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ایسنا -سردار «کمالی» رئیس اداره سرمایه انسانی
سربازستادکلنیروهایمسلحدربارهاخبارمنتشرشده
پیرامونکسرخدمتسربازیدرازایفعالیتدرسمنها
و تشکلها اظهار کرد :این موضوع از سال گذشته در
قالب پیشنهادی توسط وزارت ورزش و جوانان به ستاد
کل نیروهای مسلح ارائه شد و هیچ قانونی در این مورد
وجودندارد.

ج فارس ثبت جهانی شد
خلی 
صدا و سیما -مدیر کل دفتر مالکیت فکری وزارت
صنعت،معدنوتجارتازثبتجهانینام«خلیجفارس»
خبر داد .به گفته «میر صالحی» ،از این پس هیچ دولت
و کشور و سازمانی نمیتواند این خلیج را با نام دیگری
نامگذاریکند.

کاهش قیمت خودرو در راه است
مهر-عضوهیئتمدیرهانجمنسازندگانقطعاتخودرو
بابیاناینکهترخیصقطعات،تعدادخودروهایناقصرا
از ۴۰هزاردستگاهبه۲۰هزاردستگاهکاهشدادهاست،
گفت:باورودخودروهایجدید،قیمتکاهشمییابد.
نجفیمنش افزود :تعداد خودروهای ناقص موجود در
پارکینگ خودروسازان کاهش یافته است ،به نحوی که
تعداداینخودروهاباترخیصقطعات،از۴۰هزاردستگاه
به ۲۰هزاردستگاهکاهشیافتهاست.

زمان اعدام وحید مظلومین
مشخصنیست
مهر  -رئیس کل دادگستری استان تهران گفت :هنوز
زمان اجرای حکم اعدام وحید مظلومین و محمد سالم
مشخص نشده است .اسماعیلی در پاسخ به پرسشی
پیرامونپروندهاسفندیاررحیممشاییاظهارکرد:پرونده
بهدادگاهتجدیدنظرارسالشدهوتعیینشعبهشدهاست.

ترمیم قدرت خرید کارگران قربانی
بالتکلیفیوزارتکار
تسنیم  -نمایندهکارگراندرشورایعالیکاربااشارهبه
این که منتظر اعالم زمان برگزاری جلسه شورای عالی
کار هستیم گفت:ترمیم قدرت خرید کارگران قربانی
بالتکلیفیوزارتکارشدهاست.امیدواریمباتعیینوزیربه
زودیوضعیتمشکالتمعیشتیکارگرانبررسیشود.

احتمال کاهش  ۵تا  ۱۰درصدی
قیمتآهن
تسنیم  -رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با بیان این که
قیمت آهن در بورس کاال چهار هزار و ۲۰۰تومان اما در
بازار آزاد چهار هزار و  ۵۰۰تا چهار هزار و  ۶۰۰تومان
است ،افزود :با افزایش عرضه کاال در بورس به طور حتم
قیمت آهن در بازار آزاد پنج تا  ۱۰درصد کاهش پیدا
خواهدکرد .محمدآزادافزود:درحالحاضرقیمتهای
کاذببازارآهنتاحدودیازبینرفتهاست.

شرط جدید استفاده از وام مسکن
۱۶۰میلیونی
ایسنا -ازابتدایآبانماهسال 97برایافتتاحکنندگان
حساب صندوق پسانداز مسکن یکم ،عالوه بر فرد
متقاضی این تسهیالت ،کنترل و استعالمهای دیگری
نیزانجاممیشود.
بانک مسکن شروط سه گانه خانه اولی برای متقاضیان
حسابصندوقپساندازمسکنیکمراکهازابتدایآبان
ماهقصدافتتاحاینحسابرادارنداعالمکرد.

