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گوناگون

موافقت با افزایش اعتبارات
کمیته امداد
میزان -حجتاالسالم والمسلمین «روحانی»
رئیس جمهور با درخواست رئیس کمیته امداد
امام خمینی (ره) ،با افزایش اعتبارات این نهاد
متناسب با نرخ تورم  ۹۷موافقت کرد .این
درخواست با توجه به شرایط اقتصادی کشور
انجام شده است.

قیمت مرغ  10هزار تومان است
میزان« -حجتی» وزیر جهاد کشاورزی گفت :
قیمت هر کیلوگرم مرغ حدود  ۱۰هزار تومان
است و بیشتر از این ،اجحاف در حق مصرفکننده
استودرحالپیگیریهستیمتاقیمتهابرهمین
اساس باشد.

دالر  ۹هزار تومانی شد
تسنیم-سیرنزولیقیمتهادربازارارزکهازچندروز
قبلشدتگرفتهاستسببشدروزگذشتهباردیگر
دالر وارد کانال  9هزار تومان شود و فروشندههای
ارز بهجای مراجعه به داللها و صرافیهای آزاد ،با
حضوردرصفهایطوالنیمقابلصرافیهایبانکی
ارزهایخودرابهفروشبرسانند.

تمهیدات الزم برای شب یلدا
شبکه خبر -وزیر صنعت ،معدن و تجارت در
واکنش به افزایش سرسام آور قیمت آجیل به ویژه
پسته گفت :تمهیدات الزم برای شب یلدا و عید
اندیشیده می شود .این در حالی است که رئیس
انجمن پسته کمبود تولید را عامل اصلی گرانی
این محصول اعالم کرد و از مردم خواست امسال
را تحمل کنند« .ابطحی» با بیان این که امسال
تولید پسته به یک پنجم سال گذشته رسیده است،
افزود :سال آینده مشکلی در زمینه تولید ،تامین و
صادرات پسته نخواهیم داشت.

افزایش امید به زندگی ایرانیان
صدا و سیما« -رضا ملکزاده» معاون تحقیقات و
فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
درآیینگشایشهفتمینهمایشعلوماعصابپایه
و بالینی در مرکز همایشهای رازی ،با بیان این
که امید به زندگی ایرانیان افزایش یافته و در میان
زنان به  ۸۲سال و در مردان به  ۷۶سال رسیده
است ،گفت :بین کشورهای جهان دو درصد علم
دنیا به ایرانیان اختصاص دارد.

درخواست کارت سوخت مجدد
ابطال می شود
صدا و سیما« -زیبا اسماعیلی» سخنگوی شرکت
پاالیش و پخش فراورده های نفتی گفت :هرگونه
درخواست برای دریافت کارت سوخت مجدد در
سامانه ابطال می شود.

مصرف برق کشور بیش از  ۸برابر
افزایش جمعیت
صدا و سیما« -فرحناکیان» مدیر کل دفتر راهبری
و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو گفت :مقایسهای
بین رشد مصرف انرژی الکتریکی و رشد جمعیت
پس از پیروزی انقالب نشان میدهد که رشد
مصرف برق از نظر پیک مصرف و میزان انرژی
الکتریکی بیش از هشت برابر افزایش جمعیت
بوده است.

 ۲۵آذر؛ اتمام مهلت بیمه
تکمیلی بازنشستگان
فارس -بازنشستگان زیر پوشش صندوق
بازنشستگی کشوری تا  25آذر ماه جاری مهلت
دارندبامراجعهبهشعببیمهآتیهسازانحافظبرای
حذف یا اضافه شدن خود و افراد تحت تکلف شان
درقراردادجدیدبیمهتکمیلیدرماناقدامکنند.

کمپین «زمستانه» برای دانش
آموزان کم برخوردار
ایرنا« -کوزه گر» رئیس مرکز مشارکت های
مردمی و توانمندسازی سازمان بهزیستی ،از
آغاز کمپین تامین لباس گرم برای دانش آموزان
کم برخوردار موسوم به کمپین «زمستانه» خبر
داد و گفت :مردم می توانند کمک های نقدی و
غیرنقدی خود را از روش های گوناگون در اختیار
بهزیستی قرار دهند.

