اخبار داخلی

بدانید دولت همه توان و قدرت
خ���ود را به کار گرفته و باز هم به
کار خواه���د گرفت و باوجود تمام
های دشمن برای ناامید کردن
توطئه
مردم ،اما به آینده امیدواریم.
این مطلب را حجت االس�ل�ام
والمسلمین دکترحس���ن روحانی
رئیس جمه���وری دیروز در خاتمه
آخرین نشست هیأت دولت در سال
 1397ب���ه خبرنگاران اعالم کرد و
خطاب به ملت ایران گفت :مطمئن
باشید لحظه ای از توطئههای دشمن و
مشکالت مردم غفلت نمی کنیم و با
همه توان مشکالت را حل می کنیم و
دشمنان جمهوری اسالمی ایران هیچ
گاه به اهداف خود نمی رسند.
وی با تبریک میالد با سعادت
امیرالمومنین علی علیه الس�ل�ام و
همچنین نوروز باستانی ،به تشریح
عملکرد دولت در یک سال گذشته
پرداخت و اظهارداشت :در سال 97
مردم بزرگ ایران هم س���ختی ها و
مشکالتی را داشتند و هم حماسههای
بسیار بزرگی را آفریدند؛ در سختی و
مشکالت هم دشمنان این ملت همه
توان خودشان را علیه ملت ایران به
کار بردن���د و هم نامهربانی طبیعت
را داشتیم.
روحانی افزود :در تابستان سالی
که رو به پایان هس���تیم ،هم مردم از
لح���اظ آب و هم از لحاظ برق در
س���اعات و در هفتههایی در مضیقه
بودند .البته وزارت نیرو در این زمینه
تالش های بسیار خوبی را انجام داد
و خداوند هم رحمت خود را بر ما
نازل کرد که امیدواریم سال آینده این
مشکالت بسیار کم باشد.
وی با اظهار اینکه ما در س���ال
گذشته چهار هزار مگاوات برق آبی
خ���ود را از دس���ت دادیم و در آن
شرایط با توجه به کمبود آب و برق،
مردم در مضیقه قرار گرفتند ،اضافه
کرد :در طول س���الی که رو به پایان
هستیم ،هشت نیروگاه با ظرفیت بیش
از یک ه���زار و  200مگاوات وارد
مدار شد واین قدم بسیار مهمی است
و از طرف دیگر ما  1/1میلیارد متر
مکعب آب را امس���ال مهار کردیم و
به همین مقدار یا کمی بیشتر در سال
آینده هم مهار می کنیم.
رئیس جمهوری افزود :همچنین
در سال  97بیش از یک هزار و 500
روستا را آبرسانی کردیم و انشاءاهلل
س���ال آینده این رقم بیشتر می شود.
سه هزار روستا هم امسال گازرسانی
شد که س���ال آینده این روند ادامه
می یابد.

وی در ادامه از برقدار شدن همه
روستاهای دارای باالی  10خانوار خبر
داد و تاکید کرد :اگر مشکلی در سال
جاری وجود داشت ،دولت به فکر
بود؛ این که برخی اتهام میزنند که
مشکالتی هست و دولت برنامه ریزی
و توجه نمی کند ،دولت میداند مردم
در تابستان مشکل داشتند به همین
دلیل هشت نیروگاه اضافه و آب ها
مهار شد.
روحانی به افزایش طرح های
فاضالب شهری در سال  97و اقدامات
انجام شده برای تامین نیازمندی های
بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت:
بیش از  30طرح فاضالب و  9بخش
پاالیش و تصفیه آب را امسال به ثمر
رساندیم .دولت با همه توان به دنبال
این طرح است و سال آینده هم آن
را ادامه می دهد.
وی خاطرنش���ان کرد :عالوه
بر نامهربانی طبیعت ،دشمنان قسم
خ���ورده ما با تمام ت���وان آمدند تا
جلوی پیشرفت کشور و زندگی عادی
م���ردم را بگیرند .آمریکایی ها بدون
هیچ دلیلی همانطور که از بس���یاری
از تعهدات خود خارج ش���دند ،از
تعهدشان در برجام هم خارج شدند
و به قول خودشان شدیدترین تحریم
را علیه ملت ایران اعمال کردند.
رئیس جمهوری اضافه کرد :این
اقدام آمریکا بر این مبناست که آنها
فکر میکنند اگر تحریم را ادامه دهند
و فش���ار را بیشتر کنند ،میتوانند به
ای���ران برگردند .یعنی هدف آمریکا
یک هدف بیشتر نیست و آن اینکه
میخواهد به تهران برگردد و باردیگر
بر مردم مس���لط شود که این هدف
امکان ناپذیر است.
وی تصری���ح کرد :ملتی که در
طول مبارزاتش���ان از سال  1341تا
پیروزی انقالب و  40س���ال بعد از
پیروزی انقالب ایستادگی کردند ،باز
هم ایس���تادگی می کنند و دشمن به
اهدافش نمی رسد.
رییس دولت تدبیر و امید یادآور
شد :ملت ایران کاروانی است که در
بخش اجرا در راس آن کاروان تدبیر
و امید اس���ت .مسیری را از سال 92
شروع کردیم و پیش رفتیم .هدف ما
روشن بود و قله ای که بنا بود فتح
کنیم ،روش���ن بود ،به برخی قله ها
رسیدیم و برخی دیگر هم در مسیر راه
ما بود .البته راهزنان به ما حمله کردند
و نظم و مس���یری که می خواستیم
برویم هم مقداری متوقف شد و یک
مقدار کار برای ما س���خت شد .در
نظ���ر بگیرید یک قدرت بزرگ مثل

