان برگزار خواهد شد.

فاحی  -رییس اداره ثبت اسناد و اماک دیواندره
شماره ارشاد 1507/107 :
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سران قوا برای اصاح موانع تولید اعام آمادگی کردند
وزیــر صنعت ،معدن و تجارت گفت :نامه مشــترکی با
وزیر کشــور ،به سران ســه قوه درباره مشکات تولید
نوشــته شد که تاکید آنان بر اصاح قوانین مورد نیاز را
به دنبال داشت.به گزارش ایرنا« ،رضا رحمانی» دوشنبه
در جلســه ستاد تســهیل و رفع موانع تولید با اشاره به
افزایش اهمیت این ستاد ،افزود :به اصاح تعداد زیادی

از قوانین برای حل مشکات نیاز نیست ،زیرا در برخی
مــوارد با اصاح  ۲یا ســه مورد از قوانین ،بســیاری از
مشکات برطرف می شود .وی تاکید کرد ستاد تسهیل
باید از دستگاه های دیگر همچون قوه قضاییه نیز برای
حضور در جلسات دعوت کند .وزیر صنعت رونق تولید
را متقاوت با احیای واحدهای بحرانی دانست و ادامه داد:

گزیده خبر
کاغذ هم  2نرخی شد!
رئیس اتحادیه فروشــنده کاغذ و مقــوا میگوید که قیمت این محصوات
نیز در بازار دو نرخی شــده است.به گزارش ایسنا ،در چند روز آینده قرار
بر آن اســت تا نمایشــگاه کتاب در تهران دایر شود و بسیاری از ناشران و
فعاان این حوزه در تکاپوی آمادهسازی برای حضور در نمایشگاه هستند.
در این شــرایط بسیاری از ناشران معتقد هستند قیمت باای کاغذ قیمت
تمام شده کتاب را به شدت افزایش میدهد و عم ً
ا چاپ و توزیع کتاب از
ســوی افراد با استقبال همراه نخواهد شد.رشد قیمت کاغذ همچون دیگر
بازارها به واســطه رشد قیمت دار از ســال گذشته آغاز شد و در مقطعی
برای واردات کاغذ ارز  4۲00تومانی نیز در نظر گرفته شــد ،اما نکته قابل
توجه آن اســت که برخی افراد معتقد هستند که کاغذ ارز  4۲00تومانی
دریافت کرده ،اما محصول نهایی آن به بازار وارد نشــده است.در این رابطه
ســید حسین میرباقری  -رئیس اتحادیه فروشــنده کاغذ و مقوا  -با بیان
اینکه در واردات کاغذ از ارز  4۲00تومانی اســتفاده شــده ،گفت :وزارت
ارشــاد توزیع کاغذ را در دســت گرفته و تمام اقدامات در زمینه عرضه و
قیمتگذاری توســط این وزارتخانه در راســتای ثبات قیمت و دسترسی
آسان ناشران به کاغذ انجام شده است.وی تاکید کرد :بازار کاغذ از چند ماه
گذشــته در دست وزارت ارشاد است ،زیرا تمام کاغذهای وارداتی که حتی
توسط تجار به کشور وارد میشود در اختیار این وزارتخانه قرار میگیرد و
به توزیع آن میپردازد.میرباقری مدعی شــد :اتحادیه آمادگی همکاری در
زمینه توزیع کاغــذ را دارد ،اما هیچگاه از این اتحادیه و  600عضو آن که
تجربه بســیار طوانی در زمینه تأمین و توزیع کاغذ دارد استفاده نشده و
در شــرایط فعلی که توزیع در دست وزارت ارشاد است و باید کاغذ دارای
یک نرخ باشد اما در سطح بازار آزاد کاغذ با قیمتهای گرانتر وجود دارد
که به نظر میرسد این موضوع همراه با رانت است.رئیس اتحادیه فروشنده
کاغذ و مقوا اظهار کرد :به نظر میرســید با ورود وزارت ارشــاد در زمینه
توزیع کاغذ شــرایط بهتری در این بازار رخ دهد ،اما این چنین نشــده و
قیمت کاغذ روند صعودی به خود گرفته است که جای سوال دارد با وجود
آنکه تمام کاغذهای وارداتی به کشور در اختیار وزارت ارشاد قرار میگیرد،
چرا کاغذ دارای دو نرخ اســت و ناشران نتوانستهاند کاغذ را با نرخ مناسب
از این وزارتخانه دریافت کنند.

گزیده خبر

بخشــی از واحدهای تولیدی مشکلی ندارند اما باید در
کنار حل مشــکات واحدهای بحرانی ،زمینه توسعه و
اشــتغال واحدهای فعال را فراهم کنیم .وی اعام کرد:
طبق برنامه ،گروه هایی از وزارتخانه به استان ها سفر می
کنند تا به تشویق و توجیه مسئوان و ستادهای تسهیل
و رفع موانع تولید اســتانی بپردازند.رحمانی بر ضرورت

دائمی شدن قراردادهای کارگزاران مراکز
مخابرات روستایی با شرکت مخابرات ایران

اســتفاده از ظرفیت های مدیریتی برای بهبود جایگاه
ستاد تســهیل تاکید و اضافه کرد :در اجرای مصوبه ها
مشکاتی وجود دارد ،همچنین در حوزه های مدیریتی،
بازار ،فناوری و غیره در بخش خصوصی مشکاتی داریم
که نیروهای با تجربه در ستاد تسهیل می توانند در این
زمینه ها به تولیدکنندگان کمک کنند.

پیشبینی تولید  ۱۴میلیون تن گندم در سال زراعی جاری
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشــاورزی
گفت :حدود یک میلیــون هکتار از زراعت
کشــور با شــدت و ضعف متفــاوت ،دچار
آسیب ناشــی از سیل شده است.به گزارش
ایســنا به نقل از وزارت جهاد کشــاورزی،
عباس کشــاورز در برنامه گفتوگوی ویژه
خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود:
بخشی از این آســیب ،آبگرفتگی موقت
است و در بخشی ،محصول دچار خوابیدگی
میشود ســپس این عارضه مرتفع میشود
در بخشــی هم ،آبگرفتگی بیشتر است و
موجب پوســیدگی محصول میشود و در
بخشــی هم سیل ،زمین یا باغ کشاورز را با
خود برده است.وی با اشاره به اینکه حدود
 ۵۵درصد این اراضی بین  ۲۵تا  ۵۵درصد
آسیب دیده است ،ادامه داد :بنابراین حدود
 ۵0درصد زمینها و محصوات کشاورزی
آســیب دیده قابل برگشــت است.کشاورز
افزود :حدود  ۲۵0هزار هکتار از محصوات
کشــاورزی و حدود  ۱۵0هزار هکتار باغ بر
اثر ســیابهای اخیر از بین رفته است.وی
گفت :در زمینه باغ ،استانهای خوزستان،
مازنــدران و کرمانشــاه و در زمینه زراعت
استانهای خوزســتان ،لرستان و گلستان،
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مازنــدران ،ایام و کرمانشــاه ،بیشــترین
خسارت را دیدند .کشاورز اضافه کرد :بیش
از  6هزار واحد مرغداری و حدود  ۱00واحد
پرورش ماهی هم دچار خســارت شــدند.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشــاورزی
گفت :یکی از مشــکات در حوزه خسارت

برنامه ریزی برای
تولید  1.4میلیون دستگاه
تلویزیون در سال 98
دبیر انجمــن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشــور
گفت :باوجود همه ســختی ها بویژه مشکات ارزی و تامین
مواد اولیه و تجهیزات ،تولید یک میلیون و  400هزار دستگاه

کشــاورزی در مناطق کوهســتانی مانند
لرســتان ،ایام و خوزســتان این است که
بخشــی از مردم از طریق ایســتگاه پمپاژ،
کشاورزی میکردند و این ایستگاهها آسیب
دیدند که در اســرع وقت بازسازی خواهند
شــد.وی ادامه داد ۵ :واحد کشت و صنعت

تلویزیون در ســال  ۹۸و پوشش تقاضای جامعه برنامه ریزی
شده است«.محمدرضا شهیدی» دیروز (دوشنبه) در گفت وگو
با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود :این انجمن همچنین در تاش
است تا تامین کنندگان خارجی مناسبی را به جای آن دسته از
تامین کنندگان که متاثر از تحریم ها حاضر به همکاری با ایران
نبودند ،جایگزین کند.این مقام صنفی گفت :تامین کنندگان
خارجی یاد شــده بطور عمده چینی یا کره ای هستند که به
دلیل حضور در بازار آمریکا ،راغب به حضور در بازار کشورمان
نیستند ،اما سعی داریم با حفظ کفیت اقام و تجهیزات ،آنها را

نیشکر خســارت قابل توجه دیدند و حدود
 3هزار میلیارد تومان از خسارتهای اعام
شــده به بخش کشــاورزی متعلق به این
واحدهاست .برای اینکه سیاب به روستاها
و مناطق مسکونی خســارت وارد نکند در
برخــی مــوارد ،آب به مزارع ایــن واحدها
هدایت شده است.او با بیان اینکه کشورمان
وارد ترســالی نشــده اســت ،افزود :میزان
متوسط بارندگی کشور تاکنون حدود ۲6۵
میلی متر است .در سالهای  76و  77و ۸۵
و  ۸6هم به طور میانگین حدود  ۲۹0میلی
متر بارندگی داشتیم.کشــاورز با اشــاره به
اینکه در سال زراعی و آبی گذشته ،میانگین
بارندگی در کشــور  ۱67میلــی متر بود،
اضافه کرد :اگرچه در خوزستان ،گلستان و
کرمانشاه آبگرفتگی داریم و خسارت زیادی
دیدیم اما برآورد تولید گندم امســال برای
کشتهای پاییزه  ۱۵و نیم میلیون تن بود
اما با توجه به سیابهای اخیر اکنون برآورد
ما تولید حدود  ۱4و نیم میلیون تن است.
وی خاطرنشــان کرد :انتظــار داریم  ۱۲تا
 ۱۲و نیم میلیون تن گندم خریداری شود
بنابراین در زمینه تأمیــن گندم مورد نیاز
کشور ،مشکلی نداریم.

