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گوناگون
• •سال بعد  ۳۶درصد تورم داریم

تسنیم – «امیرآبادی فراهانی» عضو هیئت رئیسه
مجلس و کمیسیون تلفیق با اشاره به تورم  ۳۶درصدی
سال آینده گفت :برای یک خانوار چهار نفره ،خط فقر
چیزی در حدود دو میلیون و  ۲۵۵هزار تومان است و
البته این رقم در تهران متفاوت خواهد بود و در حدود
چهار میلیون و  ۵۹۲هزار تومان است.

• •پرواز ماهان ایر به آلمان ممنوع شد

تسنیم -دولت آلمان پرواز هواپیماهای شرکت هوایی
ماهان ایر ایران را به این کشور ممنوع کرد .دولت آلمان
با تسلیم شدن در برابر فشارهای آمریکا ،پرواز شرکت
هواپیمایی ماهان ایر ایران را به این کشور ممنوع کرد.

• •برنامه مرزبانی برای استخدام نیروهای محلی

باشگاه خبرنگاران -سردار «قاسم رضایی» فرمانده
مرزبانی ناجا گفت :مرزبانی ،برنامه مجوز استخدام
نیروهایبومیومحلیرادرمرزهادرسال ۹۸درنظردارد.

• •بازگشت قیمت خودروهای سایپا

ایرنا« -ملکی» سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن
مجلسباتاکیدبراینکهمدیرعاملسایپابهدلیلافزایش
بیرویه قیمت خودرو تغییر کرد ،گفت :پس از این تغییر
تخودروهاتعدیلشدوبهقیمتهایقبلیبازگشت.
قیم 

• •واردات آفتابگردان آجیلی مجاز شد

ایرنا -وزارت صنعت ،معدن و تجارت بخشنامه ای
به سازمان های استانی خود ابالغ کرد و بر اساس آن
واردات دانه آفتابگردان آجیلی با ارز ثانویه را مجاز
اعالم کرد .همچنین واردات و ثبت سفارش دانه روغنی
آفتابگردان تا اطالع بعدی ممنوع است.

• •رستورانها رتبه بندی میشود

ایرنا« -فرهادی» معاون مرکز سالمت محیط و کار
وزارت بهداشت گفت :واحدهای صنفی عرضه کننده
مواد غذایی رتبه دریافت میکنند و بر این اساس
رستورانها موظف هستند لوح رتبه بندی را که به تایید
دانشگاههای علوم پزشکی و اتحادیه صنف دارندگان
رستوران و سلفسرویسها رسیده است ،نصب کنند.

• •سکه  ۴میلیون و  ۶۴هزار تومان شد

مهر-سکهطرحجدیدروزگذشتهاولبهمنچهارمیلیون
و  ۶۴هزار تومان شد .همچنین هر سکه طرح قدیم سه
میلیون و ۹۳۰هزار تومان ،نیم سکه دو میلیون و ۹۰هزار
تومان،ربعسکهیکمیلیونو ۲۶۰هزارتومانوسکهیک
گرمی ۷۰۰هزارتومانمعاملهشد.
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اظهاراترئیسجمهوردربارهفضایمجازی
ایرنا  -مبارزه با خواست عمومی مردم
نه درست است ،نه قانونی و نه مشروع،
ما نمی توانیم با خواست عمومی مردم
مبارزه کنیم .رئیس جمهور روز دوشنبه
در نشست وزیر ،معاونان و مدیران ارشد
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با
گرامی داشت چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی اظهار کرد :ما فکر می
کنیم اختیاراتی از آسمان داریم که می
توانیم بر زمینیان هر فرمانی را صادر
کنیم ،چنین موردی وجود ندارد .حجت

االسالم والمسلمین «حسن روحانی» با
تاکید بر این که مبارزه با خواست عموم
مردم ،شرعی و قانونی نیست ،افزود:
فناوری های نوین منافع زیاد و خطرهای
محدودی دارد و ما نمی توانیم زندگی
مردم را از تحوالت فناوری و ارتباطی
جدا کنیم .به گفته وی مقاومت در برابر
فناوری ها و تحوالت نوین ،رویکردی
قدیمی است .وی تصریح کرد :در بعضی
اقدامات ناموفق بودیم چرا که فکر می
کردیماینابزارهایارتباطیتحتفرمان

جهانگیری :به
میزان مورد نیاز نفت
میفروشیم
ایرنا -معاون اول رئیس جمهور گفت :با وجود همه
برنامه های آمریکایی ها برای جلوگیری از فروش نفت و
انتقال پول به ایران و پیشگیری از واردات کاالهای مورد
نیاز مردم از جمله دارو ،به میزانی که نیاز داریم نفت می
فروشیم و از روش هایی که می دانیم پول را جا به جا می
کنیم« .جهانگیری» در آیین بهره برداری رسمی از خط
انتقال گاز کهنوج – جیرفت افزود :امروز آمریکایی ها
احساس می کنند که باید با جمهوری اسالمی ایران
مقابله و به مردم فشار وارد کنند .وی با اشاره به این

