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فرمانده کل سپاه به پاکستان هشدار داد
فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر این که بدون تردید انتقام خون شهدای مظلوم مان
را خواهیم گرفت ،اعالم کرد :در صورتی که پاکستان به مسئولیت های خود در مبارزه با
تروریستها عمل نکند ،جمهوری اسالمی ایران به مجازات مزدوران سازمان یافته توسط
سرویسهای جاسوسی منطقه و فرامنطقه ای خواهد پرداخت .به گزارش ایسنا ،سردار
سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری در حاشیه مراسم وداع با پیکرهای شهدای جنایت
تروریستی سیستان و بلوچستان اظهار کرد :حضور و پایبندی مردم در صحنه همانند آن چه در  ۲۲بهمن
شاهد بودیم دشمنان را مأیوس ،عصبانی و وادار به اقدامات انتحاری توسط مزدوران و تروریستهای دست
پرورده خود کرده است.

نرخ بلیت هواپیما برای نوروز  ۹۸گران نمیشود
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با اشاره به عدم افزایش نرخ بلیت پروازهای نوروز ۹۸
گفت :نرخ بلیت پرواز برای ایام نوروز گران نمی شود و همان قیمتهای آذر  ۹۷است.
اسعدی سامانی در گفتوگو با میزان ،در خصوص تمهیدات الزم برای فروش بلیت در نوروز
 ۹۸اعالم کرد :شرکتهای هواپیمایی در حال آماده سازی امکانات شان برای ارائه خدمات
به مسافران هوایی نوروز هستند.

اسامی جاماندگان «بسته حمایتی» امروز اعالم میشود
معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :امروز اسامی جاماندگان «بسته حمایتی» از
طریق شماره تلفنهای اعالمشده از سوی خانوادهها به آن ها اطالع رسانی میشود.احمد
میدری در گفتوگو با تسنیم درباره آخرین وضعیت اعتراضات ثبتشده مشموالنی که «بسته
حمایتی» آن ها پرداخت نشده است ،اظهار کرد :یکمیلیون و 900هزار نفری که خود را
مستحق دریافت بسته حمایتی دانستهاند ،اعتراض شان را در دو سامانه  *142*8#و
 *1420*8#ثبت کردهاند.

بیش از2میلیون نفر در غزه با فقرشدید روبه رو هستند
به گزارش ایرنا ،دبیرکل سازمان ملل در نخستین نشست کمیته ویژه رسیدگی به حقوق
ملت فلسطین در مقر سازمان ملل در نیویورک ،نسبت به وخامت اوضاع باریکه غزه هشدار
داد .آنتونیو گوترش تاکید کرد :بیش از  2میلیون فلسطینی در نوار غزه با فقر شدید روبه رو
هستند و نرخ بیکاری در آن بسیار باالست و ساکنان این منطقه به دلیل محدودیتهای رژیم
صهیونیستی بر سر ورود کاالها و تردد افراد ،امیدی به آینده ندارند.

آغاز توزیع اینترنتی سبد گوشت و مرغ تنظیم بازار
دو فروشگاه اینترنتی با همکاری دولت ،توزیع گوشت و مرغ تنظیم بازار را از دیروز آغاز
کردند.به گزارش صدا و سیما فعالیت فروشگاه اینترنتی عرضه گوشت تنظیم بازار «یخچال»
به آدرس  yakhchaal.comو  yakhchal.irو سایت «مستر قصاب» به آدرس mrghasab.
 comآغاز شده است .قیمت هر سبد  ۱۴۰تا  ۱۶۰هزار تومان است و به هر خانوار یک بار در
ماه این بسته تعلق میگیرد.

اردوغان از احتمال عملیات مشترک ترکیه ،ایران و روسیه در «ادلب» خبر داد
فارس :روزنامه ترکیهای «حریت» روز شنبه از اظهارات «اردوغــان» رئیسجمهور ترکیه از
احتمال عملیات نظامی مشترک این کشور با ایران و روسیه در «ادلب» سوریه به منظور مقابله
با تروریستها خبر داد.طبق این گزارش ،اردوغان در این باره گفت« :هر آن امکان و احتمال
عملیات مشترک (ترکیه ،ایران و روسیه در ادلب) با توجه به شرایط وجود دارد ،هیچ مشکلی
در این باره وجود ندارد .تدابیر جاری برای آسایش ،شادی و توفیق مردم ادلب است».

