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  بدنبال قاطعیت در احراز صالحیت ها صورت گرفت
اظهارنظر روحانی درباره شورای 

نگهبان در اروپا!
حســن روحانــی در 
کنفرانــس خبــری در ایتالیا 
گفت: پیش بینی من این است 

که انتخابات هفتم اسفند مجلس شورای اسالمی و مجلس 
خبرگان آنچنان که در ذهن شــما  بود، بــد نخواهد بود. 
اگرچه اختالف نظرهایی در مسایل جزئی وجود دارد اما 

امید زیادی دارم که شورای نگهبان به عنوان...

 اطلس اینفو گزارش داد
سفر روحانی به پاریس، جبران 
مافات برای فرانسه

پایگاه خبری فرانسوی 
»اطلس اینفو« در آستانه سفر 
رئیس جمهور ایران به پاریس 
طی گزارشی نوشت: حسن روحانی رئیس جمهور ایران 
روز دوشنبه در قالب نخســتین سفر یک رئیس جمهور 
ایرانی به اروپا پس از 16 سال به ایتالیا  رفت و پس از آن 

عازم واتیکان می شود و نهایتا میهمان...

  هشدار عضو کمیسیون برنامه و بودجه به دولت:
دولت الیحه چند دوازدهم ندهد مجلس طرح می دهد

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با اشــاره  به تاخیر زیاد دولت در ارائه الیحه 
بودجه 95 گفت: اگر دولت الیحه چند دوازدهم به مجلس ارائه نکند، مطمئناً مجلس نمی تواند این موضوع...

حسن روحانی گفت: ما به عنوان دولت اعتدال که باید قانوناً بی طرف باشیم، اما دلمان می خواهد معتدلین به مجلس 
بروند و این آرزوی ما است اما قانوناً  و عرفاً حق مداخله نداریم و باید تالش کنیم انتخابات سالم برگزار شود...
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بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس

 سکه تمام طرح جدید: 000 ,931 تومان     دالر بازار: 3,636 تومان      یورو بازار: 4,000 تومان      نفت اوپک: 48  ,22 دالر

قراردادورودمجددپژوبهبازارایرانامضاشد

بازگشتخائن
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آخرین خبر

 با قابلیت کشف همزمان اهداف سطحی و هوایی

جدیدترین رادار نداجا 
رونمایی شد

در دومین روز از مرحله اصلی رزمایش والیت 
94 که در محدوده شرق تنگه هرمز تا مدار 10 درجه 
شمال اقیانوس هند )منطقه ای به وسعت 3 میلیون 
کیلومتر مربع( در حال برگزاری اســت، جدیدترین 
رادار پرتابل بومی نیروی دریای ارتــش در باند L با 
قابلیت کشف و شناسایی همزمان اهداف سطحی و 
هوایی رونمایی شــد. بُرد نمونه اولیه این رادار 150 
کیلومتر است و در نمونه های بعدی، این بُرد تا 400 
کیلومتر هم خواهد رسید. این رادار که هم اکنون با 

نصب بر روی یک ایستگاه سیار ...

      Fars24@farsnews.com پست الکترونیکی ما به آدرس
به صورت شبانه روزی و شــماره تماس 42082190
از ساعت 9 الی 18 آماده دریافت نظرات شماست.

 معاون درمان وزیر بهداشت خبر داد
آغاز برنامه حمایت از زوج های نابارور

ــر  ــان وزی ــاون درم مع
بهداشــت گفــت: در راســتای 
افزایــش  سیاســت های 
ــر  ــتور وزی ــا دس ــت ب جمعی
ــل  ــد روز قب ــت از چن بهداش

برنامــه حمایــت از زوج هــای نابــارور در سراســر کشــور 
آغاز شده است. محمد آقاجانی افزود: برنامه ...

 پیام رهبر انقالب به اجالس نماز
برای سالمت معنوی جامعه ترویج 
نماز کنید

در  انقــاب  رهبــر 
و  بیســت  بــه  پیامــی 
ــری  ــن اجاس سراس چهارمی
ــه  ــد: هم ــد کردن ــاز تأکی نم
ــرای کاســتن  ــا ب ــن راهه ــی از مؤثرتری ــه یک ــد ک بدانن

آسیبهای اجتماعی، ترویج نماز است.

 هفته
چشم انداز
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  آیت اهلل آملی الریجانی:
بسیاری از دعواهای پرونده ها 

بخاطر عدم ثبت اسناد است
رئیس قوه قضائیــه با تأکید بر     
اینکه باید امــور اجرایی و روند کارها را 
طوری پیش ببریم کــه منتهی به دعوا 
نشود، اظهار کرد: بسیاری از دعواهای 
کالن و خــرد در جامعه کــه به عنوان 
پرونده وارد دســتگاه قضایی می شود 
ناشــی از عدم ثبت رسمی اسناد است. 
اگر ثبت رســمی اســناد را به صورت 
فراگیر ترویج کنیم حتمــاً به نفع همه 

مردم خواهد بود.
آیت اهلل آملی الریجانی افزود: امیدواریم 
دفاتر اســناد رســمی با تالش هــا و با 
ابتکارات جدید خود مسیر نویی را طی 
کنند و دســتگاه قضایی هــم می تواند 
برخی کارهای مقدماتی خود را به دفاتر 

اسناد رسمی واگذار کند.
قدم های شــجاعانه ای به منظور بهبود 
امور و رسیدگی بهتر به مردم و خدمت 
رســانی به آن ها در سازمان ثبت اسناد 
برداشته شده و روندی که شاید حدود 
صد سال در این ســازمان انجام می شد 
در حال تغییر است و این در حالی است 
که هنوز برخی از زیر ســاخت ها فراهم 

نیست.

2 2اخبارکشور

بزرگراه خبردریچه  خبر دریچه خبر

الیه های چمران از بی توجهی دولت به شوراهای شهر
رئیس شـورای عالی اسـتان ها بـا تأکید بـر اینکه نباید یـک تخلف سـاده و کوچک 
در شـوراها وجود داشـته باشـد، گفت: شـوراها ظرفیت بسـیار بزرگی دارند اما متأسفانه 

دولت توجه کمی به این ظرفیت و پتانسیل می کند.
چمـران در ادامه بـا اشـاره به اینکـه هنـوز جایـگاه واقعـی شـوراها در بین دولتمـردان، 
کارمنـدان دولت و مردم باز نشـده اسـت، ادامه داد: شـوراها و شـهرداری ها مظلـوم واقع 
شـده اند بـه طـوری کـه در سـال های اخیـر در اکثـر حوزه ها بـا افزایـش قیمـت روبه رو 
بوده ایـم امـا عـوارض شـهرداری ها از سـال 85 تا به امـروز بـدون تغییـر مانـده و این در 
حالی اسـت کـه شـهرداری ها بـرای پرداخـت حقـوق و دسـتمزد پرسـنل با مشـکالتی 

روبه رو هسـتند.
در برخـی از روسـتاها از جملـه روسـتاهای کرمـان و یـزد بـا مشـکل آب شـرب روبـه رو 

هسـتیم. در ایـن اسـتان ها بـرای تأمیـن آب از تانکرهـای آب اسـتفاده می  شـود.

