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گوناگون

نمایش اقتدار ارتش و سپاه در
آسمان خلیج فارس

ایرنا  -جانشین معاون تبلیغات ارتش با اعالم جزئیات
رزمایش مشترک هوایی ارتش و سپاه گفت :به
مناسبت  31شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس تمرین
مشترک نیروی هوایی ارتش و سپاه در آب های
نیلگون خلیج فارس و دریای عمان آغاز شد.
سرهنگ یوسف صفی پور در حاشیه تمرین مشترک
هوایی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی و نیروی
هوایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی اظهار کرد9 :
فروند هواپیمای اف  ، 4چهار فروند میراژ ،شش فروند
سوخو ،22چهار فروند توکانو ،سه فروند یاک ،12سه
فروند بالگرد شنوک و دو فروند بالگرد  212در این
رزمایش مشترک شرکت می کنند.

رئیس جمهور «قانون ممنوعیت به
کارگیری بازنشستگان» را ابالغ کرد

پایگاهاطالعرسانیریاستجمهوری-حجت االسالم
والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ،قانون
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان  ،مصوب مجلس
شورای اسالمی را برای اجرا به «سازمان اداری و
استخدامی کشور» ابالغ کرد.

مشق شب از پایهاول تا سوم ابتدایی
خداحافظی کرد

آخرین خبر – حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت
آموزش و پرورش با بیان این که در سال تحصیلی جدید
مشق شب حذف و تکالیف مهارت محور جایگزین آن
می شود ،گفت :دانش آموزان پایه های اول تا سوم
ابتدایی امسال مشق شب ندارند.

دو هزار میلیارد تومان تسهیالت به
بازنشستگان پرداخت می شود

ایرنا -سخنگوی صندوق بازنشستگی کشوری گفت:
دو هزار میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه با
همکاری بانک صادرات ایران ،با کارمزد چهار درصد
در قالب وام پنج میلیون تومانی ،نیمه دوم امسال به
بازنشستگان پرداخت می شود.
افشار افزود :این تسهیالت در  12مرحله به  400هزار
نفر از بازنشستگان کشوری پرداخت می شود و مدت
بازپرداخت وام ضروری  36ماهه است.
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با حضور رهبر معظم انقالب و در حسینیه امام خمینی(ره)؛

مراسم عزاداری شام غریبان برگزار شد
پایگاهاطالعرسانیدفترمقاممعظمرهبری -در شام
غریبان ،شب حزن و ماتم آل ا ،...هزاران تن از مردم
دلباخته حضرت اباعبدا ...الحسین علیهالسالم و
اهل بیت آن حضرت در حسینیه امام خمینی(ره)
گرد هم آمدند و در حضور رهبر معظم انقالب
اسالمی به عزاداری پرداختند.
در این مراسم ،حجتاالسالم والمسلمین «عالی»
با بیان این که خداوند مومنان را با بالها آزمایش
میکند ،گفت :حکمتهای زیادی در بالها وجود
دارد که مهمترین آن تواضع و رشد انسان است.
سخنران مراسم با اشاره به حماسهآفرینیهای

عقیله بنیهاشم (س) در روز عاشورا و پس از
آن ،افزود :حضرت زینب (س)عقل و درایت را از
جدشان پیامبر اسالم (ص) ،شجاعت را از پدرشان
امام علی(ع) ،عفت و حیا را از مادرشان حضرت
فاطمه(س) ،صبر را از برادرشان امام حسن (ع)
و عزت را از حضرت سیدالشهدا (ع) به ارث بردند
لذا ایشان شبیهترین شخص به برادرشان حضرت
اباعبدا ...الحسین (ع) بودند.
همچنین آقایان سماواتی و محمدرضا طاهری در
این مراسم به ذکر مصیبت اهل بیت (ع) ،قرائت
دعا و مرثیهسرایی پرداختند.

