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برسد. ضمن اینکه در بخش گندله 
نیز میزان تولید 5/21 میلیون تن 
بود که اکنون به 5/39 میلیون تن 
رسیده و تا آخر سال نیز به گونه ای 
برنامه ریزی شــده است که به 45 

تمامی طرح های توسعه 
در گروه فوالد مبارکه 

یکی پس از دیگری
 به بار نشسته است

همچنیــن در این مراســم 

مبارکــه اصفهــان در بخــش 
پایانی ســخنان خــود با تأکید 
بر اینکه شــرکت فوالد مبارکه 

مستقیم به ظرفیت 12 میلیون 
تولیدکننده  بزرگتریــن  تــن، 
آهــن اســفنجی در جهــان و 

اصفهان- خبرنگار کیهان:
اولین و بزرگترین کارخانه 
در  کشور  گندله سازی شرق 
سنگان خراســان رضوی با 
اتکا به سرمایه گذاری و دانش 
فنی فوالد مبارکه اصفهان و 
پیمانکاران داخلی و با حضور 
وزیر  نعمــت زاده،  مهندس 
تجارت،  و  معــدن  صنعت، 
ســبحانی،  بهــرام  دکتر 
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه 
نگهبان  محمــود  اصفهان، 
سالمی، نماینده مردم خواف 
و رشــتخوار، مدیران عامل 
شرکت های فوالد خراسان و 
صنایع معدنی فوالد سنگان، 
سازمان  رئیس  اســتاندار، 

بهره برداری از اولین و بزرگ ترین گندله سازی شرق كشور با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در سنگان خراسان رضوی آغاز شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت: اقدامات هدفمند فوالد 
مبارکه اصفهان در منطقه سنگان منجر به تکمیل 

هرچه بیشتر زنجیره فوالد کشور شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت: میزان صادرات فوالد 
در سال جاری به 8 میلیون تن می رسد.

دکتر بهرام سبحانی: شرکت فوالد مبارکه با 12 واحد 
احیا مســتقیم به ظرفیت 12 میلیون تن، بزرگترین 
تولیدکننده آهن اســفنجی در جهــان و یکی از 

موفق ترین شرکت های فوالدسازی است.

با بهره برداری از گندله سازی 5 میلیون تنی فوالد 
ســنگان برای بیش از 1300 نفر به صورت امانی و 

پیمانی اشتغال ایجاد شد.

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه: پروژه گندله سازی سنگان 
به منظور تأمیــن پایدار گندله و ایجاد توازن در زنجیره 
فوالد به ظرفیت 5 میلیون تن در سال، در مجاورت معادن 
سنگ آهن سنگان استان خراسان، در زمینی به مساحت 
24 هکتار با سرمایه گذاری 10 هزار میلیارد ریال در مدت 

36 ماه با موفقیت اجرا شد.

بومی سازی صنایع معدنی فوالد سنگان با اتکا به دانش 
فنی و سرمایه گذاری فوالد مبارکه از ویژگی های بارز 
 پروژه عظیم گندله ســازی شرق کشور در سنگان

به شمار می آید.

دکتر بهرام ســبحانی: گروه فوالد مبارکه در طول 
دولت یازدهم 5500 میلیــارد تومان برای اجرای 

طرح های توسعه سرمایه گذاری کرده است.

با سرمایه گذاری و دانش فنی فوالد مبارکه اصفهان

صنعــت، معــدن و تجارت 
اعضای  و  خراســان رضوی 
مسئوالن  و  اسالمی  شورای 
بهره برداری  به  محلی خواف 

رسید.
بــه گزارش خبرنــگار ما در 
آییــن بهره بــرداری از کارخانه 
گندله سازی 5 میلیون تنی فوالد 
سنگان خراســان، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با سخنانی ضمن 
قدردانــی از اقدامــات هدفمند 
فوالد مبارکه اصفهان در منطقه 
سنگان که منجر به تکمیل هرچه 
بیشتر زنجیره فوالد کشور شده 
باید ظرفیت های  اســت، گفت: 
معدن و صنایع معدنی در کشور 
به گونه ای افزایش یابد که صادرات 
ســنگ آهن خام و ســنگ آهن 
دانه بنــدی متوقف و به جای آن 

انواع محصوالت فوالدی با کیفیت 
به اقصی نقاط دنیا صادر شود.

