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گوناگون
• •تشییع پیکر شهدای حادثه هواپیمای ارتش

شبکهخبر-پیکر 13نفرازکارکناننیرویهواییارتش
جمهوری اسالمی ایران که در حادثه سقوط هواپیمای
بوئینگ707جانباختند،روزگذشتهباحضورفرماندهان
ارشدنظامیومقاماتکشوریتشییعشد.

• •عناوین ایام دهه فجر

شبکهخبر-شورایهماهنگیتبلیغاتاسالمیعناوین
ایا م ا ...چهلمین سالگرد فجر انقالب اسالمی را با شعار
محوری «افتخار به گذشته ،امید به آینده» اعالم كرد.

• •حسین محب اهری درگذشت

شبکهخبر«-حسینمحباهری»،بازیگرپیش کسوت
تئاتر ،سینما و تلویزیون پس از سال ها تحمل بیماری
بامداد روز گذشته بر اثر ایست قلبی در  67سالگی
درگذشت.

• •چند دفترچهایها یکی را انتخاب کنند

ایسنا« -میدری» معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح رفع همپوشانیهای
بیمه برای افراد چند دفترچهای گفت :این طرح در حال
اجراست؛ شاید در این مقطع برخی افراد دو دفترچه
داشته باشند ولی زمانی که اعتبار دفترچهشان تمام
شود ،در زمان تمدید باید یکی را انتخاب کنند.

• •واریز سود سهام عدالت روستاییان و عشایر

شبکه خبر -سازمان خصوصی سازی اعالم کرد :از روز
گذشته  23بانک دیگر که مشموالن روستایی و عشایر
کشور شماره شبای بانکی خود را در آن ها وارد سامانه
سهام عدالت کرده اند سودی بیش از  41میلیارد تومان
را میان  480هزار نفر از مشموالن توزیع کردند.

• •پیش ثبت نام عتبات نوروزی

مهر« -آقایی» مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت از
آغاز نا م نویسی دور جدید اعزام زائران به عتبات خبر داد
و گفت :با توجه به نزدیک شدن به اسفند ماه ،نامنویسی
از متقاضیان سفر به عتبات در اسفند امسال از  ٢٩دی
ماه آغاز میشود.

• •فهرست مدارس برای رایگان شدن برق
ارسال نشد

فارس« -حقی فام» معاون هماهنگی توزیع شركت
توانیر با بیان این که مقدمات الزم برای اجرای قانون،
رایگان شدن برق مدارس در صنعت برق آماده شده
است ،گفت :فهرست مدارس هنوز ارسال نشده است.
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روحانی:فیلتروفیلترینگبهتاریخخواهدپیوست
رئیسجمهور در نشست مشترک هیئت وزیران با
استانداران ،این نشست را حائز اهمیت دانست و با
تاکید بر این که امروز مسئوالن باید در یک شرایط
سخت ،بار مسئولیت را بر دوش بگیرند ،گفت :امروز
ذخایر کاالهای اساسی کشور بهتر و بیشتر از هر
زمان دیگری است .به گزارش تسنیم ،حجتاالسالم
والمسلمین «روحانی» با بیان این که امروز در کشور
با چند موضوع مواجه هستیم که برخی از آن ها جدید
است  ،گفت :هنگامی که یک مشکل جدید در جامعهای
به وجود میآید مشکالت قدیمیتر نیز خود را بهتر
بروز میدهد .وی با توجه به پرتاب ماهواره پیام که
اولین ماهواره عملیاتی کشور بود ،گفت :در این پرتاب
موفقیتهای خوبی داشتیم و البته ناکامیهای جزئی

هم بهوجود آمد که طی چند ماه آینده برطرف خواهد

شد.بهگفتهوی،امکاناتفضایمجازیروزانهگسترش
پیدا میکند و فیلتر و فیلترینگ هم به تدریج به تاریخ
خواهد پیوست و اثر آن تا زمانی محدود مؤثر است.
وی با اشاره به این که برخی دستگاههای دولتی در
استانها زمین و امکاناتی در اختیار دارند که بدون
استفاده رها شده است و آن دستگاه دولتی نیازی به آن
ندارد،گفت:همهمسئوالندراستانهااعمازاستاندار،
ی کنند که دستگاه
شهردار و مقامات محلی باید پیگیر 
مربوط ،آن بخش را در اختیار بگذارد و وزیر موظف است
این کار را انجام دهد و اگر در این زمینه مشکلی به وجود
آمد ،استانداران باید بالفاصله و حتی تلفنی به من
اطالع دهند و من نیز مسئولیت آن را میپذیرم که این
موضوع را دنبال کنم.

