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اوباما ماه مارس به کوبا میرود
یک مقام ارشــد دولت آمریکا اعالم کرد رئیسجمهور این کشــور طی هفتههای آتی
دیداری تاریخی از کوبا خواهد داشت...

حضور هیات ایرانی در مراسم تشییع
مرحوم هیکل

هیاتی از دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی  ایران در
قاهره با حضور در مســجد الحســین(ع) قاهره ،در مراسم
تشــییع متفکر و اندیشمند مشــهور مصری مرحوم استاد
محمد حسنین هیکل شرکت کردند.
بــه گــزارش ایســنا در این مراســم که تعــدادی از
شــخصیتها و چهرههای برجســته سیاســی ،پارلمانی،
فرهنگــی و ادبی و رســانهای از جمله نبیــل العربی دبیر
کل اتحادیه عرب ،عمروموســی دبیرکل ســابق اتحادیه
عــرب ،عبدالحکیم عبدالناصــر فرزند جمــال عبدالناصر
رئیس جمهور فقید مصر ،همچنین استاندار قاهره و رئیس
رادیو و تلویزیون مصر حضور داشــتند ،اعضای دفتر حافظ
منافع جمهوری اســامی  ایران در قاهره ،مراتب تسلیت و
همدردی دولت و مردم جمهوری اسالمی  ایران به فرزندان
و خانواده استاد هیکل ابراز داشتند.
بعد از ادای نماز بر پیکر وی برخی از دوستان و شاگردان
مرحوم هیکل از جمله مصطفــی الفقی در مورد خصایص
و یژگی  هــای بارز شــخصیتی ایــن اندیشــمند و متفکر
فرهیخته و برجسته مصری و هوش و تحلیل باالی وی از
تحــوالت و انس وی با قرآن تا آخرین روزهای زندگیاش
سخن گفتند.
مراســم تشییع پیکر اســتاد هیکل بنا به وصیت ایشان
در مسجد الحسین (ع) شــهر قاهره برگزار شد و در مقبره
خاندان هیکل در مصر جدید به خاک سپرده شد.

واکنش بازار به نشست نفتی چهارجانبه
ایران

قیمت نفت خام در معامالت روز پنج شــنبه در آســیا با
استقبال ایران از برنامه عربستان و روسیه برای تثبیت تولید
نفــت افزایش یافت و این در حالی اســت که تحلیلگران
معتقدند که این جریان به کاهش تولید منجر نخواهد شد و
تهران نیز هیچ اقدامی  را از سوی خود در این راستا پیشنهاد
نکرده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از رویترز ،بعد از افزایش هشت
درصدی قیمت نفت خام در بازارهای جهانی ،پس از جلسه
مشترک روسیه و عربســتان مبنی بر توقف افزایش تولید،
مفســران میگویند که بازار واکنش بیــش از اندازهای را
نســبت به حمایت ایران از توقف تولید نشــان داده است و
ضمنا حرکت روسیه و عربستان نیز به نظر نمی  رسد از مازاد
عرضه نفت جلوگیری کند.
ریک اســپونر  -یک تحلیلگر ارشــد بــازار  -میگوید
تولیدکنندگان هنوز به توافقی دســت نیافتهاند و الزمه این
توافق دستیابی به دو شرط است.
به گفته وی ،اولین شرط این است که هرگونه افزایش
بهــای نفت باید بــه قیمت کاهش واقعی تولید باشــد؛ به
گونهای که حجم این کاهش به اندازهای برســد که برای
افزایش قیمت کافی باشد و شرط دیگر ایران است که همه
بازیگران اصلی در این تصمیم مشارکت کنند که تحقق این
امر مشکل خواهد بود.
قیمت نفت برنت در معامالت دیروز با  42سنت افزایش
به  34.92دالر برای هر بشــکه رســید و قیمت نفت خام
آمریکا نیز با افزایشــی  50ســنتی بــه  31.16دالر در هر
بشکه افزایش یافت.
روز چهارشــنبه تهران میزبــان وزرای صنعت و انرژی
قطــر ،به عنــوان رئیس دوره ای ســازمان کشــورهای
صادرکننده نفــت (اوپک) ،نفت عراق و نفت ونزوئال بود تا
در نشســتی چهار جانبه با حضور وزیر نفت ایران به ادامه
چاره اندیشی  ها برای تثبیت بازار و بهبود قیمت  ها بپردازند.
در انتهای این نشست ،زنگنه از حمایت ایران از تصمیم
عربستان و روسیه مبنی بر توقف افزایش تولید خبر داد.
داود اوغلو:

کردها و دولت اسد مسئول انفجار آنکارا
هستند

نخســتوزیر ترکیه با اعالم هویــت عامل انتحاری
انفجار آنکارا کردها را عامل انفجار دانست و دولت اسد را
به دلیل حمایت از کردها مسئول این اقدام معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ،به نقل
از شبکه خبری اسکای نیوز ،احمد داوداوغلو ،نخست وزیر
ترکیه در نشســتی خبری گفت :اعضای یگانهای کرد
حمله تروریستی در آنکارا را صورت دادند.
وی افزود :هویت عامل این انفجار شناســایی شــده
وی صالــح نجار متولد ســال  1992در شــهر آمودا در
شمال ســوریه و از اعضای یگانهای مدافع خلق( شاخه
نظامی  حزب اتحاد دموکراتیک) است .عامالن این انفجار،
عناصری از پ.ک.ک و حزب اتحاد دموکراتیک هســتند
که از سوریه وارد ترکیه شدهاند .حزب اتحاد دموکراتیک
و حزب کارگران کردســتان با همکاری یکدیگر ،انفجار
آنکارا را انجام دادهاند.
داوود اوغلو تاکید کرد« :بشــار الجعفری» به صراحت
گفته است که یگانهای مدافع خلق تابع دولت اسد است.
لذا ما حق داریم که با نظام ســوریه برخــورد کنیم .هر
کشــوری که در قبال تروریســم کاری نمیکند ،مسئول
این عملیات تروریســتی در آنکاراســت .من نیز اســناد
الزم را به کشــورهای مســئول ارائه خواهم کرد تا ثابت
کنــم که حزب تروریســتی اتحــاد دموکراتیک فرقی با
پ.ک.ک ندارد.
وی در ادامــه گفت کــه در پی انفجار آنــکارا 9 ،نفر
دستگیر شــدهاند که در حال بازجویی هستند و تحقیقات
در    باره این انفجار ،همچنان ادامه دارد.
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تصمیمات جدید برای فروش مسکن مهر
قائم مقام وزیر راه و شهرســازی در پروژه مسکن مهر ضمن اعالم اینکه  4600واحد
مسکن مهر در استان گلستان متقاضی واجد شرایط ندارد ،از تعدیل شرایط فروش...

واکنش بازار به نشست نفتی چهارجانبه ایران
قیمت نفت خام در معامالت روز پنج شــنبه در آسیا با استقبال ایران از برنامه عربستان
و روسیه برای تثبیت تولید نفت افزایش یافت...

همه نیازهای تدارکاتی انتخابات فراهم است

رئیس ســتاد انتخابات کشور از تأمین همه
نیازهــای تدارکاتــی انتخابات هفتم اســفند
خبر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری دانشــجویان
ایران(ایســنا) محمدحســین مقیمی  در برنامه
تیتر شــب گذشته شبکه خبر افزود :تعرفهها و
صندوقهای رأی به اســتانها و شهرستانها
تحویل داده شده است.
وی با بیان اینکه «در مقایسه با دورههای
قبلی انتخابــات تعداد داوطلبــان نمایندگی
مجلس شــورای اســامی   40درصد افزایش
یافته اســت» ادامه داد :همه احزاب کشور بر
حضور پرشور در انتخابات تأکید کردند.
وی افزود :بــا همه نامزدها در اســتانها
جلســاتی برگــزار و نکاتی در    بــاره پرهیز از
بداخالقیهــای انتخاباتــی و رعایت اخالق
گوشزد شده است.
رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور گفت:
ابالغ وام جدید مسکن و افزایش تقاضا برای
خرید اوراق تسهیالت مسکن موجب شد قیمت
ایــن اوراق در هفته جاری نیز همانند هفته  های
گذشــته رشــد کند و به حدود  90هزار تومان
برسد.
به گزارش خبرنگار ایســنا ،اوراق تسهیالت
مســکن که در ابتدای دی مــاه رونق چندانی
نداشــت و همگام با رکود بخش مسکن ،ساکن
شده بود ،با ابالغ وام جدید مسکن روند صعودی
به خود گرفــت و با افزایش قابل توجه قیمت و
تقاضا مواجه شــد؛ به طوری که افزایش تقاضا
برای خرید این اوراق موجب رســیدن قیمت آن
به محدوده  90هزار تومان شده است.
بــه این تریتب در حالی تــب تقاضا در بازار
اوراق تســهیالت مسکن به شــدت باال گرفته
است که همچنان رکود در بخش مسکن مشهود
بوده و این بخش همانند دو سال گذشته درگیر
رکود اســت به همین دلیل علت اصلی افزایش
تقاضا برای خرید اوراق تســهیالت مســکن با
وجود رکود بخش مســکن اندکــی مبهم بوده
و می  تواند همانند دو ســال گذشــته که قیمت
این اوراق به  100هزار تومان رســید ،شــائبه
سفته بازی را افزایش دهد.
با ایــن حال رونــد صعودی قیمــت اوراق
قائم مقــام وزیر راه و شهرســازی در پروژه
مســکن مهر ضمــن اعالم اینکــه  4600واحد
مســکن مهر در استان گلســتان متقاضی واجد
شــرایط ندارد ،از تعدیل شرایط فروش واحدهای
مســکن مهر فاقد متقاضی در کشــور خبر داد و
گفت :این مصوبه هیات دولت ،هفته آینده برای
اجرا به استان  ها ابالغ می  شود.
به گزارش خبرنگار ایســنا در گلستان ،احمد
اصغری مهرآبادی در مراسم افتتاح و بهره برداری
متمرکز  4838واحد مســکن مهر استان گلستان
در گرگان اظهار کرد :اســتان  ها پــس از ابالغ
این مصوبه الزم اســت فهرست پروژه  های فاقد
متقاضی خود را با مشــخصات کامل ارائه کنند تا

