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گوناگون
• •آزادسازی سهام عدالت برای سال نو

تسنیم« -دژپسند» وزیر اقتصاد و دارایی گفت :تالش
داریم سهام عدالتی را که مردم دارند آزاد کنیم تا اگر
دوست دارند آن را بفروشند و به یک کاالی سرمایهای
تبدیل کنند.

• •نام نویسی آزمون سراسری از امروز

صدا و سیما« -توکلی» سخنگوی سازمان سنجش
آموزش کشور با اشاره به این که نام نویسی آزمون
سراسری سال 98دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
از امروز آغاز میشود ،گفت :داوطلبان میتوانند تا دوم
اسفند ماه در این آزمون نام نویسی کنند.

• •ورود موج بارشی جدید از فردا

شبکه خبر« -اصغری» کارشناس سازمان هواشناسی
گفت :موج فعلی بارش ها پیش از ظهر امروز کشور را
ترک می کند و موج بعدی از غروب پنج شنبه وارد کشور
می شود که بارش های خوبی خواهد داشت.

• •عفو مشروط شش ماه حبس

مهر« -جعفری دولتآبادی» دادستان تهران گفت:
افرادی که هنوز حکم شش ماه حبس آن ها اجرا نشده
است ،مشروط بر این که شاکی نداشته باشند ،مشمول
عفو می شوند.

• •اعزام های عتبات از  ۲۴اسفند

مهر« -آقایی» مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و
زیارت از اتمام پیش ثبت نام عتبات نوروزی خبر داد و
گفت ۹۰ :هزار نفر در این دوره پیش ثبت نام را انجام
داده اند و اعزام زائران از  ۲۴اسفند ماه آغازمی شود.

• •اعزام کاراته کاها به لیگ جهانی دبی

صدا و سیما -تیم منتخب کاراته کاهای کشور برای
شرکت در دومین مرحله لیگ جهانی به میزبانی امارات
امروز عازم این کشور میشوند.

• •صادرات خاک زراعی ممنوع شد

شبکه خبر -دفتر صادرات گمرک ایران با صدور
اطالعیه ای تاکید کرد که صادرات خاک زراعی و مرتعی
(کشاورزی) ممنوع است.

• •دولت 400هزارواحدمسکناجتماعیمیسازد

ایرنا« -دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعالم این
کهتهیهمسکنیکیازدغدغههایمهممردمجامعهبهویژه
جواناناست،گفت:دولتدربرنامهدارد 400هزارواحد
مسکونیاجتماعیبرایافرادبادرآمدمتوسطایجادکند.
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ظریفخطاببهآمریکاییها:

پی داشت .رئیس جمهور آمریکا ،مشاور امنیت ملی وی
و نخست وزیر رژیم صهیونیستی عجز خود را در مقابل
حرکت گسترده مردم ایران نشان دادند .رئیس جمهور
آمریکا در واکنشی عصبی به حضور کمنظیر ملت ایران

در جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب در فضای
مجازی ادعا کرد :جمهوری اسالمی برای مردم ایران
فقط شکست به همراه آورده است .ترامپ به شعارهای
ضد آمریکایی مردم در تظاهرات پرشکوه  22بهمن
هم واکنش نشان داد و افزود :جمهوری اسالمی یعنی
 40سال ترور و سرکوب « .جان بولتون» مشاور امنیت
ملی کاخ سفید نیز در واکنش به تظاهرات عظیم 22
بهمن گفت :گمان میکنم ایرانیها حداکثر چند سال
دیگر  22بهمن را جشن بگیرند .این در حالی است
که بولتون سال گذشته در نشست منافقان در پاریس
مدعی شده بود :انقالب اسالمی ایران نباید به جشن
40سالگیاش برسد و ما پیش از سال 2019در تهران
جشن می گیریم .

دبیر ستاد تنظیم بازار:

مشکلیدرموجودیگوشتوکاالهایاساسینیست

دبیر ستاد تنظیم بازار از ذخیره سازی مناسب و کافی کاالهای اساسی برای
شب عید خبر داد و گفت :سیب ،پرتقال و تنظیم بازار مرکبات و همچنین توزیع
مناسب آن بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده است یعنی توسط تعاون
روستایی انجام میشود« .قبادی» با اشاره به این که  ۸۰درصد سهمیه مرکبات
استانها حمل و در سردخانهها ذخیره شده است که با تصویب کارگروههای
تنظیمبازاربهریاستاستانداراناینسیبوپرتقالدرشبکهتوزیعقرارمیگیرد،
افزود :پیش بینی این است که نیمه اسفند ماه توزیع سیب و مرکبات را آغاز کنیم