_ قبلازآنکهتأسیسسایتفردوبهصورترسمیاعالم
شود ،به محمد البرادعی این مسأله را اعالم کردیم و گفتیم که در
حال ساختن مکانی در فردو هستیم.
_در حوزه هس���تهای ،کارها به ص���ورت عالی پیش
های اتمی
رود .من دو ،سه روز پیش بوشهر بودم و نیروگاه
می
های این
بوشهر  ۲و  ۳در حال ساخته شدن است .زیرساخت
ها مترمکعب خاکبرداری
ها س���اخته شده و میلیون
نیروگاه
ش���ده و از هزاران تن بتن و سیمان استفاده شده ولی بتن
ها است ،دو ،سه ماه دیگر
بعدی که مربوط به زیرساخت
شود.
ریخته می
ای���ن مطلب را دکتر علی اکبر صالحی معاون رئیس
جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی در خاتمه جلسه هیأت
دولت در گفتگو با خبرنگاران اعالم کرد و گفت :البرادعی در
حال رفتن به واشنگتن بود که آقای سلطانیه سفیر وقت ایران
نامه اعالم ساخت فردو را در فرودگاه به ایشان رساند .این
نامه در زمانی بود که فردو هنوز تجهیز نشده بود.
صالحی اظهار داشت :سال  ۹۷سال پر چالشی برای
تر،
ها آن است که ما را مقاوم
ی این چالش
مردم بود ولی خوب 
کند تا در برابر کید و مکر دشمن
تر می
تر و با تجربه
پخته
بهتر بایستیم.
ها باور کنند
وی خاطرنشان کرد :طول کشید تا خیلی
اند آمریکا دشمن
آمریکا دشمن ماست ولی االن همه باور کرده
ماست و از موافق و مخالف و از انقالبی و ضدانقالبی موافق
هستند کار دولت آمریکا ،ظالمانه است و از ابتدا که مقام
معظم رهبری تاکید داشتند به این دولت و دولتمردان امریکا
شود و
شود اعتماد کرد ،این مسأله به خوبی دیده می
نمی
خود دستاورد بزرگی است.
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه ایران قبل از
انقالب در مدار سیاسی غرب به ویژه آمریکا قرار داشت
و غالم حلقه به گوش آنها بود ،ابراز داشت :االن ایران در
ها
مدار سیاسی خود قرار دارد و این مسئله برای آمریکایی
قابل تحمل نیست ،بنابراین ملت باید هزینه این مسئله را
هم بدهد ولی اگر ما استقامت کرده و مقاومت کنیم ،یقینا از
این گردنه عبور خواهیم کرد و شرایط آینده ،بسیار روشن
و تابناکی خواهد بود.
فروشیم،
وی اضافه کرد :با مقدار نفتی که ما امروز می
شوند ولی کشورهای حوزه خلیج
 ۸۱میلیون نفر اداره می
فروشند و جمعیت آنها
فارس ،دو ،س���ه برابر ما نفت می
خواهیم به
دو ،سه میلیون نفر هم نیست .یعنی ما اگر می
نسبت جمعیت نفت بفروشیم باید چهل ،پنجاه میلیون بشکه
فروختیم.
نفت می
جمهوری با بیان اینکه حس فس���اد از
معاون رئیس
شود بیشتر است ،تاکید کرد :اگر
اصل فسادی که انجام می
شد با این شرایط
فساد عظیمی در کشور وجود داشت ،می
مملکت را اداره کرد؟ با اقداماتی که در کشور انجام شده،
ایم.
ما در گندم و محصوالت اصلی کشاورزی خودکفا شده
ایم که اینها
در تولید بنزین ،گازوئیل و گاز خودکفا ش���ده
های بزرگی اس���ت که انجام ش���ده و ملت روی پا
قدرت
ایستد.
خودش می
بهره مندی  1950روستا از نعمت آب سالم
دولت در س���ال جدید  1950روس���تای کشور را از
نعمت آب سالم آشامیدنی بهره مند خواهد کرد.
دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو دیروز در خاتمه جلسه
هیأت دولت با بیان این مطلب به خبرنگاران گفت :امسال
بیش از یک میلیون و  170هزار نفر از هموطنان در 1511
روستا به شبکه آب بهداشتی سالم دسترسی پیدا کردند و قرار
است سال آینده  1950روستای دیگر با بیش از یک میلیون
و  200هزار نفر جمعیت از این نعمت برخوردار شوند.
وی گفت :همچنین امس���ال  9تصفیه خانه بزرگ به
بهره برداری رس���ید که با برنامه ریزی های انجام شده در
س���ال آینده  11تصفیه خانه دیگر هم وارد مدار می شود
و در مجموع جمعیتی حدود یک میلیون و  300هزار نفر
تحت پوشش قرار می گیرند.
اردکانیان با اشاره به اقدام های وزارت نیرو در بخش
فاضالب گفت :امس���ال  31تصفیه خانه بزرگ فاضالب
ک���ه  1/5میلیون نفر را تحت پوش���ش قرار می دهد ،به
برداری رس���اندیم و در تالش هس���تیم در سال آینده
بهره
 21تصفیه خانه دیگر را با توان پوشش جمعیت  3میلیون
نفری وارد مدار کنیم.
وی با اشاره به اهمیت توسعه شبکه آبیاری و زهکشی
برای تامین مواد غذایی مورد نیاز کشور ،گفت :ما در سال
 97موفق شدیم این شبکه های آبیاری را در  56هزار هکتار
زمین اجرا کنیم و در تالش هستیم در سال آینده  46هزار
هکتار زمین هم به این شبکه اضافه شود.

رئيسجمهوري :به آينده اميدواريم

آمریکا یا یک ابرقدرت ،صهیونیزم و
ارتجاع منطقه همه دس���ت به دست
هم دادند ت���ا ملت ایران را به زانو
درآورند و انتقام  40س���اله خودشان
را بگیرند.
وی همچنین به نوس���انات در
بازار ارز اشاره کرد و گفت :در زمینه
ارز و قیمت کاال مشکالتی درست
کردند ،اما دولت نه ناامید و نه خسته
شد و نه دست روی دست گذاشت.
ما به محض این که مشکل ارز را پیدا
کردیم به طور مداوم به فکر این بودیم
که چگونه این نابسامانی و تنش هایی
که به وجود آمده را مهار و کنترل کنیم.
روحانی افزود :نسبت به آنچه که فشار
بر روی ما بود و تحریم هایی که علیه
ما اعمال کردند ،بخش های مختلف
دولت به خصوص بانک مرکزی و
تالش هایی که انجام گرفت تا حد
زیادی ،قیمت ارز را کنترل کردیم و
نگذاشتیم به آن صورت نابسامان و
بی ترمز حرکت کند.
وی ادامه داد :یک مهار نس���بی
انجام شد؛ البته این به آن معنا نیست
که قیمت ارز امروز متعادل است و
به نقطه مطلوب رس���یده ایم ،اما آن
هدفی که دیدید و در تبلیغات خارجی
م���ی گفتند قیمت ارز امروز و فردا
چند می شود ،ما توانستیم مهار کنیم
همانطور که آنها می خواستند تورم
روزانه باال برود .
رئیس جمهوری همچنین گفت:
در ماه های ش���هریور و مهر امسال
مش���کالت زی���ادی در زمینه تورم
داش���تیم؛ این ماه هایی بود که تورم
به هفت واحد درصد رس���ید اما ما
توانستیم آن را مهار کنیم و در دی به
 1/6درصد برسانیم و تورم ماهانه را
مهار کردیم  .اما در عین حال فشار و
سختی به خصوص در برخی اقالم بر
مردم وارد شد و آنها توانستند امسال را
با سختی ،فشار و مشکالت بگذرانند.
وی به وظایف رسانه ها اشاره کرد و
گفت :وظیفه مهم رسانه های کشور
ایجاد امید بیشتر در جامعه و وحدت
است .به اعتقاد من با این دو اصل باید
به آینده امیدوار باشیم و آینده برای
ما روشن باشد .ما باید متحد باشیم
البته سختی و مشکالت وجود دارد
اما می توان از آن عبور کرد.
روحانی افزود :آمریکا در تالش
هایی که در این مدت انجام داد ،تقریبا
برای اهدافی که مدنظر داشت ناموفق
بود .روزی که از برجام خارج ش���د،
انتظ���ارش این بود که روز بعد ایران
هم خارج شود .همچنین انتظارش این
بود که اروپا از او حمایت کند و او

تنها نماند که به هیچ یک از اهداف
خود نرس���ید .یعنی ما حساب شده
و براس���اس منافع ملی خود حرکت
کردیم و اکنون مورد تحس���ین همه
کشورها هستیم.
وی همچنین گفت :ما توانستیم
هم در دادگاه بین المللی الهه و هم
در دادگاه های اروپایی چند رای به
نفع خود بگیریم و معنای آن این است
که ما توانستیم در زمینه های حقوقی
هم آمریکا را شکس���ت دهیم و البته
این راه را باید ادامه دهیم.
رئیس جمهوری یادآور ش���د:
ام���روز در دولت اع�ل�ام کردم که
مع���اون حقوقی رئیس جمهوری ،
وزیر دادگستری و وزیر امور خارجه

