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  به رغم اعتراضات گسترده مسلمانان جهان
نسخه توهین آمیز شارلی ابدو تجدید 

چاپ شد
بــه رغــم اعتراضات 
گسترده مسلمانان جهان علیه 
هتاکی هــای اخیر نشــریه 
فرانسوی شارلی ابدو، شرکت 

»MLP« توزیع کننده این نشریه هتاک در خبری اعالم 
کرد: شــماره جدید نشــریه شــارلی ابدو تحت عنوان 

»بازماندگان« با تصویری از پیامبر اسالم ...

ص.3

GSP توسط ناشر آمریکایی  
»دیدگاه های مقام معظم رهبری« در 
نیویورک منتشر شد

کتــاب »دیدگاه های 
مقام معظم رهبری« به همت 
نمایندگی فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران در سازمان ملل 
متحد منتشر شــد. این کتاب که توسط ناشر آمریکایی 
GLOBAL SCHOLARLY PUBLICATION ) GSP( به 

زبان انگلیسی و در یک مجلد 204 صفحه ای ...
ص.6
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 هشدار مجدد الریجانی به کنگره:

نتیجه تحریم جدید، جهش فناوری 
هسته ای است 

رئیــس مجلــس در 
نشست خبری با رئیس مجلس 
گرجســتان تاکید کــرد: در 
صورتی که کنگــره آمریکا در 

جریان مذاکرات هســته ای ایران را تحریم کند، از این 
مسیر پشیمان می شود و البته ایران سناریوی ...

ص.2 ص.5

آخرین خبر

افت 100 تومانی نرخ یورو در بازار 
امروز در بازار ارز،  دالر با 7 تومان کاهش 3450 
تومان، یورو با 100 تومان کاهش 3960 تومان ، پوند 
با 30 تومان افت 5230 تومــان و درهم بدون تغییر 
945 تومان فروخته شد. در بازار طال هم  سکه طرح 
جدید با 3 هزار تومان رشــد یک میلیون و 42 هزار 
تومان، ســکه طرح قدیم با 2 هزار تومان رشــد یک 
میلیون و 37 هزار تومان و نیم سکه با هزار تومان رشد 
520 هزار تومان فروخته شد. ربع سکه هم بدون تغییر 
270 هزار تومان، سکه گرمی با 2 هزار تومان کاهش 
173 هزار تومــان و هر گرم طــالی 18 عیار با 230 

تومان کاهش 105 هزار و 730 تومان معامله شد.

      Fars24@farsnews.com پست الکترونیکی ما به آدرس
به صورت شبانه روزی و شماره تماس 88803963
از ساعت 9 الی 18 آماده دریافت نظرات شماست.

  تحقق وعده فرمانده سپاه بدر
»دیاله« عراق آزاد شد

سازمان بدر عراق که در 
حال نبرد با تکفیری های داعش 
اســت، به وعده خود مبنی بر 
پاکسازی اســتان »دیاله« از 
تروریست ها عمل کرد و اعالم 
کرد که استان دیالی از دست تکفیری های داعش آزاد شد. 

ظهر امروز رئیس کمیسیون امنیتی ...

بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه حزب اهلل و سپاه در صحنه های تاریخی گذشته نشان دادند هیچ عملی را بدون 
پاســخ و انتقام رها نمی کنند، تأکید کرد: برای تالفی و انتقام گیری از تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به قنیطره، حتماً کار 

خاصی انجام خواهد گرفت.

  سپاه برای تالفی تجاوز اسرائیل نقشه ها دارد

انتقام ویژه

ص.2

  عضو ارشد ارتش آزاد سوریه:

باید با اسرائیل علیه حزب اهلل 
همکاری کنیم

  محمد زارع فومنی خبر داد

زمزمه عبور از روحانی در جریان 
اصالحات 

  وزیر راه و شهرسازی:

وام ۸0 میلیون تومانی مسکن 
هنوز تصویب نشده 

رهاسازی آب از سد بوکان
به دریاچه ارومیه 

publications@farsnews.ir 021  88911669

تهــران ، خیابــان انقــاب ، چهــار راه کالــج
کـوچـــه شهـــید سـعـــیدی  بـــن بـســـت 
شـبـنـــم ، انتشـــارات خـــبرگزاری فــارس

انـتـشـارات
بحـران سـاختگـیخـبرگزاری فـارس

داستان ناگفته هراس از ایران هسته ای
نویسنده : گرت پورتر

ترجمه معاونت آموزش و پژوهش خبرگزاری فارس
تعداد صفحات : 430ـ  سال چاپ : پاییز 1393

ص.5                                                               

  مهمترین اخبار روز تا این لحظه در بسته خبری فارس24 
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یک خط خبریک خط خبر

بزرگراه خبردریچه  خبر

تز جدید علی مطهری! 
علــی مطهری در پاســخ نامه     
آقامحمدی، نماینــده مجلس به وی 
گفت: حکم شــورای عالی امنیت ملی 
برای مدت موقت و شــرایط اضطراری 
است، اکنون که کشور در شرایط عادی 
است حصر خانگی نیاز به حکم قضایی 
دارد.   همچنیــن اوال »کف گرگی« در 
کار نبود، ثانیاً گاهی برای کســانی که 
می خواهنــد خفقــان ایجــاد کنند 
کف گرگی الزم است. ثالثاً می توانید به 
آیه 15 ســوره قصص )فوکزه موســی 

فقضی علیه( مراجعه نمایید.