روستاییانوعشایر
بیمهتکمیلیمیشوند
روستاییان و عشایر از سال آینده بیمه تکمیلی خواهند
شد .به گزارش مهر ،مدیر عامل صندوق بیمههای
اجتماعی روستایی و عشایر درباره انجام مذاکره با
بنیاد برکت گفت :بیمه برکت توسط این بنیاد برای
ارائه خدمات به روستاییان و عشایر طراحی و بستههای
پیشنهادی آن ها نیز ارائه شده که قرار است پس از انجام
مذاکرات،نتیجهارائهشود«.واعظمهدوی»همچنیناز
رایزنی با بیمه آتیهسازان حافظ برای ارائه خدمات بیمه
تکمیلی به روستاییان و عشایر خبر داد و افزود :با این
شرکت نیز مذاکراتی انجام داده و بستههای بیمهای
آن ها را نیز دریافت کردهایم و تا پایان سال بستههای
پیشنهادی این شرکتها بررسی و بهترین بسته برای
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سیاسی و بین الملل

زمانبازنگریدرسیاستهایتانفرارسیدهاست
وزیر امور خارجه با اشاره به  40سال شکست سیاست
های آمریکا در برابر مردم ایران گفت :زمان بازنگری
در این سیاست ها فرا رسیده است .به گزارش شبکه
خبر« ،ظریف» ادامه داد 40 :سال شکست در پذیرش
این که ایرانی ها هرگز مطیع نخواهند شد 40 ،سال
شکست در تطبیق دادن سیاست آمریکا با واقعیت،
 40سال شکست در بی ثبات کردن ایران با خون
ریزی و پول خرج کردن ،پس از  40سال انتخاب های
اشتباه وقت آن رسیده است که «دونالد ترامپ» در
سیاست شکست خورده آمریکا بازنگری کند .بر اساس
این گزارش ،حضور کم نظیر ایرانیان در راهپیمایی
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی خشم و
استیصال مقام های آمریکایی و صهیونیست ها را در

رتبه  7نشریات استانی در کشور

و بتوانیم قیمت آن را نیز اعالم کنیم .وی با اشاره به ممنوعیت صادرات مرغ از
ابتدای اسفند ماه هم افزود :هیچ فروشندهای حق ندارد باالتر از  ۱۱هزار و
 ۵۰۰تومان مرغ گرم را در خرده فروشیها عرضه کند .وی با تاکید بر این که در
موجودی مرغ ،گوشت و کاالهای اساسی مشکلی نداریم هر چند نقایصی بود
و برطرف شد ،ادامه داد :برای گوشت قرمز هم برنامههای خوبی داریم و مقرر
شد آن را در شبکههای خاص مانند جامعه هدف کارکنان دولت توزیع کنیم که
جزئیات آن تا دو ،سه روز آینده اعالم خواهد شد.

بازنشستگان و روستاییان ،انتخاب و اعالم خواهد شد

بهثبتسفارشازدسترسخارجشدهبود.

فروشاینترنتیگوشتقرمز
متوقفشد

سبدمعیشتکارگران
در دستور کار امروز

طرح فروش اینترنتی گوشت قرمز به دلیل تامین نشدن
اینکاالتوسطشرکتپشتیبانیامورداموابستهبهوزارت
جهاد کشاورزی ،متوقف شده است .به گزارش مهر ،این
طرحهفتهگذشتهدروبسایتبهروزرسانآغازومقررشد
ازامروزنیزدروبسایتمسترقصابآغازشودامابهگفته
یکیازمتصدیاناینسایت،بهدلیلتامیننشدنگوشت
توسطشرکتپشتیبانیاموردام،اینطرحلغوشدهاست.
براساساینگزارش،مسئوالناینسایت،لینکمربوط
به ثبت سفارش گوشت تنظیم بازار را از روی وب سایت
خودحذفکردندوقبلازحذفاینلینک،صفحهمربوط

کمیتهمزدشورایعالیکارامروزبادستورکاربهروزرسانی
سبد معیشت و یافتن فرمولی برای نزدیک کردن حداقل
دستمزد و سبد معیشت تشکیل میشود .به گزارش
فارس ،امروز نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار
برای به روز رسانی و نهایی شدن سبد معیشت کارگران
برگزارخواهدشد.براساساینگزارش،تبصرهدومماده
 41قانونکاربرلزومتوجهبهسبدمعیشتدرزمانتعیین
مزد کارگران در شورایعالی کار صراحت دارد و عالوه بر
آن تورم ساالنه نیز باید مورد نظر اعضای شورای عالی کار
برایتعیینمزدساالنهکارگرانقرارگیرد.