نفر از مسئولین رده باال حضور داشتند،
خدمت ایشان گفتم که ما امروز در
شرایط جنگ روانی و اقتصادی هستیم
آیا قبول دارید که ما در شرایط جنگ
هستیم یا نه؟ ایشان فرمودند بله قبول
دارم در شرایط جنگ هستیم .گفتم آیا
قبول دارید که در شرایط جنگ کشور
نیاز به یک فرمانده دارد که جنگ را
اداره کند و همه کمک کنند.
وی یادآورشد :عین زمان جنگ
تحمیل���ی که امام فرمانده بود و بعد
فرماندهی را در بخش���ی به آیتاهلل
هاشمی و بخشی به مقام معظم رهبری
که آن موقع رئیس جمهوری بودند،
واگذار کردند و آنچه ایشان میگفتند
همه اطاعت میکردند و کار را پیش

زیادی گرفتیم.
رئیس جمهوری یادآورش���د:
برای آنها که حقوق ثابت دارند و در
س���ختی بیشتر قرار دارند ،در حدی
که توانس���تیم  ۲۰درصد هم برای
بازنشسته ها و هم کسانی که شاغل
هستند ،اضافه کردیم .حاال با ترتیبی که
مجلس تغییر داده و قانون شده ما عمل
کنیم و برای کارگران هم به همین
می
صورت تصمیمگیری میشود.
وی اظهارداش���ت :در بخش
پزش���کی هم ما امروز تصمیم الزم
را اتخاذ کردیم .همچنین اقشار بسیار
مستضعف جامعه که تحت پوشش
کمیته امداد و بهزیستی هستند .ما حتی
پشت نوبتی ها( متقاضیان زیرپوشش

مسئول هستند که الیحه شکوائیه ای
را علیه همه آنهایی که در آمریکا در
ای���ن تحریم و طراحی و اجرای آن
دخالت دارند به عنوان جنایت علیه
بشریت تدوین کنند و در یک دادگاه
صالح در داخل کش���ور مطرح کنند
که البته اگر دادگاه به نفع این الیحه
حکم دهد ما در مراحل بعد هم این
حکم را دنبال می کنیم.
وی ب���ا اظهار اینکه دنیا بداند
کاری که آمریکا کرده ،علیه حکومت
ایران و علیه فناوری هسته ای نبوده
بلکه علیه سالمت ،محیط زیست ،
زندگی عادی ،مواد غذایی و دارویی
مردم ایران بوده ،افزود :در این الیحه
قضایی به طور مفصل و شفاف روشن
می شود که چه اقداماتی را باید در
آینده انجام دهیم.
رئیس دولت دوازدهم در بخش
دیگری اظهارداشت :ما برای این که
بتوانیم از این مرحله عبور کنیم ،نیاز به
ابزار جدیدی داشتیم؛ من در سخنانی
یک بار خصوصی خدمت مقام معظم
رهبری رسیدم و یکبار هم پنج شش

بردیم.
روحانی اضافه کرد :من پیشنهاد
ک���ردم فرماندهی این جنگ را خود
مقام معظم رهبری قبول کنند .گفتم
ش���ما فرماندهی را قبول کنید و ما
همه تابع شما هستیم و دولت با همه
توان فرامین ش���ما را اجرا میکند و
ایشان هم در جلسه خصوصی و هم
جلسهای که مسئولین دیگری بودند،
فرمودند بله زمان جنگ است و ما نیاز
به فرمانده داریم ولی این فرمانده باید
رئیس جمهوری کشور باشد.
وی ادام���ه داد :ما برای اینکه
بتوانیم مشکالت را حل و فصل کنیم،
از لحاظ س���اختاری وارد شده ایم و
قدم های الزم را برداشتیم .خود مقام
معظم رهبری گفتند روسای سه قوه و
تعدادی دیگر از افراد مشخص با هم
در شورای عالی هماهنگی اقتصادی
بنشینند و تصمیماتی را که ضروری
میدانند ،اتخاذ کنند و تصمیمات این
جلس���ه باید برای همه الزم االجرا
باش���د .این تصمیم در همین بحث
ارز دست ما را باز کرد و تصمیمات

ق���رار گرفتن بیمه) را وارد کردیم و
به اینه���ا هم در حد توانمان کمک
می کنیم.
رئیس قوه مجریه خاطرنش���ان
کرد :پرداختی ما( بابت دس���تمزد
مش���موالن کمیته امداد و بهزیستی)
نس���بت به چند سال پیش  ۴برابر
شده است ولی در عین حال باز هم
نیازمندی آنها حتما بیشتر از آن چیزی
است که امروز پرداخت میکنیم .برای
سال آینده همه توانمان را برای اشتغال
م���ردم و برای اینکه تولید بتواند راه
خود را ادامه دهد و کاالهای اساسی
در دس���ترس مردم قرار گیرد ،به کار
می گیریم.
وی با اش���اره به اینکه امسال
 ۱۵میلیارد (دالر) برای اینکه کاالی
اساس���ی در اختیار مردم قرار بگیرد،
پرداخت کرده ایم و سال آینده هم این
کار را انجام میدهیم،گفت :برخی در
شیوهای که انجام دادیم ،ایراد دارند.
ممکن است ما در شیوه مان در سال
آینده تغییراتی بدهیم ولی اصل اینکه
 ۱۵میلیارد دالر را برای تامین کاالی
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های احداث سدهای جدید
وزیر نیرو با اشاره به مزیت
اظهار داشت :با احداث سدهای جدید در سال  97موفق
شدیم  1/1میلیارد متر مکعب آب در کشور را مهار کنیم و
طبق برنامه در سال  98در صددیم یک میلیارد و  300میلیون
متر مکعب دیگر به ظرفیت مهار آب کشور اضافه کنیم.
وی از سدها به عنوان یکی از راههای کنترل سیالب و
کاهش خسارت مادی و جانی ناشی از آن یاد کرد و گفت:
امس���ال با توجه به افزایش بارش ها در کشور ،به برکت
وجود همین سدها توانستیم خطرات ناشی از سیالب را در
کشور به نحو مناسبی مدیریت کنیم.
اردکانیان با اش���اره به آغاز سفرهای نوروزی به مردم
توصیه کرد در سفرهای نوروزی به هشدار بروز سیل در
مسیل ها و سیالب ها توجه کنند.
وی درباره وضعیت برق هم در سال  97اظهار داشت:
امس���ال هشت نیروگاه جدید وارد مدار شد که یک هزار
و  215مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه کرد و
برای سال آینده تالش می کنیم  22نیروگاه جدید را وارد
مدار کنیم تا  4400مگاوات ظرفیت جدید در شبکه برق
کشور اضافه شود.
وزیر نیرو از سرمایه گذاری  16هزار و  200میلیارد
تومانی دولت و بخش خصوصی در سال  97برای صنعت
آب و برق و بهبود شبکه فاضالب خبر داد و اظهار امیدواری
ریزی مناسب بتوان مصرف آب و برق را به
کرد با برنامه
ش���کل مناسبی مدیریت کرد تا با افزایش تولید و اجرای
طرح های توسعه ای شرایط اوج مصرف را تابستان سال
 98به راحتی پشت سر گذاشت.
باید با انتظارات مردم منطبق شویم
دکترمحمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری هم به
خبرنگاران گفت :مردم از حکومت و دولت انتظاراتی دارند.
ما باید خود را با آنان تطبیق دهیم ،نه اینکه خودمان را محور
بدانیم و بگوییم مردم خود را با ما تطبیق دهند.
وی ادامه داد :در جمهوری اسالمی ایران همان طور
که بارها رهبری گفتند و قانون اساسی تایید کرده ،قدرت بر
اساس رای مردم تعیین می شود و مردم حافظ تداوم نظام
هستند و بزرگترین سرمایه ما محسوب می شوند و اگر کسی
غیر از این صحبت کند به بیراهه رفته است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری یادآور شد :اخیرا شنیدم که
ای
یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه
گفته است که مردم چه کاره اند؛ در پاسخ باید گفت که
مردم همه کاره اند ،ما نمی توانیم بدون نظر مردم هرکاری
که دلمان می خواهد را انجام دهیم.
وی در پاس���خ به س���والی درباره نامه رئیس دولت
اصالح���ات به رئیس جمهوری گفت :من وجود این نامه
را تایید نمی کنم؛ هیچ بحثی در رابطه با اس���تعفا در پنج
سال و نیم گذشته مطرح نبوده است؛ افرادی مطالبی را با
چند واس���طه مطرح می کنند که بیشتر برای مطرح کردن
خودشان است.
واعظی افزود :اگر دکتر روحانی در این مقطع خاص هم
رئیس جمهوری نبود،با تمام وجود مسئولیت می پذیرفت و
برای حل مشکالت مردم تالش می کرد ،از این رو امروز
که مس���ئولیت دارد به مردم و رای آنان وفادار اس���ت و تا
زمانی که مشکل وجود دارد و مردم بخواهند ،در مسئولیت
خود باقی می ماند.
وی در پاسخ به سوالی درمورد سفر دکتر روحانی به
عراق به دیدارهای رئیس جمهوری با مردم ،مسئوالن فعلی
و قبلی و گروه های سیاسی عراق اشاره کرد و گفت :در
این سفر دیدار با آیت اهلل العظمی سیستانی که بیش از یک و
ساعت و نیم طول کشید و دیگر مراجع عظام تقلید انجام شد
که مالقات خوبی بود و به نظرم سفر بسیار موفقی بود.
رئیس دفتر رئیس جمهوری بیان داش���ت:این سفر
های دوجانبه ،منطقه ای و بین المللی داشت و همچنین
پیام
به دلیل آنکه آمریکایی ها بر روابط ایران و عراق بس���یار
حساس هستند ،این سفر پیامی هم برای آنها داشت .حجم
مبادالت ما  ۱۲میلیارد دالر است که می توانیم آن را افزایش
دهیم و فضا برای کار بسیار خوب است.
وی در پاس���خ به اظهارات یکی از فعاالن سیاس���ی
کنند خودشان
گفت :کس���انی که این سخنان را مطرح می
اصال مقبولیت ندارند و اگر آنها نظرس���نجی برگزار کنند،
شوند .مردم االن مشکل دارند و ما آن
وارد این بحث نمی
را پنهان نمی کنیم .چندین ماه است می گوییم مشکالت
مردم را می دانیم.
این مقام مسئول افزود :به شکل مرتب اطالعات را از
کنیم
های دولتی جمع آوری می
همه دستگاه ها غیر از دستگاه
و به رئیس جمهوری و مسئوالن منتقل می کنیم برای اینکه

