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امدادرسانی به بیش از  ۳هزار نفر در برف و کوالک
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر از امدادرسانی به بیش از  ۳هزار نفر در ۱۳
استان متأثر از برف و کوالک خبر داد .مرتضی سلیمی در گفت و گو با میزان اظهار کرد :طی
 ۴۸ساعت منتهی به صبح روز گذشته ،استانهای مازندران ،گلستان ،کردستان ،زنجان،
اردبیل ،اصفهان ،خراسان شمالی ،سمنان ،کردستان ،آذربایجان شرقی و غربی ،چهارمحال
و بختیاری ،کهگیلویه و بویر احمد متأثر از برف و کوالک شدند .وی افزود :در این مدت به
 ۳۲۱۵تن امدادرسانی شد و  ۱۲۶۹نفر اسکان اضطراری یافتند.

میزان و مقصد صادرات نفت ایران غیر قابل مذاکره است
وزیر نفت ایــران طی کنفرانس خبری مشترک با همتای عراقی خود اعالم کرد :میزان
صادرات نفت ایران و مقصد این صادرات غیر قابل مذاکره است .به گزارش فارس« ،بیژن
زنگنه» وزیر نفت ایران گفت :تحریمهای ایاالت متحده آمریکا علیه این کشور غیر قانونی
است و تهران این تحریمها را قبول ندارد.

افزایش قیمت خودرو پیش از بررسی های الزم ،ممنوع
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان این که شرکتهای خودروسازی نمیتوانند
پیش از بررسیهای الزم افزایش قیمت داشته باشند ،افزود :افرادی که در پیش فروشها
ثبت نام کردهاند باید خودرو را با قیمتهای قرارداد اول تحویل بگیرند .بهرام پارسایی در
گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از افزایش  10میلیونی قیمت برخی خودروهای
ایران خودرو اعالم کرد :افرادی که در پیش فروشها ثبت نام کردهاند باید خودرو را با قیمت
های قراردادی تحویل بگیرند این در حالی است که خودروسازان از تعهدات شان شانه خالی می کنند.

توزیع گسترده گوشت قرمز  ۲۹هزار و  ۴۰هزار تومانی در روزهای آینده
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام ،از توزیع گسترده گوشت قرمز منجمد  ۲۹هزار تومانی
و گوشت گرم  ۴۰هزار تومانی در روزهای آینده خبر داد .به گزارش تسنیم ،حمید ورناصری
اظهارکرد :قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند تازه به صورت مخلوط (الشه ای)   40هزار
تومان و برای گوشت منجمد گوسفند کیلویی  29هزار تومان در نظر گرفته شده است که در
روزهای آتی به صورت گسترده در بازار عرضه می شود و تا وقتی که بازار کشش داشته باشد
عرضه ادامه مییابد.

تولید بنزین کشور؛ روزانه  ۱۰۰میلیون لیتر
معاون وزیر نفت از رسیدن تولید بنزین به  ۱۰۰میلیون لیتر خبر داد و گفت :واردات بنزین
ایران از مهر متوقف شده است .به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،علیرضا صادق آبادی در
حاشیه بازدید از فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس افزود :با بهره برداری کامل از فاز سوم
پاالیشگاه خلیج فارس و طرح بهبود کیفیت پاالیشگاه اصفهان ،تولید گازوئیل یورو چهار به
 52میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.

آغاز خروج نیروهای آمریکایی از سوریه
خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی ائتالف ضد داعش اعالم کرد :آمریکا خروج نیروهایش
را از سوریه آغاز کرده است .به گزارش ایسنا ،مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا در دانشگاه
آمریکایی قاهره گفت :آمریکا برای خروج نیروهایش از سوریه تصمیم گرفته و آن را اجرایی
خواهیم کرد و در عین حال به مبارزه با داعش ادامه میدهیم .ما آمادهایم یک بار دیگر اقدام
نظامی در سوریه انجام دهیم اما امیدواریم که مجبور به این کار نشویم.