محمدرضا نعمــت زاده یکی 
از اهداف جدی ایــن وزارتخانه 
را تکمیــل زنجیــره تولید مواد 
معدنــی معرفی کــرد و گفت: 
جلوگیری از صادرات مواد خام و 
تبدیل آن به محصوالت با ارزش 
افزوده باالتر که فناوری، اشتغال 
و بازگشت سرمایه را درپی دارد، 
از اولویت های این وزارتخانه است.

وی بــا اشــاره به توســعه 
اکتشافات معدنی، اظهار داشت: 
هم اینــک در یکی از بزرگترین 
سنگ آهن  ذخایر  دارای  مناطق 
کشور واقع در ســنگان خواف، 
12 هزار کیلومترمربع اکتشــاف 

تکمیلی درخصوص ســنگ آهن 
انجام شــده اســت که نتایج آن 
نشان می دهد باید تولید کنسانتره 
را در منطقه ســنگان به 5/22 
میلیــون تن و تولید گندله را به 

5/17 میلیون تن برسانیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت 
تصریح کرد: برای تولید این میزان 
کنسانتره و گندله حداقل باید 40 
میلیون تن سنگ آهن از معادن 

سنگان تأمین شود.
وی با اشاره به محدودیت آب 
در منطقه ســنگان، ابراز داشت: 
درخصوص تأمین آب مورد نیاز 
رایزنی هایی با وزارت نیرو انجام 

ذکر  با  اســت.نعمت زاده  گرفته 
این مطلــب که تا چند ســال 
گذشــته ایران واردکننده فوالد 
بود، خاطرنشــان کــرد: رویکرد 
توســعه معدن و صنایع معدنی 
اکنون شــرایطی فراهــم کرده 
است که خوشبختانه سال گذشته 
میزان صادرات فوالد به 5 میلیون 
تن رسید؛ این درحالی است که 
براساس برنامه ریزی های به عمل 
آمده امیدواریم امسال این رقم به 

میزان 8 میلیون تن برسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ابتدای دولت  تصریح کــرد: در 
تولید سنگ آهن  یازدهم، حجم 

در کشور ساالنه حدود 63 میلیون 
تن بود؛ اما اینک به 75 میلیون 
تن رســیده و قرار است تا پایان 
سال تولید ساالنه سنگ آهن در 
ایران به 100 میلیون تن برسد.

وی با بیان اینکــه در ابتدای 
فعالیــت دولت یازدهم، ســاالنه 
28 میلیون تن کنســانتره تولید 
می شد و این رقم اکنون به 5/46 
میلیون تن کنســانتره در ســال 
ارتقا یافته اســت، ادامه داد: بنابر 
مقرر  شده  انجام  برنامه ریزی های 
شده اســت تا پایان سال، میزان 
کنسانتره تولیدی به 55 میلیون تن 

میلیون تن دست یابیم.
نعمت زاده میزان تولید آهن 
اسفنجی در ســال 92 را 7/18 
میلیون تن اعــام کرد و افزود: 
در ایــن بخش اکنون به رقم 30 
میلیون تن در سال دست یافته ایم 
و طبق برنامه تا آخر سال افزایش 
تولیــد تا 34 میلیــون تن را در 
دستور کار قرار داده ایم. عاوه بر 
این، در بخش شمش نیز میزان 
تولیــد 5/23 میلیون تن بود که 
اکنون به 31 میلیون تن رسیده 
و تا آخر سال نیز به 37 میلیون 

تن دست خواهیم یافت.

