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ظریف :ترامپ در  40سال سیاست شکست خورده آمریکا تجدیدنظر کند
«ظریف» وزیر امور خارجه ایران با اشاره به  40سال شکست سیاست های آمریکا در برابر
مردم ایران گفت :زمان بازنگری در این سیاست ها فرا رسیده است .به گزارش ایرنا ،ظریف
در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت 40 :سال شکست در پذیرش این که ایرانی ها هرگز
مطیع نخواهند شد 40 ،سال شکست در تطبیق دادن سیاست آمریکا با واقعیت 40 ،سال
شکست در بی ثبات کردن ایران از طریق خون ریزی و پول خرج کردن .پس از  40سال
انتخاب های اشتباه وقت آن رسیده است که دونالد ترامپ در سیاست شکست خورده آمریکا بازنگری کند.

بررسی ارتباط  FATFبا سازوکار مالی اروپا در مجمع تشخیص مصلحت نظام
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی ارتباط  FATFبا ساز و کار مالی اروپا در جلسه
مشترک روز سه شنبه دو کمیسیون امنیتی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و
گفت :این بحث به جلسه روز شنبه آینده مجمع درباره الیحه پالرمو کمک می کند .حجت االسالم
و المسلمین مصباحی مقدم در گفت و گو با ایرنا افزود :در جلسه روز سه شنبه به این نتیجه
رسیدیم که هیچ گونه ارتباطی بین لوایح مرتبط با  FATFبا ساز و کار مالی اروپا وجود ندارد.

بازار با بخشنامه اصالح نمی شود
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان این که بازار با بخشنامه اصالح نمی شود ،تصریح کرد:
باید با روش های علمی به این حوزه ورود کرد .به گزارش ایرنا« ،رضا رحمانی» در جلسه
ستاد تنظیم بازار به وضعیت کنونی بازار گوشت و مرغ اشاره کرد و گفت :باید درباره کاالهای
پرمصرفی همچون گوشت و مرغ تصمیم های شفاف و روشنی گرفته شود.

قاسمی :جان بولتون از یک توهم مزمن در خصوص ایرانیان رنج می برد
بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت وگو با ایرنا در پاسخ به سوالی درباره
اظهارات اخیر مشاور امنیت ملی آمریکا ،گفت :جان بولتون از یک نوع توهم کام ً
ال مزمن در
خصوص ایران و ایرانیان رنج می برد و با وجود تمام توهمات و تخیالت خودساخته و القائات
برخی گروه های تروریستی هم کیش ،رویاهای خام و خواب های پریشان خود را در مراسم
شکوهمند راهپیمایی چهلمین سالگرد انقالب تاریخی ملت بزرگ ایران بر باد رفته دیده است.

استانداران جلسات راهبری تصادفات را در اسرع وقت تشکیل دهند
سخنگوی وزارت کشور گفت :وزیر کشور در روزهــای اخیر در مکاتبهای از استانداران
خواست که جلسات راهبری وضعیت تصادفات استان در اسرع وقت به ریاست آن ها تشکیل
شود .به گزارش مهر ،سید سلمان سامانی گفت :به منظور راهبری مناسب برنامه کاهش آمار
تصادفات که قب ً
ال تهیه شده است ،استانداران مکلف شدند با تشکیل جلسه راهبری ،عملکرد
بخش های مسئول در تصادفات در استان را بررسی و شناسایی و نتیجه آن را به شورای عالی
هماهنگی ترافیک شهرهای کشور منعکس کنند.
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حباب قیمت سکه تمام بهار آزادی
عقب نشینی بهای طال در بازارهای جهانی هرچند به تعدیل قیمت برخی مسکوکات طال در
بازار تهران کمک کرد اما سکه تمام بهار آزادی طرح جدید همچنان در محدوده  4میلیون و
 260هزار تومان به فروش می رسد که حاکی از حباب قیمتی نرخ آن است .به گزارش ایرنا،
معامله گران روز سه شنبه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را  4میلیون و  120هزار
تومان ،هر نیم سکه را  2میلیون و  300هزار تومان و هر ربع سکه را یک میلیون و  400هزار
تومان عرضه کردند و هر سکه گرمی نیز  750هزار تومان فروخته شد.
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دادستان تهران مطرح کرد:

جزئیات عفوگسترده محکومان
دادستان تهران با تقدیر از حضور گسترده
و پــرشــور مــردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن،
جزئیات عفو گسترده محکومان را تشریح
کــرد .به گــزارش خبرگزاری میزان ،عباس
جعفری دولــت آب ــادی ،دادســتــان تهران در
برنامه پارکشهر درباره جزئیات عفو گسترده
محکومان ،بیان کرد :محکومیت محکومان به
حبس تا شش ماه که به هر علت تاکنون اجرا
نشده باشد ،مشروط بر این که فاقد شاکی یا
مدعی خصوصی باشند یا بتوانند حداکثر تا
 ۱۵اسفند  ۱۳۹۷رضایت شاکی را تحصیل
نمایند ،مشمول عفو میشود.
جعفری دولــت آبــادی درب ــاره محکومان به
حبس که در زندان به سر میبرند و مشمول
عفو میشوند ،ادامه داد :باقیمانده محکومیت
محکومان به حبس تا یک ســال ،سه چهارم
محکومیت محکومان به حبس بیش از یک
سال تا پنج سال ،دو سوم محکومیت محکومان
به حبس بیش از پنج سال تا  10ســال ،یک
دوم محکومیت محکومان بــه حبس بیش
از  10سال تا  ۲۰ســال ،مشروط بر این که
حداقل یک سال حبس را تحمل کرده باشند،
باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش
از  ۲۰سال برای مردان در صورتی که حداقل
 ۱۲سال و برای زنان در صورتی که حداقل
 ۱۰سال تحمل حبس نموده باشند ،باقیمانده
محکومیت محکومان به حبس ابد برای مردان
در صورتی که حداقل  ۱۵سال و برای زنان
در صورتی که حداقل  ۱۲سال تحمل حبس

نــمــوده باشند ،نیز در ایــن عفو مــورد توجه
قــرار میگیرد .دادستان تهران خاطرنشان
کــرد :همچنین باقیمانده محکومیت حبس
کلیه محکومان جرایم غیرعمدی ،باقیمانده
محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) زنانی که
به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندان
شان را بر عهده دارند ،در صورتی که حداقل
یــک پنجم حــبــس را تحمل کـــرده باشند،
باقیمانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر
و خانواده معظم شهدا (پــدر ،مــادر ،همسر،
فرزند ،بــرادر و خواهر) که به دالیــل مختلف
در زنــدان به سر میبرند به شــرط آن که در
محکومیت حبس بیش از پنج سال ،حداقل
یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد ،حداقل
پنج سال تحمل حبس نموده باشند ،باقیمانده
محکومیت حبس بیماران صعبالعالج یا
العالج که مراتب بیماری آنان تا قبل از پایان

اژه ای خبر داد :معرفی رئیس جدید قوه قضاییه تا پایان امسال
حجت االسالم و المسلمین غالمحسین محسنی اژه ای ،سخنگوی قوه قضاییه در گفت و گو
با الف در خصوص معرفی رئیس جدید قوه قضاییه گفت :رئیس جدید قوه قضاییه ان شاءا...
تا پایان امسال و قبل از آغاز سال جدید معرفی می شود و کار خود را آغاز می کند .وی در
خصوص گزینه ریاست قوه قضاییه گفت :تا پایان سال زیاد نمانده و ان شاءا ...معرفی می
شود .حجت االسالم محسنی اژه ای در خصوص شایعات آزادی مرتضوی ،دادستان سابق
تهران از زندان گفت :این خبر تکذیب شد و وی همچنان در زندان است.
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دوره محکومیت مورد تایید کمیسیون پزشکی
قانونی قرار گیرد ،باقیمانده محکومیت حبس
محکومان ذکور باالی  ۷۰سال تمام و ُاناث
باالی  ۶۰سال تمام به استناد اسناد سجلی و
در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید
پزشکی قانونی به شرط آن که در محکومیت
به حبس بیش از پنج سال ،حداقل یک پنجم
و در محکومیت به حبس ابد ،حداقل  ۵سال
تحمل حبس نموده باشند نیز در ایــن عفو
منظور شده است .جعفری دولت آبادی یادآور
شد :عالوه بر این باقیمانده محکومیت حبس
یا جزای نقدی اتباع بیگانه که به ُجرم ورود یا
اقامت غیرمجاز محکوم شدهاند ،محکومیت
محکومان بــه ج ــزای نــقــدی تــا  10میلیون
ریال که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد،
محکومان به جزای نقدی که به علت عجز از
پرداخت جزای نقدی در زندان به سر میبرند
شامل باقیمانده محکومیت محکومان به
جزای نقدی تا  700میلیون ریــال ،دو سوم
محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از
 700میلیون ریال تا  2میلیارد ریال ،یک دوم
محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از
 2میلیارد ریال تا  5میلیارد ریال ،مشمول عفو
میشوند.
وی تصریح کرد :محکومین به حبس و جزای
نقدی که حبس آن ها مشمول عفو قرار گرفته
باشد ،محکومیت قطعی جزای نقدی آنان و
کلیه محکومان به شالقهای تعزیری مشمول
این دستورالعمل خواهند شد.

