علیرغم تأکید بر تکیه بر توان داخلی

روحانی بازهم حل مشکالت را به
مذاکرات گره زد

روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد

تأثیر ذخایر گاز ایران بر بازار انرژی
جهان

بسته ویژهخبری
خبرگزاری فارس

رئیــس جمهــور در
جشنواره ملی امتنان از جامعه
کار و تولیــد در خصــوص
مذاکــرات گفــت :برخی فکر
م یکنند در ماج رای مذاک رات هستهای دولت تنها دنبال
این است که یک معضل به نام پرونده هستهای...
ص2.
مهمترین اخبار روز تا این لحظه در بسته خبری فارس24

«وال اســتریت ژورنال»
طی گزارشی نوشت :چشم انداز
ذخایر شــگفت انگیز گاز ای ران
که احتماال روزی بازارهای انرژی
جهانی را تغییر شکل م یدهد ،مبدل به عاملی م یشود که
در آن ته ران را در مذاک رات...
ص4.
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دالر بازار 3,325 :تومان

ارتباط مستقیم با فارسf a r s 2 4 @ f a r s n e w s . c o m :24

یورو بازار 3,620 :تومان

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی:

باید از پارچین بازدید کنیم

نفت اوپک 61, 06 :دالر
تیترها

ص6.صص

ظریف:

چهارشنبه ،نگارش توافق
هستهای آغاز میشود

ص5.

افزایش 20هزار تومانی
حق مسکن کارگران رد میشود؟
ص4.

 ۴۷میلیون نفر در کشور
تغذیه ناسالم دارند
ص3.

امیر فرزارد اسماعیلی:

بدون  S300هم کاملیم
ص2.

آخرین خبر

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با بیان اینکه یکی از دشوارترین موضوعات ،در بحث بازرسیها تأسیسات
پارچین است گفت :ما میخواهیم به این سایت برویم و و میخواهیم آن را بازدید کنیم.
ص5.
تهران برای حل بحران سوریه به «ژنو»3دعوت شد

ُکرنش جامعه جهانی در برابر ایران

به گزارش وبگاه خبری
«العهد» لبنان فرستاده ویژه
سازمان ملل به سوریه رسما از
جمهوری اسالمی ای ران دعوت
کرد که ب رای حل بح ران دمشق
در کنفرانــس «ژنو »3-شــرکت کند« .اســتفان دی
میســتورا» چندی پیش ای ران را در سوریه صاحبنفوذ
دانسته و گفته بود که این کشور...
ص5.

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

سعودیهاسیلیمحکمیخواهندخورد

دبیــر شــورای عالی
امنیت ملی کشورمان تاکید
کرد :مردم یمن حتما سیلی
محکمــی را بــه صــورت
سعودیها خواهند زد .کسانی
که به یمن حمله کردهاند حتما سرنوشت صدام را ب رای
خود رقم خواهند زد .ع ربستان سعودی با زیر پا گذاشتن
تمــام قواعد حقــوق بی نالملــل و کنوانســیونهای
ص2.
بی نالمللی و عبور از

معاون قالیباف به خاطر مشکل ویزا ،در کویت بازداشت شد

 ...و اما پاسپورت!

حجتاالسالم میثم امرودی ،معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران هنگام خروج از کشور کویت در فرودگاه
دستگیر شد.
ص3.

نفت اوپک پس از  5ماه
 60دالری شد

سازمان کشــورهای تولید و صادرکننده نفت
اوپک ،در آخرین به روز رسانی سایت خود اعالم کرد:
هر بشکه سبد نفتی این سازمان با افزایش یک دالر و
 81سنتی به  60.95دالر در هر بشکه رسید.
به این ترتیب سبد نفتی اوپک ،رکورد باالترین قیمت
خود در سال  2015را شکست و پس از حدود  5ماه
بار دیگر به کانال  60دالری بازگشت .نخستین باری
که قیمت ســبد نفتی اوپک کمتر از  70دالر معامله
شد ،به  28نوامبر  2014باز میگردد که این نوع نفت
 68.89دالر معامله شده بود.

پستالکترونیکیمابهآدرسFars24@farsnews.com

به صورت شبانهروزی و شماره تماس 88803963
از ساعت  9الی  18آماده دریافت نظرات شماست.

بسته ویژهخبری
خبرگزاری فارس
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گوشه و کنار سیاست

دریچه خبر
دریچه

امیر فرزاد اسماعیلی:

آقای روحانی حرف خود
را پس بگیرید!

