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جلیلی :تحلیل غلط ،بدتر از تحریم فلجکننده است
عضو مجمع تشخیص مصلحت با بیان این که تحلیل غلط ،بدتر از تحریم فلج کننده است،
افزود :برخی تحلیلهای اشتباه را به خورد مردم میدهند و میگویند اگر فالن کنوانسیون
تصویب نشود کشور دچار مشکل میشود .به گزارش مهر ،سعید جلیلی در سخنان پیش از
خطبههای نماز جمعه تهران گفت :اگر توصیف درستی از مشکالت نداشته باشید در انتخاب
راه حل دچار اشتباه خواهید شد.
امروز اکثر صاحب نظران و فعاالن اقتصادی معتقدند  ۸۰درصد از مشکالت ما به دلیل مسائل داخلی است.
اگر مشکالت اداری ،گمرکی ،مالیاتی و بیمه حل شود بسیاری از مشکالت بخش اقتصاد حل میشود که این
امر را میتوان با مشارکت مردم به خوبی انجام داد.

حذف هزینه صدور روادید عراق برای زائران ایرانی از  ۲۰فروردین ۹۸
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت گفت :صدور روادید عراق از  ۲۰فروردین سال آینده
برای زائران ایرانی رایگان میشود.
مرتضی آقایی در گفتوگو با فارس با اشاره به برداشته شدن هزینه روادید ایران و عراق
درباره زمان اجرای آن اظهارکرد :با توجه به برنامهریزیهای صورت گرفته ،قرار است از 20
فروردین سال آینده صدور روادید عراق برای زائران ایرانی رایگان شود که با این اقدام به طور
حتم شاهد کاهش هزینههای سفر به عتبات خواهیم بود.

افزایش قیمت طال در بازارهای جهانی
قیمت طال در جهان با کاهش ارزش دالر  7.15دالر افزایش یافت و هر اونس 1303.32
دالر فروخته شد .به گزارش فارس ،با کاهش ارزش دالر و تقویت نگرانیها در مورد رکود در
رشد جهانی اقتصاد که تقاضا برای فلزهای گران بها را افزایش داد ،قیمت طال در معامالت
دیروز افزایش یافت.

حمله تروریستی به نمازگزاران در نیوزیلند
بر اساس آخرین اخبار و گزارش ها آمار کشته شدگان حمله تروریستی یک فرد مسلح به
سمت نمازگزاران در  ۲مسجد در شهر «کرایست چرچ» نیوزیلند به  ۴۹تن رسید .به گزارش
خبرگزاری میزان ،یک فرد مسلح جمعه به سمت نمازگزاران در  ۲مسجد نیوزیلند تیراندازی
کرد .در این حادثه تعدادی از شهروندان کشته شدند.
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توزیع میوه شب عید از امروز
معاون سازمان تعاون روستایی گفت :توزیع مویرگی میوه شب عید از  ۲۵اسفند در کشور به
وسیله شبکههای استانی انجام خواهد شد .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،علی برابری
در گفت و گو با رادیو اقتصاد افزود :سیب درختی حداقل  ۱۰و حداکثر  ۱۵درصد و پرتقال
تامسون شمال و والنسیای جنوب  ۱۰تا  ۲۰درصد زیر قیمت بازار خرده فروشی به مصرف
کنندگان عرضه میشود.

وضعیت بارشهای کشور طی  ۲ماه آینده
پژوهشکده اقلیمشناسی با اعالم این که دمای هوا از اسفند  ۱۳۹۷تا اردیبهشت ۱۳۹۸
نرمال خواهد بود ،وضعیت بارشهای کشور طی  ۲ماه آینده را تشریح کرد .به گزارش
تسنیم ،در نقشههای پیشبینی سطح میانی جو ( 500هکتوپاسکال) در دوره سه ماهه
اسفند  1397تا اردیبهشت  ،1398کاهش ارتفاع تا  20ژئوپتانسیلمتر نسبت به میانگین
بلندمدت مشاهده میشود که نشاندهنده شرایط مناسب برای وقوع بارش در محدوده
نرمال تا بیش از نرمال به ویژه در نیمه شمالی کشور ،در بازه زمانی یاد شده است .دمای هوا در دوره اسفند
 1397تا اردیبهشت  1398در محدود نرمال خواهد بود.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نمایندگان منتخب ملت در مجلس خبرگان رهبری تأکید کردند:

لزوم بسیج حداکثری همه نیروها در مقابل
تهاجم حداکثری دشمنان ایران
حضرت آیتا ...خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی صبح پنجشنبه
در دیدار نمایندگان منتخب ملت در مجلس خبرگان رهبری ،با تأکید
بر ضــرورت ایجاد یک گفتمان و فهم عمیق عمومی دربــاره «نــوع و
چگونگی مواجهه کشور و افراد مؤثر با چالش ها و حوادث» به تبیین
یازده دوگانه مطرح در این زمینه پرداختند و خاطرنشان کردند :در
مقابل تهاجم حداکثری دشمنان باید به بسیج حداکثری امکانات
و تواناییها و نیروهای خود اقدام کنیم تا در پرتو باور عمیق مردم و
مسئوالن به ذکر الهی و توکل به خدا ،پروردگار وعده های صادق خود
را درباره ملت بزرگ ایران محقق سازد.
بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی را که پایگاه اطالع رسانی
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا ...العظمی خامنه ای ،در ستون
«پیامکهای این دیدار» منتشر کرده است از نظر می گذرانیم.
رهبر انقالب در دیــدار اعضای مجلس خبرگان رهبری گفتند :اگر
ما از موقعیت و جایگاه خود در منطقه و از این واقعیت که دشمن در
منطقه از ما حساب میبرد ،مطلع نباشیم ،یکجور عمل خواهیم کرد
اما اگر نسبت به این واقعیات آگاهی داشته باشیم ،جور دیگری عمل
خواهد شد .کسانی که درباره حضور جمهوری اسالمی ایران در منطقه
مطالب و سخنان نادرست و نابه جایی را مطرح میکنند ،در واقع در
حال کمک به نقشه دشمن هستند.رهبر انقالب تأکید کردند :دشمن
واقعی ما آمریکاست و در شناخت دشمن خود دچار خطا نخواهیم شد.
آمریکا و صهیونیستها همه امکانات و تواناییهای خود را بر ضد ملت
بسیج کرده اند و غربیها و اروپاییها در حاشیه آنها با ایران دشمنی

طرح جدید کاهش سقف سرعت خودروها بررسی میشود
شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با مهر با اشاره به این که
بررسی کاهش حداکثر سرعت در جادهها در کمیسیون ایمنی راهها در دست بررسی است،
اظهارکرد :این موضوع یک شنبه در یکی از کارگروهها بررسی و اعالم نظر خواهد شد .دبیر
کمیسیون ایمنی راهها افزود :طرح اخیر مربوط به همه ناوگان ها و در حال بررسی است.
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اخبار

زمان سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقالب در حرم
مطهر امام رضا(ع)

مهر :آیت ا ...علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی
از سخنرانی نــوروزی رهبر معظم انقالب در بعدازظهر روز اول
فروردین در حرم مطهر امام رضا(ع) خبر داد .وی افزود :مراسم
سخنرانی رهبر معظم انــقــاب از ساعت  ۱۵پنج شنبه اول
فروردین در حرم مطهر رضوی آغاز خواهد شد و مردم والیتمدار
ایران اسالمی از سخنان ایشان بهره مند خواهند شد.

روی خط سیاست
عمران خان :کمک های ایران به پاکستان را هرگز
فراموش نمی کنیم

ایرنا :نخست وزیر پاکستان با تاکید بر تقویت بیش از پیش روابط میان
تهران و اسالم آباد گفت :ما هرگز کمک های ایران را در زمان های
دشوار فراموش نمی کنیم .عمران خان جمعه افزود :ایران کشور
همسایه ماست و دو کشور از روابط برادرانه ای برخوردار هستند.

پارلمان انگلیس به تعویق برگزیت رای داد
میکنند .آنها در مقابل ایران دست به تهاجم حداکثری زده اند اما اگر
ما به بسیج حداکثری امکانات و تواناییهای خود اقدام کنیم ،به فضل
الهی سنگینترین شکست تاریخ آمریکا را نصیب این کشور خواهیم
کرد.
رهبر انقالب خاطرنشان کردند :مرزهای فرهنگی همچون مرزهای
جغرافیایی نیاز به مراقبت دارند تا دشمن با فریب و خدعه و نفوذ بر
فضای مجازی و فرهنگ کشور مسلط نشود .نباید ب ه خاطر تعصب به جا
علیه دشمن ،مخالفان نظر خود را به همراهی با دشمنان منتسب کرد.
وقتی فالن کنوانسیون یا معاهده در کشور مورد بحث است و موافقان
و مخالفان استدالل خود را مطرح میکنند دوطرف نباید یکدیگر را به
همراهی با دشمن متهم کنند و به جان هم بیفتند.