با تامین کنندگان جدید جایگزین کنیم.به گفته وی ،با وجود
همه مشکات تاش شــده تا کمبودی در بازار ایجاد نشود و
افزایش غیرمنطقی نرخ محصوات را نداشــته باشیم؛ هرچند
رشد  40درصدی دستمزدها نســبت به سال قبل ،می تواند
بــه افزایش قیمت ها بیانجامد.این مقام صنفی به تاثیرگذاری
افزایش نرخ ارز در سال گذشته اشاره کرد و افزود :امسال همه
واحدهای تولیدکننده با در نظر گرفتن شــرایط کارگران خود
و همچنین شرایط معیشتی خانوارها ،به دنبال کسب حداقل
سود یا تولید در شرایط سر به سر هستند.

صورت جلسه مجمع عمومی شرکت مسافربری
هژیر ترابر کردستان
در مورخــه  ۱3۹۸/۱/6راس ســاعت  ۱۵در محل شــرکت مســافربری هژیر ترابر
کردســتان سهامی خاص به شماره ثبت  4۲جلسه مجمع عمومی بنا به دعوت قبلی
در موعد مقرر ضمن حضور کلیه اعضا تشکیل پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به
شرح ذیل اتخاذ و به اتفاق اکثریت آرا موارد زیر به تصویب حاضرین در جلسه رسید
-۱ :آقای انور ابراهیمی فرزند احمد به سمت مدیر عامل -۲آقای خالد شریفی فرزند
محمد به سمت رییس هیئت مدیره و مدیر فنی شرکت -3آقای سید محمود حسینی
فرزند ســید حسین به سمت نایب رییس هیات مدیره  -4آقای انور ابراهیمی فرزند
احمد به سمت عضو هیات مدیره -۵آقای سید غیاث حسینی فرزند سید محمود به
ســمت بازرس اصلی -6آقای عرفان شریفی فرزند خالد به سمت بازرس علی البدل
-7کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل به مدت دو ســال و بازرسان به مدت یک
سال مالی انتخاب گردیدند که بر اساس مواد ایحه اصاحی قانون تجارت و اساسنامه
شــرکت وظایف خود را انجام دهند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی به
امضا مشــترک آقایان خالد شریفی و انور ابراهیمی به همراه مهر شرکت و سایر نامه
ها و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیر عامل به همراه مهر شــرکت معتبر میباشد .
صورتجلســه در  7بند و  3نسخه راس ساعت  ۱7با ذکر صلوات خاتمه و به اتفاق و
اکثریت آراء به تصویب حاضرین در جلسه رسید.

نوبت اول

آگهـیمنـاقصه

اداره کل امور عشایر استان کرمانشــاه در نظر دارد پروژه تامین آب شرب عشایر شهرستان صحنه(تکمیل چاه صحنه) رابا
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پیمانکاران واجد شرایط (دارای حداقل رتبه  5در رشته حفاری وتجهیز چاه ) واگذار نماید لذا پیمانکاران ذیصاح میتوانند با
مراجعه به سایت ستاد ضمن تهیه اسناد در مدت مقرر نسبت به تحویل قیمت پیشنهادی خود به اداره کل امور عشایر – واحد
امور قراردادها واقع در بلوار شهید مصطفی امامی پایین تر از پارک معلم اداره امور عشایر استان تحویل نمایند.
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اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه

محمدپور_رشت؛ به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شرکت
مخابرات ایران ،مهندس ســید مجید صدری با اشاره به زحمات
کارگزاران مخابرات روستایی در سراسر کشور که همواره موردتوجه
مدیریت شرکت مخابرات ایران بوده اســت افزود :در راستای ارج
نهادن به این تاشها و کاهش دغدغههــای این عزیزان ،قرارداد
دائم تا زمان بازنشستگی با کارگزاران به امضاء میرسد.مدیرعامل
شــرکت مخابرات ایران همچنین اضافه کرد در تهیه این قرارداد
تاش شده تا با توجه بهصرفه و صاح کارگزاران و با رعایت قانون
کار و آییننامه استخدامی شرکت ،موارد درخواست شده کارگزاران
نیز تا جای ممکن در آن لحاظ شود.مهندس سید مجید صدری با
تشــریح محدودیتها در منابع مالی شرکت و لزوم سرمایهگذاری
در توسعه بخشهای مخابراتی در سطوح مختلف افزود :علیرغم
تمام هزینهها با توجه به ارزش و اعتبار ســرمایه انسانی کارگزاران
روستایی برای شرکت مخابرات ایران ،قرارداد دائم با کارگزاران تهیه
و تنظیم شده که افزایش پرداختیهای سال  ۱3۹۸پس از امضای
قرارداد توسط کارگزاران و تصویب شورای عالی کار به این کارکنان
تعلق خواهد گرفت.

فواد اکسین خوزستان در فهرست تامین
کنندگان شرکت ملی مس ایران
برای نخســتین بار فواد اکسین خوزســتان در فهرست تامین
کنندگان شــرکت ملی مس ایران قرار گرفت.بــه گزارش روابط
عمومی شــرکت فواد اکسین خوزستان ،با تاش بخش بازاریابی
مدیریت فروش این شرکت ورق های ضد سایش فواد اکسین با نام
تجاری هارداکسین با هدف رقابت با محصوات وارداتی در فهرست
تامیــن کنندگان صنعت مس ایران قرار گرفت .عمده کاربرد ورق
های هارداکسین در ماشین آات بهره برداری از معادن می باشد.
همچنین به گزارش روابط عمومی این شرکت گواهینامه الکترونیک
نفت جهت حضور در فهرست تامین کنندگان منابع وزارت نفت و
شرکت های این وزارتخانه برای چندمین سال پیاپی تمدید شد .این
گواهینامه با هدف فروش ورق های آلیاژی و  APIجهت ساخت
مخازن و لوله های انتقال نفــت و گاز به زیرمجموعه وزارت نفت
صادر شده است.

رشد  54درصدی تولید در مجتمع
فواد سبا
کارکنــان بلندهمــت مجتمع فواد ســبا در ســال  ،۱3۹7در
اولین ســال بهرهبرداری از توســعههای انجامگرفتــه با افزایش
بهــرهوری در تجهیــزات و نیروی انســانی توانســتند با تولید
یکمیلیــون و  ۱۹4هــزار و  60۸تن کاف گرم ،به رشــد تولید
 ۵4درصدی نســبتبه مدت مشــابه ســال قبل دســت یابند.
مدیر مجتمع فواد ســبا ضمن تأیید ایــن خبر گفت :بهمنظور
تأمیــن حداکثــری بــازار داخل کشــور ،بنابر تأکیــد مدیریت
ارشــد شــرکت فواد مبارکه ســهم عمــده این میــزان تولید
مربوط بــه محصــوات ضخامــت پاییــن ( ۲- ۲.۵میلیمتر)
اســت که یکی از نیازهای اساســی بازار داخل به شــمار میآید.
احمد احمدیان مهمترین اقدامات انجامگرفته در سال  ۱3۹7برای
افزایش تولید و پشت سر گذاشتن منحنی یادگیری (Learning
 )cureتجهیــزات خطــوط تولیــد را به شــرح زیر برشــمرد:
راهانــدازی کافپیچ شــمارۀ  ۲نورد گرم ،رفــع و انجام پانچهای
باقیماندۀ توسعه ،تأمین نیروی انســانی موردنیاز توسعه ،تدوین
چارت پرســنلی جدید متناسب با توسعۀ خطوط تولید ،راهاندازی
و بهرهبــرداری از نیروگاه  ،CHPانجام بخشــی از اصاحات کورۀ
قوس شــمارۀ یک بدون حضور کارشناسان شرکتهای خارجی.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد با توجه به اهمیت
تأمین ورق موردنیاز بازار داخل ،موفقیتهای اخیر علیرغم همۀ
محدودیتها ،ازجمله خشکسالی در فصل تابستان و کاهش آب
خام ورودی به ناحیه به دســت آمد و در این زمینه چندین پروژه
با تاش شبانهروزی تمامی کارکنان آبرسانی ،گروه فنی خدمات
پشتیبانی و مدیریت خدمات فنی و پشتیبانی تعریف و اجرا شده
است.

مسئولیت هاي اجتماعي نمایندگي هاي
ایران خودرو در مناطق سیل زده
در خدماترســانی ایرانخودرو به هموطنان سیلزده ،تعدادي از
نمایندگي هاي خدمات پس از فروش این شرکت فراتر از وظایف
و مسئولیت هاي خود در حوزه خدمات خودرویي عمل کرده و به
یاري هموطنان سیل زده شتافتند.به گزارش ایکوپرس ،نمایندگی
 ۲4۵۱شوشتر این شرکت در اســتان خوزستان خدمات ویژهای
به همشــهریان خود ارائه کرد .این نمایندگي تهیه لوازم بهداشتی
کــودکان و توزیع روزانــه  3۵0غذا برای هموطنان در شــعیبیه
(شــا ُدروان) را به مدت یکماه به عهده گرفته و  ۵نفر از کارکنان
این نمایندگی برای کمکرسانی به مردم این شهر مامور شدهاند.
نمایندگی  ۲304الیگودرز ،شرایط اسکان مسافران نوروزي را فراهم
کرد و نمایندگی  ۲۲0۱شیراز نیز خدمات خود را به صورت شبانه
روزي به امدادخواهان ارایه کرده است .برمبناي این گزارش ،شرکت
خدمات پس از فروش ایران خودرو (ایساکو) در ایام نوروز  ،۹۸عاوه
بر ارائه خدمات از پیش برنامهریزی شــده خود با عنوان جشنواره
خدمات نوروزی ،همزمان با وقوع بحران سیل ،بیش از  ۱00اکیپ
ویژه به استانهای گلستان ،لرستان ،خوزستان ،فارس و مازندران
اعزام کــرد و در مجموع بیش از دو هــزار خدمات خودرویی و 3
هزار نفرساعت خدمات غیر خودرویی اعم از خارج کردن خودروها
از میان سیاب و گل و ای ،جابجایی لوازم مورد نیاز مردم ،توزیع
مواد غذایــی و ...ارائه کرد.این گزارش مــي افزاید ،گروه صنعتی
ایرانخودرو با دســتور مهندس یکهزارع ،همزمان با وقوع سیل در
برخی اســتانهای کشور ،از ساعات اولیه و با تمام توان در مناطق
سیل زده حاضر شدند و ضمن عمل به وظیفه خود این بحران در
کمترین زمان ممکن در خصوص خدمترسانی در محل یا انتقال
خودروها به تعمیرگاههای مجاز اقــدام کرده و همچنان تا بهبود
اوضاع ،دوشادوش این عزیزان در مناطق حضور خواهند داشت.