قوانین پراکنده انتخابات تجمیع میشود
سخنگوی وزارت کشور با تشریح ویژگیهای الیحه قانون جامع انتخابات گفت :در این
الیحه ،قوانین پراکنده انتخابات تجمیع میشود .به گزارش ایسنا ،سید سلمان سامانی
اظهارکرد :این الیحه حاصل تجربیات بیش از  ۳۷دوره برگزاری انتخابات و نقطه نظرات
صاحب نظران و منطبق با سیاستهای کلی انتخابات ابالغی مقام معظم رهبری است .وی
افــزود :از نکات متمایز این الیحه ،فراگیری ،شفافیت هزینههای انتخاباتی ،برگزاری
انتخابات الکترونیکی و تدوین مجازات متناسب با جرایم انتخاباتی است.
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رئیس جمهور در آیین دومین سالگرد رحلت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی:

دو ماهواره در هفتههایآینده
به فضا خواهیم فرستاد
رئــیــس جــمــهــور ،آرزوی آیــت ا ...هاشمی
رفــســنــجــانــی را نــظــام ســربــلــنــد و ایــــران
باشکوه دانست و با تاکید بر ایــن که ملت
این هدف را دنبال می کند ،اظهارکرد :نام
هاشمی رفسنجانی با عزت ایران گره خورده
است .به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست
جمهوری ،حجت االسالم و المسلمین دکتر
حسن روحــانــی پنج شنبه در آیین دومین
سالگرد رحلت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
با اشــاره به ایــن که ملت قدرشناس ایــران،
آخرین بار هاشمی رفسنجانی را در خیابان
انقالب بدرقه کردند ،خاطرنشان کــرد :تا
جــاده انــقــاب هست ،هاشمی زنــده است
و چنان کــه جایگاهی رفیع در میان ملت
ایــران داشــت ،همواره ایــن جایگاه را حفظ
خواهد کرد .رئیس جمهور با اشاره به نقش
آیــتا ...هاشمی رفسنجانی در فرماندهی
عملیاتهای گوناگون و سرنوشتساز در

جنگ گفت :فرمان حمله عملیات کربالی
 4را ایشان صادر کردند ،هر چند در میدان

جنگ فــراز و نشیب وجــود دارد و ما گاهی
پیروز میشدیم و گاهی در برخی عملیاتها
شکست میخوردیم اما در عین حال ،هاشمی
خستگیناپذیر بود .دکتر روحانی افزود :پس
از عملیات کربالی  ،4ایشان تصمیم گرفتند
عملیات بعدی طــراحــی شــود و پــس از یک
هفته ،عملیات کربالی  5طراحی شد .رئیس
جمهور ادامه داد :هنگامی که برجام به ثمر
رسید و توانستیم به توافق دست پیدا کنیم،
آیتا ...هاشمی به من گفت امروز من راحت
میمیرم زیــرا فهمیدم کشور استقرار یافت
و سایه جنگ از کشور برداشته شــد .دکتر
روحانی با اشــاره به نقش آیــتا ...هاشمی
رفسنجانی در اعتالی صنایع دفاعی کشور
اظهارکرد :موشک امروز وسیله دفاعی ماست
و به آن افتخار میکنیم و در هفتههای آینده با
موشکهای ساخت خود دو ماهواره جدید را
به فضا خواهیم فرستاد.

از میان خبرها
کنوانسیون های مرتبط با FATFیک ماه دیگر تعیین تکلیف می شود
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوال ایرنا که سرانجام  FATFچه خواهد شد ،گفت :تکلیف این
کنوانسیون ها یک ماه دیگر روشن خواهد شد .حشمت ا ...فالحت پیشه افزود :تصمیم گیری در خصوص این کنوانسیون ها در مجمع تشخیص
مصلحت نظام خواهد بود.

دشمنان خطا کنند ،خلیج فارس را برای شان
گاوخونی می کنیم

پاسخ ظریف به
ادعاهای پمپئو در مصر

فرمانده نیروی دریــایــی سپاه گفت :اگر
دشمنان بخواهند در خلیج فارس خطا کنند
آن جا را بــرای آن ها باتالق گاوخونی می
کنیم .س ــردار تنگسیری در گفت و گو با
خبرگزاری صدا و سیما ،اظهار کرد :دشمنان
چند سالی است که حضور نامشروعی در
منطقه خلیج فارس دارند و شجاعت سربازان نیروی دریایی سپاه را دیده
اند .قطع ًا آن ها محاسبات غلطی را انجام نمی دهند و اگر هم خطایی از
آن ها سر بزند تو دهنی محکمی از ما خواهند خورد و یک بار دیگر حادثه
خلیج خوک ها را برای آن ها تکرار و خلیج فارس را برای آن ها به باتالق
گاوخونی مبدل می کنیم که در خون خود فرو روند .