بدون  S300هم کاملیم

فرمانده قــرارگاه پدافند هوایی
خاتم االنبیا(ص) گفت :برخی می گویند
چرا وقتی  S300داخلــی دارید ،دنبال
مدل روسی آن هستید .کسی دنبال آن
نیست بلکه تعهدی چند سال قبل بسته
شده و باید به آن پایبند باشند .ما دنبال
این سیستم نیستیم ،دنبال تعهدیم که
االن هــم در حال انجام اســت .پدافند
هوایی وابســته به  S300نیست .امروز
بدون  S300هم کاملیــم و میتوانیم از
خود دفاع کنیم.
امیر فرزاد اسماعیلی با اشاره به موضوع
مذاکرات هســته ای ایــران و  5+1نیز
گفت :اگــر پای میز مذاکرات هســتیم
برای همه ما روشن است که که این کار
برای روشن شــدن حقانیت ماست نه
برای اینکه برسر همه چیز مذاکره کنیم
و به توافق برسیم.
هیچ گاه هیچ سازشــی با امریکا حاصل
نخواهد شــد چون مقاصد و منافع ما با
آنها متفاوت است.
امروز ما هم با دشمن خارجی مواجهیم و
هم داخلی و نباید تصور کنیم که دشمن
فقط در خارج از مرزهاست.

نجات  2کشتی نفتکش
از چنگ دزدان دریایی

نیروی دریایــی ارتش ،دو فروند
نفتکش ایران را از چنگ دزدان دریایی
نجات داد .در  48ساعت گذشته دزدان
دریایی در دو مرحله قصد تعرض به دو
فروند کشتی نفتکش ایرانی را داشتند
که با حضور به موقع تیم محافظ کشتی
های تجاری ،متواری شــدند .ناوگروه
ســی و چهارم نداجا هم اکنون در حال
گشت زنی در منطقه خلیج عدن و تنگه
باب المندب است.

یا عضو شورای شهر یا
نماینده مجلس!

نمایندگان مجلس در جلسه علنی
امروز پارلمان با  181رأی موافق کلیات
طرحی دوفوریتی را به تصویب رساندند
که در صورت تصویب نهایی جزئیات این
طرح ،اعضای شوراهای اسالمی شهر و
روســتا نمیتوانند کاندیدای انتخابات
مجلس شوند و در صورتی که بخواهند در
انتخابات مجلس داوطلب شــوند ،باید
حداقل  6ماه قبــل از برگزاری انتخابات
مجلس استعفاء دهند.

علیرغم تأکید بر تکیه بر توان داخلی

روحانی بازهم حل مشکالت را
به مذاکرات گره زد

رئیس جمهور در بیســت و ششمین جشــنواره ملی امتنان از جامعه کار و تولید در
خصوص مذاکرات گفت :برخی فکر میکنند در ماجرای مذاکرات هستهای دولت تنها دنبال
این است که یک معضل به نام پرونده هستهای را حل کند ،پرونده هستهای و حل آن اولین
گام برای حل معضالت اساسی است .روحانی افزود :توافق نهایی که اگر طرف ما اراده جدی
داشته باشد ،در ماههای پیشرو امکانپذیر است و شرایط تولید در ایران به مراتب بهتر خواهد
شد ،لذا دالالن تحریم از هماکنون به فکر شغل دیگری باشند .کسی در دنیا نمیتواند فشار بر
ایران و تحریم بر ایران را در ماههای آینده و سالهای آینده ادامه دهد.
باز هم امســال میخواهم تاکید کنم وزیــر کار نباید بین زنان و مردان امتیاز قائل باشــد،
فرصتهای شغلی برابر را به وجود بیاورید .کارگران عزیز ما ستون اقتصادند کارگران عزیز
ما ستون سیاست جامعه هستند .این در حالی که در اسالم وظیفه تامین معیشت خانواده بر
عهده مرد نهاده شده و افزایش درصد اشتغال زنان فرصتهای شغلی را از مردان گرفته است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی:

سعودیها سیلی محکمی خواهند خورد

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان تاکید کرد :مردم یمن حتما سیلی محکمی
را به صورت سعودیها خواهند زد .کسانی که به یمن حمله کردهاند حتما سرنوشت صدام
را برای خود رقم خواهند زد.
عربســتان ســعودی با زیر پا گذاشــتن تمام قواعد حقوق بینالملل و کنوانسیونهای
بینالمللی و عبور از مرزهای اخالقی و اســامی تهاجم به یمن را آغاز کرد ،اما به اهداف
خود دست نخواهد یافت ،زیرا منجر به تقویت وحدت گروههای مختلف و مردم یمن شد
به گونهای که جبهه متحدی را در مقابل خود تشکیل داد که نتیجه آن شکست متجاوزان
خواهد بود .علی شمخانی همچنین ایجاد انتظار و توقع بیش از اندازه برای حل مشکالت
اقتصادی کشور و مرتبط کردن آن با مذاکرات هستهای را موجب آسیب پذیر شدن اقتصاد
کشور دانست.
رییس سازمان بسیج مستضعفین:

تحریمها وابستگی به نفت را یک میلیون بشکه کاهش داد

رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت :باید نشان داد که
نه تنها تحریم های همه جانبه اخیر ،هیچ اثری نداشــته بلکه
سبب شده تا میزان وابستگی کشور به تولید و فروش نفت خام،
یک میلیون بشکه نسبت به گذشته کمتر شود و ان شاء اهلل بتوان
از وابستگی به یک میلیون بشکه نفت دیگر نیز خودمان را رها
کنیم.
سردار نقدی با اشاره به برخی ســخنان یأس آور و دشمن شاد کن در خصوص اثر تحریم
ها افزود :دشمن به این حرف ها ضریب می دهد و با تیتر کردن آنها اعالم می کند که ملت
ایران از اسالم و مبارزه خسته شده اند .دشمن چون می داند که این ملت دستش را خوانده،
ظاهرسازی می کند ،به فارسی شعر می خواند و سفره هفت سین پهن می کند.

جــواد کریمیقدوســی عضــو
کمیســیون امنیت ملــی مجلس در
تذکری شفاهی با انتقاد از اظهارات اخیر
رئیسجمهــور که گفته بــود «وظیفه
پلیس اجرای اسالم نیست»،گفت :آقای
رئیسجمهور! اگر حــرف خود را پس
نگیرید و در محضر الهی و شهدا استغفار
نکنید و از علمای اســام و ملت ایران
عذرخواهی نکنید و دســت از اینگونه
مواضع مخرب برندارید به زودی از پای
خواهید افتاد و اسالم بر سر شما همانی
را خواهد آورد که بر سر پیشینیان آورد،
عبرت بگیرید.شــرط اصلی ســعادت
دنیوی و اخروی برای همه مســئوالن
نظام از جمله پلیس اسالمی ،داشتن درد
دین و اسالم است .آقای روحانی! شما بر
خالف اصول همدلــی و هم زبانی عمل
میکنید ،اصل بــرای همه ملت و نظام
حمایت از خادمان و مسئوالن است مگر
اینکه بــه آرمانهای انقــاب و نظام
بیتوجهی کنند .گفتنی است دیروز نیز
سه تن از مراجع تقلید به این اظهارات
روحانی واکنش تند نشان دادند.
یک خط خبر

نمایندگان مجلس در مصوبهای
مقــرر کردند در صــورت ثبتنام
نمایندگانفعلیمجلسبرایدورهبعد
انتخابات مجلس ،صالحیت آنان برای
نمایندگیمجلساستمرارمییابد.
مجلــس به درخواســت یک
فوریت طرح عملیات بانکی بدون
ربا رأی مثبت دادند.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی
از عملیاتی شدن  2سامانه موشکی
«باور »373و «تالش» تا پایان سال
خبر داد.
نماینده مسجد ســلیمان در
مجلس :واردات  11میلیارد دالری
از چین پاسخ مناسبی به بیکاری
جوانان کشور نیســت .متولیان و
فعاالن اقتصادی باید سناریوهای
الزم برای دوران پســاتحریم را
برنامهریزی کنند.
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بزرگراه خبر

دریچه خبر

جایگزینی مناسب برای عروسک
لوکس و بچهپولداری «باربی»

اما و اگرهای استخدام
آموزش و پرورش

«دارا و سارا» میآیند

فانی :مجوز ابالغ شده
نظری:مجوزکتبینداریم!

وزیر آموزش و پــرورش با اعالم
ابالغ مجــوز اســتخدام در آموزش و
پرورش از سوی سازمان مدیریت گفت:
وزارت آموزش و پرورش مجوز استخدام
 5هزار نفر نیرو را در حال حاضر دارد و
این دستورالعمل در روزهای آتی ابالغ
خواهد شــد .علیاصغر فانی افزود :در
بحث اســتخدام ،فرزندان فرهنگیان،
همچنیــن مربیان پیشدبســتانی که
سالهای گذشته در آموزش و پرورش
سابقه کار دارند در بحث استخدامی در
اولویت هستند.
ایــن در حالی اســت که رئیــس مرکز
برنامهریــزی منابع انســانی آموزش و
پرورش گفته :آموزش و پرورش بر مبنای
قول شــفاهی که از جهانگیری گرفت
 5هزار نفر را در جــذب خواهد کرد اما
هنوز مجوزی به صورت عملی در اختیار
آموزش و پرورش قرار نگرفته و در صورت
دریافت مجوز فعالیت آغاز میشود!

