
اسکناس تا نخورده!
قیمت فروش هر بسته اسکناس نو در بازار آزاد ۲۰ تا ۱۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده و دالالن می گویند 
بسته های اسکناس درشت به میزان کافی موجود بوده ولی اسکناس های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ تومانی نایاب 
است. به گزارش مهر بانک مرکزی به رسم پایان هر سال، اسامی بانک ها و شعب منتخب توزیع کننده 
اسکناس نو را اعالم می کند و امسال نیز چنین شده است، بر این اساس قرار است از روز شنبه آتی ۲۲ 

صفحه 5اسفندماه شعب منتخب نسبت به توزیع اسکناس های نو به میزان کافی اقدام کنند ...
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مربی تیم والیبال پیکان دچار 
ایست قلبی شد

ظریف در ادامه تور آسیایی خود، وارد سنگاپور شد

تور آسیایی آقای وزیر
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشته راهی دومین کشور آسیایی در تور ۱۱ روزه 

خود شد. ظریف دوشنبه شب به وقت محلی وارد سنگاپور شد و مورد استقبال مقامات وزارت امور خارجه 
این دولت - شهر جنوب شرق آسیا قرار گرفت. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان و هیئت همراه از 

صبح امروز مذاکرات خود را با مقامات بلندپایه این کشور آغاز کرد تا مناسبات اقتصادی دو کشور توسعه 
بیشتری یافته و ارزش تبادالت دو جانبه به پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر دالر سال ۲۰۱۱ باز گردد. وزیر 

خارجه کشورمان در نشستی که با ایرانیان مقیم سنگاپور در هتل »شانگری ال« این 
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مربی تیــم والیبال پیــکان در تمرین امروز 
)سه شــنبه( این تیم دچار ایست قلبی شد، اما 
بــا احیای قلبی بــه زندگی 
بازگشــت. درحالــی که 
سایت فدراسیون والیبال 

دقایقی پیش  ...

وظیفه حساس خبرگان، مراقبت از هویت والیت فقیه است

خوشحالم که بار خبرگان از دوشم برداشته شد
صفحه 2
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آیــت اهلل جنتــی دبیر شــورای 
نگهبــان  گفت: عده ای در تالش 

بودند که  ...

مرحله نهایی رزمایش موشــکی 
اقتــدار والیــت توســط ســپاه 

پاسداران در  ...

صادق زیباکالم با بیان اینکه عارف 
و ظریف می توانند گزینه های جدی 

برای  ...

 فشار سنگینی 
بر شورای نگهبان 

وارد شد

آغاز رزمایش 
موشکی اقتدار 

والیت سپاه

ممکن است 
روحانی سال ۹۶ 

کاندیدا نشود

نتیجه انتخابات برای برخی غیرمترقبه بود

شورای عالی امنیت به موضوع 
ممنوع التصویری ورود کند

سخنگوی دولت در ارتباط با ممنوع التصویری رئیس 
دولــت اصالحات، اظهار کرد: ما فقط نمی خواهیم 
پیرامون این موضوع صحبــت کنیم. قصدمان این 
اســت که اگر تصمیمی گرفته شــود شــورای عالی 
امنیــت ملی در مــورد آن صحبت کنــد. محمدباقر 
نوبخت ابــراز امیدواری کرد با توجــه به آنکه رئیس 
شــورای عالی امنیــت، رئیس جمهور هســتند و به 
ایــن موضوع پرداختنــد دبیر شــورای عالی امنیت 
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اذعان علنی وزیر جنگ 
اسرائیل به حمایت از داعش
طی حدود پنج ســالی که از آغاز درگیری ها و جنگ 
داخلی در ســوریه می گذرد، خبر هــا و گزارش های 
متعددی درباره حمایت رژیم اســرائیل از گروه های 
تروریســتی در این کشور منتشــر شده است. اکنون 
یکی از مقامات ارشد این رژیم به طور رسمی و علنی 
به این موضوع اشــاره کرده و گفته اســرائیل، گروه 
تروریستی داعش را به ایران ترجیح می دهد. نشریه 
»امریکــن اینترســت« در مطلبــی بــه مواضع وزیر 
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 عوامل اثرگذار 
بر بازار مسکن سال آینده

در سال 94 عوامل زیادی همچون اجرای برجام، افزایش 
سقف تســهیالت مسکن، کاهش نرخ ســود بانکی و... 
وجود داشت که در بازار مسکن دخیل بودند، اما این عوامل 
آنچنان تاثیری در این بازار ایجاد نکردند که کارشناســان 
و فعاالن بازار رونق را احســاس کنند. اما آیا در سال جدید 
عواملی وجود دارد که بتواند بازار مسکن را از رکود خارج کند؟
محمــود جهانی گفت: اولیــن عامل اثرگــذار، وضعیت 
رشــد اقتصادی و اقتصاد کالن مملکت است، یعنی اگر 
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 خرید از قنادی 
بهترین راه نیست!

برخی از افراد دوســت دارند شــیرینی های نوروز را 
خودشــان در منزل تهیه کنند، این کار نه تنها باعث 
تنوع می گردد، بلکه یک نشــاط و شــادابی خاصی 
میان اعضای خانواده ایجاد می کند. همچنین تهیه 
و پخت شــیرینی نوروز در خانه برای ســالمت خود 
و افراد خانواده تان مفید اســت. متاســفانه در تهیه 
شیرینی های نوروزی اغلب از روغن نباتی هیدروژنه، 
روغن قنادی یا کره اســتفاده می شــود و به ندرت از 
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 دکتر ظریف هم جزو 
باند اصفهانی هاست!

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن در حالی که این تیم را 
بهترین تیم سال 94 می نامد، امیدوار است که روند 
موفق این تیم در ســال 9۵ هم ادامه داشــته باشد.
سعید آذری در گفت وگو با ایســنا، درباره نتایج اخیر 
ذوب  آهن در لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر، اظهار 
کرد: هیچ فشــاری روی تیم ما وجود نداشــت. ما با 
تیم هایی مانند ســپاهان، اســتقالل، پرسپولیس، 
فوالد و اســتقالل اهواز مســاوی کردیم. مســاوی 
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معنی حذف فیزیکی سایر گروه ها، افراطی گری است