 با قابلیت کشف همزمان اهداف سطحی و هوایی
جدیدترین رادار نداجا رونمایی شد

در دومیـن روز از مرحلـه اصلـی رزمایـش والیـت 94 کـه در محدوده شـرق تنگه 
هرمز تـا مـدار 10 درجه شـمال اقیانوس هنـد )منطقه ای به وسـعت 3 میلیـون کیلومتر 
مربع( در حـال برگـزاری اسـت، جدیدتریـن رادار پرتابل بومی نیـروی دریـای ارتش در 

باند L با قابلیت کشف و شناسایی همزمان اهداف سطحی و هوایی رونمایی شد.
بُرد نمونـه اولیـه ایـن رادار 150 کیلومتـر اسـت و در نمونه های بعـدی، این بُـرد تا 400 
کیلومتر هـم خواهد رسـید. ایـن رادار که هم اکنـون با نصب بر روی یک ایسـتگاه سـیار 
در رزمایش در حال اسـتفاده اسـت، قابلیت مقابله با جنگال را داشـته و در صـورت از کار 
افتادن بخشـی از آن نیز قادر به ادامه انجام ماموریت اسـت. گفتنی اسـت ایـن بزرگترین 
رزمایش سـاالنه نیـروی دریایی ارتش اسـت کـه در آن تمامـی تاکتیک هـا و برنامه های 

رزمی نیـروی دریایی آزمایـش و ارزیابی  می  شـوند.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی با اشاره  به تاخیر 
زیاد دولت در ارائه الیحه بودجه 95 گفت: اگر دولت الیحه چند دوازدهم به مجلس ارائه 
نکند، مطمئناً مجلس نمی تواند این موضوع را رها کند و ما ناچاریم در قالب ارائه طرح، این 
موضوع را دنبال کنیم که در گذشته هم ســابقه داشته و شورای نگهبان هم با آن موافقت 
کرده است. برآوردها و آمارهای اقتصادی در سال جاری بیانگر این است که احتماالً رشد 
اقتصادی ما تا پایان سال صفر درصد یا حداقل بسیار ناچیز باشد، بنابراین نمی توان گفت 
که از رکود خارج شــده ایم. ما هم اکنون در شــرایط دشــوار اقتصادی قرار داریم، اما با 
گشایش های اقتصادی که صورت گرفته، به مرور زمان باعث خواهد شد بخش های تولیدی 
بتوانند بهتر از ظرفیت خود استفاده کرده و اینکه از فرصت های به وجود آمده در صادرات 
کاال بهره ببرند، بنابراین وضعیت در شــرایط جدید کمک می کند که واحدهای تولیدی 

بتوانند تولیداتشان را افزایش داده و بهتر بفروشند.

تشکر روحانی از یونسکو 
بخاطر صیانت از آثار 

فرهنگی ایران
حسن روحانی در دیدار با مدیر     
کل و دیگر مقام های ارشد یونسکو، ضمن 
تشکر از تالش های این ســازمان برای 
صیانت و معرفی آثار فرهنگی کشورمان، 
گفت: متأسفانه آثار فرهنگی و باستانی 
منطقه ما توســط تروریست ها در حال 
نابودی است و ویران شدن و نابودی این 
آثار، ویرانی هویت مذاهب، فرهنگ ها و 
اندیشه ها است. تروریست ها و گروه های 
تروریستی تالش می کنند با تخریب این 
آثار، رابطه نســل جوان را بــا هویت و 
گذشته تاریخی خود قطع کنند تا بتوانند 

آنان را به عنوان سرباز جذب نمایند.
رییس جمهور همچنین  لــزوم فعالتر 
شدن یونسکو در بهره گیری از ظرفیت 
های فرهنگی برای جلوگیری از خشونت 
و مقابله با تروریســم و بویژه برخورد با 
تخریب آثار فرهنگی از سوی تروریست ها 
را خواستار شــد.توانایی تروریست ها در 
جذب جوانان ناشــی از نقصان و ناکافی 
بــودن فعالیتهای فرهنگــی در عرصه 
جهانی اســت. یونســکو طی 70 سال 
گذشته تالش های مفیدی برای حفاظت 

از میراث فرهنگی بشری داشته است.

 رئیس سازمان زندان ها:
طرح های کاهش زندانیان 
بزودی عملیاتی می شود

رئیس سازمان زندان ها با اشاره به 
طرح کاهش جمعیت زندانیان گفت: با 
توجه بــه تأکید مقام معظــم رهبری و 
تدابیر ریاســت قوه قضائیه طرح کاهش 
جمعیت زندانیــان به طــور جدی در 
دستور کار است. طرح های مختلفی برای 
کاهش جمعیت زندانیان آماده شده که 
بــه زودی عملیاتــی می شــود. اصغر 
جهانگیر ادامه داد: حبس الکترونیکی و 
حبس در منزل از جمله این طرح هاست 
که اقدامات مطالعاتی و همچنین اجرای 
آزمایشی آن انجام و به زودی مورد اجرا 
قرار خواهــد گرفت. در طــرح کاهش 
جمعیت زندانیان برای حبس های کوتاه 
مدت، جرائم مالی و سبک نیز طرح های 
مختلفی پیش بینی شــده که به زودی 
اجرا خواهد شد. خروج زندان ها از شهر 
مســتلزم تأمین اعتبارات الزم است که 
امیدواریم در برنامه ششم توسعه اعتبار 
خــروج زندان هــا از حریــم شــهرها 
پیش بینی شــود. هــدف فعالیت های 
گسترده اصالحی و تربیتی در زندان ها 

باز اجتماعی کردن زندانیان است.

یک مربی بهداشت بازای 
250 دانش آموز استثنائی

رئیس سازمان آموزش و پرورش     
کودکان اســتثنائی کشــور با تأکید بر 
اینکــه به دنبال آن هســتیم تــا تمام 
مدارس استثنائی دارای مربی بهداشت 
باشــند، گفت: اکنون به ازای هر 250 
دانش آموز استثنائی یک مربی بهداشت 

داریم.
قدمی افزود: حتی در فصل تابســتان 
آن دسته از دانش آموزانی که مشکالت 
قلبی دارند در معرض خطراتی هستند.

عارف: صالحیت سیدحسن 
خمینی احراز نشده

محمدرضا عارف رئیس شــورای 
سیاســتگذاری اصالح طلبان در مورد 
ردصالحیت حسن خمینی گفت: ایشان 
رد صالحیت نشده بلکه احراز صالحیت 
نشده است. این هم مثل اینکه به خاطر 
عــدم شــرکت در آزمون بوده اســت. 
صالحیت ایشان محرز است. اینکه برخی 
مطرح می کنند اصالح طلبان به خاطر رد 
صالحیت ها می خواهند فتنه جدیدی به 

پا کنند، خود زمینه فتنه است. 