شایعهمرگناشیاز
«شیگلوز»بیاساساست

معاون مرکز مدیریت بیماریهای
واگیر وزارت بهداشــت گفــت :بیماری
شیگلوز تاکنون هیچ موردی از مرگ را در
کشور نداشته است و شایعاتی که در این
مورد پخش شده بیاساس است .محمود
نبوی افــزود :تعداد مبتالیــان بیماری
شیگلوز که یک نوع اسهال خونی است
بیش از هزار نفر اســت اما رقم دقیق آن
هنوز مشخص نیست.

عرضه محصوالت
لبنی فله تعطیل!

رئیس سازمان دامپزشکی گفت:
در پی آن هستیم تا با کمک دستگاههای
مختلف عرضه لبنیات فله متوقف شود؛
بنابراین لبنیاتیها یــا باید محصوالت
فراوری شده عرضه کنند یا تعطیل شوند.
مهدی خلج افزود :فروشگاههای لبنیاتی
از شهرداری مجوز الزم را میگیرند و در
این ارتباط هم ما به عنوان دامپزشکی و
هم وزارت بهداشــت مخالف فعالیتشان
هستیم .باید برای مردم کار آموزشی کرد
تا مردم از سمت خرید محصوالت فله و
سنتی به خرید محصوالت فراوری شده
گرایش پیدا کنند.

معاون قالیباف به خاطر مشکل ویزا ،در کویت بازداشت شد

 ...و اما پاسپورت!

حجتاالســام میثم امرودی ،معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران هنگام
خروج از کشور کویت در فرودگاه دستگیر شد .وی ســالها پیش رئیس مدارس ایرانیان
کویت بوده و فعالیتهای ضد صهیونیستی انجام میداده است.
بر اســاس این گزارش امرودی به دعوت انجمن دوســتی ایران و کویت برای حضور در
مراسمی به این کشور ســفر کرده بود که هنگام بازگشت در فرودگاه دستگیر شده است.
یکی از مسئوالن شهرداری تهران گفته که مشکلی در ویزای آقای امرودی ایجاد شده که
در حال بر طرف شدن است .این اتفاق پس از دیپورت حمید ابوطالبی که به عنوان نماینده
ایران در سازمان ملل معرفی و به آمریکا سفر کرده بود ،نشان داد هنوز اعتباری که رئیس
جمهور قول داده بود به پاسپورت ایران برگرداند ،برنگشته است.
روحانی در یکی از نشستهای انتخاباتی خود گفته بود :به همه هموطنان قول خواهم داد
که بزرگان و افتخارات ایران را و میراث فرهنگی ایران و بزرگانی که برخی همسایگان در
حال تصاحب آنها هستند را این افتخارات که جزو تاریخ و فرهنگ ماست را برمیگردانم و
قول میدهم که اعتبار و احترام را به پاسپورت ایرانی برگردانم.
رئیس شورای شهر تهران:

مهندس ناظر «عالءالدین» ساخت طبقه هفتم را تأیید کرده!

رئیس شورای اسالمی شهر تهران درباره آخرین اقدامات پروژه عالءالدین گفت:
اینکه پروانه ساخت برای  6طبقه صادر شده ،وقتی طبقه هفتم آن ساخته میشود باید
نگران آن نیز باشیم که مانند ساختمان ســعادتآباد بر سر مردم خراب شود و چندین
کشــته برجای بگذارد .البته مهندس ناظر نیز ساخت طبقه هفتم در پاساژ عالءالدین را
متأسفانه تأیید کرده .مهدی چمران افزود :صاحب پاساژ عالءالدین به حکم ماده 100
به دیوان عدالت اداری اعتراض کرده و قصد دارد رأی توقف ماده  100را بگیرد البته ما
نیز تالشهایی داشتهایم و این موضوع را در دســتور کار خود قرار دادهایم .البته دیوان
عدالت اداری مسائل شهرسازی را در نظر میگیرد و به اینکه اضافه اشکوب ممنوع است
کاری ندارد و عنوان میکند این مورد قانون شورا است.
یک قاب کلمه