www.sobh-eqtesad.ir
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گزیده خبر

انتصاب مدیر شعب بانک قرض الحسنه
مهر ایران در آذربایجان غربی
علیرضا پورحســین طی حکمی از سوي
مرتضــي اکبري مديرعامــل بانک قرض
الحســنه مهر ايران به سمت مدير شعب
اســتان آذربايجان غربي منصوب شــد.به
گــزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهرايران ،طی
مراســمی با حضور عیسي امامي عضو هیات مديره و يوسف
نجدي مدير امور اســتان هاي بانک قرض الحسنه مهرايران
با اهداي حکم مديرعامل ،علیرضا پورحسین به عنوان مدير
شعب اســتان آذربايجان غربي منصوب شــد و از زحمات و
تاش هاي علي نوروزي تجلیل به عمل آمد.
در متن اين حکم آمده است:
« نظــر به تعهد ،تخصص و شايســتگی ،جنابعالی به عنوان
مدير شــعب استان آذربايجان غربي بانک قرض الحسنه مهر
ايران منصوب ميشويد.امید است با توکل به خداوند سبحان،
ماموريت خطیر بانک در اجراي بانکداري اســامي را بر پايه
قوانین ،سیاســتها ،و برنامههاي مصوب به انجام رســانید.
بايسته اســت با پیروي از آموزههاي اسامي و مباني علمي
نقشي شايسته در تحقق اهداف عالي نظام مقدس جمهوري
اســامي ايران ايفا ء نمايید».همچنین ،بــا اهدای لوحی از
تــاش های علي نوروزي براي دســتیابي به اهداف و برنامه
هاي ترسیمي بانک قرض الحسنه مهر ايران تقدير شد.
در متن اين تجلیل آمده است«:بدينوسیله از دوران همکاری
جنابعالی با بانک قرضالحسنه مهر ايران در استان آذربايجان
غربي قدرداني و تشکر مينمايد .يقیناً بخشي ازموفقیتهاي
بانک در اســتان مذکور مرهون تاشهاي جنابعالي در اين
دوران بوده است.امیدوارم در سايه توجهات خداوند متعال در
همه مراحل زندگی موفق و کامیاب باشید».

بازدید مدیرعامل بانک ملت از مناطق
سیل زده استان لرستان
مديرعامل بانک ملــت در راس هیاتی از
مديران ارشــد اين بانک ،به مناطق سیل
زده استان لرســتان سفر کرد و از نزديک
در جريان فعالیت های بانک در کمک به
مردم آسیب ديده از سیل قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی
بانــک ملت ،دکتر محمد بیگدلی در اين ســفر که همزمان
با ارســال  ۷کامیون کمک های غیرنقدی اين بانک شــامل
زيرانداز ،پتو ،بالشت ،مواد غذايی و اقام بهداشتی به مناطق
سیل زده استان لرستان صورت گرفت ،دستورات ازم را برای
تامین نیازهای سیل زدگان صادر کرد.بر اساس اين گزارش،
بانک ملت در ابتدای وقوع ســیل در استان لرستان نیز سه
کامیون کمک های غیرنقدی به اين استان ارسال کرده بود.
وی پــس از حضور در پلدختــر و بازديد از محله ها و منازل
آسیب ديده از سیل ،در جلسه ای با مهندس خادمی استاندار
لرستان ،از نزديک از فعالیت های صورت گرفته پس از سیل
مطلع شد و گزارشی از اقدامات و فعالیت های بانک ملت در
اين زمینه ارائه داد.دکتر بیگدلی در اين نشست اعام کرد که
بانک ملت در کنار تمام کمک های غیرنقدی خود که تاکنون
 ۱۰کامیون آن به استان لرستان رسیده است ،باز هم آمادگی
دارد تا در حد توان خود در خدمت مردم عزيز آســیب ديده
از ســیل باشد.وی با اشاره به مصوبه هیات مديره بانک ملت
در امهال بدهی مشتريان درمناطق سیل زده ،اعام کرد که
اين امهال بدون دريافت هیچ گونه جريمه ای صورت خواهد
گرفت و شــعب نیز نهايت همکاری را با سیل زدگان در اين
زمینه خواهند داشت.مهندس خادمی استاندار لرستان نیز با
ابراز خرسندی از اين اقدام بانک ملت ،از کمک ها و حمايت
های اين بانک از مردم سیل زده استان قدردانی کرد.
در پايان اين جلســه مقرر شــد تا نیازهای مردم سیل زده
استان لرســتان از طريق استانداری به بانک ملت اعام شود
تا اين بانک در حد توان خود ،نســبت به تداوم کمک رسانی
و خدمــات دهی به آنان اقــدام کند.دکتر بیگدلی همچنین
در اين ســفر از شعبه پلدختر بازديد و با کارکنان اين شعبه
در نشســتی صمیمانه ديدار و گفت و گو کرد.بر اساس اين
گزارش ،شعبه پلدختر بانک ملت در استان لرستان در جريان
سیل اخیر دچار آبگرفتگی شده بود که با تاش کارکنان آن،
به طور کامل آماده سازی شده و در حال ارايه خدمت به مردم
اين شهر است.مديرعامل بانک ملت در سفر به استان لرستان،
همچنین با عزيمت به شهر نورآباد از محل های آسیب ديده
از سیل در اين شهر ديدن کرد و با چند خانواده تحت پوشش
کمیته امداد امام خمینی(ره) که پس از ترک منازل خود در
چادر اسکان داده شده بودند نیز به گفت و گو نشست.بازديد
صبحگاهی از بانک ملت شــعبه نورآباد که جزو ديگر مناطق
آسیب ديده از سیل در استان لرستان است نیز بخش ديگری
از سفر مديرعامل بانک ملت و هیات همراه به استان بود.

تازه ترین اخبار از کمک های بانک ملی
ایران به هموطنان سیل زده
کمک هــای خودجوش کارکنــان بانک
ملــی ايران بــه هموطنان ســیل زده در
کنار کمک های ســازمانی همچنان ادامه
دارد .بــه گزارش روابط عمومی بانک ملی
ايران ،شــرکت توسعه صنايع بهشــهر در مناطق سیل زده
استان گلســتان ،فارس ،کهگیلويه و بوير احمد و خوزستان
انواع اقام بهداشتی و خوراکی توزيع کرد.شرکت پتروشیمی
شــازند نیز از تخصیص وجه نقد ،کاا و تجهیزات راه سازی
به سیل زدگان استان لرســتان خبر داد.کارکنان بانک ملی
ايران در ادارات امور شعب استان های گیان ،زنجان ،بوشهر،
مازندران ،کرمانشاه ،قزوين ،تهران ،البرز ،سمنان ،کهگیلويه و
بوير احمد ،ايام ،آذربايجان شرقی و کردستان نیز هر کدام به
سهم خود بخشی از حقوق ماهیانه را به حساب سیل زدگان
واريــز و يا کمک های نقدی و غیرنقدی را به اين دســته از
هموطنان عزيز اهدا کرده اند.

@sobheqtesad

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،صبح ایران

بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره خودروهای متوقف در گمرک
نرخ ارز دريافتی در زمان واردات خودرو با نرخ فعلی ارز را بر
اساس نرخ اسکناس ارز در سامانه سنا ،پرداخت کنند .وی با
بیان اينکه سامانه سنا مربوط به عرضه ارز حاصل از صادرات
غیرنفتی کشور است ،خاطرنشان کرد :نرخ اسکناس ارز در
اين ســامانه تقريباً برابر با نرخ ارز در بازار آزاد اســت .دبیر
انجمن واردکنندگان خودرو ادامــه داد :به دنبال اعتراض

بانــک مرکزی امــروز در بخشــنامه جديــدی ترخیص
خودروهــای وارداتی متوقــف در گمرک را بــه پرداخت
مابهالتفاوت نرخ ارز براساس «نرخ حواله ارز در سامانه سنا»
موکول کرد.دادفر  -دبیر انجمن واردکنندگان خودرو  -در
گفتوگو با ايسنا ،در اين رابطه اظهار کرد :بانک مرکزی در
گذشته گفته بود که واردکنندگان خودرو بايد مابهالتفاوت

واردکننــدگان خودرو به اين موضــوع امروز بانک مرکزی
بخشــنامه جديدی صادر و اعام کرد پرداخت مابهالتفاوت
نرخ ارز ،براساس نرخ حواله ارز در سامانه سنا انجام شود که
در حال حاضر حدود  ۱۰تا  ۱۱هزار تومان است .وی اظهار
کرد :همچنین طبق بند يک مصوبه شــانزدهم دی ۱٣٩۷
هیأت دولت ،واردکنندگانی کــه در آن زمان بدون انتقال

ارز و با اســتفاده از ارز متقاضی و تأمین شده از سوی خود
واردکننده ،برای واردات خودرو استفاده کردهاند از پرداخت
مابهالتفاوت ارزی معاف هســتند .دادفــر افزود :همچنین
آنهايی که از ارز  ٤۲۰۰تومانی برای واردات خودرو استفاده
کردهاند بايد مابهالتفاوت آن را براســاس نرخ حواله ارز در
سامانه سنا بپردازند.

