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گوناگون
• •اختصاص 1892میلیاردتومانبهبیمهقالیبافان

میزان« -دستپاک» رئیس مرکز ملی فرش ایران از
اختصاص هزار و  ۸۹۲میلیارد تومان به بیمه قالیبافان
و شاغالن صنایع دستی شناسه دار برای سال آینده خبر
داد و گفت :این رقم میتواند حدود  ۸۰۰هزار نفر را
زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد.

• •وزیر :قیمت مرغ کاهش یافت

تسنیم« -حجتی» وزیر جهاد کشاورزی از کاهش
قیمت مرغ از روز گذشته خبر داد و گفت :پرتقال و سیب
شب عید به اندازه کافی خریداری و در سردخانه مراکز
استا نها انبار شده است و بر اساس زمانی که ستاد
تنظیم بازار مقرر کند ،توزیع خواهد شد.

• •مجوز واردات هواپیما صادر شد

مهر« -اسالمی» رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
از صدور مجوز واردات تعدادی هواپیما به کشور توسط
این سازمان خبر داد و گفت :کانال مالی برای خرید این
هواپیماها تعیین شده است.

• •انتقال زندانیان افغانستان به کشورشان

شبکه خبر« -عزیزاحمد سرباز» رئیس هیئت انتقال
زندانیان افغانستان ،از انتقال بیش از  600زندانی
افغانستان از ایران به کشورشان خبر داد و گفت :مقرر
شد نیمه اول سال آینده نیز بین هزار و  500تا دو هزار
زندانی افغانستانی منتقل شوند.

• •تکذیب توزیع گوشت بین یارانه بگیران

تسنیم -سازمان هدفمندسازی یارانهها توزیع گوشت
تنظیم بازاری بین یارانه بگیران را تکذیب و اعالم
کرد :توزیع گوشت تنظیم بازار با استفاده از هر گونه
اطالعات از جمله کد ملی و دیگر اطالعات هویتی
سرپرستان خانوارهای مندرج در سامانه رفاهی سازمان
هدفمندسازی یارانهها تکذیب میشود.

• •احتمال تغییر در مالکیت سهام عدالت

ایسنا« -شاپور محمدی» رئیس سازمان بورس و اوراق
بهادار از ارائه پیشنهادی به دولت خبر داد که بر اساس
آن سهام عدالت در دست مردم معاملهپذیر میشود و
دارندگان آن از اعمال حق رای برخوردار خواهند شد.

• •ایمپلنت ایرانی وارد بازار می شود

مهر« -بیات» متخصص جراحی دهان و فک و صورت
از ورود ایمپلنت تولید داخل به بازار تجهیزات پزشکی
کشور خبر داد و گفت :این محصول به زودی وارد بازار
تجهیزات پزشکی کشور خواهد شد.
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سیاسی و بین الملل

همه باید به بیانیه مهم رهبر انقالب عمل کنیم
رئیس جمهور روز گذشته در جلسه
هیئت دولت با اشاره به این که مخاطب
رهبر انقالب جوانان بودند ،اما نکاتی
را مطرح کردند که همه ما باید نسبت
به آن احساس مسئولیت کنیم ،گفت:
این پیام رهبری در واقع پیامی برای
گام دوم انقالب بود و در این پیام ایشان
نکات بسیار مهمی را تذکر دادند و تاکید
کردندکهبایدموردتوجههمهقرارگیرد.
به گزارش شبکه خبر ،حجت االسالم
والمسلمین «روحانی» با اشاره به این که
ایشان امید و نگاه خوشبینانه ای نسبت
به آینده کشور و آینده انقالب داشتند
که به نظر من این مسئله کلیدی است،
افزود :اگر همه ما نسبت به آینده کشور
و انقالبمان با امیدواری نگاه کنیم،
مشکالت را بزرگ نبینیم و  ...می توانیم
همان طور که مورد نظر ایشان است این
امید و این نگاه مثبت در کشور به آینده
را به ویژه در میان جوانان داشته باشیم.
وی با اشاره به نکته دیگری از پیام
رهبری که بسیار مهم بود ،افزود :رهبر

رتبه  7نشریات استانی در کشور

انقالب روی انعطاف پذیری انقالب
تاکید داشتند .انقالب یک سیستم
خشک و غیرپویا نیست .ما روی اصول
خود می ایستیم که این غیر قابل تغییر
است اما حوادث و پدیده های نو را باید
مورد توجه قرار دهیم .وی نکته دیگر
مورد تاکید رهبری را علم و دانش مطرح
و اضافه کرد :این موضوع برای نسل
جوان ما از آموزش و پرورش ،دانشگاه

وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعی:

دستمزدکارگرانمعقول
افزایشیابد
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در دیدار با دبیران
اجرایی خانه کارگر کشور با اشاره به این که کارگران
پای انقالب ایستاده اند و توان خود را به کار گرفته
ایم که جامعه کارگری صدمه نبیند ،گفت :دولت
حساسیتهایزیادیبرسرمبحثدستمزدداردوسهم
دستمزد در تولید صنعتی کشور  ۷.۹درصد آن هم به
صورت دست باالست؛ این عدد بسیار ناچیز و الزم است
دستمزد کارگران به طور معقولی افزایش پیدا کند .به
گزارش صدا و سیما« ،شریعتمداری» با اشاره به این که
دولت به منظور افزایش اشتغال باید شرایط امن برای
سرمایه گذاری ایجاد کند ،افزود :توزیع منابع اشتغال
روستایی از کارهای اخیر دولت در این زمینه بود.

ها و مراکز تحقیقاتی بسیار مهم است و
باید تالش کنیم در علم ،دانش و فناوری
شیوه های خود را به روز کنیم .وی با
تاکید بر نکته مقام معظم رهبری درباره
مسئله اخالق و معنویت ،آن را از مسائل
بسیار مهم و هدف اصلی انقالب دانست
و تاکید کرد :از دولت می خواهم که
هر وزارتخانه و دستگاهی بر مبنای
مسئولیت هایش ،برنامه هایش را برای

حذف تدریس مدیران مدارس
از سال آینده

دبیرکلشورایعالیآموزشوپرورشبااشارهبهاین
که تدریس مدیران در کالس ها از سال آینده حذف
میشود،گفت:باوجوددستاوردهایمثبتتدریس
مدیراندرکالسهابرآیندنهاییکارهایکارشناسی
انجام شده این بود که اگر مدیر به مدیریت بپردازد در
مجموع مفیدتر است .به گزارش شبکه خبر« ،نوید
ادهم» درباره حذف ساعت تدریس مدیران مدارس
افزود :مشارکت مدیران در تدریس ،محاسنی دارد و
آنهارابافرایندکالس،درسوتدریسبیشترآشنامی
کندامادرمجموعآسیبحضورنداشتنمدیردرمحل
انجاموظیفهاشبیشترازدستاوردهایمثبتتدریس
بودهاست.ویدربارهراهکارجبرانکمبودنیرودرپی
لغوششساعتتدریسالزامیمدیرانافزود:آموزش
وپرورشبهدنبالراهحلبرایتامیننیروست.

دهه پنجم انقالب بر مبنای دستورات
رهبر انقالب در بیانیه گام دوم انقالب
تنظیم کند .وی سامان دهی و پیشرفت
اقتصادی را از دیگر تاکیدات رهبر
انقالب در بیانیه گام دوم انقالب دانست
و افزود :این موضوع ،هم برای ما اهمیت
دارد و هم هدف دشمن در این مبارزه
و تحریم تعریف شده است پس باید در
مقطعی که شرایط سخت تر شده راه حل
ها را بیابیم و از این مقطع عبور کنیم.
وی با تاکید بر این که اجرای سیاست
های اقتصاد مقاومتی ،درون زا بودن،
مردمیبودنوبرونگراییاقتصادنکات
مهمی است که باید مورد نظر ما باشد،
ادامه داد :بسیاری از بنگاه های دولتی
که در اختیار بانک ها و وزارتخانه ها قرار
دارند باید به وسیله بورس و فرابورس
به مردم واگذار شود .وی تصریح کرد:
البته ایشان مسائل و نکات دیگری مانند
مبارزه با فساد ،عدالت طلبی و سیاست
خارجی را مطرح کردند که مسئوالن
باید به آن توجه کنند.

وزیر :قیمت خودرو کاهش
مییابد

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به افزایش
تولید ،قیمت خودرو کاهش خواهد یافت ،گفت:
برنامه ریزی شده است تا در ما ههای آینده به
قیمتهای محاسباتی برسیم و به عنوان مثال برای
پراید قیمت محاسباتی حدود  ۳۳تا  ۳۴میلیون
تومان است .به گزارش صدا و سیما« ،رحمانی»
با تاکید بر این که قیمتهای امروز موجود در
بازار خودرو مطلوب ما نیست ،افزود :قیمتهای
محاسباتی توسط سازمان حمایت بر اساس قیمت
تمام شده خودرو و در نظر گرفتن پنج درصد سود
محاسبه شده است .به گفته وی ،میزان تولید در
ماههای قبل افت کرده بود ،اما امروز شرایط بهتر
است و هر روز میزان تولید بیشتر میشود که این
افزایش تولید بر قیمت هم تاثیر خواهد گذاشت.