 نجابت عضو شــورای مرکزی 
فراکســیون اصولگرایان: اصالح 
 طلبان بــه دنبــال بهره برداری 
سیاسی از هر موضوع به نفع خود 
هســتند. اگر واقعا مــرد میدان 
مبارزه با فساد هستند، پرونده های 
فساد مربوط به دوران اصالحات را 

پیگیری کنند.

 جانشــین ســازمان بســیج 
دانشجویی: دفاع از رفتار ظریف 
برگرفته از مبانی فکری کســانی 
است که با ذوق زدگی مفرط سبب 

قفل شدن مذاکرات شدند.

 آیت اهلل جتتی دبیر شــورای 
نگهبان: برخی با مقاصد شــوم و 
سیاسی قصد دارند در داخل این 
طور وانمود کنند که کنارآمدن با 

دشمن راه حل مشکالت است.

 زمانی مشــاور رئیس مجلس 
شورای اســالمی: رئیس مجلس 
در سفر خود به استان همدان در 
کنگره شهدای حوزه و دانشگاه که 
در سطح کشوری در مالیر برگزار 

می شود، حضور پیدا خواهد کرد.

 جبهه پایداری انقالب اسالمی 
با صدور بیانیه ای اهانت نشــریه 
فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر 

اعظم )ص( را محکوم کرد.

  مقدســی مدیرعامل ســابق 
خبرگــزاری مهــر با اشــاره به 
رفتارهای تنــد رحیمی در ارتباط 
با رسانه های اصولگرا: خود بنده 5 
بار به دلیل شکایت های مکرر آقای 
رحیمی در ارتباط با افشاگری در 
خصوص کارهای ایشان به دادگاه 

رفتم.

  معاون سیاسی سازمان عقیدتی 
سیاســی ارتش: با مقاومت های 
صورت گرفته در عراق عمر داعش 
رو به پایان اســت و این به معنای 
شکست سیاست های آمریکا در 

منطقه خاورمیانه است.

  آصفری عضو کمیسیون سیاست 
خارجی مجلس: پیاده روی ظریف 
با کری تامین کننــده منافع ملی 
کشــورمان نیســت. ملت از تیم 
مذاکره کننــده و توافق صحیح با 
رعایت خطوط قرمز و منافع ملی 

حمایت می کند.

  سخنگوی کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس با اشــاره به 
موج ســواری برخی جریانات در 
زمینه حکم محکومیت محمدرضا 
رحیمی: آنها که به اصول پایبند و 
ارزشی تر بودند، قطعًا از نظر مالی 
پاکدســت تر بوده و لذا پیشگام 

مبارزه با فساد نیز بوده اند.

  سپاه برای تالفی تجاوز اسرائیل نقشه ها دارد
انتقام ویژه  

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه حزب اهلل و سپاه در صحنه های تاریخی گذشته 
نشــان دادند هیچ عملی را بدون پاســخ و انتقام رها نمی کنند، تأکید کــرد: برای تالفی و 
انتقام گیری از تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به قنیطره، حتماً کار خاصی انجام خواهد گرفت.
سردار حسین سالمی افزود: بازگشایی جبهه جدید در کرانه باختری که بخش عمده ای از 
فلسطیِن عزیز ما است، حتما در دستور کار خواهد بود، و این امر بخشی از واقعیت جدیدی 

است که به تدریج رخ عیان خواهد کرد.
البته ما عالوه بر بازگشایی جبهه کرانه باختری، به عنوان یک تالفی اختصاصی از این ماجرا، 
حتما انتقامی خاص برای این موضوع در نظر خواهیم گرفت. ما تراز جدیدی از قدرت ایجاد 

می کنیم و حتما میدان های جدیدی را در مقابل آن ها فعال خواهیم کرد.

جوانان غرب در زنجیر  
امپراطوری رسانه ای

آیــت اهلل عبــاس کعبی عضو      
مجلس خبرگان رهبری با اشاره به پیام 
مقام معظم رهبری به جوانان غرب با بیان 
اینکه جوانــان غربی در غــل و زنجیر 
امپراطوری رسانه ای غرب اسیر هستند 
گفــت: غربی ها با پشــتیبانی شــبکه 
صهیونیسم بین الملل به دنبال جلوگیری 
از رشد اســالم در اروپا و غرب هستند. 
امروز انســان غربی در انواع بحران های 

ناشی از تمدن مادی دست و پا می زند.

دبیر کل حزب مردمی اصالحات با بیان اینکه یک تفکری در جریان اصالحات وجود 
دارد که می خواهد اصالحات را رادیکال تر کند و خیلی تندتر جلو ببرد، گفت: این افراد حتی 
به خود آقای خاتمی هم اعتراض داشتند و می کنند و اگر یادتان باشد بحث عبور از خاتمی 
را نیز مطرح کردند. در حال حاضــر هم زمزمه هایی مبنی بر عبــور از روحانی در جریان 
اصالحات به گوش می رسد. در نهایت اســتنباط من این است که بخشی از این مجموعه 
خیلی به نظام و امام و انقالب از اول اعتقاد نداشتند و فقط برای بهره برداری از پتانسیل های 

نظام برخی ظاهرفریبی ها را انجام داده است.
محمد زارع فومنی افزود: جریانات افراطی اصالحات که از عوامل مشــارکت و مجاهدین 
ً  علیه عضویت ما در شورای هماهنگی جبهه اصالحات جوسازی می کنند و  هستند شدیدا
گفته اند چون فالنی در سال 88 موضع گیری و از انقالب و رهبری دفاع کرده باید عضویت 
حزبش در شورای هماهنگی جبهه اصالحات رد شود. بعضی از آنان به من پیغام دادند رسماً 

معذرت خواهی کن تا عضویت شما در شورای هماهنگی را بپذیریم.