رییس کل بانک مرکزی:

صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تأسیس می شود

«عبدالناصــر همتی» ريیــس کل بانک
مرکزی روز يکشــنبه با ابــراز امیدواری
برای تاســیس هرچه زودتر بیمه همگانی
حوادث طبیعی ،گفــت :حادثه خیز بودن
کشــور ،ضــرورت اين امــر را ايجاب می
کند.به گزارش ايرنا ،همتی اين ســخنان
را در يک يادداشــت «اينستاگرامی» اش
بیان کرده اســت.وی در اين باره نوشــت:
درجلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
موضوع اهمیــت بیمه حــوادث طبیعی
وضرورت انجام همگانــی آن مورد تأکید
قرار گرفت.رئیس کل بانک مرکزی افزود:
اينک با مباحث انجام شده در جلسه امروز
شورای هماهنگی اقتصادی مطمئن شدم با
پیگیری وزير محترم اقتصاد و بیمه مرکزی
با توجه به حادثه خیز بودن کشــورمان ،
اين صندوق تأسیس وکار خود را با راهبری
بیمه مرکزی برای خدمت رسانی به مردم
شــروع خواهد کرد.وی گفت :اين موضوع
برای مــن از آن جهت اهمیت بیشــتری
دارد که از  ۱٦سال پیش تاکنون ،به دنبال

تأســیس صندوق بیمــه همگانی حوادث
طبیعــی بودم.همتی اضافه کــرد :در دور
نخست مسؤلیتم دربیمه مرکزی در سال

 8۲موضوع تشــکیل صنــدوق را بصورت
ايحــه به دولت وقت ارائــه کرديم ايحه
از آن ســال در رفت و برگشت بین بیمه،

دولت و مجلس بود و تاش مسؤان وقت
پس از مــن در بیمه مرکزی هم به نتیجه
نهايی نرســید .وی يادآور شــد:در نهايت
در دور دوم مســؤلیتم در بیمه مرکزی در
سال  ، ٩٦موضوع تشکیل اين صندوق به
تصويب مجلس رسید ،اما به خاطر ابهاماتی
که شورای محترم نگهبان در مورد بارمالی
آن مطرح کرد ،به دولت اعاده شد.مجلس
شورای اسامی ارديبهشت ماه  ٩5با ۱۱٣
رای موافــق ،به ايحه تاســیس صندوق
بیمه همگانی حوادث طبیعــی رای داده
بود.ايحه تاســیس صندوق بیمه همگانی
حوادث طبیعی که با  ۱۱٣رای موافق۲5 ،
رای مخالــف و  ۱۱رای ممتنع از مجموع
 ۲۰5نماينــده حاضر بــه تصويب مجلس
شورای اسامی رسید.ابتدا اصل اين ايحه
که دارای  ۱۱ماده اســت به رای گذاشته
شد و مورد موافقت قرار نگرفت.پس از آن
به پیشــنهاد فرهنگی عضو هیات ريیسه
مجلس ماده  ۱۰اين ايحه حذف و ســاير
مواد به اتفاق آراء نمايندگان تصويب شد.

عضو شورای عالی بیمه:

کمتر از  10درصد خسارت سیل ،تحت پوشش بیمه است
عضو شــورای عالی بیمه گفت :برآورد می شود که  ۱۰درصد
از خسارتهای مربوط به سیل در تعهد شرکت های بیمه قرار
دارد و بقیه خسارت ديدگان بیمه نشده اند«.غامعلی ثبات»
در گفت و گو با ايرنا افزود :بخش عمده تعهد بیمهها در سیل
مربوط به منازل مسکونی است که شهرداری ها و برخی دستگاه
ها اقدام به بیمه گروهی واحدهای مسکونی کرده بودند.عضو
شورای عالی بیمه با بیان اينکه بر اساس گزارش ها  5۰۰هزار
واحد مسکونی در کشور تحت پوشش بیمه قرار دارند ،ادامه داد:
تاکنون برای  5۰هزار واحد مسکونی پرونده خسارت تشکیل
شده است که برای  ۲۰هزار مورد خسارت پرداخت شده است.
وی به بیمه منازل شهر آق قا اشاره کرد و گفت :برای جبران
خسارت دو هزار و  5۰۰خانه سیل زده آق قا ،بیمه ايران بايد

مشتريان بانک مسکن که در زمان افتتاح
حســاب اطاعات کامل شناسايی خود را
اعام نکــرده يا ناقص اعام کردهاند ،بايد
به منظور جلوگیری از انســداد حســاب
اطاعات خود را تا قبل از ارديبهشت ٩8
نزد شعب تکمیل کنند.به گزارش پايگاه
خبری بانک مســکن-هیبنا ،با توجه به
آخرين بخشنامه بانک مرکزی جمهوری
اســامی ايران ،تمام بانکها و موسسات
مالی و اعتباری کشور موظف شدهاند ارائه
خدمات بانکی به سپردهگذاران را منوط
به دريافت شناســه هويــت الکترونیکی
بانکی (شهاب) کنند .بر اساس بخشنامه
بانک مرکزی ،بانکها و موسســات مالی
و اعتباری بــه زودی ناگزير خواهند بود
نسبت به انسداد حســاب کسانی که به
دلیل نقص در اطاعات هويتی ،کد شهاب
برای آنها صادر نشــده ،اقدام کنند.از اين
رو مشتريان بانک مسکن که ممکن است
در زمان افتتاح حســاب آنها در سالهای

 ۲5میلیارد تومان خسارت پرداخت کند؛ اين در حالیست که
تنها  ٣۲میلیون تومان برای حق بیمه آنها دريافت شــده بود.
عضو شورای عالی بیمه درباره ادعای ناتوانی شرکتهای بیمه
برای جبران همه خســارت های سیل و احتمال ورشکستگی
آنها گفت :اين ادعا مطرح شده اما فعا قابل تايید نیست زيرا
شرکتهای بیمه می گويند توان پرداخت خسارت ها را دارند.
ثبات اضافه کرد :برخی نیز ادعا دارند که برآورد خسارت سیل
هنوز پايان نیافته و در صورت مشخص شدن رقم نهايی ،برخی
شرکتهای بیمه برای پرداخت خسارت دچار مشکل و بحران
خواهند شد.وی خاطرنشان کرد :متاسفانه برخی شرکت های
بیمه ای در ارزيابی موارد بیمه شده و تعیین حق بیمه برآورد
درســتی نمی کنند که آنها را دچار مشکل خواهد کرد.عضو

شورای عالی بیمه ادامه داد :برخی شرکتهای بیمه در رقابت
مخرب با ساير شرکتها ،رقم حق بیمه را بسیار پايین در نظر
می گیرند.ثبات ادامه داد :آنها در ارزيابی ريسک و تعیین حق
بیمه عجله میکنند و برای جذب مشــتری در پرتفوی خود،
حق بیمه را مرتب پايین میآورند.وی اضافه کرد :برخی شرکت
های بیمه به جای افزايش کیفیت خدمات به جنگ قیمتی با
يکديگر می پردازند.عضو شورای عالی بیمه درباره تعیین تکلیف
بیمه شــدگان سیل در صورت ناتوانی شرکتهای بیمه گفت:
بیمه مرکزی به گونه ای اقدام خواهد کرد که حقوق خسارت
ديدگان تحت تاثیر قرار نگیرد؛ در قانون در نظر گرفته شــده
است که اگر شرکت ها در عمل به تعهدات دچار مشکل شوند
بیمه مرکزی ورود پیدا کند.

بانک مسکن برای تکمیل اطاعات مشتريان فراخوان داد

انسداد حساب مشتریان فاقد
کد شهاب از اول اردیبهشت
گذشته اعام کامل اطاعات شناسايی از
قبیل شماره ملی ،شماره شناسنامه و ساير
اطاعات هويتــی و برای اتباع بیگانه کد
اختصاصی مربوطه ،صورت نگرفته است،
اکنون بايد در فرصت اندک باقیمانده تا
زمان اجرای بخشــنامه بانک مرکزی در
خصوص انسداد حساب ،نسبت به تکمیل
اطاعات هويتی خود نزد شــعبی که در
آنجا حســاب دارند ،اقدام کنند.بر اساس
اين گــزارش ،طبق دســتورالعمل بانک
مرکزی در صورتی که دارندگان حســاب
در تمام بانکها و موسســات اعتباری در
سراســر کشــور ،اطاعات مربوط به کد

ملی ،نام ،نام خانوادگی ،شماره شناسنامه،
آدرس منــزل ،شــماره تماس ،شــغل و
 ...خود را به شــعبه محل افتتاح حساب
ارائه نکرده و کد شــهاب خود را نگرفته
باشــند ،در آينده نزديک با مسدود شدن
حســاب خود مواجه میشوند.کد شهاب،
يــک کد واحد و اختصاصــی به ازای هر
يک از دارندگان حساب در سیستم بانکی
کشور است که حاوی اطاعات بانکی فرد
ســپردهگذار در کل شبکه بانکی است و
مشابه کد ملی برای شبکه بانکی محسوب
میشود .نقص در اطاعات در زمان افتتاح
حساب سبب میشود مشتريان بانکی از

دیدار مدیرعامل بانک سپه با مدیران شرکت امید
چقازردی از شرکت سرمايهگذاری امید خواست تا در رونق تولید ،کنار بانک سپه نقش آفرين باشند
چقازردی در ديدار نوروزی با مديران شــرکت سرمايه گذاری امید:نظام بانکی در کنار دولت و مردم
برای حمايت از رونق تولید اســت/تمام توان خــود را برای حمايت از رونق تولید به کار ببريد.پايگاه
اطاع رسانی بانک سپه :مديرعامل بانک سپه در ديدار با مديران شرکت سرمايهگذاری امید از آنان
خواست تا با بکارگیری ظرفیتهای عظیم موجود در اين شرکت ،پررنگتر از گذشته در رونق تولید
کنار بانک سپه نقش آفرين باشند.به گزارش پايگاه اطاع رسانی بانک سپه :محمدکاظم چقازردی در
ديدار نوروزی با مديران شرکت سرمايهگذاری امید و شرکتهای تابعه آن ضمن تبريک سال نو و فرا
رسیدن ماه شعبان و وادت حضرت امام حسین(ع) بر لزوم همراهی و همدردی خانواده بزرگ بانک
سپه با خانواده سیلزدگان بر تاش برای کاهش آام آنان تأکید کرد.رئیس هیئت مديره بانک سپه
با اشــاره به نامگذاری سال  ٩8بنام رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت :نامگذاری
سالهای متمادی از ســوی مقام معظم رهبری بیانگر شناخت دقیق و اشراف کامل ايشان به نظام
اقتصادی کشــور است.وی با بیان اينکه شرايط اقتصادی ما متأثر از دايل مختلف است افزود :بانک
سپه در موضوع مهم رونق تولید همواره جزو بانکهای موفق بوده و کارنامه مطلوبی ارائه کرده است.
مديرعامل در خصوص ارســال نامه به رئیس جمهوری و اعام آمادگی بانک ســپه برای حمايت از
طــرح رونق تولید و تخصیص و تأمین اعتبار به میزان  ۱۰هزار میلیارد ريال برای واحدهای تولیدی
خسارت ديده در سیل اخیر اظهار داشت :نظام بانکی در شرايط حساس کنونی کنار واحدهای تولیدی
و مردم خواهد بود.