دکتر بهرام سبحانی، مدیرعامل 
گروه فوالد مبارکه اصفهان نیز 
از سرمایه گذاری 5/500 میلیارد 
تومانی این شرکت برای اجرای 
فوالد  گروه  توســعه  طرح های 
مبارکــه در طول دولت یازدهم 
خبــر داد و با بیــان اینکه این 
میزان ســرمایه گذاری و تمامی 
طرح های توسعه در گروه فوالد 
مبارکــه یکی پس از دیگری به 
بار نشســته اســت، ضمن ابراز 
خرســندی از بــه بهره برداری 
رسیدن گندله سازی 5 میلیون 
تنی فوالد ســنگان خراســان 
گفــت: تمامــی پروژه ها به جز 
کنسانتره 5 میلیون تنی سنگان، 
که بیش از 52 درصد پیشرفت 
فیزیکــی دارد، به طــور کامل 
عملیاتی شده و به بهره برداری 
مدیرعامــل  اســت.  رســیده 
گروه فــوالد مبارکــه اصفهان 
در معرفی پروژه گندله ســازی 
ســنگان افزود: این پــروژه به 
منظور تأمین پایــدار گندله و 
ایجاد توازن در زنجیره فوالد به 
ظرفیت 5 میلیون تن در سال، 
در مجاورت معادن ســنگ آهن 
ســنگان استان خراســان، در 
زمینی به مساحت 24 هکتار با 
سرمایه گذاری 10 هزار میلیارد 
 ریال در مدت 36 ماه با موفقیت

 اجرا شد.
وی ظرفیــت کنونــی تولید 
در گروه فــوالد مبارکه را 3/10 
میلیون تن فــوالد خام و 8/11 
میلیــون تن آهن اســفنجی در 

ســال اعام و تصریح کرد: گروه 
فــوالد مبارکه بــرای تولید این 
میزان محصول به 5/17 میلیون 

تن گندله نیاز دارد.
مدیرعامــل بزرگترین گروه 
مبادی  افزود:  فوالدسازی کشور 
تأمیــن گندله موردنیــاز گروه 
فوالد مبارکه از خارج شرکت به 
میزان 3/5 میلیون تن در سال، 
در سنگان به میزان پنج میلیون 
تن در ســال و در خود شرکت 
فوالد مبارکه 2/7 میلیون تن در 

سال است.
اینکه  با بیان  دکتر سبحانی 
7/500 میلیارد تومان ســرمایه 
در این مجموعه ثبت شده است، 
اظهــار کرد: در بخــش زنجیره 
تأمین فوالد در بخش باالدست 
2800 شــرکت، اعــم از معادن 
سنگ آهن تا تأمین قطعات یدکی 
و در بخش پایین دســت 1000 

شــرکت، از جمله شــرکت های 
خودروســازی و لــوازم خانگی 

قرار دارند.
مدیرعامــل گــروه فــوالد 

بزرگترین تولیدکننده ورق های 
فوالدی تخــت در خاورمیانه و 
شمال آفریقا است، تصریح کرد: 
این شــرکت بــا 12 واحد احیا 

یکی از موفقترین شــرکت های 
فوالدسازی است.

باید اعتبار مناسبی
 برای تکمیل زیرساخت 
صنایع معدنی تأمین شود

در ادامه این مراسم، نماینده 
مردم خواف در مجلس شــورای 
اســامی نیز با اشاره به اهمیت 
تأمین زیرســاخت در توســعه 
تأکید کرد:  معدنــی،  طرح های 
یکی از دغدغه های بسیار بزرگ 
در حوزه معدن، تأمین زیرساخت 
اســت و از آنجا کــه تأمین آب 
موردنیاز صنایع معدنی نیز یکی 
از زیرســاخت های ایــن بخش 
محسوب می شود، بنابراین باتوجه 
به کم آبی منطقه باید چاره جدی 
نیز در این زمینه اندیشیده شود 
که باتوجه به انتقال آب از دریای 
عمان به شرق کشور، تأمین آب 
صنایع این منطقه باید مورد توجه 

قرار گیرد.
محمود نگهبان سامی نبود 
زیرســاخت های الزم در زمینه 
حمل و نقل جــاده ای و ریلی را 
در صنایــع معدنــی، یکی دیگر 
از معضــات معــدن و صنایع 
معدنی کشــور برشمرد و یادآور 
شد: از ســهم حقوق دولتی باید 
اعتبار مناســبی بــرای تکمیل 
 زیرساخت صنایع معدنی منطقه

 تأمین شود.
معدنی  بومی ســازی صنایع 
فوالد ســنگان با اتــکا به دانش 
فوالد  ســرمایه گذاری  و  فنــی 
پیمانکاران  مبارکــه و حضــور 
 داخلی از ویژگی هــای بارز این 

