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جاماندگان بسته حمایتی گوش به زنگ پیامک باشید
به گزارش میزان ،براساس اعالم قبلی معاونت رفاهی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی قرار
بود تا نیمه اول اسفند بسته حمایتی به حساب جاماندگان واریز شود برهمین اساس از دیروز
ارسال پیامک به افرادی که در سامانههای اعالم شده اعتراض شان را ثبت کرده بودند ،آغاز
شده است.پیامکها با شماره سامانه  ۱۰۰۰۰۱۴۲به سرپرستان خانوار ارســال و در
خصوص پرداخت یا عدم پرداخت بسته حمایتی اطالع رسانی میشود.

تورم گوشت از  ۹۰درصد گذشت
در ماه گذشته و در جریان افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار اثر تورمی آن قابل مالحظه بود
به طوری که تورم در گروه گوشت از  ۹۰درصد گذشت .به گزارش ایسنا ،در حدود یک ماه
گذشته شدت افزایش قیمت گوشت مشهود بود و حتی از  ۱۰۰هزار تومان در هر کیلو عبور
کرد .در این شرایط اثر تورمی آن قابل مالحظه بوده و مرکز آمار به صراحت اعالم کرده است
که در گروه گوشت (گوسفند ،گاو ،ماهی و مرغ) بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل در
مقایسه با سایر خوراکیها اتفاق افتاده البته در کنار گوشت گروه سبزیجات نیز افزایش قیمت زیادی داشته
است.

همکاری پاکستان با ایران برای ممانعت از تکرار حوادث تروریستی
به گزارش میزان ،آصف غفور ،سخنگوی ارتش پاکستان میگوید :اسالم آباد در جهت
ممانعت از تکرار حوادث مشابه حمله تروریستی به اتوبوس نیروهای سپاه عمل خواهد کرد.
به گزارش النشره ،وی با اشاره به این که پاکستان برای تحقیق درباره این موضوع با ایران
همکاری میکند ،تاکید کرد :سطح همکاری اسالم آباد و تهران بسیار خوب است.

 4نفر درباره توزیع گوشت قرمز بازداشت شدند
دادستان تهران از تشکیل اولین پرونده درباره گوشت قرمز در شعب ویژه و بازداشت  4نفر
در این خصوص خبر داد.به گزارش ایرنا ،جعفری دولت آبادی افزود :در این باره دو نفر از
ستاد تنظیم بازار استان تهران و دو نفر از سایر دستگاههای مرتبط با تأمین و توزیع گوشت
بازداشت شدند و پرونده آنان در حال تکمیل تحقیقات است.وی با استناد به اظهارات برخی
نمایندگان دستگاههای اجرایی مبنی بر کمبود  40تا  50درصدی گوشت در بازار ،تاکید
کرد :دولت در این شرایط به سمت توزیع هدفمند گوشت قرمز برود.
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 7شرط عمومی برای ثبت نام در انتخابات اعالم شد
سخنگوى وزارت کشور با اشاره به جزئیات الیحه جامع انتخابات اظهارکرد :در این الیحه
برای ثبت نام داوطلبان در انتخابات ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسالمی و شوراهای
اسالمی شهر و روستا در مواد  ۵۵تا  ۵۸شرایط عمومی و اختصاصی تعریف شده است که هر
یک از داوطلبان باید از آن ها برخوردار باشند .به گــزارش میزان ،سامانی افــزود :تمام
داوطلبانى که قصد دارند در انتخابات ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسالمی و شوراهای
اسالمی شهر و روستا ثبت نام کنند ،باید از شرایط عمومی که در هفت بند تعریف شده است ،برخوردار باشند.

