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گوناگون
• •همتی :سود بانکی تغییر نمی کند

شبکه خبر« -همتی» رئیس کل بانک مرکزی،
تغییر سود بانکی را سبب فشار بر واحدهای
تولیدی دانست و گفت :برنامه ای برای تغییر سود
بانکی نداریم.

• •اعالم شرایط جذب سرباز معلم

فارس -بخشنامه سرباز معلم به اداره های کل
آموزش و پرورش استانها ابالغ شد .بر این اساس،
داوطلبان واجد شرایط که تاریخ اعزام آنها تیر و
شهریورباشدثبتناموامتیازبندیمیشوند.زمان
ثبتنامازمتقاضیاناینطرح ۲۷فروردینتاپنجم
اردیبهشتامسالاست.

• •تکذیبکسرخدمتمشموالنمناطق
سیلزده

ایسنا -سردار «کمالی» رئیس اداره سرمایه
انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح درباره
ابهام برخی ساکنان مناطق سیل زده مبنی بر این
که تغییر دو ماهه در اعزام سربازی به منزله کسر
خدمت است؟ گفت :کسر خدمت به ساکنان
مناطق سیل زده تایید نشده بلکه فقط اعزام به
خدمتشان به تعویق افتاده است.

• •ورود سامانه جدید بارشی از امروز

صدا و سیما« -اصغری» کارشناس هواشناسی
با اشاره به ورود موج جدید بارشی از سمت شمال
غرب کشور از امروز گفت :موج بارندگی در مناطق
خراسان جنوبی ،سیستان و بلوچستان ،زابل،
نهبندان ،سربیشه ،بیرجند و خراسان رضوی
ادامه دارد.

• •کاغذ  ۲نرخی شد!

ایسنا«-میرباقری»رئیساتحادیهفروشندهکاغذو
مقوا با اشاره به این که بازار کاغذ از چند ماه گذشته
در دست وزارت ارشاد است ،گفت :باید کاغذ
دارای یک نرخ باشد اما در سطح بازار آزاد کاغذ با
قیمتهای گرانتر وجود دارد که به نظر میرسد
اینموضوعهمراهبارانتاست.

• •تولید انبوه تانک «کرار» در سال ۹۸

صدا و سیما -امیر سرتیپ «حیدری» فرمانده
نیروی زمینی ارتش از تولید انبوه تانک «کرار» با
همکاری وزارت دفاع در سال  ۹۸خبر داد و گفت:
 ۲۹فروردین دستاوردهای جدید زرهی ،ضدزره و
پهپادی نزاجا رونمایی میشود.
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رهبرمعظمانقالباسالمیدردیدارشرکتکنندگاندرمسابقاتبینالمللیقرآنکریم:

حرکتعظیممردمیدرامدادبهسیلزدگانازآموزههایقرآنوشهداست
مراسم پایانی سی و ششمین دوره مسابقات بین
المللی قرآن کریم صبح روز گذشته با شرکت
استادان برجسته و قاریان بین المللی و همچنین
قرآنپژوهان و مهمانان شرکت کننده در این
مسابقات ،در حضور رهبر معظم انقالب اسالمی
برگزارشد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیدفترمقام
معظمرهبری،رهبرانقالباسالمیدراینمراسم،
فهم قرآن و عمل به آن را تامین کننده سعادت بشر
دردنیاوآخرتدانستندوباتاکیدبراینکهبسیاری
ازمشکالتوگرفتاریهایامتاسالمیوبشریت
بهعلتعملنکردنبهمعارفقرآنیاست،گفتند:
امروز به لطف الهی در جمهوری اسالمی ،اقبال
مردمبهویژهجوانانبهمعارفقرآنیوتمسکبهاین
معارف روز به روز در حال گسترش است و همین
تمسک به قرآن مایه سعادت ،قوت و عزت نظام
اسالمیخواهدبود.
حضرت آیت ا ...خامنه ای با قدردانی از
دستاندرکاران برگزاری مسابقات بین المللی
قرآن،تالوتقرآنوانسباآنرامقدمهفهمومعرفت
قرآنی و همچنین تعمیق معنویت در قلب و ذهن
انسانبرشمردندوافزودند:بسیاریازکجرویها،
بدفهمیها ،ناامیدیها ،خیانتها ،دشمنیها
و تسلیم شدن در برابر طواغیت ،به علت دوری از
قرآن و معنویت و معرفت ناشی از آن است .ایشان