ت  /طرح :سجاد جعفری
تو مخیهای امروز پایتخ 

معاون تولید کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوان از تولید نســل جدید
عروسکهای «دارا و ســارا» خبر داد و
گفت :نمونههای این عروســکها آماده
شده و ما همه تالش خود را میکنیم که
این عروســکها تا بیســت و هشتمین
نمایشــگاه کتاب تهران بــه تولید انبوه
برســند .باقری افزود :صورت ظاهری و
کاراکتر عروســکهای دارا و سارا تغییر
نکرده و تنها داری حرکت مفصلی شدهاند؛
یعنی بــازو ،کتف و زانــوی آنها حرکت
میکند .تاکنــون قیمتگذاری صورت
نگرفته ،اما مشخص است که سعی داریم
عروسکهای «دارا و ســارا» را با قیمت
مناســب و با کیفیت باال بــه کودکان و
نوجوانان ارائه کنیم .گفتنی است کیفیت
عروسکهای دارا و سارا که میتوانستند
پیامرســان فرهنگ ناب اسالمی-ایرانی
باشند ،در کنار تیراژ نه چندان باال ،قیمت
این عروســک را آنچنان باال برده بود که
امکان رقابت تجاری با اسباببازیهای
خارجی از جمله باربی را نمییافت.
یک خط خبر

فرهنگنامه زیارت عتبات نوشته
آیتاهلل محمدی ریشهری توسط
انتشارات دارالحدیث منتشر شد.
نخســتین برنامــه «مناظره»
سال  ۹۴با موضوع «طرح استانی
شدن انتخابات مجلس» با حضور
نمایندگان مجلس جمعه روی آنتن
شبکه یک سیما میرود.
وزیــر بهداشــت :عدالت در
سالمت وجود ندارد و در این میان
بعضی پدرخواند ههــا در لباس
پزشکی هستند که کجسلیقهاند
و معتقدند هزینه کردن در حوزه
سالمت ،هزینه کردن در چاه ویل
است.
طبق اعالم پزشــکی قانونی
روزهای هفتم شهریور با  83نفر،
ششم شهریور با  79نفر و بیست و
چهارم شهریور با  78نفر پرتلفات
ترین روزهای سال  93بودهاند.

بسته ویژهخبری
خبرگزاری فارس

اقتصادی
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خبر کوتاه

انحالل غیرقانونی شرکت
نفتی دردسر جدید زنگنه

سفر چراغ خاموش مدیر
ایران خودرو به فرانسه

انحالل شرکت ســاخت و تهیه
کاالی نفت که توسط معاون وزیر نفت
صورت گرفت دردســرهای جدیدی را
برای زنگنه ایجاد کــرده؛ به طوری که
نمایندگان مجلس که عمال با دور زدن
قانون توسط وزارت نفت مواجه هستند
نســبت به این موضوع اظهار نظرهای
مختلفی مطرح کردهاند .نماینده مردم
ماهشهر در خصوص خروج شرکتهای
نفتــی از لیســت واگذاری بــه بخش
خصوصی براســاس قانــون اصل 44و
انحالل برخی شرکتهای نفتی و تبدیل
آن به مدیریت و یا معاونت میگوید :باید
براساس اصل  44قانون اساسی در رابطه
با خصوصی کردن بخشی از شرکتهای
دولتی عمل شــود و در قانون همه چیز
دقیقاً مشخص شده.حبیب آقاجری با
بیان اینکه همه شرکتهای دولتی باید
به بخش خصوصی واگذار شوند ،به جز
مواردی که در قانون اســتثناء شــده،
تصریح کرد همه مسئوالن باید مقید به
اجرای قانــون باشــند و وقتی بخش
خصوصــی را تقویــت و فعالیتهــا را
براساس قانون از شــکل دولتی خارج
کنیم،آن زمــان میتوان در راســتای
اهداف پیشــبرد اقتصادی کشــور گام
برداشت.
نماینده مــردم فیروزآباد با شــاره به
اینکه طبق اصل  44قانون اساسی باید
دولت از حالت تصدی گری خارج شود
و به شــرکتهای دولت باید به بخش
خصوصی واگذار شــوند گفت :در بحث
واگذاریها باید محدودهای هم رعایت
کنیم .نــادر فریدونی افــزود :انحالل
شرکت نفتی مشــکل قانونی دارد و اگر
قرار باشــد شرکتی منحل شــود ،باید
دالیل و فلسفه انحالل آن مشخص شود.

پاکستان خواستار
تجارت آزاد با ایران شد

وزیر بازرگانی پاکستان اعالم کرد:
اســامآباد با هدف افزایــش مبادالت
تجاری به تهــران امضــای توافقنامه
تجارت آزاد پیشــنهاد داده است .خرم
دســتگیرخان افزود :در صورت امضای
ایــن موافقتنامهها ،حجــم مبادالت
تجاری پاکستان افزایش خواهد یافت و
تاثیرات مثبتی بر وضعیت اقتصادی این
کشور خواهد داشت.

روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد

تأثیر ذخایر گاز ایران بربازار انرژی جهان
روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» طی گزارشی نوشت :آب شدن یخهای روابط
ایران و غرب که چشمانداز ورود نفت ایران را به بازار افزایش داده ،عاملی برای تعیین بهای نفت
در هفتههای اخیر شده است .بر اساس این گزارش ،چشم انداز ذخایر شگفت انگیز گاز ایران
که احتماال روزی بازارهای انرژی جهانی را تغییر شکل میدهد ،مبدل به عاملی میشود که
در آن تهران را در مذاکرات هستهای با آمریکا و قدرتهای غربی به توافقی قطعی میرساند.
ایران بعد از روسیه دومین دارنده ذخایر گازی جهان و سومین تولید کننده گاز در جهان بعد
از روسیه و آمریکا است .البته به واسطه تحریمهای جهانی توسعه زیر ساختهای انرژی ایران
به تاخیر افتاده است .اگر ایران با غرب به تعامل برسد ،این کشور جایگاه خود را به سرعت در
بازارهای جهانی به صورت صعودی باز خواهد یافت.
«میگل آریاس کانته» مسئول انرژی اتحادیه اروپا با پیش بینی حصول توافق هستهای ایران
با غرب در اوائل ماه جاری از آمادگی قاره سبز برای واردات گاز ایران از طریق ترکیه خبر
داده بود .وی در این زمینه گفته بود« :اگر توافق جامع هستهای در ماه ژوئن حاصل شود،
فرصتهای جدیدی ایجاد میشود».

افزایش  20هزار تومانی حق مسکن کارگران رد میشود؟

معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درباره زمان ابالغ
مصوبه افزایش  20هــزار تومانی حق مســکن کارگران گفت:
احتمال اینکه این مصوبه در هیات وزیران تصویب نشــود هم
وجود دارد .سیدحسن هفدهتن افزود :این مصوبه یا به طور کامل
تصویب خواهد شد و یا اینکه رد میشود؛ بنابراین باید دید هیات
وزیران چه تصمیمی خواهند گرفت .گفتنی است پیش از این علی ربیعی بر پیگیری فوری
تصویب افزایش  20هزار تومانی حق مسکن کارگری در هیئت دولت خبر داده بود اما در
روزهای باقی مانده کارگر خبری از این مصوبه نیست.
این مصوبه  30دی ماه در شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی به تصویب رسید اما
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی این مصوبه را در اسفند ماه به دولت ارسال کرد.

بحران بیکاری در فرانسه

به نوشته روزنامه فرانس لوپوئن ،در ادامه معضل فزاینده
بیکاری در فرانسه ،وزارت کار این کشــور در تازهترین گزارش
خود از افزایش قابل توجه بیکاران در ماه مارس گذشته و وجود
بیش از  3.5میلیون متقاضی فاقد شغل در این کشور خبر داد.
شمار متقاضیان فاقد شغل در فرانسه با افزایش  15هزار و 400
نفری ( 0.4درصدی) به ســه میلیون و  509هزار و  800نفر رسید .بر اساس این گزارش،
چنانچه شمار بیکاران ماوراءبحار فرانسه را نیز به شمار بیکاران فرانسوی اضافه کنیم ،شمار
آنها به  3میلیون و  770هزار نفر افزایش خواهد یافت.
این در حالیست که با احتساب شــمار بیکاران دارای مشــاغل نیمهوقت ،شمار مجموع
بیکاران در سراسر فرانســه به  5میلیون و  290هزار نفر خواهد رسید که باز هم رکوردی
تاریخی در این زمینه به ثبت خواهد رسید.

این روزها بحث همکاری مجدد
ایران خودرو با شــرکت پژو فرانسه در
حالــی پیگیری میشــود و مدیر عامل
ایران خودرو به خاطر آن به فرانسه سفر
کرده که هنوز موضوع خسارت هنگفتی
که بابت ترک یک شبه پژو به ایران وارد
شده ،بالتکلیف مانده است.
در این میان ،مدیــر عامل ایران خودرو
تعطیــات پایانی هفته گذشــته را در
فرانسه به سر برد تا پیگیر قرارداد مورد
بحث میان ایران و شرکت پژو باشد.
یک خط خبر

بانک مرکزی تورم تولیدکننده در
فروردین ماه را با  0.7درصد کاهش
 14.1درصد و تورم نقطه به نقطه را با
 2.4درصد کاهش 8.9درصد محاسبه
کرد.
شــورای پول و اعتبار تا ساعاتی
دیگــر کاهش نرخ ســود بانکی را
بررســی و برای آن تصمیمگیری
میکند.
رئیس کل سابق بانک مرکزی :اگر
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار
قائل به کاهش تدریجی نرخ ســود
است میتواند در یک مرحله کاهش
نرخ سود را تصویب و در دو مرحل ه آن
را اجرا کند.
مدیرعامــل ســازمان بنادر:
ســال آینده بخش خصوصی رقم
 500میلیارد تومــان در این عرصه
سرمایهگذاری کرده و فعالیت کند.
وزیر ارتباطات :انتقاد از توســعه
پهنای باند پیش از راهاندازی شبکه
ملی اطالعات حرف درستی نیست،
نمیتوان کار مملکت را معطل گذاشت
تا شبکه ملی اطالعات اجرا شود.
وزیر نفت عربســتان :افزایش یا
کاهش ناگهانی در هزینه نفت مطلوب
نیست و به نفع همه ما است که ثبات
قیمتها را تضمین کنیم.

