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گوناگون

ورق در بازار سکه برگشت

آخرین خبر  -قیمت سکه در بازار تهران ،روز گذشته در
آستانهتحویلسکههایپیشفروشسهماههکاهشیافت.
سکه امامی (تا لحظه تنظیم این خبر) با کاهش  46هزار
تومانی،دومیلیونو 778هزارتومانقیمتگذاریشدو
سکهبهارآزادیباافت 60هزارتومانیبهدومیلیونو640
هزارتومانرسید.

تاییدقاچاق ۱۵هزار خودرو به کشور

مهر  -کمیسیون حمایت از تولید ملی گزارشی از قاچاق
۱۵هزارخودروبهکشوردرششماههسال ۹۶آمادهکرده
استکهدرصورتموافقتنمایندگاندرصحنمجلسبه
قوهقضاییهارسالخواهدشد .مجلسشورایاسالمیاز
سال۹۶وارداینموضوعشدوتذکراتمتعددیبهدستگاه
هایاجراییدادتااینکهکمیسیونحمایتازتولیدملیو
کمیسیونصنایعومعادنمجلسگزارشیرابراساسماده
 ۲۳۶آییننامهداخلیبرایشکایتازدولتبهقوهقضاییه
آمادهکردهاست.

شناساییخریدارانعمدهسکه

مهر-وزیراقتصادوداراییدرسخنانیدرجمعمدیرانکل
وروسایادارههایکلمالیاتیاستانهاازمطالبهمالیاتبر
سوداتفاقیبرایخریدارانعمدهسکهوارزتوسطسازمان
امور مالیاتی خبر داد .مسعود کرباسیان در یادداشتی در
اینستاگرامخوددراینبارهنوشت:برایپیگیریامورمربوط
بهاتفاقاتاخیرودرراستایعملبهدستوررئیسجمهوربه
سازمانامورمالیاتیرفتمودرجمعتمامیمدیرانسازمان
ازآنهاخواستمکهباجدیتواردعملشوند.

آغاز به کار سامانه روابط کار
از شنبه آینده

تسنیم  -عضو شورای عالی کار با اشاره به این که سامانه
روابطکارازشنبهآغازبهکارمیکندگفت:مطابقمصوبه
کمیته تخصصی تنظیم «سازمان مقررات و ارتباطات
رادیویی» نرخ ثبت نام برای کارگران و کارفرمایان با دو
تعرفه متفاوت تعیین شد .علی خدایی ،افزود :کارگران و
کارفرمایانمیتوانندبامراجعهبهدفاترپیشخوانثبتنام
خودراانجامدهند.

فروش مدتدار خودروی خارجی
ممنوعشد

آخرین خبر  -برخی شرکتهای خودرویی با ارائه مدل
های جدید خودرو و آنهم با قیمتهای کمتر از بازار،
مشتریان را جذب و با تعهد تحویل ۳۰روزه ،نیمی از پول
خودرورابهعنوانپیشقسطدریافتمیکننددرحالیکه
خودرویی وجودندارد.سازمانحمایتمصرفکنندگان
وتولیدکنندگاناعالمکرد:تااطالعثانویهرگونهفروش
مدتدارخودروممنوعاست.
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• •استفادهازتمامتواندولتبرایحلمشکالتمردم

رتبه  7نشریات استانی

اذان ظهر  12:۳۹غروب آفتاب  ۱۹:۴۲اذان مغرب  ۲۰:۰۱اذان صبح فردا  4:۰۱طلوع آفتاب فردا ۵:۳۷

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران حج امسال:

سیاست شیطانیآمریکا درباره فلسطین
هرگزمحقق نخواهد شد

پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری  -رهبر
معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشته در دیدار
دست اندرکاران حج امسال ،حج را مظهر آمیختگی
«معنویت و سیاست» و مهم ترین ویژگی آن را اجتماع
مسلماناندرزمانومکانمشخصدانستندوگفتند:
حج واقعی حجی است که از یک طرف همراه با برائت
از مشرکین باشد و از طرف دیگر زمینه ساز وحدت و
همدلی و یکصدایی مسلمانان شود.
حضرتآیتا...خامنهایشکلگیرینظامجمهوری
اسالمی و ارائه توانایی اسالم در ورود به میدان
سیاست و زندگی را باطل کننده سال ها تالش برای
القای جدایی دین از سیاست خواندند و افزودند:
اکنون بار دیگر افراد نادان و مغرض ،تالش دارند
تا لزوم جدایی دین از سیاست و زندگی و علم را به
ذهن نسل جوان القا کنند اما حج بهترین فرصت و
یک صحنه عملی برای نشان دادن آمیختگی «دین
و سیاست» است.
رهبر انقالب اسالمی در نظر گرفته شدن زمان و
مکان مشخص برای اجتماع مسلمانان در فریضه
ِ
معنویت ِصرف
حج را نشان دهنده اهدافی فراتر از
دانستند و خاطرنشان کردند :یکی از اهداف مهم
حج ،اجتماع و ارتباط و تفاهم مسلمانان با یکدیگر
و در واقع همان موضوع شکل گیری امت اسالمی
است.
ایشان با تأکید بر این که کعبه شریف و مسجد الحرام
و مسجد النبی متعلق به همه مسلمانان است و نه
متعلق به کسانی که بر آن سرزمین مسلط هستند،
افزودند :کسی حق ندارد مانع از تحقق مفاهیم
واقعی حج شود و اگر حکومت یا دولتی این کار را
انجام دهد ،در واقع «صدّ عن سبیل ا »...کرده است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به شکل گیری معنای
جدیدی از حج به برکت هدایت های امام بزرگوار،
گفتند :حج واقعی باید همراه با برائت از مشرکان و
زمینه ساز وحدت و انسجام مسلمانان باشد ،نه آن که
برخی دولت ها در جهت ایجاد اختالف و جدایی میان
امت اسالمی تالش و خود را به استکبار متصل کنند.
حضرت آیت ا ...خامنه ای همچنین با اشاره به

