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گوناگون
• • پیکر آیتا ...مؤمن امروز تشییع میشود

تسنیم-پیکرعالموارستهآیتا«...مؤمن»عضومجلس
خبرگان رهبری و عضو شورای نگهبان صبح امروز
چهارم اسفند ماه از مسجد امام حسن عسکری (ع) در
قم تشییع و در جوار حرم مطهر حضرت معصومه (س) به
خاک سپرده میشود.

• •برون سپاری خدمات رفاهی صندوق
بازنشستگی

مهر« -تقی زاده» مدیر عامل صندوق بازنشستگی
کشوری از برون سپاری خدمات رفاهی این صندوق به
کانون های بازنشستگی از سال  ۹۸خبر داد.

• •ممنوعیت معامله طال وجواهر در فضای
مجازی

مهر« -یزدانی» نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر با
اشاره به این که هرگونه معامله طال و خرید و فروش
جواهر و سکه ،در فضای مجازی غیر قانونی است ،گفت:
اقدامات و پیگیریهای اتحادیه طال و جواهر برای حفظ
حقوق مردم و اعضای صنفی این اتحادیه است.

• •توزیع بسته حمایتی بین  16میلیون خانوار

ایرنا« -نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه از
تخصیص بستههای  200هزار تومانی جبرانی و
حمایتی به  16میلیون خانوار و پنجاه میلیون نفر از
جمعیت کشور خبر داد.

• •راهاندازی سامانه اعالم نرخ بیمه شخص ثالث

مهر -برای اولین بار در کشور سامانه مکانیزه اعالم
نرخ حق بیمه شخص ثالث بر اساس مشخصات خودرو
و میزان سنوات مشمول تخفیف راه اندازی شد .با
استقرار این سامانه ابهامات درباره نرخ و شرایط تهیه
بیمهنامه شخص ثالث برطرف خواهد شد.

• •احداث  42هزار خانه برای محرومان

شبکه خبر -پنج شنبه گذشته ،کلنگ احداث 42هزار
واحد مسکن برای محرومان در کشور به زمین زده شد.

• •رونمایی از داروی ایرانی روفانیب 5

شبکه خبر -روز گذشته داروی ایرانی درمان روماتیسم
مفصلی رونمایی شد .این دارو با نام روفانیب پنج،
میتواند بیماری را در مرحله شروع متوقف کند.

• •آغاز رزمایش دریایی والیت ۹۷

تسنیم-رزمایشدریاییوالیت ۹۷نیرویدریاییارتش
ازروزگذشتهبهمدتسهروزدردریایعمانآغازشد.
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رهبرانقالبرحلتآیتا...محمدمؤمنراتسلیتگفتند
حضرت آیت ا ...خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
با صدور پیامی رحلت فقیه پارسا و عالِم ربانی آیت ا...
حاج شیخ محمد مؤمن را تسلیت گفتند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،متن پیام تسلیت رهبر معظم انقالب اسالمی
به این شرح است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم
اناهلل و اناالیه راجعون
با تأسف فراوان خبر رحلت عالِم ربانی و فقیه پارسا و
پرهیزگار آیت ا ...آقای حاج شیخ محمد مؤمن قمی
اعلیا ...مقامه را دریافت کردم .این ضایعه ای برای حوزه

علمیهاست.مقامعلمیوپرورششاگردانبرجستهدرکنار
تقواواخالصاینعالمبزرگوارونیزوفاداریوتعهدانقالبی
واجتماعی،شخصیتجامعیازایشانساختهبود.سابقه
مبارزاتی ایشان به پیش از انقالب برمی گردد و خدمات
انقالبیایشاندرتمامدوران 40سالهمستمر ًاادامهداشته
مهم
است و در دورههای متعدد و متوالی یکی از ارکان ّ
شورایمحترمنگهبانبودهاند .اینجانبدرگذشتایشان
مکرم و دیگر بازماندگان و
را به خاندان گرامی و فرزندان ّ
نیز به حضرات علمای اعالم حوز ه مقدس قم و به خصوص
شاگردان و دوستان ایشان و به عموم مردم عزیز شهر قم
تسلیتعرضمیکنمومغفرتورحمتالهیوعلودرجات

رتبه  7نشریات استانی در کشور
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سیاسی و بین الملل

دشمن توان مقابله با ایران را ندارد
تسنیم -سردار «قاآنی» جانشین فرمانده نیروی قدس سپاهدر یادواره هزار و  700شهید دفاع
مقدس که در حسینیه سرهفره برگزار شد ،حمله تروریستی به اتوبوس پاسداران درزاهدان را
عملی بزدالنه توسط دشمن دانست و گفت :دشمن توان مقابله رود ر رو با ایران را ندارد.

