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رشد ۱۸درصدی تولید
خودروی سواری

مهر  -تولید انواع سواری در هشت
ماهه امسال با حدود  ۸۹۷هزار
دستگاه  ۱۸.۲درصد ،محصوالت
شیمیایی و پتروشیمی با بیش از
 ۳۵.۵میلیون تن ۷.۱درصد و فوالد
خام با بیش از  ۱۳میلیون تن ۹.۲
درصد افزایش داشته است.
آمار تولید انواع سواری در مدت
مشابه سال گذشته حدود ۷۵۹هزار
دستگاه بوده است .اتوبوس ،مینی
بوس و ون نیز در هشت ماهه امسال
با افزایش  ۸۸.۳درصدی نسبت به
سال گذشته روبه رو بود.

بازگشت نرخ محصوالت
لبنی به قبل از افزایش
قیمتها

مهر -سخنگوی سازمان حمایت
از مصرفکنندگان گفت :با
پیگیریهایانجامشده،قیمتاقالم
پرمصرف لبنی در اکثر برندها به قبل
ت ها بازگشت.
از افزایش قیم 
غالمرضا کاوه با اشاره به مصوبه
شماره  ۴۸۰۲۱مورخ 94/۴/16
ستاد هدفمندسازی یارانهها که
براساس آن قیمت محصوالت لبنی
پرمصرف (شیر ،پنیر و ماست) در
گروه اول کاالهای اولویتدار قرار
گرفتهاند ،افزود :با پیگیریهای
سازمان حمایت از مصرفکنندگان
و تولید کنندگان و همکاری سازمان
تعزیرات حکومتی  ،افزایش خود
سرانه قیمت برخی محصوالت
لبنی توسط تعدادی از واحدهای
تولیدکننده محصوالت لبنی متوقف
شدوقیمتمحصوالتمذکوربهقبل
از افزایش قیمتها بازگشت.

عیدی امسال کارمندان
و بازنشستگان
ایسنا  -به گفته سخنگوی سازمان
برنامه و بودجه با توجه به رشد۱۰
درصدی حقوقها در سال ،۱۳۹۷
عیدی کارمندان دولت  ۹۳۰هزار
تومان پیشبینی میشود .سال 96
هیئت دولت ،پاداش پایان سال
کارکنان را  ۷۷۰هزار و  ۵۰۰تومان
تعیین کرد .این رقم در سال ۱۳۹۵
حدود  ۶۸۸هزار تومان بود.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مهمانان سیزدهمین اجالس بین المجالس کشورهای اسالمی:

«غلط زیادی» آمریکا در خصوص قدس به سرانجام نخواهد رسید
رهبر معظم انقالب اسالمی عصر روز
گذشته (سهشنبه) در دیدار مهمانان
شرکت کننده در سیزدهمین اجالس بین
المجالس کشورهای اسالمی ،با تأکید بر
این که دنیای اسالم باید در مسائل اساسی
با صراحت و با صدای بلند سخن و موضع
خود را بگوید« ،فلسطین» و «اتحاد دنیای
اسالم» را از جمله موضوعات اساسی
برشمردند و گفتند :یکی از موضوعات
اصلی و بسیار مهم دنیای اسالم« ،تالش
برای پیشرفت علمی» است که تجربه
جمهوری اسالمی ایران نشان داد ،با تالش
و با تکیه بر جوانان می توان رتبه علمی خود
را ارتقا داد و در بخش های مهمی ،در مرز
دانش قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی رهبری
حضرت آیت ا ...خامنه ای با اشاره به
وظیفه دینی و تاریخی کشورها و دولت
های اسالمی در قبال تحوالت مهمی که
در دنیا در حال روی دادن است ،گفتند:
دنیای اسالم ،امروز باید در موضوعات مهم
و اساسی نقش آفرینی کند و نگذارد تجربه
تلخدهههایگذشتهوتسلطقدرتهاوآثار
بلندمدت آن ،تکرار شود.
حضرت آیت ا ...خامنه ای با اشاره به طرح
مسائل میانمار و کشمیر در اجالس بین
المجالس اسالمی و در عین حال غفلت
از طرح مسائل بسیار مهم یمن و بحرین
در این اجالس ،افزودند :باید در مسائل
اساسی دنیای اسالم صریح سخن گفت
زیرا با صراحت ،می توان جریان سازی کرد
و در افکار عمومی مردم و نخبگان جهان
تأثیرگذار بود.
ایشان تأکید کردند :نباید گذاشت که
امپراطوری خطرناک تبلیغاتی غرب که
عمدت ًا به دست صهیونیستها اداره می
شود ،مسائل مهم دنیای اسالم را نادیده
بگیرد و با توطئ ه سکوت ،مسائل اصلی امت
اسالمی را محو کند.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر این که می
توان جریان امپراطوری تبلیغاتی غرب را
شکست داد ،خاطرنشان کردند :شکست
دادن صهیونیستها در جنگ نرم امکان
پذیر است ،همان گونه که آن ها در جنگ
سخت و در لبنان شکست خوردند و مجبور
به اعتراف به آن شدند.
حضرتآیتا...خامنهایموضوعفلسطین
را در رأس مسائل دنیای اسالم دانستند
و گفتند :در قضیه فلسطین ،سه حادثه