واکنشایرانبهادعایآمریکادرباره
درخواستمذاکره
ایسنا  -سخنگوی وزارت خارجه به ادعای اخیر
نماینده آمریکا در سازمان ملل پیرامون درخواست
مذاکره روحانی با ترامپ واکنش نشان داد.
بهرام قاسمی خبر منتشره از سوی یکی از
خبرگزاری های خارجی به نقل از نیکی هیلی مبنی
بر درخواستی از سوی طرف ایرانی برای مالقات
با رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست مجمع
عمومی سازمان ملل متحد را مضحک و در جهت
ایجاد یک فضای روانی با اهداف مشخص خواند و
آن را تکذیب کرد.
قاسمی افزود :این گونه اظهارات یا خبرسازی ها
طراحی رسانه ای  -روانی و نعل وارونه زدن های
محافل خاصی است که ناشیانه به قلب واقعیات می
پردازند؛ این روش ها کامال برای ما شناخته شده
است و آرشیو ما مشحون از این دست خبرسازی
هاست .مجددا تاکید می کنم از سوی جمهوری
اسالمی ایران هرگز درخواست مالقاتی با ترامپ
مطرح نشده است.
گفتنی است نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان
مللگفتکهرئیسجمهورآمریکاهرگونهدرخواست

ایسنا  -ثبت نام از پذیرفته شدگان دور ههای
کارشناسی ارشد سال  ۹۷دانشگاه آزاد از امروز
شنبه  ۳۱شهریور آغاز میشود.
نتایج انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال
 ۹۷دانشگاه آزاد اسالمی در سامانههای www.
 azmoon.netو  www.azmoon.orgقرار گرفت
و پذیرفته شدگان این آزمون می توانند در روزهای
شنبه و یکشنبه  31شهریور و اول مهر به واحدهای
دانشگاهی که در آن پذیرفته شده اند مراجعه کنند.

واردات طال و ارز به کشور مجاز شد
آخرین خبر  -بر اساس بخشنامهای که به گمرکات
سراسر کشور ابالغ شده ،ورود ارز به صورت اسکناس
به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق مقررات بانک
مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز بوده و انجام
تشریفات گمرکی با رعایت بخشنامههای مربوطه
الزامی است.
واردات طال نیز بدون محدودیت با اخذ مجوز از بانک
مرکزی و رعایت تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق
ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و سایر وجوه متعلقه
مجاز است.

رشد چشمگیر بورس در آخرین
هفته تابستان

تسنیم  -شاخص بورس در آخرین هفته تابستان
امسال با دو هزار و  ۲۶۸واحد افزایش ،معادل ۱.۵
درصد رشد کرد و به رقم  157هزار و  328واحد
رسید.
در هفته پایانی تابستان امسال 18هزار و 317
میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش  52هزار و 414
میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که در این هفته
حجم و ارزش معامالت به ترتیب با  8و  9درصد
افزایش رو به رو شد.

• •واکنش آیت ا ...رئیسی به حواشی سیاسی اخیر

تسنیم  -حجتاالسالم سیدابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی با انتشار پستی در توئیتر
نسبت به حواشی سیاسی اخیر واکنش نشان داد.
در بخشی از این پست آمده است :سلم مربوط به کسانی است که با قرآن و اهل بیت(ع) و امام
جامعه اسالمی باشند و اگر کسی از این خیمه گاه بیرون رفت و در صف مقابل قرار گرفت به جبهه
دشمنان دین خدا و اولیاء ا ...پیوسته و در دشمنی با ما است.

• •آمریکا :ایران اولویت ما در سازمان ملل است

تسنیم  -سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت  :ایران یکی از اولویتهای دولت آمریکا طی هفته
آتی در جریان برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود .هدر نائورت در نشست خبری
افزود :از اولویتهای دولت آمریکا برای مجمع عمومی سازمان ملل در سال جاری پرداختن
به تهدید جهانی از ناحیه تسلیحات کشتار جمعی است .این شامل تکثیر تسلیحات شیمیایی،
بیولوژیک ،هستهای و موشکهای بالستیک میشود .رئیس جمهور قصد دارد در خصوص این
موضوع ،ریاست یک نشست شورای امنیت سازمان ملل را برعهده گیرد و انتظار میرود که بحث
قابل توجهی درباره کره شمالی ،ایران و سوریه صورت گیرد.

