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افزایش  ۱۵درصدی حقوق کارمندان کفاف زندگی آنان را نمیدهد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :افزایش  ۱۵درصــدی حقوق کارمندان کفاف
زندگی آنان را نمیدهد و سنخیتی با تورم  ۴۲درصدی کشور ندارد.محمود بهمنی در گفت
و گو با مهر در واکنش به افزایش قیمت برخی کاالها و خدمات طی روزهای اخیر ،اظهارکرد:
علت این گرانیها فضای روانی موجود در جامعه است که باید این فضا از سوی مسئوالن ذی
ربط کنترل شود .وی تصریح کرد :میزان افزایش حقوق کارکنان دولت باید با تورم ۴۲
درصدی کشور سنخیت داشته باشد که پیشنهاد دولت یعنی افزایش  ۱۵درصدی حقوق آنان ،کافی نیست.

رکورد بیسابقه بازار بورس
با وجود افزایش قیمت دالر و کاهش رفت و آمد مردم در شهر ،بازار بورس اوراق بهادار تهران
رونق خود را دارد و دیروز با افزایش  5هزار و  881واحد به رکورد بیسابقه  524هزار و
 394واحد رسید .به گزارش فارس ،شاخص کل با معیار هموزن  3هزار واحد رشد کرد و به
رقم  173هزار و  944واحد رسید .ارزش روز بازار در بورس تهران به بیش از هزار و 908
تریلیون تومان رسید.

ادامه پیشروی های نیروهای مقاومت سوری در حومه «ادلب»
نیروهای مقاومت سوری در ادامه پیشروی های گسترده در حومه «ادلب» بر چند منطقه
دیگر مسلط شدند .به گزارش مهر ،نیروهای مقاومت سوری به پیشرویهای خود در ادلب
ادامه میدهند .بر اساس این گزارش ،نیروهای سوری در ادامه این پیشرویها ،کنترل
مناطق جدیدی در ادلب را به دست گرفتند .بدین ترتیب ،مناطق أم الصیر ،حسانه ،ترمال،
الفقیع و کرسعه در کنترل کامل نیروهای مقاومت سوری هستند.

گوناگون
شنبه؛ واریز مرحله چهارم حمایت معیشتی

تسنیم :سخنگوی سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد :چهارمین مرحله حمایت معیشتی ساعت  ۲۴شنبه ۱۰
اسفند واریز خواهد شد .مهدی قمصریان اعالم کرد :چهارمین مرحله حمایت معیشتی ساعت  24شنبه 10
اسفند و بر اساس بعد خانوار به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود .در این مرحله  286149خانوار
جدید که درخواست بررسی مجددشان تأیید شده به فهرست خانوارهای دریافتکننده اضافه شدهاند و
هرچهارمرحله را یک جا دریافت خواهند کرد.

شیوع کرونا تاثیری در قیمت مرغ نخواهد داشت
ایسنا :محمد یوسفی ،رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی اعالم کرد که شیوع بیماری
کرونا و افزایش تقاضای خرید مرغ ،تاثیری در قیمت مرغ نخواهد داشت.

«فتحا...زاده» مدیرعامل استقالل شد
ایسنا :اسماعیل خلیلزاده ،رئیس هیئت مدیره استقالل از انتخاب علی فتحا ...زاده به عنوان مدیرعامل
استقالل خبر داد.

قطع برق و آب برخی روستاهای سیل زده
ایسنا :میثم جعفرزاده ،مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو {ظهر دیروز} گفت :بر
اثر بارش برف و باران و وقوع سیل در استان لرستان ،برق  ۳۷روستا و آب  ۲۳روستا قطع شده و در استان
کهگیلویه و بویراحمد نیز برق  ۱۰۰روستا قطع است.

تست کرونا در مقابل در منازل انجام نمیشود
ایسنا :سرهنگ علیرضا ناصرینژاد ،معاون هماهنگ کننده پلیس پیشگیری تهران بزرگ
درباره انتشار خبری مبنی بر سودجویی و سرقت برخی افراد از شهروندان در پوشش انجام
تست کرونا در مقابل در منازل گفت  :برابر بررسیها و پیگیریهای انجام شده از سوی
وزارت بهداشت هیچگونه تستی مربوط به بیماری کرونا در مقابل در منازل انجام نمیشود و
از این رو اگر شهروندان با چنین مواردی روبهرو شدند باید بدانند که این مراجعه ها از سوی
وزارت بهداشت و دستگاههای مجری نیست.
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رئیس جمهور:

هیچ تصمیمی برای قرنطینه محل
یا شهری مطرح نیست
رئــیــس جــمــهــور بــا تــاکــیــد بــر ای ــن کــه هیچ
تصمیمی بـــرای قرنطینه محل یــا شهری
مطرح نیست و مردم به شایعات توجه نکنند،
اظهارکرد :تصمیم گیری در مــورد تعطیلی
یا ایجاد هرگونه محدودیتی به خاطر کرونا
با ستاد ملی مبارزه با کروناست .به گزارش
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت
االســام و المسلمین دکتر حسن روحانی
روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت تاکید
کرد :کرونا نباید به سالح دشمنان ما برای به
تعطیلی کشاندن کار و تولید در کشور تبدیل
شــود .همچنین بــه گ ــزارش ایــرنــا ،روحانی
اظهارکرد :مثل همه حوادثی که گاه و بیگاه
کشور با آن مواجه شده است و ملت و دولت
در کنار هم و با همکاری و برخورد هماهنگ از
آن عبور کردند ،مسئله مواجه شدن با ویروس
کرونا هم از همین روال پیروی میکند .وی
یــادآورشــد :خوشبختانه در عرض یک تا دو
هفته اخیر ،تالشهای بسیار خوبی در کشور

در بخش پیشگیری ،تشخیص ،قرنطینه افراد
و درمــان انجام گرفته اســت .رئیس جمهور
خاطرنشان کرد :همه مواد غذایی ،مواد اولیه
و حتی شویندهها هم که این روزها مقداری

کم بوده در روزهای آینده جبران خواهد شد
و در انبارها وجــود دارد و مــردم هیچ گونه
نگرانی از این نظر نداشته باشند .روحانی
در ادامــه تصریح کرد :به هیچ عنوان آماری
که وجود دارد ،نه کم و نه زیاد میکنیم و نه
بزرگنمایی و نــه کوچک نمایی میشود.
رئیس دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد:
نباید بــگــذاریــم آمریکا ویـــروس جــدیــدی را
بر ویــروس کرونا ســوار کند ،به نام تعطیلی
فعالیتهای اجتماعی و تــرس فوقالعاده؛
این توطئهای است که امــروز میبینیم و در
تبلیغات خارجی هم شما میبینید؛ یکی
از مسئوالن رده بــاالی آمریکا هم راجــع به
کرونای ایران حرف میزند؛ خودشان آن جا
در آمریکا گرفتار کرونا هستند.
در آنفلوآنزا  ۱۶هــزار کشته دادنــد و برای
خــودشــان نمیگویند .ایــن جا روی خــود را
به سمت ایران چرخاندهاند و با مردم ایران
صحبت میکنند.

از میان خبرها

تخصیص  ۶۰لیتر بنزین نوروزی
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال  ۹۹از اختصاص ردیف بودجه جدید به رتبهبندی معلمان ،اعمال سیاستهای جدید
درباره ساخت و عرضه مسکن و تخصیص  ۶۰لیتر بنزین نوروزی برای خودروها در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد.
هادی قوامی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت توضیح داد :یارانه معیشتی و یارانه نقدی باوجود داشتن دو پیشنهاد ،تفکیک
نشد و کمیسیون بر نظر خود اصرار ورزید .در مورد حقوق کارکنان دولت نیز تصمیم گرفته شد ردیف جدیدی برای تطبیق
رتبهبندی معلمان با حکم برنامه ششم توسعه گذاشته شود تا آن چه مدنظر معلمان است مورد توجه قرار گیرد .قوامی با بیان این
که پایه حقوق کارکنان دولت  2میلیون و  800هزار تومان باقی ماند ،اضافه کرد :افزایش  15درصدی اعمال میشود و افزایش حقوقها همچنان
پلکانی نشده است .وی با اشاره به مصوبات جدید کمیسیون تلفیق درخصوص مسکن ،افزود :پیشنهاد داده شد دولت با زمینهای در اختیار خود،
زمینه ساخت و عرضه واحدهای مسکونی را در قالب مشارکت با بخش خصوصی (با اولویت رعایت الگوی مصرف) فراهم کند تا افراد فاقد مسکن
و متقاضی این واحدها -که عموم ًا از قشر کم درآمد جامعه هستند -صاحب خانه شوند .وی همچنین از تخصیص  60لیتر بنزین نوروزی برای
خودروها خبر داد و گفت :به شرط تصویب در صحن علنی ،فروردین عالوه بر  60لیتر سهمیه خودروها 60 ،لیتر نیز برای مسافرت به خودروها
تخصیص داده میشود .صاحبان خودروها تا  3ماه برای استفاده از آن فرصت دارند.

