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گوناگون
• •وداع با شهدای حافظ امنیت

شبکه خبر -پیکرهای مطهر  27شهید مدافع امنیت
و آرامش ایران ،روز گذشته روی دوش مردم اصفهان و
همرزمانشاندرلشکر 14امامحسین(ع)تشییعشد.این
مرزبانان غیور که از نیروهای لشکر امام حسین (ع) بودند،
چهارشنبه شب هنگام بازگشت از ماموریت ،در حمله
ناجوانمردانهعواملگروهکتروریستیبهشهادترسیدند.

• •تالش برای درمان آیت ا ...مومن

فارس -فرزند آیتا« ...مومن» با اشاره به آخرین وضعیت
درمانی آیت ا ...مومن گفت :وضعیت وی از شامگاه
چهارشنبه رو به وخامت گذاشته است و از مردم و مومنان
میخواهیم برای شفا و بهبود حال ایشان دعا کنند.

• •محموله وارداتی مرغ در راه است

صدا و سیما -یک عضو ستاد تنظیم بازار از وارد شدن اولین
محموله ۳۰هزارتنیگوشتمرغمنجمددرهفتهآیندهخبرداد.

• •فرصت جدید برای ثبت نام کارشناسی ارشد

شبکه خبر« -توکلی» سخنگوی سازمان سنجش با
اشاره به مهلت دوباره نام نویسی در آزمون کارشناسی
ارشد ناپیوسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
از امروز گفت :داوطلبان می توانند تا چهارشنبه اول
اسفند ماه در سایت سازمان نام نویسی کنند.

• •واردات ۱۰۰کاالتوسطمرزنشینانمجازشد

تسنیم -بر اساس مصوبه هیئت دولت 100 ،قلم
کاالی ممنوع (گروه  )۴توسط مرزنشینان با رعایت
مقررات قابل ورود شد.

• •ادامه بارندگی ها تا دوشنبه

شبکهخبر-فعالیتسامانهبارشیکهدربیشترنقاطکشور
آغازشدهاست،تادوروزدیگربهطورپراکندهادامهمییابدو
بارندگی ها در ارتفاعات به صورت برف خواهد بود.

• •پراید  ۴۶میلیون تومان شد

تسنیم -با توجه به بازار افسار گسیخته قیمت ها در
بازار خودرو ،روز گذشته قیمت پراید  111به کانال
 45میلیون و  500هزار تومان و پژو  405نیز با افزایش
هشتمیلیونتومانیبهقیمت 87میلیونتومانرسید.

• •بلیت هواپیما گران نمیشود

میزان« -سامانی» دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی
با اشاره به افزایش نیافتن بلیت پروازهای نوروز ۹۸
گفت :نرخ بلیت پرواز برای ایام نوروز گران نمی شود و
همان قیمتهای آذر  ۹۷است.
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قطعنامه 2231؛ محور گفت وگوی
مقام سازمان ملل متحد با ظریف

ایرنا « -دی کارلو» معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل
متحد در مونیخ با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و
درباره همکاری های ایران و سازمان ملل متحد ،اجرای
قطعنامه  ،2231برجام ،ساز و کار حمایت تجاری ایران
و اروپا (ساحت) و مسائل مختلف بین المللی و منطقه
ای شامل شرایط افغانستان ،یمن ،سوریه و لبنان گفت

وگو و تبادل نظر کرد .به گزارش ایرنا ،کنفرانس امنیتی
مونیخ از دو روز گذشته آغاز شده است و امروز پایان می
یابد .در این کنفرانس بیش از  100رئیس دولت و وزیر
از کشورهای مختلف حضور دارند .از ایران نیز هیئتی به
سرپرستی «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه در این
کنفرانسحضوردارد.همچنین«هریتافور»مدیراجرایی

طرحی برای مقابله
با گران فروشی گوشت

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعالم کرد گشتهای مشترک
سازمانتعزیراتحکومتیبراینظارتبرقیمتونحوهتوزیعگوشت
و مرغ تشکیل شده است و تا زمان تعدیل بازار گوشت به طور حتم
گشتها ادامه دارد .به گزارش شبکه خبر« ،اسفنانی» با اشاره به
نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و ایام نوروز و نوسانات قیمتی
به ویژه قیمت گوشت قرمز و مرغ اظهار کرد :با توجه به نزدیک شدن
به روزهای عید ،طرح ویژه نوروزی خواهیم داشت که این طرح در
حال تکمیل شدن است و به محض تکمیل ،آن را به اطالع مردم
میرسانیم .به گفته وی ،در این طرح به طور قطع یکی از مواردی
که به شدت مورد توجه قرار میگیرد موضوع قیمت و نحوه توزیع
گوشت و مرغ است.

