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جواد آگاهی

مشاوره برای رنگ لباس
گفته می شود تعدادی از کاندیداهای احتمالی طبق مشورتی که با مشاوران خود کردهاند قرار بود روز
آخر به فرمانداری حوزه انتخابیه موردنظر مراجعه کنند اما اتفاقی که برای چندین نامزد به دلیل کسر
مدارک رخ داد سبب شد برخی تصمیم خود را عوض کنند و روزهای قبل از  16آذر را برای ثبتنام در
نظر بگیرند.
شنیدهشده برخی از این کاندیداها برای آن که بیشتر توجه مردم را هنگام ثبتنام جلب کنند ساعتها با
مشاورانی در تهران گفتوگو کردهاند و حتی برای رنگ لباس و پوشش خود از آنها مشورت گرفتهاند!

آبالغ ،حادثه و ایمیدرو
خبر فوت چهارمین نفر طی امسال در معدن آلبالغ اسفراین روز گذشته سبب اندوه شد .در این میان،
برخی نوشتند چرا مسئوالن استان اجازه میدهند این افراد جان خود را به خطر بیندازند و برای اندکی
پول این گونه دچار حادثه و مرگ شوند؟
آلبالغ داستان منحصربهفردی دارد .برخی افراد نهتنها از اسفراین بلکه از استانهای دیگر برای کسب
مبلغی به این نقطه می آیند و ساعتها به طور شبانه در دل کوه تردد و خطرات بسیاری را تحمل میکنند.
کاربران فضای مجازی در گروههای مختلف بهخصوص گروههای اسفراین به این موضوع واکنش منفی
نشان دادند.
یکی از کاربران نوشت :این معدن باید شاهد مرگ چند نفر دیگر باشد تا مسئوالن اقدام درستی انجام
بدهند؟!
پس از پیگیری مشخص شد :طی تفاهمنامهای که امضای مسئوالن بسیاری از جمله ایمیدرو ،منابع
طبیعی ،صمت و ...وجود دارد این معدن به ایمیدرو واگذارشده و قرار است پس از پایان سرما اقدامات
اساسی برای سروسامان دادن به آن انجام شود.

رفع مسئولیت
شنیده شده برخی مدیران ب ه منظور حمایت از گزینه مورد نظرشان در انتخابات مجلس شورای اسالمی،
تعدادی از نیروهای اداری خود را از پستی که در آن فعالیت میکردند رفع مسئولیت کرده اند و به آنها
گفتهاند برای حمایت از گزینه موردنظر تالش کنند.
طی روزهای گذشته معاون سیاسی استاندار به مدیران دستور داده است رفتار شائبه برانگیزی برای
حمایت از کاندیدایی انجام ندهند و به نظر می رسد به همین منظور این مدیران برای فرار از عواقب این
هشدار ،چنین تصمیمی گرفتهاند و به طور غیر مستقیم در حال تالش برای جلب توجه کاندیداهایی
هستند که احتمال رأی آوردن آنها باالست.
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ظریف :از هر ابتکاری برای کاهش
تنش در منطقه استقبال میکنیم

با من به فرمانداری می آیید؟!

اخبار
متقاضیان حمایت معیشتی که کد رهگیری دریافت نکردند چه کار کنند؟
سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن حمایت معیشتی گفت :متقاضیانی که کد رهگیری
دریافت نکردند با مراجعه به سایت و وارد کردن کد ملی و شماره حساب یارانه خود ،ثبت
درخواست کنند.
به گزارش مهر ،حسین میرزایی در گفت و گوی زنده تلویزیونی درباره علت ارسال نکردن کد
رهگیری برای برخی متقاضیان اظهارکرد :تاکنون  ۴میلیون پیامک برای متقاضیان ارسال
شده است اما بنا به دالیل مختلف برخی متقاضیان هنوز پیامکی دریافت نکرده اند.
سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن حمایت معیشتی افزود :در برخی موارد حتی تا  ۵مرتبه ارسال مجدد
پیامک داشتیم اما بعد از تماس متوجه شدیم تلفن همراه فرد خاموش است ،حال برای رفع دغدغه مردم
از صبح سه شنبه افرادی که درخواست خود را در سامانه  *۶۳۶۹#ثبت کردند ولی پیامک حاوی کد
رهگیری را دریافت نکردند می توانند با وارد کردن کد ملی و شماره حسابی که در سازمان هدفمندی یارانه
ها ثبت شده است و به این حساب یارانه واریز می شود ،در سایت  hemayat.mcls.gov.irدرخواست خود
را ثبت کنند.