 هشدارعضوکمیسیونبرنامهوبودجهبهدولت:

دولتالیحهچنددوازدهمندهد
مجلسطرحمیدهد
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بزرگراه خبردریچه خبر

3چشم انداز سیاسی

دولت پرونده فاجعه منا 
را مختومه می داند

سید حســین نقوی حسینی     
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی مجلس بــا انتقــاد از عدم 
پیگیــری جدی پرونــده فاجعه منا با 
وجود گذشــت بیش از 4 مــاه از این 
حادثه، اظهار داشت: به نظر می رسد 
دستگاه دیپلماســی ما پرونده منا را 
پایان یافته تلقــی می کند که جدیتی 

در پیگیری آن به خرج نمی دهد.

یک خط خبریک خط خبر

 حمید رضــا فوالدگــر عضو 
کمیسیون صنایع مجلس: حذف 
برچســب قیمت کاالها نیازمند 
مصوبه مجلــس و تصویب قانون 

جدید است.

 حجت االسالم نبویان نماینده 
مجلس: نطنز سانتریفیوژ نسل 1تا 
8 داشــت که آمریکا گفته همه را 
باید جمع کنید و ظریف نیز تعهد 

داده است.

 ســیدناصر ســودانی نماینده 
مجلس: حــوزه وظایــف رئیس 
جمهور اجراســت. بهتر است رد 
صالحیت شده ها اعتراض خود را از 

راه شورای نگهبان پیگیری کنند.

 ســخنگوی کمیسیون اصل90  
مجلس: درجه تخلف 18 متخلف 
فوتبالی  متفاوت است اما همه نام ها 

به قوه قضاییه داده شده است.

 سخنگوی ائتالف اصولگرایان: 
از برخی نامزدهای اصولگرا برای 
رسیدن به لیســت نهایی دعوت 

کردیم.

 رئیــس مرکز بررســی های 
دکترینــال امنیت بــدون مرز: 
بخشی از نواقص کشور به مدیران 
برمی گردد. در صدر اسالم نیز برخی 
خواص خسته شدند و از زبان مردم 

صحبت می کردند.

 ابراهیــم آقامحمــدی، عضو 
کمیسیون امنیت ملی: اگر مجلسی 
تحت نفوذ باشد به خصوص دچار 
غرب زدگی شود، در وهله نخست 

استقالل خود را از دست می دهد.

 مهرداد بذرپــاش عضو هیئت 
رئیســه مجلس: در الیحه احکام 
دائمی برنامه و الیحه برنامه ششم 
احکام مربوط بــه ایثارگران حذف 

شده بود.

پرونده مقصر اصلی 
کرسنت هنوز باز نشده

میرکاظمی نماینده مجلس گفت: 
4 پرونده در زمینه پرونده کرسنت وجود 
دارد که پرونده مقصر اصلی کرســنت 

هنوز مفتوح نشده است.
وقتــی روزنامــه ای علیــه آل ســعود 
می نویســد آن را به دادگاه می فرستند 
این تفســیر را به ذهن آدمــی متبادر 
می کند که این دولت تبدیل به »دولت 

دادگاهی« شده است.

عدم احراز صالحیت 
سید حسن خمینی

فرزنــد  خمینــی  احمــد   
حجت االسام سیدحســن خمینی در 
پســت اینســتاگرام خود از عدم احراز 
صاحیت حجت االســام سید حسن 

خمینی خبر داد.
 آیت اهلل عابدینی نماینده ولی فقیه در 
استان قزوین با ارســال نامه ای به دبیر 
شورای نگهبان از کاندیداتوری مجلس 

خبرگان رهبری انصراف داد.
 آیت اهلل محی الدین حائری شــیرازی 
برای انتخابات خبرگان در لیست جامعه 

مدرسین تهران قرار گرفت. 

محکومان کرسنت 
مطیع قانون باشند

نوبخت سخنگوی دولت در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه سخنگوی قوه 
قضائیه از قطعی شدن حکم محکومیت 
متهمان پرونده کرسنت خبر داده است، 
موضع دولت در این زمینــه با توجه به 
اینکه افراد هنوز در پســت های دولتی 
مسئولیت دارند، چیست، گفت: آرا این 
پرونده قطعی شد از این رو باید بگویم هر 
کسی محکوم شد باید مطیع قانون باشد.

تصویب کلیات 
طرح تقویت بسیج 

مستضعفین
نمایندگان مجلس کلیات طرح 
تقویت بسیج مستضعفین را مورد بحث 
و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

وکای ملت با 150 رأی موافق، 17 رأی 
مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 210 
نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات 

طرح مذکور را مصوب کردند.
کلیات این طرح هیچ مخالفی نداشــت 
به همین دلیل نماینــدگان موافق نیز 

صحبت نکردند.

اخطار ناوشکن البرز 
به رزم ناو آمریکا

نیروی دریایــی ارتش جمهوری 
اســالمی ایــران در جریــان برگزاری 
رزمایش والیت 94 که در منطقه شرق 
تنگه هرمز تا مدار 10 درجه شــمالی 
شمال اقیانوس هند در حالی برگزاری 
اســت، به یک فروند رزمناو یو .اس.اس 
 CG61 مونتری آمریکایی با شماره بدنه
که وارد آبهای محل رزمایش شده بود، 
اخطار داد و نــاو آمریکایی را مجبور به 

ترک این منطقه کرد.

  بدنبال قاطعیت در احراز صالحیت ها صورت گرفت
اظهارنظر روحانی درباره شورای نگهبان در اروپا!

حســن روحانی در کنفرانس خبری در ایتالیا گفت: پیش بینی من این اســت که 
انتخابات هفتم اسفند مجلس شورای اسامی و مجلس خبرگان آنچنان که در ذهن شما  
بود، بد نخواهد بود. اگرچه اختاف نظرهایی در مســایل جزئی وجود دارد اما امید زیادی 
دارم که شورای نگهبان به عنوان نهادی بسیار مهم در کشــور در آخرین مرحله بررسی 
صاحیت ها نگرانی ها را برطرف کند و انتخابات هفتم اسفند با حضور گسترده مردم باعث 

تقویت بیش از پیش نظام جمهوری اسامی شود.
رئیس جمهور در پاسخ به سؤال درباره حضور فعاالن اقتصادی آمریکایی در ایران نیز تصریح 
کرد: هم اکنون نیز حضور و فعالیت آنان در اقتصاد ایران از نظر ما کامًا بامانع است و ما 

پذیرای سرمایه فناوری و تولید محصوالت مشترک با آنها هستیم.