از میان خبرها
اوضاع بحرانی نابودی جنگلهای شمال کشور

بررسی وضعیت افراد جامانده از بسته حمایتی

نماینده مــردم نــور و محمودآباد در مجلس شــورای اسالمی در
گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت در خصوص وضعیت نامناسب
جنگلهای شمال کشور گفت :متاسفانه وسعت و حجم جنگلهای
مــازنــدران بــه دلیل بــهــرهبــرداریهــای غیرقانونی و افــراطــی در
سالهای اخیر کاهش چشمگیری داشته و در حال نابودی است.
علی اسماعیلی ،با بحرانی توصیف کردن اوضاع جنگل های شمال
ایران تصریح کرد ۵۰۰ :سال پیش حدود  ۸۰میلیون هکتار جنگل
در ایران وجود داشته که در  ۷۰سال به  ۱۸میلیون هکتار و هم
اکنون به  ۱۲میلیون هکتار رسیده است .اگر روند برداشت بیرویه
از جنگلهای مازندران ،گلستان و گرگان ادامه پیدا کند تا  75سال
آینده هیچ جنگلی در کشور وجود نخواهد داشت.

معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی با اعالم اتمام زمان
ثبت پیامکهای اعتراضی برای جاماندگان از بستههای حمایتی،
جزئیات پرداخت ایــن بستهها را تشریح کــرد .رحیم اردالن در
گفتوگو بــا تسنیم تصریح کــرد :فرایند بــررســی اعــتــراض های
ثبتشده از سوی جاماندگان از بستههای حمایتی از  23بهمن آغاز
شد و قرار است در یک بازه زمانی تا  29بهمن وضعیت افراد جامانده
از بسته حمایتی مشخص شود و در نهایت اسامی افرادی که مشمول
طرح باشند به وزارت رفاه ارسال خواهد شد .اردالن یادآور شد :پس
از ارسال اسامی به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و پس از تأمین
اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه ،رقم ریالی خانوادههایی که
مستحق دریافت بسته حمایتی باشند ،واریز خواهد شد.
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اخبار

روی خط سیاست
کاخ سفید به دنبال تکرار بحران سوریه در آمریکای
التین است
مهر :امیرعبداللهیان ،دستیار ویژه رئیس مجلس گفت :کاخ سفید
با دخالت آشکار در تحوالت ونزوئال درصدد تکرار بحران سوریه در
آمریکای التین است.

زمان بررسی الیحه بودجه  ۹۸در صحن علنی مجلس
فارس :بررسی الیحه بودجه سال  ۹۸کل کشور ،شنبه هفته آینده
 ۲۷بهمن در  ۲شیفت کاری صبح و عصر در صحن علنی مجلس
شورای اسالمی آغاز میشود.

آمادگی شورای نگهبان برای بررسی همزمان الیحه
بودجه ۹۸
تسنیم :کدخدایی ،سخنگوی شورای نگهبان از آمادگی این شورا
برای بررسی همزمان الیحه بودجه  ۹۸جهت رسیدگی به این
الیحه با سرعت بیشتر و بدون تأخیر در زمان خبر داد.

از گوشه و کنار
نام نویسی آزمون سراسری از امروز
صدا و سیما :نام نویسی آزمون سراسری سال  ۱۳۹۸دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی از امروز آغاز میشود.

نرخ بلیت پرواز برای ایام نوروز افزایش نمییابد
فـــارس :مقصود اســعــدی ســامــانــی ،دبــیــر انجمن شرکتهای
هواپیمایی با بیان این که فروش بلیت پروازهای نوروز  ۹۸از سوی
شرکتهای هواپیمایی آغاز شد ،افزود :با هماهنگی شرکتهای
هواپیمایی ،نرخ بلیت پرواز برای ایام نوروز افزایش نمییابد و
همان قیمتهای آذر  ۹۷است.

گالیه حداد عادل از مجریان صدا و سیما
تسنیم :حداد عادل ،رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در
برنامه «شب شعر» شبکه چهار سیما از مجریان صدا و سیما برای
استفاده بیمورد از واژه های غیرفارسی گالیه کرد.

توقف فروش اینترنتی گوشت قرمز
مهر :طرح فروش اینترنتی گوشت قرمز به دلیل عدم تامین این
کاال از سوی شرکت پشتیبانی امور دام وابسته به وزارت جهاد
کشاورزی ،ظاهر ًا متوقف شده است.

کرمانشاه به جمع کالنشهرهای کشور پیوست
مهر :وزیر کشور در ابالغیه ای به استاندار کرمانشاه ،از تعیین شهر
کرمانشاه به عنوان کالنشهر خبر داد.

عامالن حادثه تروریستی ماهشهر دستگیر شدند
ایرنا :سردار حیدر عباس زاده ،فرمانده انتظامی خوزستان گفت:
عامالن حادثه تروریستی کالنتری  13شهرستان ماهشهر با
تالش نیروهای انتظامی و امنیتی این استان دستگیر شدند.

