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گوناگون

رهبرمعظمانقالباسالمیدردیداررئیسواعضایمجلسخبرگانرهبری:

صدا و سیما -حجت االسالم «نوری زاده» رئیس مرکز
رسیدگیبهامورمساجد،ازآمادگیبیشاز 300مسجد
کشور برای برپایی مراسم اعتکاف خبر داد و گفت:
امسال حدود ۲۶هزار نفر در کشور معتکف می شوند.

لزومبسیجحداکثریهمهنیروها
درمقابلتهاجمحداکثریدشمنانایران

• •آمادگی  ۳۰۰مسجد برای  ۲۶هزار معتکف

• •افزایشناگهانیقیمتطالوسکهمنتفیاست

تسنیم« -بذرافشان» دبیر اتحادیه طال و جواهر تهران
با بیان این که بر خالف برخی شایعات مبنی بر افزایش
قیمت سکه و طال به دلیل افزایش تقاضا در رو زهای
پایانی سال بازار روند طبیعی خود را سپری میکند،
گفت :افزایش ناگهانی قیمت طال و سکه منتفی است.

• •اعالم فیلمهای اکران نوروزی

شبکه خبر« -زندانیها»« ،متری شیش و نیم»،
«غالمرضا تختی»« ،چهار انگشت»« ،رحمان »۱۴۰۰
و «پیشونی سفید  »۳فیلمهایی است که برای اکران
نوروزی انتخاب شد.

• •ثبت نام  9هزار معلم در «معلم تمام وقت»

تسنیم« -ترکمن» ،معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ثبتنام  ۹هزار نفر در
طرح معلم تمام وقت گفت :به طور میانگین  ۵۰۰هزار
تومان به حقوق این دسته از معلمان اضافه میشود.

• •شیمیدر ایران بر سکوی اول

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز پنجشنبه در دیدار
نمایندگانمنتخبملتدرمجلسخبرگانرهبری،باتاکید
برضرورتایجادیکگفتمانوفهمعمیقعمومیدرباره«نوع
وچگونگیمواجههکشوروافرادموثرباچالشهاوحوادث»به
تبیینیازدهدوگانهمطرحدراینزمینهپرداختندوخاطرنشان
کردند :در مقابل تهاجم حداکثری دشمنان باید به بسیج
حداکثری امکانات و تواناییها و نیروهای خود اقدام کنیم
تا در پرتو باور عمیق مردم و مسئوالن به ذکر الهی و توکل به
خدا ،پروردگار وعده های صادق خود را درباره ملت بزرگ
ایرانمحققسازد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،
حضرت آیت ا ...خامنه ای در ابتدای سخنان خود با ابراز
تاسف از فقدان دو عالم فقیه ،حضرات آیات هاشمی

 ۶۰۰هزار دام وارد میشود

شبکه خبر -در آخرین بازی از مسابقات بسکتبال
جام باشگاههای غرب آسیا که در عراق برگزار شد ،تیم
شیمیدر یکی از نمایندگان کشورمان مقابل نفت عراق
به پیروزی رسید و با کسب چهارمین برد خود در این
رقابت ها ،عنوان قهرمانی را از آن خود کرد .

فارس« -ترکمن» معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر
آموزشوپرورش،ازپرداختبخشیازمطالباتفرهنگیان
در هفته جاری خبر داد و گفت :برای پرداخت حقوق
کارکنانرسمی،پیمانیوقراردادی،حقوقسربازمعلمان
وحقوقحقالتدریسانآزادهیچمشکلینداشتیم.

آغازتوزیعمیوهتنظیمبازار

تسنیم-پیکر «شریعت» رزمنده هشت سال دفاع
مقدس که خالق اثر «کربال کربال ما داریم میآییم»
است ،روز گذشته در دارالرحمه شیراز به خاک سپرده
شد.

• •پرداخت بخشی از مطالبات فرهنگیان در
هفته جاری

شاهرودی و مومن ،آنان را استوانه های واقعی برای کشور
و حوزه های علمیه خواندند و تاکید کردند :هر دوی این
بزرگوارانهموارهبدونهیچچشمداشتیدرخدمتاهداف
انقالببودند.رهبرانقالباسالمیمحوراصلیسخنانخود
یعنینحوهمواجههباچالشهاوحوادثوهمچنیناتفاقات
مثبت را در قالب یازده دوگانه بیان کردند و گفتند :گاهی
اوقات برخورد ما در مواجهه با حوادث و رویدادها «فعال» و
چاره جویانه است و برخی مواقع نیز برخورد ما «انفعالی» و
مبتنی بر گالیه صرف و بی تحرکی است .حضرت آیت ا...
خامنه ای «مواجهه ابتکاری» و «مواجهه عکس العملی»
را یکی دیگر از دوگانهها برشمردند و افزودند :در مواجهه
عکسالعملی،حرکتماتابعیازحرکتدشمناستامادر
مواجههابتکاری،ابتکارعملراب هدستمیگیریموازناحیه
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سیاسی و بین الملل

