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گوناگون
• •نیمه اول اسفند؛ زمان توزیع بسته حمایتی

مهر« -رستمی» مدیر کل دفتر مطالعات و رفاه
اجتماعی وزارت رفاه ،زمان توزیع بسته حمایتی
جاماندگان از دریافت این بسته را نیمه اول اسفند
اعالم کرد و گفت :هر زمانی که دولت اعتبار الزم را برای
بستههای حمایتی جاماندگان اختصاص دهد توزیع آن
را آغاز خواهیم کرد.

• •توزیع کارت آزمون دکترای ۹۸

شبکه خبر« -توکلی» سخنگوی سازمان سنجش
آموزش کشور با اشاره به آغاز توزیع کارت آزمون دکترای
تخصصی نیمه متمرکز سال 98دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی از امروز گفت :داوطلبان میتوانند با
مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش ،کارت ورود
به جلسه آزمون خود را دریافت کنند.

• •مدارس خاص شناسنامه دار میشوند

شبکه خبر« -صادقی» معاون دفتر آموزش متوسطه
نظری وزارت آموزش و پرورش از تهیه شناسنامه نظارت
بالینی برای مدارس خاص مانند نمونه ،فرهنگ و
علوم و معارف اسالمی خبر داد و گفت :اقدامات اولیه
ت های الزم برای تشکیل شناسنامه و نظارت
و زیرساخ 
ت های مدارس آغاز شده است و تا پایان
بالینی بر فعالی 
سال تحصیلی جاری به انجام خواهد رسید.
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رهبرمعظمانقالباسالمیدردیدارهزاراننفرازمردماستانآذربایجانشرقی:

مسئوالن مراقب خدعه اروپاییها باشند

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشته در دیدار
هزاران نفر از مردم آذربایجان شرقی ،ضمن تشکر
صمیمانه از حرکت بزرگ و آگاهانه ملت ایران در
راهپیمایی  ۲۲بهمن امسال ،نظام جمهوری اسالمی
را در بهترین موقعیت و جبهه استکبار و در راس آن آمریکا
را در ضعیف ترین شرایط دانستند و گفتند :مردم ب ه ویژه
جوانان و همچنین مسئوالن باید با وقتشناسی و اقدام
به هنگام ،از ظرفیت های فراوان به منظور حل مشکالت
کشوراستفادهکنند.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیدفتر
مقام معظم رهبری ،حضرت آیت ا ...خامنه ای در ابتدای
سخنانخودبااشارهبهراهپیماییعظیم ۲۲بهمنامسال
افزودند :من در بیانیه چند روز پیش از مردم ایران تشکر
کردم اما آن تشکر خیلی کمتر و کوچک تر از حق ملت
ایران است زیرا مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن امسال،
کار بزرگی انجام دادند .ایشان با اشاره به حضور پرحجم
و گسترده مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن تأکید کردند:
گزارش ها و ارزیابی ها نشان می دهند ،در اکثر شهرهای
کشور حضور مردم نسبت به سال های قبل ،بیشتر و
متراکمتربودهاستکهباهمهوجودازمردمسپاسگزاری
میکنم.رهبرانقالباسالمیافزودند:اگرچهدشمندر

تبلیغاتخوداینحضورراکتمانیاسعیدرکوچکنمایی
آنمیکند،امااینواقعیترامیبینندومعنایاینحضور
عظیممردمیرامتوجهمیشوند.حضرتآیتا...خامنه
ای با تأکید بر این که هر کشوری که مردم آن این گونه در
میدانحضورداشتهباشند،ازکِ یدوآسیبدشمنمصون
خواهدبود،گفتند:حضورگستردهمردمیدرراهپیمایی
 ۲۲بهمن امسال ،در واقع یک حرکت سیاسی ،امنیتی،
انقالبی ،آگاهانه و پر معنا بود و مردم همان شعار اصلی
یعنی «مرگ بر آمریکا» را که به معنای مرگ بر سلطه
گری ،توطئه گری ،تجاوزگری و دست اندازی به حقوق
ملت هاست ،سردادند .ایشان افزودند :باید شکرگزار

خداوند بود زیرا دل های مردم به دست اوست و در واقع
خداوند متعال بود که مردم را به خیابان ها آورد .رهبر
انقالب اسالمی با اشاره به برخی افراد ضعیف و منفعل
که همواره ضعف های خود را به مردم نسبت می دهند و
مدعی ضعیف شدن انقالب هستند ،خاطرنشان کردند:
مردم همین هایی هستند که در روز ۲۲بهمن در خیابان
ها دیدید و خداوند این ملت را که با بصیرت از هویت و
کشورخوددفاعمیکنند،موردلطفقرارخواهدداد.
حضرت آیت ا ...خامنه ای در ادامه به شهادت جمعی از
پاسداران حافظ امنیت و مرزها اشاره و تأکید کردند :این
شهادت ها باید ما را هوشیار و آگاه کند که امنیت کشور
به قیمت خون بهترین جوانان کشور به دست می آید و
همه باید قدردان این جانفشانیها باشیم .رهبر انقالب
اسالمی در بخشی از سخنان خود ،رفتار و اقدامات غربی
ها را به معنی واقعی کلمه خدعه آمیز خواندند و گفتند:
تکلیف آمریکایی ها که مشخص است زیرا شمشیر را از
رو بسته اند اما باید مراقب اروپاییها بود زیرا آن ها نیز با
خدعه عمل می کنند .متن کامل این سخنرانی در پایگاه
های اطالع رسانی « »www.khamenei.irو «www.
 »leader.irمنتشر شده است.