ت ها
دستورالعمل دادستانی کل برای نظارت بر قیم 
ی ها و افزایش
ن های کشور مکلف شدند بر گران 
دادستا 
قیمت ها نظارت داشته باشند .دادستان کل کشور
در حاشیه همایش تخصصی معاونان و روسای اداره
های مبارزه با سرقت پلیس آگاهی کشور با بیان این که
تهاآمادهکردهایم،
دستورالعملیرابراینظارتبرقیم 
ن های سراسر
افزود :بر اساس این دستورالعمل دادستا 
کشور مکلف شدند هیئتی متشکل از دستگاه های
مرتبط تشکیل دهند و بر قیمت ها ،بازار ،تولید و انبار
نظارت داشته باشند و با مواردی که تخلفی را مشاهده
کنند ،برخورد خواهد شد .به گزارش شبکه خبر ،حجت

االسالم«منتظری»دربارهنظارتدادستانیبرگرانیها
و افزایش قیمتها نیز گفت :دستورالعملی در این
زمینه آماده کردهایم که از هفته آینده ابالغ و اقدامات
اجرایی آن آغاز خواهد شد بنابراین انتظار ما از صاحبان
واحدهای تولیدی این است که با مردم همکاری داشته
باشند و در آستانه جشن  40سالگی انقالب با رعایت
انصاف و سود کمتر کام مردم را شیرینتر کنند .وی با
بیاناینکهمقابلهباسرقترانبایدفقطدرزندانیکردن
سارقان ببینیم ،افزود :منطقی نیست که تصور کنیم
سرقت را فقط با زندانی کردن سارق میتوان متوقف

کرد،بهطورقطعموارددیگرینیزهستکهمنازهمین
جا از صاحب نظران میخواهم که پیشنهادهای خود را
به ما ارائه دهند تا آن ها را به کار بگیریم.

واکنش وزیر صمت به اعتراض برخی
خریداران خودرو

فروش مرغ باالتر از۱۰هزارتومان
ممنوع شد

زمان توزیع مرحله دوم سبد کاالی
مددجویان

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در واکنش به اعتراض روز
گذشته برخی خریداران خودرو مقابل این وزارتخانه
تاکید کرد :خودروهایی که پیش از این با قیمت قطعی
پیش فروش شدهاست ،مشمول افزایش قیمتهای
جدید نمیشود .به گزارش میزان ،بر اساس اعالم
این وزارتخانه« ،رحمانی» در این باره اعالم کرد:
وزیر صمت در کنار مردم و مطالبهگر حقوق مردم از
خودروسازان است و در جلسه های روزهای اخیر با
جدیت از مدیران دو خودروساز بزرگ خواسته است که
بر اساس قراردادها روند تحویل خودروها تسریع شود و
قراردادهای قطعی مشمول افزایش قیمت نمیشود.

اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران به
اعضای خود اعالم کرد :نرخ مصوب هر کیلو گرم مرغ
گرم برای مصرف کننده  10هزار تومان است بنابراین
فقط با داشتن فاکتور رسمی و با احتساب  ۱۰درصد
سودمیتواناقدامبهفروشمرغکرد،درغیراینصورت
فروش باالتر مشمول جریمه است .به گزارش تسنیم،
بنابراین گزارش ،وزیر جهاد کشاورزی قیمت واقعی
هر کیلو گرم مرغ را برای مصرفکننده 10هزار تومان،
ستادتنظیمبازار 9هزارو 800تومانبهعالوهپنجدرصد
تغییراتومرغدارانآنرا 12هزارتوماناعالممیکنند،
اماهیچکدامازایننرخهادربازاررعایتنمیشود.

