
سیف رویکردهای نظام بانکی برای سال 94 را اعالم کرد؛

تالش برای تک رقمی کردن نرخ تورم

پیام جدید نفتی ایران به ۵+۱ 

نهاوندیان در دیدار سفیر فرانسه در تهران:

جامعه جهانی از تفاهم و تعامل با ایران استقبال می کند
محمــد نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهوری روز دوشــنبه در 
دیدار »برونو فوشــه« سفیر فرانسه در تهران با بیان اینکه اقتصاد ایران 
ظرفیــت فوق العاده ای در تامین انرژی اروپا و فراتر از آن ایجاد رونق 
اقتصــادی در منطقه و عرصه بین المللی دارد، گفت:  ایران و فرانســه 
می تواننــد در زمینه هــای مختلف اقتصادی نه تنهــا در ایران بلکه در 

منطقه و فراتر از آن، همکاریهای موثر و ســازنده ای داشته باشند.
رییس دفتــر رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت تبادل بیشــتر 
هیات هــای اقتصادی و تســهیل ارتبــاط بخش هــای خصوصی دو 
کشــور افزود: عالوه بر فتوای رهبر معظم انقالب و همکاری شــفاف 
با آژانس، ایــران حتی در زمینه فعالیت های هســته ای خود نیز آماده 
همکاری با کشــورهای مختلف از جمله فرانسه است که همین مسئله، 
دلیــل دیگری بر حســن نیت و اثبــات صلح آمیز بــودن فعالیت های 

است. هسته ای کشورمان 
نهاوندیان با اشــاره به خوش بینی و اظهار امیدواری سفیر فرانسه 
برای حصــول توافق هســته ای میان ایران و کشــورهای ۱+۵ اظهار 
داشــت: امروز به جز چند نفر معدود، جامعه جهانی تفاهم و تعامل با 
ایران را ضروری می دانند. باید توجه داشته باشید که با رفع تحریم ها 
صفی طوالنی از مشــتاقان به همکاری و مشــارکت اقتصادی با ایران 
تشــکیل خواهد شــد و طبیعتا کشــورهایی که پیش از رفع تحریم ها 

مقدمــات همکاری  خود را فراهم کرده اند، در اولویت قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه حوزه های متعددی همانند بخش کشاورزی 
و صنایع غذایی و پزشــکی وجود دارند که همکاری در این بخش ها 
مشمول تحریم ها نیســت، تصریح کرد: باید همکاری ها را با گام های 
عملی تســریع کرد و هر تعاملی می توانــد عالمتی مثبت برای حرکت 

رو به جلو محسوب  شود.
رییــس دفتر رییس جمهوری با اشــاره به ســوابق روابط تهران و 

پاریس، روابط فرهنگی کشورمان با فرانسه را متفاوت با دیگر کشورهای 
اروپایی توصیف کرد و خاطرنشــان ساخت: دوران اقامت حضرت امام 

خمینی )ره( در فرانسه، هیچ گاه از خاطره ملت ایران پاک نخواهد شد.
وی گفت: شرایط برای توافق درباره موضوع هسته ای ایران کامال 
آماده است و اگر کشــورهایی مانند فرانسه متوجه پتانسیل عظیمی که 
در صورت رفع تحریم ها آزاد خواهد شد، باشند و ظرفیت های متنوع 
دیگر برای همکاری را هم مدنظر قرار دهند، به ضرورت تســریع در 

توافق پی خواهند برد.
رییس دفتــر رییس جمهوری با بیان اینکه گفت و گو با ایران از 
موضع احترام، احترام متقابل را به دنبال داشــته و زبان تهدید و تحقیر 
،تنها افزایش مقاومت و احســاس بی اعتمادی را موجب خواهد شد، 
اضافه کرد: نامه ۴۷ ســناتور آمریکایی نشان داد که بعضی آمریکایی ها 
حتــی به مصالح ملی خودشــان نیز توجه ندارنــد، در حالی که منافع 
جامعه جهانی در گرو توجه به واقعیت ها و ریشــه مشکالت موجود 
در عرصه بین الملل و منطقه اســت.»برونو فوشــه« سفیر فرانسه نیز با 
بیــان اینکه مذاکرات در فضای خوبی بــه پیش می رود، گفت: موضع 
فرانســه همواره حصول توافق درباره پرونده هســته ای با ایران بوده 

