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بیش از  ۲۲هزار و  700زندانی مشمول عفو تاکنون آزاد شدهاند
در ادامـــه اجـــرای بخشنامه عفو گسترده زنــدانــیــان کــه در پــی موافقت مــقــام معظم
رهبری(مدظلهالعالی) با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه در سراسر کشور به اجرا درآمده است،
 22700نفر از زندانیان تا ابتدای بیست و نهم بهمن آزاد و 13400نفر مشمول تخفیف
مجازات شدند .به گزارش تسنیم ،رئیس سازمان زندان ها با اعالم این خبر افزود :تا پایان
روز بیست و نهم بهمن  36200نفر از زندانیان مشمول بخشنامه عفو مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) به مناسبت چهلمین بهار انقالب اسالمی شدند.

سردار سالمی :انتقام شهدای مان را می گیریم
جانشین فرمانده کل سپاه اعالم کرد :قطع ًا انتقام شهدای مان را می گیریم .به گزارش
ایسنا ،سردار حسین سالمی در مراسم بزرگداشت شهدای حادثه تروریستی جاده خاش -
زاهدان گفت :امروز مرکز ثقل قدرت از دنیای استکبار به دنیای اسالم در حال جا به جایی
است و جهان آبستن یک حادثه بزرگ به سود اسالم است .وقتی اسالم با پیام های آزادی
بخش خویش به قدرت می رسد ،در این حالت قدرتهای دیگر می دانند اگر در مقابل این
موج نایستند باید از مناطق تحت اشغال خویش عقب بنشینند.

ضرورت تقویت سطح آمادگی دستگاه ها برای مواجهه با بارش های شدید
معاون اول رئیس جمهور ،تقویت سطح آمادگی دستگاه ها برای مواجهه با بارش های شدید
و وقوع سیالب های احتمالی را ضروری دانست و گفت :باید تمهیدات الزم برای بدبینانه
ترین شرایط اندیشیده شود .به گزارش ایرنا« ،اسحاق جهانگیری» در جلسه شورای عالی آب
از دستگاههای ذی ربط با محوریت وزارت نیرو خواست تمهیدات الزم را برای مدیریت
سیالبهای بزرگ بیندیشند تا در صورت وقوع سیالب های بزرگ از آمادگی کافی برخوردار
باشند و مردم متحمل خسارت نشوند.

مجلس با مسببان گرانی خودرو برخورد میکند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت :مجلس به موضوع گرانی خودرو
ورود میکند و با مسببان این گرانی برخورد خواهد کرد .قرجه طیار در گفتوگو با ایسنا،
اظهار کرد :در شرایط اقتصادی فعلی کشور و با وجود فشارهایی که روی مردم هست
دستگاههای نظارتی و وزارت صنایع باید تدابیر خاصی را در نظر بگیرند.

 30هزار تن گوشت مرغ گرم تنظیم بازاری از هفته آینده عرضه می شود
یک مقام آگاه در وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد :برای متعادل سازی بازار گوشت مرغ،
هفته آینده  30هزار تن از این محصول با نرخ  11هزار و  500تومان به بازار عرضه می شود.
به گزارش ایرنا ،با وجود این که ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم
را  11هزار و  500تومان تعیین کرده بود اما در چند روز گذشته بهای این محصول از مرز
 15هزار تومان گذشت که نگرانی هایی را برای مصرف کنندگان ایجاد کرد.

داعش در افغانستان در حال گسترش است
نماینده رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانه با اعالم نگرانی از انتقال تروریست ها از
خاورمیانه به کشورهای آسیای مرکزی از جمله افغانستان اعالم کرد :گروه تروریستی داعش
هر روز مناطق تحت کنترل خود در این کشور را بیشتر می کند .به گزارش ایرنا ،میخائیل
بوگدانف روز سه شنبه در نشست باشگاه سیاسی والــدای در مسکو افــزود :این موضوع
تهدیدی جدی برای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی است.