گزارشهای تخلف در    باره انتخابات بسیار کم
اســت و نامزدها به قانون عمل میکنند .اگر
تخلفی روی دهد بــه مراجع ذیصالح اطالع

داده میشود.
وی بــا بیــان اینکه «در شــرایط خاص
منطقــهای و بینالمللی قــرار داریم» گفت:

دشمنان انقالب اسالمی  نمیخواهند در ایران
انتخابات پرشوری برگزار شود و بر این اساس
حضور همه در پای صندوق  های رأی ضروری
است.
وی افزود :دستورالعملی که وزیر کشور آن
را تهیه کرده به شــورای عالی فضای مجازی
بــرای جلوگیری از ســوء اســتفاده نامزدها
ارسال شــده اســت که با تصویب این شورا
ابالغ میشود.
رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور گفت:
 54میلیون و  915هزار و  24نفر واجد شرکت
در انتخابــات  7اســفند هســتند و متولدین
 7اســفند  1376بــه قبــل میتوانند در این
انتخابات شرکت کنند.
وی افزود :به طور میانگین در کشور برای
هر کرسی مجلس شــورای اسالمی   21نفر و
در تهــران به ازای هر کرســی  39نفر نامزد
انتخابات مجلس شورای اسالمی  هستند.

قیمت اوراق تسهیالت مسکن  90هزار تومان
شد

هزار تومان در حال معامله هستند.
افزایــش قیمت اوراق تســهیالت مســکن
در حالــی رخ می  دهد که مدیــر ابزارهای نوین
فرابورس این افزایش قیمت را طبیعی دانسته و
می  گوید نوسان قیمت اوراق تسه به دلیل تغییر
شرایط بخش واقعی اقتصاد است ،زیرا زمانیکه
بخش مســکن با رونق مواجه و مردم به سمت
خرید مسکن متمایل شــوند ،افراد بیشتر برای
خریــد اوراق مراجعه میکننــد و تقاضا افزایش
می  یابد و قیمت باال می  رود.
علیرضــا توکلی معتقد اســت کــه افزایش
قیمت اوراق مســکن نشــان می  دهد در بخش
واقعــی اقتصــاد ،تقاضا برای مســکن افزایش
پیدا کرده اســت ،لذا روند حرکتــی این اوراق
طبیعی است.
اوراق تســهیالت مســکن اوراقی است که
متقاضیان اســتفاده از انواع تســهیالت مسکن
باید در ازای هر  500هزار تومان باید یک برگه
حق تقدم تسهیالت مسکن خریداری کرده و به
بانک مسکن ارائه کنند ،یعنی برای دریافت وام
 60میلیونی مســکن بایــد  120ورقه حق تقدم
تســهیالت با در نظر گرفتن قیمــت  90هزار
تومانی خریداری شــود و خریدار در مجموع 10
میلیون تومان برای خرید این اوراق بپردازد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد

اســامی  تامین مســکن برای اقشــار نیازمند و
کــم درآمد از دغدغه  های اساســی دولت بوده و
رویکردهای مختلفی برای تامین این نیاز اساسی
مردم از قبیل فروش اقســاطی ،اجاره به شــرط
تملیک ،مســکن حمایتی ،مســکن اجتماعی و
مشارکتی اجرا شده که مسکن مهر از پروژه  های
بزرگ عمرانی کشــور در این بخش بوده است.
مهرآبــادی با تصریح بر این که دولت با وجود
تنگناهــای مالــی گام  های ارزنــده ای در طرح
مســکن مهر برداشــته اســت ،گفت :در دولت
تدبیر و امید طی مدت زمان کمتر از  2.5ســال
نزدیک به  700هزار واحد مســکن مهر تکمیل
شده است.