«داناییفر» درگذشت
شبکه خبر« -ایرج دانایی فر» پیش کسوت تیم
ملی فوتبال کشورمان روز گذشته به دلیل عارضه
کبدی در بیمارستان نمازی شیراز درگذشت.
وی بازیکن اسبق استقالل و تیم ملی فوتبال ایران
بود که از حدود یک هفته پیش در بیمارستان
نمازی شیراز بستری شده است و پزشکان حال او
را وخیم اعالم کرده بودند.

امروز ،آخرین مهلت دریافت
کارت آزمون پیام نور
شبکه خبر -دکتر «توکلی» مشاور عالی سازمان
سنجشآموزشکشوربابیاناینکهمهلتدریافت
کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی فراگیر
ارشد دانشگاه پیام نور امروز پایان میپذیرد ،گفت:
این آزمون جمعه  ۲۳آذر ماه برگزار میشود.
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سیاسی و بین المللی

رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از خانوادههای شهیدان مطرح کردند:

شکستنقشه«تابستانداغ
چهلمینسالگردانقالبباشکوهترازهمیشه
»

حضرت آیت ا ...خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشته در دیدار
جمعی از خانوادههای شهیدان دفاع مقدس و مدافع حرم و دفاع از مرزها و امنیت،
بازآفرینی روحیه شجاعت و شهادت در نسل جوان مؤمن انقالبی امروز را «معجزه
انقالب» برشمردند و با دعوت مردم و جوانان و همچنین مسئوالن به بیداری و
هوشیاری در مقابل توطئه های جبهه استکبار و در رأس آن آمریکا ،گفتند :همه
باید تالش خود را برای تقویت اقتصاد کشور و تولید ملی مضاعف کنند و مسئوالن
نیز باید مراقب باشند تا فریب ظاهرسازی و زبان بازی دشمن را نخورند و دشمن
خبیثی که از در بیرون شده است ،از پنجره وارد نشود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،رهبر انقالب اسالمی با
اشاره به کالم امام بزرگوار مبنی بر این که «ملتی که شهادت دارد ،اسارت ندارد»،
تأکید کردند :ملتی که به استقبال خطر رفتن در راه خدا و شهادت در راه او را،
سعادت و یک موفقیت بزرگ می داند ،هیچ نیرویی توانایی ایستادگی در مقابل
آن را ندارد و آن ملت همواره برنده است و پیش خواهد رفت.
حضرت آیت ا ...خامنه ای ملت ایران را نمونه بارز این تفکر دانستند و افزودند :این
که ملت ایران در طول  ۴۰سال گذشته در راه بسیار ُپر خطر و ُپر زحمت خود در
مقابل همه قدرتمندان ظالم ایستاد و آن ها نتوانستند هیچ غلطی بکنند به دلیل
اعتقاد به شهادت و این سرنوشت افتخارآمیز است.
ایشان استمرار این تفکر و روحیه در جوانان انقالبی را نشانه رویش های چند
برابری انقالب در مقابل ریزش ها خواندند و خاطرنشان کردند :امروز جوان
مؤمن و انقالبی با همان روحیه جوانان اول انقالب و روحیه شهیدان همت و
خرازی و دیگر بزرگان به وسط میدان می آید و با احساس مسئولیت و شجاعت
همچون ستون انقالب ،در مقابل دشمن می ایستد و به استقبال شهادت میرود
و این معجزه نظام جمهوری اسالمی است که توانسته است این روحیه فوالدین را
بازآفرینی کند و استمرار دهد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر این که اگر این شهادت ها و شجاعت ها و صبر
خانواده های شهدا نبود ،مستکبران عا َلم و آمریکای جنایتکار همچون دوران
طاغوتبرکشورمسلطمیشدند،گفتند:ملتایرانقدردانشهداوخانوادههای
آنان است که نمونه های آن را در حضور پرشکوه مردم در تشییع شهدای مدافع
حرم و دفاع از امنیت و مرزها شاهد بوده و هستیم.
آیت ا ...خامنه ای خاطرنشان کردند :برخالف تحلیل های بی ربط برخی افراد
کج فهم و دلبسته به غرب ،جمهوری اسالمی نیرومند و توانا است و این قدرت به
واسطه معنویت و فکر و تالش انسان های فداکار و ایمان جوانان و خانواده های
شهدا ب ه دست آمده است.
ایشان با تأکید بر این که دشمنان سرشناس ایران اسالمی ،غرق در فساد اخالقی
و سیاسی هستند ،افزودند :اگر می خواهید چهره واقعی آمریکا را بشناسید ،به
رئیس جمهور و دولتمردان کنونی آمریکا بنگرید زیرا این افراد ،چهره زشت و
نفرت انگیز همیشگی دولتمردان آمریکا را اکنون بهصورت صریح و آشکار نمایان
کرده اند .رهبر انقالب اسالمی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در مقابل چنین
دشمنی ،خاطرنشان کردند :آمریکاییها در طول این سال ها ،همواره به دنبال
این بودند که همانند قبل از انقالب بار دیگر بر ایران مسلط شوند و همان شرایطی
را که برای برخی کشورهای ضعیف منطقه بهوجود آورده اند و آن ها را گاو شیرده
خود نامیده اند ،برای ایران عزیز ،بزرگ و پرافتخار نیز به وجود آورند اما به این
هدف نرسیدند و از این به بعد هم قطع ًا نخواهند رسید.
حضرت آیت ا ...خامنه ای با اشاره به این که امام بزرگوار ،آمریکا را «شیطان بزرگ»
خواندند ،افزودند :امام(ره) با این نام گذاری ،در واقع همه موحدان و ملت های
با انصاف جهان را در مقابل آمریکا بسیج کردند و توفیقات زیادی هم در این راه به
دست آمده و بیشتر هم خواهد شد اما دشمن تالش دارد تا ملت ایران را از مسیر
پیشرفت و ایستادگی در مقابل قدرت ها ،منصرف کند.
ایشان با اشاره به تحرکات و اقدامات دو سال اخیر آمریکاییها بهویژه وضع
تحریمهای همهجانبه و کمک به دشمنان گوناگون ایران ،نقشه های آن ها را لو
رفته خواندند و تأکید کردند :هدف آن ها این بود که به وسیله تحریم و اقدامات ضد
امنیتی ،در کشور دودستگی ،اختالف و جنگ گروه ها ب ه وجود آورند و عده ای را به