افزایش وام مسکن در دستور کار نیست
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که وظیفه ما تعادل بخشی به عرضه و تقاضای مسکن است،
افزود :هیچ گاه اعالم نکردیم برنامهای برای افزایش وام مسکن داریم.به گزارش ایسنا،
محمد اسالمی اظهارکرد :یکی از وظایف ما تعادل بخشی به عرضه و تقاضای مسکن به ویژه
برای اقشار کم درآمد و پایین جامعه است .بر این اساس جریان پایداری را دنبال میکنیم ،ما
باید جریانی را ایجاد کنیم که به خانهدار شدن مردم منتهی شود.
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صالحی:

درباره برجام ،لحظه ای
و احساسی تصمیم نمی گیریم
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :تصمیمات
ما دربــاره برجام حساب شــده اســت در این
زمینه لحظه ای و احساسی تصمیم نمی
گیریم.به گزارش ایرنا ،علی اکبر صالحی در
حاشیه بازدید از نمایشگاه سرآمدان فناوری
و صنعت در جمع خبرنگاران در پاسخ به
سوالی دربــاره تعلل اروپایی ها برای اجرای
تعهدات برجام و احتمال خروج ایران از برجام
اظهارکرد :همان طور که مقاممعظم رهبری
بسیار واضع موضع جمهوری اسالمی را بیان
کردند ما اقدامات طرف مقابل را رصد می
کنیم تا تصمیمات حساب شده ای بگیریم و بر
اساس احساسات تصمیم نگیریم.
وی افزود :هیئت نظارت بر برجام و مقام معظم
رهبری اگر به این نتیجه برسند که حضور ما
در برجام دیگر مفید نیست دستورات الزم را
صادر خواهند کرد .ما لحظه ای تصمیم نمی
گیریم بلکه بر اســاس حقایق و رصــد دقیق
تحوالت عمل می کنیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی در بخش دیگری
از صحبت های خود در پاسخ به سوالی درباره

تمدید تعلیق اقدا م تقابلی علیه ایران از سوی
گروه ویژه اقدام مالی ( اف ای تی اف ) گفت:

اتهام آمریکایی بازداشت شده ،جاسوسی نیست
معاون ایرانیان و امور مجلس وزارت امور خارجه ،با اعالم این که میزان سفر ایرانیان به خارج
از کشور کاهش پیدا کرده است ،گفت :کشورهای ترکیه ،آذربایجان و ارمنستان همچنان
مقصد اول گردشگران ایرانی برای سفر به خارج از کشور هستند .به گزارش ایسنا ،حسین
پناهی آذر ،در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد :اتهام تبعه آمریکایی که از چندی
پیش در ایران دستگیر شده ،جاسوسی و امنیتی نیست.
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این نشان می دهد طرف مقابل نمی خواهد
شرایط را به جایی برساند که احساس بن
بست شود در مقابل هم این موضوع در ایران
بررسی می شود و ما هر تصمیمی را که به نفع
منافع ملی باشد می گیریم.
صالحی درباره نمایشگاه سرآمدان فناوری و
صنعت گفت :می بینیم جوانان با باور «ما می
توانیم» و نشاط با وجود همه فشارهای روانی
و اقتصادی حرکت می کنند و دستاوردهای
حیرت آوری را داشته اند.
وی بــا اش ــاره بــه برخی محصوالت منحصر
به فرد نمایش داده شــده ،گفت :جوانان ما
چهار ســال م ــداوم کــار کــردنــد تــا توانستند
مــاده گــران قیمتی را تحت عنوان اکسیژن
 18تولید کنند ،اینمحصول می تواند برای
کشور ارزآوری داشته باشد و ایران را در تولید
یکماده استراتژیک خودکفا کند.
رئیس سازمان انــرژی اتمی گفت :ما آینده
کشور را در چنین نمایشگاه هایی می بینیم نه
در رسانه ها و تبلیغات دشمنان؛ این جاست
ی سازد.
که آینده کشور را م 

از میان خبرها
اندیشه نخستین زیربنای آزادی است
ایرنا :رئیس جمهور کشورمان در جمع روسا و مدیران شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ،اظهارکرد :اولین زیربنای آزادی ،اندیشه است،
فناوری یکی از میوههای علوم و علم و دانش پایه اصلی فناوری است و اگر پیشرفت فناوری بخواهد سرعت پیدا کند باید دانش های پایه رشد یابد.
حجت االسالم روحانی تاکید کرد :اگر ما در زمینه پایه رشد نکنیم ،ستون های اصلی برقرار نمی شود تا ساختمان روی آن بنا شود و اگر بناست
علم و دانش پیشرفت کند پایه اصلی آن آزادی و محیط مناسب است.