رهبر انقاب در پیامی به بیست و چهارمین اجاس سراسری نماز تأکید کردند: همه 
بدانند که یکی از مؤثرترین راهها برای کاســتن آسیبهای اجتماعی، ترویج نماز است. به 
این که حتی یک نفر از جوانان و نوجوانان کشور، در نماز سهل انگاری نکند همت گمارید. 
این یکی از بهترین راهها برای ســامت معنوی و روحی مردم ما و جامعه ما اســت. در 
بخش های دیگر این پیام ضمن قدردانی از زحمات حجت االسام قرائتی آمده: ظرفیت و 
میدان کار و نیز نیاز و عطش جامعه ی اسامی برای رسیدن به نقطه مطلوب، بسیار بیش 

از واقعیتهای کنونی در این باره است. 
در پیام سال گذشته گوشه ئی از این فضای خالی و تاش پذیر، نشان داده شده است. سخن 
امروز من تأکید بر احساس مسئولیت همگانی است. توقع و انتظار این جانب آن است که 
همه بویژه مسئوالن دستگاهها و دارندگان امکانات مادی و معنوی و مدیریتی، عظمت این 
مسأله را به درســتی دریابند و گام در راه عمل نهند. به این که همگان فرا بگیرند و عادت 
کنند که نماز را با خشوع و حضور قلب به جا آورند، همت گمارید. اینها همه کارهای ممکنی 

است که با عزم راسخ و کار مداوم شما دست اندرکاران، محّقق خواهد شد، ان شاءاهلل.

   پیام رهبر انقالب به اجالس نماز

برایسالمتمعنویجامعه
ترویجنمازکنید
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دریچه خبر

یک قاب کلمه

بزرگراه خبر

  مقصد اخراجی هایTV / طرح: محمود نظری

یک خط خبر یک خط خبر

ثبت نام  حج:  سازمان  رئیس   
سفرهای نوروزی عتبات عالیات از 

اول اسفند آغاز می شود.

 در درگیری روز جمعه ماموران 
پلیس آگاهی استان سیستان و 
در  مسلح  اشرار  با  بلوچستان 
ایرانشهر متاسفانه دو نفر از ماموران 

جان برکف ناجا به شهادت رسیدند

بین الملل  امور  مرکز  رئیس   
و مدارس خارج از کشور وزارت 
آموزش و پرورش از تعطیل شدن 
تنها مدرسه ایرانی در عربستان 

سعودی خبر داد.

دادگاه  منصفه  هیئت  دبیر   
مطبوعات از مجرم شناخته شدن 
روزنامه های »وطن امروز« و »گل« 

خبر داد. 

 مدیر واحد صدور آرم سازمان 
مهلت  مجدد  تمدید  از  ترافیک 
ثبت نام آرم طرح ترافیک 95 تا نهم 

بهمن ماه خبرداد.

  سخنگوی ستاد مبارزه با مواد 
معتادی  دانش آموز  هیچ  مخدر: 

نباید اخراج شود.

 رئیس پژوهشکده علوم و صنایع 
نامشخص  منشاء  بعضا  غذایی: 
آنزیم ها و طعم دهنده های وارداتی، 
حیوانات حرام گوشت مانند خوک 

است.

 رئیس سازمان وظیفه عمومی 
ناجا از معافیت دائمی و معافیت 
از رزم برای بیماران هموفیلی بر 

اساس درجه بیماری خبر داد.

 وکیل بابک زنجانی: بانک مرکزی 
حساب  شماره  نفت  شرکت  و 

نداده اند.

 500 بدهی  از  مهدی چمران   
میلیاردی وزارت راه به شهرداری 

تهران خبر داد.

 وزیر آموزش و پرورش: قانونی 
شدن مدارس غیردولتی ربطی به 

خصوصی سازی ندارد.

 حقوق قشر زحمت کش تعیین نشد
پایان باِز نشست کمیته 
تعیین مزد 95 کارگران 

به گفته عضو شــورای عالی کار، 
نشست کمیته تعیین مزد 95 کارگران 

بدون نتیجه به پایان رسید.
فرامرز توفیقی افــزود: قرار بود نماینده 
کارفرمایی گزارش هزینه های مربوط به 
تأمین هزینه های سبد معیشتی کارگران 
را ارائه کند که بــه دلیل آماده نبودن به 
جلسه بعد موکول شد. دولت قصد دارد 
تا بــرای بازنشســتگان و کارمندانی را 
که زیر یک میلیــون و 500 هزار تومان 
حقوق می گیرند، افزایش 12 درصدی 
اعمــال نکنــد و مالک عمل تا ســقف 
20 درصد افزایش باشــد. بــرای ایجاد 
یک تعادل در رابطه بــا حقوق دریافتی 
شاغالن کشور باید حداقل های دریافتی 
کارگران هم متناســب با سایر شاغالن 
تعیین شــود؛ چراکه این قشر با وجود 
کار زیاد از دســتمزد پایینی برخوردار 
هســتند. پیش از این ربیعــی وزیر کار 
گفته است که حداقل دســتمزد سال 
95، بیش از نرخ تــورم خواهد بود و در 
نشست شــورای عالی کار مدافع حقوق 

کارگران هستم.

 معاون درمان وزیر بهداشت خبر داد

آغاز برنامه حمایت از 
زوج های نابارور

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: 
در راستای سیاست های افزایش جمعیت 
با دستور وزیر بهداشت از چند روز قبل 
برنامه حمایــت از زوج هــای نابارور در 
سراسر کشور آغاز شــده است. محمد 
آقاجانی افزود: برنامه در دو محور توسعه 
زیــر ســاخت های درمان نابــاروری با 
راه اندازی مراکز تشــخیصی و درمانی 
ناباروری در مراکز دانشگاهی و حمایت 
مالی در درمان از زوجین در همه استان ها 
برنامه ریزی شده است. با لغو تحریم ها و 
ورود رادیو دارو ها و تجهیزات پزشــکی 
»های تک« و فوق پیشــرفته و حضور 
کمپانی های ســازنده اصلی تجهیزات 
اســتقرار  همچنیــن  و  پزشــکی 
نمایندگی های اصلی در ایران و راه اندازی 
خطوط تولید دارو و تجهیزات، عالوه بر 
مرتفع شدن بحران کمبود قطعات یدکی 
و تکنسین ها برای تعمیر تجهیزات مدرن، 
افزایش دسترســی مردم به تجهیزات 
پزشکی پیشرفته ثابت، مصرفی و دارو ها 
افزایش و قیمت تمام شده این تجهیزات 

و داروها کاهش پیدا خواهد کرد.

 قاضی سراج خبر داد
قراردادهای جدید نفتی زیر ذره بین سازمان بازرسی 

رئیس سـازمان بازرسـی کل کشـور درخصوص موضـوع قراردادهای جدیـد در حوزه 
نفتی که این روزها به موضوع داغی تبدیل شـده و برخی معتقدنـد در آن تخلفاتی وجود دارد 
گفت: ما از چندی قبل بـه موضوع قراردادهـای نفتی ورود کردیـم. قاضی ناصر سـراج افزود: 
به طور قطع باید در یک جلسـه با حضور مسـئوالن و سران قوه گزارش های سـازمان بازرسی 
بررسـی شـود تا در صورت وجود تخلف نسـبت به عدم اجرای قراردادها تصمیـم الزم گرفته 
شـود.  یکـی از مسـئولیت های سـازمان بازرسـی کل کشـور ایـن اسـت کـه بـه موضـوع 
قراردادهای دولتی وارد شـود و صحت نحوه انعقاد قراردادها را بررسـی کنـد، اما گزارش هایی 

که سازمان بازرسی کل کشور تهیه می کند محرمانه است و نمی توان آن را منتشر کرد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشــاره به صدور حکم قطعی درباره پرونده کرسنت گفت: 
محکوم علیه اعمال ماده 477 را در این پرونده درخواست کرده است.