پروژه است.
در بخــش دیگــری از این 
مراسم سیدمحسن میرمحمدی، 
مدیرعامل شرکت صنایع معدنی 
فوالد سنگان نیز از اشتغال زایی 
بیش از 1300 نفر به صورت امانی 
و پیمانــی در اولین و بزرگترین 
گندله ســازی شــرق کشور در 
سنگان خراسان رضوی خبر داد 
و بومی سازی صنایع معدنی فوالد 
سنگان را با اتکا به دانش فنی و 
ســرمایه گذاری فوالد مبارکه و 
پیمانــکار داخلی، از ویژگی های 

بارز این پروژه خواند.
 اصفهان-
 محمدعلی شاه علی

در پرتو وحی

منافقان را 
از طرز سخنانشان می توان شناخت

»و اگر ما بخواهیم آنها )منافقان( را به تو نشان می دهیم 
تا آنان را با قیافه هایشان بشناسی، هر چند می توانی آنها را 
از طرز سخنانشان بشناسی، و خداوند اعمال شما را می داند.«
محمد- 3۰

رئیس جمهور در دیدار رئیس مجلس لبنان:

امروز مقاومت لبنان به جایگاهی رسیده
كه در مبارزه با تروریسم به همسایگانش كمک می كند

والیتی:

ایران نسبت به امنیت حجاج خود 
بسیار حساس است

رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک گفت: جمهوری اسالمی ایران 
روی امنیت حجاج خود بسیار حساس است. 

علــی اکبر والیتــی رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام بعــد از انجام دیدار با معاون وزیر امور خارجه دانمارک در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: روابط ایران و دانمارک از لحاظ اقتصادی و سیاســی 
قدیمی و مثبت است، دانمارک در میان کشورهای اروپایی مواضع نسبتا خوبی 

دارد و آنان در مورد مسائل مختلف مایل به همکاری هستند.
وی بــا بیان اینکه در این دیدار در مورد ســوریه، عراق، قطر و افغانســتان 
صحبــت کردیــم اضافه کرد: دو طرف در بیشــتر موارد با هم  اشــتراک دیدگاه 
داشــتیم. معاون وزیــر خارجه دانمارک هم به حفظ تمامیت ارضی کشــورهای 
منطقه و اینکه مســائل راه حل نظامی ندارد، تأکیــد کرد.رئیس  مرکز تحقیقات 
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در نوامبر آینده  وزیر 
امور خارجه دانمارک به کشــورمان سفر می کند این رفت وآمد ها میان دو کشور 
نشانه خوبی از توسعه روابط است.والیتی در پاسخ به سؤالی درمورد امنیت حجاج 
ایرانی تأکید کرد: امنیت حجاج برای جمهوری اسامی ایران اهمیت زیادی دارد 

حجاج ما باید در امنیت کامل و بدون هر فشاری حج خود را انجام دهند.
وی گفت: امنیت، ســامت و احتــرام حجاج ایرانی جــزء تفاهم میان ما 
و عربستان بوده است و در این زمینه وظیفه سنگینی برعهده عربستان است که 
تولیت حرمین شریفین دارد.رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بیان کرد: تأمین امنیت حجاج ایرانی جزء وظایف اصلی عربستان 
است بر اساس  آنچه که اطاع دارم تاکنون مشکلی برای حجاج ما پیش نیامده 
اســت ایران روی امنیت حجاجش بسیار حساس است.والیتی گفت: امیدواریم 
عربســتان در مورد سیاســت های خود به ویژه در رابطه با دخالت هایی که در 
برخی کشــورها مثل یمن می کند بازنگری کند.امیدواریم جامعه جهانی هر چه 
زودتر به خود بیاید و مشکات مردم یمن را که در محاصره قرار دارند، ببینند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، رئیس  مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع 
تشــخیص مصلحت نظــام اضافه کرد: مــردم مظلوم یمن شــبانه روز بمباران 
می شــوند، مشکات دارویی و پزشکی دارند و ســازمان های بین المللی در این 
زمینه به وظایف خود عمل نمی کنند عربســتان تا ابد نمی تواند به این کار خود 

ادامه دهد ما معتقدیم که ایستادگی و مقاومت مردم یمن پاسخ می دهد.
تشرف بانوی آلمانی به اسالم در قم