• •پرداخت عیدی بازنشستگان تا  10اسفند

صـدا و سـیما« -محمدحسـن زدا» سرپرسـت تأمیـن
اجتماعـی بـا اشـاره به ایـن که حـدود سـه هـزار میلیارد
تومان اعتبار بـرای پرداخت عیدی بازنشسـتگان مورد
نیـاز اسـت ،گفـت :ایـن مبلـغ تـا  10اسـفند پرداخـت
مـی شـود.

• •فروش فوری محصوالت سایپا و ایران خودرو

شبکه خبر -فروش فوری محصوالت ایران خودرو
و سایپا از امروز آغاز میشود« .بابایی» نماینده ویژه
سایپا گفت :این شرکت  ۲۰درصد از ظرفیت تولیدی
خود را با قیمت اعالمی سازمان حمایت در این طرح
عرضه میکند.

• •تولید انسولین در ایران تا اواخر ۲۰۱۹

صدا و سیما -دکتر «قباد شهبازی» مدیر عامل شرکت
نوونوردیسک پارس از آغاز تولید انسولین در کمتر از یک
سال آینده در کشور خبر داد و گفت :ساخت کارخانه به
پایان رسیده و دستگاههای مورد نیاز نیز وارد شده است
و با همکاری وزارت بهداشت میتوانیم تا اواخر سال
 ،۲۰۱۹تولید انسولین را در ایران آغاز کنیم.

رئیسقوهقضاییه:

موضوعرانشاندهندهگستردگیوعمقفهمسیاسی
ملت ایران خواند و افزود :این بصیرت ،جز به برکت
انقالباسالمیبهدستنیامدهاست.

تعطیلیکارخانههاوبیکاری
کارگرانخالفامنیتملیاست نهاییشدنمزدتاپایاناسفند

رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئوالن عالی قضایی با
اشارهبهاینکهتمرکزمردمفقطبررفتاردشمناننیست
بلکه اقدامات مسئوالن را نیز به خوبی رصد میکنند،
گفت :امروز مردم با هر سطحی از دانش و وضعیت
اجتماعی ،دارای بینش و تحلیل سیاسی هستند و با
فهمحوادثپیرامونخودبهخوبیحرکتهایدشمن
را رصد میکنند .بر این اساس ،دیگر روزگاری که
اجانبقدرتجوالنداشتندوجزخواص،کسیمتوجه
این حرکات نبود ،گذشته است .به گزارش ایسنا ،آیت
ا« ...آملی الریجانی» با بیان این که تمرکز مردم فقط
بر رفتارها و سخنان دشمنان نیست بلکه اقدامات
و اظهارات مسئوالن کشور را نیز به خوبی مالحظه
میکنند و مورد تحلیل و قضاوت قرار میدهند ،این

معاون امور روابط کار وزارت کار با بیان این که به
زودی مذاکرات تعیین دستمزد سال ۹۸در شورای
عالی کار آغاز می شود ،گفت :دستمزد سال آینده تا
پایان اسفند ماه نهایی خواهد شد .به گزارش مهر،
«حاتم شاکرمی» درباره زمان آغاز مذاکرات تعیین
دستمزد ۹۸کارگرانشورایعالیکارباتاکیدبراین
کهبهزودیاولیننشستاینشوراباحضورشرکای
اجتماعیبرگزارمیشود،ادامهداد:براساسبرنامه
ریزی انجام شده تا پایان اسفند ماه موضوع تعیین
دستمزد  ۹۸کارگران نهایی می شود تا مذاکرات
دستمزدبهبعدازسالموکولنشود.براساسصورت
جلسههفتهگذشتهکمیتهدستمزدشورایعالیکار،

هزینه ماهانه معیشت خانوار کارگری سه میلیون و
 ۷۵۹هزارو ٢٠٠تومانتعیینشد.