ظریف :ریاکاری غربباید پایانیابد

ای که دشمن تصور نمی کند ،به او ضربه می زنیم .ایشان با
اشاره به «مواجهه مأیوسانه» و «مواجهه امیدوارانه» به عنوان
یکیدیگرازدوگانههایمطرحدرمقابلحوادثوچالشها
گفتند :یک دوگانه دیگر «مواجهه از روی ترس» و «مواجهه با
دلیری و شجاعت» است .حضرت آیت ا ...خامنه ای با تاکید
بر این که یکی دیگر از دوگانه ها ،مواجهه با «حزم و تدبیر» و
«مواجههازرویسهلاندیشیوسهلانگاری»است،گفتند:
به عنوان مثال در موضوع فضای مجازی می توان دو نوع
برخورد داشت؛ یک برخورد همراه با تدبیر و دقت و برخورد
دیگرهمراهباسهلاندیشیوندیدنپیچیدگیهایموضوع
و سهل انگاری و بی تفاوتی نسبت به آن .ادامه سخنان رهبر
معظم انقالب اسالمی را در پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام
معظمرهبریبهآدرس Leader.irمطالعهکنید.

اخبار

استاندار سیستان و بلوچستان در حاشیه ورود  50هزار
راسدام بهکشوردربندرچابهاربااشارهبهاینکه ۶۰۰هزار
راس دام جدید برای تنظیم بازار وارد میشود تا قیمتها در
ایام عید و ماه مبارک رمضان کاهش یابد ،گفت :در زمینه
سیاستهایتنظیمبازارگوشتقرمزوتامینپروتئین،واردات
اینمحصوالتازدریا،هواوزمیندردستورکارگرفتهاستو
به تازگی  50هزار راس دام برای اولین بار با کشتی به ایران
آمد.بهگزارشتسنیم«،موهبتی»افزود:ایندامهاازرومانی
به ایران آمده است و روزانه 10هزار راس آن در استان کشتار
وبهدیگراستانهاارسالمیشود.دوکشتیدیگرنیزتاپایان
هفتهدامزندهباخودبهایرانمیآورندوبرنامهریزیشدهاست
که واردات این دام تا زمان تنظیم بازار ادامه یابد .وی تاکید
کرد:براساساعالمستادتنظیمبازارتازمانیکهدامداخلی
بهبازارنیاید،دامخارجیبرایتامیننیازمردمواردمیشود.

• •نغمه خان «کربال کربال ما داریم میآییم»
آرام گرفت

روزنامه خراسان جنوبی /سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی                         

توزیعتدریجیمیوههایتنظیمبازارشبعیدازروزگذشته
در کشور آغاز شد .به گزارش صدا و سیما ،با آغاز بارگیری
که از روز گذشته آغاز شده است  ۸۰تن سیب و پرتقال

تنظیم بازار با قیمت مصوب به تدریج تا یک ماه در مراکز
میوه و تره بار کشور توزیع میشود .در مجموع شش هزار
مرکز میوه و تره بار در کشور و  ۳۰۰مرکز در تهران برای
توزیع میوهها در نظر گرفته شده است 10 .هزار تن سیب
و پرتقال نیز به صورت ذخیره در سردخانهها برای جبران
هر گونه کمبود در استانهای مختلف در نظر گرفته شده
است .قیمت این میوهها در هر استان  ۱۵تا  ۲۰درصد زیر
قیمت بازار خواهد بود.

ممنوعیتپروازبوئینگ ۷۳۷مکس
در آسمان ایران
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت:
اطالعیه ممنوعیت پرواز بوئینگ  ۷۳۷مکس از آسمان
ایران توسط سازمان هواپیمایی کشوری صادر شد .به
گزارش فارس ،پس از وقوع دو مورد سقوطهواپیمای
بوئینگ ۷۳۷مکسدرپنجماهگذشتهدراندونزیواتیوپی
و با مطرح شدن وجودمشکالت فنی در طراحی این نوع
هواپیما ،پرواز این هواپیما در آسمان بسیاری از کشورها و
حتی آمریکا به عنوان سازنده این هواپیما نیز ممنوع شد و
بسیاری از کشورها با صدور اطالعیههای هوانوردی ،پرواز
بوئینگ مکس را از آسمان خود ممنوع اعالم کردند .بر این

رتبه  7نشریات استانی در کشور

اساس،سازمانهواپیماییکشوریایراننیزپروازبوئینگ
مکس را از آسمان ایران ممنوع کرد .به گفته «جعفرزاده»
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری ،کمپانی
سازنده بوئینگ هم پیش از این ،پرواز این هواپیما را ممنوع
اعالم کرد.