با تصویب اعضای شورای عالی کار

حق مسکن کارگران ۱۰۰هزار تومان شد
حق مسکن کارگران با تصویب اعضای شورای عالی
کار از ۴۰هزار تومان به۱۰۰هزار تومان افزایش یافت.
به گزارش مهر ،در جلسه عصر روز گذشته شورای عالی
کار ،با افزایش حق مسکن کارگران موافقت شد .در
این جلسه که به ریاست «شاکرمی» معاون روابط کار
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان
کارگری و کارفرمایی برگزار شد ،افزایش  ۶۰هزار
تومانی حق مسکن کارکنان مشمول قانون کار به
تصویب رسید .بر اساس این گزارش ،مصوبه شورای
عالی کار در زمینه افزایش حق مسکن کارگران ،در

ما است که دستور بدهیم فیلتر شود ،پس
از فیلتر شدن با فیلترشکن چه کار باید
کنیم؟ نتیجه این اقدامات چه شد؟ همه
ضررمیکنیم،اولهمنوجوانانوجوانان
بیش از همه از اثرهای منفی فیلترینگ
آسیب می بینند .وی اظهار کرد :با یک
تدبیر نادرست و اشتباه چارچوب ها
شکست و فکر کردیم اگر یک نفر روی
یک کاغذی بنویسد ،تحت هر عنوانی یا
قوه ای دستور فیلترینگ را ابالغ کند و
مخابرات و دستگاه ها از ترس خود آن را

اجرا کنند ،همه چیز درست می شود؛
برای ما روشن شده است که راه حل ،این
نیست .روحانی تصریح کرد :نه افراط
گری در این فضا که بر ضد آبروی مردم
استفاده می کنند و حرف های غیر واقعی
می زنند و نه مسدود کردن آن ،راه حل
برای مدیریت فضای مجازی نیست .وی
تاکیدکرد:مسدودورهاکردناینفضاما
را به مقصد نمی رساند؛ باید سواد رسانه
ای جامعه ،نوجوانان و جوانان خود را
افزایش دهیم.

که نظام جمهوری اسالمی ایران در  40سال گذشته
کارهای بزرگ و مهمی انجام داده است ،اظهار کرد:
ایران اسالمی امروز به نقاطی رسیده که در سطح
جهانی قابل طرح و ارائه است و یکی از این موضوع ها ،در
گازرسانی به نقاط مختلف است .وی یادآور شد :مخازن
گازی ایران در قرن ها و دهه های گذشته زیر پای مردم
بوده است اما مردم از نعمت گاز برخوردار نبوده اند ولی
امروز در یکی از بزرگ ترین مخازن گازی جهان (پارس
جنوبی) ،برداشت روزانه از  285میلیون متر مکعب
بیش از  600میلیون متر مکعب شده و برای هر فازی
که به بهره برداری رسیده ،چندین میلیارد دالر سرمایه
گذاری شده است .به گفته وی کشورهای متعددی
عالقهمندهستندکهازنفتایراناستفادهکنندوخریدار
نفت ایران هستند و از روش هایی که می دانیم پول را
جا به جا می کنیم و کاالهای اساسی و دارو را به اندازه

نیاز مردم با قیمت مناسب وارد می کنیم .وی افزود:
آمریکایی ها به دلیل خروج از برجام و پشت پا زدن به
این توافق نامه بین المللی به لحاظ سیاسی و اجرایی در
دنیا روسیاه هستند اما جمهوری اسالمی ایران سربلند
است .وی تصریح کرد :با وجود این که آمریکایی ها اعالم
کرده اند که جمهوری اسالمی ایران  40سالگی خود
را نخواهد دید ،اما امسال در  22بهمن ماه مردم نشان
خواهند داد که با شکوه تر از سال های گذشته جشن
انقالب را برگزار می کنند .وی ادامه داد :می دانیم که
در برخی کاالها مردم با گرانی جدی رو به رو هستند
و مشکالت به آن ها فشار می آورد در سال  97تصمیم
گرفته شده است افرادی که زیر سه میلیون درآمد دارند،
بین  100تا  300هزار تومان بسته حمایتی دریافت
کنند که این کار در دست انجام است و در صورتی که
توان مالی داشته باشیم این کار را تکرار خواهیم کرد.

صورتی الزم االجرا خواهد بود که به تصویب هیئت
وزیران برسد .پیش از این ،حق مسکن کارگران در
سال ۹۳از ۲۰هزار تومان با رشد ۱۰۰درصدی به۴۰
هزار تومان افزایش یافت که با تاخیر حدود دو ساله در
هیئت دولت تصویب و از زمستان  ۹۵در فیش حقوقی
مشموالن قانون کار اعمال شد.