حجت االسام غامحسین محسنی اژه ای گفت: پرونده کرسنت یکی از پرونده هایی است 
که سالها طول کشید و نهایتاً منجر به حکم شد. در این موضوع از قدیم 4 پرونده قضایی در 
قوه قضایی تشکیل شده که یکی از این پرونده ها منجر به صدور حکم برای متهمین شده 

و ۳ پرونده دیگر باتکلیف هستند. 
مجدداً این حکم از طرف برخی محکومین مورد اعتراض قرار گرفته و درخواســت اعمال 
ماده 1۸ شده است. در حال حاضر پرونده در حال بررسی است، پرونده کرسنت بسیار قطور 
است و امروز که به یک مناسبت از سر میزی می گذشتم پرونده را دیدم آن را نشمردم اما 
حدود 7 تا ۸ کارتن می شد و خدا به خیر کند قاضی که می خواهد این ها را بخواند، در هر 
صورت االن پرونده یک حکم دارد که آن هم قطعی است اما درخواست رسیدگی فوق العاده 
صورت گرفته است. افرادی محکوم شده اند اما اسامی شان یادم نیست، چون حکم قطعی 

است اعام اسامی منعی ندارد و اگر بخاطر داشتم بیان می کردم.

    سخنگوی قوه قضاییه:

حکمپروندهکرسنتقطعیاست
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بزرگراه خبردریچه خبر

یک خط خبر یک خط خبر

مرحله اول حذف برچسب 
قیمت کاالها

علیرضا مروت پــور، عضو هیأت   
مدیره کانون صنایع غذایی با تشــریح 
جزئیات طــرح حذف قیمــت از روی 
برخــی کاالها، گفت: مرحلــه اول این 
طرح شامل شیرینی و شکالت، اسنک 
ماننــد چیپــس و پفــک و ماکارونی 
می شــود. اجرای ایــن طــرح قطعاً با 
هماهنگی دولت انجام می شــود. این 
طرح تنها روشی است که می تواند کشور 
را از بحران چند قیمتــی و دالل بازی 

نجات دهد.

 قائم مقام مدیرعامل آبفای میزان 
هدررفت آب در تهران 12 درصد و 
میزان آب به حساب نیامده زیر 24 

درصد است.

 قائم مقام بانک مرکزی: پول های 
بلوکه شده هنوز آزاد نشده و این 
امر مقدار زمان می برد و نمی توان با 
قطعیت اعالم کرد که چه زمانی این 

پول ها آزاد می شود.

 مدیرعامل ایــران ایر: ایران در 
نظر دارد تا 5 میلیــارد دالر برای 

خرید هواپیما هزینه کند.

 وزیر اقتصاد روسیه: قیمت نفت 
در سال 2016 به باالتر از 30 دالر در 

هر بشکه می رسد.

 رئیس بانک توســعه اوراسیا از 
احتمال پیوستن ایران به این نهاد 

خبر داد.

 دومین درخواست وزارت نفت 
برای برداشت 4.8 میلیارد دالری از 
منابع صندوق توسعه ملی در حالی 

مورد موافقت قرار گرفت.

 بر اساس گزارش مرکز آمار ایران 
از شاخص قیمت کاالها و خدمات 
مصرفی خانوارهای شهری کشور 
در دی ماه ســال 1394نرخ تورم 

نقطه ای 9.4 درصد شد.

 در هفته گذشته شاخص بورس 
روزهای بهاری را ســپری و روند 

صعودی طی کرد.

 وزیــر راه و شهرســازی: غیر 
از شــرکت های متعلــق به رژیم 
صهیونیستی همه شرکت های دنیا 

می توانند در ایران فعال باشند.

 براســاس مصوبه هیأت وزیران 
مجوز واردات 10 میلیون دالر انواع 
پارچه و پتو توســط مرز نشینان 

باجگیران صادر شد.

نشست خبری »بحران رکود و اشتغال« ظهر سه شنبه با حضور الیاس نادران و احمد 
توکلی در خبرگزاری فارس برگزار شد. نادران: بودجه 95 بلند پروازانه و غیر واقعی تنظیم 

شده. نادران: پیش بینی 40 دالر برای قیمت نفت مبنای کارشناسی ندارد.
نادران: کسی که هزار میلیارد پول جمع می کند اگر کمی از اموالش را کسی بخواهد بگیرد 
قظعا بقیه را محکوم به سوسیالیسم می کند. نادران: مدیران قدیمی و فعلی نفت به خارج از 
کشور می روند و یک شرکتی را ثبت می کنند و به عنوان سرمایه گذار خارجی وارد کشور 
می شوند. نادران: یکبار سیاستی که امروز دارد در کشور اجرا می شود در دهه 70 اجرا شد و 
نتیجه آن بدهکاری سنگین دولت شد. نادران: مسئوالن دولتی به خودشان سخت بگیرند 
نه مردم، اگر مدیران هم چندماه حقوق میلیونی خود را نگیرند به فکر عالج مشکالت کشور 
می افتند. توکلی: اگر بهترین بسته ضد رکود هم تهیه شود ولی بشود زیر قراردادها زد و در 
دادگاه ها با پرداخت رشوه علیه رقیب حکم گرفت و سیستم اداری سازمان درستی نداشته 
باشد و مسئوالن عادت کرده باشند که قول بدهند ولی مسئولیت پذیر نباشند و مدیریت 

بر اساس شایسته ساالری نباشد، نتیجه این می شود که آن بسته به هیچ کجا نمی رسد.

    نادران:

مسئوالندولتی
بهخودشانسختبگیرندنهمردم

یورش خرده فروشان 
ترکیه به بازار ایران

روزنامه تودیز زمان ترکیه نوشت: 
با برداشــته شــدن تحریم های ایران، 
خرده فروشــان ترک بــه دنبال حضور 
پررنگ در بــازار ایران هســتند. برند 
پوشاک دی اس دامات ترکیه تنها 3 روز 
پس از لغــو تحریم های ایران شــعبه 
جدیــدی در تهــران تاســیس کرده. 
اتحادیه برندهای ترکیه اعالم کرد: 29 
برند ما در حال حاضر 135 فروشگاه در 
ایران دارند. با لغو تحریم ها، اکنون 20 
برند دیگر قادر هستند در مجموع 500 

فروشگاه در ایران تاسیس کنند.

