
  اخبار ▼

  است تیثار، اسم رمز عبور از مشکالا

اهللا اهللا فضلدبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادواره شهید آیت ،محسن رضایی

شهید شهرستان محالت اظهار داشت: شهید محالتی تن به ذلت نداد و در  330محالتی و 

یکی را ، بغداد یا اسقاط هواپیماخواست بین فرود در برابر تهدید هواپیمایش که از او می

سرلشکر رضایی افزود: ما امروز از ایستگاه امنیت  انتخاب کند، شهادت در آسمان را برگزید.

انقالب،  معظم هاي رهبرها نیز با هدایتایم و از سایر ایستگاهو دفاع و سیاست گذشته

، به عراق ز خود دفاع کندتواند اکه میبر این افزونم کرد. ایران اکنون عبور خواهی سرافرازانه

رضایی با اشاره به برخی مشکالت  دهد.کمک مستشاري مینیز  و سوریه در حوزه دفاعی

گفت: بحران ریزگردها در اهواز، سیل در بوشهر، ناهماهنگی در  ،پیش آمده در روزهاي اخیر

ست بیکاري، کلکسیونی از ناکارآمدي ا مسئلهپرواز هواپیماهاي مشهد، حادثه تلخ پالسکو و 

بلکه باید امثال شهید ؛ پیش ببریمتوانیم کارها را دهد با افکار جناحی نمیکه نشان می

دبیر مجمع  محالتی به میدان بیایند و جوانان مؤمن و انقالبی کار را به دست بگیرند.

گري و برادري برگردیم و با اسم رمز باید به روحیه انقالبیافزود: تشخیص مصلحت نظام 

  ز مشکالت و مسائل بزرگ عبور کنیم.ا »ایثار«

 کنیمهاي آمریکا را غرق میظرف چند دقیقه کشتی

این ائتالف قصد دارد  :گفتدبیر کل پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) » ینس استولتنبرگ«

» والدیمیر روماننکو«ژنرال  حضور نظامی و اطالعاتی خود در دریاي سیاه را تقویت کند.

هایی موشک«فرمانده سابق ناوگان دریاي سیاه ارتش روسیه در واکنش به این اظهارات گفت: 

هاي آمریکایی چند دقیقه بیشتر شتیک بسیار دقیق هستند و ،که ما در دریاي سیاه داریم

هاي به موشکناوگان دریاي سیاه ارتش روسیه گفتنی است، در حال حاضر  »آورند.دوام نمی

مجهز است. این دو موشک فراصوت براي هدف قرار دادن » باستیون«و » بال«پذیر هدایت

  دارند. را اند و قابلیت تخریب بسیار باالییاهداف بزرگ و سنگین طراحی شده
  

 یارانه انتخاباتی دولت رسید!

وزارت راه و شهرسازي، وزارت هاي اجرایی، از جمله اي برخی دستگاههیئت دولت در مصوبه

تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، وزارت 

هاي کم درآمد کشور و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران را مکلف کرد تا از تأمین مسکن گروه

 مکحمایت کنند. بر اساس این مصوبه ک» مسکن حمایتی«و » یمسکن اجتماع«در دو قالب 

هزار نفر و  500درآمد نیز ماهیانه تا دو میلیون ریال براي شهرهاي زیر هزینه اجاره خانوارهاي کم

  هزار نفر تعیین شد. 500درصد) براي شهرهاي باالي  10تا چهار میلیون ریال (با افزایش سالیانه 

  تا انتخابات ▼

به ریاست » علی جنتی«حزب اعتدال و توسعه از انتخاب  اسماعیل شجاعی، سخنگوي 

ی حزب اعتدال جمهوري این حزب خبر داد. وي درباره برنامه انتخاباتستاد انتخابات ریاست