هیئت دولت با تشکر از بیانات صریح و امیدبخش رهبر معظم انقالب اسالمی در حمایت از دولت و
ارزیابیدقیقمعظملهازتواناییخدمتگزاراندولتدرکنارمردمعزیزبرایحلمشکالتاقتصادی
کشور،تاکیدکردکهاعضایدولتوهمهخادمانملتدرخانوادهبزرگدستگاهاجراییباعزموجدیت
آمادگیدارندکهتمامتوانخودرابرایحلمشکالتمردم،ادامهمسیررشدوآرامشاقتصادیکشور
وناکامگذاردنتالشدشمنانبهکارگیرند.

• •ادعایصهیونیستهادربارهسرقتاسنادهستهایایران
ایلنا  -مقامهایاسرائیلیمدعیشدهانددریکعملیاتششساعتونیمهموفقبهرسوخدریک

انباربایگانیاطالعاتحساسدرایرانشدهواسنادیدربارهبرنامهساختسالحهستهایتوسط
کشورمانراخارجکردهاند.یکمقاماطالعاتیرژیمصهیونیستیمدعیشدکهدرماهژانویهماموران
وابستهبهاینرژیمبهطورمخفیانهاسنادیراکهحاویجزئیاتبرنامههستهایایرانبودهدرعملیاتی
ششونیمساعتهدرتهرانکشفوخارجکردندوبهاینترتیببخشعمدهایازدادههاشاملبرنامه
طراحیکالهکهستهایتوسطایراندرایناسنادخارجشدهاست.

• •چهارمینگزارشبرجامیمجلستدوینشد

تسنیم-عضوکمیتههستهایمجلسازتدوینگزارشبرجامیکمیتههستهایاینکمیسیوندرباره
نحوهاجراییشدنبرجامخبردادوگفت:اینپیشنویسبایددرصحنکمیسیونقرائتشودوسایر
اعضانیزنظراتخودرادراینزمینهاعالمکنند.
نقویحسینیبابیاناینکهپسازاعمالنظراعضایکمیسیوندربارهاینگزارش،متننهاییدر
اختیارهیئترئیسهمجلسقراردادهمیشودتادرصحنعلنیپارلمانقرائتشود،افزود:گزارش
چهارممجلسازنحوهاجرایبرجامتجمیعشدهباشرایطپیشآمدهخروجآمریکاازبرجاماست.

• •بولتون:تازمانیکهتهدیدایرانپابرجاباشددرسوریهمیمانیم

فاجعه مسجدالحرام و فاجعه منا در سال ،۱۳۹۴
آن را ظلمی بزرگ خواندند و با تأکید بر لزوم پیگیری
مستمر و جدی برای احقاق حق ،افزودند :این مطالبه
به هیچ وجه نباید فراموش شود و دستگاه های
مسئول باید از راه های مختلف به ویژه مجامع بین
المللی،اینموضوعراپیگیریکنندتاکمیتهحقیقت
یابی با حضور جمهوری اسالمی تشکیل و احقاق
حق شود زیرا در این دو فاجعه ،تأمین ایمنی و امنیت
حجاج که مهم ترین وظیفه حکومت عربستان است،
رعایت نشد و دیه مقتوالن نیز داده نشد.
ایشان با تأکید بر این که ضروری ترین نیاز امروز
دنیای اسالم وحدت و یکصدایی است ،به تمرکز
دشمنان برای مقابله با مسلمانان بهویژه در موضوع
فلسطین و در قضایای یمن اشاره و خاطرنشان
کردند :اکنون آمریکاییها نام سیاست شیطانی
خود درباره فلسطین را «معامله قرن» گذاشته اند اما
بدانند که به فضل الهی ،این معامله قرن هرگز محقق
نخواهد شد و به کوری چشم دولتمردان آمریکا،
قضیه فلسطین از یادها نخواهد رفت و قدس پایتخت
فلسطین باقی خواهد ماند.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر این که ملت
فلسطین در مقابل این توطئه خواهد ایستاد و
ملتهای مسلمان نیز پشتیبان مردم فلسطین
خواهند بود ،افزودند :البته برخی دولتهای