کلیات الیحه بودجه سال  ۹۸تصویب شد
خانه ملت :نمایندگان مجلس با کلیات الیحه بودجه سال  ۹۸کل کشور موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دیروز مجلس شورای اسالمی با کلیات الیحه بودجه
سال  98کل کشور با  117رأی موافق 86 ،رأی مخالف و  8رأی ممتنع از مجموع 212
نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
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تصمیم گیری درمورد الیحه پالرمو
در مجمع به هفته آتی موکول شد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان
این که مذاکرات اعضای مجمع درباره الیحه
پالرمو ادامه می یابد ،افزود :در جلسه دیروز
به دلیل تعداد باالی موافقان و مخالفان این
الیحه به نتیجه نرسید ،به همین دلیل رای
گیری انجام نشد و به هفته آتی موکول شد.
حــجــت االســــام و المسلمین «غــامــرضــا
مصباحی مقدم» در گفت وگو با ایرنا افزود:
بحث بین دو طــرف موافق و مخالف الیحه
الحاق ایــران به کنوانسیون مبارزه با جرایم
سازمان یافته فراملی بسیار جدی ادامه دارد
و در این جلسه تمام نشد.وی ادامه داد :تعداد
موافقان و مخالفان و کسانی که برای صحبت
ثبت نام کرده اند ،زیاد بود از این جهت در این
جلسه به پایان نرسید.به گزارش ایرنا ،اعضای
مجمع تشخیص در جلسه روز گذشته به ادامه
بررسی الیحه پالرمو پرداختند .در جلسه
گذشته (ششم بهمن  )98اعضای مجمع
درباره الیحه الحاق ایران به این کنوانسیون به
نتیجه نرسیدند و قرار بود در این جلسه درباره
آن تصمیم گیری کنند.
ایــن الیحه پیش از ایــن در کمیسیون های
ســیــاســی – امــنــیــتــی و حــقــوقــی – قضایی
بــررســی شــد ولــی بــه تایید ایــن کمیسیون
هــا نــرســیــد.کــنــوانــســیــون مــلــل متحد علیه
جرایم سازمانیافته فراملی از معاهدههای

اخبار

روی خط سیاست
اعالم آمادگی  ۴۰۰گروه جهادی برای عملیاتی کردن
بیانیه رهبر انقالب
فــارس :نخستین اجالسیه مجمع مرکزی جهادگران به همت
سازمان بسیج سازندگی با همکاری سازمان بسیج دانشجویی
برگزار شد در این اجالسیه  400گروه جهادی طی بیانیهای
بــرای عملیاتی کــردن راهبردهای بیانیه رهبر انقالب اعالم
آمادگی کردند.

پاریس بار دیگر از برجام حمایت کرد

چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد
است که  15نوامبر  2000با قطعنامه مجمع
عمومی این سازمان به تصویب رسید.طرح
کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000
در پالرموی ایتالیا بــرای امضای دولــت ها
مفتوح شد و به امضای  147دولت از جمله
ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون،
پالرمو گفته میشود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی
از جمله پروتکل پیشگیری ،سرکوب و مجازات
قاچاق اشخاص مخصوص ًا زنان و کودکان،
پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین،
دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و
قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد

مخدر و جــرم سازمان ملل متحد به عنوان
عهدهدار این کنوانسیون و پروتکلهای آن
عمل میکند.
دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از
لوایح چهارگانه مرتبط با  FATFاست ،الیحه
ای را تقدیم مجلس شورای اسالمی کرد که
به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به
عدم تطابق ترجمه با متن اصلی ،در سال
 96مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت
و در  20خــرداد  97بــار دیگر در مجلس
بــررســی شــد و نمایندگان بــا  136رأی
موافق 89 ،رأی مخالف و  11رای ممتنع
از مجموع  256نماینده حاضر با اصالح آن
موافقت کردند.

از میان خبرها
جمعآوری صندوقهای صدقات فلزی تا پایان ۱۴۰۰

حکم متهمان پرونده دومان توکان

ایسنا :معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امــداد استان
تهران از جمعآوری تمام صندوقهای صدقات بزرگ فلزی تا پایان
سال  ۱۴۰۰خبر داد.سیف ،افزود :یکی از برنامههای مهم کمیته
امــداد کاهش صندوقهای بــزرگ از معابر و نصب صندوقهای
الکترونیکی است.

