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حقوق کارکنان تا  ۲۰اسفند پرداخت میشود
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت :حقوق کارکنان تا ۲۰
اسفند پرداخت میشود تا در پایان سال مشکلی از این بابت نداشته باشیم.به گزارش ایسنا،
نوبخت در سفر به اردبــیــل اظــهــارکــرد :با وزیــر امــور اقتصادی و دارای ــی و خــزان ـهداری
هماهنگیهای الزم انجام شده تا عیدی کارکنان طی روزهای آتی پرداخت شود که بخشی
از این مبالغ یک شنبه پرداخت شد .وی دربــاره پرداخت یارانه طی دو ماه پایانی سال
خاطرنشان کرد :تالش میکنیم  ۲۶بهمن و در همین بازه زمانی در اسفند یارانهها را پرداخت کنیم تا یک
انسجام کاملی به پرداختیهای پایان سال داده باشیم.

انجام تشریفات گمرکی یک میلیون و  155هزار کیلو گرم گوشت
معاون فنی و امور گمرکی گفت :تشریفات گمرکی یک میلیون و  155هزار کیلو گرم از
محموله بزرگ گوشت های وارداتی در گمرک شهید رجایی بندر عباس به اتمام رسیده و
گمرک پیگیر اظهار بقیه این محموله ها از سوی صاحبان شان است.به گــزارش ایرنا،
«مهرداد جمال ارونقی» درباره کانتینرهای گوشت بدون صاحب در گمرک افزود :مطابق
آمار گرفته شده از منطقه ویژه بندر شهید رجایی در خصوص موجودی کانتینرهای یخچالی،
اکنون  619کانتینر گوشت در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی دپو شده است.

آمادگی شرکت های ایرانی برای مشارکت در پروژه های لبنان
وزیر خارجه ایران در دیدار با رئیس جمهور لبنان آمادگی شرکت های ایرانی برای مشارکت
در پروژه های لبنان را اعالم کرد.به گزارش فارس ،ظریف که در لبنان حضور دارد پیش از
ظهر دیروز با عون ،رئیس جمهور لبنان در محل کاخ بعبدا دیدار و گفت و گو کرد.در این
دیدار ،روابط و همکاری های سیاسی ،تجاری و اقتصادی بین ایران و لبنان و مسائل منطقه
ای به ویژه موضوع سوریه و آوارگان آن کشور در لبنان مورد گفت و گو و تبادل نظر قرار گرفت.

کمیته دستمزد  ۹۸چهارشنبه تشکیل میشود
رئیس کمیته مــزد کانون عالی شــوراهــای اسالمی کــار کشور گفت :نشست کارگروه
دستمزد ۹۸شــورای عالی کار به منظور تعیین حداقل هزینه معیشت ماهانه کارگران
چهارشنبه تشکیل می شود .فرامرز توفیقی در گفت و گو با مهر افزود :سناریوهای مربوط به
تعیین هزینه معیشت خانوارها استخراج شده است و در نشست روز چهارشنبه با حضور
نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار می گیرد.

رشد اقتصادی  19کشور اروپایی کاهش مییابد
به گــزارش فــارس به نقل از راشــاتــودی ،کمیسیون اروپــا در جدیدترین پیشبینی ،رشد
اقتصادی  19کشور اروپایی را که پول رایجشان یورو است ،کاهش داد.در این پیشبینی
برآورد شد :رشد اقتصادی چین به دلیل جنگ تجاری که با آمریکا دارد کاهش مییابد.
کمیسیون اروپا رشد اقتصادی منطقه یورو را که شامل  19کشور اروپایی است 1.3 ،درصد
پیش بینی کرد که نسبت به پیشبینی قبلی  0.6درصد کاهش دارد.
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فروش اموال مازاد بانک ها با ارزهای دیجیتال
رئیس کانون بانک های خصوصی از آغاز فروش اموال مازاد بانک ها در زنجیره بالک چین و
با توکنهای دارای پشتوانه طال خبر داد و گفت :مردم میتوانند برای حفظ دارایی خود،
اموال مازاد بانکی را بخرند.پرویزیان در گفت و گو با مهر ،افزود :فروش اموال مازاد بانک ها
از طریق توکنهایی در زنجیره بالکچین ،به لحاظ تکنولوژیکی کامال امکانپذیر شده است.
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رئیس جمهور در مراسم راهپیمایی  22بهمن :