رتبه  7نشریات استانی در کشور
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سیاسی و بین الملل

جعفری :آن چه در سوریه داریم حفظ می کنیم
تسنیم -فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پی اظهارات تهدیدآمیز اخیر نخست
وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر این که چنان چه ایران نیروهای نظامی خود را سریع از سوریه
خارج نکند ،اسرائیل به حمالت خود علیه مواضع ایران ادامه خواهد داد ،با مضحک و خندهدار
دانستن این تهدید تأکید کرد :اراده جمهوری اسالمی بر حفظ آن چه در سوریه دارد ،است.
سرلشکر «جعفری» افزود :هم مستشاران نظامی و انقالبی و هم تجهیزات و سالحهایی را که
برای آموزش و توانمندسازی مبارزان مقاومت اسالمی و حمایت از مردم مظلوم سوریه ،در این
کشور اسالمی داریم حفظ خواهیم کرد.

دیدار سرلشکر باقری با رئیسجمهور آذربایجان
ایسنا -رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران که در راس یک هیئت عالی
رتبه نظامی به جمهوری آذربایجان سفر کرده است ،با «الهام علیاف» رئیس جمهور این کشور
دیدار و گفتوگو کرد .سرلشکر «باقری» در این سفر با نخست وزیر ،وزیر دفاع ،رئیس مجلس ملی
و دیگر مقامات جمهوری آذربایجان دیدار و مذاکره خواهد کرد .قرار است در پایان مذاکرات و
مالقاتها تفاهمنامه همکاری نظامی  -دفاعی میان مقامات دو کشور امضا شود.

اجازه دخالت درباره صنعت موشکی را نمیدهیم
ایسنا«-نجفی خوشرودی» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی با تاکید بر این که بخش دفاعی و صنعت موشکی موضوع های داخلی کشورمان
است ،گفت :آمریکا با در پیش گرفتن استانداردهای دوگانه درباره صنایع موشکی ما اظهار
نظر میکند ،حال این که این ها همه بهانه جوییهای سیاسی است و ما اجازه دخالت به هیچ
کشوری درباره صنعت دفاعی و موشکیمان را نمیدهیم.

عوارض خروج برای عتبات افزایش نمی یابد

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) درباره مرحله دوم
سبد حمایتی مددجویان این نهاد حمایتی گفت :به
محض تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه و
ابالغ به کمیته امداد ،توزیع مرحله دوم را در دهه فجر
آغاز خواهیم کرد .به گزارش مهر« ،پرویز فتاح» با اشاره
به این که بر اساس دستور رئیس جمهور ،مددجویان
نهادهای حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی تا
پایان امسال دو مرحله دیگر سبد کاال دریافت خواهند
کرد ،افزود :تقاضا کردیم زمان توزیع مرحله دوم سبد
کاال دهه فجر باشد .همچنین مرحله سوم سبد کاالی
مددجویان نیز آخر سال توزیع خواهد شد.