اولتیماتوم وزیر راه به ۶ایرالین
وزیر راه و شهرسازی از اولتیماتوم به شش ایرالین داخلی
برای قطع پروازهای چارتری خبر داد و گفت :در صورتی
که این شرکتها پروازهای چارتری خود را قطع نکنند
مجوزمسیرپروازچارترشدهلغومیشود.بهگزارشتسنیم،
«اسالمی» با اشاره به این که فروش بلیت پروازهای چارتری
بدون بسته تخلف است و شرکتها باید به همراه یک بسته
سفراینپروازهارابهفروشبرسانند،افزود:براساسضوابط
ایکائو و یاتا ،چارتر کسی است که مسافر دارد و با استفاده
از یک بسته سفر اقدام به جابه جایی مسافران میکند .این
که ایرالینها به دلیل آن که سیستم فروش بلیت ندارند
نمیتوانند پروازهای خود را به فروش برسانند و آن را در
اختیار یک آژانس یا چارترکنندهای قرار میدهند و این
شرکتچارترکنندهبانرخباالبلیترابهفروشبرساند،تخلف
است .به گفته وی ،این که اعالم شود پروازهای چارتری
کنسلینداردوپولمردمراپسنمیدهندتخلفاست.

فرمانده کل سپاه به پاکستان هشدار داد

یونیسف در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با وزیر امور
خارجه جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفت وگو کرد.
همکاری های ایران و صندوق بین المللی کودکان ملل
متحد محور اصلی گفت وگو در این دیدار بود.

معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد اسامی جاماندگان بسته
حمایتی با تلفن به آن ها اعالم میشود .به گزارش شبکه خبر« ،میدری» درباره
آخرینوضعیتاعتراضاتثبتشدهمشموالنیکهبستهحمایتیآنهاپرداخت
نشدهاست،اظهارکرد:یکمیلیونو 900هزارنفریکهخودرامستحقدریافت
بسته حمایتی دانسته ،اعتراض خود را در دو سامانه ثبت کردهاند .به گفته وی،
بر اساس بررسیهایی که تا امروز انجام شده است پیشبینی میشود از تعداد
افرادی که اعتراض خود را در دو سامانه اشاره شده ثبت کردهاند ،یک میلیون
نفر مشمول دریافت بسته حمایتی باشند که اسامی ،امروز به وسیله شماره تلفن
همراه به آن ها اعالم میشود .وی افزود :پس از اعالم اسامی باید در انتظار تامین
اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه باشیم و به محض این که اعتبار تامین شود،
فرایند واریزیها آغاز میشود.

رئیس سازمان بهزیستی ،درباره بسته حمایتی وزارت
رفاه به مددجویان این سازمان که قرار بود تا پایان دهه
فجرپرداختشود،گفت:وزارترفاهدرصورتیمیتواند
این بسته حمایتی را پرداخت کند که منابع آن نیز تأمین
شده باشد .به گزارش ایسنا« ،قبادی دانا» افزود :من
و «فتاح» رئیس کمیته امداد اعالم کردیم تالشمان را
انجام میدهیم تا بتوانیم یک بسته حمایتی تا پایان دهه
فجرویکبستهحمایتیدیگرتاپایانسالپرداختکنیم.
همچناننیزازطرفمردمومددجویاندرتالشهستیم
تاایناقدامعملیاتیشودامانبایدفراموشکردکهدولت
نیزدرشرایطاقتصادیسختیبهسرمیبردوبامشکالتی
روبهروست.بااینحالمطالبهگریخودراادامهخواهیم
داد.ویهمچنینازپرداختیارانهمراکزنگهداریشبانه
معلوالنبهشکلالکترونیکیازبهمنماهخبرداد.
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سیاسی و بین الملل

امروز،اعالمجاماندگان
بستهحمایتی

تالشبرایپرداختبسته
حمایتیتانوروز

رتبه  7نشریات استانی در کشور

دستورالعملممنوعیتخرید
کاالی خارجی

دستورالعمل طرح حمایت از کاالی ایرانی و ممنوعیت
خرید کاالی خارجی به واحدهای اجرایی ستادی و
استانی ،موسسات و شرکت های تابعه سازمان تأمین
اجتماعی برای اجرا ابالغ شد .به گزارش مهر ،در این
دستور اداری تاکید شده که واحدهای تابعه سازمان
تامین اجتماعی مکلف هستند وسایل ،تجهیزات،
ملزومات ،مصالح و مواد اولیه مورد نیاز خود را در وهله
اولازتولیدکنندگانزیرپوششاینسازمانودراولویت
بعدی از دیگر کاالهای ساخت داخل خریداری کنند.
همچنین بر اساس این دستور اداری ،شرکت سرمایه
گذاری تامین اجتماعی (شستا) مکلف شده است
محصوالت تولیدی خود را برای عرضه در سامانه ای
که به منظور اطالع رسانی امکانات تولیدی و خدماتی
ایجاد و طراحی می کند ،در معرض نمایش قرار دهد.