حضور مردم در  22بهمن
توطئه یک ساله دشمن را نقش بر آب کرد
رئیس جمهور کشورمان در مراسم راهپیمایی
 22بهمن سال  97در جمع پرشور و میلیونی
راهپیمایان تهرانی گفت :حضور مــردم در
خیابان های سراسر ایران اسالمی و در تهران
این شهر بزرگ ،به این معناست که نقشه های
یک ساله دشمن نقش برآب شده است.
بــه گـــزارش ایــرنــا ،حجت االســـام روحانی
افزود :این حضور به آن معناست که دشمن به
اهداف شوم خود نخواهد رسید و راه و مسیر
انقالب به همان صــورت  40ســال گذشته
ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به این که  22بهمن امسال ویژگی
های خاص خود را دارد ،گفت :از یک طرف
همزمان با چهلمین سالگرد انقالب اسالمی
ایران است و ملت ایران وارد چهل و یکمین
سال پیروزی انقالب اسالمی می شوند.
وی ادام ــه داد :از طــرف دیگر امــســال ایــام
دهــه فجر عطر و بــوی فاطمی دارد .همان
بزرگواری که در سایه تعالیم پدرش ،همسرش
و فرزندانش ملت ما توانسته در برابر همه
قدرت ها و ابرقدرت ها بایستد و به پیروزی
دست یابد.
وی گفت :از طرف دیگر امسال در شرایطی
جشن  22بهمن را بــرگــزار مــی کنیم که
آمریکای جنایتکار و صهیونیسم و ارتجاع
منطقه مردم ما را در فشار و تحریم قرار داده
اند.روحانی خاطرنشان کــرد:در عرض این
چند دهه در دوران شاهان سست عنصر قاجار
و پهلوی دو سوم ایــران را جدا کردند و این

بدان معناست که رژیمهای گذشته ما عالوه
بر این که به دین و فرهنگ ،رفــاه و زندگی
مردم خیانت کردند ،به تمامیت ارضی ایران
هم خیانت کردند.
روحــانــی بــا تاکید بــر ایــن کــه ب ــرای تقویت
قــدرت دفاعی و ساختن انــواع موشکهای
ضــدزره ،پدافند هوایی ،زمین به دریا و دریا
به دریا ،هوا به هوا و زمین به زمین از کسی
اجازه نگرفته و نخواهیم گرفت ،گفت :راه و
قدرتنظامیمان را ادامه میدهیم.روحانی
حفظ تمامیت ارضی و حراست از ایران عزیز
را اولین دستاورد انقالب اسالمی برشمرد
و خاطرنشان کــرد :یک میلی متر از خاک
و آبه ــای ایــن سرزمین بــه دشمن واگــذار

پکن آمریکا را به نقض حاکمیت چین متهم کرد
وزارت خارجه چین دوشنبه آمریکا را به نقض حاکمیت این کشور متهم کرد.به گزارش مهر،
«هوآچانینگ» از سخنگویان وزارت خارجه چین با اعالم این مطلب گفت :چین مراتب
اعتراض و نارضایتی خود را از ورود کشتی های آمریکایی به آب های این کشور در جزایر
اسپارتلی در دریای چین جنوبی ،اعالم می کند .به گزارش مهر ،وی در ادامه افزود :این
اقدام کشتی های آمریکایی نقض حاکمیت چین بوده و صلح ،امنیت و حاکمیت قانونی را در
این منطقه زیر سوال می برد .چین نارضایتی کامل خود را از این وضعیت اعالم می کند.
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نشد و ملت ایــران در برابر توطئهها پیروز
شد.روحانی خاطرنشان کــرد :نقش ایــران
در منطقه از همیشه بیشتر است ،هر کشور
و هر ابرقدرتی هر سخنی می خواهد بگوید
ایـــران تنها کــشــوری اســت کــه مـیتــوانــد به
کمک کشورهای منطقه بشتابد .اگر امنیت
میخواهند بــدون ایــران هیچ گونه طرحی
در این منطقه قابل اجرا نخواهد بود .این را
استکبار جهانی ،آمریکاییها و صهیونیستها
بدانند که این پیروزی از آن ملت ایران خواهد
بود.رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان
خود خطاب به مردم ایران گفت :امروز ما در
یک جنگ روانی ،تبلیغی و اقتصادی در برابر
دشمنان سبوع که با سبوعیت با مردم رفتار
می کنند مواجه هستیم.روحانی بیان کرد :ما
این مشکالت را باید با همدیگر حل کنیم ،هر
کجا پیروز شدیم جایی بود که ملت و دولت در
کنار هم و پشت سر رهبری قرار گرفتند.
روحانی افزود :هم اکنون مردم ما مشکالتی
در زندگی روزمره خود دارند اما با کمک هم
این مشکالت را پشت سر خواهیم گذاشت و
وضع آمریکا به مراتب بدتر از آن چیزی است
که خودشان فکر می کردند.
روحانی در پایان سخنان خود از ملت بزرگ
ایــران که در هــوای ســرد برفی و بــارانــی در
سراسر کشور به خیابان ها آمدند و توانستند
به دنیا نشان دهند پیوند مردم با امام انقالب و
رهبری همواره وجود دارد و مستحکم خواهد
بود ،تشکر کرد.