  محمد زارع فومنی خبر داد

زمزمه عبور از روحانی
در جریان اصالحات

  هشدار مجدد الریجانی به کنگره:
نتیجه تحریم جدید، جهش فناوری هسته ای است 

رئیس مجلس در نشست خبری با رئیس مجلس گرجستان تاکید کرد: در صورتی 
که کنگره آمریکا در جریان مذاکرات هسته ای ایران را تحریم کند، از این مسیر پشیمان 
می شود و البته ایران سناریوی الزم در این شرایط را به طور جدی طراحی کرده و قطعا 

آنان با حرکت جهشی ایران در فناوری هسته ای مواجه می شوند.
علی الریجانی همچنین با بیان اینکه ایران و گرجســتان فرهنگ بسیار نزدیکی دارند، 
افزود: ســطح روابط تجاری دو کشور 200 میلیون دالر اســت که قابل گسترش است. 
مذاکرات جدی در این زمینه داشتیم تا این میزان روابط تجاری را افزایش دهیم. ایران 
و گرجستان می توانند ســرمایه های مشــترکی در زمینه های انرژی های گازی، بادی، 

صنعتی و سرمایه گذاری های جانبی و امکانات توریستی داشته باشند.
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بزرگراه خبردریچه خبر

 رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیســت: باید ظرفیت سازی  ها به 
شکلی باشــد که خودروسازان 
بتوانند اســتاندارد یورو 5 را در 
خودروهای تولیــد داخل اجرایی 

کنند.

 »مرکــز داده جدیــد« وزارت 
آموزش و پرورش با هدف استقرار 
نظام جامع رصد، نظارت و ارزیابی در 

نظام آموزش و پرورش افتتاح شد.

 یک مشــاور ازدواج و خانواده: 
متأســفانه به دلیل هزینه باالی 
خدمات مشــاوره پیش از ازدواج 
بسیاری از جوانان از این خدمات 
اســتفاده نمی کنند که در صورت 
بیمه شدن این خدمات آمار طالق 
کاهش پیدا خواهد کرد و مسئوالن 

باید آن را جدی بگیرند.

  در جلســه بعــدی دادگاه 
مطبوعات با حضور اعضای هیأت 
منصفه این دادگاه به پرونده سایت 
خبری »ســینما پرس« رسیدگی 

می شود.

 پژوهشگر پژوهشکده گوارش و 
کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران 
و برگزیده جشنواره رازی: مصرف 
موادمخدر شامل تریاک و مشتقات 
آن احتمال ابتال به سرطان معده را 

به شدت افزایش می دهد.

  معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات: 40 هزار مدرسه در کشور 

ارتباط بین شبکه ای دارند.

  معاون بهداشتی وزیر بهداشت: 
حرف هایی که در مورد بی توجهی 
وزارت بهداشت بهداشت به امور 
بهداشتی می شــود، دروغ است؛ 
همین امسال 4200 میلیارد تومان 
برای اجرای پزشک خانواده مصوب 

شده است.

  براساس رأی هیأت داوران ماده 
20 سیاســت های اجرای اصل 44 
قانون اساســی، واگذاری شرکت 
توســعه گردشــگری به بخش 

خصوصی ابطال شد.

  مدیــرکل فرهنگی و اجتماعی 
کارفرمایــان ســازمان تأمیــن 
اجتماعی: در بهمن ماه امســال 
کارگاه یــک روزه ای بــا عنوان 
توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی 
ویژه رابطین کارفرمایی در تأمین 

اجتماعی برگزار می شود.

  سخنگوی چهارمین دوره انتخابات 
شــورایاری های محالت: ثبت نام از 
داوطلبان به صــورت غیرحضوری 
انجام می گیــرد و تمامی مدارک به 
صورت اسکن شده دریافت می شود 
و تــا 22 بهمن ســوابق و اطالعات 

داوطلبان بررسی خواهد شد.

آتش سوزی در مجیدیه 
جان ۳ نفر را گرفت

سخنگوی ســازمان آتش نشانی 
شهر تهران از آتش سوزی گسترده در 
یک مجتمــع مســکونی 6 طبقه )24 
واحد( در خیابان مجیدیه خبر داده و 
گفت: در این حادثــه که به دلیل آتش 
گرفتن چند دستگاه موتور و ماشین در 
پارکینگ ساختمان صورت گرفته بود 
متأسفانه یک کودک 4 ساله، یک خانم 
62 ســاله و یک جوان 28 ساله جان 

خود را از دست دادند.