آمار وزارت بهداشت درباره مبتالیان و فوت شدگان کروناویروس

رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتالیان و فوت شدگان کروناویروس در کشور را اعالم کرد .به گزارش ایسنا،
دکتر جهانپور در بیان آخرین آمارهای کووید ۱۹ -در کشور گفت  :بررسیهای انجام شده از روز سه شنبه تا پیش از ظهر
چهارشنبه روی موارد مشکوک کووید19 -مشخص کرد که  ۴۴نفر ابتالی قطعی شان به کرونا ،تایید شده است و  ۴۴نفر
مبتالی جدید هستند که از این تعداد  ۱۵نفر در استان قم ۹ ،نفر در استان گیالن ۴ ،نفر در تهران ،یک نفر در استان مرکزی،
 ۳نفر در خوزستان ۲ ،نفر در سیستان و بلوچستان ،یک نفر در استان کرمانشاه ،یک نفر در اردبیل ،یک نفر در مازندران ،یک
نفر در لرستان ،دو نفر در فارس ،یک نفر در استان سمنان ،دو نفر در کهگیلویه و بویراحمد و یک نفر در هرمزگان هستند .وی همچنین گفت :از
این  ۴۴نفر جدید چهار نفر فوت کردند و شمار جان باختگان به  ۱۹نفر افزایش یافت.
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اخبار

روی خط سیاست
شورای نگهبان صحت انتخابات مجلس در  ۳۴حوزه
انتخابیه را تایید کرد
ایــرنــا :عباسعلی کدخدایی ،سخنگوی شــورای
نگهبان تاکید کــرد :امروز(چهارشنبه) پــس از
بــررســی شکایات و گــزارشهــای واصــلــه ،صحت
انتخابات مجلس شورای اسالمی در  ۳۴حوزه انتخابیه مورد تایید
شورای نگهبان قرار گرفت.

«اینستکس» تقریب ًا به مراحل عملیاتی رسیده است
مهر :عراقچی ،معاون سیاسی وزیر امور خارجه
ایـــران کــه بـــرای شــرکــت در نشست کمیسیون
مشترک برجام در وین حضور داشت ،در پایان این
نشست در جمع خبرنگاران گفت :در این جلسه ایدههای جدیتر
و متمرکزتری از سوی کشورهای اروپایی برای تقویت سازوکار
اینستکس ارائه شد .اینستکس تقریب ًا به مراحل عملیاتی رسیده
است و این که چگونه میتوان آن را تقویت کرد ،مورد بحث قرار
گرفت.

تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان به تعویق افتاد
تسنیم« :زلمای خلیلزاد» نماینده ویــژه آمریکا در امــور صلح
افغانستان در توئیتی از تعویق برگزاری مراسم تحلیف رئیس
جمهور جدید افغانستان تا  9مارس ( 19اسفند) خبر داد.

«ماهاتیر محمد» خواستار تشکیل دولت وحدت ملی
در مالزی شد
مهر« :ماهاتیر محمد» نخست وزیر مستعفی مالزی در
تازهترین موضعگیری خود دربــاره دولت آینده این
کشور خواستار تشکیل دولت متحد شد.

دولت در خصوص« » FATFبیانیه داد
ایرنا :دولت در بیانیه ای در خصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی
( )FATFدر مــورد ایــران تصریح کــرد :باید موانع موجود بر سر
راه تصویب دو الیحه مرتبط با  FATFرفع گردد و بهانه از دست
بدخواهان ایران گرفته شود.

از گوشه و کنار
افزایش  ۸۰۰تومانی نرخ دالر و  20هزار
تومانی قیمت سکه

ایرنا :دالر در صرافیهای بانکی ،روز چهارشنبه با
افزایش  ۸۰۰تومانی قیمت نسبت به روز معامالتی
قبل از آن به نرخ  ۱۵هزار و  ۶۰۰تومان فروخته
شد .قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید هم دیروز با افزایش
حدود  ۲۰هزار تومانی نسبت به روز معامالتی قبل از آن به بهای
 ۶میلیون و  ۱۲۰هزار تومان فروخته شد.

اظهارنظر فیفا درباره انتخابات فدراسیون فوتبال ایران
میزان :فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) اعالم کرده در صورتی که
انتخابات فدراسیون فوتبال ایران برگزار شود ،غیرقانونی خواهد بود.

