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مذاکره موشکی ایران با آلمان و انگلیس صحت ندارد
معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت :خبر منتشر شده در رسانه ها در ارتباط با مذاکره
ایران با آلمان و انگلیس درباره مسائل موشکی صحت ندارد.به گزارش مهر ،عراقچی افزود:
طی سفر اخیرم به آلمان با همتای خود راجع به موضوعات دوجانبه ،بحث منطقه ای و
مسائل بین المللی و بحث برجام گفت و گوهای سیاسی کردم.
وی با بیان این که قطعا در ۴ماه آینده چالش های جدیدتری خواهیم داشت ،گفت :آلمان
یکی از طرف های اقتصادی و سیاسی مهم برای جمهوری اسالمی ایران است .بعد از برجام روابط ما با آلمان
شکل گسترده تری به خود گرفته است.

رزمایش مشترک محمد رسولا( ...ص) ارتش جمهوری اسالمی ایران آغاز شد
با اعالم رمز یا رسول ا(...ص) توسط دریادار سیاری ،معاون هماهنگ کننده ارتش ،پنجمین
رزمایش مشترک محمد رسول ا(...ص)آغ ــاز شد .به گــزارش مهر ،این رزمایش با هدف
افزایش مهارت و آمادگی دفاعی و همچنین ارتقای روحیه سلحشوری کارکنان و انتقال
تجربیات ،ارزیابی آموزش های سالیانه و تمرین و همچنین هماهنگی بین نیروهای تابعه
ارتش برگزار می شود.وسعت این رزمایش مشترک سه میلیون کیلومتر مربع در محدوده
جنوب و جنوب شرقی کشور ،سواحل مکران و دریای عمان تا مدار  ۱۵درجه شمالی است.

تعویق بازگشت پناهجویان روهینگیایی به میانمار
مقامهای بنگالدشی اعالم کردند که روند بازگشت پناهجویان روهینگیایی به میانمار به
تعویق افتاده است.به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس ،میانمار شنبه گذشته اعالم کرد
که ایــن کشور در حــال آمــادهســازی نهایی بــرای بازگشت نخستین گــروه از مسلمانان
روهینگیایی پناهجو در بنگالدش است .قرار بود میانمار از امــروز -سهشنبه -میزبان
پناهجویان روهینگیایی در دو مرکز پذیرش و کمپ موقت در نزدیکی استان «مانگتاو» باشد
که این روند اکنون به تعویق افتاده است.

مردم در دالر سرمایهگذاری نکنند
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ذخایر مناسب ارزی کشور گفت :قیمت ارز طی روزهای
آینده قطعا کاهش می یابد و به مردم توصیه می شود برای سرمایه گذاری ،دالر نخرند.به
گزارش مهر ،سیف با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز طی روزهای گذشته افزود :نرخ ارز
قطعا طی روزهــای آینده کاهش خواهد یافت؛ چرا که ذخایر بانک مرکزی در حد بسیار
مناسبی است و جای نگرانی از این بابت وجود ندارد.وی تصریح کرد :به مردم به هیچ عنوان
توصیه نمی کنیم در بازار ارز سرمایه گذاری کنند ،چرا که تجربه نشان داده طی سال های گذشته سرمایه
گذاری در خرید ارز هیچ گاه سودآور نبوده است.
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مردم و مسئوالن از نفوذ دشمن غفلت نکنند
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر لزوم شناسایی
نقاط نفوذ دشمن توسط مــردم ،اظهار کرد:
مسئوالن و مــردم نباید از این موضوع غفلت
کنند که آمریکا از مسیرهای پنهان و آشکار
قصد نفوذ دارد و برای تحقق این هدف خود از
خالء آگاهی ملت ها استفاده می کند زیرا می
دانــد که نظام سیاسی ایــران همواره با سلطه
طاغوت و طاغوتیان در جنگ است و مردم ایران
نیز با عزت ناشی از ایمان خود هیچ نیازی به
ارزش های آمریکایی و سلطه نظامی ندارند.
به گــزارش میزان ،آیت ا ...آملی الریجانی در
جلسه مسئوالن عالی قضایی ،با بیان این که
بستن راه نفوذ از جمله عبرت هایی است که
باید در حوادث مختلف مورد توجه قرار گیرد،
خاطرنشان کــرد :مــردم نباید اجــازه دهند که
انتقادات و اعتراضاتشان با آشوبگری عدهای
تغییر چهره دهد .متأسفانه در جریان حوادث
اخیر برخی روزنامه های زنجیره ای و افراد این
گونه القا می کردند که وقــوع این حــوادث در
جامعه اشکالی ندارد .آیا واقع ًا آشوب و تخریب
و ساختار شکنی اشکالی نــدارد؟وی افزود :ما
از ابتدا به دادستان های سراسر کشور توصیه
کردیم که میان فریب خوردگان و آشوبگران
تفکیک قائل شوند .بر همین اساس عده زیادی
از بازداشت شدگان که فریب خورده و مرتکب
اقدامات آشوبگرانه و تخریب اموال نشده بودند