اوضاع مسکن در آستانه یک تغییر
ایسنا  -بازارمسکندرآستان هتغییروزیراینحوزه،تحت
تاثیرنوساناتارزیواثراتاقتصادکالن ۷۴درصدرشد
قیمت یافته است .این اتفاق در شرایطی رخ داده که در
سمت تقاضای واقعی خرید مسکن ،اتفاق قابل توجهی
رخندادهومیزاناثرگذاریسقفتسهیالت ۱۶۰میلیون
تومانی زوجین از  ۵۰درصد سال گذشته به  ۲۶درصد
رسیدهاست.

• •پیگیری آزادی مرزبانان در پاکستان
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کسر خدمت سربازی برای فعاالن
سمنهانداریم
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رهبر انقالب در ابتدای درس خارج فقه:

مسئوالنجزدرموارد امنیتی،چیزیاز
مردمپنهاننکنند
رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند :مسئوالن
جز در موارد نظامی ،امنیتی و اموری که با دشمن
مقابله داریم ،باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم
پنهان نکنند.
به گزارش پایگاه اطال عرسانی دفتر حفظ و نشر
آثار مقام معظم رهبری ،حضرت آیت ا ...خامنه
ای صبح دوشنبه گذشته ( )97.7.23در ابتدای
جلس ه درس خارج فقه خود ،در توضیح «نام ه حضرت
امیرالمؤمنین(ع) خطاب به مسئوالن و فرماندهان
نظامی» برخی وظایف آنان را برشمردند و این نامه
را به مثابه دستورالعملی برای همه مدیران نظام
اسالمی دانستند و با اشاره به فرازهایی از این نامه
گفتند :در منطق حکومت علوی اگر کسی به خاطر
مسئولیتش دارای امتیاز و احترامی شد ،این موضوع
نباید اخالق و رفتار او را با مردم تغییر بدهد و او را از
مردم دور کند.
ایشان افزودند :مسئوالن نظام اسالمی بدانند شکر
نعمت مسئولیتشان در این است که به بندگان خدا
نزدیکیبیشتریپیداکنند،باآناننشستوبرخاست
کنند و نسبت به آن ها مهربانی و توجه بیشتری به
خرج دهند.
ایشان سپس به فراز دیگری از این نامه درباره موضوع
شفافیت مسئوالن پرداختندَ « :اال َو ا َِّن َل ُکم عِ ندِ ی َان
َل َاح َت ِج َب َّن ُدون َُکم ِس ّر ًا ا ِّل فی َحرب».
ایشان در شرح این فراز از نامه حضرت علی(ع)

وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد آمریکا برای حذف تروریست های باقی مانده در سوریه و
تضمین بازگشت آوارگان سوری به این کشور آماده همکاری کامل و تمام عیار با روسیه نیست.
«الوروف» افزود :هیچ مذاکرات مدوني بین ما و آمریکا درباره سوريه ،شبه جزیره کره و برنامه
هستهای ایران جریان ندارد.

• •واکنش به ادعای استعفای ظریف!

• •مرزبانان ربودهشده در سالمت کاملند
ایسنا -مدیر کل امور مرزی وزارت کشور اعالم کرد که مرزبانان ربود ه شده در سالمت کامل و در

اختیار گروهکتروریستی هستند .به گفته «حیدری» ،دولت پاکستان عزم جدی برای همکاری
با جمهوری اسالمی در این زمینه دارد.

افیتی
گفتند«:ایننکتهیبسیار ّ
مهمیاست؛اینش ّف ّ
که حاال سر زبان ها است که «آقا ش ّفاف ،ش ّفاف» ،در
کالم امیرالمؤمنین(ع) است.
بعضیها عادت کرد هاند هر چیز خوبی که در
جامعهی اسالمی است را نسبت بدهند به غربیها.
تعجب می کند از کوتهفکری بعضیها!
واقع ًا انسان ّ
توجه به مردم ،آراء مردم ،اهتمام به مردم ،می
ّ
گوید «ما از غربیها یاد گرفتیم این ها را»؛ وقتی
مراجعه به منابع اسالمی نمی کنید ،وقتی کلمات
مکر م اسالم(ص) را
امیرالمؤمنین (ع) و رسول ّ
نمی خوانید ،بلد نیستید ،خب بله ،از غربیها باید
یاد بگیرید.
ّ
افیت
ف
ش
این
«بله،
که
شنوید
ی
م
ها،
ی
بعض
می گویند
ّ
ّ
افیت را
ف
ش
نخیر،
دادند»؛
یاد
ما
به
ها
را هم آن
ّ