بودجه با نگرش  ۲ساله
تدوین شد

اعضای کمیسیون آموزش مجلس
به خراسان جنوبی سفر می کنند

کارت سوختهای برگشتی
توزیع میشود

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراسم امضای
تفاهم نامه «برنامه تولید و اشتغال حوزه فرهنگ
و هنر» با اشاره به این که بودجه سال  ۹۸را با بازه
زمانی دو سال طراحی کردیم ،گفت :بودجه سال
 ۹۸امروز یا به احتمال زیاد سه شنبه به مجلس
تقدیم میشود .به گزارش صدا و سیما« ،نوبخت» با
بیان این که در بودجه سال آینده فرصت و ظرفیتها
را پیش بینی کردیم ،افزود :طی یک ماه گذشته
تفاهم نامههایی با وزارت صمت برای ایجاد ۲۷۰
هزار فرصت شغلی و با وزارت جهاد کشاورزی برای
ایجاد ۸۲هزارفرصتشغلیامضاکردیمومامتعهد
به تامین مالی آن شدیم .وی با اشاره به این که روز
گذشته در سه رسته تفاهم نامهای با وزارت فرهنگ
وارشادبرایایجاد ۲۰هزارفرصتشغلیامضاشد،
ادامه داد :در این تفاهم نامه دو هزار میلیارد تومان
تسهیالت در اختیار آن ها قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
شورای اسالمی ،از سفر اعضای این کمیسیون به
استانهای مرکزی و خراسان جنوبی برای بررسی
وضعیت آموزشی آن ها خبر داد.
به گزارش مهر« ،میرحمایت میرزاده» با اشاره به
برنامههای آینده کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اسالمی ،گفت :اعضای کمیسیون
 ۱۹دی ماه به استان مرکزی سفر خواهند کرد.
همچنین بر اساس برنامهریزیهای انجام شده،
این اعضا  ۱۷بهمن ماه سفری به خراسان جنوبی
خواهند داشت.
به گفته وی ،در این سفر عالوه بر بازدید میدانی
از مراکز پژوهشی و آموزشی استان های مرکزی و
خراسان جنوبی ،با مسئوالن استانی و شهرستانی
هم جلسه هایی برگزار خواهد شد تا از بعد قانونی و
نظارتی به مسائل رسیدگی شود.

معاون شرکت ملی پست با اشاره به این که در
ل گذشته حدود  ۹۴۰هزار کارت سوخت
چهار سا 
برگشت خورده است که تا هفته آینده توزیع خواهد
شد ،گفت :به احتمال زیاد  ۱۰تا  ۱۵درصد
کارتها سوزانده شده است و روز گذشته نیز کد
پیگیری کارتهای موجود مشخص شد.
«احمدی» درباره آخرین وضعیت توزیع دوباره
کارت های سوخت معطل مانده در پست افزود:
از سال  ۹۳تا  ۹۶کارت سوختهایی تحویل
شرکت پست شد که پستچی دو بار برای توزیع آن
ها مراجعه کرده و موفق به تحویل آن نشده است.
به گفته وی ،از هفته گذشته و پس از اعالم رسمی
شرکت ملی پخش مبنی بر آغاز توزیع کارت
سوختهای برگشت خورده ،کار توزیع آغاز شد که
پیشرفت توزیع در استانهای مختلف متفاوت است
وتاهفتهآیندههمهکارتهاتوزیعخواهدشد.

ایسنا«-مفتح» سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه کل کشور سال  ۹۸از مصوبه این
کمیسیون درباره معافیت زائران اربعین از پرداخت عوارض خروج از کشور در سال  ۹۸خبر
داد و گفت :عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات در سال  ۹۸نیز افزایش پیدا نمی کند.

پرونده حقوقهای نجومی به صدور حکم رسید
ایسنا -دادستان تهران با بیان این که از  ۵۰مورد کیفرخواست درباره پرونده حقوقهای
نجومی ۱۴ ،مورد منجر به صدور حکم شده است ،گفت :تعدادی نیز تبرئه شدهاند و از آن جا
که در مرحله اعتراض است پس از قطعی شدن جزئیات حکم اعالم میشود« .دولت آبادی» در
واکنش به ادعای اخیر دولت انگلیس درباره «نازنین زاغری» هم گفت :محکومان امنیتی از نظر
تماس تلفنی ،مالقات با خانواده و استفاده از امکانات پزشکی در بهترین وضعیت قرار دارند.

الیحه جامع انتخابات به مجلس می رود
مهر« -حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به این که کلیات الیحه جامع
انتخابات در هیئت دولت تایید شده است و در حال بررسی جزئیات آن هستیم ،گفت :جزئیات
الیحه جامع انتخابات در هیئت دولت در حال بررسی است و این الیحه تا دو هفته آینده به
مجلس ارائه می شود.

تصویب سند راهبردی پدافند غیر عامل حوزه فضایی
فارس -در سیامین جلسه کمیته دایمی پدافند غیر عامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح ،سند راهبردی پدافند غیر عامل حوزه فضایی کشور تصویب شد.