کنفرانس جــامــع و فــراگــیــر بــا حــضــور همه
کشورهای ذی نفع میتواند مفید باشد.

 I Iاروپا به جای تهدید ایران ،به کودکان
پروانهای دارو برساند

همچنین به گــزارش مهر ،وزیــر امــور خارجه
ایـــران در یــادداشــت مــجــازی نــوشــت :اروپــا
به جای تهدید ایــران ،به کودکان پروانهای

دارو برساند .محمدجواد ظریف ،در حساب
کاربری خود در توئیتر نوشت :اتحادیه اروپا و
سه کشور اروپایی (فرانسه ،انگلیس و آلمان)
و سوئد به عنوان سهامدار آینده اینستکس به
جای تهدیدات متکبرانه یا وعدههای کاغذی
توخالی باید ابتدا کار را با یک اقــدام خیلی
ساده شروع کنند.

 ۷۹نفر از عوامل موثر در اغتشاشات اخیر خوزستان دستگیر شدند
مدیر کل ضد تروریست وزارت اطالعات اعالم کرد :با اقدامات شبانه روزی سربازان گمنام
امام زمان (عج) در استان خوزستان ۷۹ ،نفر از عناصر اصلی حمله به مراکز عمومی و
خصوصی ،پایگاه های نظامی و انتظامی و مردم شناسایی و در حین و بعد از اغتشاشات
دستگیر شدند .به گــزارش مهر ،وی افــزود :از این افــراد  ۱۳قبضه انــواع اسلحه از جمله
کالشنیکف و کلت کمری ،لباس نظامی ،پالک جعلی خودرو و تابلوی ایست و بازرسی کشف
و ضبط شد .سه تیم تروریستی که با حمایت یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس آموزش های ویژه دیده بودند
و نقش مهمی در حمله به مراکز دولتی و شلیک به حافظان امنیت و مردم داشتند ،دستگیر شدند که یکی از
اتباع این کشور نیز جزو دستگیرشدگان است.
مدیر کل ضد تروریست وزارت اطالعات بیان کرد :چندین تیم تروریستی که برنامه ریزی یا نقش موثری در
خرابکاری و حمله به مراکز حساس و مردم داشتند ،شناسایی و دستگیر شدند که در آینده ای نزدیک به سمع
و نظر مردم بصیر کشور خواهد رسید.

آغاز دوباره ثبتنام در طرح اقدام ملی مسکن از فردا
ثبتنام در طرح اقدام ملی مسکن که به حالت تعلیق درآمده بود با اتصال اینترنت مجدد ًا از
چهارشنبه آغاز میشود که در این مرحله نامنویسی از متقاضیان پنج استان همدان ،یزد،
چهارمحالوبختیاری ،خوزستان و کرمانشاه انجام خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،متقاضیان طرح اقدام ملی میتوانند جهت ثبتنام به نشانی tem.mrud.ir
مراجعه کنند .ثبت نام در طرح مسکن ملی در استان تهران نیز بر اساس اعالم وزیر راه و
شهرسازی اواخر آذر خواهد بود.

جهانگیری :نفت را به روشهای دیگر میفروشیم
معاون اول رئیس جمهور گفت :آمریکاییها بهرغم حداکثر فشار روانی و اقتصادی نتوانستند
صــادرات نفت خام ایــران را به صفر برسانند و ما نفت را به روشهــای دیگر میفروشیم.
«اسحاق جهانگیری» دوشنبه در آیین بیست و سومین سالروز ملی صادرات اظهارکرد:
آمریکاییها فشار حداکثری خود را بر زندگی مردم ایران متمرکز کرده اند ،شرایط کنونی
جزو سخت ترین شرایط پس از انقالب اسالمی است.