با تاکید بر این که عمل به قرآن زمینهساز عزت،
رفاه ،پیشرفت ،قدرت ،انسجام ،سبک زندگی
شیریندردنیاوتامینکنندهسعادتآخرتاست،
خاطرنشانکردند:برخیسرانکشورهایاسالمی
به دستورهای قرآنی عمل نمی کنند و بهجای آن
«اشداء علی الکفار» باشند ،نوکر و دنبالهروی
که
ُ
«رحماء
جای
به
و
هستند
ها
صهیونیست
و
آمریکا
ُ
َبین َُهم» ،زمینهساز اختالف ها و جنگ ها همچون
جنگ سوریه ،یمن و کشتار مردم مسلمان شده
اند .رهبر انقالب اسالمی الزمه عمل به قرآن را یاد
خداوندوتقوایالهیدانستندوبااشارهبهشهدابه
عنوانانسانهاییکهدرمرتبهعالیتقواقراردارند،
گفتند:شهدایمادرسهایزیادیرابهملتایران

دادندکهنمونهبارزآن،پدیدهکمنظیرحرکتبزرگ
مردمیبرایکمکبهمناطقسیلزدهاست.
حضرت آیت ا ...خامنه ای ،امدادرسانی و کمک
هایمردمیبهمناطقسیلزدهگلستان،مازندران،
ایالم ،لرستان و خوزستان را شبیه حرکت جوانان
در دوران دفاع مقدس خواندند و افزودند :این
حرکتعجیبمردمیکهاینروزهاشاهدهستیم،
همانند روحیه فداکاری و شوق و ذوق جوانان در
دهه  60است .ایشان این روحیه را نتیجه آموزهها
و درس های قرآنی برشمردند و با اشاره به دشمنی
ها با جمهوری اسالمی ایران تاکید کردند :اگر چه
دشمنی ها و میزان و شدت آن بیشتر از گذشته به
نظرمیرسداماایناقداماتوتوطئهها،نفسهای

آخر دشمنی دشمنان با جمهوری اسالمی است.
ایشان در پایان تاکید کردند :هر چه آن ها نسبت
به ملت ایران شدت عمل بیشتری به خرج دهند و
سختتر بگیرند و هر چه از پایبندی ملت ایران به
معارفقرآنیعصبانیشوند،امااینملتدرمقابل،
قویتر و قدرتمندتر خواهد شد و تمسک خود را به
قرآنبیشترخواهدکرد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی،
حجتاالسالم خاموشی نماینده ولی فقیه و
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان گزارشی
گفت :سی و ششمین دوره مسابقات بینالمللی
قرآنکریمباشعار«یککتاب،یکامت»وبهمنظور
ایجاد فضای انس میان مسلمانان ،زمینهسازی
برایایجادهویتاسالمیواحددرسایهآموزههای
قرآن و ایجاد فضای وحدتبخش میان ملتهای
مسلمان در شهرهای تهران و قم برگزار شد.وی
با اشاره به فعالیتهای انجامشده در این دوره از
مسابقات افزود :در رویداد بزرگ قرآنی ،امسال
 ۳۲۹نفر از اهالی قرآن از  ۶۷کشور جهان شامل
مسابقهدهندگان ،داوران ،مهمانان ویژه و جمعی
از استادان و فعاالن قرآنی حضور داشتند .در
ابتدای این دیدار تعدادی از استادان و برگزیدگان
مسابقات بینالمللی قرآن کریم ،آیاتی از کالما...
مجید را تالوت کردند.