وزیر خارجه ایران در پاسخ به ادعاهای وزیر
خارجه آمریکا در مصر گفت :هر گاه واشنگتن
درمسئلهایدخالتکند،آشوب،سرکوبگری
و نارضایتی را به بار می آورد .به گزارش ایرنا،
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی
توئیتری نوشت :هر گاه و در هر کجا آمریکا
دخالت کند ،آشوب ،سرکوب و نارضایتی به دنبال آن می آید .ظریف افزود:
روزی که ایران بخواهد کشور تابع آمریکا باشد و از «الگوی حقوق بشر» مایک
پمپئو – چه شاه باشد چه قصابان فعلی  -تقلید کند تا یک کشور «عادی»
تلقی شود ،هرگز نخواهد آمد .بهتر است آمریکا با از دست دادن ایران کنار
بیاید .پمپئو گفته بود :هر گاه آمریکا عقب نشینی کند ،آشوب می آید.
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اخبار

روی خط سیاست
خبر استعفای ظریف و خروج از برجام دو دروغ
مغرضانه هستند
ایرنا :محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در توئیتی تاکید
کرد که خبر استعفای محمدجواد ظریف و خروج ایران از توافق
برجام که به طور همزمان منتشر شده اند ،هر دو دروغ و مشتمل
بر اهدافی مغرضانه و ضد منافع ملی هستند.

 254حزب سیاسی در کشور ثبت شده است
ایرنا :فهیمه خان محمدزاده عضو هیئت رئیسه خانه احزاب ایران
گفت :تاکنون  254حزب در کشور به ثبت رسیده که از این تعداد
 71حزب با قانون و مرامنامه و اساسنامه جدید خود را تطبیق
داده اند.

اروپا باید پیامی معقول ،حکیمانه اما شوکآور دریافت
کند
مهر :حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای
اسالمی در امــور بینالملل در صفحه شخصی خود در توئیتر
نوشت :داشتن رابطه قوی با اروپــا همواره بخشی از عقالنیت
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بوده است اما غربیها
باید با «شوکی» مواجه شوند که بدانند به هر قیمتی در تونل یک
طرفه برجام کنونی نخواهیم ماند .اکنون اروپای مامن تروریسم و
منافقان باید پیامی معقول ،حکیمانه اما «شوک آور» دریافت کند.

یسازم
مادورو :سوسیالیسم قرن  ۲۱را م 
ایسنا :بهرغم برخی مخالفتهای داخلی و خارجی ،مراسم تحلیف
دور دوم ریاستجمهوری نیکالس مادورو در کاراکاس برگزار شد.
مادورو هنگام سوگند در برابر دیوان عالی ونزوئال گفت :سوگند یاد
میکنم که سوسیالیسم قرن بیستویکم را بسازم.

از گوشه و کنار
اقتصاد ایران سال  2020از رکود خارج میشود
فارس :بانک جهانی با پیش بینی رشد اقتصادی منفی  3.6درصد
برای ایران اعالم کرد :اقتصاد ایران در سال  2020یعنی یک
سال دیگر از رکود خارج میشود.

فروش کارخانه ۱۰هزار میلیاردی به ۷۰میلیارد تومان
به یک بیسواد
تسنیم :احمدعلیرضا بیگی نماینده مجلس در تشریح ابعاد جدید
فساد در خصوصی ســازی از فــروش کارخانه ۱۰هــزار میلیارد
تومانی به قیمت  ۷۰میلیارد تومان به یک بی سواد و نقش آفرینی
وزیر دولت اصالحات در ماجرای حراج هپکو خبر داد.

زمان آغاز واردات نفت کره جنوبی از ایران
ایسنا :کیم جون مدیر اجرایی شرکت «اس کی اینوویشن» که
مالک بزرگ ترین پاالیشگاه نفت کره جنوبی است ،اعالم کرد:
خریداران نفت کره جنوبی واردات نفت ایران را در اواخر ژانویه یا
اوایل فوریه آغاز خواهند کرد.