حق شما بر
امیرالمؤمنین(ع) یاد داده؛ می گوید ّ
من یعنی ح ّقی که شما پیش من دارید [این است که]
هیچ رازی را از شما پنهان ندارم ،هیچ حرفی را از شما
پنهان نکنم ،مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی
که با دشمن طرف هستیم ،اینجا نمی شود حرف ها
را زد؛ چون حرف را وقتی که گفتیم ،شما شنفتی،
دشمن هم میشنود.
اعم از همین حرب
حرب،حرب
بله در این مسائل
ّ
بهاصطالح نظامی و مانند اینها است -در مسائل
امنیتی ،در مسائل نظامی ،در مسائل گوناگونی که
ّ
جنگ داریم با دشمن ،مقابله با دشمن داریم ،بله
افیت نیست،
اینجا جای افشاگری نیست ،جای ش ّف ّ
عمومی مردمَ ،ا ن َل
اما در غیر این ها ،در مسائل
ِ
ّ
َاح َت ِج َب َّن ُدون َُکم ِس ّر ًا».

نمیتوان با طمع ورزان برخورد عاطفیکرد
صدا و سیما -رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئوالن
عالی قضایی با تاکید بر عزم قوا برای رفع مشکالت
معیشتی مردم و ابراز اطمینان نسبت به تامین
کاالهای اساسی توسط دولت ،به برخی احکام
صادره از طرف دستگاه قضایی برای مفسدان
اقتصادی اشاره کرد و گفت :نمی توان با افرادی
که طمع شان زندگی میلیون ها انسان را متالطم
و به دشمن در ضربه زدن به کشور کمک می کند،
برخورد عاطفی کرد.
آیت ا ...آملی الریجانی اقدامات امروز عربستان
سعودی را بازتابی از همان تفکر وهابی دانست و با
اشاره به کشتار ،ترور و قتل های فجیع توسط نظام

حاکم بر عربستان اظهار کرد :وقتی عقیده ای بدون
ریشه های معنوی باشد همین مصائبی را رقم می زند
که نمونه اش را امروز در جهان اسالم توسط برخی
کشورهای منطقه شاهد هستیم.
وی به برخی اقدامات موذیانه دشمن به ویژه مذاکره
با برخی کشورها برای جلوگیری از تعامل با ایران و
ایجاد موانع برای خرید نفت کشور اشاره کرد و افزود:
دشمن قوای خود را به کار گرفته است تا به خیال خود
جلوی فعالیت و پیشرفت جمهوری اسالمی را بگیرد
اما براندازی ،خیال خام و رویای اشتباهی است که
سال هاست برای تحقق آن تالش می کنند و نتیجه
ای نمی گیرند.

توزیع سبد کاالی حمایتی دولت آغاز شد
خانوار واریز و در فروشگاههای عرض ه کننده این سبد
حمایتی ،امکان تهیه اقالم مصرفی خانوار برایشان
مهیا شده است .بهگفته مسئوالن فروشگا ههای
عرضهکننده این سبد حمایتی ،مشموالن دریافت
این سبد کاال که اعتبار الزم به حساب یارانه آن ها

واریز شده است با ارائه کارت ملی میتوانند مایحتاج
مصرفی خود را تهیه کنند.
گفته میشود در مرحله اول ،خانوارهای زیر پوشش
کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی،
این سبد حمایتی را دریافت کردهاند.