از میان خبرها
ظریف :دورویی غربی ها
درحمایت از اسالم هراسی باید متوقف شود

صادرات غیرنفتی ایران
به مرز  ۴۰میلیارد دالر رسید

وزیر امور خارجه در حساب کاربری خود در توئیتر در واکنش به
کشتار مسلمانان در مسجدی در نیوزیلند و اهانت صهیونیست
ها به مسجد و سجاده مسلمانان نوشت :بی مجازات بودن ترویج
نژادپرستی در به اصطالح دموکراسی غربی به این می انجامد که در
فلسطین مزدوران اسرائیلی با ورود به مسجد به مسلمانان اهانت و
در نیوزیلند تروریست ها کشتار  49نمازگزار را به صورت زنده پخش
کنند .به گــزارش ایرنا« ،محمد جواد ظریف» در ادامــه این توئیت
تصریح کرد :تزویر و دورویی غربی ها در حمایت از اسالم هراسی به
نام آزادی بیان باید متوقف شود.

سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت :صادرات غیر نفتی کشورمان
در  ۱۱ماه امسال به مرز  ۴۰میلیارد دالر رسید که نسبت به مدت
مشابه پارسال  ۷۵صدم درصد کاهش داشت.
به گزارش تسنیم ،محمدرضا مودودی در گفت و گوی ویژه خبری
افزود :در صادرات غیر نفتی  10ماهه امسال نسبت به مدت مشابه
پارسال رونــد رو به رشــدی داشتیم اما در  11ماه امسال نسبت
به پارسال کاهش داشتیم .وی ادامه داد :بیشترین دلیل کاهش
صــادرات غیر نفتی ما در این یازده ماه ،میعانات گازی بود زیرا با
محدودیت فروش مواجه شد.

ثبت نام  ۹هزار معلم در طرح معلم تمام وقت
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ثبتنام  ۹هزار نفر در طرح معلم تمام وقت گفت :به طور میانگین  ۵۰۰هزار تومان به
حقوق این دسته از معلمان اضافه میشود .علی ا ...یار ترکمن در گفتوگو با تسنیم افزود :البته هنوز اطالعات اسفند را جمعبندی نکردهایم اما آن گونه
م تماموقت هستند.
که به صورت غیررسمی اطالعات کسب کردم حدود  11هزار نفر در اسفند متقاضی شرکت در طرح معل 

ایرنا :پارلمان انگلیس پس از مخالفت با طرح مورد نظر دولت «ترزا
می» درباره نحوه خروج از اتحادیه اروپا ،شامگاه پنج شنبه به الیحه
تعویق برگزیت رأی موافق داد.

ایران خواستار حل مسالمت آمیز تنش بین هند و
پاکستان است
ایرنا :عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه از گفت و گوی تلفنی
با همتای پاکستانی خود خبر داد و افزود :جمهوری اسالمی ایران
خواستار حل مسالمت آمیز تنش ها بین هند و پاکستان است.

کره شمالی :ترامپ فرصت طالیی صلح را از دست داد
فارس« :چو سون هوی» معاون وزیر خارجه کره شمالی با بیان این
که واشنگتن در نشست ویتنام فرصت طالیی صلح را از دست
داد ،تاکید کرد :پیونگ یانگ تمایلی به ادامه این نوع از مذاکرات
با آمریکا ندارد.

از گوشه و کنار
ورود اولین محموله دام زنده با کشتی

مهر :حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از ورود
اولین محموله دام زنده با کشتی به کشور خبر داد و گفت :تا پایان
امسال ،واردات دام زنده به  ٩٠هزار رأس می رسد.

ممنوعیت پرواز بوئینگ  ۷۳۷در آسمان ایران
ایسنا :پرواز بوئینگ  ۷۳۷مکس بر فراز آسمان ایران ممنوع شد.

رشد  ۲درصدی قیمت سکه در یک هفته
ایسنا :محمد کشتیآرای یک کارشناس بازار طال و سکه گفت :در
هفتهای که گذشت قیمت سکه به طور متوسط دو درصد رشد داشت.

تولید نفت ایران  ۱۲هزار بشکه در روز افزایش یافت
مهر :سازمان اوپک اعالم کرد :تولید نفت ایران  ۱۲هزار بشکه
در روز افزایش یافت.