 تا پایان سال 1۳94
95 درصد مدارس به اینترنت متصل می شوند

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در خصوص هوشمندسازی مدارس کشور اظهار 
داشت: بنا داریم تا پایان سال 1394 حدود 90 تا 95 درصد مدارس کشور را به اینترنت 
متصل کنیم؛ ممکن اســت در آینده مشــکلمان برخی روستاها باشــد که برای آن نیز 
برنامه ریزی کرده ایم تا به روســتاها نیز اینترنت ببریم و هیچ مدرسه ای از این امکانات 

بدون بهره نباشد.
محمود واعظی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم در شبکه مدارس، وضعیت دسترسی از طریق 
مرکز داده وزارت آموزش و پرورش را با ســرعت باالتری داشته باشیم. در تفاهم نامه ای 
که با وزیر آموزش و پرورش داریم برای هر آنچه در آموزش و پرورش برنامه ریزی شود، 

آمادگی افزایش سرعت اینترنت را داریم.

یک خط خبریک خط خبر

اجتماعی

کشف 628 کیلو مخدر 
در استان فارس 

مأموران انتظامی فارس با انجام 
عملیات هــای منســجم در چند روز 
گذشته، 627 کیلو و 800 گرم مخدر از 

نوع تریاک و حشیش کشف کردند.
فرمانــده انتظامی اســتان فــارس با 
اعالم ایــن خبر تصریح کــرد: برخورد 
با قاچاقچیان مواد به صــورت ویژه در 
دســتور کار ما قرار دارد و شــهروندان 
می توانند اخبار و اطالعات خود پیرامون 
این قضیــه را از طریق تلفــن 110 به 

پلیس اطالع دهند.

مدیرعامل بیمه ســالمت ایرانیان گفت: بیمارستان های خصوصی تهران، دفترچه 
بیمه سالمت ایرانیان را قبول ندارند.

انوشیروان محسنی بندپی اظهار داشت: روزانه در سامانه بیمه سالمت ایرانیان 100 نفر 
ثبت نام می کنند البته برخی از روزها ثبت نامی وجود ندارد اما به طور کلی بیش از 9 میلیون 

نفر تا کنون ثبت نام کرده و حدود 8 میلیون و 60 هزار نفر دفترچه بیمه دریافت کردند.
بسته های خدمتی با همکاری وزارت بهداشــت در حال تدوین است همچنین در رابطه با 
سازمان تأمین اجتماعی و تکلیفی که مجلس برای ایجاد وحدت رویه در تعریف خدمات 
پایه سالمت، رسیدگی به اسناد یکسان پزشکی و قیمت خرید خدمات برعهده ما گذاشته، 
کارگروه هایی شکل گرفته و 3 تا 4 جلسه آن برگزار شده و تا پایان امسال امیدواریم آنچه 

مجلس تکلیف کرده را اجرایی کنیم.
گفتنی است دفترچه های بیمه چاپ شده و در دفاتر پیشخوان وجود دارد که بیمه شدگان 

برای دریافت آن می توانند مراجعه کنند.

عدم تعهد بیمارستان های خصوصی 
تهران به بیمه سالمت

  مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج خبر داد
بازگشایی فرودگاه بغداد برای زائران ایرانی

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت اظهار داشت: 
فرودگاه بغداد پس از 8 ماه برای زائران ایرانی باز شــده و از امروز 
)شنبه( 4 بهمن، پروازهای رفت و برگشت زائران عالوه بر فرودگاه 

نجف از فرودگاه بغداد نیز انجام می شود.
محسن نظافتی همچنین با اشــاره به اینکه اعزام زائران عتبات 

عالیات به کاظمین از روز 30 دی آغاز شــده، افزود: از 30 دی کاروان های هوایی و از امروز 
کاروان های زمینی عتبات عالیات به کاظمین اعزام می شوند و این شهر در برنامه زیارتی زائران 
قرار می گیرد. گفتنی اســت زائران این کاروان ها نیز برای نخستین بار پس از 8 ماه تعطیل 

بودن سفر به کاظمین، وارد این شهر مقدس شده و یک شب را در این شهر اقامت داشتند.
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بزرگراه خبردریچه خبر

  فارین پالیســی: در حالی که 
ســال گذشــته اجالس داووس 
سرشــار از خوش بینی برای باز 
شــدن دروازه های ایران به سوی 
ســرمایه گذاران بود، امسال این 
خوش بینی به علت طوالنی شدن 
مذاکرات هسته ای کم رنگ شده 

است.

  با تصویب شورای عالی فضای 
مجازی، هرگونه محتوا در خدمات 
پیامکــی انبــوه و ارزش افزوده 
پیامکی باید با رعایــت قوانین و 
مقررات کشــور و عدم مغایرت با 

ارزش های ایرانیـ  اسالمی باشد.

  مهندســان سوئیسی موفق به 
ساخت پهپادی شده اند که عالوه 
بر پــرواز با اســتفاده از بال های 
چرخشی خود قادر به راه رفتن بر 

روی زمین هم هست.

 شرکت مخابرات استان تهران 
همزمان با فرا رسیدن دهه مبارک 
فجر 50 طرح انتقال و حدود 224 
هزار پورت Access، دیتا و سوییچ 

را به بهره برداری می رساند.