«اشغال سرزمین»« ،تبعید دسته جمعی و
میلیونی مردم» و «قتل عام و جنایت عظیم
بشری» اتفاق افتاده است که این ستم در
تاریخ نظیر ندارد.
ایشان ،دفاع از فلسطین را وظیفه همه
دانستند و تأکید کردند :نباید تصور شود
که مقابله با رژیم صهیونیستی فایده ای
نداردبلکهبهاذنولطفخداوند،مجاهدت
ها در مقابل رژیم صهیونیستی به نتیجه
خواهد رسید ،همان گونه که جریان
مقاومت نسبت به سال های قبل ،پیشرفت
کرده است.رهبر انقالب اسالمی افزودند :
صهیونیستها،روزیشعار«ازنیلتافرات»
را می دادند اما اکنون برای محافظت از
خود مجبور به دیوارکشی شده اند.
حضرت آیت ا ...خامنه ای تأکید کردند:
بدون تردید فلسطین یک مجموعه و تاریخ
«از بحر تا نهر» است و قدس نیز پایتخت
آن است و امکان هیچ خدشه ای بر این
حقیقت ،وجود ندارد.
ایشان ،اقدام اخیر آمریکا نسبت به قدس را
«غلط زیادی» خواندند و گفتند :آن ها قادر
به انجام چنین کاری نخواهند بود و تالش
های آن ها به سرانجام نخواهد رسید.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند:
دولتهایی که در منطقه به آمریکاییها
کمک و با رژیم صهیونیستی همکاری
میکنند تا با برادران مسلمان ستیز کنند،
مرتکب خیانت صریح می شوند ،همانند
کاری که سعودیها انجام می دهند.
حضرت آیت ا ...خامنه ای« ،اتحاد دنیای
اسالم» را یکی دیگر از مسائل اساسی
برشمردندوگفتند:مامعتقدیماتحاددنیای
اسالم که دارای جمعیت زیاد و امکانات
فراوان و جایگاه بسیار حساس در دنیا ست،

می تواند زمینهساز شکل گیری یک قدرت
بزرگ و اثرگذار شود و ما حتی به کسانی
که صریح ًا با ما دشمنی میکنند ،گفتهایم
آماده برخورد برادرانه هستیم ،اگرچه آن
ها چنین رویکردی ندارند.
ایشانباتأکیدبرلزومهمافزاییکشورهای
اسالمی ،خاطرنشان کردند :نباید اجازه
داد اختالفات و جنگ و خونریزی در دنیای
اسالم که عامل اصلی آن نیز آمریکاییها و
صهیونیستها هستند ،زمینه ساز حاشیه
امن برای رژیم صهیونیستی شود.
رهبر انقالب اسالمی« ،تالش برای
پیشرفتعلمی»رایکیازمسائلونیازهای
بسیارمهمدنیایاسالمدانستندوافزودند:
دنیای غرب با استفاده از علم ،به ثروت و
قدرت بین المللی رسید و بر دنیا مسلط
شد اما چون ایمان و ظرفیت نداشت ،این
علم ،منجر به ظلم و استکبار و استثمار شد،
بنابراین دنیای اسالم برای رهایی از این
سلطه باید برای پیشرفت علمی تالش کند
و این کار امکان پذیر است.
حضرت آیت ا ...خامنه ای با اشاره به تجربه
موفق ایران در موضوع پیشرفت علمی،
خاطرنشان کردند :ایران اسالمی با اتکا
به جوانان خود و در شرایطی که در تحریم
قرار داشت ،توانست در بخش های مهمی،
در مرز دانش قرار گیرد در حالیکه قب ً
ال در
این بخش ها ،بسیار عقب بود.
ایشان افزودند :امروز جوانان ایران ،در
پزشکی ،نانو ،سلول های بنیادی و دانش
هستهای کارهای بزرگی انجام دادهاند.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه به یک نکته
اشاره کردند و آن« ،لزوم افشای ادعاهای
دروغ شیطان اکبر یعنی آمریکا» بود.
حضرت آیت ا ...خامنه ای با اشاره به ادعای

روحانی در سیزدهمین نشست اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی مطرح کرد:

راه مقابله با چالشهای جهان اسالم

پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری  -رئیس
جمهور ایران با تاکید بر این که اسالم دین مردم
ساالری و صلح و نه دین جنگ است ،از نمایندگان
مردم مسلمان در مجالس قانون گذاری کشورهای
اسالمی خواست همه تالش خود را برای کمک به
رهبران و مقامات سیاسی  -حکومتی خود به منظور
تقویت روحیه برادری و اتحاد توسعه محور در جهان
اسالم به کار گیرند.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در
سیزدهمین نشست اتحادیه مجالس کشورهای
عضو سازمان همکاری اسالمی ،تصریح کرد:
جمهوری اسالمی ایران ضمن احترام به تمامیت
ارضی و حاکمیت سیاسی کلیه کشورها ،راه حل
امت اسالمی را تحقق
ریشهکن کردن معضالت ّ
همدلی و همکاری تمامی کشورهای اسالمی می

داند .وی با بیان این که جمهوری اسالمی ایران
روابط خود را با کشورهای اسالمی بر مبنای مودت
و رأفت اسالمی تعریف میکند ،افزود :هیچ کشور
اسالمی را رقیب خود نمیدانیم و معتقدیم حتی با
کشورهایی که با آن ها اختالف نظر داریم میتوانیم
بر مبنای احترام متقابل ،گفت وگو و همکاری کنیم.
حجت االسالم روحانی افزود :امروز جهان اسالم با
چالش های متعددی رو به رو است.
تالش قدر تهای خارجی برای تسلط بر امور
مسلمین و دست اندازی به منابع خدادادی آن
ها ،فقر و مشکالت اقتصادی و اجتماعی ،توسعه
نیافتگی و اختالفات میان کشورهای اسالمی،
نمونههایی از معضالت و چالشهایی است که با آن
ها رو به رو هستیم و راه مقابله با این چالشها ،نگاه و
توسل به قدرتهای خارجی نیست.

وی افزود :جمهوری اسالمی ایران ضمن احترام به
تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی کلیه کشورها،
امت اسالمی را
راه حل ریشهکن کردن معضالت ّ
جز تحقق همدلی و همکاری تمامی کشورهای
اسالمی نمیداند.

آمریکا در حمایت از «حقوق بشر» گفتند:
شخصی که امروز در آمریکا بر سر کار است،
بسیار صریح و عریان مواضع این کشور را
اعالم می کند؛ البته قبلیها نیز همین
مواضعراداشتندولیبهاینصراحتاعالم
نمی کردند و نمونه بارز این موضع ،سخنان
اخیر او درباره آفریقا و آمریکای التین و
نژادهایدیگراستکهمصداقاقدامبرضد
حقوقبشراست؛بنابراینبایداینادعاهای
دروغ را افشا کرد.
ایشان یکی دیگر از ادعاهای غیرواقعی
دولت آمریکا را موضوع مبارزه با «تروریسم»
خواندند و افزودند :آمریکاییها در حالی
شعار مبارزه با تروریسم میدهند که
ِ
تروریست صهیونیستی
رژیم
صراحت ًا از
ِ
حمایت می کنند و همچنین بنا بر اعتراف
رئیس جمهور فعلی آمریکا در تبلیغات
انتخاباتیاش ،عامل اصلی به وجود آوردن
داعش بودهاند و تا آخرین نفسهای داعش
نیز از آن حمایت کردند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :باید با
بیان حقایق و برمال کردن دروغ بودن این
ادعاها ،جریان سازی کرد و افکار عمومی
مردم و نخبگان را تحت تأثیر قرار داد.
حضرت آیت ا ...خامنه ای با تأکید بر لزوم
پیگیری موارد ذکر شده در قطعنامه پایانی
و کمک به تحقق آن ها ،گفتند :آن چه که
ما توصیه می کنیم یا بر آن ها اصرار داریم،
مواردی است که خودِ ما در عمل انجام داده
ایم و به نتیجه رسیده ایم.
ایشانایستادگیملتایراندرمقابلجنگ
اقتصادی دشمنان را یکی از این نمونه
ها برشمردند و افزودند« :تحریم» یکی
از بخش های این جنگ اقتصادی است
که سال های متمادی آن را اعمال کردند
و به اوج رساندند که امروز نیز ادامه دارد
اما ملت ایران ایستادگی کرد و شکست
نخورد و امروز از این تحریم ها ابزاری برای
شکوفایی خواهد ساخت .رهبر انقالب
اسالمی« ،مردمساالری دینی» را یکی از
دیگر تجربیات موفق ملت ایران و زمینهساز
رشد مادی و معنوی دانستند و تأکید
کردند :مردم ایران با کمک خداوند متعال،
تاکنونتوطئههایآمریکاراخنثیکردهاند
وازاینپسنیزخنثیخواهندکرد.حضرت
آیت ا ...خامنه ای در پایان اظهار امیدواری
کردند :حرکت موفق و رو به رشد ملت ایران
بتواند انگیزه ای برای قوی تر شدن امت
اسالمی در مقابل استکبار شود.