از میان خربها
پنج شنبه؛ واریز یارانه نقدی بهمن
صداوسیما :براساس اعالم سازمان هدفمندی یارانهها ،نود و ششمین مرحله پرداخت یارانه نقدی ساعت ۲۴پنج شنبه (۲۵بهمن) به حساب
سرپرست خانوارها (هر نفر  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومان) واریز میشود.

بورسهای جهانی میخ کوب شدند
ایسنا :با تداوم وضعیت نامطمئن روند مذاکرات بین چین و آمریکا ،بیشتر بورسهای جهانی در مقایسه با روز یک شنبه ،بدون تغییر باقی ماندند.
به جز شاخص بورس شانگهای که با افزایش  1.2درصد بسته شد ،سایر بورسهای مهم در جهان از قدرت الزم برای از سرگیری روند صعودی
هفته گذشته خود برخوردار نبودند.

توقف فعالیت بیش از  ۳۰۰مرکز دانشگاهی پیام نور
ایسنا :دکتر منصور غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری از توقف فعالیت  ۳۰۰مرکز دانشگاهی پیام نور خبر داد.

اخبار

روی خط سیاست
آغاز بزرگ ترین رزمایش نظامی ونزوئال
صدا و سیما :نیکوالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال رسما بزرگ
ترین رزمایش نظامی این کشور را آغاز کرد .قبل از شروع این
رزمایش مادورو با سفر به جزیره میراندا واقع در شمال این کشور
از ادوات نظامی که قــرار است در این رزمایش استفاده شود،
بازدید کرد .این رزمایش تا  15فوریه به طول خواهد انجامید و
به گفته مادورو ابعاد این مانور به لحاظ گستردگی در تاریخ 200
ساله ونزوئال بی سابقه است.

دستگیری دهها تروریست در االنبار
تسنیم :رسانههای عراقی از دستگیری دهها تروریست در استان
االنبار از جمله عامالن ارتکاب جنایت های هولناک خبر دادند.
فاضل ابورغیف تحلیل گر امنیتی به الفرات گفت :در یک عملیات
بــزرگ یگان مبارزه با تروریسم در استان االنبار با هماهنگی
هسته اطالعاتی ،دههــا تروریست را دستگیر کرد که در میان
آن ها عوامل جنایت البونمر و قتل شهید مصطفی العذاری و
عملیات تروریستی در فلوجه و مناطق دیگری در االنبار به چشم
میخورند.

نیروهای آمریکایی ظرف چند هفته از سوریه خارج
میشوند
ایسنا :ژنرال جوزف ووتل ،فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا اعالم
کــرد :احتماال عقبنشینی نیروهای آمریکایی از سوریه طبق
دستور دونالد ترامپ ظرف هفتههای آینده آغاز میشود.وی که بر
این نیروها در خاورمیانه نظارت دارد ،گفت که به اعتقاد او سطح و
تعداد نیروها در عراق به طور کل ثابت باقی خواهد ماند.

از گوشه و کنار
ُدنبه  ۳۶هزار تومان شد

تسنیم :به دنبال افــزایــش قیمت گوشت قرمز در ب ــازار ،دنبه
گوسفندی نیز افزایش قیمت عجیبی داشــت به طــوری که هر
کیلوگرم از این محصول  ۳۶هزار تومان به فروش میرسد .

 4فاز جدید پارس جنوبی آماده افتتاح شد
فــارس :همزمان با برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی ،با راه اندازی چهار فاز جدید پارس جنوبی ،ایران
از قطر در برداشت روزانه گاز در این میدان مشترک سبقت گرفت.

حمل سیب و پرتقال شب عید به مراکز استانها
میزان :حسین شیرزاد ،مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی
ایــران از حمل میوه شب عید به مراکز استانها خبر داد و گفت:
تاکنون کار حمل سیب مورد نیاز استانهای کشور به میزان  ۲۳هزار
و  ۷۶۰تن و پرتقال به میزان  ۱۴هزار و  ۳۰۰تن انجام شده است.

ی خارجی کشور  1.271میلیارد دالر کاهش یافت
بده 
باشگاه خبرنگاران جوان :بدهی خارجی کشور از ابتدای امسال
 ۱۱درصد برابر با  1.271میلیارد دالر کاهش یافت.

مجتمع  16واحدی

امکانات کامل

موقعیت ایده آل

واقع در مرکز شهر
واحدهای  2خوابه
متراژهای متنوع:

92
98
105
111

بجنورد خیابان  17شهریور جنوبی کوچه شهید علوی (تاتاری )

مدیر فروش  :هاشمی
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