 مقامات دولت چیــن با توافق 
شرکت اپل امکان یافتند کنترل های 
امنیتی موردنظرشان را بر روی این 

گوشی هوشمند انجام دهند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که هنوز وام 80 میلیون تومانی مسکن تصویب نشده 
اســت، گفت: در هیئت وزیران تصویب شد تســهیالت بانکی برای بافت های فرسوده و 
بافت های حاشیه ای در شهرهای بزرگ به 50 میلیون تومان، در شهرهای بیش از 250 هزار 

نفر به 40 میلیون و در شهرهای کمتر از 250 هزار نفر به 30 میلیون تومان برسد.
آخوندی با بیان این که این مبالغ در شورای پول و اعتبار تصویب شد و بانک ها موظف به 

پرداخت آن هستند، افزود: این وام ها هم برای ساخت و هم برای خرید است.
دولت در الیحه بودجه 94 پیشنهادی به مجلس داده تا بخش خصوصی و دستگاه هایی که 
می توانند سرمایه گذاری کنند با تعهد دولت و اجازه حق دسترسی برای این طرح ها تامین 
مالی کنند. همه کمیسیون های مجلس با این پیشنهاد دولت موافقت کرده اند و امیدواریم 
سال آینده عمدتا طرح های زیربنایی از جمله راه ها، فرودگاه ها، بندرها و خطوط ریلی را 

فراتر از بودجه دولت به کل جامعه اقتصادی ایران عرضه کنیم.

  وزیر راه و شهرسازی:

وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن
هنوز تصویب نشده

  از ساعت 19 امروز صورت می گیرد
آغاز فروش اینترنتی بلیت نوروزی قطار  

فروش اینترنتی بلیت نوروزی قطار )برای سفر از تاریخ 25 اسفند تا 15 فروردین( برای  
محورهای شمال، شمال غرب و محور آذربایجان از ساعت 19 امروز شنبه آغاز می شود.

همچنین پیش فروش اینترنتی بلیت قطار برای محورهای خراسان، تهران و مشهد از ساعت 
19 روز 6 بهمن ماه آغاز خواهد شد. بر اساس برنامه ریزی های راه آهن، فروش بلیت های نوروزی 
از امروز تا 6 بهمن ماه به صورت اینترنتــی و از روز پنجم بهمن ماه به صورت فروش آنالین از 
طریق دفاتر فروش بلیت انجام می شود. پیش فروش بلیت نوروزی قطارها از طریق آژانس های 
فروش بلیت هم از روز یکشنبه پنجم بهمن ســاعت 7 صبح برای محورهای شمال، شمال 
غرب و آذربایجان آغاز می شود. پیش فروش بلیت اینترنتی برای محور جنوب، جنوب شرق، 
بندرعباس، زاهدان، کرمان، اصفهان، شیراز و اهواز نیز از روز 5 بهمن ساعت 19 آغاز می شود.

ورود ۲۷ سرمایه گذار 
خارجی به تاالر شیشه ای     
مدیرعامل شــرکت سپرده گذاری 
مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجوه 
)ســمات( از افزایش ورود سرمایه گذاران 
خارجی به بازار ســرمایه ایران خبر داد.
حامد سلطانی نژاد افزود: در طول دو ماه 
اخیر 27 سرمایه گذار خارجی پس از پشت 
ســر گذاشــتن مراحل قانونی، کدهای 
سهامداری خود را دریافت کرده و به جمع 
سهامداران بازار سرمایه ایران ملحق شدند. 
این ســرمایه گذاران از کشورهای آلمان، 
انگلیس، سوریه، چین و افغانستان هستند.

کاهش ۲4 درصدی 
حجم بارش های کشور   
حجم بارش های کشور از ابتدای 
ســال آبی جاری )مهرماه 93( تا ســوم 
دی ماه به 83 میلی متر رسیده است. این 
میــزان بــارش درمقایســه بــا میزان 
بارش های مدت مشابه سال آبی گذشته 
24 درصد و در قیاس با متوسط درازمدت 

15 درصد کاهش یافته است.
براســاس این گزارش، میــزان بارش ها 
در دوره مشابه ســال آبی گذشته 109 
میلی متر و دوره درازمدت 43 ســاله در 
همین زمان 98 میلی متر ثبت شده است.

رهاسازی آب از سد بوکان به دریاچه ارومیه 
مدیرکل دفتر مدیریت به  هم پیوسته منابع آب حوضه دریاچه ارومیه با بیان اینکه 
طبق مصوبه کارگروه احیای دریاچه ارومیه، از ابتدای بهمن ماه به تناسب ذخیره سدهای 
حوضه و میــزان آورد رودخانه ها، 176 میلیون مترمکعب از آب ســدها برای تثبیت آب 
دریاچه ارومیه رهاسازی شود گفت: از صبح امروز )شنبه( دریچه های سد شهید کاظمی 
)بوکان( با هدف رهاســازی آب این ســد به ســمت پیکره آبی دریاچه ارومیه با دبی 30 

مترمکعب بر ثانیه گشوده شده است.
موسوی افزود: رهاســازی و هدایت آب این ازطریق بند نوروزلو در ماه های بهمن و اسفند 
ادامه خواهد یافت و درصورت تکمیل نشدن ظرفیت پیش بینی شده، رهاسازی آب سد در 
نیمه دوم فروردین ادامه خواهد یافت. طبق برنامه در هفته های آینده 20 میلیون مترمکعب 

از مخزن سد ساروق و 40 میلیون مترمکعب از سد حسنلو رهاسازی خواهد شد.

یک خط خبریک خط خبر

4 اقتصادی

  موسسه مودی پیش بینی کرد 
قیمت نفت در سال 2016 به 80 دالر 

افزایش یابد.