فارس  -رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این که در کشورمان
نیروهای مسلح با مسئولیت ،اقتدار و بازدارندگی سازمان دهی شده
مسئولیت مهمی در مقابله با تهدیدات و حفظ امنیت بر عهده دارند،
افزود :نیروهای مسلح برای مقابله با انواع تهدیدها آماده اند.
سردار سرلشکر محمد باقری در نخستین گردهمایی سراسری جامعه
طرح ،برنامه و بودجه نیروهای مسلح با تصریح بر این که آمادگی رو به
رویی با انواع تهدیدها برای کشور ما امری حیاتی است  ،افزود :انقالب
اسالمی ایران به سوی آرمان ها و اهداف خود با سرعت حرکت می کند.

• •پیام چین به ایران
ایلنا  -سفارت جمهوری خلق چین در یادداشتی به اداره کل تشریفات

وزارت خارجه ایران ،پیام تسلیت وزیر خارجه چین به محمد جواد ظریف
در پی سانحه نفتکش سانچی را منتشر کرد.
سفارت جمهوری خلق چین در یادداشتی به اداره کل تشریفات وزارت
خارجه ایران نوشت«:بدین وسیله آقای وانگ وزیر امور خارجه جمهوری
خلق چین پیام تسلیت خود را برای جان باختن  ۳۰نفر از ملوانان ایرانی
در سانحه تصادف نفتکش سانچی به دکتر محمدجواد ظریف وزیر
محترم امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ارسال میدارند».

• •سردار سالمی :با تهدیداتی مواجهیم که در حال تبدیل به جنگ است
فارس  -جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به این که ما با تهدیداتی

مواجهیم که در حال تبدیل شدن به جنگ است ،تاکید کرد :در این فضا
بازدارندگی باید مهم ترین عنصر برنامههای ما باشد.
سردار سالمی با بیان این که دشمنان ما از منطقه جنوب غرب آسیا
عقب نشینی کردهاند و ما باید با تالش دقیق عقب نشینی دشمنان را
افزایش دهیم و پایههای خود را در این منطقه استراتژیک مستحکمتر
کنیم ،افزود :ما وارثان پرچم یک انقالب بزرگ در جهان هستیم و باید بر
ساخت درونی خود تکیه کنیم چون قدرت عاریتی ،فایده ای ندارد.

• •جلوگیری از یک فتنه بزرگ

فارس  -فرمانده یگانهای ویژه ناجا گفت :یگان ویژه در ناآرامیهای
چند روز گذشته از یک فتنه بزرگ جلوگیری کرد و هر کجا که وارد صحنه
شد با تجهیزات بازدارنده و بدون هیچ گونه خسارتی ،مأموریت خود را با
صالبت و موفقیت به پایان رساند.
سردار کرمی در جمع فرماندهان و مدیران یگانهای ویژه بیان کرد:
شجاعت و غیرت انقالبی یگان ویژه در تمامی عرصه ها ،موجب افزایش
اعتماد آحاد جامعه شده که این امر نویددهنده خدمت شایسته تر و
برداشتن گام مهم تر در راه انقالب بوده است.

• •عربستان خواستار اصالح برجام شد

تسنیم -وزیر خارجه عربستان سعودی خواستار اصالح توافق هستهای ایران و گروه ۵+۱شد .عادل
الجبیر به حمایت از مواضع «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا درباره توافق هستهای ایران و گروه
 ،5+1موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پرداخت و گفت این توافق باید تقویت شود تا
مانع غنیسازی اورانیوم توسط ایران شود.

• •ایران رئیس شد

ایرنا  -ریاست کنفرانس مجالس کشورهای اسالمی عضو سازمان همکاری اسالمی به جمهوری
اسالمی ایران واگذار شد.
رئیس مجلس مالی که پیش از این ریاست کنفرانس مجالس کشورهای اسالمی را برعهده داشت
در آیین افتتاحیه سیزدهمین کنفرانس مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی ریاست
این کنفرانس را به علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی سپرد.

• •سرنوشت نامعلوم وصیتنامه آیت ا ...هاشمی

ایسنا-یکی از نزدیکان مرحوم هاشمی رفسنجانی گفت :جست و جو برای یافتن وصیت نامه آیتا...
هاشمی ادامه دارد .غالمعلی رجایی افزود :هاشمی سال  69یک وصیت نامه نوشت و در آن مسائل
مالی را توضیح داد.
وی خاطرنشان کرد :پس از آن گفته شده که ایشان در حال وصیت نامه نویسی دیده شده اما چیزی
به عنوان وصیت نامه پیدا نشده ،هنوز هم در حال گشتن برای یافتن وصیت نامه هستند اما ممکن
است پیدا شود یا پیدا نشود.