تسهیالت مســکن و افزایش تقاضا برای خرید
ایــن اوراق در حالــی همچنان ادامــه دارد که
اکنون همه سررسید  ها به قیمت  90هزار تومان
نزدیک شــده و دیگر اختالف شدید قیمت بین
اوراق جدید و قدیمی  مشاهده نمی  شود.
بررســی وضعیت نمادهــای مختلف اوراق
تســهیالت مسکن نشــان می  دهد که در حال
حاضر بــه غیر از" تســه" آذر امســال که در
محدوده  91هزار تومان معامله می  شــود ،باقی

"تســه"  های ســال  1394همچون "تســه"
اردیبهشت ،شــهریور و مهر ماه در محدوده 90
هزار تومان خرید و فروش می  شوند.
در این میان تسه  های سال گذشته نیز در حال
نزدیک شدن به محدوده  90هزار تومان هستند
به طوری که اکنون به جز اوراق اســفند ماه که
 90هزار تومانی شــده اســت ،اوراق فروردین،
اردیبهشت ،خرداد ،تیر ،مرداد ،شهریور ،به همراه
اوراق مهر ،آبان و دی ماه همگی در محدوده 89

تصمیمات جدید برای فروش مسکن مهر
در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد.
به گفته وی ،بعد از گذشــت سه ماه از ابالغ
این مصوبه چنانچه باز هم شــاهد واحدهای فاقد
متقاضی در استان  ها باشیم ،راهکارهای دیگری
بــرای نهایی کــردن پروژه مســکن مهر اتخاذ
خواهد شــد .قائــم مقام وزیر راه و شهرســازی
افزایش ســقف تسهیالت مســکن مهر از 250
بــه  300میلیون ریال و افزایش زمان بازپرداخت
تسهیالت از  15به  20سال را از اقدامات اساسی

دیگر دولت در این بخش بیان کرد.
مهرآبــادی با بیان این کــه اتمام پروژه  های
مســکن مهر تا پایان سال آینده از تاکیدات وزیر
راه و شهرسازی اســت ،از بانک  های عامل و به
ویژه بانک مســکن درخواســت کرد که شرایط
دریافت تســهیالت این واحدها را آسان کرده تا
با شتاب بخشی به اتمام پروژه  ها ،این واحدها به
موقع تحویل مالکان شود.
وی اظهار کــرد :از ابتدای پیــروزی انقالب
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واشنگتن اعالم کرد؛

داعش در سوریه و عراق از گاز خردل
استفاده کرده است

واشــنگتن اعالم کــرد گروه تروریســتی داعش از گاز
خردل در سوریه و عراق استفاده کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم ،وزارت
خارجــه آمریکا روز چهارشــنبه از بکارگیری ســاح  های
شــیمیایی توسط گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق
خبر داد.
«مارک تونر» ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:
داعش در  ۲۱ماه اوت گذشته در منطقه مارع در حومه حلب
سوریه از گاز خردل استفاده کرده است .ما با بر این باوریم
که داعش در عراق نیز از گاز خردل استفاده کرده است.
«میخائیــل اولیانوف» رئیس اداره امــور کنترل و منع
اشــاعه تســلیحات در وزارت خارجه روسیه پیش از این از
استفاده داعش از سالح  های شــیمیایی در منطقه داریا در
حومه دمشــق در تاریخ  ۱۵فوریه و منطقه مارع در حومه
حلب در تاریخ  ۲۱اوت سال گذشته میالدی خبر داده بود.
وی همچنین بــر ضرورت تحقیــق در خصوص جزئیات
بکارگیری سالح  های شــیمیایی از سوی داعش در عراق
و سوریه تاکید کرد.
سازمان منع گسترش سالح  های شیمیایی نیز اعالم کرد
که عوارض متاثر از مواد شیمیایی ممنوعه را در  ۳۵جنگجوی
کــرد که ماه اوت  ۲۰۱۵در جنوب شــرقی اربیل با عناصر
داعش درگیر بودند ،ثبت کرده است .این سازمان همچنین
از بکارگیری گاز خردل در ســوریه توسط داعش خبر داد.