با مردم زندگی کنند و برای آنها تصمیم بگیرند.
وی افزود :همانطور که هفته گذشته مقام معظم رهبری
فرمودند؛ نباید با آنچه که آمریکا و دش���منان داخلی تبلیغ
کنند هم صدا شویم .سال آینده ،سا ِل انتخابات مجلس
می
اس���ت که از نظر سیاس���ی باید مقداری مراقبت ها بیشتر
ش���ود .تالش کنیم انتخابات خوب و پرشوری با حضور
گسترده مردم داشته باشیم و اجازه ندهیم دشمن از تبلیغات
زودرس انتخابات استفاده کند و بگوید در داخل التهاب و
اختالفات وجود دارد.
واعظی حل و فصل مسائل اقتصادی چون گرانی و
س���ختی معیشت مردم و تحریم ها و فشارهای آمریکا را
دو موضوع مهم در س���ال آینده عنوان کرد و گفت:باید از
ها
ها و جناح
نظر سیاسی و اجتماعی در داخل کشور ،گروه
اختالفات را کنار بگذارند و روی مشترکات سرمایه گذاری
کنند .ان ش���اء اهلل برابر فش���ار آمریکا و صهیونیسم موفق
شویم.
وی با اش���اره به برخی حواشی ایجاد شده پیرامون
استعفای وزیر امور خارجه و عدم حضور او در دیدار رؤسای
جمهوری ایران و سوریه گفت :دفتر رئیس جمهوری از این
سفر اطالع نداشت و من زمانی که آقای اسد وارد حیاط
ریاست جمهوری شدند ،از موضوع مطلع شدم.
رئیس دفتر رئیس جمهوری اضافه کرد :درباره خود
استعفای آقای ظریف که همه صحبت کردند ،اما آنچه درباره
عدم حضور ایشان در جلسه دیدار رؤسای جمهوری مطرح
شده باید بگویم که اگر دوستان ما بتوانند شرایطی که امروز
در سوریه وجود دارد را خوب تجسم کنند و مسیری که
رئیس جمهوری سوریه برای آمدن به ایران طی می کنند را
بشناسند و بدانند که فضا دست چه کسی است ،قضاوت
شود.
تر می
کردن برای آنها مقداری راحت
وی یادآورشد :درباره سفر بشار اسد به تهران به دلیل
ای تصمیم گیری شد؛ چرا که قرار نبود
مسائل امنیتی لحظه
کسی در داخل سوریه متوجه شود و در ایران هم دو سه
نفر بیشتر مطلع نبودند.
واعظی گفت :در نهاد ریاست جمهوری و دفتر رئیس
شود
جمهوری هیچ کسی مطلع نبود؛ حرف هایی که بیان می
مبنی بر اینکه دفتر رئیس جمهوری باید موضوع را به آقای
داد باید بگویم خود دفتر هم از موضوع
ظریف اطالع می
ای که آقای اسد وارد
اطالع نداشت .یعنی من همان لحظه
حیاط ریاس���ت جمهوری شد متوجه شدم که میهمان ما
کیست؛ بر همین اساس مطالبی که برخی مطرح می کنند،
به هیچ وجه صحیح نیست.
وی خاطرنشان کرد :دلیل آنکه من تاکنون در این باره
خواستم به هیچ وجه
ام آن اس���ت که نمی
صحبت نکرده
وارد فضایی شوم که در آن به دنبال مقصر باشم؛ حضور
آقای ظریف در دولت آنقدر برای من اهمیت دارد که اگر
گفته شود خطایی در دفتر رئیس جمهوری یا نهاد ریاست
جمهوری شده است ،ارزش کمتری برای من دارد ،بر همین
کنم که در این مورد در دفتر رئیس جمهوری
اساس فکر می
و نهاد ریاست جمهوری هیچ کسی نه مقصر است و نه از
موضوع اطالع داشته است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در ادامه درباره گفتگویی
ای
از وی و اینکه گفته اید ما در مذاکرات برجام هیچ نشانه
از جمهوری خواهان برای خروج از برجام نداشتیم ،گفت:
من چنین چیزی نگفتم،من گفتم تحلیل و برداش���ت ما و
تاریخ گذشته جمهوری خواهان یا دموکرات های آمریکا
در هیچ دوره ای از ریاس���ت جمهوری گذشته این نبوده
است که اگر حزبی حاکم است ویک تعهد بین المللی را
امضا می کند،اگر حزب دیگری در انتخابات برنده ش���ود،
قرارداد و تعهد را لغو کرده و آن را نمی پذیرد و ما چنین
برداشتی نداشتیم.
وی گفت :در تاریخ آمریکا هم سابقه نداشته که دولتی
از جمهوری خواهان و دموکرات ها سر کار بیاید و از این
تعداد کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی خارج شود یا این
مقدار رابطه آمریکا را با متحدین خود به هم بزند.
تولید خودرو از  4هزار دستگاه فراتر رفت
رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت هم پس
از خاتمه نشست هیأت وزیران به خبرنگاران گفت :میزان
تولید  2خوروس���از بزرگ کشور چند ماه پیش  1200تا
 1500دس���تگاه در روز ب���ود اما با اقدامات و اصالحات
انجام ش���ده میزان تولید اکنون از  4هزار دس���تگاه در روز
عبور کرده است.
وی درباره پرداخت تس���هیالت به قطعه سازان اظهار
داشت :قرار بود  4هزار میلیارد تومان به قطعه سازان پرداخت
شود که تاکنون بیش از  3هزار میلیارد تومان پرداخت شده