عراقچی :برجام یک توافق برد برد بین المللی بود
«عباس عراقچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران که به ژاپن سفر
کرده است ،گفت :برجام یک توافق سیاسی برد  -برد بود که از طریق یک توافق سازنده بین
المللی به دست آمــد .به گــزارش ایرنا ،عراقچی دوشنبه در پنل اختصاصی «اقدامات
قدرتهای کلیدی در خاورمیانه و تاثیر آن ها بر امنیت بین المللی» در توکیو افزود :برجام
تنها یک توافق بین ایران و آمریکا نیست بلکه یک توافق بین المللی است.

عامالن آزار یک کودک در فردیس بازداشت شدند
حسن جهانشاهلو ،دادستان عمومی و انقالب فردیس در گفتوگو با خبرگزاری میزان از
بازداشت عامالن آزار یک کودک خبر داد و گفت :این افراد بامداد دوشنبه دستگیر شدند.
در پى انتشار ویدئویى در فضاى مجازى مبنى بر آزار یک کودک و متاثر شدن افکار
عمومى ،حاجى رضا شاکرمى ،دادستان عمومى و انقالب مرکز استان البرز از ورود
مدعى العموم خبر داده و گفته بود :دستورات قضایى الزم در این خصوص صادر شده
است و موضوع در دست بررسى قرار دارد.

سهم «صفر» فوتبال ایران از جوایز بهترینهای آسیا
مراسم انتخاب بهترینهای سال  ۲۰۱۹فوتبال آسیا به میزبانی کشور هنگ کنگ برگزار
شد و ایران در هیچ بخشی نتوانست عنوان بهترین را از آن خود کند .به گزارش مهر ،مهم
ترین جایزه این مراسم را شاید بتوان انتخاب بهترین بازیکن مرد دانست .در این بخش سه
کاندیدا یعنی علیرضا بیرانوند (ایران) ،تومواکی ماکینو (ژاپن) و اکرم عفیف (قطر) حضور
داشتند.
برای اهدای این جام ،شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و اینفانتینو رئیس فیفا به طور مجدد روی
صحنه آمدند .در این بخش اکرم عفیف به این عنوان رسید و علیرضا بیرانوند ناکام ماند .عفیف در این مراسم
حضور نداشت و ژاوی هرناندز سرمربی باشگاه السد جایزه او را گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص  ۶هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال  ۹۹خبر
داد .محمدباقر نوبخت در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان افزود :مجلس امسال
برای این موضوع  3هزار و  400میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرد و دولت از اختیاری که برای افزایش سقف مربوط به
این کمکها بود ،استفاده کرد و اعتبار مربوط به آن را به  5هزار میلیارد تومان افزایش داد .رئیس سازمان برنامه و بودجه
افزود :تصمیم داریم برای سال  99نیز  6هزار میلیارد تومان اعتبار برای همسان سازی حقوق در نظر بگیریم.

برای همه کسانی که در اتفاقات اخیر دچار خساراتی شده اند باید جبران خسارت صورت گیرد
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت شنیدن درخواست و انتقاد مردم و همچنین برخورد عادالنه و قانونی با اشرار و مخالن
امنیت در جریان حوادث اخیر گفت :برای همه کسانی که در این اتفاقات دچار خساراتی شده اند باید جبران خسارت
صورت گیرد و اطمینان داشته باشند که مورد حمایت قانون قرار دارند .به گزارش خبرگزاری میزان ،آیت ا ...سیدابراهیم
رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به حوادث پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور تصریح
کرد :درخصوص اجرای طرح اشکاالت و انتقاداتی وجود دارد که از جمله آن ،اقناع نشدن افکار عمومی و ایجاد اجماع
نخبگان است .این ایرادات ،موجب اعتراض مردم شد که این اعتراض و درخواست را باید شنید.
رئیس قوه قضاییه درباره خسارت دیدگان این حوادث تاکید کرد :از خسارتهای جانی و مالی مردم نمیتوان گذشت .ما معتقدیم از نظر حقوقی
باید درخصوص این خسارات مدعی بود و درخواست ما از مسئوالن به ویژه دولت این است که به منظور جبران خسارتها فکر و اقدام کنند.
همکاران ما این موضوع را دنبال کنند زیرا برای حقوق مردم باید حساسیت وجود داشته باشد و خسارت دیدگان مطمئن باشند که مورد حمایت
قانون قرار دارند.