بانک های ایرانی هنوز به 
سوئیفت وصل نشده  اند

به گزارش رویترز، یکی از مقامات 
ارشد بانک خاورمیانه و همچنین یکی از 
مسئوالن بانک مرکزی ایران اعالم کرده اند 
که بانک هــای ایرانی هنوز به ســوئیفت 

متصل نشده اند.
 پرویز عقیلی، مدیر عامل بانک خاورمیانه 
ایران از بی پاســخ ماندن درخواست های 
سوئیفت ایران خبر داد. یکی از مقامات بانک 
مرکزی ایران نیز اعالم کرد که طی روزهای 

آینده اتصال به سوئیفت آغاز می شود.

رشد 29 درصدی 
معامالت مسکن در دی ماه

براساس گزارش »تحوالت بازار   
مســکن شــهر تهران در دی ماه 94« 
تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی 
شهر تهران به 16318 واحد مسکونی 
رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 
سال قبل به ترتیب به میزان 29.1 و 8.5 
درصد افزایش نشــان می دهد. در ماه 
مورد گزارش، متوســط قیمت نیز 38 
میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و 
ماه مشابه ســال قبل به ترتیب با 1.9 و 

3.1 درصد کاهش همراه بوده.

حجم تجارت خارجی
 68 میلیارد دالر شد

طبق گزارش های روزانه سامانه   
آنالین گمرک، حجــم تجارت خارجی 
کشور طی 10 ماه امســال بالغ بر 68 

میلیارد و 500 میلیون دالر شد.
 بر این اساس، در این مدت 28 میلیون 
تن کاال بــه ارزش بالغ بــر 34 میلیارد 
و 500 میلیــون دالر به کشــور وارد و 
همچنین 34 میلیارد دالر کاال از کشور 

صادرات شده است.

صادرات محصوالت 
ترکیه به روسیه ممنوع!

معاون سازمان توسعه تجارت با   
بیان اینکه به دلیل مشــکالت سیاسی 
میان مســکو و آنکارا، روس ها کاالهای 
ارسالی ترکیه از هر کشوری را مصادره 
خواهند کرد، اظهار داشت: بنا به دستور 
صریح وزیر صنعت و به منظور صیانت از 
حقــوق تولیدکننــدگان داخلــی، با 
بازرگانان متخلف که کاالهای ترکیه را 
به روســیه صادر می کنند برخوردهای 

جدی خواهد شد.

رکود در اجرای بسته خروج از رکود
با گذشـت بیـش از 3 مـاه از اعـالم اجـرای بسـته خـروج از رکـود که بـه تاکید 
مسـئوالن اقتصـادی دولت، بسـته ایجـاد رونـق اقتصـادی اسـت، از بین 3 طـرح این 

بسته فقط طرح اعطای تسـهیالت خرید خودرو به مرحله اجرا رسیده است.
طـرح کارت اعتبـاری کـه دیگـر طـرح بسـته خـروج از رکـود اسـت هنـوز وارد فـاز 
عملیاتـی نشـده و تاکنون کارتی به دسـت مشـمول طرح نرسـیده اسـت. محـور دیگر 
بسـته خروج از رکـود، اعطـای تسـهیالت بـرای خریـد کاالهای واسـطه ای بـود که با 
وجود گذشـت بیش از سـه ماه از مطرح شـدن بسـته اقدامـی در جهت اجرایی شـدن 
آن دیـده نشـده اسـت. هـر چند کـه نقدهـای جدی بـه بسـته خـروج از رکـود مطرح 
شـده و اغلب کارشناسـان اقتصادی معتقدند این بسـته حتی در حد ُمسـکن هم عمل 

نکـرده اسـت، این طـرح در فـاز اجـرا هـم ناموفق بوده اسـت.



بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس
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دریچه خبراقتصاد بین الملل

توافق ایران و فرانســه برای بازگشت شرکت خودروســازی »پژو« به ایران، امروز 
پنج شنبه در سفر »حسن روحانی« رئیس جمهور ایران به فرانسه به امضا در آمد.

به گفته فایننشال تایمز، شرکت پژو سیتروئن نخستین شرکت خودرو غربی است که بعد از 
لغو تحریم ها علیه ایران قرارداد با ایران امضاء کرده است. این شرکت قبل از خشک شدن 
امضای قرارداد گفته است: فروش خودرو در ایران باید به ســطح سال 2011 یعنی 1.6 
میلیون خودرو در سال برسد و تا ســال 2020 به 2 میلیون خودرو در سال برسد! گفتنی 

است تولید خودروها از نیمه دوم سال 2017 کلید می خورد.
قرارداد ایران خودرو و پژو در حالی با ســفر روحانی به پاریس امضا شد که تولید محصول 
قدیمی پژو 207، 2008، 208 و 301 و فرار دوباره پژو از داخلی سازی محصوالتش در ایران 
در محورهای توافق شده دو شرکت قابل مشاهده است. البته جبرانی هم برای خسارت 800 
میلیون یورویی حاصل از خروج یک شبه از ایران از جانب پژو دیده نمی شود. پژو در اوایل 
سال 1391 به بهانه تحریم ها با زیرپا گذاشتن قرارداد فی مابین، همکاری های دوجانبه با 

ایران  خودرو را کامال قطع و ایران را ترک کرد.

    قرارداد ورود مجدد »پژو« به بازار ایران امضا  شد

بازگشتخائن

 بر اساس نتایج تحقیقات مشترک متخصصان روسی و مصری

عامل سقوط هواپیمای روس بر فراز سینا، به ترکیه گریخته 
نمایندگانی از خدمات ویژه روسیه و ســازمان های اجرای قانون مصر در تحقیقات   
مشترکی گفتند که مکان عامل انفجار هواپیمای ساقط شــده بر فراز بیابان سینا را پیدا 
کردند. این متخصصان هویت تروریست های متعددی را بررسی کردند و در حال حاضر به 
دنبال 6 تروریســت هســتند که مجرم اصلی این حادثه در میان آنهاست. مجرم اصلی 
فردیست که بمب را داخل کابین خلبان جاگذاری کرده بود. این فرد از اعضای هواپیمایی 
مصر بود که کمی پیش از وقوع حادثه به استخدام خطوط هوایی مصر درآمده بود و اندکی 
پس از این حادثه ناپدید شــد. محققان این پرونده تا کنون به نتیجه رسیدند فرد مظنون 
پس از ناپدید شدن به ترکیه گریخته است. حادثه سقوط هواپیمای روسی بر فراز صحرای 
سینا در تاریخ 31 اکتبر 2015 روی داد که در پی آن 224 سرنشین هواپیما کشته شدند.