در بازار آزاد
قیمت سکه و دالر افزایش یافت

در بازار دیروز قیمت سکه تمام طرح جدید  9000تومان
نسبت به روز قبل افزایش یافت و  986هزار و  500تومان
فروخته میشود.
به گزارش خبرنگار ایســنا ،هر گــرم طالی  18عیار با
 370تومان افزایش نســبت به روز گذشته 99 ،هزار و 700
تومان قیمت دارد.
همچنین نیم سکه نیز  496هزار تومان است و ربع سکه
 266هزار تومان معامله میشود.
نرخ بیشتر ارزها نیز در بازار امروز روند صعودی دارد و بر
این اساس دالر  3492و یورو  3918تومان معامله میشود.

اوباما ماه مارس به کوبا میرود

یک مقام ارشــد دولت آمریکا اعالم کرد رئیسجمهور
این کشــور طی هفتههــای آتی دیــداری تاریخی از کوبا
خواهد داشــت .این سفر تالشی از ســوی واشنگتن برای
پایان بخشــیدن به نیم قرن تنش میان  هاوانا و واشــنگتن
توصیف شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ،به نقل از
خبرگزاری فرانسه ،این مقام آمریکایی که نخواست نامش
فاش شــود ،گفت :دولت بزودی ســفر رئیسجمهور اوباما
به کوبا را اعــام خواهد کرد .این ســفر اواخر ماه مارس
انجام خواهد شــد .این ســفر در صورت انجام ،اولین سفر
یک رئیسجمهور آمریکا به کوبا از سال  1928خواهد بود.
جمهوریخواهان از منتقدان اصلی تالشهای باراک اوباما،
رئیسجمهــور آمریکا برای رفع خصومتهای دوران جنگ
سرد میان کوبا و آمریکا هستند.
اوباما پیش از ایــن در مصاحبهای گفته بود در صورتی
که اطمینان یابد قادر به دیدار با مخالفان حامی  دموکراسی
خواهد بود به کوبا سفر میکند.
وی گفت :اگر قرار باشــد ســفری داشــته باشم یکی
از شــروطم این اســت که بتوانم با همــه صحبت کنم به
صراحت در گفتگوهایم با رئیسجمهور رائول کاسترو گفتم
که خواهان دیدار و دسترسی به کسانی هستم که به دنبال
آزادی بیان جدی تر و گسترده تر در داخل کوبا هستند.

 ۲۸شهید و  ۲۵زخمی  در تحوالت یمن

برجاماندن  ۲۸شهید و  ۲۵زخمی  در حمالت جنگنده  های
سعودی روز چهارشــنبه و هدف قرار دادن مواضع سعودی در
جیزان از مهمترین تحوالت یمن است.
به گــزارش خبرگزاری مهــر به نقل از شــبکه المنار ،در
پی حمالت جنگنده  های ســعودی به مناطــق مختلف یمن
طی روز چهارشــنبه  ۲۸شــهروند یمنی شهید و  ۲۵نفر دیگر
زخمی  شدند.
یــک منبــع امنیتــی یمنی اظهار داشــت کــه در حمله
جنگنده  های ســعودی به مناطق پراکنــده در بخش «نهم»
در اســتان صنعــاء  ۲۰نفر شــهید و  ۱۳نفر دیگر به شــدت
زخمی  شــدند .وی تصریح کرد که در حمله به مناطق غمر و
منبه در اســتان صعده نیز  ۵شهروند یمنی شهید و  ۵نفر دیگر
زخمی   شدند.
جنگنده  های متجــاوز همچنین مناطــق غافره در بخش
الظاهر ،منطقه برکان در بخش رازح و منطقه الشــط در بخش
سحار را بمباران کردند.
این منبع اعالم کرد که در حمله جنگنده  های ســعودی به
یک خانه در منطقه «ملفاج» در بخش «برط المراشی» استان
الجوف در شــمال شــرقی صنعاء یک زن و شوهر به شهادت
رسیدند .در اســتان تعز در جنوب صنعاء نیز یک راننده در پی
حمله هواپیماهای متجاوز به منطقه الجدید در بخش ذباب به
شهادت رســید .در پی هدف قرار گرفتن یک منزل در همین
بخش  ۳شــهروند یمنی زخمی  شــدند .در حمله جنگنده  های
ســعودی به منطقه ذی ســامر یک راننده کامیون به شــدت
زخمی  شــده و  ۳نفر نیز در منطقه االعبــوس بخش حیفان
زخمی  شدند.

