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پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی آغاز شد
مدیرکل امور مالی سازمان تامین اجتماعی از پرداخت عیدی  50درصد از بازنشستگان این
سازمان در روز اول اسفند خبر داد و گفت :عیدی بقیه بازنشستگان طی روزهای آینده و
براساس برنامه زمان بندی شده پرداخت می شود .به گزارش ایرنا ،به گفته کریم نژاد  ،حدود
 3هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان
تامین اجتماعی مورد نیاز است.

آغاز روند کاهشی قیمت مرغ
وزیر جهاد کشاورزی از آغاز روند کاهش قیمت مرغ در کشور خبر داد.به گزارش صداوسیما،
حجتی گفت :قیمت مرغ از روز سه شنبه روند کاهشی پیدا کرده که امیدواریم با قیمت
کیلویی  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومانی که سازمان حمایت اعالم کرده عرضه شود .وی درباره
عرضه گوشت قرمز و افزایش قیمت آن افزود :قرار است گوشت قرمز به صورت هدفمند توزیع
شود از این رو در اختیار ستاد تنظیم بازار ،تعاونیها و اتحادیهها قرار میگیرد.

مجوز واردات هواپیما صادر شد
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از صدور مجوز واردات تعدادی هواپیما به کشور از سوی
این سازمان خبر داد و گفت :کانال مالی برای خرید این هواپیماها تعیین شده است.به
گزارش مهر ،محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی اخیرا در گفت وگو با خبرنگار مهر از تالش
برای خرید تعدادی هواپیمای جدید و توسعه ناوگان هوایی کشور خبر داده بود.وی در مورد
نو یا دست دوم بــودن این هواپیماها تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که هواپیماهای
مذکور «هواپیماهای خوبی» هستند.

طرف های دیگر برجام به تعهدات خود عمل کنند
رئیس مجلس شورای اسالمی در پکن گفت :هر چند طرف های برجام از پذیرش خواسته
نامشروع آمریکا امتناع کرده و به حفظ برجام اهتمام ورزیده اند اما از آن ها انتظار داریم در
حفظ این توافق و رعایت چندجانبه گرایی ،به طور کامل و متوازن به تعهدات خود عمل کنند
و زیربار زور نروند.به گزارش ایرنا ،الریجانی افزود :تاکنون  13بار پایبندی کامل ایران به
تعهدات خود توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی به اثبات رسیده است.

استیضاح رئیس جمهور به مصلحت کشور نیست
معاون پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر این که طرح موضوع استیضاح رئیس جمهور به
مصلحت کشور نیست ،اظهارکرد :تعداد امضا کنندگان این طرح بسیار کم است و هیچ
تصمیم فراکسیونی در این باره وجود ندارد و چند نماینده صرف ًا به اراده و تشخیص خود این
تصمیم را گرفتند.به گزارش ایسنا ،امیری در حاشیه جلسه روز گذشته هیئت وزیران در
جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس برای طرح
موضوع استیضاح رئیس جمهور اظهار کرد :نمایندگان مجلس باید بدانند در چه شرایطی چه مطلبی را بیان
میکنند و چه رفتاری از خود بروز میدهند.
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پوتین :در صورت تهدیدشدن ،خاک آمریکا را هدف قرار میدهیم
«والدیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه در سخنرانی ساالنه خود در نشست مجمع فدراسیون
تأکید کرد :تمام اقدامات این کشور در عرصه امنیتی ،صرف ًا جنبه تدافعی و پاسخگویانه دارد و
روسیه هرگز کشوری را تهدید نکرده اســت.وی هشدار داد :در صورت تهدید علیه امنیت
کشورش ،خاک آمریکا را هدف قرار خواهد داد و اگر موشکهای آمریکایی در کشورهای
اروپایی مستقر شوند ،روسیه به این اقدام پاسخ متقارن و غیرمتقارن نشان خواهد داد.
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رئیس جمهور:

همه باید نسبت به بیانیه رهبری برای گام دوم
انقالب احساسمسئولیت کنند
رئیس جمهور روز گذشته در جلسه هیئت
دولت با اشاره به صدور بیانیه مهمی از سوی
رهبر معظم انقالب ،پس از  22بهمن ،گفت:
البته مخاطب اصلی ایشان در ایــن بیانیه
جوانان بودند اما نکاتی در آن وجود دارد که
همه باید نسبت به آن احساس مسئولیت و به
آن عمل کنیم.
به گزارش ایرنا ،روحانی با اشاره به این که
پیام رهبری برای گام دوم انقالب و دهه جدید
پیش رو بود که در آن ،ایشان بر نکات بسیار
مهمی تأکید کردند و آن ها را متذکر شدند،
افزود :رهبر معظم انقالب در این بیانیه ،امید
و نگاه خوش بینانهای نسبت به آینده کشور و
انقالب داشتند و این موضوعی کلیدی است
که اگر همه به آینده کشور و انقالب امیدوارانه
و خوشبینانه بنگریم و مشکالت را بزرگ
نکنیم و به ملت بیش از پیش اعتماد داشته
باشیم ،میتوانیم به نکات مد نظر رهبری
دست پیدا کنیم.
روحانی با بیان این که رهبر معظم انقالب در
این پیام همچنین به انعطافپذیری انقالب
اشـــاره کــردهانــد ،افـــزود :انــقــاب اسالمی
یــک سیستم خشک و غیرپویا نیست و ما
همچنان که روی اصول خود ایستاده ایم و
آن ها را غیرقابل تغییر میدانیم ،معتقدیم
باید حــوادث و پدیدههای نو را مــورد توجه
قرار دهیم.روحانی با اشاره به تأکیدات رهبر
معظم انقالب نسبت به موضوع علم و دانش،
اظهارکرد :موضوع علم و دانش برای نسل
جوان ،دانشگاهها و آموزش و پرورش و مراکز

علمی و تحقیقاتی ،مهم و همه مخاطب این
دستور رهبری هستند و باید تالش کنیم تا
در علم ،دانــش و فناوری شیوههای خود را
به روز کنیم و در نتیجه سرعت خــود را در
علم و فناوری افزایش دهیم .کما این که در
ســالهــای گذشته سرعت پیشرفتهای ما
در علم و فناوری در منطقه و جهان بسیار
خوب بــوده است.رئیس جمهور با اشــاره به
تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به رعایت
مسئله اخالق و معنویت ،افزود :هدف اصلی
انقالب این بود که بــرادری ،تعاون ،اخالق
حسنه و همیاری ،گفتگوی صحیح و درست
و موقعشناسی را ترویج و گسترش دهد و این
نکاتی است که همه باید به آن ها توجه کنند.
روحانی خاطرنشان کــرد :امــروز جناحها و

 ۳۰٫۷درصد مردم مستاجر هستند
به گزارش میزان ،مرکز آمار ایران گزارشی را از خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در
واحدهای مسکونی معمولی در سال  ۹۵منتشر کرد.بر این اساس ۵۶ ،درصد از حجم
خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در خانههایی با متراژ  ۵۱تا  ١٠٠مترمربع ساکن
هستند .همچنین سهم مستاجران در واحدهای مسکونی با متراژهای باالتر به تدریج کاهش
مییابد60.5 .درصد از خانوارهای عادی و گروهی مالک و  30.7درصد مستاجر هستند.
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احــزاب در برابر ایــن بیانیه رهبری وظیفه
سنگینی را بردوش دارند ،به ویژه در ماههایی
که به انتخابات منتهی میشود ،باید توجه
بیشتری داشته باشیم و بتوانیم آن مسیری
را که هدف انقالب بود دنبال کنیم.رئیس
جمهور با بیان این که رهبر معظم انقالب بر
بیانیه خود نسبت به مسائل اقتصادی کشور
تأکید داشتند ،افــزود :مسئله اقتصاد هدف
دشمن در این شرایط مبارزه و تحریم است و
باید به دنبال راهحل برای عبور از این شرایط
باشیم.
روحــانــی بــا اشـــاره بــه ایــن کــه رهــبــر معظم
انقالب همچنان بر درونزا بــودن ،مردمی
بودن و برونگرا بودن اقتصاد تأکید دارند،
افــزود :دولت باید به سهم خود به این نکته
توجه داشته باشد و در راســتــای واگــذاری
بخشهایی که در وظایف حاکمیتی به شمار
نمیرود ،تالش کند.رئیس جمهور با بیان
این که باید بسیاری از بنگاههای اقتصادی
که در تصدی بخشهای دولتی اســت ،در
بورس و فرابورس به مردم واگذار شود ،افزود:
مردم باید احساس کنند که اقتصاد به دست
آن ها اداره میشود.روحانی با اشاره به این
که رهبری در بیانیه خود به مسائل دیگری
همچون مبارزه با فساد ،گسترش عدالت و
سیاست خارجی نیز تأکید داشتهاند ،گفت:
وزیــران و مسئوالن دستگاههای اجرایی بر
مبنای مسئولیتهای خود باید برنامههای
شان را برای دهه پیش رو بر مبنای فرمایشات
مقام معظم رهبری ،تنظیم کنند.