بسته ویژهخبری
خبرگزاری فارس

بینالملل
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کشتههایزلزلهنپال
احتماالبه 10هزارنفربرسد

ظریف:

چهارشنبه ،نگارش توافق
هستهای آغاز میشود

وزیر خارجه ایران که برای شرکت
در اجالس بازنگری انپیتی در نیویورک
به ســر میبرد پس از دیــدار با همتای
آمریکایی خود گفت :با توجه به حضور
وزیران و مدیران سیاســی در روزهای
نخست اجالس بازنگری انپیتی ،مقرر
شد از چهارشــنبه نگارش متن توافق
هســتهای را به صورت تمام وقت آغاز
کنیم .محمد جواد ظریف ادامه داد :در
دیدار با جان کری درباره نحوه ادامه کار
صحبت کردیم و من نگرانیهایمان را از
بحثهایــی که در آمریکا شــد ،مطرح
کردم .در این دیدار قرار شد با جدیت از
همین هفته ما و  ،5+1ادامه نگارش متن
را شروع کنیم و این کار را هفته آینده هم
ادامه دهیم تا متن نهایی حاصل شــود.
وزیر امــور خارجه در عیــن حال روند
نگارش متن را بســیار وقتگیر خواند و
گفت :توافق کردیم که همه وقت الزم را
برای این کار اختصاص دهیم و هر قدر
که کار کارشناســی یا در سطح مدیران
سیاسی و حتی در سطح وزیران نیاز شد،
کار را ادامــه دهیــم .وی از ورود روز
چهارشــنبه هیئت اتحادیه اروپایی به
نیویورک خبر داد و گفت :کار با اتحادیه
اروپا و با هیأت آمریکایی و با سایر اعضای
پنج بعالوه یک تقریباً تمام وقت دنبال
خواهد شد و هفتههای آینده نیز کار را
در اروپا پیگیری میکنیــم .آنچه ما از
دولت آمریکا و سایر دولتها توقع داریم،
این است که به تعهدات بینالمللی خود
پایبند باشند و یک بار دیگر آقای کری
تکرار کرد که اگر به توافق برسیم ،آمریکا
بخش مربوط به خودش را از توافق اجرا
خواهد کرد ،البته مقررات داخلی دارند
که مسئولیت خود آنهاست که پیگیری
کنند.

کشف گور  400نفری
در نیجریه

اجســاد حدود  400نفر از مردم
نیجریه که توسط گروهک تروریستی
«بوکوحرام» کشته شدند ،در  20گور
دســته جمعی در شــهر «داماسک»
نیجریه کشف شــد .خبرگزاری فرانسه
گزارش داد که این افــراد در گورهای
دســته جمعی دفن شــده بودند و به
احتمال قــوی از قربانیــان بوکوحرام
هستند.

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی:

باید از« پارچین» بازدید کنیم

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با بیان اینکه یکی از دشوارترین موضوعات،
در بحث بازرسیها تأسیسات پارچین است گفت :ما از طریق نظارت از راه دور یعنی نظارت
از طریق ماهواره ،فعالیتهای زیادی را مشاهده کردیم و نگرانیم که قابلیت راستیآزمایی
ما تحت تأثیر منفی این اقدامات قرار گیرد .ما میخواهیم به این سایت برویم و و میخواهیم
آن را بازدید کنیم .آمانو افزود :ما درخواست دسترســی به پارچین را مطرح کردیم زیرا
بخشی از ابعاد احتمالی نظامی است .ما شــروع به درخواست درباره دسترسی به پارچین
کردیم اما تاکنون ایران اجازه دسترسی نداده است.
ایران هنوز به نگرانیهای پیشین آژانس درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هستهای خود در
گذشته پاسخ نداده .یکی از مشکالت یا دالیلی که ما نمیتوانیم اطمینان دهیم که همهچیز
اهداف صلحآمیز دارد ،این است که ما نمیتوانیم یک ابزار راستیآزمایی قدرتمند را اجرایی
کنیم .اجرای پروتکل الحاقی برای اطمینان حاصل کردن از فعالیتهای هسته ای ایران،
ضروری است .تفاهم لوزان تأکید دارد که «ایران با اجرای پروتکل الحاقی آژانس بینالمللی
انرژی اتمی که شامل تأسیسات اعالم شده و اعالم نشده میشود ،موافقت کرده».
وی همچنین از استقرار  4تا  10بازرس آژانس در ایران پس از نهایی شدن توافق خبر داد.
تهران برای حل بحران سوریه به «ژنو  »3دعوت شد