یک بانوی آلمانی طی مراســمی در قم با خواندن شهادتین به دین 
اسالم و مذهب تشیع مشرف شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، اینا براون یوسفی در این مراسم با  اشاره 
به خوشــحالی خود از حضور در شهر قم اظهار کرد: اسام را تجسم انسانیت و 
عقانیت می دانم و اخاق همســرم موجب شــد که من به مکتب تشیع تشرف 
پیــدا کنم.وی ادامه داد: قصد دارم که من و همســر ایرانی ام پلی فرهنگی بین 
ایران و آلمان باشیم، شیعیان ثروتمند هستند، چون ائمه معصومین)ع( همچون 

امام حسین)ع( را دارند و روحانیت را چراغ راهی برای شیعیان می دانم.
حمیدرضا یوســفی همســر این بانوی آلمانی در این مراســم اظهار کرد: 
مبلغین اســام در غرب ســختی های زیادی را در این مسیر تحمل می کنند، 

تبلیغ اسام در غرب یک جهاد است.

از سوی حزب اهلل لبنان صورت گرفت
انتشار کتاب فتاوای امام خمینی)ره(

 و امام خامنه ای درباره آداب استادی
بســیج آموزشی حزب اهلل، کتابی را با عنوان »استاد دانشگاه، آداب و فتاوی 
مرتبط با این شــغل« در بیروت منتشر کرد. در این اثر فتاوای امام خمینی)ره( 

و مقام معظم رهبری آمده است.
بسیج آموزشــی حزب اهلل کتابی را با عنوان »استاد دانشگاه، آداب و فتاوی 
مرتبط با این شــغل« در 48 صفحه در بیروت منتشر کرد. این کتاب شامل دو 

فصل است.
فصل اول با عنوان دانشگاه به موارد ذیل می پردازد: ارائه تعریفی درست از 
دانشــگاه و نقش آن، خصوصیات استاد دانشگاه از نگاه امام خمینی)ره(، اصول 
دیدگاه علمی از نگاه مقام معظم رهبری که خود شــامل رســالت اسام، راه و 

روش امام خمینی )ره( و نیز زمینه های پیشرفت مطلوب در این باره است.
این اثر ســپس به دیدگاه های علمی حضــرت آیت اهلل خامنه ای پرداخته و 
اهمیت علم و ویژگی های علم در نگاه معظم له تبیین شــده اســت. پس از آن 
نگاهی به وظایف اســتاد دانشــگاه انداخته و مســئولیتی را که بر دوش استاد 
دانشــگاه قرار دارد، شــرح می دهد. در ادامه نقش استاد در بیداری و پیشرفت 
جامعه، ویژگی های شــخصیت استاد دانشــگاه و پایه های علمی و توانایی های 
شغلی استاد دانشگاه را مورد بحث قرار داده و به معرفی آداب شغلی و حرفه ای 
استادی می پردازد که شامل خصوصیات استاد، نقش طبیعی استاد، استاد پیگیر 
و ناظر بر امور علمی دانشــجو، معیارهای گرفتن آزمون و نیز رعایت عدالت در 
آزمون بدون در نظر گرفتن شــخصیت دانشجو و دیگر موارد مرتبط با امتحان 
شــرح داده شده اســت. در فصل دوم اســتفتائات تربیتی ویژه اساتید دانشگاه 
درخصوص آزمون و امتحان، کارهای اداری دانشــگاه، نحوه تعامل با دانشــجو، 
روش تدریس و فتاوی مرتبط با آن، خمس و در پایان فتاوای مرتبط با مباحث 

علمی و پژوهش ها بر اساس نظرات فقهی مقام معظم رهبری ارائه شده است.
عصبانیت اسرائیل از بازی ایرانی

ســازنده بازی »حمله موشــکی« از واکنــش عصبی رســانه های غربی و 
صهیونیستی به این بازی موبایلی خبر داد.