رویداد

دستوررئیسجمهوربه 7استاندار
رئیسجمهورروزگذشتهدرگفتوگویتلفنیجداگانهبااستانداران
خراسان جنوبی ،سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،کرمان ،خراسان
رضوی ،لرستان و خوزستان بر بسیج و هم افزایی دستگاه ها و نهادها
و گرفتن تمهیدات الزم و ضروری و آمادگی کامل در رویارویی با
موج جدید بارندگی ها تاکید کرد .به گزارش ایرنا ،حجت االسالم
والمسلمین «روحانی» با قدردانی از تالشهای ستاد مدیریت بحران
و دستگاه ها و نهادهای دولتی ،عمومی و نظامی؛ بر لزوم هوشیاری
همگانی نسبت به آغاز موج دوم بارندگی ها تاکید کرد و روحانی از
استانداران خواست برای مواجهه با حوادث احتمالی آمادگی کامل
داشتهباشند.

اصالح ماده ۳آیین نامه ادامه بیمه اختیاری

«زدا»سرپرستسازمانتامیناجتماعی،باصدوربخشنامهایاعالمکرد
کهاصالحاتیدرآییننامهادامهبیمهبهطوراختیاریدربارهنحوهتعیین
دستمزد و همچنین مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان ایجاد شده

است.بهگزارشمهر،برایناساس،مبنایپرداختحقبیمهمشموالن
برایافرادیبابیشازپنجسالسابقهپرداختحقبیمه،بین ۷۰تا۱۰۰
درصدمیانگیندستمزدآخرین ۳۶۰روزقبلازثبتتقاضایادامهبیمه
بهطوراختیاریباانتخابمتقاضیخواهدبودمشروطبراینکهاز1.2
حداقلدستمزدمصوبشورایعالیکارکمترنباشدومبنایپرداخت
حق بیمه متقاضیانی که پنج سال یا کمتر از پنج سال سابقه پرداخت
حقبیمهدارندبهانتخابمتقاضیبین 1.2حداقلوحداکثردستمزد
شاغالن خواهد بود .همچنین از ابتدای هر سال به میزان درصدی که
بر اساس مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغالن
اضافهمیشودمبنایکسرحقبیمهبیمهشدگانافزایشمییابد.درهر
حالمبنایپرداختحقبیمهاز 1.2حداقلدستمزدکمتروازحداکثر
دستمزدمصوببیشترنخواهدبود.

ظریف :منعی برای غنیسازی وجود ندارد

تسنیم«-ظریف» وزیر امور خارجه ایران در توییتی به شریکان
اروپایی ایران در برجام یادآوری کرد معاهده انپیتی ،برجام و
قطعنامه  ۲۲۳۱هیچیک ایران را از غنیسازی منع نمیکنند

رتبه  7نشریات استانی در کشور

نه اکنون ،نه در سال  2025و نه پس از آن .برای شرکای اروپایی،
خواندن سندی که آن را امضا کردند و قول دادند از آن دفاع کنند،
میتواند مفید باشد.

 FATFدر مجمع رای نمیآورد

مهر -آیت ا« ...شبستری» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با
اشاره به اقدام آمریکا در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست
گروههایتروریستیباتاکیدبراینکهخصومتهایآمریکاازابتدابا
اصلانقالباسالمیوبانهادهایمرتبطکهارتباطنزدیکیباانقالب
دارند و حافظ آن هستند ،مشهود و ملموس است ،گفت FATF :در
جلسهعمومیمجمعرایمنفیمیگیردزیرابرخیموافقآنوبعضی
همپسازایناقداماتآمریکاموضعبرایشانروشنشد.

دستگیری زن داعشی در مرز بازرگان

ایسنا -یک زن عضو گروه تروریستی داعش در بدو ورود به کشور
با تیزبینی و هوشیاری ماموران پلیس گذرنامه مرز بازرگان
دستگیر شد.