از رأفت اسالمی برخوردار شدند ،منتها نباید
مسئله به این سمت سوق داده شود که به اصل
برخورد با افراد شرور ،تخریبگران و مرتبطان با
بیگانه ،اشکال بگیرند .ما قاطعانه و در چارچوب
قانون با این گروه ها برخورد خواهیم کرد و اجازه
نمی دهیم که برخی افــراد و جریان ها هزینه
آشوب ها را کم کنند زیرا معتقدیم که پایین آمدن
هزینه آشوب ها برای آشوبگران ،امنیت ،اقتدار و
حقوق مردم را تهدید خواهد کرد.وی در بخش
دیگری از سخنان خود با اشاره به دشمنی های
آمریکا با نظام جمهوری اسالمی و سایر نظام
های آزادی خواه جهان اظهار کرد :متأسفانه
هر روز ابعاد جدیدی از دشمنی آمریکا آشکار

می شود .اخیر ًا گزارشی منتشر شده که در آن
میزان هزینه دولت آمریکا برای ایجاد آشوب در
ایران مورد اشاره قرار گرفته است .البته دشمنی
آمریکا و هزینه کردن آن برای ایجاد آشوب در
ایران امر تازه ای نیست اما این که میلیون ها
دالر برای اغتشاش و ناامنی در ایران از جمله
در جریان حوادث اخیر هزینه کرده اند و امیدوار
بودند که این هزینه به نتیجه برسد ،مسئله مهم و
قابل توجهی است.
وی با بیان ایــن که چنین اقــدامــی ناشی از
جهل آن ها و نشناختن مردم و نظام جمهوری
اســامــی اســت ،افـــزود :دشمن در دشمنی
خود ایستادگی می کند و به اعتراف خود در
پی تغییر نظام سیاسی در ایــران اســت .این
رویکرد در عمل کام ً
ال آشکار است و می بینیم
که همواره به دنبال تحمیل یک نظام لیبرال
دموکراسی مطلوب خود در جهان هستند.
دشمنان به ویژه آمریکایی ها مدام زورگویی می
کنند و با ایجاد آشوب و کودتا در کشورها افراد
دست نشانده خود را با ادعای آزادی خواهی
حاکم می کنند .در حال حاضر مستندهای
فراوانی وجود دارد که نشان می دهد چگونه با
سوءاستفاده از عناوینی نظیر آزادی خواهی و
صلح طلبی ،انقالب های رنگین را سازمان می
دهند و به این ترتیب افراد مورد نظر خود را بر
سر کار می آورند.

از میان خربها

فراخوان دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع

کشف محموله بزرگ سالح های آمریکایی در غوطه شرقی

سازمان حج و زیارت از دارندگان فیش حج تمتع تا پایان آبان ماه سال  ۸۵خواست برای حج
سال آینده ثبت نام کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سازمان حج و زیارت در اطالعیهای اعالم کرد :با توجه
به ضرورت فراهم سازی مقدمات تشرف به حج تمتع سال  ۹۷و تسهیل ارتباطات بعدی،
بدین وسیله از دارندگان قبوض ودیعه گذاری (فیش) حج تمتع تا تاریخ  ۳۰آبان ماه  ۸۵که
عالقه مند به تشرف به حج در سال  ۹۷هستند ،درخواست میشود از تاریخ چهارم بهمن با مراجعه به سامانه
حج برای رویت و تکمیل اطالعات اولیه خود در سامانه مذکور اقدام کنند.

مهر :یکی از افسران نیروهای امنیتی سوریه اعالم کرد که بر اساس اطالعات دقیق به دست آمده و با همکاری ساکنان غوطه شرقی یکی از
گشتی های امنیتی با کمین در یکی از محورهایی که احتمال می رفت تجهیزات گروه های تروریستی از آن جا عبور کند توانست یک محموله
بزرگ از تجهیزات جنگی و سالح های بعضا آمریکایی را کشف و ضبط کند.بر اساس این گزارش مقداری مواد مخدر و تجهیزات پزشکی که از
سمت منطقه جنوب برای تروریست های جبهه النصره ارسال می شد کشف و ضبط شد .عناصر جبهه النصره به تازگی متحمل شکست های
سنگینی از سوی ارتش سوریه در غوطه شرقی شده اند.

 ۴۲نفر در جهان ثروتی معادل دارایی  3میلیارد و  700میلیون فقیر را در
اختیار دارند
روزنامه انگلیسی گاردین در پایگاه اینترنتی خود در تحلیلی به قلم الری الیوت نوشت:
موسسه خیریه آکسفام در گزارشی اعالم کرد که  42نفر در جهان ثروتی معادل ثروت 3
میلیارد و  700میلیون نفر از فقیرترین مردم را که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می
دهند ،در اختیار دارند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،آکسفام پس از انتشار این گزارش خواستار اقدام برای
مقابله با شکاف روز افزون میان ثروتمندان و فقرا شد.