روغن موتور دولتی برای تاکسیداران
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور از توزیع
روغن موتور با نرخ مصوب دولتی برای رانندگان تاکسی
از سال آینده خبر داد و با اشاره به این که الستیک و روغن
موتورمحصولبسیارپرمصرفبرایرانندگاناست،گفت:
فرایند توزیع روغن موتور آغاز و به شهرداریها نیز برای
احصای نیازها اعالم شده است تا بتوانیم روغن مصرفی
رانندهها را که یک نیاز جدی بوده است و هر راننده به
صورت میانگین در ماه حداقل یک بار باید تعویض روغن را
انجامدهد،فراهمکنیم.بهگزارشایسنا«،ضامنی»بهآغاز
توزیع الستیک با نرخ مصوب دولتی بین رانندگان تاکسی
از آبان امسال هم اشاره و اضافه کرد :در حال رایزنی برای
افزایش تعداد محصوالت هستیم تا در حوزه معاش و
قطعات خودرو کمکهایی به این قشر داشته باشیم.

ایسنا« -ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به حادثه تروریستی نیوزیلند و
اظهارات برخی مقامات آمریکایی در ارتباط این حادثه با مسلمانان در صفحه شخصی
خود در توییتر نوشت :مصونیت در دموکراسیهای غربی برای ارتقای تحجر باعث میشود
که التهای اسرائیلی وارد مسجدی در فلسطین شوند تا به مسلمانان توهین کنند و
تروریستهایی در نیوزیلند از قتلعام ۴۹مسلمان پخش زنده داشته باشند .ریاکاری غرب
در دفاع از بیاعتبار کردن مسلمانان در قالب آزادی بیان باید پایان یابد.

جلیلی ۸۰:درصدمشکالت،داخلیاست
ایسنا« -سعید جلیلی» عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در سخنرانی پیش از خطبههای
نمازجمعهتهرانبااشارهبهاینکهازدولتخواستهایمبیانکنندمشکالتاقتصادیکشورچه
میزانبهدستگاههایاجراییومدیریتداخلیوچهمیزانبهتحریمهاوفالنکنوانسیونربط
دارد؟ گفت :امروز بیشتر صاحب نظران و فعاالن اقتصادی کشور میگویند ۸۰درصد شرایط
اقتصادیمربوطبهمشکالتداخلیومسئلهمدیریتیاست.گمرک،بیمهومالیاتبایدرفعشود.

محکومیتحملهبه 2مسجددرنیوزیلند
فارس« -قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه ،حمله به دو مسجد مسلمانان در شهر
کریستچرچ در نیوزیلند را که به شهادت و مجروحیت تعداد زیادی از مسلمانان از ملیت
های مختلف منجر شد ،به شدت محکوم کرد و آن را اقدامی غیرانسانی و سبعانه دانست
و از دولت نیوزیلند خواست با شناسایی سریع تر عامالن این اقدام نژادپرستانه ،با اجرای
عدالت و جدا از هر گونه مالحظه ای ،با آنان برخورد کند.

اسالمی:بههیچسازمانبینالمللیبدهکارنیستیم
تسنیم« -اسالمی» وزیر راه و شهرسازی در همایش ساالنه مدیران سازمان بنادر و
دریانوردی با بیان این که برای شکوفایی اقتصادی کشور باید ظرفیت ها را فعال کرد تا
خالقانه از تنگنا و تحریم عبور کنیم ،گفت :با وجود چالش ها و موانع اقتصادی ،جمهوری
اسالمی ایران از یک تراز مثبت تجاری برخوردار است و از بعد اقتصادی به هیچ سازمان
مالی و پولی بین المللی و به هیچ کشوری بدهکار نیست.

امروز؛ بررسی اختالف درباره بودجه۹۸
تسنیم«-مظفر»عضومجمعتشخیصمصلحتنظامگفت:دستورکارجلسهامروزمجمع
تشخیص بررسی موارد اختالفی شورای نگهبان و مجلس بر سر بودجه  ۹۸است و مقرر
شد در جلسه امروز موارد اختالفی شورای نگهبان و مجلس بر سر بودجه  98در مجمع
تشخیص ،تعیین تکلیف شود.

ایرانخواستاررفعمسالمتآمیزتنشهندوپاکستان
ایرنا« -عراقچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه روز گذشته در توییتر خود نوشت« :امروز
با «تهمینه جنجوعه» معاون وزیر خارجه پاکستان تلفنی صحبت کردم .ایران و پاکستان
همسایگان و دوستان نزدیک هم هستند .برای تقویت همکاری در زمینه ها به ویژه مبارزه با
تروریسمتوافقکردیم.ایرانخواستاررفعمسالمتآمیزتنشهابینهندوپاکستاناست».