مجلس زائران اربعین را از پرداخت عوارض خروج معاف کرد
تسنیم :طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی زائران اربعین در سال  ۹۸از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف شدند .نمایندگان مجلس شورای
اسالمی در جلسه علنی نوبت صبح دیروز پارلمان و در جریان بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه  ،98جز بند «د» تبصره « »11این الیحه را
تصویب کردند.

صنایع بورسی  ۴۰مورد شدند
ایسنا :سید مهدی پارچینی ،سرپرست معاونت بازار بورس تهران از افزایش تعداد صنایع عرضه شده در بورس تهران خبر داد و گفت :این تعداد به
 ۴۰صنعت رسیده که نسبت به تعداد صنایعی که در بورسهای منطقه وجود دارد ،متنوع است.

تکذیب کاهش  ۳۱درصدی کشتار دام سبک
مهر :حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی ضمن تکذیب کاهش  ۳۱درصدی کشتار دام سبک در کشور گفت :کشتار دام سبک بین  ۱۰تا  ۱۵درصد
نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
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اخبار

روی خط سیاست
موافقتترامپباحضور ۴۰۰نظامیآمریکاییدرسوریه
مهر« :دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با حضور حدود ۴۰۰
نظامی این کشور در سوریه موافقت کرده است.

امیر حاتمی :موقعیت خوبی در عرصه دفاعی داریم
ایسنا :وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران گفت :در بسیاری از عرصه ها به ویژه دفاعی جایگاه بسیار
خوب و ویــژه ای داریم.امیر سرتیپ امیر حاتمی اظهارکرد:
جمهوری اسالمی ایران کشوری غنی در تمام عرصههای مادی
و معنوی است و به راحتی میتواند به سمت پیشرفت حرکت
کند.

آمریکا ونزوئال را به تحریمهای بیشتر تهدید کرد
میزان :رئیس جمهور آمریکا ونزوئال را تهدید کرد که در صورت
ادامه مخالفت با دریافت کمکهای واشنگتن تحریمهای بیشتری
را علیه کاراکاس اعمال خواهد کرد.

از گوشه و کنار
تشییع پیکر آیت ا ...مومن
صداوسیما :پیکر مرحوم آیت ا ...مومن نماینده مردم قم در مجلس
خبرگان رهبری و عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی ،با
حضور قشرهای مختلف در قم تشییع و در جوار کریمه اهل بیت
(ع) به خاک سپرده شد.

مدیرعامل سابق بانک سرمایه بازداشت شد
فارس :مدیرعامل سابق بانک سرمایه بازداشت شد.

مجلس سه شیفت شد
صدا و سیما :بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت :با
تصمیم نمایندگان ،جلسات بررسی بودجه تا پایان هفته جاری به
صورت سه شیفت برگزار خواهد شد.

فروش ویژه فوری محصوالت گروه خودروسازی سایپا
متوقف شد
باشگاه خبرنگاران جوان :دیروز گروه خودرو سازی سایپا در وب
سایت رسمی خود از توقف فروش ویژه فوری محصوالتش خبر
داد.در ادامه این اطالعیه آمده است :اخبار مربوط به نوبت بعدی
فروش متعاقبا اعالم میشود.این در حالی است که معاون فروش
سایپا از فروش فوری روزانه محصوالت این شرکت تا پایان سال
خبر داده بود.

وزارت اقتصاد مجاز به فروش اموال مازاد دولت تا
سقف  10هزار میلیارد ریال شد
ایرنا :نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،وزارت امور اقتصادی و
دارایی را مجاز کردند با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور ،اموال و دارایی های منقول و غیر منقول مازاد دولت را تا
سقف  10هزار میلیارد ریال به فروش برساند.