صداوسیما :حکم قطعی  ۴نفر از متهمان شرکت کالهبرداری دومان
توکان از سوی قاضی صلواتی رئیس شعبه چهارم دادگــاه ویژه
رسیدگی به اتهامات اخالل گران و مفسدان اقتصادی صادر شد.

شاخص بورس  ۱۹۶واحد ُسر خورد

تحریریه32222211-32247222:
نمابر32247223 :
مسئول تحرىرىه32230028:
تلفن و نمابرسرپرست32230014 :

میزان :شاخص بــورس اوراق بهادار تهران در معامالت بیست و
هفتمین روز بهمن با ُافت بیش از  ۱۹۶واحدی به پله  ۱۵۷هزار و
 ۱۱۳واحدی ُسر خورد.در معامالت دیروز تعداد هزار و  ۲۸۴سهم
اوراق بهادار به ارزش  ۴میلیون و  ۳۱۷هزار و  ۸۶۸ریال در بیش از
 ۱۴۰هزار نوبت معامالتی داد و ستد شد.

کمیته فرعی برای بررسی بوی نامطبوع مسیر فرودگاه
امام (ره) تشکیل می شود
ایسنا :محسنیبندپی استاندار تهران با اشاره به این که تا  ۱۰روز
آینده یک کمیته فرعی با حضور صاحبان سرمایه و محققان محیط
زیست کشور برای بررسی کانونهای ایجاد بوی نامطبوع در مسیر
فرودگاه امــام (ره) تشکیل میشود ،گفت :اگر صاحبان صنایع
همکاری کنند میتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که تا تابستان سال
آینده بوی نامطبوع در مسیر این فرودگاه رفع شود.

ایــرنــا :وزارت ام ــور خــارجــه فــرانــســه در واکــنــش بــه اظــهــارات
ضدایرانی -اروپایی معاون رئیس جمهور آمریکا نوشت :پاریس
همچنان از توافق هستهای قدرت های جهانی با ایران موسوم
به برجام حمایت می کند.وزارت امور خارجه فرانسه این مطلب
را در تارنمای اطالع رسانی رسمی خود و در واکنش به پرسش
خبرنگاری دربــاره اظهارات اخیر «مایک پنس» معاون رئیس
جمهور آمریکا مبنی بر این که «ســاز و کار حمایت از مبادالت
تجاری ایران و اروپا» ( )INSTEXاقدامی ناعاقالنه است که صرفا
باعث تقویت ایران و تضعیف اتحادیه اروپا و شکاف بیشتر میان
آمریکا و اروپا می شود ،منتشر کرده است.

ترامپ فرمان وضعیت اضطراری را امضا کرد
ایسنا :رئیسجمهور آمریکا فرمان «وضعیت اضــطــراری» در
سراسر این کشور را به بهانه «حــوادث خشونتبار در مرزهای
جنوبی» امضا کرد .در همین حال ،نانسی پلوسی و چاک شومر از
نمایندگان شناخته شده حزب دموکرات در بیانیه مشترکی به این
فرمان ترامپ واکنش نشان دادند.

از گوشه و کنار
 221نماینده خواهان برخورد قاطع با مسببان حادثه
تروریستی سیستان شدند
ایرنا 221 :نماینده مجلس در بیانیه ای ضمن محکوم کردن
حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان خواستار برخورد قاطع با
مسببان این حادثه شدند.

بارش ها سه برابر شد
ایرنا :میانگین بارندگی در کشور از ابتدای سال آبی جاری (اول
مهر) تا  26بهمن به  177.7میلی متر رسید که در مقایسه با
مدت مشابه پارسال که  52.8میلی متر بود ،بیش از سه برابر شد
و رشد  237درصدی را تجربه کرد.

اعتصاب جوانان اروپایی برای آب و هوا
صدا و سیما :جوانان در اروپــا تظاهراتی را با عنوان «اعتصاب
جوانان برای آب و هوا» برگزار کردند.هزاران جوان در انگلیس،
بلژیک ،آلمان ،سوئد و فرانسه با برپایی تظاهرات از مقامات
خواستند در مورد تغییرات اقلیمی واکنش فوری نشان دهند .این
جوانان که اکثریت آن ها را دانش آموزان یا دانشجویان تشکیل
می دهند درس را تعطیل کردند تا به بی تفاوتی سیاستمداران به
گرم شدن آب و هوای زمین اعتراض کنند.