 رئیس ســازمان ملی بهره وری: 
توجه به ارتقاء بهره وری مشکالت 
ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را 

جبران می کند.

 کتاب شــنیداری موســم به 
آشــفتگی به منظور آشــنایی 
مخاطبان با حوادث و اقدامات بعد 

از زلزله تولید شد.

 با توجه به هشدار بانک مرکزی 
نسبت به جمع آوری دالالن ارزی 
در خیابان هــا، هنوز هم در میدان 
فردوسی شاهد خرید و فروش آزاد 

دالر هستیم.

 عملیات کابل برگردان با هدف 
توســعه شــبکه کابل در مراکز 
مخابرات دانشگاه و شهید منتظری 

از تاریخ 5 بهمن ماه آغاز می شود.

 فعالیت کمیسیون فروشگاه های 
سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران 
با برنامه های جدید از ســر گرفته 
شد. تحلیل و ارائه راهکار به منظور 
حل مشکالت شــبکه نمایندگی 
فروش محصوالت IT از برنامه های 

این کمیسیون است.
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  محمد جواد ظریف در مراســم 
درگذشــت ملک عبداهلل پادشاه 

عربستان در ریاض حضور یافت.

  شرمن رئیس تیم مذاکره کننده 
آمریکا در گروه 1+5، هفته جاری 
به چین، کره جنوبی و ژاپن ســفر 
می کند تا با مقامات این کشــور 
درباره ایران و کره شمالی بحث و 

گفت وگو کند.

  نمایندگان جنوب یمن نشست 
فردای پارلمان این کشور را تحریم 

کردند.

  نماینده پارلمان عراق: مالقات 
هیأت عشــایری االنبار با معاون 
رئیس جمهور آمریکا به بهانه مسلح 
ساختن عشایر در مبارزه با داعش 
در راستای به اجرا گذاشتن طرح 

تجزیه این کشور است.

  نمازگــزاران فلســطینی در 
مسجداالقصی خطیب نماز جمعه 
را به دلیل تسلیت گفتن مرگ شاه 

عربستان، از منبر پایین کشیدند.

  نیروهای امنیتی وابسته به وزارت 
کشور مصر در آســتانه چهارمین 
ســالگرد انقالب مصر که منجر به 
سقوط مبارک شــد، تدابیر شدید 
امنیتی در شــهرهای این کشور از 

جمله قاهره اتخاذ کرده اند.

 یک مقام فلسطینی اعالم کرد که 
رئیس تشکیالت خودگردان از عدم 
تحویل کمک های وعده داده شده 
اعراب عصبانی است و خطر فروپاشی 

تشکیالت شدت یافته است.

  وزیر امور خارجه هند: کشورهای 
همسایه به ویژه پاکستان به جای 
اســتفاده از گزینه هــای دیگر با 
مذاکره زمینه را برای برقراری صلح 

در منطقه فراهم کنند.

  دادســتانی کل فدرال آلمان 
مشاور پیشین رئیس جمهور ترکیه 

را به اتهام جاسوسی بازداشت کرد.

 »عبدالرحمن هوتکی«، معاون 
کمیســیون مســتقل انتخابات 
افغانستان: زمان برگزاری انتخابات 
پارلمانی افغانســتان هفته آینده 

مشخص خواهد شد.

 با  رای مجلــس و تائید رئیس 
میر  جمهورازبکستان»شــوکت 
ضیایف« در ســمت خود به عنوان 

نخست وزیر ابقا شد.

 بولتون نماینده سابق آمریکا در 
سازمان ملل طی مصاحبه ای هشدار 
داد که تحوالت اخیر یمن و همچنین 
مرگ پادشاه عربستان یک فاجعه 
تمام عیار است که خاورمیانه را به 

سوی هرج و مرج سوق می دهد.

یک خط خبریک خط خبر

بزرگراه خبردریچه خبر

اروپا 5 هزار نماینده
در داعش دارد 

عضــو ائتــالف دولت قانــون در 
پارلمان عــراق که در نشســت اعضای 
ائتالف ضد داعش در لندن حضور داشت، 
گفت: اینترپل در این نشســت خبر داد 
پنج هزار مهاجر خارجی از کشــورهای 
اروپا و بیش تر از انگلیس، فرانسه و آلمان 
به گروه تروریستی داعش ملحق شده اند.
از جمله دالیل برگــزاری این کنفرانس 
خشکاندن ریشــه منابع حمایت مالی از 

گروه های تروریستی عنوان شده است.

استانبول میزبان
دور جدید مذاکرات 

ســید عباس عراقچــی و مجید 
تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه 
کشورمان که در حال حاضر برای رایزنی 
با تیم مذاکره کننده آمریکایی در زوریخ 
سوئیس حضور دارند، قرار است در ادامه 
رایزنی ها در خصوص حــل اختالفات 
موجود بر ســر راه حصول توافق جامع 
هســته ای پنجشــنبه 9 بهمن ماه در 
اســتانبول با نمایندگان ســه کشــور 
اروپایی )آلمان، انگلستان و فرانسه( در 

گروه 1+5 دیدار و گفت وگو کنند.
سازمان بدر عراق که در حال نبرد با تکفیری های داعش است، به وعده خود مبنی بر 
پاکسازی استان »دیاله« از تروریســت ها عمل کرد و اعالم کرد که استان دیالی از دست 