امکان دريافت کد شــهاب محروم شــده
و مشمول اجرای دســتور بانک مرکزی
در خصوص انسداد حســاب شوند.تمام
شعب بانک مســکن در مهلت باقیمانده
از فروردين ماه آمادگی دارند نســبت به
تکمیل اطاعات مشتريانی که دچار نقص
در اطاعات شناســايی و هويتی هستند،
اقدام کنند تا پیش از فرارســیدن آخرين
ضربااجــل اعامی بانــک مرکزی در
خصوص انسداد حســابهای مشتريان
فاقــد کد شــهاب ،يعنی پیــش از آغاز
ارديبهشت  ٩8نسبت به تکمیل اطاعات
مشــتريان خود اقدام کنند.به همت اداره
کل امــور فناوری اطاعــات و ارتباطات
بانک مسکن نیز ،مقدمات اجرای دستور
بانک مرکزی جمهوری اسامی ايران در
خصوص الزام بانکها به مســدود کردن
حسابهای اشخاص فاقد شناسه شهاب
در سیســتم ســپرده متمرکز اين بانک
فراهم شده است.

کورش پرويزيان مدير عامل بانک پارسیان  ،در نشست کمیسیون هماهنگی
بانک های استان خوزستان

اهتمام شبکه بانکی برای رفع نیازهای ضروری و کمک
به عادی سازی زندگی مردم
ريیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و مديرعامل بانک پارسیان،
روز يکشنبه  ۲5فروردين ماه سال جاری در جلسه شورای هماهنگی بانک های
خوزســتان حضور يافت و بر اهتمام ويژه شبکه بانکی برای رفع نیازهای ضروری
و کمک به عادی ســازی زندگی مردم اين اســتان ،خصوصا مردم خسارت ديده
از ســیل تاکید کرد.کورش پرويزيان در نشست کمیسیون هماهنگی بانک های
اســتان خوزســتان ،که با حضور مديران عامل بانک های دولتی وخصوصی به
منظور بررسی چگونگی مشــارکت بانک ها در کمک به هموطنان مناطق سیل
زده برگزارشــد ،با تاکید بر لزوم حمايت همه جانبه بانک ها برای بهبود وضعیت
هموطنان مناطق ســیل زده ،گفت  :خوزستان مهد علم ،دانش ،ايثار و فداکاری
اســت و مردم اين استان شايسته بهترين خدمات هستند ،لذا شبکه بانکی بايد
به اين موضوع اهتمام ويژه ای داشته باشد .دکتر پرويزيان همچنین با حضور در
اســتانداری اين استان در نشست مشترکی با استاندار ،شرکت کرد و همچنین
از ســايت مانیتورينگ سازمان آب و برق خوزستان بازديد و از نزديک در جريان
وضعیت سدها قرار گرفت.

گزیده خبر
طرحهای حمایتی بانک توسعه تعاون ویژه سیلزدگان
کشور
حجتاه مهديــان رئیس هیئتمديــره و مديرعامل بانک
توســعه تعاون با تنی چند از مديران ســتادی اين بانک با
حضور در فرمانداری شهرستان سلسله با مرکزيت الشتر در
خصوص وضعیت و شرايط مناطق سیلزده اين شهرستان با
خسروی فرمانداری اين شهرستان گفتگو کردند.در اين ديدار خسروی فرماندار
شهرستان سلسله ضمن تشريح خســارت ناشی از سیاب در مناطق مسکونی
روســتايی و زمینهای کشــاورزی و پلها و معابر و جادههای روستايی ،حجم
خســارت را از حیث ريالی قابلماحظه و قابلتوجه قلمــداد کرد و همراهی و
همکاری دســتگاههای اجرايی را در بهبود وضعیت و بازگشت به شرايط عادی،
ضروری دانست .رئیس هیئت مديره و مديرعامل بانک توسعه تعاون نیز در اين
ديدار ضمن اشــاره به اقدامات و خدمات بانک توسعه تعاون در سیل اخیر ،اين
بانک را بهعنوان يکی از بانکهای پیشــرو قلمداد کرد و دراينباره گفت :حسب
تأکیدات و تکالیف وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در اولین روزهای جاری شدن
سیل ،تصمیمات و اقدامات ويژهای برای کمک و مساعدت با سیلزدگان از طريق
اين بانک در قالب پرداخت تســهیات اعتباری ،کمکهای نقدی و غیر نقدی از
ســوی اين بانک پیشبینی و اجرايی گرديد که کماکان تا رســیدن به وضعیت
مناســب و تثبیت وضعیت زندگی مردم به شــرايط عادی ادامه خواهد داشت.
مهديان در همین رابطه افزود :بانک توسعه تعاون بهمنظور فراهم نمودن شرايط
بهتر و مناسبتتر برای خدماترســانی به مردم شريف ،نجیب ،صبور و بزرگوار
ســیلزده کشور تمهیدات خاص و ويژهای را در قالب دو طرح ملی فراهم نموده
اســت تا عاوه بر اســتفاده از ظرفیت و توان تسهیات اعتباری و وامدهی بانک
توسعه تعاون و خدمات و کمکهای نقدی و غیر نقدی بتوان از میزان حداکثری
مشارکت خیرخواهانه و خداپسندانه آحاد مختلف مردم و ساير اشخاص حقیقی
و حقوقی برای کمک به مردم و مناطق سیلزده بهرهمند گردند.شايانذکر است
که در اين ديدار و گفتگو سید باقر فتاحی عضوهیئتمديره ،سعید معادی مشاور
مديرعامل و مدير امور روابــط عمومی و حوزه مديريت ،محمد ذوالفقاری مدير
امور مالی ،کريم میرزاخانی مدير امور شــعب ،رسول ارجمند مدير امور سرمايه
انسانی و مجید طهماسبی مدير شعب اســتان لرستان مديرعامل بانک توسعه
تعاون را همراهی کردند.
همزمان با امضای تمديد تفاهمنامه همکاری؛

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از بانک صادرات
ایران برای حمایت از مددجویان مشاغل خانگی
قدردانی کرد
رئیــس کمیته امداد امــام خمینی(ره) در مراســم امضای
تفاهمنامه جديد اين سازمان با بانک صادرات ايران از توجه
ويژه اين بانک برای حمايت از ايجاد مشاغل خانگی ،با اهدای
لوحــی تجلیل کرد.به گــزارش روابطعمومی بانک صادرات
ايران ،پرويز فتاح گفت :همکاری و همدلی ايجاد شــده بین بانک صادرات ايران
و کمیته امداد امام خمینی (ره) در حمايت از اقشار ضعیف جامعه و اشتغالزايی،
فارغ از هر گونه بخشــنامه و دســتورالعمل ،بر اساس اعتقاد قلبی مديران بانک
صورت گرفته و نتايج ارزشمندی به وجود آورده است که ازم میدانم از زحمات
مجموعه بانک صادرات ايران در اين خصوص تشکر کنم.وی افزود :کمیته امداد
امــام خمینی (ره) در ســال  ٩۷از محل تبصره  ۱٦قانــون بودجه هزار و ٤۰۰
میلیارد تومان سهمیه داشته که با افتخار میتوان گفت  ۱۰۰درصد اين سهمیه با
همکاری همه بانکها و به ويژه بانک صادرات ايران جذب شده است.فتاح با اشاره
به اينکه کمیته امداد ضامن معوقات حداکثر دو درصدی وامهای قرضالحســنه
پرداخت شــده اســت ،در جمع مديران شعب اســتانها و مناطق تهران بانک
صادرات ايران تاکید کرد :وامهايی که شما پرداخت کردهايد ،مؤثر بوده تا جايیکه
توانســتهايم با ايجاد اشتغال در جامعه هدف ،شرايط با ثباتی از نظر خودکفايی
درآمــد برای آنها به وجود بیاوريم که به مرور ســاانه  ۱۰درصد از اين افراد با
توجه به اســتقال مالی ،از زير پوشش کمیته خارج میشوند.وی افزود :با توجه
به نامگذاری سال جاری به نام «رونق تولید» سعی خود را برای توجه بیشتر به
اقشار ضعیف در اين مسیر مضاعف خواهیم کرد.مديرعامل بانک صادرات ايران نیز
در ابتدای مراسم امضای تفاهمنامه جديد ،گفت :پرداخت وامهای قرضالحسنه
به افراد تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی(ره) منجر به رونق کسب و کار،
افزايش ثروت ،ارزش افزوده و ارزش آفرينی شده و از اين منظر نتايج فعالیت اين
کمیته قابل تقدير است.در بخشی از لوح اهدايی رئیس کمیته امداد خمینی(ره)
خطاب به مديرعامل بانک صادرات ايران آمده اســت ...«:از اينکه در سال ۱٣٩۷
که از ســوی مقام معظم رهبری به نام حمايت از کاای ايرانی نامگذاری شده،
با اعطای وام قرضالحســنه موجبات ايجاد اشتغال ،توانمندسازی ،خوداتکايی و
اســتقال اقتصادی خانوادههای نیازمند و مورد حمايت را در عرصه خدمت به
ولینعمتان جامعه فراهم کرديد ،صمیمانه تقدير و تشکر کرده و برای ارج نهادن
به اين همکاری و تعامل اثرگذار اين لوح تقدير را تقديم حضور میکنم».در پايان
اين مراسم حجتاله صیدی و پرويز فتاح به همراه مديران بانک صادرات ايران و
مسئوان کمیته امداد امام خمینی(ره) از غرفههای مددجويانی که در سالهای
گذشته به واسطه اعطای تسهیات بانک صادرات ايران موفق به راهاندازی واحد
تولید شــده و از پوشــش کمیته امداد خارج شدهاند ،در محوطه ساختمان برج
سپهر بانک صادرات ايران بازديد کردند.بانک صادرات ايران در سال  ٩۷بیش از
 ٩هزار فقره وام قرض الحسنه مشاغل خانگی بالغ بر هزار و  5۷٦میلیارد ريال به
مددجويان کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت کرده است.