«پایتخت  »۶کلید خورد
فارس :تصویربرداری سریال «پایتخت »۶
به کــارگــردانــی سیروس مقدم با حضور
بــازیــگــران اصــلــی در شیرگاه آغ ــاز شد.
گروه تولید این سریال قرار است بعد از
تصویربرداری در شیرگاه و بخشهایی در
تهران راهــی یکی از کشورهای اروپایی
شود.

شاخص بورس  ۱۵۲۴واحد رشد
کرد
ایرنا :شاخص کل در بازار بورس دوشنبه
هــزار و  ۵۲۴واحــد رشــد داشــت کــه در
نهایت این شاخص به رقم  ۳۲۰هــزار و
 ۱۹۴واحــد رســیــد .بــراســاس معامالت
دیروز بیش از چهار میلیارد و  ۲۹میلیون
سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش
 ۲۱هزار و  ۸۱۱میلیارد ریال داد و ستد
شد.

مسدود کردن بخشی از تسهیالت
و سکوت بانک مرکزی
ایسنا :مدتهاست برخی بانکها برخالف
مقررات و شرع ،بخشی از تسهیالت ارائه
شده به مشتری را مسدود میکنند و بانک
مرکزی در این باره سکوت کرده است و
اقدام جدی نمیکند.

نرخ دالر افزایش یافت
ایرنا :نرخ دالر در صرافیهای بانکی دوشنبه
با رشد  ۱۵۰تومانی نسبت به یک شنبه به
رقم  ۱۲هزار و  ۵۵۰تومان افزایش یافت.

ژاپن برای رزمایش آمریکایی ها
جزیره میخرد
فـــــارس :ژاپــــن قــصــد دارد جـــزیـــرهای
غیرمسکونی به ارزش  146میلیون دالر
را خریداری کند و بــرای انجام رزمایش
نظامی در اختیار ارتش آمریکا قرار دهد.

یک سیارک از کنار زمین گذشت
مهر :ناسا هــشــدار داد :صبح دوشنبه،
سیارکی از فاصله  1.4میلیون مایلی
زمین گذشته و عرض آن  ۷۵فوت بوده
است.

امروز ،آخرین فرصت ثبت نام در
آزمون دکتری
مهر :حسین توکلی مشاور عالی سازمان
سنجش و آمــوزش کشور گفت ۱۲ :آذر
 ۱۳۹۸آخــریــن فــرصــت بـــرای ثبت نام
در آزمــون دکترای تخصصی  PhDنیمه
متمرکز سال  ۹۹است.

مهر :دریــابــان علی شمخانی دبیر شــورای عالی
امنیت ملی در دیدار یوسف بن علوی وزیر خارجه
عمان گفت :ائتالفهای منطقهای میتواند بدون
حضور و دخالت بیگانگان ضامن امنیت پایدار در منطقه باشد.

«گروسی» به ایران سفر میکند

«ترامپ» در جلسه استماع استیضاح شرکت نمی کند

از میان خبرها

گوناگون

ائتالفهای منطقهای میتواند ضامن امنیت پایدار در
منطقه باشد

فــارس« :رافائل گروسی» ،مدیر کل جدید آژانس
بینالمللی انرژی اتمی با بیان این که برنامه هستهای
ایــران یکی از اولویتهای سازمان متبوع اوست،
اظهارکرد :قصد دارد در آینده نزدیک به ایران سفر کند .گروسی که
پس از نشست فوقالعاده شــورای حکام آژانــس در وین در جمع
خبرنگاران صحبت میکرد ،گفت :رویکرد او در قبال برنامه
هستهای همه کشورها از جمله ایران« ،قاطع و منصفانه» است.

