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گوناگون
• •امروز ،دیدار مردم آذربایجان شرقی با
رهبری

تسنیم-حجتاالسالموالمسلمین«آلهاشم»نماینده
ولی فقیه در آذربایجان شرقی ،از دیدار مردم آذربایجان
با مقام معظم رهبری در  ۲۹بهمن خبر داد و گفت:
مردم آذربایجان برای تجدید میثاق با آرمانهای امام
و انقالب و تجدید بیعت با مقام عظمای والیت به دیدار
امام خامنهای خواهند رفت.

• •پایان سال ،فرصت قانون جریمه مشموالن
غایب

صدا و سیما -سردار «نوروزی» رئیس سازمان وظیفه
عمومی ناجا گفت :مشموالن غایب برای بهره مندی
از کسر خدمت ایثارگری والدین یا معافیت به ازای
 28یا  29ماه سابقه ایثارگری والدین تا  12فروردین
سال  98فرصت دارند با مراجعه به دفاتر خدمات
الکترونیک انتظامی (پلیس )10+برای اعزام به خدمت
اقدام کنند.

• •ایران صادرکننده بنزین شد

تسنیم -با تثبیت تولید بنزین بهمیزان ۱۰۵میلیون
لیتر در روز ،محمولههای بنزین ایران آماده صادرات
شده است و ایران به صادرکننده بنزین تبدیل شد.

• •اولین بدهی به قطعه سازان پرداخت می شود

تسنیم« -مازیار بیگلو» دبیر انجمن قطعه سازان
با اعالم این که هفته جاری اولین سری از طلب
قطعهسازان از خودروسازان توسط بانک تجارت
پرداخت خواهد شد ،گفت :براساس توافقات انجام
شده در هفته های آینده نیز بانک ملی و صادرات وجوه
تعیین شده را از طرف خودروسازان به قطعه سازان
پرداخت خواهند کرد.

• •صادرات مرغ ممنوع شد

تسنیم« -رحمانی» وزیر صنعت با اشاره به ابالغیه
رئیسجمهور مبنی بر ممنوعیت صادرات مرغ اعالم
کرد :با توجه افزایش شدید قیمت مرغ در بازار داخلی،
صادرات این محصول از ابتدای اسفند ماه امسال تا
پایان ماه رمضان سال آینده ممنوع است.

• •«پوران شریعت رضوی» تشییع شد

شبکه خبر -پیکر مرحومه «پوران شریعت رضوی»
صبح روز گذشته با حضور جمعی از مردم و بستگان وی
از مقابل حسینیه ارشاد در خیابان شریعتی تشییع و در
گلزار شهدای  16آذر امامزاده عبدا ...شهر ری به خاک
سپرده شد.
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روحانی :برخی همسایگان راه اشتباه ر ا انتخاب کردهاند
رئیس جمهور روز گذشته در جمع مردم
بندرلنگهبا بیان این که ایران قدرتمند
همواره برای منطقه امنیت آفرین بوده
است ،گفت :ملت ایران بیتردید انتقام
خون شهیدان مرزبان خود را میگیرد و
اجازه نمیدهیم مزدوران جنایتکاری که
سالحومنابعمالیآنهارابیگانگانتأمین
میکنند ،از دست انتقام الهی و مردم
مومن ایران فرار کنند .به گزارش تسنیم،
حجتاالسالم والمسلمین «روحانی»
با تاکید بر این کهمسلمانان باید متحد
باشند و با ایجاد روابط دوستانه و برادرانه،
امنیت منطقه را حفظ کنند ،با یادآوری
این که ایران هیچگاه آغازگر تجاوزی در
منطقه نبوده است ،افزود :این اشتباه
است که برخی فکر کنند صهیونیستها
یا آمریکاییها برای آن ها امنیتآفرین
هستند .ویبا اشاره به حادثه تروریستی

چهارشنبه گذشته در زاهدان ادامه داد:
تروریستهاییکهبههیچعنوانمعیارهای
انسانیموردنظرآنهانیستدریکاقدام
تروریستی جمعی از مرزبانان کشور را که
برای دفاع از امنیت کشور و مرزها تالش
میکردند به شهادت رساندند ،اما باید
بدانندکهملتمابیتردیدانتقامخوناین
شهیدانعزیزراخواهدگرفت.ویتصریح
کرد:اجازهنمیدهیمونخواهیمگذاشت

مزدوران جنایتکاری که سالح و منابع
مالی آن ها را بیگانگان تامین می کنند و
پاسداران و مرزداران غیور ما را به شهادت
رساندند ،بتوانند از دست انتقام الهی و
مردم مومن ایران فرار کنند .وی با تاکید
بر این که امنیت منطقه به دست خود ما
تامینمیشودوبایدبااتحادوهمبستگی
خودمان امنیت را تامین کنیم ،افزود:
برخی همسایگان ما راه اشتباه را انتخاب