ثبت  ٤۲میلیارد تومان کالهبرداری و تراکنش غیرمجاز
ایسنا :وزیر ارتباطات اعالم کرد که آمار پلیس فتا نشان می دهد در نیمه اول امسال حدود  ٤٢میلیارد تومان کالهبرداری و تراکنش غیرمجاز
در فضای الکترونیک انجام شده است .آذری جهرمی افزود :پلیس فتا به عنوان پلیس امنیت فضای مجازی اعالم می کند که بیش از  ٦٠درصد
شکایت های اعالمی به آن مربوط به برداشت های غیرمجاز بانکی است.

دستور روحانی به "کالنتری" و "حجتی" درباره ریزگردها
تسنیم :رئیسجمهور به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر جهاد کشاورزی دستور داد برای وضعیت هوای مناطق جنوب غربی عازم
این مناطق شوند.حجت االسالم والمسلمین روحانی در جلسه ویژه بررسی وضعیت آلودگی هوا و مشکل ریزگردها در بخشهایی از مناطق
جنوب غربی کشور ،ضمن دریافت گزارش آخرین اقدامات انجام شده دستور داد کالنتری و حجتی برای نظارت بیشتر و پیگیری فوری طرحها
و برنامههای دولت عازم این مناطق شوند.
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روی خط سیاست
موافقتوزیرکشورباتشکیلشورایگفتوگویسیاسی
ایسنا :بهرام سرمست ،مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت  :پیشنهاد
تشکیل شورای گفتوگوی احزاب و وزارت کشور مورد موافقت وزیر
کشور قرار گرفته است و باید آییننامه و دستورالعمل آن تهیه شود.

پارلمانعراقبرگزاریانتخاباتدر ۱۲میراتصویبکرد
ایسنا :پارلمان عراق تصویب کرد که انتخابات پارلمانی و شوراهای
استانی این کشور در زمــان مشخص شده یعنی  ۱۲می ۲۰۱۸
برگزار شود .این تصمیم پارلمان پس از رای روز شنبه دادگاه عالی
فدرال عراق گرفته شد که به اجرای انتخابات در موعد مقرر حکم
داده بود .رئیس پارلمان پس از حکم دادگاه اعالم کرده بود که با این
حکم راهی جز برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده باقی نمیماند.

آمریکا اعزام  ۱۰۰۰نیروی دیگر به افغانستان را بررسی
میکند
ایسنا :روزنامه واشنگتن پست گزارش داد :ارتش آمریکا در حال
بررسی طرحی به منظور اعــزام  ۱۰۰۰سرباز آمریکایی دیگر به
افغانستان با هدف تقویت نیروهای این کشور در منطقه است.
مقامهای نظامی ارشد به این روزنامه گفتند که ارتش آمریکا در حال
آماده سازی طرحهای پیشنهادی است که توصیه به اعزام نیروهای
بیشتر به افغانستان برای بهار آینده به منظور اضافه شدن آن ها به ۱۴
هزار سربازی است که پیش از این در افغانستان مستقر بودند .هدف
از اجرای این طرح تقویت مبارزه با گروه شبهنظامی طالبان اعالم
شده است.

از گوشه و کنار
فایل ژنتیکی خانواده جان باختگان حادثه کشتی
سانچی به چین ارسال میشود
میزان:شجاعی،رئیسسازمانپزشکیقانونیکشورگفت:فایلژنتیکی
خانواده جان باختگان حادثه کشتی سانچی به چین ارسال میشود.

 22بهمن ماه آخرین مهلت بخشودگی مشموالن غایب
باشگاه خبرنگاران جوان :سرهنگ رحمان علیدوست ،معاون احضار و
اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت :مشموالن غایب تنها تا بیست
و دوم بهمن ماه امسال مهلت دارند از بخشش اضافه خدمت بهرهمند
شوند.

تاکنون بیش از  ۸۰۰۰داوطلب در کنکور  ۹۷ثبت نام
کرد هاند
ایسنا :دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش
کشور از ثبت نام بیش از  ۸هزار داوطلب برای شرکت در آزمون
سراسری سال  ۹۷خبر داد و گفت :ثبتنام در کنکور تا  ۸بهمن ادامه
دارد.

افزایش برداشت از میدانهای نفتی به  ۳۵۰هزار بشکه
صدا و سيما :نوبخت ،سخنگوی دولت از افزایش تولید میدانهای
مشترک نفت و گاز تا پایان امسال به  ۳۵۰هزار بشکه خبر داد.