اســت؛ توافقی مستمر که منافع همه را تامین کند.
ســفیر فرانسه با سازنده و گســترده توصیف کردن همکاری های 
ایران و فرانســه در گذشته در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و 
منطقــه ای، بر ضرورت تداوم و تعمیــق تماس های دیپلماتیک بین دو 

تاکید کرد. کشور 
وی با بیان اینکه ایران و فرانســه در گذشته در همه مسائل منطقه 
بــا یکدیگر همفکری و همکاری داشــتند و امــروز نیز ضرورت این 
همکاری ها احســاس می شود، از نقش ســازنده و موثر کشورمان در 

مبارزه با تروریســم در منطقه بویژه در عراق تمجید کرد.

برونو فوشــه با اشــاره به ســفر هیات اقتصادی فرانسه به ایران 
متشکل از روســا و نمایندگان ۱۲۰ شرکت فرانســوی برای ارزیابی 
زمینه هــای همکاری جدید، افزود: مذاکــرات این هیات با طرف های 
ایرانی بســیار موفق ارزیابی شــد و امروز این شــرکت ها کامال آماده 
هســتند تا بالفاصله با رفع تحریم ها همکاری های خود را با شــرکای 

کنند. ایرانی آغاز 
سفیر فرانسه همکاری های دو کشــور در زمینه خودروسازی را 
مهم توصیف کرد و اظهار داشــت: شرکت های پژو و رنو کامال آماده 
هســتند تا عالوه بر همکاری دوباره در تولید محصوالتی که از گذشته 
خــط تولید آنها را در ایران راه اندازی کرده اند، پروژه های جدیدی نیز 

کنند. راه اندازی 
وی با اظهارامیدواری نسبت به اینکه با به ثمر رسیدن مذاکرات، 
همکاری ایران و فرانســه به حد اعالی خود برسد، تصریح کرد: باید 
با تکرار رفت و آمدهای دیپلماتیک و از جمله دیدار وزرای دو کشور 

،برنامه های همکاری دو کشــور سریع تر به پیش رود.

تهران دیگر البراتوار تولید 
شیشه و هروئین ندارد
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عزل و نصب های 
جدید در ارتش یمن 

توسط انصاراهلل

ارکستر سمفونیک 
 تهران هر هفته 

کنسرت می دهد

افتتاح بزرگترین طرح 
تاریخ صنعت ایران

رئیس جمهور: افتتاح فاز ١٢ نماد عبور ایران از سد تحریمهاست
 کاهش

۳ درصدی تعداد 
کارکنان دولت

جانشــین معاونت توســعه مدیریت و سرمایه 
انســانی رییس جمهور از کاهــش ۳ درصدی تعداد 
کارکنــان دولت در دوره دولــت یازدهم خبر داد و 
گفت: ۶۸ هزار و ۲۰۱ نفــر از تعداد کارکنان دولت 

کاسته شده است.
محمود عسکری آزاد افزود: در راستای اجرای 
بند ۱۰ سیاســت های کلی نظــام اداری ابالغی مقام 
معظم رهبری مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی و 
منطقی ساختن تشکیالت نظام اداری و قانون برنامه 
پنجم توســعه، طی ۱۸ ماه نخست فعالیت دولت با 
خروج طبیعی کارکنان به طریق بازنشستگی و اعمال 
سیاســت مشــارکت های بخش غیردولتی از طریق 
ایجــاد ۲۰ هزار فرصت شــغلی در بخش غیردولتی 
و خریــد خدمات بجای تولید خدمات و محدودیت 
صدور مجوزهای اســتخدامی در دولت یازدهم، ۶۸ 
هزار و ۲۰۱ نفر از تعداد کارکنان دولت کاســته شده 
است.جانشــین معاون رئیس جمهور گفت: طی این 
مــدت در مجموع ۸۴ هزار نفر از اســتخدام دولت 
خارج و ۱۵ هزار و ۷۹۹ نفر به جمع کارکنان دولت 

