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گوناگون

رهبر انقالب اسالمی در پیامی به نشست اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا:

سیاسی و بین الملل

گاز گران نمی شود

درجهادبینیازکردنکاملکشورازبیگانگانپیشگامباشید

قاسمی :رابطه ظریف و روحانی صمیمانه است

فارس« -منتظر تربتی» مدیر عامل شرکت ملی گاز از
بومیشدنمادهبودارکنندهگازدرکشورخبردادوگفت:
برنامهایبرایافزایشقیمتگازنداریممگراینکهمجلس
مارابهافزایشقیمتمکلفکند.

حضرت آیت ا ...خامنهای در پیامی به پنجاه و سومین نشست اتحادیه
انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا ،تأکید کردند :پیوستن
دانشجویان ایرانی در هر نقطه از جهان به حرکت پیشرفت و بینیاز
کردن کشور از بیگانگان ،جهاد فی سبیل ا ...است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،متن پیام رهبر
انقالب اسالمی که صبح روز گذشته حجتاالسالم «جواد اژهای» آن را
در مرکز اسالمی هامبورگ قرائت کرد ،به این شرح است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم
جوانان عزیز
همهمیدانیمکهشمادانشجویاندرشماربرترینامیدهایآیند هکشورید.
آنچههمهبایدبدانندایناستکهبهتوفیقالهیهماکنونخیلعظیمی
از دانشجویان دیروز ،در کشور به کارهای بزرگ سرگرمند و لذت خدمت
به پیشرفت دانش و فناوری در میهن خود را با هم ه وجود حس می کنند.
دانشجویانامروزما-درهرنقط هجهان-اینفرصتراخواهندداشتکهبه
اینمجموعههایمؤمنوخدومبپیوندندوکشورراازبیگانگانکام ً
البینیاز
کنند.اینحرکتآنگاهکهبانیتصادقانهوخداییانجامگیرد،جهادفی
سبیل ا ...است .شما جوانان انجمنهای اسالمی می توانید پیشگامان
وراهبراناینجهادباشید.توفیقروزافزونشماراازخداوندخواهانم.

عرضه  600هزار گوشی همراه به زودی
شبکهخبر«-ابراهیمدرستی»رئیساتحادیهفروشندگان
دستگاههای صوتی ،تصویری و تلفن همراه اعالم کرد:
حدود۶۰۰هزاردستگاهتلفنهمراهواردشدهباارزدولتی
بهزودیازتوقیفآزادوواردبازارمیشود.

ترخیصکاالهایاساسیشبانهروزیشد
صدا و سیما« -میر اشرفی» رئیس کل گمرک با اشاره به
اینکهدربارهدرآمدهایپیشبینیشدهبرایبودجه،۹۸
نظرهای کارشناسی خود را به مجلس اعالم کرده ایم،
گفت :در موضوع واردات کاالهای اساسی به طور شبانه
روزیدرحالکارهستیم.

اعالم قیمت جدید محصوالت سایپا
میزان -شرکت سایپا پس از ایرانخودرو قیمت جدید
محصوالت خود را اعالم کرد .افزایش قیمت ها در
محصوالت سایپا از  30تا  87درصد تعیین شده است.

بانک مرکزی:

اموال «دومان» تکافوی جبران خسارات

مردم به شایعات درباره بانکها
توجهنکنند

تسنیم -قاضی «صلواتی» در سومین جلسه رسیدگی
به اتهامات کالهبرداری شرکت دومان توکان با اشاره
به این که متهم ردیف اول پرونده کالهبرداری توسط
شرکت دومانتوکان اموالی را برای پرداخت مطالبات
شاکیانپروندهمعرفینکردهاست،گفت:شماشاکیانرا
تهدید میکنید و اموال کشف شده از شما تکافوی جبران
خسارات ۱۰شاکیراهمنمیدهد.

بانک مرکزی با اشاره به این که این بانک اجازه هیچ
گونه آسیب به داراییهای مردم را نمیدهد ،اعالم
کرد :مردم به شایعات درباره بانکها توجه نکنند .به
گزارش صدا و سیما ،بانک مرکزی در اطالعیه ای آورده
است :این بانک به عنوان نهاد ناظر و متولی بازار پول از
حقوق مردم صیانت می کند و اجازه هیچگونه آسیب به
داراییهای آن ها را نخواهد داد.
در این بیانیه آمده است :مردم توجه دارند که در
ما ههای اخیر با وجود تالش آمریکا در اعمال فشار
اقتصادی و روانی که با استفاده از ابزارهای مختلف
پیگیری می کند ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
با همکاری ارکان نظام به ویژه حمایت روسای قوای
سهگانه توانسته است ثبات نسبی را در بازار ارز ایجاد
کند و ثبات بازار پول را تداوم بخشد .در بخش دیگری از
این بیانیه آمده است :بدیهی است که این اقدامات ،آن

نمیدهد

اسنادمحرمانهدفاعمقدسمنتشرمیشود
ایرنا -سردار «کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش
های دفاع مقدس با اشاره به این که اسناد محرمانه
جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسالمی
ایران ابتدای سال آینده منتشر خواهد شد ،گفت :از
اوایل سال  98سایتی معرفی می کنیم که در آن اسناد و
مدارک دوران دفاع مقدس منتشر خواهد شد.

هایی را که به اخالل بازار و آشفتگی اقتصاد دل بسته
بودند ،به سمت انتشار شایعات متعدد به ویژه درباره
بانکها برای ایجاد تزلزل در بین مردم واداشته است.