خودروسازی به باتالقی تبدیل شده که هر روز وضعیت اش بدتر میشود
ت و گو با
بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل  90مجلس شــورای اسالمی در گف 
خبرگزاری خانه ملت با بیان این که خودروسازی به باتالقی تبدیل شده است که هر روز
وضعیت اش بدتر میشود ،تاکید کرد :اگرچه اکنون برای نجات از وضعیت و مشکالت
خودروسازی ،کاله به کاله میکنیم اما این وضعیت تا کجا ادامه پیدا میکند؟ سیاست حاکم
بر خودروسازی درازمدت نیست و در صورتی که تدابیر الزم برای رفع مشکالت اندیشیده
نشود خودروسازی نیز به موسسات مالی جدید تبدیل میشود.
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دادستان تهران:

نجات جان زنجانی دست خود او است
«

دادســتــان تــهــران در برنامه پــارک شهر در
پاسخ به سوالی درباره این که هفته پیش در
بازرسیها  ۲۰۰تن گوشت با ارز یارانهای
کشف کرده اند ،سرنوشت گوشتها پس از
بازرسی چه میشود؟ اظهارکرد :هرگونه،
گوشت کشف شده در همان محل به فروش
میرسد و در تمام مواردی که گوشت احتکار
شده کشف شــده ،چون فاسد شدنی است،
مطابق قانون باید گوشت در همان مکان به
فروش برسد.
به گزارش خبرگزاری میزان ،عباس جعفری
دولــت آبــادی در پاسخ به این ســوال که اگر
بابک زنجانی بدهی خود را پرداخت کند عفو
میشود؟ گفت :او ًال در حکم وی آمده اگر او
وجوه را مسترد کند میتواند مشمول ماده

»

 ۱۱۴قانون مجازات (مشمول عفو) شود؛
بنابراین پرونده بابک زنجانی در اولین بار
برای پرداخت وجوه دولت تشکیل شد و ما
بارها گفتهایم اگر او پولها را بدهد میتواند
از ایــن مــاده قانونی استفاده کند .جعفری
دولت آبــادی با بیان این که او باید امــوال را
پرداخت کند ،ادامــه داد :امــروز نجات جان
آقای زنجانی دست خود او است و امــوال را
باید مسترد کند.
دادستان تهران در پاسخ به این سوال که آیا
وکال بــرای مسترد شدن بدهی کار خاصی
کردهاند؟ توضیح داد :وکال مدعی هستند،
اما هنوز کار ،عملی نشده البته حکم مهم و
قطعی هم در درجه اول وجود دارد که بدون
پرداخت مال کمکی نخواهد شد.

از میان خبرها
جزئيات انهدام خانههای تيمى عوامل حادثه تروريستی جاده خاش ـ زاهدان
فرمانده نيروی زمينی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،جزئيات عملیات دستگیری و انهدام خانههای تيمى عوامل حادثه
تروريستی جاده خاش  -زاهدان را تشریح کرد .به گزارش فارس ،سردار محمد پاکپور در حاشیه مراسم گرامی داشت
شهدای حادثه تروریستی جاده خاش – زاهدان ،در جمع خبرنگاران اظهارکرد :بعد از حادثه اى که رخ داد اقدامات
زیادی انجام دادیم و بعد از این که قطعات خودروی انتحاری را به برادران مان در نیروی انتظامی تحویل دادیم ،هویت
خودرو را مشخص کردند و بعد از شناسایی هویت آن نیروهای اطالعاتی و عملیاتی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه
عملیات دستگیری و انهدام تیم پشتیبانی کننده و تیمی که خودرو را برای این اقدام آماده کرده بودند ،آغاز کردند .وی
افزود :اولین سرنخی که به دست آورده بودیم یک خانم بود که او را دستگیر کردیم و بعد از دستگیری این عامل تروریستی ،به افراد دیگر هم
رسیدیم .سردار پاکپور ادامه داد :دو نفر از عناصر تیم تروریستی پاکستانی بودند و عامل انتحاری نیز فردی به نام حافظ محمدعلی از پاکستان بود
و یک فرد دیگر از پاکستان نیز حضور داشت .فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان این که  ٣نفر از عوامل تیم تروریستی از منطقه سیستان و
بلوچستان بودند ،تصریح کرد :دو نفر از آن ها دستگیر شده اند و یک نفر هم متواری شده است که ان شاءا ...به زودی دستگیر خواهد شد.