است .البته اقدامات دیگری هم انجام شده که از جمله آنها
می توان به آغاز اصالحات ساختاری و مدیریتی ،فروش
امالک مازاد و داخلی سازی قطعات وارداتی اشاره کرد که
آثار مثبت اجرای این طرح ها را هم مشاهده می کنیم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :با افزایش تولید
خودرو ،توان خودروسازان برای ایفای تعهدات افزایش یافته
و میزان تحویل خودرو چند برابر شده است .همچنین قطعه
سازانی که مشکل جدی داشتند ،اکنون فعال شده اند.
وی با اظهار اینکه سیاست هایی که شروع کرده ایم
شامل یک بسته  10یا  11محوری است که به تدریج آثار
خود را نشان خواهد داد ،اظهار داشت :قیمت خودرو در
این هفته نسبت به هفته های قبل حدود  10درصد کاهش
داشته است.
رحمانی درباره ارزیابی فضای کاری سال آینده گفت:
برای س���ال آینده فرصت های جدی���دی وجود دارد و
هایی هم بر مبنای اقتصاد مقاومتی تعریف کرده ایم.
پروژه
وی با بیان اینکه تحریم ها عالوه بر ایجاد مشکالت،
فرصت هایی را هم فراهم کرده اند ،اضافه کرد :در برخی
های
صنایع مانند لوازم خانگی ،پوشاک ،صنایع معدنی ،شرکت
دانش بنیان و فناوری فرصت های جدیدی ایجاد شده است.
با این نگاه می توان گفت که سال آینده برای بخش صنعت
و تولید ،سال فرصت زایی باشد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه باید سال
آینده از فرصت ها بهتر اس���تفاده کنیم ،اضافه کرد :تالش
کنیم بجای اتاق ها و کلینیک های بحران ،کلینیک های
می
درم���ان را راه ان���دازی کنیم تا از ظرفیت های واحدهای
تولیدی بیشتر استفاده شود .تولید در کشور با تالش مردم و
صنعتگران جریان دارد چنانکه تولید ما همانند سال قبل بوده
و حتی در بخش هایی بهتر هم شده است .البته مشکالتی
مانند نوسان نرخ ارز و تالطم های بازار را داشتیم که تالش
شده این مشکالت رفع شود.
وی در پاس���خ به ادعای یکی از نمایندگان مجلس
که اعالم کرده بود  60درصد خودروهای تولیدی به افراد
خاص واگذار شده است ،گفت :با توجه به اینکه همه افراد
می توانند از طریق کد ملی و اینترنتی ثبت نام کنند ،این
اتفاق رخ نمی دهد .اگر فروش از طریق نمایندگی ها انجام
می شد ،شاید امکان وقوع اینگونه تخلفات وجود داشت اما
شود
وقتی که ثبت نام به صورت اینترنتی است مراقبت می
که این اتفاق رخ ندهد.
حمایت دولت از صندوق های بازنشستگی
محمد شریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ه���م در گفتگو با خبرنگاران از حمایت  81هزار میلیارد
تومانی دولت از صندوق های بازنشستگی در بودجه سال
آینده س���خن گفت و افزود :این اطمینان وجود دارد که با
حمایت دولت ،صندوق ها دچار کسری نشوند.
وی با اشاره به اینکه در سال آینده تالش دولت بر
حمایت از قش���ر ضعیف جامعه و دارندگان درآمد ثابت
خواهد بود زیرا ش���رایط تحریم نخستین آثار را بر سبد
هزینه ،رفاه و معیشت آنها داشته است ،ادامه داد :امسال به
دلیل محدودیتهای مالی امکان توجه ویژه به این اقشار
وجود نداش���ت؛ هرچند که با دستور رئیس جمهوری،
به افرادی مانند کارکنان دولت ،بازنشس���ته ها ،مددجویان
کمیته امداد و بیمه شدگان که شناسنامه مشخص درآمدی
داشتند ،کمک شد.
ش���ریعتمداری افزود :در سال آینده مقررات حاکم،
مقررات بهتری خواهد بود و در مورد حداقل دس���تمزد
تصمیمات خوبی با همکاری دولت و مجلس گرفته شده
است و حداقل دستمزد در سال  98می تواند بخش قابل
مالحظه ای از تغییرات افزایش سطح عمومی قیمت ها را
پوشش دهد.
وی به رفع نگرانی ها در مورد واردات مواد اولیه تولید
اشاره کرد و گفت :با هموار شدن مسیر و تالش هایی که
صورت گرفته ،اکنون مسیر واردات دارای تضمین بهتر و
بیشتری است که نشان می دهد می توان از روند بیکاری
جلوگیری کرد.
های
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سیاست
اش���تغال فراگیر در س���ال آینده ادامه داد :این سیاست ها
شامل اشتغال دانش آموختگان و تامین کمک هزینه بیمه
آنها ،تامین منابع برای توس���عه اشتغال پایدار روستایی با
 12هزار و  800میلیارد تومان منابع (با نرخ س���ود چهار
درصد و  6درصد) ،توسعه مشاغل خانگی ،توسعه مشاغل
وابس���ته به فناوری اطالعات ( )ITو فناوری اطالعات و
ارتباط���ات ( )ICTو فعالیت های نو بنیان و نوبنیاد فعال
خواهد بود.
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نفت  ،طال  ،سكه و ارز
اساس���ی اختصاص دهیم و مردم در
این زمینه در زحمت نباشند،حتما این
مسیر را ادامه خواهیم داد.
روحانی ب���ا بیان اینکه کمک
های کاالیی را در س���ال آینده هم
انجام میدهیم و از ستاد حمایت هم
تعزیرات خواست بیش از گذشته در
صحنه باشند ،گفت :دولت برای اینکه
مردم در رفاه باشند با سختی ارز را
تهیه می کند و کاال را با کش���تی یا
هواپیما یا هر وس���یله دیگری حمل
میکن���د و به مغازه می دهد که در
اختیار مردم قرار بگیرد .عده ای خیلی
خوب ،سالم و عادالنه این کاال را در
اختیار مردم میگذارند و عده ای هم
در پستوی مغازه طور دیگری برخورد
می کنند و این انصاف نیست.
وی با اظهار اینکه اکثریت وارد
کنن���دگان و صادرکنندگان آدم های
خوبی هستند ولی متاسفانه افرادی
هم داریم که حقوق مردم را مراعات
نم���ی کنند و به فکر منافع زودگذر
خود هستند ،گفت :اکثر مغازه دارها و
کسبه متدین هستند و مردم را دوست
دارند ،اما متاسفانه کسانی هم داریم
که مردم را مراعات نمی کنند .در این
مقطع باید تعزیرات و ستاد حمایت
بیش از پیش فعال شود و قوه قضائیه
ه���م که در این چند ماه کمک کرده
بیشتر کمک کند.رئیس جمهوری با
بیان اینکه همه مردم باید( برای عبور
از این شرایط) کمک کنند،خاطرنشان
کرد :ما در ش���رایطی هستیم که اگر
متحد باشیم می توانیم از سختی ها
عبور کنیم .دولت به تنهایی نمیتواند
ای���ن ها را حل و فصل کند .اما اگر
همه بیاییم حتم���ا میتوانیم از این
مسائل عبور کنیم.
رئیس دولت دوازدهم خاطرنشان
کرد :امیدوارم در سال آینده با وحدت
و هماهنگی و تالش بیش���تر شرایط
بهتری داشته باشیم و ان شاءاهلل دشمن
را از مسیر و اقداماتی که تاکنون به
ناروا انجام داده است ،مایوس کنیم.
وی در بخش دیگر از سخنان
خود با اش���اره به سفرهای نوروزی
گفت :همه کمک کنیم تا س���فرهای
سالمی داشته باشیم و مردم به سالمت
برون���د و برگردند .مامورینی که در
سفرهای نوروزی برای اسکان و کمک
به مردم در جاده ها مس���ئولیتهای
ف دارند بتوانند بیش از پیش
مختل��� 
ادای وظیف���ه کنن���د و بخش های
بهداش���ت ،اورژانس و هالل احمر
تالش خود را مضاعف کنند.
روحانی ضم���ن قدردانی از
رسانهها و اصحاب خبر اظهارداشت:

در طول سال شما در کنار مردم بودید
و تالش کردید و وقایع را برای مردم
بیان کردی���د و حتی دولت را نقد
کردی���د .همه اینها برای ما می تواند
بسیار مهم و ارزشمند باشد.
وی اضافه کرد :نقد س���ازنده
برای ما ارزشمند است و من تشکر
م���ی کن���م از آنهایی که این نقد را
دارند ،اما حتما نباید مردم را مایوس
کنیم و ش���کاف ایجاد کنیم .حتما
نباید خدمتگزاران را متهم کنیم.رئیس
جمهوری گفت :ش���هادت می دهم
همه بخش های دستگاه های اجرایی
تالش میکنند .همه وزرا ،معاونین و
در رده های مختلف مسئولیت همه
تالش می کنند .البته ممکن اس���ت
نقص و اشکالی هم داشته باشیم .شما
اصحاب رسانه باید به ما تذکر دهید
و انتقاد کنید و این ارزشمند است و
به مردم امید بدهید.
وی تصریح کرد :دشمن اصلی
و توطئه گر اصلی را از یاد نبرید ،من
در سخنرانی اخیرم در استان بوشهر
گفتم هرچه لعنت دارید بر کسی لعنت
کنید که این ش���رایط را برای کشور
به وجود آورده اس���ت؛ آمریکاییها،
صهیونیست ها و ارتجاع منطقه این
شرایط را به وجود آوردند.
این مقام مسئول اظهار داشت:
دیروز توانس���تیم  ۴فاز مهم پارس
جنوبی را به ارزش  11میلیارد دالر
افتتاح کنیم .این مدیریت کشور است.
همچنین  ۴اس���تان م���ا به راه آهن
سراس���ری متصل شده و این همه
روس���تا به آب ،برق و گاز متصل
شدند.
وی با اش���اره به اینکه بخش
س�ل�امت ما هم مثل گذشته تالش
میکند،اظهارداشت :ما امروز هم تاکید
کردیم طرح تحول س�ل�امت باید با
همان قدرت ادامه یابد و حتی وزیر
بهداش���ت قول داد تا پایان دولت
دوازده���م پرداختی  ۳۳درصد مردم
را به  ۲۵درصد برسانیم و ما موافقیم
این کار را انجام دهیم.
روحانی در پایان با اظهار اینکه
دولت وظایف خود را انجام میدهد
و طرح هایی را برای سال آینده مد
نظر داریم که ادامه میدهیم و به اطالع
مردم میرسانیم ،گفت :سال آینده سال
موالیمان امیرالمومنین است؛ تقریب ًا
با والدت ایش���ان که در همان روز
تحویل سال هست ،کار را شروع می
کنیم و پایان سال آینده هم با والدت
امیرالمومنین است که امیدواریم سال
علی بن ابیطالب برای همه ما مبارک
باشد.

ساعت رسمی کشور پس فردا به جلو
کشیده می شود

ساعت رسمی کشور روز پنجشنبه (پس فردا) یک ساعت به جلو
کشیده می شود.
به گزارش خبرنگار ما ،براساس "قانون تغییر ساعت رسمی کشور
" مصوب  1386مجلس ش���ورای اس�ل�امی ،س���اعت رسمی کشور در
ساعت  24اول فروردین هر سال یک ساعت به جلو کشیده می شود
ام شهریور به وضعیت سابق برگردانده خواهد
و در ساعت  24روز سی
ش���د.این تصمیم به منظور استفاده مطلوب از حداکثر روشنایی روز و
صرفه جویی در مصرف برق در فصل بهار و تابس���تان گرفته ش���ده
که س���ال هاست در ایران اجرا می شود.طبق این قانون ساعت رسمی
کشور ساعت  24پنجشنبه (پس فردا) به ساعت یک بامداد جمعه دوم
فروردین تغییر می یابد.

بازار جهاني

هر بشكه نفت سبك آمريكا (وست تگزاس)
هر بشكه نفت درياي شمال (برنت)
متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك
هر اونس ( 31/1گرم) طال
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 59/18دالر
 67/61دالر
 66/91دالر
 1305/85دالر

بازار داخلي

سكه طال طرح قديم (به وزن  8/13گرم)
 4400000تومان
سكه طال طرح جديد (به وزن  8/13گرم)
 4615000تومان
نيم سكه طال (به وزن 4/06گرم)
 2455000تومان
ربع سكه طال (به وزن  2/03گرم)
 1604000تومان
سكه يك گرمي
 850000تومان
هر گرم طالي  18عيار (بدون مزد ساخت)
 415560تومان
دالر آمريكا(نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
 4200تومان
دالر آمريكا(سامانه سنا  -میانگین بازار ثانویه و بازار آزاد)  12886/3تومان
دالر آمريكا(نرخ صرافی)
 12896تومان
يورو(نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
 4760/5تومان
يورو(سامانه سنا  -میانگین بازار ثانویه و بازار آزاد)
 14602/4تومان
يورو(نرخ صرافی)
 14792تومان
پوند انگلستان(نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
 5581/1تومان
پوند انگلستان(سامانه سنا  -میانگین بازار ثانویه و بازار آزاد)  16569/9تومان
پوند انگلستان(نرخ صرافی)
 17073تومان
درهم امارات (نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
 1143/7تومان
درهم امارات (سامانه سنا  -میانگین بازار ثانویه و بازار آزاد)  3458/9تومان
درهم امارات (نرخ صرافی)
 3512تومان