• •هفت معاون شریعتمداری استعفا دادند

ایلنا  -هفت معاون وزارت صنعت شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان بودند که پس از ابالغ
این قانون توسط رئیسجمهور همگی در حمایت از این تصمیم استعفا دادند .وزارت صنعت،
معدن و تجارت یکی از پر معاونتترین وزارتخانههای کشور است که با شش حوزه معاونت و هفت
سازمان و چندین زیر مجموعه بزرگترین شورای معاونین وزارتخانهها در حدود بیست و پنج عضو
را تشکیل میدهد .با این حال از این بیست و چند معاون فقط هفت معاون شامل قانون منع
بکارگیری بازنشستگان بودند .

• •رؤیای کلید خوردن مذاکره موشکی هرگز تعبیر نمیشود

ایسنا  -حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت« :رؤیای مداخله جویانه
آمریکا و امارات در مورد کلید خوردن مذاکره موشکی ایران هرگز تعبیر نخواهد شد .امارات
بداند که توان موشکی ایران عالوه بر اقتدار ملی،کمک راهبردی به امنیت منطقه است.زمانی
سعود الفیصل به من گفت:بیم آن داریم که کاخ سفید ،سعودی را رها کند.ایران همسایه مقتدر
میماند».

• •روسیه :توسعه برنامه موشکی ،حق مسلم ایران است
تسنیم  -معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد :توسعه برنامه موشکی «حق مسلم ایران» و تضمین

کننده امنیت این کشور است و مسائل مربوط به آن صرفا باید در چارچوب مذاکرات و بدون اعمال
فشار سیاسی ،اقتصادی و نظامی ،حل و فصل شود .سرگئی ریابکوف تاکید کرد ،مقامات مسکو
معتقدند که توسعه برنامه موشکی ایران ،حق مسلم تهران است و مسائل مربوط به آن باید بدون
هیچ نوع اعمال فشاری ،به خصوص نظامی و فقط بر سر میز مذاکره حل و فصل شود.

• •اظهارات متوهمانه پمپئو علیه ایران

حسن روحانی برای دیدار را بررسی خواهد کرد و
درباره آن تصمیم میگیرد.برایان هوک رئیس گروه
اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا نیز گفته بود :ما
برای مذاکره با ایران آماده هستیم و استراتژی ما
تغییر رفتار تهران است .این سخنان در حالی مطرح
می شود که دولت روحانی درخواستهای مکرر

آغازثبت نام قبول شدگان ارشد
دانشگاه آزاد از امروز

• •توئیت ظریف در واکنش به اظهارات آمریکایی ها برای توافق هسته ای

فارس  -وزیر امور خارجه ایران به اظهارات روز گذشته یک مقام ارشد آمریکایی درباره توافق
هستهای با ایران واکنش نشان داد و گفت  :آمریکا پیش از این پیمانها را نیز نقض کرده و به
همین خاطر هم در دیوان بینالمللی دادگستری دو پرونده علیه این کشور باز شده است .ظریف
در توییتر نوشت« :ایاالت متحده برجام را توافقی شخصی میان دو دولت توصیف و ادعا کرده که
اکنون به دنبال یک پیمان است .این یک توافقنامه بینالمللی است که مورد تایید یک قطعنامه
شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است .عالوه بر این ،ایاالت متحده تعهدات پیمانی
خود را هم نقض کرده و [به این خاطر] با دو پرونده در دیوان بینالمللی دادگستری روبروست»