قاضی پور از دستور رهبری برای واریز  ۲۰درصد
درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی خبر داد
رئیسمجلسشورایاسالمیازدستوررهبرانقالب
برای واریز  ۲۰درصدی درآمدهای نفتی به صندوق
توسعه ملی خبر داد .به گزارش تسنیم« ،قاضیپور»
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی ،در
جلسه علنی روز گذشته مجلس و در جریان بررسی
جزئیات الیحه بودجه  ،98پیشنهاد حذف تبصره

فریبپیامکجعلیسهامعدالت
رانخورید

معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا از شهروندان خواست
فریب پیامک جعلی «ثبت اطالعات کارتی خود در
سامانه سهام عدالت به همراه  ۵۰۰هزار تومان عیدی
سال نو» را نخورند .به گزارش صدا و سیما ،سرهنگ
«پاشایی»بااشارهبهاینکهبسیاریازهموطنانروزهای
گذشته پیامکی مبنی بر این که فقط تا پایان اسفند ماه
فرصت باقی است که برای ثبت اطالعات کارتی خود در
سامانه سهام عدالت به همراه دریافت  ۵۰۰هزار تومان
عیدی سال نو اقدام کنند ،گفت :این پیامک ارتباطی با
سامانه رسمی سهام عدالت ندارد و مجرمان سایبری

یک این الیحه را مطرح کرد و گفت :با توجه به این که
ساالنه در بودجه ،سهم صندوق توسعه ملی از منابع
حاصل از صادرات نفت مشخص میشود ،بنابراین
ما پیشنهاد واریز  32درصدی از درآمدهای نفتی به
م این در شرایطی است که این
این صندوق را دادهای 
سهم بر اساس الیحه دولت و در تبصره یک الیحه،

اطالعات شخصی و بانکی افراد مانند رمز دوم ،شماره
حساب cvv۲ ،و  ...را به سرقت میبرند تا بتوانند به
اهداف شوم خود که سرقت است ،دست یابند .به گفته
وی ،شهروندان میتوانند در صورت مواجهه با موارد
مشکوک و غیر قانونی در فضای مجازی ،آن را در سایت
( )www.cyberpolice.irبه پلیس فتا اعالم کنند.

وزیر :گرانی خودرو ارتباطی
با فرمول وزارتخانه ندارد

وزیر صنعت ،معدن و تجارت درباره برخی ادعاها مبنی
بر این که فرمولی که وزارت صمت برای ارزانی خودرو
به کار برده به گرانی دوباره در بازار منجر شده است،

کردندوبهسراغآمریکاییهاوصهیونیست
ها رفتند .به اشتباه فکر میکنند که ایران
چشم طمع به سمت آن ها دارد در حالی
که ایران خواهان روابط صمیمانه با همه
کشورهای منطقه است .به گفته وی،
بیشتر کشورهای منطقه و همسایگان
روابط خوب و صمیمی با ما دارند به جز
یکیدوکشورکهبهدنبالدشمنیهستند
که البته این دشمنی به ضرر خود آن ها و
کل منطقه است .رئیس جمهور با تاکید
براینکهآمریکاوصهیونیستهابهدنبال
توطئهوفشاربهملتایرانهستند،گفت:
هدفآنهاخستهکردنماوایجاداختالف
و دودستگی میان ما است اما باید بدانند
که امروز با وحدت ،ایستادگی و اتحاد زیر
یک پرچم و رهبری یک رهبر ،یک دولت و
یکقانوناساسیوحفظمنافعملیبرای
عظمتملتوایرانمتحدایستادهایم.

 20درصدتعیینشدهاست،بنابراینپیشنهادحذف
این تبصره و اصالح آن را داریم« .الریجانی» رئیس
مجلس هم در پاسخ به پیشنهاد قاضیپور گفت:
رهبریدراینزمینهبهطورکتبیدستورفرمودند.با
توجه به این که رهبری سیاستهای صندوق را ابالغ
فرموده بودند ،هر سال سهم صندوق توسعه ملی
از منابع حاصل از صادرات نفت ،سه درصد اضافه
شود ،اما ایشان امسال به طور کتبی مرقوم فرمودند
که با توجه به شرایط کنونی کشور ،این میزان 20
درصد تعیین شود.