مبارزه با تروریسم محور دیدار الریجانی در ژاپن
تسنیم«-الریجانی» رئیس مجلس شورای اسالمی که به ژاپن سفر کرده است ،در بدو ورود
به فرودگاه «هانادای» توکیو گفت :این سفر بهمنظور گسترش همکاریهای پارلمانی میان
دو کشور و همچنین رایزنی در باره مسائل مورد عالقه دو کشور ،بهویژه موضوع هایی مانند
مبارزه با تروریسم و ایجاد امنیت در فضای همکاریهای دوجانبه و اقتصادی انجام شده است.

تشکر سید حسن نصرا ...از حمایتهای ایران

ایسنا -سید «حسن نصرا ،»...دبیر کل حزب ا ...لبنان در دیدار با «ظریف» ،وزیر امور خارجه
ایران از مقامات ،مسئوالن و ملت ایران به دلیل حمایتهایشان از لبنان ،فلسطین ،جنبشهای
مقاومت و ملتهای منطقه در مقابله با تجاوزهای صهیونیستی و تکفیری تقدیر و تشکر کرد.

نشست ورشو ،سیرک درمانده ضد ایرانی

شبکه خبر -رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران نشست ورشو را بی ارزش
توصیف کرد و گفت :این نشست تاثیری در کارها و قدرت ایران نخواهد داشت و لهستان میزبان
یک سیرک درمانده ضد ایرانی است .سردار سرلشکر «باقری» افزود :لهستان قول داده است که
در نشست ورشو هیچ حرفی علیه ایران زده نمی شود .باید منتظر بود تا این نشست برگزار شود و
ببینیمکهلهستانیهاچقدربهقولخودوفادارهستند.بهگفتهوی،چهدرنشستورشوعلیهایران
حرفیزدهشودوچهزدهنشود،تاثیریدراقداماتوقدرتجمهوریاسالمیایراننخواهدداشت.

خشم نتانیاهو از حضور مردم در راهپیمایی

«بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر سرزمینهای اشغالی در پی بزرگداشت چهلمین سال انقالب
اسالمی ایران و مشارکت گسترده مردم ایران در آن با انتشار ویدئویی در صفحه توییتری نخست
وزیری رژیم صهیونیستی ،ادعاهایی ایرانهراسانه مطرح کرد که ناشی از خشم وی از مشارکت
گسترده مردم ایران در راهپیمایی  22بهمن دارد.

انقالب اسالمی پیشگام صلح در خاورمیانه

ایرنا-دبیرکلبنیادصلحوتوسعهخاورمیانهبابیاناینکهجمهوریاسالمیایرانپیشگامصلحوآرامش
درخاورمیانهاستودر 40سالگذشتهنیزنقشمهمیدرپیشبردایناهدافدرمنطقهایفاکردهاست،
گفت :بیثباتی و ناامنی در خاورمیانه ،چشمانداز صلح را در این منطقه مبهم کرده است اما جمهوری
اسالمیایرانهمیشهبهدنبالصلحیپایداروبنیادیدرمنطقهبودهودراینمسیرگامبرداشتهاست.

حق تولید موشکهای بومی برای ایران محفوظ است

تسنیم  -رئیس اداره منع اشاعه و کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد ایران
از حق تولید و آزمایش موشکهای بومی خود برخوردار است و این موضوع هیچ منافاتی با
قطعنامههای سازمان ملل ندارد« .والدیمیر ارماکوف» با اعالم این که روسیه فناوریهای
موشکیدراختیارایرانقرارنمیدهدتصریحکرد«:شورایامنیتسازمانمللمحدودیتهایی
را برای تحویل موشک [و فناوری موشکی] به ایران تا سال  2023وضع کرده است و روسیه نیز
این محدودیتها را رعایت میکند اما اسناد شورای امنیت ،ایران را از طراحی ،تولید و آزمایش
و راهاندازی سفینههای فضایی و موشکهای بالستیک منع نکرده است».

بولتون از توهم نسبت به ایرانیان رنج می برد

فارس«-قاسمی»سخنگویوزارتامورخارجهدرواکنشبهاظهاراتجدید«جانبولتون»مشاورامنیتملی
رئیسجمهورآمریکاگفت:جانبولتونازیکنوعتوهممزمننسبتبهایرانوایرانیانرنجمیبردوباوجود
توهماتوتخیالتخودساختهوالقائاتبرخیگروههایتروریستیهمکیش،رویاهایخاموخوابهایپریشان
خودرادرمراسمشکوهمندراهپیماییچهلمینسالگردانقالبتاریخیملتبزرگایرانبربادرفتهدیدهاست.