 روزنامه انگلیسی ایندیپندنت:
انگلیس تجهیزات جاسوسی و شنود به عربستان و مصر می فروشد

یک روزنامه انگلیســی خبر داد دولت انگلیس مجوز فروش تجهیزات پیشــرفته   
جاسوسی به کشورهای عربستان و مصر را صادر کرده است.روزنامه ایندیپندنت در گزارشی 
اختصاصی نوشت، این مجوز دولتی شامل ابزار آالتی است که می توانند تمام شبکه اینترنتی 
یک کشور را استراق سمع کنند. ایندیپندنت در ادامه نوشت، انگلیس به حکومت هایی که 
خطرناک و سرکوبگر هستند مانند عربستان سعودی و مصر، تجهیزات جاسوسی می فروشد. 
این تجهیزات می توانند به راحتی با هک کردن تجهیزات ارتباطی مانند تلفن، از ارتباطات 
خصوصی افراد جاسوسی کنند. بر اســاس اطالعاتی که ایندیپندنت به دست آورده معلوم 
می شود این حجم از صادرات تجهیزات جاسوسی انگلیسی برای اولین بار روی می دهد. در 
میان این تجهیزات ابزارهایی به کشورهایی مانند عربستان و مصر فروخته می شوند که برای 
ردیابی گوشی های همراه و ورود به پیام های شخصی و مکالمات تلفنی به  کار برده می شوند.

یک خط خبر

 یگان موشــکی ارتش یمن و 
انصاراهلل با هدف قــرار دادن یک 
پایگاه نظامی سعودی در »نجران«، 
یک سرباز ســعودی و سه سرباز 

قطری را از پای درآورد.

 پیکر هفت عضو شــاخه نظامی 
حماس از یک تونــل در نوار غزه 

بیرون کشیده شد.

 یکی از مقام های ارشــد دولت 
آمریکا بامداد پنجشــنبه گفت 
بدون توافقات حاصل شــده برای 
پرداخت 1.7 میلیارد دالر به ایران، 
ظرف چند هفته آینده دادگاه به نفع 

ایران حکم صادر می کرد.

 غلیون، معارض معروف سوری: 
گفت وگوهای ژنو-3 سوریه از االن 

شکست خورده است.

 امیرعبداللهیــان: دور بعدی 
مذاکرات صلح ســوریه احتماالً 
11 فوریه برگزار می شــود و ایران 
به حمایــت از ســوریه در مقابل 

تهدیدات ادامه می دهد.

 رژیم صهیونیستی شهرک نشین 
عامل سوزانده شدن یک خانواده 
فلسطینی و کودک  شیرخواره  آنان 

را آزاد کرد.

 قایــق مهاجران در ســواحل 
»ساموس« یونان غرق شد و 24 نفر 
از سرنشینان این قایق جان خود را 

از دست دادند.

یک پهپاد سعودی دیگر 
در »صعده« سرنگون شد

یک منبع آگاه نظامی یمن  اعالم   
کرد کــه ارتش این کشــور، یک پهپاد 
دیگر را در استان »صعدة« ساقط کرد. 
شبکه المیادین در خبری فوری از ساقط 
شدن یک پهپاد جاسوســی عربستان 
سعودی در اســتان »صعده« خبر داد. 
هنــوز جزئیاتی از این خبر در دســت 
نیســت. اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال 

خواهد شد. 
ماه گذشته نیز یک پهباد عربستانی در 

شهر تعز سرنگون شده بود.

 سفارت ایران در مسکو:
والیتی 12 بهمن 

عازم روسیه می شود
سفارت ایران در روسیه اعالم کرد   
که »علی اکبر والیتی« مشــاور رهبر 
معظم انقالب اسالمی در امور بین الملل 
در بین روزهای اول تا چهارم فوریه )12 

تا 15 بهمن ماه( عازم مسکو می شود.
طبق این گزارش، علی اکبر والیتی در 
صدد است برای مذاکرات در سطح عالی 
درباره روابط دو جانبه و اوضاع منطقه ای 

به روسیه سفر کند.
گزارش ها حکایت از آن دارد که والیتی 
همچنین قرار اســت با حضور در یک 
کنفرانس خبری به سؤاالت خبرنگاران 

روس پاسخ دهد.
والیتی در ژانویه 2015 به مسکو سفر 
کرد تــا پیام رئیس جمهــوری ایران را 
به »والدیمیر پوتیــن« رئیس جمهور 
روسیه ابالغ کند و این در حالی است که 
این پیام به گرمی مورد استقبال روسیه 
قرار گرفت. وی چندین دیدار با مقامات 
عالی رتبه روس از جمله والدیمیر پوتین 
در ســفر 2015 خود به روسیه صورت 

داده است.

درگیری شدید داعش 
و النصره در قلمون

ادامه محاصره تروریســت های   
جبهة النصره و داعش در مناطق مرزی 
ســوریه و لبنان، تروریست ها را مجبور 
کرد به مواضع یکدیگر حمله کنند و با 
یکدیگر درگیر شــوند. این درگیری ها 
پس از آن شدت گرفت که عناصر جبهة 
النصره و داعش توسط نیروهای ارتش 
سوریه و مقاومت در محاصره شدید قرار 
گرفته  بودند. در این درگیری ها شــمار 

زیادی کشته و زخمی شده  اند.

ارتش مصر رفح رابمباران کرد
منابع پزشکی از بمباران مناطق   
مســکونی در رفح به وسیله ارتش مصر 
خبــر دادند. شــبکه خبــری الجزیره 
گزارش داد که جنگنده های ارتش مصر 
برخی مناطق مسکونی رفح در صحرای 
سینا را هدف قرار داده اند که طی آن 3 
کودک کشته و 8 نفر از جمله چند زن 
زخمی شــده اند. ارتش مصر همچنین 
اعالم کرده بود که روز پنجشنبه دومین 
محموله جنگنده های رافال را از فرانسه 

تحویل می گیرد.



بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس
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بزرگراه خبردریچه خبر

یک خط خبریک خط خبر

عملیات ویژه حزب اهلل 
در عمق ادلب سوریه

رزمندگان حزب اهلل توانستند با   
عبور از خطوط اولیه تروریســت ها وارد 
منطقه جنوبی شهر ســرمین در حومه 
استان ادلب شوند. عناصر مقاومت پس از  
کســب اطالعات دقیق از محل تجمع 
تروریســت ها اقدام به مین گــذاری در 
اطراف این منطقه کردنــد. همزمان با 
خارج شدن عناصر تروریستی از پایگاه، 
مین های کار گذاشته شده منفجر شد و 

دهها تروریست کشته شدند.

 سخنگوی هیئت عالی معارضان 
سوری در مذاکرات: وزیر خارجه 
آمریکا اعالم کرد که »بشــار اسد 
می تواند در انتخابات وارد شود. اگر 
می توانید اجازه ندهید که او پیروز 

شود«.

 »سی ان ان«: نتیجه این انتخابات 
می توانــد آینده روابــط ایران با 
غرب را تعیین کند. اگر میانه روها 
و اصالح طلبــان در این انتخابات 
پیروز شــوند، ما می توانید شاهد 
پیشرفت هایی در این روابط باشیم.

 طوفان و بارش برف و در شــرق 
آمریکا 28 کشته برجا گذاشت و 
چندین روز چنــد ایالت آمریکا را 

تعطیل کرد.

 یک منبــع آگاه نظامی عراقی: 
نزدیک به 2 هزار آمریکایی، طی 
روزها و هفته های گذشــته وارد 

عراق شده اند.

 روزنامــه انگلیســی گاردین  
نوشــت: بانک های بــزرگ اروپا 
همچنان درباره تبادالت تجاری با 

ایران نگرانی دارند.