گفت :گرانی خودرو ارتباطی با به کارگیری این شیوه
ندارد ،برای ارزانی خودرو ،تولید باید افزایش یابد.
به گزارش شبکه خبر« ،رحمانی» راهکار الزم را برای
کاهش قیمت خودرو ،افزایش تولید آن دانست و افزود:
تاکنون تسهیالتی به قطع ه سازان پرداخت نشده است و
در صورت پرداخت این تسهیالت تولید افزایش می یابد
و بازار خودرو سامان دهی میشود .به گفته وی ،فرایند
پرداختچهارهزارمیلیاردتومانتسهیالتبانکیتوسط
دولتبهخودروسازانآغازشدهاستکهمطابقباتوافقات
انجام شده میان خودروسازان و قطعه سازان مقرر شد این
چهار هزار میلیارد تومان به بخش اقتصادی کشور تزریق
شود .همچنین بر اساس فرمول وزارت صمت مقرر شد
قیمت خودرو پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه شود.
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سیاسی و بین الملل

احضار سفیر پاکستان به وزارت خارجه
تسنیم -وزارت امور خارجه کشورمان سفیر پاکستان را به وزارت امور خارجه احضار و مراتب
اعتراض شدید جمهوری اسالمی ایران را به این کشور اعالم کرد« .قاسمی» سخنگوی وزارت
امور خارجه گفت :در پی حادثه تروریستی 24بهمن ماه در جاده خاش -زاهدان «رفعت مسعود»
سفیر پاکستان توسط دستیار وزیر و مدیر کل آسیای غربی به وزارت امور خارجه احضار شد.

ظریف :آمریکا بیماری خود را مداوا کند

ایرنا«-ظریف»وزیرامورخارجهدرسخنرانیخوددرمونیخبابیاناینکهطیدوسالگذشتهآمریکا
دشمنیخودراباایرانشدتبیشتریبخشیدهاستکهاوجآنزیرپاگذاشتنتعهداتآنکشوردر
توافقهستهایبودکهموردتاییداجماعیشورایامنیتقرارگرفت،افزود:آمریکاتالشمیکند
کهدیگرانرابهنقضقطعنامهمجبورکندوآمریکابایدبیماریبدخیمخودرادربارهایرانمداواکند.

هیئت پاکستانی به ایران می آید

ایسنا«-شاه محمود قریشی» وزیر امور خارجه پاکستان در تماس تلفنی با «ظریف» وزیر امور
خارجه کشورمان حادثه تروریستی اخیر در شرق کشور را محکوم و با بازماندگان این حادثه ابراز
همدردی کرد و گفت :آماده هر گونه همکاری برای بررسی این حادثه تاسف بار و مبارزه مشترک
با گروه های تروریستی است و به ایران سفر می کند.

راهکارهایی برای سوخترسانی به هواپیماهای ایرانی

ایسنا« -دریا اورس» سفیر ترکیه با بیان این که موضوع ممانعت از سوخترسانی به هواپیماهای
ایرانی در ترکیه توسط عالیترین مقامات دو کشور در حال پیگیری و تعیین راهکار است ،گفت:
دربار ه این موضوع راهکارهایی ارائه شده است اما از جزئیات آن اطالعی ندارم.

آلمان :به برجام پایبندیم

ایسنا« -هایکو ماس» در پی دیدار وزیران امور خارجه آلمان و ایران ،با انتشار پیامی توییتری بر
لزوم گفتمانی سازنده با ایران و پایبندی آلمان به برجام تاکید کرد و گفت :ما به گفتمانی سازنده
با ایران بر سر راهحلهای سیاسی برای سوریه و یمن احتیاج داریم و تا زمانی که ایران به برجام
پایبند بماند ،به آن پایبند میمانیم.

الریجانی :پاکستان نمی تواند غیر مسئوالنه عمل کند

شبکه خبر« -الریجانی» رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست علنی روز گذشته مجلس
شورای اسالمی در نطق پیش از دستور خود ،از حضور شگفت انگیز ملت بزرگ ایران در
راهپیمایی  22بهمن تقدیر کرد و با اشاره به این که شهادت برادران مجاهد سپاه در حادثه
تروریستی سیستان و بلوچستان ،ملت ایران را داغدار کرد ،گفت :دولت پاکستان باید
پاسخگوی اقدام گروهک تروریستی حادثه سیستان و بلوچستان باشد و در این مقطع نمی تواند
غیرمسئوالنهعملکند.

بشاراسد :سوریه تروریسم را شکست داد

تسنیم«-بشاراسد»رئیسجمهورسوریهدرسخنرانیخودبااشارهبهارادهمردمیواحدویکپارچه
جامعه سوریه با تاکید بر این که ما با یکدیگر پیروز می شویم و نه بر یکدیگر ،گفت :نیروهای مسلح
سوریهباکمکهمپیمانان،دوستانوبرادرانتوانستندبرتروریسمفائقآیندوآنراشکستدهند.

رئیس مجلس به چین سفر میکند

مهر« -علی الریجانی» رئیس مجلس شورای اسالمی ،به دعوت رئیس پارلمان خلق چین
روزهای سه شنبه و چهارشنبه به چین سفر میکند.