اضافه شده اند.
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روزنامه سراسري صبح جمهوري اسالمي ايران

 فاز١٢؛خون تازه 
در رگهای اقتصادکشور

بزرگتریــن طــرح تاریخ صنعــت ایران، 
عظیمتریــن طــرح در بزرگترین میــدان گازی 
پاالیشــگاه گازی خاورمیانه،  بزرگترین  جهان، 
قرار داشــتن در بین بزرگترین طرحهای صنعت 
گاز جهان. فــاز۱۲ طرح توســعه میدان گازی 

پارس جنوبی، افتخار هر ایرانی است.
آنچه که بر پیشــانی این مقاله نشست، تنها 
بخشی از »ترین«های فاز ۱۲ پارس جنوبی است 
که بهره برداری رســمی از آن آغاز شده و نقطه 
عطفی را در صنعت ۱۰۷ ســاله نفت ایران رقم 
زند. حجم کار، میزان ســرمایه گذاری و حجم 
تولید از دیگر شاخصهایی است که ابرپروژه فاز 
۱۲ پارس جنوبی را بــه بزرگترین طرح تاریخ 

اقتصادی کشور بدل کرده است.
با تکمیل طرح توســعه فاز ۱۲ قرار است 
اقتصاد ایران به لحاظ کیفی ۲ درصد رشــد کند 
که اتفاقی بزرگ و کم سابقه در تاریخ اقتصادی 
کشــور است. در صورت اســتفاده بهینه از این 
ظرفیت، زمینه جهش اقتصاد ملی و ورود کشور 
به شرایط رونق و شکوفایی اقتصادی فراهم می 

شود.
عالوه بر این، نقش فاز ۱۲ در توسعه فنی 
و مهندسی صنعت نفت به طور خاص و صنعت 
ملی بــه طور عام، واقعیتی انکار ناپذیر اســت. 
حفــاری عمیق ترین چاهها، طراحی، ســاخت 
و نصــب مجهزترین ســکوها و اجرای طویل 
ترین لوله گذاری در دریا اقداماتی اســت که با 
مشارکت و همکاری شرکتهای ایرانی در فاز ۱۲ 
صورت گرفته و بستر جهش فنی و مهندسی را 
در کشور فراهم کرده و دریچه بسیاری از حوزه 
های مهندســی نفت و گاز را که در گذشته ای 
نه چنــدان دور در انحصار برخی غولهای نفتی 
قرار داشــت، به روی مهندسان جوان ایرانی باز 

کرده است.
ثبــت رکوردهای جدید در طراحی و اجرا 
نیز، از دیگر عواملی است که  فاز ۱۲ را سرآمد 
طرحهای نفت و گاز کشــور کرده است. شاید 
به این دلیل اســت کــه باید به تعبیــر مقامات 
عالــی وزارت نفت، فاز ۱۲ را به لحاظ طراحی، 
مهندسی، تامین کاال، ساخت و راه اندازی توسط 
متخصصان و کارشناسان داخلی، ملی ترین فاز 
و به عبارت درســت تر  ایرانــی ترین ابرپروژه 

نفتی کشور قلمداد کرد.
برآینــد همــه »تریــن« هــا، رکوردها و 
دســتاوردهای فاز ۱۲ پارس جنوبی، چیزی جز 
تجلی عینی و واقعی اقتصاد مقاومتی نیست. این 
واقعیت زمانی اهمیت پیدا می کند که به شرایط 
زمانی و الزامــات محیطی داخلــی و خارجی 

اجرای طرح توسعه فاز ۱۲ توجه شود.
فاز ۱۲ به عنوان بزرگترین فاز پارس جنوبی 
در ســخت ترین و پیچیده ترین شرایط سیاسی 
و اقتصادی کشــور به ثمر نشست. شرایطی که 
محصــول تحریمهای اقتصــادی ناعادالنه و بی 
ســابقه در تاریخ  است. این شرایط اما با همت، 
تالش، خالقیت باال و مدیریت درست به تسخیر 
درآمــد و موجبات افزایش جریــان گاز اعماق 
خلیج فارس در کالبد اقتصاد ایران و تند شــدن 