روایتی از دورویی و استانداردهای دوگانه آمریکا
ایسنا« -ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توییتری به توصیف دورویی و
استانداردهای دوگانه دولت آمریکا پرداخت و نوشت :هر روز که میگذرد آن چه که برای ما
روشن بود برای جهانیان نیز آشکار میشود نه حقوق بشر و نه برنامه هستهای ،نگرانی واقعی
آمریکا نبوده است .اول یک روزنامهنگار مثله میشود؛ حاال هم فروش قاچاقی فناوری هستهای
به عربستان سعودی بهخوبی دو رویی آمریکا را افشا میکند.

امیری :استیضاح رئیس جمهور به مصلحت نیست

ایسنا -معاون پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر این که طرح موضوع استیضاح رئیس جمهور
به مصلحت کشور نیست ،افزود :تعداد امضا کنندگان این طرح بسیار کم است و هیچ تصمیم
فراکسیونی در این زمینه وجود ندارد و چند نماینده به اراده و تشخیص خود این تصمیم را
گرفتند« .امیری» افزود :نمایندگان مجلس باید بدانند در چه شرایطی چه مطلبی را بیان
میکنند و چه رفتاری از خود بروز میدهند؛ امروز در شرایطی هستیم که مورد تحریم ظالمانه
آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفتهایم و در این شرایط نیازمند اتحاد و انسجام هستیم.

دستگاه ها مکلف به افتتاح حساب در بانک مرکزی شدند

ایرنا -نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب کردند که دستگاه های اجرایی حساب های
ریالی خود را فقط به وسیله خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند .با تصویب
این پیشنهاد ،دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده
 29قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه ها و شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند
شرکت ملی نفت ایران ،شرکت ملی گاز ایران ،شرکت ملی پخش و پاالیش فراورده های نفتی،
ایدرو و ایمیدرو مکلفند حساب های ریالی خود را فقط به وسیله خزانه داری کل کشور و نزد بانک
مرکزی به طور کامل شفاف افتتاح کنند.

ذوالفقاری :اقدام پاکستان انتظارها را برآورده نکرد

ایسنا -معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور درباره اقدام دولت پاکستان برای مقابله با
تروریستهایعملیاتانتحاریبهاتوبوسحاملنیروهایسپاهپاسدارانگفت:اقدامپاکستان
برای مقابله با تروریستها انتظارهای ما را برآورده نکرده است« .ذوالفقاری» افزود :مسئوالن
پاکستانی اعالم میکنند که برای مقابله با تروریستها اقدام و موضوع را دنبال میکنیم،
البته آن ها اقداماتی را هم در این چند سال انجام دادهاند اما با توجه به نوع تهدیدات و سطح
انتظارهای ما ،اقدامات پاکستان برای مقابله با تروریستها هنوز تحقق پیدا نکرده است.

چین به توسعه روابط راهبردی با ایران تاکید دارد

ایرنا« -شی جین پینگ» رئیس جمهور چین در دیدار با «الریجانی» رئیس مجلس شورای
اسالمی ضمن تبریک چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به ملت و دولت ایران گفت:
چین بر توسعه روابط راهبردی جامع با ایران تاکید دارد .دو طرف در این نشست که با حضور
هیئت عالی رتبه سیاسی و پارلمانی جمهوری اسالمی ایران برگزار شد ،بر تقویت و توسعه
روابط دو کشور تاکید کردند.

انتقاد پوتین از رفتار خصمانه آمریکا

شبکه خبر -رئیس جمهور روسیه در سخنرانی ساالنه در نشست مجمع فدراسیون به منظور
تبیین سیاست های داخلی و خارجی كشور گفت :سیاست های آمریكا علیه روسیه دوستانه
نیست« .والدیمیر پوتین» اعالم کرد که آمریکا باید صادقانه دالیل خروج خود از پیمان نابودی
موشکهای برد کوتاه و متوسط را بیان میکرد ،نه آن که برای این اقدام خود اتهامات بی پایه و
اساسی علیه روسیه را بهانه قرار میداد.