مهدی آتش جام ســازنده بازی »حمله موشــکی« در اولین قسمت برنامه 
تلویزیونی »همبازی« گفت: با توجه به تبلیغات اســرائیلی ها، ایده ای به ذهن ما 
رســید که یک بازی تولید کنیم که برای نخســتین بار در دنیا شما بتوانید در 
بازی، موشک را خودتان هدایت کنید؛ به این صورت که فردی که بازی می کند 
موشک را پس از شلیک هدایت می کند تا به مقصد برسد و با نقاط مختلفی که 

در کشور اسرائیل درنظر گرفته شده برخورد کند.
وی با ابراز گایه از استقبال نه چندان خوب رسانه های داخلی از این بازی 
اضافه کرد: رســانه ها در مورد این بازی خیلی محدود ورود کردند؛ البته در این 
میــان تعدادی از ســایت ها و مجله های خبری بودند که بــه این موضوع ورود 
کردند و نکته جالب اینجاست که رســانه های خارج از کشور شامل سایت ها و 
مجات خبری، بیشتر بر روی این موضوع و بازی حساس شدند و در این میان 

حتی نشریه های اسرائیلی به این بازی پرداختند و برای آن مطلب نوشتند.
ســازنده بازی »حمله موشکی« به واکنش کشورهای غربی درمورد ساخت 
این بازی  اشــاره کرد و یادآور شد: واکنش کشورهای خارجی نسبت به ساخت 
بازی »حمله موشــکی« این بود که اصا چرا آن را تولید کرده ایم؛ این درحالی 
اســت که آنها بازی های مختلفی را تولید کردند که طی آن در تهران عملیات 
کرده و آن را خراب و تصرف می کنند. آن وقت در چنین حالتی، در مقابل این 

بازی که ما ساختیم، در برابر آن موضع می گیرند.

دیروز مقامهای کشورهای مختلف که به ایران سفر 
کرده اند با حسن روحانی دیدار کردند که وی در یکی از 
این دیدارها به نقش منطقه ای مقاومت لبنان در مبارزه 
با تروریســم اشــاره کرده و آن را باعث خوشحالی و 

افتخار ملت ایران عنوان کرد.
حجت االســام حســن روحانی دیروز در دیــدار »نبیه 
بری« رئیس مجلس لبنــان، پیروزی های مردم لبنان در برابر 
اشــغالگران صهیونیستی و تروریســت های متجاوز را موجب 
عظمت این کشور و خوشحالی و افتخار ملت ایران برشمرد و 
خاطرنشان کرد: اینکه امروز در لبنان صدای مقاومت در برابر 
متجاوزین شــنیده می شود و این کشــور به جایگاهی رسیده 
که حتی برای ایجاد ثبات و امنیت به کشــورهای همســایه 
 خــود نیز کمــک می کند، نشــان از قــدرت و عظمت لبنان 

و مردم آن دارد.
روحانی روابط دو ملت ایران و لبنان را همواره دوســتانه، 
صمیمانه و برادرانه دانست و با اشاره به ضرورت توسعه، تقویت 
و تحکیم همه جانبه مناسبات و همکاری های فی مابین، گفت: 
هیــچ تردیدی وجود ندارد که ملــت لبنان محبوبیت ویژه ای 
در قلوب مردم ایران دارند و عشــق امام موسی صدر به مردم 
لبنان، نمونه ای از عاقه ایران به لبنان است. جمهوری اسامی 
ایران همواره کنار دولت، ملت و مقاومت لبنان بوده و در آینده 

نیز این مسیر را ادامه خواهد داد.
نبیــه بری رئیس مجلس لبنان با بیــان اینکه ایران امروز 
کشوری قدرتمند و باعظمت در منطقه است، افزود: جمهوری 
اسامی ایران هیچ گاه تنها نخواهد ماند و همان گونه که دکتر 
روحانی در سخنرانی مراسم تحلیف اعام کرد، ایران کشوری 

نیست که در محاصره قرار گیرد.
وی  پیروزی های خط مقاومت لبنان و فلسطین در برابر 
متجاوزان را ثمره ارزش های انقاب اســامی ایران دانست 
و گفت: ما همواره کنار خــط مقاومت که امام خمینی)ره( 
آن را ترســیم کرده و مورد حمایت جمهوری اسامی ایران 
است، خواهیم بود.رئیس مجلس لبنان، حمایت ایران از خط 
مقاومت را پایه و اساس پیروزی ها و موفقیت های آن دانست 
و افــزود: اگر حمایت های ایران نبود، امروز مقاومت به آنچه 