کُرنش جامعه جهانی در برابر ایران

به گزارش وبگاه خبری «العهد» لبنان فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه رسما
از جمهوری اسالمی ایران دعوت کرد که برای حل بحران دمشق در کنفرانس «ژنو»3-
شرکت کند« .استفان دی میستورا» چندی پیش ایران را در سوریه صاحبنفوذ دانسته
و گفته بود که این کشور حق دارد بخشی از راهکار در دمشق باشد.
ایران یک کشــور عضو ســازمان ملل متحد و یک بازیگر مهم و اصلــی در این منطقه
(خاورمیانه) است و تأثیر به سزایی بر رخدادهای سوریه دارد .ما از همه طرفها از جمله
ایران دعوت خواهیم کرد.
دمیستورا همچنین در دیدار با ظریف در نیویورک گفت :نادیده گرفتن نقش جمهورى
ال
اسالمى به عنوان یک کشــور مهم منطقهاى در حل و فصل موضوع سوریه ،امرى کام ً
اشتباه بوده که براى جبران آن باید تالشهاى سازندهاى صورت پذیرد.

آماده باش حزباهلل لبنان برای پاکسازی قلمون

وبگاه خبری «الحدث نیوز» از آمادگی میدانی و لجستیکی رزمندگان حزباهلل خبر
داد و گفت :تحرکات حزباهلل نشــان میدهد که عملیات بهاری مقاومت اســامی برای
پاکسازی مناطق شرقی لبنان و سلسله کوههای القلمون سوریه طی چند ساعت یا چند
روز آینده آغاز خواهد شد.
حزباهلل لبنان در عرصه میدانی منطقه «القلمون» را منطقه عملیاتی اعالم کرد و سطح
آماده باش در داخل روستاهای القلمون را نیز از  %50به  %80افزایش داده است .سطح
آماده باش نیروهای حزباهلل در ارتفاعات و مناطق کوهستانی اگر %100نباشد ،میتوان
گفت که به  %95رسیده است.
افسران حزباهلل لبنان برای پاکسازی این مناطق و باال بردن سطح آماده باش نیروهایشان،
مأموریت رزمندگان را تشریح و آنها را در اطراف روستاها مستقر کردهاند.
این در حالی است که «سید حسن نصراهلل» در مصاحب ه اخیرش از آغاز این عملیات خبر داده بود.

نخستوزیر نپال اعالم کرد ممکن
است کشــتههای زلزله کوتماندا تا 10
هزار نفر افزایش یابد .به نوشته رویترز،
آخرین آمار قربانیان این زلزله شــدید
 4349نفر و شمار مجروحان بیش از ۷
هزار نفر است .نخست وزیر نپال نیاز به
چادر ،دارو و درمان و هم چنین نیاز به
اسکان مردم زلزله زده را چالش بزرگی
برای این کشور اعالم کرد.
روز شنبه زلزلهای به شدت  ۷.۹ریشتر
پایتخت نپال را لرزاند.
یک خط خبر

شهر«بالتیمور»درایالت«مریلند»
آمریکا در حــال حاضر صحنه زد و
خورد شدید بین نیروهای امنیتی و
معترضان به قتل نژادپرستانه یک
جوان سیاهپوست است.
منابع خبری لبنان از گشــت
زنی چند پهپاد جاسوســی رژیم
صهیونیستی در آسمان پایتخت
لبنان در ارتفاع متوسط خبر دادند.
به گــزارش ســازمان ملل،
سیاســتهای ریاضت اقتصادی
در حــال اجرا در جهــان به ویژه
در کشــورهای غربی و اروپایی،
به جایگاه و موقعیت شــغلی زنان
آسیب بسیاری وارد کرده است.
وزارت کشور عربستان :فردی
که در حملهای مسلحانه به نیروهای
امنیتی این کشور دو پلیس را به قتل
رسانده بود بازداشت شده است.
«فهد جاسم الفریج» وزیر دفاع
سوریه امروز وارد تهران میشود.
منابع خبری لبنان از آغاز رسمی
طــرح امنیتی وزارت کشــور در
«ضاحیه جنوبی» بیروت خبر دادند.
عربســتان میخواهد پیش از
برگزاری «ژنو »3-نشستی در ریاض
برای معارضان سوری برگزار کند.