ایم؛ اما هدف کلی، تعامل طلبان نداشتهگفت: فعالً جلسات منظمی با شوراي عالی اصالح

فعالیت با عنوان فهرست امید  1394سال  که در 92جدي با این شوراست. بنا داریم ائتالف 

هم ادامه پیدا کند. همچنین، قصد داریم در انتخابات شوراها،  1396، در سال کردمی

  .طلبان بدهیمفهرستی مشترك با اصالح

مرضیه وحیددستجردي، سخنگوي جبهه مردمی نیروهاي انقالب در یک نشست خبري  

دمی نیروهاي انقالب جمهوري به جبهه مرانتخابات ریاستنامزدي در نفر براي  50گفت: 

با تأکید بر همراهی همه نامزدهاي جریان اصولگرایی با این اند. وي در ادامه معرفی شده

د، بقیه نکه امید داریم همراهی کن نشدندهمراه آقاي جلیلی تنها در حال حاضر جبهه افزود: 

  اند. کاندیداها با جبهه همراهی کرده

  کوتاه اخبار ▼

ضمن انعکاس برخی  »آنجلس تایمزلس«روزنامه آمریکایی  

بهبود وضعیت «در تحلیل کوتاهی نوشت:  ،انتقادات از روحانی

شده و امضاي برجام و نزدیک شدن  روروبهاقتصادي با شکست 

در ماه  .دهداقتصادي را سامان  است اوضاعبه غرب، نتوانسته 

از دست  ترین حامی خود رامهم ،رفسنجانیهاشمینیز گذشته 

روحانی  ،اما شاگردش سیاستمدار توانایی بود؛وي  داده است.

کشور را به خوبی اداره نکرد. بیکاري همچنان در حال افزایش 

  »و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. است

اقتصادي کارشناس » الدینمحمد عبدالرحمن شرف« 

جمهور فراري یمن و با یمن گفت: عربستان به واسطه رئیس

 63کم دست» توتال«همکاري شرکت نفت و گاز فرانسوي 

وي ضمن درخواست  برد.درصد از نفت یمن را به سرقت می

از دادگاه عالی یمن براي صدور حکم علیه منصور هادي، 

 هایی که از ملت یمن به سرقتافزود: عربستان با پول

سالح خریداري کرده و مزدورانی را براي کشتار این  برد،می

  د.کنملت مظلوم اجاره می

ساخت کره جنوبی  T 50 ايهاولین سري جنگنده 

صر در جنوب عراق القحدود یک هفته پیش در بندر ام

تحویل داده شد تا در آینده نزدیک به پایگاه هوایی در 

شوند. عراق و در شمال استان واسط انتقال داده » الصویره«

فروند از این  24قرارداد خرید  2013کره جنوبی در سال 

  کرده بودند.ها را منعقد نوع جنگنده

جمهوري فرانسه و انتخابات ریاست نامزد ،ماري لوپن 

) به دلیل خودداري از رهبر حزب جبهه ملی (راست افراطی

گذاشتن حجاب، از دیدار با مفتی (روحانی ارشد) این کشور 

 ،لوپن در دفتر مفتی حاضر شد. گفتنی است، منصرف شد

این  ،روسري سر کند که شد خواستهاما وقتی از او 

 را رد و دفتر را ترك کرد. درخواست

الکساندر نوآك، وزیر انرژي روسیه گفت: حجم مبادالت  

درصدي  70با افزایش  2016تجاري ایران و روسیه در سال 

میلیارد دالر رسید. نوآك افزود: با وجود پویایی  2/2به 

مثبت، روابط اقتصادي و تجاري دوجانبه میان دو کشور 

اند تمامی اقدامات ممکن کافی نیست و دو طرف متعهد شده

 ها انجام دهند.براي توسعه بیشتر همکاري را

فرمانده نیروهاي نظامی مهندسی » یوري استاویتسکی« 

هاي سوریه در حال سازماندهی تروریست :روسیه اعالم کرد

نفر هستند  هاي ضدساز و مینهاي دستتولید گسترده بمب

  شوند.آماده می» جنگ با مین«و با جدیت براي یک 

با مصوبه مجلس شوراي اسالمی براي اختصاص یک  

درصد از درآمدهاي نفتی به توسعه شبکه ریلی، سالیانه 

  شود.نزدیک به یک میلیارد دالر در این بخش هزینه می