از میان خبرها
صادرات نفت ایران افزایش یافت

پیشفروش بلیتهای نوروزی اتوبوس؛ به زودی

ایسنا :میزان صادرات ایران در ژانویه بین  1.1تا 1.3میلیون بشکه
در روز و باالتر از حد انتظار بود .نرخ باالی صادرات نفت ایران روی
قیمت آن تاثیر خواهد گذاشت که خالف میل اوپک خواهد بود.
ایران از شرکت در کاهش تولید اوپک معاف شده است.

فارس :عامری ،مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری
کشور بیان کرد :هنوز پیشفروش نوروزی بلیتهای ناوگان عمومی
مسافربری جادهای آغاز نشده است ،ولی پیشبینی میکنیم تا ۱۵
د آغاز شود.
اسفن 

پزشکان مکلف به استفاده از کارتخوان شدند
تسنیم :نمایندگان مجلس شورای اسالمی پزشکان را مکلف کردند از سال آینده از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.نمایندگان مجلس شورای اسالمی،
در نشست علنی دیروز قوه مقننه و در جریان بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه سال  98کل کشور ،بند الحاقی یک تبصره  6این الیحه را مصوب کردند.
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اخبار

روی خط سیاست
درخواست مادورو از گوایدو برای برگزاری انتخابات
زودهنگام
میزان :رئیس جمهور ونزوئال از سرکرده مخالفان این کشور
درخواست کرد برگزاری انتخابات را اعالم کند«.نیکالس مادورو»
طی یک سخنرانی در جمع دانش آموختگان دانشگاه پزشکی در
ونزوئال از «خوان گوایدو» خواست تا برگزاری انتخابات در این
کشور را اعالم کند.وی در این سخنرانی خطاب به گوایدو گفت:
چرا خواستار برگزاری انتخابات نمیشوید تا از طریق رأی عمومی
موضوع حل شود؟

اتحادیهاروپاتحریمهایروسیهرا ۶ماهدیگرتمدیدکرد
مــیــزان :خــبــرگــزاری اسپوتنیک گـــزارش داد :اتــحــادیــه اروپــا
تحریمهای روسیه را  ۶ماه دیگر تمدید کرده است .بر اساس این
گزارش نام  ۸فرد دیگر به این لیست تحریمی افزوده شده است.
منابع آگاه میگویند :نام این افراد به دلیل موضوع رخ داده در
تنگه «کرچ» ،به لیست تحریمی اتحادیه اروپا افزوده شده است.

جلیقه زردها مقابل مقر سازمان ملل در ژنو تجمع کردند
ایرنا :جمع زیادی از جلیقه زردها روز گذشته مقابل مقر سازمان
ملل در ژنو تجمع کردند«.آری تی» فرانسه گزارش داد :این تجمع
در اعتراض به اقدامات امنیتی دولت فرانسه در قبال جلیقه زردها
برگزار شده است.
بر اســاس ایــن گــزارش ،تجمع کنندگان می گویند« :مــا صلح
طلب هستیم».تعداد معترضان که در ابتدا صد نفر بود به بیش از
هزاران نفر افزایش یافته است.

از گوشه و کنار
مجوز تردد زائران عتبات عالیات از مرز خسروی
صادر شد

باشگاه خبرنگاران :حیدری ،مدیرکل امور مرزی وزارت کشور
گفت :با پیگیریهای صورت گرفته از سوی وزارت کشور ،روز
گذشته مجوز تردد زائران ایرانی به عتبات عالیات از مرز رسمی
خسروی در شورای عالی امنیت ملی صادر شد .وی اظهارکرد:
با ابالغ این مجوز ،اکنون زائران ایرانی در قالب کاروان از مرز
رسمی خسروی میتوانند عازم عتبات عالیات شوند.

 ۳۰سال آینده جنگلی در شمال کشور نخواهیم داشت
ایسنا :هادی کیادلیری ،رئیس انجمن جنگلبانان ایران ،با بیان این
که  ۳۰سال آینده جنگلی در شمال کشور نخواهیم داشت ،افزود:
در استان گیالن راش و شاه بلوط دچار بیماری شده اند و در آینده
ای نزدیک شاهد مرگ و میر دسته جمعی این گونه ها خواهیم بود.

آمار جراحی و بوتاکس زنان از خط قرمز گذشته است
ایرنا :حامد باطنی ،نایب رئیس انجمن جراحان پالستیک و
زیبایی کشور گفت :آمار جراحی بینی و زیبایی زنان ایرانی و انجام
اقداماتی مانند بوتاکس و فیلر از خط قرمز گذشته است حتی در
آرایشگاه ها هم انجام می شود در حالی این نوع اقدامات پزشکی
برای برخی افراد خطرناک است.