نبض توسعه ای آن شد.
بــا بهره بــرداری از این فاز، بــه نظر می 
رســد نه تنها قفل فنی و مدیریتی دیگر فازهای 
پارس جنوبی شکســته می شود بلکه راه توسعه 
و پیشــرفت صنعتی کشــور بازتر شده و زمینه 
قرارگرفتن اقتصاد ملی در شرایط رونق اقتصادی 

فراهم شود.
علیرضا سلطانی

يادداشت

برگزاري مسابقات برنامه نویسی اندروید توسط همراه اول

 »App Talent۲۰۱۵« دومین دور از مسابقات برنامه نویسی اندروید با نام
توسط همراه اول برگزار می شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات ســیار ایــران، با توجه به 
اســتقبال کم نظیر جوانان بخصوص دانشــجویان از اولین دور مســابقات برنامه 
نویســی اندرویــد در نمایشــگاه »ایران تلــه کام ۲۰۱۴«، همراه اول و شــرکت 
 App« موبیرو با همکاری دانشــگاه تهران، دومین دور از این مســابقات را با نام

Talent۲۰۱۵« برگزار می کنند.
بر اساس این گزارش، این مسابقات با هدف توسعه نرم افزار های کاربردی 
فارســی و ترغیب جوانان و دانشــجویان به فعالیت در این حوزه آغاز شده و تا 

تیرماه سال ۹۴ ادامه خواهد داشت.

این مســابقات در چهار بخش »آزاد« ویژه برنامه هــای خالقانه و کاربردی 
که نیازهای جامعه را شناســایی کرده و برای آنها راه کارهای مناســبی ارائه کند، 
بخش »Communiction« ویژه برنامه های پیام رســان )Messenger( که به 
جای اســتفاده از ســرویس های مخابراتی )نظیر تماس تلفنی یــا پیام کوتاه( از 
شــبکه اینترنت استفاده می کنند، بخش»Commerce-M« که شامل برنامه های 
کاربردی با هدف انجام امور مربوط به کسب و کار است و بخش »ایده ها« است 
که شــامل ایده های نوآورانه اســت که قابلیت تجاری سازی و اجرا بر روی نرم 

افزارهای تلفن همراه داشته باشند.
پــس از اتمام زمان ارســال برنامه ها و ایده ها، بررســی های اولیه بر روی 
آثار انجام شــده و برنامه ها و ایده های واجد شــرایط به مرحله نهایی ارســال 
می شــوند. مرحله نهایی همزمان با مراســم اختتامیه و با حضــور برگزیدگان و 
داوران برگزار می شــود. در این جلســه برگزیدگان گروه های مختلف، به دفاع 
از آثــار خود می پردازند. در پایان، نفرات اول تا ســوم هر گروه معرفی خواهند 
شــد.برای نفرات برتر، جوایــزی از ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شــده 
اســت. همچنین قرار اســت آثــار برگزیده بــرای تجاری ســازی، از حمایت 
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تدابیر ویژه ستاد خدمات سفر مشهد در سخنرانی مقام معظم رهبری

 بشار اسد: حمایت های ایران 
تاثیر زیادی در تقویت پایداری ما داشت

رییس جمهور ســوریه گفت: حمایت کشورهای دوست و در راس آن ها ایران تاثیر زیادی در تقویت پایداری 
ملت ســوریه داشته است.  بشــار اسد در جریان دیدار با علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی ایران گفت که حمایت 

کشورهای دوست و در راس آن ایران تاثیر زیادی در تقویت پایداری ملت سوریه داشته است.
بنابر گزارش خبرگزاری سوریه )سانا( وی افزود که جنبه اقتصادی یکی از جنبه هایی است که ملت سوریه به 

واسطه آن در معرض تحریم و تخریب ساختارهای زیربنایی اش قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت استمرار روابط استراتژیک میان ایران و سوریه در سطوح اقتصادی که نفع دو ملت خواهد 