ظریف :هم نفت میفروشیم ،هم اقتصاد را حفظ میکنیم
فارس  -وزیر امور خارجه ایران گفت :ایران در شرایط
فعلی هم قادر به فروش نفت خود است و هم میتواند
اقتصاد خود را حفظ کند.
ظریف در گفتوگو با خبرگزاری ژاپنی کیودو تاکید
کرد که دولت آمریکا میتواند با بازگشت به توافق
هستهای که بهصورت غیرقانونی از آن خارج شد و

• •آمریکا آماده همکاری درباره سوریه نیست

ایسنا-روابط عمومی وزارت امور خارجه در واکنش به خبرسازی و شایعه پراکنی برای کناره
گیری وزیر امور خارجه ،اعالم کرد :این خبرسازیهای دروغ حتی ارزش پاسخگویی یا تکذیب
ندارد.

رئیس قوه قضاییه مطرح کرد:

تسنیم  -عرضه سبد کاالی حمایتی دولت در برخی
فروشگاههای زنجیرهای آغاز شد.
بر اساس این گزارش ،مبالغ در نظر گرفتهشده
برای آن دسته از گروههایی که مشمول دریافت این
سبد حمایتی میشوند ،به حساب یارانه سرپرست

صدا و سیما -سخنگوی سپاه از سفر سردار «پاکپور» به پاکستان برای رایزنی و پیگیری
آزادسازی مرزبانان ربوده شده ایرانی خبر داد.
سردار «رمضان شریف» با اشاره به تالش های سپاه برای آزادسازی مرزبانان ایرانی ربوده شده
توسط گروهک تروریستی وابسته به استکبار جهانی گفت :سپاه از همان ابتدای وقوع حادثه
ربایش ،تالش های ویژه و فوری برای آزادسازی مرزبانان بومی ایرانی و برخورد با تروریست
های تحت حمایت سازمان های جاسوسی بیگانه در دستور کار قرار داد و در تداوم این تالش ها
فرمانده کل سپاه ،فرمانده نیروی زمینی سپاه را برای پیگیری موضوع به پاکستان اعزام کرد.

لغو تحریمهایی که پس از این خروج علیه ایران اعمال
کرد ،راه را برای مذاکره با ایران هموار کند.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین با اشاره به
این که ایاالت متحده به تعهدات قانونی خود عمل
نمیکند ،تصریح کرد« :متاسفانه نحوه رفتار آمریکا
سبب شده است تا مطلوبیت مذاکره از اساس زیر

سوال برود ».وی درباره این که آیا ایران به خروج از
برجام به عنوان یک گزینه مینگرد یا خیر نیز اظهار
کرد« :ما در این زمینه بر اساس ارزیابی خودمان و
امنیت ملی و منافعمان تصمیم خواهیم گرفت».
به نوشته کیودو ،ظریف گفته است که در این زمینه
ضرباالجلی وجود ندارد.

• •دولت کانادا آماده پیشبرد روابط با ایران نیست
شبکه خبر-سخنگوی وزارت خارجه گفت :تهران برای هر نوع گفت وگویی که بتواند منجر به

خدمت رسانی و مساعدت های کنسولی به جامعه ایرانیان مقیم کانادا شود ،آمادگی دارد اما
دولت کانادا آمادگی الزم برای پیشبرد جدی روابط را ندارد« .قاسمی» افزود :هنوز واقعیت قطع
یکجانبه روابط توسط کانادا را درک نمی کنیم.

• •ناتوانی بازار برای جایگزین کردن نفت ایران

صدا و سیما -وزیر نفت در آستانه آغاز تحریمهای آمریکا علیه ایران گفت :مجموع تولید نفت
دیگر اعضای اوپک در این بازه زمانی فقط  ۱۰۵هزار بشکه در روز افزایش یافته است و این بدان
معناست که اعضای اوپک توانایی افزایش تولید نفت بیشتر از رقم کنونی را ندارند.
«زنگنه» ناتوانی عربستان و روسیه در تولید نفت بیشتر و جایگزین کردن سهم ایران را سبب
نگرانی بازار دانست و افزود :افزایش قیمت نفت اقتصاد جهانی را سخت تحت تاثیر قرار
میدهد.