ایسنا  -فرمانده کل سپاه پاسداران گفت :در صورتی که پاکستان به مسئولیت های خود در
مبارزه با تروریستها عمل نکند ،جمهوری اسالمی ایران به مجازات مزدوران سازمان یافته
توسط سرویسهای جاسوسی منطقه و فرامنطقه ای خواهد پرداخت .سرلشکر «جعفری»
افزود :جنایت اخیر ،اراده سپاه و دیگر نیروهای مسلح را برای ادامه دادن راه شهیدان و مقابله با
تهدیدات راسختر کرده و با اقتدار و صالبت بیشتری به صیانت از امنیت مرزهای کشور پرداخته
است و انتقام خون شهدای مظلوم مان را خواهیم گرفت.

شالق و حبس برای چند مفسد اقتصادی

شبکه خبر«-قاضیصلواتی»رئیسشعبهچهارمدادگاهویژهرسیدگیبهاتهاماتاخاللگران
ومفسداناقتصادی،حکمقطعیچهارنفرازمتهمانشرکتکالهبرداریدومانتوکانراصادر
کرد و گفت :بر اساس حکم صادره ،مدیر عامل شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخالل
عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کالهبرداری شبکهای به تحمل  20سال حبس۳۰ ،
ضربه شالق در انظار عمومی و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محکوم شد.

مخالفت نمایندگان با الیحه بودجه

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اعالم مخالفت بسیاری از نمایندگان با الیحه بودجه
 ۹۸گفت که بودجه نارضایتی عمومی ایجاد خواهد کرد« .محمد دهقان» نماینده مردم طرقبه
و شاندیز با اشاره به بررسی کلیات بودجه سال  ۹۸در مجلس گفت :دولت در تنظیم بودجه به
الزامات مربوط به وضعیت و اقتضائات کشور توجه نکرده است .به گفته وی ،الیحه بودجه غیر
واقعی است و دولت و نمایندگان مجلس از این موضوع مطلع هستند؛ در واقع الیحه بودجه
تفاوتی با سال گذشته نکرده است و همین موضوع با توجه به وضعیت خاص اقتصادی عجیب
به نظر میآید.

احتمال عملیات مشترک  3کشور در «ادلب»

فارس«-اردوغان» رئیسجمهور ترکیه طی اظهاراتی ،از احتمال عملیات نظامی مشترک
ترکیه ،ایران و روسیه به منظور مقابله با تروریستها در استان ادلب سوریه خبر داد.

اروپاییها؛ خواهان حفظ توافق هستهای

تسنیم«-هایکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان درباره انتظاراتش از پنجاهمین کنفرانس
امنیتی مونیخ گفت :من تعهد آشکار آمریکا و اروپا به مناسبات دو سوی آتالنتیک را آرزو میکنم
و میخواهم که این موضوع آشکار شود که یک جهان بدون قواعد ،دنیای بدی است .اگر همه
کشورهایی که از چند جانبه گری سود می برند از آن حمایت کنند این یک کنفرانس موفق
خواهد بود و اروپایی ها خواهان حفظ توافق هسته ای با ایران هستند.

مجمع تشخیص درباره پالرمو به نتیجه نرسید

تسنیم -سید «مصطفی میرسلیم» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که الیحه
پالرمو در جلسه روز گذشته مجمع به نتیجه نرسید ،افزود :بررسی پالرمو در مجمع تشخیص
مصلحت نظام به جلسه بعدی موکول شد.

سیاست ایران؛ توسعه روابط با اقلیم کردستان عراق

ایرنا -وزیر امور خارجه کشورمان بعد از دیدار با «مسرور بارزانی» مشاور امنیت ملی اقلیم
کردستان عراق در حاشیه اجالس امنیتی مونیخ اعالم کرد :سیاست ایران ،توسعه ارتباطات
خود با اقلیم کردستان عراق به ویژه حوزه اقتصادی است .به گفته «ظریف» ،در سفر اخیر به اربیل
و سلیمانیه چند توافق نامه برای همکاری های اقتصادی بین دو طرف امضا شد.