قدردانی استاندار کرمانشاه از بانک کشاورزی
بازوند اســتاندار کرمانشاه با ارسال لوح ســپاس از اقدامات
بانک کشاورزی در اين استان قدردانی کرد.به گزارش روابط
عمومی مديريت شعب بانک کشــاورزی استان کرمانشاه ،
مهندس بازوند استاندار کرمانشاه به پاس تعامل ،تاش موثر،
همکاری شايسته و اهتمام در پیشــبرد اهداف و برنامه های شورای هماهنگی
مديريت بحران استان در سال  ،۱٣٩٦به ويژه اقدامات و فعالیت های برجسته و
شاخص بانک کشاورزی در مناطق زلزله زده ،از عملکرد اين بانک قدردانی کرد.
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روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،صبح ایران

همسر عمر البشیر کجاست؟
برخی رسانههای سودان از اقدام همسر و برادر عمر
البشــیر ،رئیس جمهور مخلوع این کشور برای ترک
جوبا بــه مقصد دوبی خبر دادند.به گزارش ایســنا،
به نوشــته روزنامه «التیار» چاپ سودان ،وداد بابکر،
همسر عمر البشیر و عبداه البشیر ،برادر او برای سفر
به دوبی اقــدام کرده و برای خروج از جوبا به مقصد

گزیده خبر

نگـــاه

دوبی درخواست دادهاند اما دولت سودان جنوبی به
آن دو اجازه خروج از کشور را نداده و از آنها خواسته
به خارطوم بازگردند و از آنجا به منطقه خلیج فارس
ســفر کنند.التیار نوشت ،وداد بابکر یک روز پیش از
ســرنگونی دولت عمر البشیر به همراه فرزندانش به
جوبا رفت و عبداه البشیر نیز پیش از ششم آوریل

کارتر خطاب به ترامپ:

آمریکا ‹جنگ دوست ترین› کشور دنیا است
«جیمی کارتر» رئیس جمهوری پیشین آمریکا در
یک گردهمایی مذهبی اعام کــرد که به «دونالد
ترامپ» رئیس جمهوری کنونی این کشور گفته که
ایاات متحده جنگ دوست ترین کشور دنیا است.
به گزارش هفته نامه آمریکایــی ‹نیوزویک› ،کارتر
همچنین از گفت وگوی خود با ترامپ در مورد چین
خبر داده و خطاب به وی تصریح کرده ،می دانید که چین از ســال  1979چند بار با
دیگران در جنگ بوده است؟ اصا هیچ جنگی نداشته است ،اما ما همواره در جنگ بوده
ایم.وی ادامه داد :آمریکا در تاریخ  242ساله خود ،فقط  16سال از صلح برخوردار بوده،
آمریکا جنگ دوست ترین کشور در تاریخ جهان است.کارتر دلیل جنگ طلبی آمریکا
را تمایل این کشور برای مجبور ساختن کشورهای دیگر به قبول کردن اصول آمریکایی
برشمرد و در این گردهمایی یادآور شد که در گفت وگویی که با رئیس جمهوری آمریکا
در مورد چین داشته ،متوجه نگرانی ترامپ از جلو افتادن پکن از رقبای جهانی اش شده
است.کارتر ،نگرانی ترامپ در مورد چین را به حق دانست و گفت :رئیس جمهوری آمریکا
از توان اقتصادی رو به رشد پکن بیمناک است.به گفته رییس جمهوری پیشین آمریکا،
الگوهای اقتصادی نشان می دهد که چین از آمریکا به عنوان قوی ترین اقتصاد جهان تا
حدود سال  2030سبقت می گیرد و بسیاری از کارشناسان اقتصادی گفته اند که اکنون
در شرایطی زندگی می کنیم که «قرن چین» لقب گرفته است.کارتر افزود :از آن زمان
هراسی ندارد ،اما این مساله مایه نگرانی ترامپ است و من چرایی آن را نمی دانم.کارتر
که در سال  1979روابط دیپلماتیک بین واشنگتن و پکن را عادی کرد ،یادآور شد ،که
رشد سرسام آور چین به واسطه سرمایه گذاری معقوانه این کشور و قوت گرفتنش با
صلح ،تســهیل شده است.وی ادامه داد :مزایای اقتصادی صلح در چین ،واضح و روشن
است .ما چند مایل راه آهن پرسرعت در این کشور داریم؟ در حالی که چین حدود 18
هزار مایل راه آهن پرسرعت دارد ،در حالیکه آمریکا سه تریلیون دار برای هزینه های
نظامی هدر داده است.کارتر گفت :این رقم چیزی بیش از سطح تصور شماست .چین
حتی یک پنی برای جنگ هدر نداده و به همین دلیل است که آنها تقریبا در هر زمینه
ای از ما جلو افتاده اند.وی افزود :اگر سه تریلیون دار در زیرساخت های آمریکا هزینه
می شد ،احتماا دو تریلیون دار از این مبلغ باقی می ماند و ما قطارهای پرسرعت و پل
هایی داشتیم که فرو نمی ریخت ،معابری داشتیم که به درستی حفظ می شد و سیستم
آموزشی ما به خوبی سیستم آموزشی کره جنوبی یا هنگ کنگ بود.
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برای دیدار با برخی شرکای خود به جوبا سفر کرد.
این روزنامه به نقل از میان دوت ،سفیر سودان جنوبی
در خارطوم نوشت :عبداه تا چند روز قبل در جوبا بود
و شنبه به خارطوم رفت .میان دوت در ادامه حضور
وداد در جوبا را تکذیب کرد .التیار در ادامه به نقل از
برخی منابع حضور وداد بابکر در جوبا و بازگشتش به

خبرگزاریفرانسه:

خارطوم را تایید کرد .هیچ منبع سودانی تا این لحظه
محل حضو بابکر را تایید نکرده اســت .در این راستا
سخنگوی سالوا کر میاردیت ،رئیسجمهوری سودان
جنوبی تکذیب کرد که مقامات کشورش اطاعی از
مکان حضور وداد بابکر داشــته باشند .وی افزود :ما
هیچ اطاعی درباره این موضوع نداریم.

عربستان و امارات نگران منافع خود در
سودانهستند

اروپایی ها برجام را دوباره بخوانند
واکنش رییس دیپلماسی ایران درخصوص
برخــی اظهارات ‹تنــد و نابجای› غربی ها
درباره غنی سازی اورانیوم درایران از جمله
توییت جنجالی سفیر فرانسه در واشنگتن؛
باردیگر این واقعیت را بــه جهانیان بویژه
اروپایــی ها گوشــزد کرد کــه جمهوری
اســامی ایران از منافع ملی و حقوق حقه
هسته ای خود که در توافقنامه ها و اسناد
بین المللی به آن اشــاره شده است؛ چشم
پوشــی نخواهد کرد.به گزارش ایرنا؛ سفیر
فرانسه در واشــنگتن به تازگی در توییتی
جنجالی که مجبور شــد خیلی زود آن را
از صفحه خود حذف کند ؛ مدعی شده بود
‹ دلیلی برای غنی ســازی اورانیوم توسط
ایــران پــس از توافق برجام وجــود ندارد
‘’.ژرار آرو› افــزوده بود›:اینکه بگوییم ایران
پس از انقضای برجام اجــازه دارد اورانیوم
غنی سازی کند؛ اشــتباه است’.همانگونه
که انتظار مــی رفت؛ اظهــارات توییتری
این مقام فرانســوی بافاصلــه با واکنش
صریح مسئوان دیپلماســی ایران مواجه
شد«.محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه
اعــام کرد «:طبــق ان پی تــی ،برجام و
قطعنامه 2231شــورای امنیت ،ایران هیچ
منعی برای غنیسازی ندارد؛ نه اکنون ،نه
در ســال  2025و نه پس از آن».عاوه بر
دکتر ظریف؛ عباس عراقچی معاون سیاسی
وزارت خارجه کشورمان نیز در واکنش به

توییت سفیر فرانسه در واشنگتن گفت که
اقدام ‹ژرار آرو› در صورتی که اعام موضع
پاریس در قبال برجام باشــد ،نقض فاحش
هــدف و موضوع این توافــق بین المللی و
قعطنامه  2231است.عراقچی از کاخ الیزه
خواست تا در این ارتباط اعام موضع کند؛
در غیر این صــورت ایران اقدام مقتضی را
انجام خواهد داد.این واکنش روشن و صریح
از ســوی دستگاه دیپلماســی ایران منجر
به این شــد تا سفیر فرانســه در تهران که

بــه تازگی ماموریت خود را در کشــورمان
آغاز کرده به وزارت خارجه احضار شــود.
احضار›فیلیپ تیه بو› سفیر فرانسه در تهران
در حالی صورت گرفت که تنها چند ساعت
از تقدیم رونوشت اســتوارنامه اش به وزیر
خارجه ایران گذشــته بود.در جلسه ای که
به دنبال احضارســفیر فرانسه به تهران در
وزارت خارجه تشکیل شــد ،طرف ایرانی
با اشــاره به توییت های منتسب به سفیر
فرانســه در واشنگتن ،خواســتار توضیح