روحانی :نمیتوانیم
بگوییم شرایط عادی است
رئیس جمهور روز گذشته در جلسه
هیئت دولت ،استانداران را به تالش
مضاعف برای تسریع در پیشبرد برنامه
های توسعه ای و سازندگی استان ها
فرا خواند و تاکید کرد که استانداران به
عنوان نمایندگان عالی دولت و نظام،

باید در زمینه سیاست اعتدالی دولت،
با اولویت شایسته گزینی از نیروهای
متخصص و با استعداد با هر ایده و سلیقه
ای ،در پیشبرد فعالیت های اجرایی
استان بهره بگیرند .به گزارش ایسنا،
حجت االسالم والمسلمین «روحانی» با
اشاره به این که در مقطع تحریم هستیم
و در این زمینه به طور طبیعی مردم با
مشکالتی مواجه هستند ،افزود :این

رتبه  7نشریات استانی در کشور

• •اجرای ساز و کار ویژه مالی تا  3هفته آینده

رئیس دفتر رئیس جمهور پس از پایان جلسه هیئت دولت گفت :اروپایی ها به ما
اعالم کردند که ساز و کار ویژه مالی حداکثر دو تا سه هفته آینده اجرا می شود.
به گزارش ایرنا« ،محمود واعظی» درباره اظهارات مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا ،درباره برقراری خط مالی ایران و اروپا افزود :رهبران کشورهای
اروپایی ،وزیران خارجه و مقامات اقتصادی آن ها در تماس هایی که با سفرا و
مقامات ایرانی و وزیر امور خارجه دارند ،تردیدی در برقراری ساز و کار ویژه مالی
ندارند و مکانیزم آن را نیز طراحی می کنند.

• •سرنخ هایی از حادثه چابهار

وزیر کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت :سپاه پاسداران سرنخ هایی از
عوامل حادثه تروریستی چابهار به دست آورده است و به طور قطع با آن ها برخورد
جدی میکند .به گزارش مهر« ،رحمانی فضلی» درباره استانی شدن اعطای
یارانه ها نیز گفت :در الیحه بودجه حکمی گذاشته اند مبنی بر این که استان ها
سه دهک از افرادی که یارانه دریافت می کنند ،با کمک وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی شناسایی کنند و کاهش دهند.