ورود سپاه برای مبارزه با قاچاق کاال

ایشانراازخداوندمتعالمسئلتمینمایم.
سیدعلیخامنهای ۳-اسفند۱۳۹۷

وزیر کشور در حاشیه نشست بررسی آخرین وضعیت و تدابیر درباره کنترل قاچاق کاال به ویژه
کاالهایاساسیگفت :بهتازگیمجوزیبهسپاهدادهشدهاستتادرمناطقدریاییباقاچاقکاال
مبارزهکند.بهگزارشتسنیم«،رحمانیفضلی»بااشارهبهاینکهمناطقمرزیکشورگزارشهای
اولیهرادرحوزهقاچاقدامارائهدادند،افزود:براساساینگزارشهادرمناطقشرقیکشورقاچاق
دامنداریم.درغربکشورنیزباتوجهبهبرودتهوارقمقاچاقدامبسیارپایینبودهاست.

صالحی :آماده مذاکره با ریاض هستیم

سرلشکرسلیمانی:ایرانراآزمایشنکنید
فرماندهنیرویقدسسپاهدریادوارههزارو 747شهیدبابل
بااعالماینکهحادثهزاهدانخیلیدردناکبودوشهدای
زیادیتقدیمکردیم،گفت:تصورمیکردیمعمقاستراتژی
پاکستان ،جمهوری اسالمی است .ارتش پاکستان نباید
اجازه دهد که چند میلیارد دالر پول یک آدمکش سعودی
چند مسلمان را داخل یک اتوبوس زنده زنده بسوزاند و
عملیاتهای تروریستی دیگری را در منطقه ایجاد کند ،از
دولت پاکستان میپرسم چه چیزی برای پاکستان مانده
است؟بهگزارشفارس،سردارسرلشکر«سلیمانی»تاکید
کرد:هشدارمیدهمایرانراآزمایشنکنیدوهرکسیایران
را آزموده ،پاسخ محکم آن را گرفته است ما از باب دوستی
با پاکستان صحبت میکنیم و میگوییم نگذارید مرزهای
شما موجب ناامنی در کشورهای همسایه شود ،هر کسی

ایننقشهرابرایپاکستانکشیدههدفشانشقاقپاکستان
است.ویافزود:بهطورحتمجمهوریاسالمیانتقامخون
شهدایخودراازمزدورانیکهدستبهایناقدامزدهانددر
هرنقطهازجهانخواهدگرفت،مااینگروهخبیثرادرهر
نقطهای از جهان بیابیم تنبیه میکنیم و اجازه نمیدهیم

خون جوانان ما داخل کشور به سادگی پاک شود .وی با
اشارهبهاینکهبرجاممنطقهایبرایچیست؟بااینبرجام
میخواهندروحوتحرکایراناسالمیرابخشکانند،ادامه
داد:اگربرجامدومیراهمانجامدهیمبرجامهایبعدیرا
پیادهمیکنندومیخواهندکشورراازدرونبیهویتکنند.
وی با بیان این که امروز بهترین و برجستهترین دوستان
ما حاکمان عراق هستند و عراق از دشمنی به دوستی با
ایران تبدیل شده است که این تاثیر انقالب و رهبری دینی
در کشور است ،افزود :امروز به خوبی خطر تفکر وهابیت
در منطقه مشاهده میشود و جمهوری اسالمی تنها
نظامی است که بر پایه اسالمی اداره میشود و اگر رژیم
صهیونیستی جرئت نمیکند به ما حمله کند به دلیل پایه
محکمحزبا...وحماسدرمنطقهاست.

 FATFتا ژوئن فرصت داد

مرغ ۲هزارتومانارزانشد

پروندهجریمهمشموالنغایببستهشد

گروه ویژه اقدام مالی ( )FATFروز گذشته اعالم کرد که
تا ماه ژوئن  ۲۰۱۹به ایران مهلت میدهد تا انتظاراتش
را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی
برآورده کند .به گزارش ایسنا ،این گروه به ایران چهار
ماه دیگر فرصت داده است تا قوانین الزم برای مبارزه با
پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند .این به
معنای تعلیق اقدامات تقابلی  FATFعلیه ایران است.
این نهاد بینالمللی پیشتر در سال ۲۰۱۶این اقدامات
تقابلی علیه تهران را به حالت تعلیق درآورده بود.گروه
ویژه اقدام مالی اعالم کرد که هنوز موارد ناتمامی درباره
خواستههایاینگروهازایرانوجودداردوانتظارداردکه
ایرانهرچهسریعترخطمشیخودرااصالحکند.