همتی :بانک مرکزی بر بازار ارز
مسلط است

س کل بانک مرکزی بر روند تعادلی بازار ارز با تدابیر اتخاذشده تأکید
رئی 
کرد و گفت :بانک مرکزی بر روند بازار مسلط است.
به گزارش تسنیم ،عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت :داشتم
اخب���ار خبرگزاریه���ا و کانالهای خبری را مرور میکردم كه به نکته جالبی
برخوردم ،خیلی برایم عجیب و تا حدودی مبهم بود.
وی افزود :در روزهای پایانی سال که مردم خسته از فشارهای اقتصادی،
در سایه آرامش نسبی ایجادشده در بازارها در تدارک خریدهای شب عید بوده
و نرخ ارز در بازار آزاد هم بهآرامی درحال کاهش است ،چند نفر از برادران
بزرگوار تالش کرده بودند با استفاده از توئیتر و سایر رسانهها موضوعی بهنام
 FATFرا مطرح کرده و با اصرار به مردم یادآوری کنند که فراموش نکنید FATF
مورد مخالفت اکثریت اعضای مجمع هست و چنین و چنان.
رئیسکل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه الحمدهلل بازار ارز حساسیت خود
را نس���بت به این نوع اظهارات تا حدود زیادی از دس���ت داده است ،افزود:
فارغ از این قبیل اظهار نظرهای شخصی که در زمان و مکان خودش محترم
است ،مطمئن ًا مجموعه نظام تدابیر الزم در اینگونه موضوعات را بهکار بسته و
تصمیمات خود را بر اساس منافع کشور اتخاذ خواهد کرد.
وی اظهار داشت :جالب اینکه تیم تحریم ترامپ از پمپئو گرفته تا بریان
هوک به محض ایجاد آرامش در بازار ارز کش���ور ،به جنگ روانی تکراری
«قطع کامل صادرات نفت ایران؛ بهزودی» متوسل میشوند.همتی افزود :مردم
مطمئن باشند ،فارغ از این مباحث ،بازار ارز با تدابیر اتخاذشده و در چارچوب
سیاستهای بانک مرکزی سیر تعادلی خود را طی میکند و بانک مرکزی هم
بر روند بازار مسلط است.

تصویب بودجه سال  ۹۸مناطق آزاد

جلسه شورای عالی مناطق آزاد
تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی عصر
دیروز به ریاس���ت معاون اول رئیس
جمهوری برگزار ش���د .دكتر اسحاق
جهانگيري در اين جلسه با اشاره به
سختي ها و دشواري هاي اقتصادي در
سال جاري گفت :مسائل و مشكالت
اقتصادي در س���ال  97باعث شد كه
مناطق آزاد تجاري -صنعتي كشور هم
با برخي محدوديت ها مواجه شوند.
معاون اول رئيس جمهوری با تقدير
و تشكر از تالش ها و زحمات دبير
ش���وراي عالي مناطق آزاد تجاري-
صنعتي و ويژه اقتصادي و روس���اي
مناط���ق آزاد تجاريـ صنعتي و ويژه
اقتصادي كشور در سال جاري اظهار
اميدواري كرد در س���ال  98با بهبود
شرايط اقتصادي كشور شرايط بهتري

براي فعاليت اقتصادي در مناطق آزاد
فراهم ش���ود.در اين جلسه بودجه
س���ال  1398و اصالحيه بودجه سال
 1397سازمان هاي مناطق آزاد تجاري
ـ صنعتي به تصويب رس���يد.در اين
جلس���ه همچنين طرح جامع مناطق
ويژه اقتصادي شيراز و گرمسار و طرح
جامع منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي
و طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي
سازمان منطقه آزاد قشم مورد بحث و
بررسي قرار گرفت و تصويب شد.در
اين جلس���ه افزايش سرمايه سازمان
منطقه آزاد ماك���و ،افزايش محدوده
منطقه آزاد چابهار ،تغيير گرايش منطقه
ويژه اقتصادي كازرون و تعيين سازمان
مسئول ،محدوده و گرايش مجاز منطقه
ويژه اقتصادي ميرجاوه هم به تصويب
رسيد.

پیش بینی بارندگی و سرما در تعطیالت نوروز

های
تعطیالت نوروز امسال به تناوب بارش
جوی فراوانی در اغلب اس���تان ها روی خواهد
داد.
این مطلب را خانم دکتر س���حر تاجبخش
مسلمان معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس
سازمان هواشناسی کشور دیروز به خبرنگاران
اع�ل�ام کرد و افزود :مس���افران نوروزی باید
بینی لباس گرم و تجهیزات زمستانی داشته
پیش
باش���ند چراکه بخصوص نوار شمالی کشور به
های مختلف ،دارای
تناوب تحت تاثیر س���امانه
ب���رف و باران خواهد بود.وی افزود :اکثر نقاط
کش���ور از فردا کاهش قابل مالحظه دما دارد
و ب���ارش برف موقتی و منفی ش���دن دما را
خواهند داشت.
رئیس س���ازمان هواشناسی کشور با بیان
های اول
اینکه آسمان اکثر نقاط کشور بین روز
تا چهارم فروردین صاف اس���ت و پدیده قابل
های چهارم
ای نداریم ،گفت:بین روز
مالحظ���ه
تا شش���م فروردین س���امانه جدیدی از غرب
شود که همه نقاط کشور بجز
کش���ور وارد می
جنوب ش���رق کشور را درگیر بارندگی و برف
خواهد کرد.
وی اف���زود :از هفتم تا دهم فروردین هم
هوا صاف و آفتابی است ،اما از یازدهم فروردین
سامانه دیگری هوای کشور را تحت تاثیر قرار
ده���د که بدین ترتیب در روز طبیعت (۱۳
می
فروردین) پیش بینی باران در نوار ش���مالی و
مرکز کش���ور را داریم .تاجبخش از مس���افران
نوروزی خواس���تبخص���وص در نقاط برف
های منتهی به شمال و شمال شرق
گیر و جاده
کشور مراقب باشند و از تجهیزات زمستانی و
گرمایشی استفاده کنند.
وی همچنی���ن در خص���وص پیش بینی
ها در نیمه دوم س���ال آبی جاری گفت:
بارش
پیش بینی بهار امسال ما ،بارش نرمال و باالتر

ها
از نرمال اس���ت و خوشبختانه تاکنون بارش
 17/6درص���د باالتر از حد نرمال بوده که پیش
کنیم این روند تداوم داشته باشد .معاون
بینی می
وزیر راه و شهرسازی افزود :برای سال زراعی
رو یعنی از مهر  ۹۸تا مهر  ۹۹هم امیدواریم
پیش
این مسیر تداوم داشته باشد ،اما مردم باید بدانند
که تعریف خشکس���الی از نظر هواشناسی با
تعریف آن از منظر کشاورزی متفاوت است و
کشور همچنان درگیر کمبود منابع آبی و بحران
های زیرزمینی خواهد بود.
آب
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص
وضعیت هوا از اواخر امروز (چهارشنبه) گفت:
های
بارش باران در سواحل دریای خزر و دامنه
های
البرز در ش���مال غرب و همچنین اس���تان
آذربایجان غربی ،آذربایجان ش���رقی و اردبیل
آغاز می ش���ود .در حال���ی که بارش برف و
های کردستان،
باران در همین روز در اس���تان
زنجان ،قزوین ،البرز ،تهران ،س���منان ،خراسان
شمالی و شمال خراسان رضوی نسبتا ضعیف
خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه کاهش قابل مالحظه دما
بینی شده
برای روز پنجشنبه برای شهر مشهد پیش
خواهیم تا
است ،گفت :از مسافران این منطقه می
با تمامی تجهیزات گرمایشی الزم به این نقطه
سفر کنند ،چراکه بارش برف از چهارشنبه شب
بینی
تا اوایل روز پنجشنبه برای این منطقه پیش
رود که دمای هوا به کمتر از
ش���ده و انتظار می
صفر درجه در این شهر برسد.
رئیس س���ازمان هواشناسی کل کشور با
اعالم این خبر که سامانه بارشی مذکور اواسط
روز پنجشنبه از نوار شرقی کشور خارج شده و
شرایط جوی از یک فروردین تا چهار فروردین
در اغلب نقاط کشور خوب و همراه با آسمانی
بینی شده است ،گفت :طبق اطالعات
صاف پیش
به دس���ت آمده ،سامانه بارشی جدیدی از روز