و پیشگیری از آن برگزار شده بود ،افزود :مسئوالن در
این نشست تاکید کردند با توجه به این که  90درصد
تریاک در افغانستان تولید میشود ،به طور قطع مسائل
و حواشی این موضوع گریبانگیر کشور ما نیز خواهد
شد .وی اظهار کرد :مسئوالن این ستاد اعالم کردند
مصرف شیشه از  26.2درصد به  8.1درصد کاهش
یافته است و مصرف گیاه شاهدانه که به «گل» شناخته
میشود،بیشترشدهاست.ویبابیاناینکهطبقگفته
این مسئوالن مصرف تریاک  53درصد ،ماریجوآنا 12
درصد ،شیره  10درصد و شیشه هشت درصد است،
گفت :مسئوالن ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کردند
کهقصددارندبافعالیتخودبهاقتصادقاچاقچیانمواد
مخدر ضربه وارد و با ایدز مقابله کنند.

جدیدترین آمار مصرف مواد مخدر
تسنیم  -سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس،
موضوع های جلسه این کمیسیون را با مسئوالن ستاد
مبارزهباموادمخدرتشریحکرد«.اصغرسلیمی»،بابیان
اینکهاینجلسهپیروموضوعهایمربوطبهموادمخدر
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سیاسی و بین الملل

سفرمعاونوزیرخارجهلهستانبهایران
تسنیم «-پرزمیسالو النگ» معاون وزیر خارجه لهستان به منظور گفت وگو با سید عباس
عراقچی همتای ایرانی خود روز گذشته وارد تهران شد .سفر معاون وزیر خارجه لهستانی
به دنبال اعتراض تهران به میزبانی مشترک لهستان و آمریکا از کنفرانس صلح و امنیت
خاورمیانه انجام می شود .این نشست قرار است در  24و  25بهمن ماه در ورشو پایتخت
لهستان برگزار شود.

مرتضوی در زندان است

ایسنا -سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ادعای خروج سعید مرتضوی از کشور،
گفت :این فرد در زندان است و نه در ایران و نه در غیر ایران به کاری مشغول نشده است .حجت
االسالم «اژه ای» افزود :آنچه از قول وکیل این فرد مطرح شده بود ،توسط خود وکیل هم تکذیب
شد و این که این فرد به خارج از کشور رفته است و در زندان نیست و در نجف به سر میبرد و با
عتبات عالیات همکاری میکند ،به طور قطع تکذیب میشود.

توکیو به خرید نفت ایران ادامه می دهد

ایرنا -سفیر ژاپن در تهران گفت :ژاپن به خرید نفت از ایران ادامه می دهد زیرا نفت جمهوری
اسالمی نقش مهمی در برنامهریزیهای بلند مدت توکیو دارد« .میتسوگو سایتو» در دیدار
کاظم جاللی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی با بیان این مطلب افزود :با وجود
تحریمهای آمریکا و خروج شرکتهای غربی از ایران ،برخی از شرکتهای ژاپنی همچنان به
همکاری خود با جمهوری اسالمی ایران ادامه میدهند.

روسیه حضور در نشست ضد ایرانی ورشو را رد کرد

مهر  -وزیر خارجه لهستان از اقدام روسیه در رد دعوت برای شرکت در نشست ضد ایرانی
ورشو خبر داد« .جاکیچ کژاپوتوویژ» در مصاحبه ای اعالم کرد که در نشست ورشو که در تاریخ
 ۱۳و  ۱۴فوریه برگزار می شود هیچ شخصیتی از روسیه شرکت نمی کند .به گفته وی ،روسیه
پیش از آن که برنامه این نشست را ببیند تصمیم خود را برای حضور نداشتن در نشست ورشو
گرفته کرده بود.

حضور ایراندردمشقبرایتقویتبنیهدفاعیسوریه

مهر -دبیر شورای عالیامنیت ملی گفت :جمهوری اسالمی ایران برای تقویت بنیه دفاعی
سوریه به دمشق رفته است و دولت این کشور موفقیتهای چشمگیری در مبارزه با داعش و
جبههالنصره ثبت کرده است .دریابان «علی شمخانی» الگوی رفتاری آمریکا در حمایتهای
بیمنطق از تلآویو را ناشی از دلهرههای امنیتی کاخ سفید نسبت به آینده رژیم صهیونیستی
دانست و گفت :حوادث جاری در غرب آسیا نشانگر آن است که بحرانهای امنیتی اسرائیل
رو به فزونی است.

کمالوندی :قادر به بازطراحی رآکتور اراک هستیم

ایسنا – سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت :ما اطمینان کامل داریم که حتی خودمان به
تنهایی نیز قادر به بازطراحی رآکتور اراک هستیم ،هر چند االن با چین کار را انجام میدهیم.
«کمالوندی» تصریح کرد :این توانمندی از قبل هم بود اما االن با اطمینان بیشتری این حرف
را میزنیم .با فرصتهایی که برای مهندسان ما بعد از برجام پیش آمد ،سفرهایی که رفتند
و با مطالب تازهای که دریافت کردند خیلی از نکات و ابهام ها برایشان رفع شد .اگر برخی
کارها و اقدامات در گذشته با آزمون و خطا بود اما االن با اطمینان بیشتری آماده کار با توان
خود هستیم.