اختصاص  ۶هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۹

شنیده شده است طی چند شب گذشته بعضی از کاندیداهای احتمالی ضمن تماس با برخی افراد تقریب ًا
نام آشنای شهر به منظور همراه کردن آنها برای حضور در فرمانداری حوزه انتخابیه خود تالش کرده اند.
دراینبین ،بازار وعدهها نیز گرم شده است و برخی افراد بهشرط همراهی قولهایی نیز از کاندیداهای
احتمالی گرفتند.

اخبار

روی خط سیاست

در دیدار وزیر امور خارجه عمان؛

وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر لزوم
کاهش تنشها در منطقه به ویــژه در یمن
افزود :جمهوری اسالمی ایران از هر حرکت و
ابتکاری که با حسن نیت در راستای کاهش
تنشها در منطقه انجام شود ،استقبال و به آن
کمک خواهد کرد.
به گزارش ایرنا« ،محمد جواد ظریف» دوشنبه
در دیدار «یوسف بن علوی» وزیر امور خارجه
عمان با اشاره به نقش خوب و سازنده کشور
همسایه مان عمان ،روابط دو کشور را جامع و
بسیار خوب توصیف و از گسترش و تعمیق هر
چه بیشتر این روابط در همه زمینهها استقبال
کرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی ،اراده ایران برای
گفت وگو با همه کشورهای منطقه را جدی
خواند و افــزود :پویش صلح هرمز در همین
راستا ارائــه شد .یوسف بن علوی وزیــر امور
خارجه عمان نیز در این دیدار شرایط منطقه
ای را نیازمند گفت وگو و تفاهم هر چه بیشتر
دانست و افــزود :در این زمینه برگزاری یک

تحریریه32222211-32247222:
نمابر32247223 :
مسئول تحرىرىه32230028:
تلفن و نمابرسرپرست32230014 :

فارس :پایگاه خبری پالتیکو گزارش داد :کاخ سفید
به اطالع مجلس نمایندگان آمریکا رسانده است که
رئیس جمهور این کشور در جلسه کمیته اطالعات
مجلس درباره استیضاح شرکت نخواهد کرد .در این گزارش آمده
اســت :این تصمیم نشان دهنده این موضوع است که «دونالد
ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به توصیه متحدان خود در دولت و
هم حزبیهایش در مجلس نمایندگان آمریکا گوش کرده است و
نمیخواهد با حضور در جلسه استماع کمیته مجلس در این باره
به روند استیضاح اعتبار دهد زیرا آن ها این فرایند را غیرقانونی و
نامشروع میدانند.

از گوشه و کنار
رصد روزانه  44قلم کاالی تولیدی

فارس :وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :روزانه
 44قلم کاالی تولیدی کشور را در کنار قیمت 100
قلم کاالی مصرفی مردم در بازار رصد می کنیم.
رحمانی اظهار کرد :از  44قلم کاالی تولیدی مشخص شد که جز
دو قلم (خودرو و آلومینیوم) در برخی اقالم با رشد تولید مواجه
بودیم.

افزایش  ۱۵درصدی قربانیان حوادث رانندگی در
مهر ۹۸
مهر :طبق اعــام سازمان پزشکی قانونی ،در مهر امسال هــزار و
 ۶۷۰نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند .این رقم
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  15.4درصد افزایش یافته است.

هشدار درباره فرار  6هزار داعشی از زندان «الناصریه»
عراق
فارس« :ثائر البیاتی» ،دبیرکل شورای عشائر عربی عراق درباره
فرار  6هزار داعشی از زندان مرکزی «الناصریه» در سایه تشدید
ناآرامیهای استان «ذیقار» هشدار داد.