• •بن سلمان:کودتای غرب علیه خود را فراموش نمی کنم

ایرنا-روزنامه وال استریت ژورنال نوشت که ولیعهد عربستان به «جراد کوشنر» داماد دونالد
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مشاور ارشد وی گفته است که کودتای غرب علیه خود را هرگز
فراموش نخواهد کرد .وال استریت ژورنال به نقل از برخی منابع افزود که بن سلمان در هشتمین
روز ناپدید شدن خاشقجی در تماس با کوشنر درباره ناپدید شدن وی گفت و گو و درباره علل
اعتراض های واشنگتن در زمینه این ماجرا سوال کرده است.

• •امروز جلسه غیرعلنی مجلس با حضور ظریف و عراقچی
مهر -سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ،از برگزاری نشست غیرعلنی خانه ملت با حضور مسئوالن

مربوط برای بررسی لوایح مربوط به  FATFاز جمله  CFTخبر داد .بهروز نعمتی اظهار کرد :قرار
است با حضور ظریف و عراقچی درباره آخرین مسائل مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه
با تامین مالی تروریسم  CFTگزارشی به مجلس ارائه شود.

• •آمریکا :به خریداران نفت ایران معافیت میدهیم

مهر  -وزیر خزانهداری آمریکا در مصاحبه ای اعالم کرد :به خریداران نفت ایران معافیت
میدهیم .استیو منوچین گفت :اکنون شرایط با دوران اوباما به گونه ای تفاوت کرده است که
دریافت معافیت برای خرید نفت از ایران مشکل تر شده است.
خریداران نفت ایران باید تا بیش از  ۲۰درصد که در سال های ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۵ملزم بودند،
واردات نفت ایران را کاهش دهند تا بتوانند از معافیت های آمریکا برخوردار شوند.

• •نمیشود با «استعفا» بر  ۵سال ناکارآمدی سرپوش گذاشت

فارس – دبیر کل جمعیت ایثارگران با بیان این که وزیر راه و شهرسازی بعد از پنج سال
ناکارآمدی ،اعالم میکند نمیتوانم کار کنم و استعفا میکند ،گفت :نمیتوانند به همین
سادگی بر مسائل سرپوش بگذارند .
عامری با اشاره به استعفای آخوندی و معرفی چهار وزیر پیشنهادی جدید به مجلس گفت :یک
اشکال کلی که در دولت وجود دارد این است که کارنامه درخشانی در حوزههای مختلف ندارد و
عرصههایی از قبیل صنعت ،کار و مسکن را که نگاه میکنیم ،هر کدام مشکالت متعددی دارند.

• •مستثنی کردن برخی مدیران از قانون بازنشستگی رأی نمی آورد

فارس  -عضو فراکسیون امید مجلس گفت :طرحی مبنی بر مستثنی کردن برخی مدیران از
قانون منع بهکارگیری بازنشستگان تهیه کرده است که به طور قطع رای نخواهد آورد .معصومه
آقاپور علیشاهی با اشاره به طرح مستثنی کردن برخی مدیران از قانون منع به کارگیری
بازنشستگان اظهار کرد :من به صورت جدی مخالف این طرح هستم.

• •اتمام بررسی الیحه جامع انتخابات در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت
میزان -معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت :نمیتوانم بگویم که الیحه جامع انتخابات به
انتخابات بعدی و پیش رو میرسد و یا خیر ،اما دولت تالش میکند تا هر چه سریع تر این الیحه
به مجلس ارسال شود .امیری افزود :کار کارشناسی مفصلی روی این الیحه انجام شده است.