 »امریکن انتر پرایز«: ایران هنوز 
برای به چالش کشــیدن و تحقیر 

کردن آمریکا ارزش قائل است.

 وزیــر خارجه انگلســتان با 
پیوســتن به یک کمپین جهانی 
ضد اســرائیل مخالفــت خود با 
شهرک سازی های اسرائیل را ابراز 

کرد.

 صدراعظم آلمان گفت: در آلمان 
جایی برای یهود ستیزی و مخالفان 

اسرائیل وجود ندارد.

 به دنبــال رفــع تحریم های 
بین المللــی علیه ایــران، دولت 
کره جنوبــی نیز اعــالم کرد که 
محدودیت هایش در زمینه تجارت 
و ســرمایه گذاری در ایران را رفع 

می کند.

گاردین: موضع هاشمی در 
رابطه با آمریکا تغییر کرده

روزنامه انگلیســی گاردین در    
گزارشــی نوشــته اســت که هاشمی 
رفســنجانی که زمانی مخالف آشتی با 
آمریکا بود، حاال تغییر موضع داده است. 
در این گزارش آمده: او که زمانی »آشتی 
با ایاالت متحده« را رد می کرد، از سال 
2012 از مذاکرات با واشــنگتن بر سر 
برنامه هسته ای حمایت کرده و حاال هم 
تأکید دارد که ایران نمی تواند خود را از 
ایاالت متحده و باقی جهان، منزوی کند.

پایگاه خبری فرانسوی »اطلس اینفو« در آستانه سفر رئیس جمهور ایران به پاریس 
طی گزارشی نوشت: حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه در قالب نخستین سفر 
یک رئیس جمهور ایرانی به اروپا پس از 16 ســال به ایتالیا  رفت و پس از آن عازم واتیکان 
می شود و نهایتا میهمان دولت فرانسه در پاریس خواهد بود. سفر دکتر روحانی به فرانسه 
نخستین سفر وی به غرب از زمان لغو تحریم های بین المللی علیه ایران به شمار می رود و 
فرصتی برای انعقاد قراردادهای پر سود و منفعتی نظیر فروش 114 فروند هواپیمای ایرباس 
به ایران خواهد بود. این سفر که پس از سفر »لوران فابیوس« وزیر خارجه فرانسه به ایران 
برای بهبود روابط دو کشــور یا به عبارتی آب شــدن یخ موجود در روابط دو کشور صورت 
می گیرد، همچنین برای پاریس فرصتی خواهد بود که بتواند پس از یک غیبت پر زیان و ضرر 
بار دیگر به بازار ایران بازگردد. عالوه بر محورهای اقتصادی، مؤلفه  های سیاسی نیز از جمله 
محورهای حاکم بر مذاکرات روحانی در پاریس خواهد بود و فرانسه تا حد بسیار زیادی روی 
نفوذ تهران بر دولت دمشــق برای وادار کردن آن به انعطاف  پذیری بیشتر در راه حل موقت 

مورد انتظار اغلب عوامل بحران سوریه حساب می کند.

زنگ خطر فروپاشی 
منطقه شنگن

وزیــر دارایــی آلمــان درباره 
پیامدهــای مدیریت نکــردن بحران 
مهاجران در اروپا و بســتن مرزها بدون 
هماهنگــی هشــدار داد. »ولفگانــگ 
شویبله« گفت: اگر منطقه شنگن از بین 
برود، در این صورت اتحادیه اروپا دچار 
بحران خواهد شد. زمان ما برای حل این 
مسئله رو به پایان است. رئیس شورای 
اروپا اعالم کرده بود کــه تا پایان فوریه 
برای حل این مسئله فرصت باقی است.

کمک های ایران به مقاومت 
هرگز متوقف نشد

ســخنگوی کمیته های مقاومت 
مردمی فلسطین با قدردانی از کمک های 
ایران به گروههای مقاومت فلســطینی 
گفت: کمک های ایران به فلسطینیان که 
شــامل همه زمینه ها می شود، در طول 
مدت گذشته تاکنون یکبار هم متوقف 
نشده است. »محمد البریم« افزود: ایران 
هیچ گاه حتــی یک بار هم بــرای ارائه 
کمک های خود به فلسطینیان شرط و 
شــروطی نگذاشــته یا حتی هیچ باج 
سیاســی برای کمک های غیرمشروط 

خود به مقاومت نخواسته است.

    اطلس اینفو گزارش داد

سفرروحانیبهپاریس
جبرانمافاتبرایفرانسه

دخالت نظامی در لیبی
 تا40 روز دیگر

قرار است کشورهای غربی تا 40   
روز دیگر یعنی در مــاه مارس به بهانه 
مبارزه با گروه تروریستی و ممانعت از 
گسترش آن در آفریقا، مداخله نظامی 

را در لیبی انجام دهند.
گروه های نظامــی آمریــکا، انگلیس 
و روســیه روز شــنبه به منظور آنچه 
»حمایت از دولت جدید« خوانده شده، 

وارد لیبی شدند.

»ربیعه« در شمال 
»الذقیه« آزاد شد

نیروهــای ارتش ســوریه امروز   
یکشــنبه موفق شــدند شــهر مهم و 
راهبــردی »ربیعــه« را از وجود عناصر 

تروریستی پاکسازی کنند.
شــبکه خبری »المیاین« اعالم کرد که 
نیروهای سوری امروز کنترل کامل این 

شهر را در اختیار گرفته اند.
شــهر ربیعــه در منطقه مهــم »جبل 
الترکمان« قرار دارد که ترکیه در همین 

منطقه جنگنده روسی را سرنگون کرد.

 نیویورک تایمز فاش کرد
پروژه چند میلیاردی عربستان و آمریکا علیه سوریه

سال 2013، وقتی اوباما مخفیانه به آژانس مرکزی اطالعات آمریکا )سیا( مجوز داد که   
شورشیان خسته سوری را تسلیح کند، این آژانس جاسوسی می دانست که یک شریک آماده 
دارد که حاضر است پول این عملیات محرمانه را بپردازد. همان شریکی که سیا دهه هاست 
برای درگیری های مناطق دوردســت، به پول و نظر آن اتکا کرده است؛ پادشاهی عربستان 
سعودی. نیویورک تایمز در این گزارش می نویسد: در حالیکه مقامات آمریکایی از بیان رقم 
دقیق کمک های عربستان خودداری کرده اند، اما مشخص است که ریاض با فاصله زیاد نسبت 
به دیگر کشورها، بیشترین هزینه را در جهت آموزش گروه های مسلح فعال در سوریه کرده. 
ارزیابی های صورت گرفته نشان می دهد که عربستان چندین میلیارد دالر در این زمینه هزینه 
کرده. در پایان این گزارش آمده: نقش اتباع ســعودی در شکل گیری گروه های تروریستی 

موجب شده تا همکاری اطالعاتی با ریاض بیش از پیش غیر قابل توجیه به نظر برسد.


