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گوناگون
• •ایجاد  ۸۲هزار فرصت شغلی جدید

صدا و سیما« -نوبخت» رئیس سازمان برنامه و
بودجه ،از ایجاد حداقل  ۸۲هزار فرصت شغلی
جدید با سه برنامه در بخش کشاورزی تا پایان امسال
خبر داد.

• •صعود به رده بندی کشتی جهان

شبکهخبر-اولین روز رقابت های کشتی آزاد زیر23
سال جهان با صعود دو نماینده کشورمان به دیدار
رده بندی همراه بود.

• •خطر گسترش یک بیماری مقاوم به داروها

مهر« -گویا» رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :در
پاکستان نوعی بیماری به نام «تیفوئید» که به همه
داروها مقاوم است ،گسترش یافته که اگر مراقبت
الزم نشود ،ممکن است در ایران هم گسترش یابد.

• • ۹گروه کاالیی دوباره گران شد

مهر-نرخ لبنیات دو درصد ،تخم مرغ  ۴.۷درصد،
حبوبات ۰.۲درصد ،میو ههای تازه  ۵.۵درصد،
سبز یهای تازه  ۳.۹درصد ،گوشت قرمز ۰.۷
درصد ،گوشت مرغ ۵.۷درصد ،قند و شکر دو درصد
و چای ۰.۳درصد افزایش یافت.

• •نگرانی برای تامین گوشت مرغ نداریم

مهر« -چهارآئین» مدیر عامل اتحادیه سراسری
مرغدارانگوشتیگفت:هیچنگرانیدرزمینهتامین
نیاز داخلی به گوشت مرغ در کشور وجود ندارد.

• • ۸۲۴مترجم جذب می شوند

میزان -خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان
این که بیش از پنج هزار نفر در آزمون جذب مترجمان
رسمی به رقابت پرداختند ،گفت ۸۲۴ :مترجم
رسمیپسازفرایندهایمختلفجذبخواهندشد.

• • 50هزار تومان جریمه در کمین شما

ایرنا -بر اساس اعالم معاونت حمل و نقل و ترافیک
شهرداری تهران ،خودروهای بدون معاینه فنی که از
روز گذشته وارد هر محدوده از پایتخت شوند ،روزانه
 50هزار تومان جریمه خواهند شد.

• •تعیین قیمت شیر در انتظار اجرا

تسنیم«-علی آقا بابایی» دبیر کانون انجمن های
صنفی کارفرمایی گاوداران ایران گفت :قیمت
جدید هر کیلوگرم شیر خام در جلسه روز چهارشنبه
تنظیم بازار دو هزار تومان تعیین شد اما برای اجرا،
نیازمند ابالغ سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولید کنندگان است.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور عراق:

مقابلدشمنان«عراقِقدرتمند وآرام»
باقدرتبایستید
رهبر معظم انقالب اسالمی عصر روز گذشته در دیدار
آقای برهم صالح ،رئیس جمهور عراق و هیئت همراه،
با ابراز خرسندی از برگزاری موفقیت آمیز انتخابات
پارلمانی در عراق و انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر و
مسئوالن دیگر و ایجاد ثبات و استقرار ،تأکید کردند :راه
غلبه بر مشکالت و مقابله با توطئه های بدخواهان ،حفظ
اتحاد ملی در عراق ،شناخت صحیح دوست و دشمن و
ایستادگی در مقابل دشمن وقیح ،تکیه بر نیروی جوانان
و حفظ و تقویت ارتباط با مرجعیت است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری،
حضرت آیت ا ...خامنه ای در ابتدای دیدار با تبریک به
آقای برهم صالح بهدلیل برگزیده شدن برای مسئولیت
بزرگ ریاست جمهوری در کشور مهم عراق ،به ارتباطات
ریشه دار و عمیق و تاریخی دو ملت ایران و عراق اشاره
کردند و گفتند :ارتباطات دو ملت بی نظیر است که
نمونه بارز آن ،پیاده روی بزرگ اربعین است.
ایشان با اشاره به حضور بیش از دو میلیون زائر ایرانی
در راهپیمایی اربعین امسال خاطرنشان کردند :دل
های همه زائران ایرانی بعد از بازگشت ،مملو از تشکر
از میهماننوازی مردم عراق بود و این نشانگر بزرگواری
حداکثری عراقیها در میزبانی از زائران ایرانی است و
ِ
این میهمان نوازی و ارتباط همراه با مهر و محبت میان
دو ملت جز با زبان هنر قابل بیان نیست.
رهبر انقالب اسالمی با تشکر صمیمانه از رئیس جمهور،
نخست وزیر و دیگر مسئوالن و ملت عراق به دلیل
میهماننوازی کم نظیر در ایام اربعین ،به رنج و محنت
مردم عراق در دوران گذشته اشاره کردند و گفتند:
اکنون که ملت عراق بعد از دوران استبدادی ،صاحب
کشور است و استقالل و حق رأی و انتخاب دارد ،برخی
دولت ها و کشورهای بدخواه به دنبال آن هستند تا
مردم عراق طعم این پیروزی و دستاورد بزرگ را نچشند
روی آرامش را نبینند.
و عراق و منطقهِ ،
حضرت آیت ا ...خامنه ای تأکید کردند :تنها راه مقابله
با این توطئه ها ،حفظ و تقویت اتحاد میان گروه های
عراقی اعم از عرب و ُکرد و شیعه و سنی است.

رتبه  7نشریات استانی در کشور
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سیاسی و بین الملل

پیگیر آزادی مرزبانان هستيم
صدا و سیما« -رحمانی فضلی» وزیر کشور درباره آخرین وضعیت مرزبانان ربوده شده در
میرجاوه گفت :دولت پاکستان تاکنون همکاری بسیار خوبی داشته و توقع این است که این
همکاری را به اتمام برساند تا همه مرزبانان به وطن خود بازگردند ،توقع دیگر ما از دولت
پاکستان ،تقویت همکاریهای امنیتی در مرزهاست.

دبی فعالیت بیمارستان ایرانیان را ممنوع کرد
ل احمر درباره اقدامات غیردوستانه و کارشکنیهای امارات
مهر – روابطعمومی جمعیت هال 
متحده عربی در مسیر فعالیت بیمارستان ایرانیان دبی ،اطالعیهای منتشر کرد.
درایناطالعیهآمدهاست:بهدنبالکارشکنیهایگذشتهاماراتمتحدهعربیدرروندفعالیت
بیمارستان ایرانیان دبی ،اداره بهداشت دبی در نامهای رسمی از شرکتهای بیمهای خواسته
است تا ارائه خدمات را به این بیمارستان متوقف کنند.

تصویب  9قطعنامه ضد صهیونیستی در سازمان ملل
شبکه خبر -کمیته چهارم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست عصر جمعه خود9 ،
قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی تصویب کرد .در هشت قطعنامه این کمیته ،اقدامات رژیم
صهیونیستی در نقض حقوق بشر مردم فلسطین محکوم شده است.

خشم عربستان از معافیت  ۸کشور از تحریم نفتی

رهبر انقالب اسالمی ،شناخت دقیق و صحیح دوست
و دشمن را در سیاست خارجی بسیار مهم ارزیابی و
خاطرنشان کردند :برخی دولت ها در منطقه و در خارج
از منطقه به شدت نسبت به اسالم ،شیعه و سنی و عراق،
بغض و کینه دارند و در امور داخلی عراق دخالت می
کنند که باید در مقابل آن ها با قدرت ایستاد و در خصوص
ایستادگی در برابر دشمن وقیح و صریح ،به هیچ وجه
مالحظه نکرد.
حضرت آیت ا ...خامنه ای در زمینه همکار یهای
دو جانبه میان ایران و عراق تأکید کردند :مسئوالن
جمهوری اسالمی برای گسترش همکار یها با عراق
بسیار مصمم و محکم هستند و من هم به این موضوع
عمیق ًا معتقدم.
ایشان با اشاره به ظرفیت های فراوان دو کشور برای
عراق عزیز ،قوی،
گسترش همکار یها ،افزودند:
ِ
مستقل و پیشرفته برای ایران بسیار مفید است و ما در
کنار برادران عراقی خود خواهیم بود.
ایشان ضرورت حفظ و تقویت ارتباط با مرجعیت را بسیار