دست یافته، نمی رسید.
دیدار با رئیس جمهور ارمنستان

حجت االسام حسن روحانی رئیس جمهور دیروز یکشنبه 
در دیدار ســرژ سرکیســیان رئیس جمهور ارمنستان با بیان 
اینکه دو کشــور از اشــتراکات فرهنگی و تاریخــی فراوانی 
برخوردار هســتند، گفــت: دو کشــور در بخش های مختلف 
اقتصادی، فرهنگــی و در حوزه  هایی از جملــه حمل و نقل، 
انرژی، گردشگری و ترانزیت زمینه های فراوانی برای همکاری 
دارند که فعال کردن هر چه بیشتر این عرصه ها به نفع منافع 

دو ملت است.
سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان نیز در سخنانی 
با ابراز خرســندی از حضور در مراسم تحلیف و با تبریک آغاز 
دور دوم ریاســت جمهوری دکتر روحانی، اظهار داشــت: به 
رغم بهبود و ارتقاء ســطح روابط معتقدیم که هنوز نتوانسته 
ایم ســطح همکاری های اقتصادی تهران و ایروان را به سطح 
روابط سیاسی برسانیم، لذا مصمم هستیم در همه حوزه های 

اقتصادی روابط فعال و گسترده ای با ایران برقرار کنیم.

دیدار با رئیس مجلس بالروس
رئیس جمهور در دیدار »میخائیل میاســینکوویچ« رئیس  
مجلس باروس با اســتقبال از پیشــنهادات مطرح شــده از 
جانب رئیس جمهور باروس برای اجرای پروژه های مشــترک 
جدید بین دو کشــور، افزود: اولین قدم برای گسترش روابط 
اقتصادی، برقراری روابط بانکی خوب بین دو کشــور است که 

این روند باید شتاب گیرد.
وی با اشــاره به نزدیکی نظرات دو کشــور در مســائل 
بین المللــی، اظهــار داشــت: این نزدیکی مواضــع می تواند 
زمینه ای برای کنار هم قرار گرفتن ایران و باروس در مجامع 

بین المللی و گسترش روابط بیش از پیش دو کشور باشد.
همچنین »میخائیل میاسینکوویچ« رئیس مجلس باروس 
نیــز در این دیدار با اباغ پیام تبریــک رئیس جمهور و مردم 
کشــورش به مناســبت آغاز دوره جدید فعالیــت روحانی و 
آرزوی موفقیــت برای دولت دوازدهــم، گفت: باید اراده قوی 
و ســطح باالی روابط سیاسی دو کشور را در زمینه گسترش 
روابط اقتصادی به فعلیت برسانیم. ایران و باروس زمینه های 

خوبی برای گســترش همکاری ها در عرصه های نفت، صنعت، 
ماشین ســازی و صادرات و واردات دارند و باید با بهره گیری از 
سیســتم های مدرن بانکی مراودات بانکی خود را نیز بیش از 

پیش گسترش دهند.
دیدار با نخست وزیر سوازیلند

حســن روحانی دیروز در دیدار نخســت وزیر سوازیلند 
با اشــاره به اینکه ایران و اکثر کشــورهای آفریقایی معموالً 
تجربه های مشــابهی در قرن های گذشته داشته و امروز هم از 
اهداف مشترکی درباره مســایل منطقه و جهانی برخوردارند، 
اظهارداشــت: جمهوری اسامی ایران در آغاز انقاب اسامی 
بــرای حمایت از مبــارزات مردم آفریقا به ویــژه در آفریقای 
جنوبی و علیه آپارتاید تاش زیادی داشــت و امروز بســیار 
خرســندیم که در جنوب آفریقا، امنیــت و ثبات قابل قبولی 
وجــود دارد.رئیس جمهــور با تأکید بر اینکه تهــران از ارتقاء 
و توســعه روابط اقتصــادی و فرهنگی با کشــورهایی که در 
مسیر رشد قرار دارند، اســتقبال می کند، اظهار داشت: برای 
توسعه ســطح همکاری ها، مخصوصاً در بخش های اقتصادی 
الزم است شــرایط و ظرفیت ها برای سرمایه گذاران دو کشور 
شفاف و آسان باشــد.»بارناباس سیباسیسو دالمینی« نخست 
وزیر سوازیلند که به منظور شرکت در مراسم تحلیف ریاست 
جمهوری به تهران آمده اســت، نیز در سخنانی با تبریک آغاز 
دور جدید ریاست جمهوری دکتر روحانی، گفت: سوازیلند در 
مســیر توسعه قرار دارد و در این مسیر به همکاری  و برقراری 