اسالمی که هیچ اعتقادی هم به اسالم ندارند ،به
دلیل حماقت و جهالت و مطامع دنیوی  ،پیشمرگ
آمریکاییها شدهاند اما به توفیق الهی ،امت اسالمی
و ملت فلسطین بر دشمنان خود پیروز خواهند
شد و خواهند دید آن روزی را که ریشه رژیم جعلی
صهیونیستی از سرزمین فلسطین َکنده شود.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،حجتاالسالم
قاضیعسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج
ایرانی گفت :شعار حج امسال «حج ،تحول روحی
و اخالقی ،سبک زندگی دینی ،عزت و کرامت
اسالمی» است .وی افزود :از حجاج خواستهایم با
پرهیز از بازارگردی ،سوغاتهای خود را از تولیدات
داخل فراهم کنند تا از ثواب کمک به تولید داخلی و
اشتغال برای جوانان نیز بهرهمند شوند.
همچنین محمدی رئیس سازمان حج و زیارت با
بیان گزارشی از اقدامات انجام گرفته گفت :فرایند
اجرایی حج امسال با تایید شورای عالی امنیت ملی
آغاز و تالش شد خواستهها و انتظارات مردم و نظام
در خصوص امنیت ،عزت و کرامت حجاج تامین
شود .وی با بیان این که فعالیتهای کارگزاران
حج بر سه اصل تالش و کار بیوقفه ،صرفهجویی
و نوآوری متمرکز شده است ،افزود :در حج امسال
حدود  ۸۶هزار زائر در قالب  ۵۸۶کاروان سازمان
دهی شد هاند.

فارس-مشاورامنیتملیکاخسفیددرمصاحبهایباشبکهخبری«ایبیسی»باردیگرباتکرارادعاها
دربارهایرانازضرورتماندنآمریکادرسوریهسخنگفت .بولتونگفت«:کلوضعیتسوریه،محور
رایزنیمیانسراندوکشورخواهدبود،چوناوضاعدرآنجاداردجدیترمیشود».
ویاضافهکرد«:امافکرمیکنمرئیسجمهور،اینرابهصراحتبیانکردهکهماتاوقتیکهخالفت
ارضی داعش نابود شود و تا وقتی که تهدید ایران در سراسر خاورمیانه (غرب آسیا) پا برجا باشد ،در
آنجامیمانیم».

• • FATFتصویبخواهدشد

ایلنا – صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که با اطالعاتی که داریم،
مجموعه نظام به این تصمیم رسیده که لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را
تصویبکندگفت:درمجلسبهنظررهبریاستنادمیکنند؛امارئیسمجلسبارهااعالمکردهکهدفتر
رهبریگفتهبهخودمجلسمربوطاستومانظرینداریم.بهنظرمناینموضوعحلمیشودچون
رئیسقوهقضاییهعضوستادهماهنگیهایاقتصادیاستوضرورتتصویبالیحهرادرکمیکند.

• •افشایادعاهایدروغترامپتوسطسخنگویسپاه

آخرین خبر  -سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در گفت و گویی ضمن رد ادعاهای رئیس
جمهور آمریکا ،توضیحاتی درباره علت واقعی کاهش تنش بین شناورهای نیروی دریایی سپاه
پاسدارانوناوهایآمریکاییارائهدادهاست.
سردار رمضان شریف در این رابطه گفت :در طول سال های گذشته که عملیات گشت و بازرسی و
کنترلشناورهایبیگانهدرمنطقهخلیجفارسدردستورکارنیرویدریاییسپاهبودهاستبعضیاز
شناورهایعبوریبرایورودنکردنبهآبهایسرزمینیماتذکراتیدریافتکردند.اینرویاروییبا
شناورهایآمریکاییهمبارهاوبارهااتفاقافتادهاست.

• •آغازواگذاری ۹۰۰هزارسکهپیشفروش ۳ماهه

صداوسیما-دبیرکلبانکمرکزیازآغازواگذاریسکههایپیشفروشسهماههدرشعببانکملی
خبردادوگفت:برهمیناساس ۹۰۰هزارقطعهسکهازامروزبهمتقاضیانتحویلمیشود.محمود
احمدیاظهارکرد:دورهتحویلبهمدتدوماهطولخواهدکشید.
ویتصریحکرد:ثبتنامکنندگانمیتوانندازامروزبههمانشعبهایازبانکملیکهثبتنامپیش
فروشسکهراانجامدادهاندمراجعهکنندوسکههاراتحویلبگیرند.
وی اظهارکرد :حدود ۱۰درصد از ثبت نام کنندگان سکه های پیش فروش یک ماهه تاکنون برای
تحویلسکههااقدامنکردهاند.