بود، بر ضرورت ایجاد سازوکارهای عملی برای همکاری اقتصادی میان دو کشور تاکید کرد.
طیب نیا نیز با بیان این که روابط مشترکی که سوریه و ایران را در همه زمینه ها گرد هم می آورد، بسیار وسیع 
هستند و نمی توان دو طرف را از هم جدا کرد.وی همچنین بر آمادگی کامل تهران برای ارائه تجربیات به سوریه در 
زمینه های فنی و مهندسی تاکید کرد و افزود، ایران بر این باور است که حمایت از سوریه و ملت آن از وظایف آن 

است چرا که سوریه همواره به عنوان یکی از طرف های اصلی در مقابله با پروژه های صهیونیستی در منطقه است.
در همین خصوص رییس اقلیم کردستان عراق نقش نیز تهران در عراق را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در مقایسه 
با نقش سایر کشورها و مواضع کشورهای منطقه یی و جهان در قبال تهدیدها و خطر تروریسمی که عراق با آن روبه رو 
شد، نقش ایران مثبت بوده است. مسعود بارزانی با بیان این که با برخی طرف های بین المللی درباره نارضایتی از حضور 
ایران در جنگ علیه داعش، هم عقیده نیســت، افزود: نیروهای پیشمرگان کرد و گروه الحشد الشعی در یک جبهه 

می جنگند و جمهوری اسالمی ایران حمایت ها و پشتیبانی خوبی از عراقی ها در جنگ شان علیه داعش داشته است.

دبیر ستاد خدمات سفر خراسان رضوی با اشاره 
به تدابیر ویژه ســتاد خدمات ســفر خراسان رضوی 
برای ســخنرانی مقام معظم رهبری، گفت: پیش بینی 
می شــود با شــرایط موجود افزایــش ۲۰ درصدی 

حضور زائران در مشهد را شاهد باشیم.
رجبعلی لباف خانیکی با اشــاره به تدابیر ستاد 
خدمات ســفر استان در میزبانی از زائران و مسافران 
نوروزی اظهار کرد: ســتاد خدمات سفر در قالب ۱۲ 
کمیته تشکیل شده که اولویت ما تامین نیاز مسافران 
برای رفاه و آسودگی هر چه بیشتر در مشهد و سایر 

شهرستان ها است.
وی افزود: با توجه به اینکه تعطیالت نوروزی 
امسال مصادف با دهه فاطمیه بوده پیش بینی می شود 
نسبت به سال های گذشته حجم بیشتری از مسافران 
را پذیرا باشــیم چرا که عموم گردشگران و مسافران 
ترجیح می دهند تعطیالت نــوروزی خود را در این 
ایام ســوگواری با زیارت و عــرض ارادت به امام 

رضا)ع( آغاز کنند.
دبیر ســتاد خدمات سفر استان خراسان رضوی 
تاکید کرد: پیش بینی می شود با شرایط موجود امسال 

افزایــش ۲۰ درصــدی حضور زائران در خراســان 
رضوی و به ویژه مشــهد را در قیاس با سال گذشته 

شاهد  باشیم.
لبــاف گفت: اگر این درصد از عدد ۲۰ افزایش 
پیــدا کند ما تدابیر الزم را به منظور میزبانی از زائران 
و گردشگران نوروزی اتخاذ کرده ایم و نگرانی از این 

بابت نداریم.
وی با اشــاره به تمهیدات ســتاد خدمات سفر 
در ســخنرانی مقام معظم رهبری در روز نخســت 
فروردین ماه یادآور شد: ستاد خدمات سفر در قالب 

۱۲ کمیتــه ذیل خــود تمامی ابعاد را در ســخنرانی 
رهبر معظم انقالب سنجیده و در بخش های مختلف 
امنیتی، حمــل و نقل، انتظامی، بهداشــتی و درمانی 

آماده خدمت رسانی است.
مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری خراســان رضوی تاکید کرد: ما مسئوالن 
استانی به همراه عموم جامعه روز نخست فروردین 
را به انتظار نشســته ایم تا با حضور گسترده خود این 
تجدید عهد با رهبر معظم انقالب را به جهانیان ثابت 

کنیم.