یکش���نبه چهارم فروردین از نواحی غربی وارد
کش���ور ش���ده و نوار غربی را تحت تاثیر قرار
دهد .با فعالیت این موج طی روزهای یکشنبه
می
ش���نبه ( چهارم تا ششم فروردین) بارش
تا سه
های نیمه غربی ،شمال،
باران و برف در اس���تان
شود.
بینی می
و شمال شرق پیش
به گفته وی ،گس���تره فعالیت این سامانه
شنبه به جز جنوب شرق،
بارش���ی در روز سه
گیرد.تاجبخش با
های کشور را فرا می
غالب استان
اشاره به اینکه بیشینه بارش این سامانه در شمال
و ش���مال شرق خوزستان ،لرستان ،چهارمحال
بینی
بختی���اری ،و کهکیلویه و بویراحمد پیش
ش���ود ،گفت :طی این دو روز در سواحل
می
های البرز و به خصوص در ایالم،
شمالی ،دامنه
کرمانش���اه و کردستان و همچنین در ارتفاعات
البرز از جنوب غرب تا شمال شرق مقدار بارش
قابل توجه بوده و در ارتفاعات و مناطق سردسیر
هم بارش برف گزارش شده است.
وی در ادامه س���خنان خود وضعیت جوی
کشور طی روزهای چهارشنبه تا شنبه (هفتم تا
دهم فروردین) را همراه با آس���مانی آفتابی در
غالب نقاط کش���ور اعالم کرد و گفت :سامانه
بارشی بعدی از روز یکشنبه  11فروردین وارد
کش���ور شده و نقاط شمالی و مرکزی را تحت
تاثیر قرار خواهد داد.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی  ،روز
ش���نبه سیزده فروردین روزی بارانی خواهد
سه
ها در ارتفاعات
رود که بارش
ب���ود و انتظار می
البرز و مناطق سردسیر در غرب و شمال غرب
به صورت برف مشاهده شود .از این رو توصیه
شود با توجه به شرایط جوی فوق و ترافیک
می
مس���افران نوروزی در مسیر سواحل شمالی و
مش���هد مقدس به خصوص در روزهای پایانی
س���ال و چند روز ابتدایی سال جدید تمهیدات
الزم در نظر گرفته شود.

امکان فروش سهام بانک های وابسته به نیروهای مسلح از  18فروردین 98

واگذاری س����هام بانک های
انصار ،قوامین ،موسسه اعتباری کوثر
و مه����ر اقتصاد از  18فروردین 98
آغاز می شود و اشخاص حقیقی و
حقوقی غیروابسته به نیروهای مسلح
می توانند نسبت به معامله سهام خود
اقدام کنند.
به گزارش ایرنا ،فرآیند ادغام
بانک های انصار ،قوامین ،حکمت
ایرانیان و مهر اقتصاد و موسسه کوثر
در بانک سپه ظرف چهار ماه آینده
انجام می شود.
این بانک ها  ۱۸درصد از منابع
شبکه بانکی کشور را در اختیار دارند؛
از این رو بانک مرکزی از مسئوالن
ای����ن بانک ها که نمادهای آنها در
بورس بسته است ،خواسته به سرعت
مجامع خود را برگزار کنند.
در ای����ن رابطه بانک انصار در
اطالعیه اي اغ��ل�ام كرد :با توجه
به اعالم رس����می ادغام بانک ها و
موسسات اعتباری وابسته به نیروهای

مسلح در بانک سپه از سوی بانک
مرکزی و بر اساس مصوبه شورای
عالی ب����ورس مبنی بر اجازه انجام
معام��ل�ات در خارج از س����اعت
معامالتی ،همه اشخاص حقیقی و
حقوقی غیر وابسته به نیروهای مسلح
دارنده سهام بانک انصار می توانند
نس����بت به فروش سهام خود اقدام
کنند.از این رو الزم است دارندگان
س����هام پس از مراجعه به یکی از
شرکت های کارگزاری عضو شرکت
بورس اوراق بهادار تهران یا شعب
منتخب بان����ک انصار که مرتبط با
یکی از کارگزاران باش����د ،با ارائه
های
دس����تور فروش و تکمیل فرم
مربوطه نسبت به فروش سهام خود
اقدام کنند.
فروش سهام نماد «وانصار» از
شود
 18فروردین سال آینده آغاز می
و پ����س از  30روز کاری در 29
اردیبهشت پایان می یابد.
بر اس����اس تصمی����م کمیته

راهبردی ادغام ،قیمت هر سهم قابل
خرید از هر کد سهامداری حقیقی و
حقوقی برابر  2086ریال بوده و نوع
سفارش از نظر اعتبار زمانی ،سفارش
بدون محدودیت زمانی است.بانک
قوامی����ن هم در اطالعیه خود اعالم
توانند
کرد :سهامداران این بانک می
از روز  ۱۸فروردین سال آینده نسبت
به فروش سهام خود با نماد «وقوام»
در این بانک اقدام کنند.
در ای����ن فرآیند ک����ه از 18
فروردین آغاز می ش����ود و تا 29
اردیبهشت ادامه دارد ،قیمت خرید
هر س����هم اشخاص حقیقی 1000
ریال اس����ت و قیمت خرید سهام
اش����خاص حقوقی غیر وابسته به
نیروهای مسلح بر مبنای ارزش تابلو
(در زمان توقف نماد) تعیین می شود.
همچنین موسسه اعتباری کوثر در
اطالعیه رسمی خود که در سامانه
کدال منتشر شد ،ضمن اعالم آغاز
واگذاری سهام از سوی سهامداران

نماد «وکوثر» اعالم کرد :قیمت خرید
س����هام برای سهامداران حقیقی هر
سهم  1000ریال است و قیمت خرید
سهام اشخاص حقوقی غیر وابسته به
نیروهای مسلح به ارزش تابلو «در
زمان توقف نماد» خواهد بود.
در همین زمینه بانک مهر اقتصاد
در اطالعیه خود با اعالم اینکه خرید
س����هام نماد «ومهر» از  18فروردین
آینده آغاز و تا  29اردیبهشت ادامه
دارد ،تاکید کرد :قیمت خرید سهام
متعلق به سهامداران حقیقی به ارزش
تابلو (در زمان توقف نماد) یا ارزش
اسمی هر کدام باالتر باشد ،خواهد
بود.
ب����رای قیمت خرید س����هام
اش����خاص حقوقی غیروابسته به
نیروهای مسلح به ارزش تابلو (در
زمان توقف نماد) اقدام می شود.قرار
اس����ت شرکت نگین ساحل رویال
شرکت زیرمجموعه بانک مهر اقتصاد
این سهام را خریداری کند.