تکفیری های داعش آزاد شد.
ظهر امروز رئیس کمیسیون امنیتی در شورای استانی دیالی گفته بود: »هادی العامری« 
فرمانده ســازمان بدر در هنگام بازدید از منطقه »المنصوریه« در 45 کیلومتری شــرق 
»بعقوبه« اعالم کرد که طی چند ساعت آینده پاکســازی دیاله از وجود داعش را به ملت 

عراق می دهیم.
فرماندار خالص هم درباره عملیات نیروهای امنیتی و بسیج مردمی در مبارزه با داعش در 
استان دیاله گفت: نیروهای امنیتی از دو روز پیش حمله به آخرین پایگاه داعش در منطقه 

شمال المقدادیه برای پاکسازی آنجا را آغاز کردند.
نیروهای امنیتی و بســیج مردمی در عراق، در لحظات پایانی این نبرد داعش را در شمال 
المقدادیه در اســتان دیاله به  طور کامل تحت محاصره درآوردنــد و همه روزنه های فرار 
تکفیری ها را بستند تا ضربه آخر را به تروریست ها وارد کنند. پیشتر فرماندهی پلیس استان 

دیاله از آزادی 6 روستا و سد آبی »الصدور« دیاله نیز خبر داده بود.

»دیاله« عراق آزاد شد

  به رغم اعتراضات گسترده مسلمانان جهان
نسخه توهین آمیز شارلی ابدو تجدید چاپ شد

به رغم اعتراضات گسترده مسلمانان جهان علیه هتاکی های اخیر نشریه فرانسوی 
شارلی ابدو، شرکت »MLP« توزیع کننده این نشریه هتاک در خبری اعالم کرد: شماره 
جدید نشریه شــارلی ابدو تحت عنوان »بازماندگان« با تصویری از پیامبر اسالم بر روی 

جلد آن تجدید چاپ شده و تیراژ آن از 7 میلیون نسخه فراتر می رود.
بنابر اعالم این شــرکت، تا پایان روز شنبه 7 میلیون نســخه از این شماره نشریه توزیع 

خواهد شد و از روز دوشنبه نیز 300 هزار نسخه دیگر از این شماره چاپ خواهد شد.
مسئوالن این نشریه هتاک فرانسوی پیشــتر اعالم کرده  بودند که به دلیل افزایش قابل 
توجه تقاضــای مردم برای خرید این نشــریه قصد دارند مجددا آن را بــا تیراژ باالی 7 

میلیون نسخه ای منتشر کنند.

  عضو ارشد ارتش آزاد سوریه:
باید با اسرائیل علیه حزب اهلل همکاری کنیم

عضو ارشد ارتش آزاد سوریه گفت: ضروری است تا اســرائیل با گروه های میانه رو 
مخالف سوریه، برای مقابله با تهدید مشترکی به نام حزب اهلل همکاری کند. ارتش آزاد از 
مدت ها پیش تحرکات ایران، حزب اهلل و همچنین عناصر روســیه را در جوالن و مرزهای 

اسرائیل، تحت نظر دارد.
نیروهای شیعه در جوالن، سعی دارند برای مقابله با اســرائیل بیش از پیش آماده شوند، 
بنابراین همکاری ما با اسرائیل بسیار ضروری است و اسرائیل یک فرصت تاریخی پیش رو 
دارد تا دوستی خود را با مردم ســوریه ثابت کند. این فرمانده مخالفان بشار اسد در پایان 
گفت: ما می خواهیم در کنار شــما بجنگیم، چرا که آن ها )حزب اهلل( در ســوریه متوقف 

نمی شوند و همچنین طرح های بزرگی برای تهدید ما و اسرائیل دارند.



بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس
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یک قاب کلمه

  کلید خوردن پروژه جدید اسالم هراسی! / طرح: محمدعلی خلجی 

کتاب »دیدگاه های مقام معظم رهبری« به همت نمایندگی فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران در سازمان ملل متحد منتشر شد.

این کتاب که توســط ناشــر آمریکایی GLOBAL SCHOLARLY PUBLICATION ) GSP ( به زبان 
انگلیسی و در یک مجلد 204 صفحه ای در ژانویه 2015 در نیویورک منتشر شده نخستین اثر 
انگلیسی معرفی دیدگاه های مقام معظم رهبری در آمریکاست که در نوع خود اثری جامع در 
راستای معرفی و تببین اندیشه و تفکر حضرت آیت اهلل خامنه ای از البالی نوشته ها، مقاالت و 
سخنرانی های ایشان در طول سال های متعدد است. »معرفی دیدگاه های مقام معظم رهبری« 
دارای دو بخش است که در بخش اول به دیدگاه های مقام معظم رهبری در خصوص توحید، 
اخالق و انسان، ماهیت هنر، زنان، اقبال، عدالت و حقوق بشر می پردازد. بخش دوم کتاب بیشتر 
معطوف به دیدگاه های جهانی مقام معظم رهبری است و به دغدغه ها و مسائل مرتبط با امور 
بین الملل می پردازد. دیدگاه هایی همچون توحید و نگاه جهانی به آن، تمدن اسالمی، دمکراسی 
و دین، اسالم و مسیحیت، مالکیت خصوصی در اسالم و سخنرانی در جمع دانشگاهیان و جوانان.