پاسخرهبرانقالببهدرخواست
برایبرداشت ازصندوقتوسعهملی

رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ به درخواست رئیسجمهور برای
برداشتازصندوقتوسع هملیب همنظورتامینبخشیازهزینههایناشی
از خسارت های سیلهای اخیر ،جدیت دستگاههای مسئول در پیگیری
و جبران خسارتهای مالی سنگین سیل به ویژه خسارتهای وارده بر
کشاورزان را الزم دانستند و از دولت خواستند که با استفاده از محلهای
قانونیموجود،سریعاقداماتالزمراآغازکندودرادامهپسازجمعبندی
وضعیتودرصورتنیاز،برداشتازصندوقتوسع هملیموردتاییدخواهد
بود .به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا ...خامنه ای ،متن پاسخ
رهبرانقالباسالمیبهاینشرحاست:
الرحیم
الرحمن ّ
بسماّ ...
جناب حجتاالسالم والمسلمین آقای دکتر حسن روحانی ریاست
محترم جمهوری اسالمی ایران با سالم و تحیت ،در پاسخ به مرقوم
شماره/۹۸-۶۳۶ممورخ 1398/1/18آنجناباشعارمیدارد:
خسارتهایمالیناشیازسیلویرانگربهویژهدرچنداستانبسیارسنگین
ومصیبتباراستوالزماستبهطورجدّ یازسویدستگاههایمسئول،
پیگیریوجبرانشود.البتهکمکهایمردمونهادهایانقالبیودستگاه
های متعدد دولتی و نظامی در این ایام حق ًا چشمگیر و موجب سپاس و
قدردانی است ولی این کمکها نمیتواند خسارتهای وارده به آحاد
مردم به ویژه کشاورزان و صاحبان کشتزارهای سیلزده را جبران کند و
وروددولت الزم است.مطلعیدکهاستفادهاز صندوقتوسعهملیصرف ًا در
صورتمسدودبودنراههایدیگرممکناستلذاتأکیدمیشودکهدولت
سریع ًاازمحلهاییهمچونپنجدرصدمقرردربودج هعمومیکشوربرای
جبران خسارت حوادث غیر مترقبه ،جابجایی در ردیفهای ،بودجههای
عمرانی،بیمههاوتسهیالتبانکیاقداماتالزمراآغازکندودرادامهپس
ازجمعبندیوضعیت،درصورتنیاز،برداشتازصندوقمزبورموردتأیید
اینجانب خواهد بود .الزم میدانم توصیههای زیر را برای جریان بهتر
کارهامطرحنمایم.
-۱فرماندهیواحدبرایمدیریتیکپارچه،هماهنگی،انسجام،پیگیری،
نظارتوپاسخگویینسبتبهاقداماتپیشگیری،آمادگی،مقابله،بازسازی
وبازتوانیایجادشود.
-۲پایگاهاطالعاتجامعوقابلاتکاءازکلیهعناصرحقیقیوحقوقیمتأثر
ازسیالباخیرباقابلیتبرآورددقیقخساراتونیازهاورصدکلیهخدمات
وکمکهایدریافتیازمبادیمختلفدراسرعوقتایجادشود.
-۳برنامهاقداماتبااولویتبندیوزمانبندیمشخصتهیهوتقسیمکار
بین دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی و انقالبی و مردمی با تعیین
مسئولیتهاتهیهوبهاجراگذاشتهشود.
 -۴اقدامات الزم برای تأمین نیازها و مایحتاج عمومی و فوری افراد متأثر
از سیالب خصوص ًا تأمین خسارات کشاورزان در حداقل زمان ممکن
صورتپذیرد.
 -۵بهمنظور رونق کسبوکار در مناطق سیلزده حداکثر استفاده
از ظرفیتهای مناطق مذکور برای بازسازی صورت پذیرد .ضمن
اینکه تدابیر الزم و فوری برای بازسازی و تعمیر سریع و ایمن واحدهای
آسیبدیدهمسکونیوتجاریوتولیدیبهاجراگذاشتهشود.توفیقاتهمه
دستاندرکارانرامسألتمینمایم.