مهم خواندند و گفتند :ارتباط با مرجعیت ،در مراحل و
مقاطع مختلف ،کارساز و گره گشا خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی تکیه بر جوانان را زمینه ساز انجام
کارهای بزرگ دانستند و افزودند :نمونه بارز نتایج
فوق العاده تکیه بر جوانان ،شکل گیری حشدالشعبی
در جریان مبارزه با تروریسم تکفیری بود که باید آن را
حفظ کرد.
در این دیدار که دکتر روحانی رئیس جمهور نیز حضور
داشت ،برهم صالح رئیس جمهور عراق ،دیدار با رهبر
انقالب اسالمی را افتخاری بزرگ دانست و گفت :من با
یک پیام صریح و آشکار به تهران آمده ام مبنی بر این که
عوامل و عناصر پیوند دهنده دو ملت ایران و عراق ،ریشه
در تاریخ دارد و غیر قابل تغییر است.
رئیس جمهور عراق با اشاره به مذاکرات خود در تهران،
خاطرنشان کرد :ما به دنبال گسترش بیش از پیش
همکار یها در همه زمینه ها و ارتقای آن به سطحی
هستیم که در شأن روابط اجتماعی و فرهنگی و مصالح
مشترک دو ملت باشد.

میزان -نشریه وال استریت ژورنال نوشت ،پس از اعالم در نظر گرفتن معافیت برخی کشورها
توسط آمریکا و تداوم جریان روزانه صدها هزار بشکه نفت ایران به بازارهای نفتی ،ریاض
تصمیم دارد عرضه نفت به بازارهای جهانی را کاهش دهد.
وال استریت ژورنال مینویسد :پادشاه سعودی در تالش است با کاهش میزان تولید ،قیمت
نفت را تا حدود  ۸۰دالر به ازای هر بشکه ارتقا دهد ،این در حالی است که ترامپ در واکنش به
این موضوع هشدار داد؛ قیمت نفت باید پایین بماند.

شمخانی :آمریکا نمیتواند روابط ایران و عراق را بر هم زند
تسنیم – دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با برهم صالح ،رئیس جمهور عراق گفت:
طراحیهای آمریکا برای بر هم زدن روابط ایران و عراق راه به جایی نخواهد برد.
شمخانی افزود :صبر و ایستادگی مردم عراق و دالوری های ارتش ،نیروهای امنیتی و به ویژه
حشدالشعبی سبب شد بزرگ ترین تهدید منطقه نابود شود و امروز کشورهایی که از نابودی
تروریسم خشنود نیستند سعی دارند این انسجام و پیوند داخلی را متزلزل کنند.

افزایش حقوق سال  ۹۸بیشتر از سال ۹۷
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق کارکنان گفت :میزان افزایش حقوق سال
 ۹۸کارمندان دولت به طور قطع بیشتر از سال  ۹۷خواهد بود که پس از تصویب در هیئت
وزیران اعالم می شود ،البته تعیین رقم دقیق حقوق و دستمزد ،بستگی به تصویب هیئت
وزیران دارد .به گزارش مهر« ،نوبخت» درباره محل منابع یارانه نقدی اضافه کرد :حتی به میزان
یک ریال از خزانه برای واریز یارانه نقدی استفاده نکردیم .وی با اشاره به ارائه بسته حمایتی
ادامه داد :قرار بر اعطای بسته حمایتی برای اقشار خاص و ارائه بسته های جبرانی به کارکنان
دولت است که وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مسئول این کار شده و قرار است از محل مابه
التفاوت پتروشیمی ،منابع مالی بسته ها تامین شود .به گفته وی ،در الیحه بودجه سال آینده
درباره افزایش نرخ حامل های انرژی ،پیش بینی نداشته ایم.