مدیرعاملشرکتپشتیبانیاموردامبااشارهبهاینکهباتوزیع
مرغتنظیمبازاری ۱۱هزارو ۵۰۰تومانیقیمتهرکیلوگرم
مرغدربازارآزادحدوددوهزارتومانارزانشدهاست،گفت:
هر کیلوگرم مرغ در بازار آزاد  13تا  13هزار و  500تومان
است« .ورناصری» درباره احتمال واردات مرغ از کشورهای
دیگر هم ادامه داد :هنوز برنامهریزی در این باره نداریم و
نیاز بازار از منابع داخلی تامین می شود اما در صورت نیاز و
تشخیصستادتنظیمبازاراینموضوعتوسطبخشخصوصی
انجامخواهدشد.ویدربارهسهممرغهایتنظیمبازاریدر
مقایسهباتقاضاومصرفروزانهکشورافزود:اینمحصوالت
فقط به منظور تنظیم بازار مرغ توزیع می شود و در مقابل،
مرغیکهروزانهدربازارعرضهمیشودکم،امااثرگذاراست.

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح
با اشاره به این که پرونده جریمه مشموالن غایب باالی
هشت سال در سال جدید بسته شده و ثبت نام به هیچ
وجه انجام نخواهد شد ،گفت :کسر خدمت فرزندان
دارای غیبت ایثارگر در همه یگانها آغاز شده است .به
گزارش مهر ،سردار «کمالی» با تاکید بر این که واجدان
شرایط و باالی هشت سال فقط تا انتهای سال ۹۷
فرصت دارند که از این طرح و شرایط اقساط استفاده
کنند ،افزود :کسر خدمت فرزندان دارای غیبت ایثارگر
باید در همه یگان ها شروع شده باشد .به گفته وی،
از امروز هر جا اعالم کردند بخشنامه نرسیده است
مشخصات یگان را گزارش دهید تا پیگیری شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی با حضور در برنامه سناریوهای شبکه الجزیره گفت :ایران هیچ
مشکلی در مسائل فنی برنامههای هستهای خود ندارد .ما اگر نیاز باشد و روزی برنامههای
هستهای خود را از سر بگیریم در سطحی بسیار باالتر از آن چه که پیش از امضای توافق برجام
انجام میدادیم ،برنامههای هستهای خود را پی خواهیم گرفت .به گزارش ایسنا« ،صالحی» با
تاکید بر این که توانمندیهای هستهای ایران تعطیل نشده است ،از آمادگی کشورمان برای
مذاکره با عربستان سعودی به منظور رفع اختالفات میان دو کشور خبر داد.

گفتوگوی برخی مقامات آمریکا برای حفظ برجام

یک پایگاه خبری وابسته به نو محافظهکاران آمریکایی گزارش داده است که برخی اعضای
دولت ترامپ بهطور محرمانه وارد مذاکراتی با اروپا شدهاند تا توافق هستهای را در دوران
ریاستجمهوری ترامپ زنده نگه دارند .به گزارش ایسنا ،چند منبع آگاه گفتهاند که مقاماتی
در دولت دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا سیاستهایی را دنبال میکنند که هدف آن حفظ
بخشهای زیادی از توافق هستهای با ایران ،شامل کاهش دادن میزان فشاری است که به وسیله
تحریمهای اقتصادی و نفتی بر ایران وارد میشود.

 ۱۳داعشی به دام افتادند

 13نفر از عناصر وابسته به گروهک داعش که در قالب دو تیم تروریستی قصد کشتار مردم و
ترور برخی روحانیون اهل سنت کشور را داشتند در کردستان شناسایی و دستگیر شدند .به
گزارش شبکه خبر ،برخی از این افراد در خارج کشور آموزش نظامی دیدهاند و با هدایت یکی از
سرکردگان عملیات نظامی گروهک داعش به دنبال اقدام تروریستی بودند.

تفاهمنامه  ۲میلیون دالری ایران و هند

با امضای تفاهمنامه ای به ارزش دو میلیون دالر میان ایران و هند ،همکاری دو کشور در حوزه
کارآفرینی گسترش می یابد .به گزارش فارس ،این تفاهمنامه در حیدرآباد هندوستان به امضای
«اصغرنورالهزاده»مدیرعاملصندوقکارآفرینیامیدجمهوریاسالمیایرانو«سانیلشوکال»
رئیس موسسه توسعه کارآفرینی هند رسید .بر این اساس مرکز تخصصی کارآفرینی کسب و
کارهای خرد و کوچک هند – ایران در تهران ایجاد میشود.

 ۲۰۰آمریکایی در سوریه باقی میمانند

تسنیم -با وجود آن که ترامپ تاکید کرده بود نظامیان آمریکایی سوریه را ترک خواهند کرد
اما «سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید گفت :یک گروه کوچک حافظ صلح شامل حدود 200
سرباز نظامی آمریکایی برای مدتی در سوریه باقی می مانند.