آدرس اینترنتی جدید برای جاماندگان از
«بسته حمایتی»

برخورد چکشی با مرغداران و فروشندگان
نتیجه معکوسی دارد

نحوه اطــاع متقاضیان از نتیجه بررسی و بازنگری در وضعیت
دریافت بسته حمایتی اعالم شد .به گزارش ایسنا ،بر اساس اعالم
دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی ،آن دسته از
افرادی که طی هفتههای گذشته درخواست بازنگری در وضعیت
دریافت سبد حمایتی کاال را کردهاند و از طریق کدهای دستوری
 *1420*8#و  *142*8#اقدام به ثبت نام برای بررسی وضعیت
دریافتی سبد حمایتی خود کردهاند ،میتوانند با ورود به سایت
 https://di.tamin.ir/sabadkalaو وارد کردن کد ملی و شماره
موبایل سرپرست خانوار که با آن ثبت نام کردهاند از نتیجه بررسی
وضعیت پرونده و وضعیت دریافت سبدکاالی خود اطالع یابند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط زیست
مجلس ش ــورای اســامــی ،گفت :بــرخــورد چکشی با مــرغــداران و
فروشندگان نتیجه معکوسی دارد و فروش گوشت مرغ را به زیرزمینها
میبرد و از نظر بهداشتی جامعه را با خطر مواجه میکند .جالل
محمودزاده در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ،با بیان این که
دولت باید دالیل افزایش قیمت مرغ را بررسی کند و صورت مسئله را
پاک نکند ،تصریح کرد :قیمت نهادههای مورد نیاز مرغداران به شدت
افزایش یافته و شرکت پشتیبانی امور دام نهادههای مورد نیاز را در
اختیار مرغداران قرار نمیدهد و کمبود موجود در بازار موجب افزایش
قیمت نهادهها و در ادامه آن افزایش هزینه تولید میشود.
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اخبار

روی خط سیاست
ایران مهم ترین رابطه راهبردی جهان را با چین دارد
ایرنا« :محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران در دیدار با «وانگ یی» همتای چینی خود با اشاره به اهمیت
روابط چین و ایران تاکید کرد :ایران مهم ترین رابطه راهبردی را
در جهان با چین دارد.

اعالم کاندیداتوری «برنی سندرز» برای ریاست
جمهوری آمریکا
ایسنا :برنی سندرز ،سناتور مستقل آمریکایی روز سه شنبه در
مصاحبهای کاندیداتوریاش برای انتخابات ریاست جمهوری
سال  ۲۰۲۰آمریکا را اعالم کرد.

الوروف :آمریکا به دنبال تقسیم سوریه است

ایسنا :وزیر خارجه روسیه گفت :ظاهر ًا حفظ استقالل و تمامیت
ارضی سوریه که به امضای تمام کشورهای عضو جامعه بینالملل
از جمله آمریکا رسیده ،عم ً
ال برای واشنگتن دستاویزی در جهت
تغییر افکار عمومی است و هدف کنونی آمریکا ،هر چه بیشتر
آشکار میشود که تقسیم سوریه و ایجاد یک شبه دولت در سواحل
شرقی فرات است.

از گوشه و کنار
جنایات تروریست ها را بی پاسخ نمی گذاریم

ایرنا :وزیر اطالعات گفت :اقدام جنایتکارانه تروریست ها در به
شهادت رساندن مرزبانان سپاه پاسداران در جاده خاش را بی
پاسخ نمی گذاریم .حجت االســام و المسلمین «سید محمود
علوی» این مطلب را در حاشیه مراسم بزرگداشت شهدای سپاه
که در ستاد نیروی زمینی سپاه برگزار شد ،اعالم کرد.

حقوقهای تا سقف  2میلیون و  ۷۵۰هزار تومان از
پرداخت مالیات معاف میشوند
خانهملت:نمایندگانمردمدرخانهملتحقوقهایتاسقف 2میلیون
و  ۷۵۰هزار تومان در سال  ۹۸را از پرداخت مالیات معاف کردند.

زمان اولین جلسه رسمی شورای عالی کار برای
بررسی مزد ۹۸
تسنیم ۵ :اسفند اولین جلسه رسمی شورای عالی کار با در نظر
گرفتن رقم ۳میلیون و ۷۵۹هــزار و  ۲۰۰تومان به عنوان سبد
معیشت خانوار کارگری برای ورودی مذاکرات مزدی کارگران
برگزار می شود.

اولین جلسه محاکمه حسین فریدون برگزار شد
مــیــزان :اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فــریــدون و
مرتبطان وی در شعبه  ۱۰۵۷مجتمع قضایی کارکنان دولت
برگزار شد.

آب شرب شهری گران میشود
خانه ملت :نمایندگان مردم در خانه ملت مصوب کردند که قیمت
هر متر مکعب فروش آب شرب شهری  ۲۰تومان گران شود.