شناسایی عوامل اصلی 
حادثه شیراز 

سخنگوی وزارت کشــور از شناسایی حداقل۱۰ 
نفر از عوامل اصلی حادثه اخیر شیراز در حمله به علی 
مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 

خبر داد.
حســینعلی امیری با تبیین نتایج تحقیقات هیئت 
ویژه بررسی حادثه شیراز گفت: این هیئت به سرپرستی 
معاون امنیتیـ  انتظامی وزیر کشور دیروز به شیراز اعزام 
شد و در اجرای دستور رئیس جمهور و آقای رحمانی 
فضلی بررسی های میدانی و تحقیقاتشان را درباره سه 

برهه زمانی قبل، حین و پس از واقعه انجام دادند. 
وی افزود: اعضای این هیئت همچنین با مقامات 
اســتان فارس که می توانند در کشف حقیقت راهگشا 
باشــند دیدار و گفتگو کردند و شــورای تأمین استان 
فارس با حضور هیئت اعزامی تشــکیل جلســه داد و 
ابهامات و پرسش های مطرح درباره ضرب و شتم آقای 

مطهری بررسی شد.
امیری گفت: همچنین مستنداتی مانند فیلم ها و 
عکس هایی که در اختیار هیئت اعزامی بود با شــرایط 
محیطی و محلی تطبیق داده شــد و دست کم ده نفر از 

عوامل اصلی این حادثه شناسایی شدند.
وی افزود:  در جلســه شورای تأمین استان فارس 
مقرر شد دستگاه قضایی و دادستان شهرستان شیراز کار 
احضار و تحقیق از عوامل اصلی شناسایی شده را آغاز 
کنند و در این چارچوب دستگاه های اطالعاتی استان نیز 

با دادستان همکاری کنند.
قائم مقام وزیر کشورگفت: بررسی ها برای تعیین 
قصور یا تقصیر افراد دیگر حادثه شیراز در  حال تکمیل 

است.
امیری افــزود: هیئت ویژه بررســی این حادثه، 
گــزارش اولیه تحقیقــات خود را به رئیس شــورای 
امنیت کشــور ارائه کرد و وزیر کشور هم دیدگاه ها و 
راهنمایی هــای الزم را برای نهایی کردن گزارش ابالغ 
کرد. وی با بیان اینکه نتیجه بررسی ها با نظر وزیر کشور 
در اختیار مقامات ذی ربط قرار خواهد گرفت گفت: با 
توجه به دستور قاطع رئیس جمهور و عزم جدی وزیر 
کشور برای برخورد با عامالن، آمران و مباشران حادثه 
شیراز، این وزارتخانه مصمم به تکمیل سریع گزارش و 

برخورد قانونی با عوامل این حادثه است.

ارائه خدمات انتقال پول 
از روسیه به ایران

ســفیر ایران در مســکو اعالم کــرد: بانک میر 
بیزنس در مسکو آماده ارائه خدمات و تسهیل انتقال 

پول از روسیه به ایران است.
مهدی سنایی، سفیر ایران در مسکو در این باره 
گفت: بر اساس تصمیم گیری به عمل آمده و همچنین 
توافقات بانکی میان دو کشــور، بانک میربیزنس در 
مســکو آماده ارائه خدمات و تســهیل انتقال پول از 

روسیه به ایران است.
این خدمات در چارچوب ضوابط بانک مرکزی 
روســیه صورت مــی پذیرد و اشــخاص حقوقی و 
حقیقی می توانند به میزان نامحدود وجوه خود را به 
بانک میر بیزنس تحویل و همزمان معادل ریالی آن را 

به قیمت روز بازار در تهران دریافت کنند.
این اقــدام به منظــور تشــویق صادرکنندگان 
ایرانی و تســهیل انتقال وجوه حاصل از صادرات به 
فدراســیون روســیه و جمهوری های آسیای میانه و 

قفقاز صورت گرفته است.
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خانه تکانی، رسم قدیمی همه منتظران بهار است
خانه تکانی دل را برای رسیدن بهار دلها ، مهدی زهرا فراموش نکنیم . . .
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