مدیر کل امور داروی سازمان غذا و دارو:

مشکلی در تامین داروهای
بیماران خاص نیست

مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و
دارو با اشاره به بهبود شرایط دارویی کشور در ماه های
اخیر گفت :داروهای بیماران خاص تامین و ذخیره
شده است و تا پایان امسال مشکلی در تامین این داروها
نخواهیم داشت.
به گزارش فارس« ،عبده زاده» با تاکید بر این که در
تامین داروهای بیماران خاص هیچ مشکلی وجود
ندارد ،افزود :داروهای بیماران خاص تا پایان امسال
تامین شده است که بر اساس فهرست تهیه شده از
بیماران خاص هر استان ،به صورت ماهانه توزیع می
شود .وی از پایداری وضعیت تامین داروی بیماران
خاص خبر و ادامه داد :از دو ماه گذشته مشکلی در

تامین داروی بیماران خاص نداشته ایم و تا پایان امسال
هم نگرانی وجود ندارد.

خدایی :افزایش حق مسکن در
دستور شورای عالی کار است

«خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به این
که امروز در نشست شورای عالی کار موضوع افزایش
حق مسکن کارگران و آیین دادرسی کار در دستور کار
قرار دارد ،گفت :موضوع تخلفات خیریه نذر اشتغال و
کوتاهی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و اداره کل
اصفهان در برخورد با تخلفات این خیریه از مواردی
است که توسط گروه کارگری در این جلسه مطرح
خواهد شد.
به گزارش تسنیم ،افزایش میزان حق مسکن کارگران
در صورت تصویب و نهایی شدن در شورای عالی کار
باید برای اجرایی شدن به تصویب هیئت وزیران برسد.
هم اکنون میزان حق مسکن کارگران ماهانه  40هزار
تومان است که آخرین بار در سال  95افزایش  20هزار
تومانی به  40هزار تومان رسید.

سخنگویوزارتامورخارجهکشورماندرپاسخبهسوالیدربارهشایعاتاخیردرارتباطبادستگاه
دیپلماسیکشورازجملهاستعفای«ظریف»ازسمتخود،خروجایرانازبرجاموهمچنینوجود
اختالفاتیبینرئیسجمهورووزیرامورخارجهدررابطهباموضوعسیاستخارجیکشور،تصریح
کرد :استعفای «ظریف» از ریاست دستگاه دیپلماسی کشور را تکذیب میکنم .به گزارش ایسنا،
«قاسمی»افزود:بهنظرمیرسدعناصریدرداخلکشوربرایتضعیفوتخریبجایگاهوزیرووزارت
امور خارجه با توجه به نقش اساسی و حیاتی آن ها در وضعیت کنونی کشور ،تالش میکنند و در
همینچارچوببهصورتجنونآمیزدستبهانتشاراخبارینادرستوکذبمیزنند.

هدف معافیتهای نفتی
تسنیم«-بریانهوک»نمایندهویژهدولتآمریکادرامورایراندریککنفرانسخبریدرابوظبی
تازتحریمهاینفتعلیهایرانجلوگیری
اماراتبااشارهبهاینکههدفواشنگتنازصدورمعافی 
از افزایش قیمت نفت بوده است ،گفت :دولت «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا قصد ندارد
معافیتهایبیشتریازتحریمهاینفتعلیهایرانصادرکند.

کانال مالی ایران -اروپا راه اندازی میشود
مهر-وزیرخارجهآلماندرگفتوگوبامجلهاشپیگلبااشارهبهدشواریایجادکانالمالیایران
و اروپا گفت :راه اندازی کانال پولی میان ایران و اروپا با توجه به خروج واشنگتن از توافق هسته
ای با تهران آن قدرها هم ساده و آسان نیست و با دشواری هایی رو به روست« .هایکو ماس» ابراز
امیدواریکرد :هفته هایآیندهوزماننهچنداندورکانالمالیمیانایرانواروپاراهاندازیمی
شودوآغازبهکارمیکند.

رقابت برای تصدی ریاست بانک جهانی
میزان-رسانههایآمریکاییازاحتمالانتخابشدن«ایوانکاترامپ»بهعنوانرئیسآیندهبانک
جهانیخبرمیدهند«.دیویدمالپس»،معاونوزیرخزانهداریآمریکادراموربینالمللو«مارک
گرین»،رئیسآژانستوسعهبینالمللیآمریکاازدیگرگزینههایریاستبانکجهانیهستند.

وزارت خارجه :به گرجستان سفر نکنید
میزان-وزارت امور خارجه کشورمان در پی شیوع آنفلوآنزای خوکی در گرجستان ،توصیههای
مسافرتی را به شهروندان ایرانی برای سفر به این کشور ارائه و با اطالعیه ای اعالم کرد :به
هموطنانیکهقصدسفربهاینکشوررادارند،توصیهمیشودجزدرمواردضروریتااطالعثانوی
ازسفربهگرجستانخودداریکنند.

واکنش شمخانی به اجالس ضد ایرانی در لهستان
میزان-امیردریابان«شمخانی»دبیرشورایعالیامنیتملیروزگذشتهدرواکنشبهبیانیهآمریکا
ولهستاندربارهبرگزاریاجالسضدایرانیدرماهآیندهمیالدیگفت:کسیکهمیگوید«تحریمبا
حداکثرفشار»،وقتیبهسمیناروکنگرهمیرسدمفهومشایناستکهقافیهراباختهاست.

ظریف به عراق می رود
تسنیم« -محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ،امروز در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و
اقتصادی عازم عراق خواهد شد .مدیران ارشد ده ها شرکت کارآفرین دولتی و خصوصی ،وزیر
امور خارجه را در این سفر همراهی خواهند کرد.