دولت فرانسه شــد و اعام کرد در صورتی
که اظهارات مزبور مورد تائید دولت فرانسه
بوده و بیان کننده مواضع رسمی این کشور
باشــد ،این امر در مخالفت آشکار با اهداف
و مفاد برجام خواهــد بود.به دنبال احضار
فرســتاده فرانســه به تهران ،سفیر فرانسه
در واشنگتن بدون ارائه هیچگونه توضیحی
توئیت های جنجالی خود را پاک کرد؛ اگر
چه می شــود این را اعام برائتی از سوی
کاخ الیــزه از مواضــع دور از انتظــار این
دیپلمات فرانسوی در ایاات متحده دانست
اما توئیت امروز محمدجواد ظریف خطاب
به تروئیــکای اروپایی در برجــام نه تنها
یادآوری که به نوعی هشداری بود تا ضمن
پرهیز از هر گونه مواضع نابجا و نادرســت،
تکلیف خود را در توافق هسته ای مشخص
کنند.ظریف همچنین بازخوانی سندی که
شرکای اروپایی ایران در برجام آن را امضا
کردند و نسبت به دفاع از آن قول دادند را
مفید خواند.اقدام سفیر فرانسه در واشنگتن
در زمانــی صورت گرفت کــه وزیر خارجه
فرانســه دو روز پیش به رســانه ها گفته
بود:روابط اقتصادی با ایــران برپایه توافق
هســته ای اســت.او گفت که بعد ازخروج
آمریکا از توافق هســته ای و اعمال تحریم
ها روی ایران که باعث تاســف ما شد ،اروپا
تصمیم به حفظ برجــام دارد تا زمانی که
ایران به تعهد خود عمل کند.

خبرگزاری فرانسه دیروز(دوشنبه) در گزارشی با اشاره به حمایت
عربستان ســعودی و امارات عربی متحده از ‹مشت آهنین› ژنرال
‹عمر البشیر› بر ســر مردم سودان تاکید کرد که ریاض و ابوظبی
به شــدت نگران منافع سیاسی خود در این کشور هستند.در این
گزارش آمده است :عمر البشیر که به مدت سی سال با مشت آهنین
بر مردم ســودان حکومت می کرد ،از متحدان اصلی عربســتان و
امارات عربی متحده به شــمار می رفت.اکنون که البشیر از قدرت
ساقط شده ،ریاض و ابوظبی به شدت نگران منافع خود در سودان
هستند زیرا این کشور نقشی اساسی و کلیدی در منافع منطقه ای
عربستان سعودی و متحدان این کشور ایفا می کند.دولت البشیر در
جنگ لفظی و تجاری میان ایران و عربستان ،طرف ریاض را گرفت
و همچنین نیروهای خود را برای جنگ یمن در اختیار ائتاف به
سرکردگی عربستان سعودی قرار داد.اکنون پس از هفته ها سکوت،
عربستان و امارات روز گذشته (یکشنبه) واکنشی نه چندان قاطع
به سرنگونی البشــیر از خود نشان دادند هر چند که این کشورها
نگران آن هستند که آینده سیاسی سودان در اختیار چه گروهی
قرار خواهد گرفت‘.کریم بیتار› مدیر بخش تحقیقات در مؤسســه
فرانسوی امور بین المللی و راهبردی مستقر در پاریس معتقد است
که اساسا عربســتان و امارات با جنبش های مردمی و انقاب ها
مخالف هستند زیرا بروز انقاب و خیزش های مردمی در کشورهای
عربی را به نفع خود نمی دانند .این دو کشور همواره خواستار ادامه
وضــع موجود در جهان عرب بوده اند.ریــاض و ابوظبی از هر نوع
خیزش و جنبش مردمی در کشورهای عربی هراسان هستند زیرا
بیم دارند این اعتراض ها به جنبشــی منطقه ای تبدیل شــده و
سرانجام به پایتخت آنها نیز برسد.بیتار افزود‹ :اما عربستان و امارات
باید بدانند که تغییر غیر قابل اجتناب است .با وجود اعتراض های
چند روز گذشته مردم سودان علیه شواری انتقالی نظامی ،ریاض و
ابوظبی ترجیح می دهند که سودان همچنان تحت کنترل ارتش
این کشور باقی بماند.پجشنبه گذشته ( 22فروردین ماه) در پی باا
گرفتن اعتراضات مردمی در سودان و به منظور کنترل اوضاع ،ژنرال
«عوض بن عوف» وزیر دفاع و یکی از نزدیک ترین چهره ها به کانون
قدرت ،بیانیه برکناری عمر البشیر رئیس جمهوری و نیز برقراری سه
ماه حالت فوق العاده و یک ماه محدودیت رفت و آمد را قرائت کرد.
ژنرال بن عوف اعام کرد که یک شورای انتقالی نظامی به مدت دو
سال اداره ســودان را برعهده خواهد گرفت و از آن پس حکومتی
مردمی بر سر کار خواهد آمد.در ادامه این تحوات و با توجه به تداوم
اعتراض های عمومی به حکومت ژنرال ها ،بن عوف وزیر دفاع البشیر
از راس شورای انتقالی نظامی کنار رفت و جای خود را به «عبدالفتاح
البرهان» رئیس ستاد مشترک ارتش داد.
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چارلی چاپلین؛ محبوبترین هنرمند تاریخ سینما
ســر چارلز اسپنسر چاپلین در  ۱۶آوریل ســال  ۱۸۸9در لندن به دنیا آمد.چارلی مهمترین و تاثیرگذارترین شاگرد مک سنت
و فرزند یک نمایشــگر تاارهای محلی موسیقی انگلیسی به نام جرالدین چاپلین بود.والدین چاپلین هر دو هنرمندانی در سالن
بزرگ شــهر لندن بودند و هر دو بازیگر و آوازهخوان ،اما پیش از آنکه وی  ۳ســاله شود از هم جدا شدند.چارلی آواز خواندن را از
مادرش آموخت .بعدها مادرش دچار بیماری روانی میشود و در یک آسایشگاه در حوالی لندن بستری میشود.اما پدرش زمانی
که چارلی  ۱۲ساله بود ،فوت شد .زمانی که مادرش در یکی از اجراهای زنده تئاتر که برای سربازان اجرا میشد ،جسمی به سر
وی برخورد کرد و آســیب دید ،چارلی  ۵ســاله روی صحنه رفت و تماشاچیان عصبانی را با خواندن آهنگی سرگرم و آرام کرد.با
بستری شدن مادر ،چارلی و برادرش رابطهٔ عمیق تری پیدا کردند و هر دو با استعداد باایی که داشتند در همین سالن قدیمی که
پدر و مادرشان در آن کار میکردند ،مشغول به کار شدند.چاپلین در سال  ۱9۱۰به آمریکا رفت و با برادرانش استودیو چاپلین را
تاسیس کردند .در سال  ۱9۲۸مادر چاپلین ،درست در زمانی که  ۷سال از انتقال وی توسط پسران به هالیوود میگذشت ،از دنیا
رفت .بعدها چارلی از وجود برادری ناتنی از سمت مادر آگاه شد به نام ویلر دریدن که این برادر نیز به مابقی برادران در هالیوود و
استودیو چاپلین پیوست.در سال  ۱9۱۳بازی چاپلین در آمریکا مورد توجه یکی از فیلمسازان قرار میگیرد و از آن پس با شرکت
فیلمسازی کی استون همکاری میکند.

پیشنهاد

وسوسه ناممکن
کتاب «وسوسه ناممکن» اثر «ماریو بارگاس یوسا» است .این کتاب را «کاوه میرعباسی» به فارسی برگردانده است .در توضیحات پشت جلد
آمده اســت« :در «بینوایان» قضا و قدر آن چیزی نیســت که از ناماش بر میآید ،یک تصادف ،امری پیش بینی نشــده و استثنایی ،گسست
وضعیت عادی ،بلکه پدیدهای اســت دائمی ،که مدام در زندگی بر ســوناژها مداخله میکند ،آن را شکل میبخشد و به سمت نیک بختی یا
محنت ســوق میدهد .راوی از زمینه چینیهای مرموز قضا و قدر که به کرات رخ میدهند ،ســخن میگوید .برخوردهای تصادفی ،همزمانی
خارقالعاده رویدادها ،الهامها و پیش بینیهای ماورای طبیعی ،غریزهای که با تسلط بر عقل یا نفوذ در آن ،انسانها را به سمت نیکی با شر
میراند و عاوه بر آن ،گرایشی فطری که جامعه را به سوی پیشرفت و انسان را به سوی تقوا رهنمون میشود ،خصوصیات اصلی این عالماند.
در این جهان ،جبرگرایی ســاده انگارانه پاورقیهای رمانتیک ،به نحوی غریب ،با مقوله غامض برآمده از برهان دو وجهی ابدی قضا و قدر و
ضرورت یا به بیان دیگر ،مســئولیت بشری در قیاس با تقدیر فردی ،هم زیستی دارد .از متن کتاب در رساله وسوسه ناممکن ،ماریو بارگاس
یوسا ،با ژرفبینی نقادانه و خاق خویش ،سراغ بینوایان ،شاهکار جاویدان ویکتور هوگو ،رفته و نکتههایی ناگفته را درباره این رمان سترگ
آشــکار کرده .کســانی که رساله عیش مدام درباره مادام بوواری را پسندیدند ،از این اثر نیز به همان اندازه لذت میبرند و میآموزند ».کتاب
را انتشارات «نیلوفر» به فارسی برگردانده است.

مناقشه دولتومجلس بر سر حقوق!
روزهای پایانی بررسی ایحه بودجه  98به مناقشه بر سر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت
صرف شد؛ مجلسیها معتقد بودند حقوق کارمندان باید  400هزار تومان به اضافه  10درصد زیاد شود
درحالیکه دولت بارها اعام کرده استطاعت افزایش بیش از  20درصد را ندارد.