علتتاخیرواریزعیدیبرخی
کارکناندولت

عیدی کارکنان دولت قبل از  ۲۲بهمن ماه واریز
شده است ،اما تعلل برخی دستگاه ها در ارائه اسناد
مالی به خزانه منجر به تاخیر در پرداخت عیدیها
شد .به گزارش صدا و سیما« ،پورمحمدی» معاون
سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این که رقم کامل
عیدی کارکنان دولت پیش از  22بهمن در اختیار
خزانه کل کشور قرار گرفته است ،گفت :عیدی
دستگاه های کشوری و لشکری قبل از  22بهمن
ماه به طور کامل پرداخت شده است اما تعدادی از
دستگاه ها فهرست اسناد مالی را به خزانه تحویل
نداده اند تا پولشان را دریافت کنند که البته این
مرحله نیز در حال انجام است.
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سیاسی و بین الملل

روحانی :در جنگ اقتصادیپشتیبان هم باشیم
تسـنیم -رئیس جمهور در مراسـم بهره برداری از مرحله سـوم پاالیشـگاه سـتاره خلیج فارس
بـا بیـان ایـنکـه امـروزدر جنـگ اقتصـادی بایـد همه بـا هـم و پشـتیبان هـم باشـیم ،گفـت :اگر
همـه امـروز بـا هـم نباشـیم و عـدهای بـر سـر مسـائل جزئـی بهانهگیـری کننـد ،نمیتوانیـم در
مقابـل توطئـه دشـمنان مقاومـت کنیـم« .روحانی» بـا بیـان این که دشـمنان بـرای ایجـاد مانع
در مسـیر توسـعه کشـور مـا و موفقیـت ملـت ،تلاش و تبلیـغ میکننـد ،امـا ملـت ایـران بـا وجود
میل بدخواهانـش و تلاش و تبلیغ آن ها با قامتی اسـتوار ایسـتاده اسـت و به تالش خـود ادامه
میدهد ،افـزود :باید خـود و توانمـان را باور کنیم ،اگـر این باور ایجاد شـود به قلههـای پیروزی
دسـت خواهیـم یافت.

باقری :قائله تروریست ها را تمام میکنیم

ت ا« ...سعیدی» نماینده ولیفقیه در
شبکه خبر -رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار با آی 
قم گفت :اگر پاکستان همکاری کند و اجازه حضور و عملیات نیروهای نظامی ایران را در ایالت
بلوچستان بدهد ،قائله تروریست ها را تمام میکنیم .سرلشکر «باقری» با بیان اینکه امکان
حضور ما در خاک پاکستان و انجام عملیات نظامی وجود ندارد ،افزود :تالش داریم تعامالت
بهگونهای پیش رود که بتوانیم با انجام عملیات و مانور مشترک در ایالت بلوچستان پاکستان
یا حمایتهای اطالعاتی و واگذار کردن عملیات به آنها از بروز حوادث تروریستی در ایران
اسالمی جلوگیری کنیم.

انتقام سپاه از عوامل حادثه زاهدان

مهر -سپاه پاسداران در اطالعیهای از اقدام قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در شناسایی و
متالشی کردن خانههای تیمی عوامل جنایت تروریستی اخیر سیستان و بلوچستان در سراوان
و خاش و دستگیری آن ها خبر داد .این اطالعیه افزوده است :در این عملیات موفق ،سه نفر از
تروریستها دستگیر شدند و  ۱۵۰کیلو گرم مواد آماده انفجار و  ۶۰۰کیلو گرم مواد انفجاری
در حال ساخت و مقادیری سالح و مهمات نیز کشف شد.

دستگیری عوامل باند فساد ارزی

شـبکه خبـر -سـربازان گمنـام امـام زمان(عـج) در اداره کل اطالعـات مازنـدران ،پنـج نفـر از
عوامل اصلی باند فسـاد ارزی را دسـتگیر کردنـد و به مراجـع قضایی تحویل دادنـد .اخالل در
نظـام اقتصادی کشـور ،خریـد و فـروش غیـر قانونـی ارز ،تحصیل مـال نامشـروع و جعـل و ارائه
اسـناد مجعـول از اتهامات دسـتگیر شـدگان اسـت .در ایـن پرونـده  21میلیـارد ریـال از منابع
مالـی موجـود ایـن بانـد توقیـف و از پرداخـت  38فقـره حوالـه ارزی بـه مبلـغ  20میلیـون یـورو
جلوگیـری شـد.

پاکستان :عامل ایجاد ناامنی برای ایران نخواهیم بود

تسنیم« -شاه محمود قریشی» سخنگوی وزارت خارجه با محکومکردن حادثه تروریستی
زاهدان و با تاکید بر این که برای هر گونه همکاری با ایران آماده هستیم ،گفت :هرگز اجازه ایجاد
مشکل برای ایران را نخواهیم داد و ما قصد نداریم خود عامل نگرانی ایران باشیم.

ایران شروط اروپاییها برای «اینستکس» را نمیپذیرد

تسنیم -عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با اشاره به ساز
و کار ویژه مالی اروپاییها برای مبادله اقتصادی با ایران موسوم به «اینستکس» گفت :مسئوالن
ایران ب ه هیچوجه شروط اروپاییها مبنی بر اجرای سا ز وکار مالی را نخواهند پذیرفت« .حسن
بیگی» افزود :نباید به وعدههای اروپاییها خوشبین باشیم ،بلکه باید راه پیشرفت را در داخل
کشور جستوجو کنیم.