برای سخنرانی و تبیین مواضع ایران انجام می شود

سفر رئيس جمهور به نيويورک؛ يکم مهر

صدا و سیما  -معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور گفت :دکتر روحاني برای
سخنرانی و تبیین مواضع کشورمان در خصوص آخرین تحوالت منطقه ای و بین المللی ،در
هفتاد و سومین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،یکشنبه یکم مهر به نیویورک سفر
می کند.اسماعیلی ضمن اعالم این خبر افزود :روحانی در این سفر عالوه بر سخنرانی در
مجمع عمومی ،سخنرانی دیگری نیز در اجالس صلح برای بزرگداشت نلسون ماندال در صحن
عمومی سازمان ملل خواهد داشت .وی جلسه با مدیران ارشد و نخبگان رسانه ای حاضر در
نیویورک ،نشست با جمعی از نخبگان سیاست خارجی و نیز دیدار با تعدادی از رهبران جوامع
اسالمی در آمریکا را از دیگر برنامه های رئیس جمهور در این سفر اعالم کرد.
معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور همچنین از مصاحبه با برخی رسانه
های بین المللی و نیز برگزاری کنفرانس خبری عمومی در انتهای سفر خبر داد و افزود:
روحانی طی سفر به مقر سازمان ملل با تعدادی از سران کشورهای حاضر در مجمع عمومی،
دبیرکل سازمان ملل و نیز برخی رؤسای سازمان های بین المللی دیدار و گفتگو خواهد کرد.
به گفته اسماعیلی بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته ،آقای روحانی عصر چهارشنبه
چهارم مهر نیویورک را به سوی میهن اسالمی ترک خواهد کرد.

ترامپ :هفته آینده رئیس جلسه شورای امنیت
درباره ایران خواهم بود
رئیسجمهور آمریکا اعالم کرد که هفته آینده ریاست جلسه شورای امنیت درباره ایران را
برعهده خواهد داشت .دونالد ترامپ ،در توییتر خود نوشت :هفته آینده ریاست جلسه شورای
امنیت سازمان ملل درباره ایران را به عهده خواهم داشت.
در این توییت ،ترامپ در حالی اعالم کرده جلسه درباره ایران است که پیش از این روزنامه
واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت ترامپ میخواهد طرح نماینده آمریکا
در سازمان ملل برای برگزاری نشستی در شورای امنیت با موضوع ایران را کنار بگذارد.
به نوشته واشنگتن پست ،دیپلماتهای مطلع از این مساله گفتهاند که دولت ترامپ در حال
کنار گذاشتن طرح نیکی هیلی ،نماینده آمریکا در سازمان ملل برای برگزاری یک نشست
در شورای امنیت در هفته آینده به ریاست ترامپ است که قرار بود روی ایران متمرکز باشد.
هیلی پیش از این اعالم کرد که آمریکا روی یک دستورکار برای نشست آتی شورای امنیت
سازمان ملل به توافق رسیده است چراکه این کشور تا ماه سپتامبر ریاست دورهای این شورا
را برعهده دارد .این اولین بار خواهد بود که دونالد ترامپ ریاست نشستی را برعهده خواهد
داشت که مقامات قدرتمندترین کشورهای جهان در آن حضور خواهند داشت.

تیم ترامپ در جریان نشست سال گذشته را رد کرد.
«محمود واعظی» ،رئیس دفتر رئیسجمهوری ایران
چندی پیش گفت در سفر سال گذشته روحانی
به نیویورک برای شرکت در نشست سازمان ملل،
ترامپ هشت بار درخواست مالقات و گفتوگو با تیم
ایرانی را داد که تمامی این درخواستها رد شدند.

مهر  -وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که اگر ایران موارد اساسی مورد نظر آمریکا را انجام دهد،
رئیس جمهور آمریکا خوشحال می شود که تهران به جامعه جهانی بازگردد و او به همراه «برایان
هوک» رئیس «گروه اقدام ایران» در وزارت امور خارجه آمریکا تالش می کنند از ایران بخواهند
مانند «یک کشور عادی» رفتار کند.
او ضمن تکرار ادعاهای خود در خصوص حمایت ایران از تروریسم گفت :زمانی که ایران دست
از حمایت از تروریسم بردارد ،از پرتاب موشک خودداری کرده و دیگر به سفارت ها و کنسولگری
های ما حمله نکند ،وقتی این موارد اساسی رعایت شود همانطور که آقای رئیس جمهور گفته ما
خوشحال می شویم که تهران به جامعه جهانی بازگردد.