منبع :تسنیم

فرهنگ

شهرام ناظری:
اشتیاق مردم برای هنر را
ببینند و پند بگیرند

شهرام ناظری گفت :گاهی خود هنرمند نیز از مواجه
شدن با جمعیت انبوهی که رو به روی او ایستادهاند،
خجالت میکشد؛ همه این اشتیاق مردم برای هنر
را ببینند و پند بگیرند.به گزارش ایسنا ،به مناسبت
روز ملی عطار شهرام ناظری در سالن توانیر نیشابور
به اجرای برنامه پرداخــت؛ او پیش از اجرای خود
عنوان کرد :شهرستان نیشابور یکی از مراکز تمدن
بشر بوده و باعث افتخار من است که در شهرستان
نیشابور هستم.وی ادامه داد :نیشابور بزرگان زیادی
را در دامان خود پرورانده و خطه شــفیعی کدکنی
و پرویز مشکاتیان است؛ گاهی اوقات خود هنرمند
نیز از مواجه شــدن با جمعیــت انبوهی که رو به
روی او ایســتادهاند ،خجالت میکشــد؛ همه این
اشــتیاق مردم برای هنر را ببیننــد و پند بگیرند.
ناظری بیان کرد :من از اســتقبال پرشور مردم هنر
دوست نیشــابور شگفتزده شــدم ،در مکانهای
مختلــف دنیــا و در ســالنهای پنــج تــا هفت
هزار نفره نیز کنســرت داشتم اما اشتیاق مردم به
هنر آن هم با این همه سختی و مشکل ،بسیار برایم
ارزشمندتر است.وی گفت :خود ما نیز میدانیم که
جو در استان خراسان ،بهخصوص قب ً
ا موافق هنر و
موسیقی نبوده ،اگرچه خوشبختانه به تازگی آرامتر
شــده و من از مسؤوان نیشابور و تمام کسانی که
حسن نیت به خرج دادهاند ،سپاسگزاری میکنم که
این افتخار را به من دادهاند که در شهر عطار و خیام
برنامه اجرا کنم.

سیستم ایمنی بدن  ،باعث پوسیدگی دندان

درمان تورم مغز پس از سکته

با آموزش مغز آن را تغییر دهید

محققان کانادایی دریافتهاند که سیستم ایمنی بدن میتواند به ایجاد پوسیدگی دندان
کمک کند.به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ ،ما زندگی خود را مدیون سلولهای
ایمنی بدن مان هستیم .بدون ســلولهای ایمنی حتی کوچکترین و خفیفترین
عطسهها هم خطر مرگ برایمان ایجاد میکنند.ولی باید گفت که سلولهای ایمنی
هم دچار اشــتباه میشوند و منجر به بروز مشکاتی همچون آلرژیها و یا «اماس»
میشــود.حال محققان دانشــگاه تورنتو کانادا دریافتهاند که پوسیدگی دندان که با
عنوان کرمخوردگی دندان هم شناخته میشود ،ممکن است به خاطر فعالیت بیش
از حد سیستم ایمنی بدن باشد.تاکنون تصور میشد که باکتریها علت اصلی ایجاد
حفره و پوســیدگی در دندان هستند.در پوسیدگی دندان بافت سخت دندان (مینا
و سپس عاج) در اثر ترشــح اسید از باکتریهای پوسیدگی زا ،مواد معدنی کلسیم
و فسفر را از دســت داده و به تدریج از بین میروند.ولی محققان دانشگاه تورنتو به
این نتیجه رســیدهاند که داســتان پیچیدهتر از این است و سلولهای ایمنی دهان
کــه “نوتروفیل” نام دارند ،در پاســخ به هجوم باکتریها آغــاز به کار میکنند.این
محققان دریافتهاند که ممکن اســت این سلولها در این نبرد کمی بیدقت باشند.
نوتروفیلها نمیتوانند به تنهایی به دندانها آسیب برسانند و مشکل زمانی به وجود
میآید که باکتریها اسید تولید میکنند.

پژوهشگران آمریکایی در بررســی جدیدی دریافتند که ممکن است بتوان در
آینده ،با کمک ژن درمانی به مقابله با تورم مغز پس از سکته پرداخت.به گزارش
ایســنا و به نقل از انســیبی ،پژوهش جدیدی که در «دانشــگاه کالیفرنیای
جنوبی”( )USCانجام شــده ،نشان میدهد که شاید روزی ،یک روش درمانی
بتواند به مغز کمک کند که پس از ســکته از عهــده ترمیم خود برآید و حتی
از آســیبهای احتمالی پس از آن نیز پیشگیری کند.هنگامی که فردی سکته
میکند ،مغز او با ملتهب شدن واکنش نشان میدهد .سپس ،ناحیه آسیبدیده
گســترش مییابد و این موضوع به ناتوانی فرد میانجامد .پژوهشگران دانشگاه
کالیفرنیای جنوبی در بررســی جدیدی ،یــک ژن اصلی را معرفی کردند که با
التهاب مغز در ارتباط است و میتوان از آن برای بهبودی مغز استفاده کرد.این
ژن موســوم به “ ،”TRIM9در مغزهای جوان فراوان است اما با افزایش سن،
تــا اندازه قابل توجهی کاهش مییابد و خطر ســکته مغزی را افزایش میدهد.
پژوهشــگران در بررسی مدلهای آزمایشگاهی دریافتند مغزهای مسنتری که
سطح  TRIM9در آنها پایینتر است ،تورم بیشتری دارند و امکان بروز سکته
نیز در آنها بیشتر است اما هنگامی که پژوهشگران برای انتقال  TRIM9به مغز
آسیبدیده ،از یک ویروس بیخطر استفاده کردند.

پژوهشــگران برزیلــی در بررســی جدیدی نشــان دادند که میتــوان برخی
اختــاات را بــا آمــوزش مغز درمــان کرد.بــه گــزارش ایســنا و به نقل
از نوروساینس نیوز ،کمتر از یک ساعت آموزش مغز با کمک «بازخورد عصبی»
یا “نوروفیدبــک”( )neurofeedbackمیتواند اتصــاات و ارتباطات نورونی
را میــان مناطق گوناگون مغــز تقویت کند.پژوهش جدیدی که در مؤسســه
آموزشــی و پژوهشــی “ ”IDORبرزیل انجام شــده ،راهی را برای پیشرفت
رویکردهای درمانی در برابر بیماریهایی مانند ســکته و پارکینســون نشــان
میدهد“.تئو مارینز”( ،)Theo Marinsدانشــمند زیستپزشکی این مؤسسه
گفت :ما میدانیم که مغز ،توانایی شگفتآوری در سازگاری دارد اما نمیتوانیم
تغییرات آن را به ســرعت کشــف کنیم .درک نحوه تأثیر مــا بر عملکرد مغز،
کلید اصلی درمــان اختاات عصبی به شــمار میرود.بازخورد عصبی ،روش
امیدوارکنندهای برای تنظیم نواحی ناکارآمد مغز است که با اختااتی مانند درد
و افسردگی مزمن در ارتباط هستند .با استفاده از این روش ،میتوان فعالیت مغز
را در زمان حقیقی ارزیابی کرد و به ســرعت آن را تحت کنترل درآورد.در این
پژوهش ۳۶ ،فرد ســالم مورد بررسی قرار گرفتند تا افزایش آن دسته از نواحی
مغز که با حرکت دست در ارتباط هستند ،بررسی شود.

گنجینه

طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف
گر بکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف
طرف کرم ز کس نبست این دل پر امید من
گر چه سخن همیبرد قصه من به هر طرف
از خم ابروی توام هیچ گشایشی نشد
وه که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف
ابروی دوست کی شود دستکش خیال من
کس نزدهست از این کمان تیر مراد بر هدف
چند به ناز پرورم مهر بتان سنگدل
یاد پدر نمیکنند این پسران ناخلف
من به خیال زاهدی گوشهنشین و طرفه آنک
مغبچهای ز هر طرف میزندم به چنگ و دف

رونمایی از شاسیبلند الکتریکی فولکسواگن
نمایشگاه خودروی شانگهای تا چند روز دیگر آغاز بکار میکند و فولکسواگن میخواهد از جمله برندهایی باشد
که جدیدترین محصول خود را زودتر از بقیه معرفی میکند .این خودرو باعث گسترش خانوادهی الکتریکی .I.D
خواهد شــد .شایان ذکر اســت چین در حال حاضر بزرگترین بازار خودروهای الکتریکی است.این شاسیبلند
تمام الکتریکی که  I.D. Roomzzنام دارد در بازار شاسی بلندهای سه ردیفه حضور مییابد و قوای محرکهی
بدون آایندگی داشــته و از تکنولوژیهای هوشمندی ســود میبرد .پلتفرم این خودرو از نوع  MEBبوده اما
ابعاد خودرو بزرگتر از مدل  I.D. Crozzمیباشــد .به گزارش پدال یکی از ویژگیهای کلیدی این کانســپت
پیکربندی صندلیهای ســه ردیفه است .در بخش جلوی کابین میتوانید پانل شیشهای و دیجیتالی را مشاهده
کنید .داشبورد و غربیلک فرمان نیز در جلوی راننده و به عنوان صفحهنمایش مجازی شناور هستند .این کانسپت
از حالت اتوپایلوت برخوردار است و بنابراین بدون وجود راننده نیز میتواند حرکت کند.کانسپت فولکسواگن I.D.
 Roomzzاز تکنولوژی  4Motionخاص خود سود برده و دو پیشرانهی الکتریکی نیروبخش اکسلهای جلو و
عقب بوده و قدرت ترکیبی آنها  ۳۰۲اسب بخار است .این مجموعه باعث ایجاد شتاب صفر تا  ۱۰۰کیلومتر در
ساعت  ۶.۶ثانیهای و حداکثر سرعت  ۱۸۰کیلومتر در ساعتی میشود.موضوع مهمتر اینکه کانسپت موردبحث از
باتری  ۸۲کیلووات ساعتی استفاده میکند....

تخت گاز