• •آمریکا فرزندان مقامات ایرانی را اخراج می کند

خیابان ها بکشانند و نام آن را هم «تابستان داغ» گذاشته بودند اما به کوری چشم
دشمنان ،تابستان امسال یکی از بهترین تابستان ها بود.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر
این که جمهوری اسالمی « 40سالگی» خود را نخواهد دید ،گفتند :ملت ایران
با استحکام تمام ایستاده است و به توفیق الهی در  ۲۲بهمن ،چهلمین سالگرد
انقالب اسالمی را با شکوه بسیار بیشتر از سال های قبل برگزار خواهد کرد.
حضرت آیت ا ...خامنه ای با اشاره به بیداری ملت ایران ،مسئوالن را به تالش
بیشتر توصیه کردند و افزودند :اگر چه نقشه دشمن لو رفته است اما همه باید
هوشیاری خود را حفظ کنند زیرا آمریکا ،دشمنی خبیث و حیله گر است و ممکن
است قصد فریب داشته باشد تا برای سال  ،۹۷جنجال کند اما مث ً
ال برای سال
 ۹۸نقشه ای بکشد .ایشان ،صهیونیستها و مرتجعین منطقه را شریک آمریکا
در توطئه و دشمنی با ملت ایران دانستند و تأکید کردند :البته ما قوی تر از آن ها
هستیم زیرا تاکنون نتوانسته اند در مقابل جمهوری اسالمی ،هیچ غلطی بکنند و
از این پس هم نخواهند توانست .رهبر انقالب اسالمی در عین حال تأکید کردند:
نباید لحظه ای غافل شد و همه باید بیدار و هوشیار باشند .توصیه من به ملت ایران
بهویژه جوانان و مجموعه های گوناگون کشور اعم از همه صنوف و جریان های
سیاسی این است که مراقب باشند میدان را برای دشمن آماده نکنند زیرا اگر
غافل شویم ،همان دشمن ضعیف ،زهر خود را خواهد ریخت.
حضرت آیت ا ...خامنه ای افزودند :امروز ،مهم ترین وظیفه مردم و مسئوالن ،در
کنار هوشیاری ،تالش برای تقویت اقتصاد کشور و تولید داخلی است.
ایشان ،مسئوالن را به افزایش تالش ها و فریب ظاهرسازی و زبان بازی دشمن را
نخوردن ،توصیه مؤکد کردند :دشمن انواع ترفندها را بهکار می برد و مسئوالن
باید مراقب باشند ،دشمن خبیثی که از در بیرون شده است ،از پنجره داخل نشود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تأکیداتی که به مسئوالن در خصوص مسائل
اقتصادی و حل مشکالت مردم کرده اند ،افزودند :اگر مسئوالن به موضوع تقویت
تولید داخلی توجه جدی کنند ،مشکالت اقتصادی مردم کم خواهد شد.
حضرت آیت ا ...خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دست
دوستی آل سعود با دشمنان اسالم و جنایت آن ها در یمن ،آمریکا را شریک این
جنایت ها خواندند و خاطرنشان کردند :سعودی ها تصور می کردند می توانند
ظرف چند روز یا چند هفته ،بر یمن مسلط شوند اما اکنون حدود چهار سال است
که نتوانستند کاری از پیش ببرند و هر چه زمان بگذرد ،ضربه ای که به آن ها وارد
خواهد شد ،سخت تر خواهد بود.
ایشان سیاست آل سعود در یمن و بحرین را ،سیاستی ابلهانه دانستند و تأکید
«اشداء علی الکفار» باشد ،نه اشداء در مقابل
کردند :خادم حرمین شریفین باید
ُ
مؤمنان و در مقابل مردم یمن و مردم بحرین .رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر این
که ملت ایران باید با بصیرت کامل ،اوضاع را زیر نظر داشته باشد و موضع خود
را مستحکم نگه دارد ،افزودند :امروز در این دنیای توفانی که توفان آن به اروپا و
فرانسه نیز رسیده است ،ملت ایران به برکت اسالم در کشتی امن محبت اهل بیت
علیهم السالم قرار گرفته و پیروزی متعلق به این ملت است.