GSP توسط ناشر آمریکایی  

»دیدگاه های مقام معظم رهبری« 
در نیویورک منتشر شد

  در کنگره »۲000 شهید هنرمند«
140 شهید عرصه فیلم تجلیل می شوند  

کنگره بزرگداشت 2000 شهید هنرمند با مشارکت بسیج هنرمندان، سپاه سیدالشهدا 
و باغ موزه دفاع مقدس و با حضور هنرمندان، کارشناســان، منتقدان، مســئوالن سینما و 
هنرجویان و اساتید دانشگاهی این رشته به همراه خانواده  شهدای عرصه فیلم و اقشار مختلف 
مردم برگزار می شود و طی آن از 140 شهید این عرصه تجلیل خواهند شد. در این کنگره که 
5 بهمن ماه از ساعت 18:30 در تاالر خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس برگزار می شود، از هر 
استان یک عضو خانواده شهدای عرصه فیلم و همچنین چهره های مشهور سینمایی از جمله 
ابراهیم حاتمی کیا، مجید مجیدی، پرویز پرستویی، فریبرز عرب نیا و داریوش ارجمند حضور 

خواهند داشت و میثاق نامه هنرمندان سینما با شهدای این عرصه نیز قرائت خواهد شد.

بزرگراه خبردریچه خبر

یک خط ورزشی یک خط فرهنگی

بزرگراه خبردریچه خبر

  کتاب »زمانه ات را بشــناس« 
که تلخ و شــیرین وقایع و تحلیل 
تاریخ بــه روایت حضرت آیت اهلل 
خامنه ای را در بر می گیرد از سوی 
»موسســه فرهنگی هنری قدر 

والیت« منتشر شد.

 طبق برنامه ریزی هــای انجام 
شده قرار است جمعی از هنرمندان 
سینما و تلویزیون و موسیقی، 1۸ 
بهمن به دیدار جانبازان ۸ ســال 

دفاع مقدس بروند.

 کتاب »خانه سازی« )بایسته های 
ساختن خانواده( تألیف ابوالفضل 
اقبالی دربــاره تحکیــم روابط 
خانوادگی با زبانی نو و روان از سوی 

دفتر نشر معارف به چاپ رسید.

 رئیــس ســازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی: با افزوده شدن 
10 کشــور به فهرســت میزبانان 
ســیزدهمین دوره جشــنواره 
بین المللی فرهنگــی هنری امام 
رضا)ع(، این جشنواره سال آینده 

در ۸5 کشور برگزار می شود.

 به همت انتشــارات مؤسسه 
آموزشــی و پژوهشــی امــام 
خمینی)ره( کتاب »تأثیر اومانیسم 
بر بزرگان نهضت پروتســتان و 
پیشگامان الهیات لیبرال« نوشته 

سیدعلی حسنی منتشر شد.

  محمــد رضایی عضو ســابق 
تیم ملــی کشــتی آزاد در وزن 
6۲ کیلوگــرم و دارنــده مدال 
برنز مســابقات جهانــی 19۷۸ 

مکزیکوسیتی درگذشت.

  مســئوالن تیم ملی کشورمان 
عازم سیدنی شدند تا در نشستی 
با مسئوالن کنفدراسیون آسیا به 
موضوع دوپینگ عبدالزهرا، بازیکن 

تیم ملی عراق رسیدگی کنند.

  بعد از پیروزي تیم ملي فوتبال 
عراق برابر ایران مردم این کشور به 
جشــن و پایکوبي در خیابان هاي 
بغداد پرداختنــد که در نتیجه آن 
دو نفر کشــته و نزدیک به 60 نفر 

زخمي شدند.

  به گزارش »ساویت اسپورت« و 
به نقل از یک منبع آگاه در باشگاه، 
سردار آزمون، مهاجم روبین کازان 
احتمال دارد که پس از پایان فصل 

این تیم را ترک کند.

  دیدار دوستانه دو تیم استقالل 
و ملوان که قرار بود روز دوشــنبه 

برگزار شود لغو شد.

  تیــم ملــی هندبــال ایران 
روز دوشــنبه برای کســب مقام 
بیست ویکم مســابقات قهرمانی 
جهان به مصاف شیلی خواهد رفت.

فیفا: بازیکن عراق 
دوپینگی است          

فیفــا امروز)شــنبه( دوپینگ   
عبدالزهــرا را مورد تایید قــرار داد و با 
ارســال نامه ای به سازمان لیگ تصریح 
کرد که این بازیکن دوپینگی است و حق 
شــرکت در مســابقات را بــه دلیــل 
محرومیت ندارد. گفتنی است ایران روز 
گذشته مقابل عراق در ضربات پنالتی 
باخــت در حالی کــه از ایــن بازیکن 
دوپینگی در ترکیب خود استفاده کرده 
بود و احتمال دارد کــه نتیجه بازی به 

سود ایران تغییر کند.

وقف باغ 10 هزار متری 
برای امور قرآنی   

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه    
شهرستان بهشهر و گلوگاه از وقف یک 
باغ مرکبات برای امور قرآنی خبر داد. 
به گفته حجت االســالم و المسلمین 
بهرامی این موقوفه 10 هزار متر مربع 
مساحت داشته و ارزش تقریبی آن 8 
میلیارد ریــال برآورد شــده که واقف 
خیراندیش »محمد قاســم حسن پور« 
این زمین را با نیت برگزاری مراســم 

فرهنگی و قرآنی وقف کرده.