روابط نزدیک با کشور بزرگی مانند ایران، اتکاء داریم.
دیدار با پادشاه لسوتو

رئیس جمهــور دیــروز در دیدار پادشــاه لســوتو ضمن 
خوش آمدگویــی به وی برای حضور در مراســم تحلیف دوره 
دوازدهم ریاســت جمهوری  گفت: دو ملت ایران و لســوتو از 
نظر افکار، اعتقادات، آرزوها و آرمان ها با هم نزدیک هستند و 
این اشتراکات فرهنگی، پایه و فرصتی است تا بتوانیم از آن به 

نفع ملت ها استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه جمهوری اســامی ایــران هیچ مانعی 
برای گســترش روابط میان دو کشور قایل نیست، بر ضرورت 
نزدیکــی شــرکت ها و بخش هــای اقتصــادی و فرهنگی و 

شناساندن ظرفیت های موجود در دو کشور تأکید کرد.
»لســتی سوم« پادشاه لسوتو نیز در این دیدار ضمن ابراز 
خرســندی از ماقات با رئیس جمهور کشــورمان و تقدیر از 
میهمان نوازی شایسته جمهوری اسامی ایران، گفت: دوستی 
و صمیمیت نزدیکی میان دو ملت ایران و لســوتو وجود دارد 
و امیدوارم این ســفر موجب توسعه روابط و همکاری ها میان 

دو کشور باشد.
دیدار ظریف 

با رئیس مجلس لبنان
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در ماقات 
با نبیــه بری رئیس مجلس لبنان پیروزی هــای اخیر ارتش و 
مقاومت لبنان علیه تروریست ها را تبریک گفت و اظهار کرد: 

مردم لبنان همواره درس مقاومت می دهند.
رئیس مجلــس لبنــان با ابــراز خرســندی از حضور در 
مراسم تحلیف ریاســت جمهوری گفت: سال گذشته بر رژیم 

صهیونیستی و امسال بر تروریست ها پیروز شدیم.
در ادامــه دو طــرف در خصوص موضوعــات منطقه ای، 
ســوریه، عراق، روند مذاکرات آستانه، مســائل خلیج فارس و 

برجام نیز گفت وگو و تبادل نظر کردند.

بلومبرگ در گزارشــی نوشــت: نگرانی شرکت های 
خارجی از بازگشت سریع تحریم های ایران در پسابرجام 
به طور قطع سرعت سرمایه گذاری در ایران را کند می کند.
پایگاه اینترنتی بلومبرگ در گزارشی با عنوان »رؤیای 
ترامپ برای انزوای ایران« نوشــت: مخالفت شفاهی ترامپ 
با برجام موجب شده اســت که تردیدهایی درباره پایداری 
برجام در بین شرکت های خارجی به وجود آید و این مسئله 
به طور قطع سرعت سرمایه گذاری در ایران را کند می کند.

بلومبــرگ در ادامه نوشــت: شــرکت های بیمه نیز به 

دنبال این مخالفت ها، تمایلی برای تحت پوشش قرار دادن 
کشتی های ایران که قصد رفتن به بنادر اروپایی را داشتند، 
از خود نشــان ندادند.بنا بر این گــزارش، نگرانی بانک ها از 
بازگشت ســریع تحریم های ایران یکی از موانع پروژه هایی 
اســت که هم اکنون در دست بررســی قرار دارد.به گزارش 
فارس، بلومبرگ در ادامه نوشــت: در حالیکه ممکن اســت 
کشــورهای اروپایی با اکراه با اقدام آمریکا برای لغو برجام 
همراه شوند اما نمی توان انتظار داشت که روسیه و چین در 

این اقدام، آمریکا را همراهی کنند.

بلومبرگ گزارش داد

نگرانی شركت های خارجی
 از بازگشت سریع تحریم ها