یک نوع جنگ اقتصادی و روانی است و
نمیتوانیم بگوییم شرایط عادی است.
در این شرایط سخت همه باید با وحدت
همدیگر را یاری کنیم.
یکی از مسائل بسیار مهم این است
که مردم برای دسترسی به کاالهای
اساسی با دشواری مواجه نباشند و
قیمتها در بازار متعادل باشد تا به مردم
اجحاف نشود.

نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران ،اعالم کرد که این وزارتخانه
موضوع اخراج فرزندان مقامات جمهوری اسالمی از این کشور را بررسی میکند.
به گزارش مهر« ،برایان هوک» در یک پیام ویدئویی که در صفحه توییتر وزارت
خارجه آمریکا منتشر شد ،تحصیل فرزندان مقامات ایرانی در ایاالت متحده را
یک نمونه دیگر از ریاکاری دانست.
وی افزود :در حالی که ایرانی ها شعار مرگ بر آمریکا سر میدهند ،خانوادههای
خود را به کشور «به اصطالح شیطان بزرگ» میفرستند تا با استفاده از پول مردم ایران در آن جا زندگی و
تحصیل کنند .شبکه «ان بی سی» به تازگی خبر داده بود که خانوادههای آمریکاییهای زندانی در ایران در
نامهای از دولت دونالد ترامپ خواستهاند که روادید فرزندان مقامات را که در آمریکا حضور دارند ،لغو کند.

• •تاکید دبیر کل سازمان ملل بر ادامه برجام

دبیر کل سازمان ملل در گزارشی محرمانه که خبرگزاری رویترز به آن دسترسی
پیدا کرده ،از کشورها خواسته است تا ادامه اجرای برجام را تضمین کنند.
به گزارش ایسنا« ،آنتونیو گوترش» درباره قطعنامه  2231که به شواری امنیت
ارائه شده است ،با تاکید بر این که برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) برای صلح
و امنیت منطقه و جهان ضروری است ،خواستار تضمین ادامه اجرای این توافق
شده است.

• •عضویت رژیم صهیونیستی در  FATFاهمیتی ندارد

یکعضوکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسشورایاسالمیبابیان
ن که «عضویت رژیم صهیونیستی در گروه اقدام ویژه مالی ( )FATFمهم نیست»،
ای 
گفت :رژیم صهیونیستی از ظرفیتهایش برای فشار به ایران استفاده میکند و
ایران نیز روال کاری خود را به طور طبیعی انجام میدهد.
به گزارش ایسنا« ،بروجردی» افزود :اسرائیل دشمن همیشگی ایران است و از
هیچ تالشی برای فشار به ایران به ویژه از طریق آمریکا دریغ نمیکند ،بنابراین
رژیم صهیونیستی چه عضو  FATFباشد و چه نباشد ،سیاستهایش را دنبال و تالش میکند فشارهای
اقتصادی بیشتری به جمهوری اسالمی ایران وارد کند.

• •جمهوری اسالمی میتواند مقابل هر دشمنی قد علم کند

معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران روز گذشته در چهارمین
مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانشپژوهان آموزشگاههای ارتش در مرکز
آموزش جواداالئمه (ع) نزاجا گفت :جمهوری اسالمی ایران به لطف جوانان
سلحشور ،میتواند مقابل هر دشمنی قد علم کند و این سطح باالی توان رزمی
جمهوری اسالمی ایران را نشان دهد.
به گزارش میزان ،امیر دریادار «سیاری» افزود :ماموریت ارتش دفاع از تمامیت
ارضی ،حفظ استقالل و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است و این ماموریت در باالترین درجه
قداست و اهمیت قرار دارد.

• •رای اعتماد دولت به استانداران البرز ،تهران و سمنان
شبکه خبر -در جلسه روز گذشته هیئت دولت که به ریاست حجت االسالم والمسلمین دکتر «روحانی»

برگزار شد« ،عزیزا ...شهبازی»« ،انوشیروان محسنی بندپی» و «علیرضا آشناگر» به ترتیب به عنوان
استانداران البرز ،تهران و سمنان از هیئت وزیران رأی اعتماد گرفتند.

