
  

 اراخب ▼

  ادعاهاي تازه رژیم صهیونیستی علیه ایران

: ونیستی مدعی شدوزیر جنگ رژیم صهی »آویگدور لیبرمن«به گزارش رادیو النور، 

وي همچنین اعالم . دهد هاي نظامی ایران در سوریه را نمی سیس پایگاهأاسرائیل اجازه ت

اما نیروهاي نظامی  ؛حضور دارنددر سوریه کارشناسان ایرانی برخی از مشاوران و : کرد

ندارند و برخی از ، حضور شود ایرانی در اراضی سوریه بر عکس آنچه در این باره گفته می

لیبرمن مدعی . دهند مورد حمایت قرار می، جنگند که در کنار نظام سوریه میرا هایی  گروه

آنها در براي نمونه . ر هر مکان استایجاد وکالیش د ،مشخصی دارد و آن راهبردایران : شد

 ؛من حضور ندارندآنها در ی. اهللا حضور دارند اما از طریق حزب ؛لبنان حضور فیزیکی ندارند

شود و آنها  مشی دنبال می سوریه نیز همین خط در. ها حضور دارند اما از طریق حوثی

: کرد ذعانوي ا. کنند میحمایت هایی از شیعیان عراقی، افغانستانی و پاکستانی را  گروه

موریت رژیم صهیونیستی ممانعت از حضور ایران در نزدیکی مرزهاي فلسطین اشغالی أم

  .است

  سوریه جمهور روسیه براي رئیسطرح 

ریزي  گویند، مسکو در حال برنامه منابع آگاه می: نوشت »هاآرتص«یستی روزنامه صهیون

آن، هیچ کشور خارجی مجاز به تبدیل سوریه به یک  فرمولی است که به موجب براي ارائه

اگر چنین فرمولی اجرایی شود، از ایجاد . فرم براي حمله به کشورهاي همسایه نباشد پلت

نتانیاهو ممکن است چنین بنیامین . شدهاي نظامی در غرب سوریه جلوگیري خواهد  پایگاه

آندره . ادي داشته باشدهاي زی ولی بعید است انتخاب ؛را نپذیرد ها فرمولی از سوي روس

که شش  ـاي با نفوذ در مسکو مؤسسه ـ الملل روسیه ورتونوف، مدیر کل شوراي امور بینک

خواهد  پوتین نمی«: گوید در این باره می کرد،تأسیس آن را جمهور  دفتر رئیسسال پیش 

پوتین هم  :کردکید أدر ادامه ت این روزنامه صهیونیستی ».ایران یا اسرائیل را از دست بدهد

تواند توافقی را میان ایران و اسرائیل در سوریه به وجود آورد تا از  میعتقد است اکنون م

  .درگیري میان آنها جلوگیري کند

 سالح مقاومت، خط قرمز ماست

خبري در غزه  نشستخلیل حیه، معاون رئیس جنبش مقاومت اسالمی فلسطین در 

این سالح براي درهم کوبیدن . سالح مقاومت خط قرمز است و قابل مذاکره نیست: گفت

اشغالگران به کرانه باختري منتقل خواهد شد و این حق ماست تا پایان اشغالگري در برابر 

سالح مقاومت شرف و عزت ماست و نه آمریکا و نه : وي افزود. اشغالگران مقاومت کنیم

اي ه معاون رئیس حماس از همه طرف. هیچ کس دیگري قادر به خلع سالح مقاومت نیست

 ،تر ماجد فرجپیش .سالح مقاومت پرهیز کنندباره از هر گونه اظهار نظر درواست سیاسی خ

حماس هرگز خلع : رئیس دستگاه اطالعات فلسطین در دیدار با رهبران حماس گفته بود

ماه سال جاري  مهر 21هاي فتح و حماس در قاهره  جنبش ،گفتنی است .سالح نخواهد شد

  .مضا کردندتوافق آشتی ملی را ا

  ایران به کاال صادرکننده عمده کشورهاي

 ارزش به چین شامل ترتیب به  امسال ماه هشت در ایرانی کاالهاي خریداران ترین عمده

 متحده امارات دالر، میلیون 351 و میلیارد چهار با عراق دالر، میلیون 748 و میلیارد پنج

 و دالر میلیون 747 و میلیارد دو با کره جمهوري دالر، میلیون 893 و میلیارد سه با عربی

 عمده کشورهاي همچنین. است بوده دالر میلیون 849 و میلیارد یک با افغانستان

 میلیارد هفت با چین کشورهاي شامل ترتیب به یادشده مدت در ایران به کاال صادرکننده

 دو با ترکیه دالر، میلیون 749 و میلیارد پنج با عربی متحده امارات دالر، میلیون 951 و

 با آلمان و دالر میلیون 844 و میلیارد یک با کره جمهوري دالر، میلیون 221 و میلیارد

  .است بوده دالر میلیون 792 و میلیارد یک

  کوتاه اخبار ▼

عبداهللا ناصري با انتقاد از عملکرد رئیس دفتر ◄ 

واعظی نقش وزیر خارجه و معاون  :گفته استجمهور  رئیس

،  ها منطقاً در دولت. کند اول و نقش وزارت کشور را ایفا می

جمهور انتخاب  با اطالع رئیس را نامعاونبرخی از وزرا 

دهد  نمی واعظی اجازهاطالعات موثق داریم که  کنند؛ اما می

گیري به روحانی برسد تا تصمیم نهایی را بگیرد  این تصمیم

وي همچنین نارضایتی . کند و خودش امر و نهی می

من : گفته استشرایط را افشا کرده و جهانگیري از این 

این دلخوري یا بهتر  ،هاي موثقی که دارم براساس شنیده

  .ام بگویم این دغدغه را از آقاي جهانگیري شنیده

دبیر انجمن روغن نباتی ایران  ،امیرهوشنگ بیرشک◄ 

 چهارکاهش ماهه نخست سال شاهد  هفتدر : گفت

وي با اشاره به اینکه  .ایم درصدي تولید و توزیع بوده

هزار  11گردش مالی سالیانه صنعت روغن نباتی بیش از 

یکی از صنعت روغن نباتی : میلیارد تومان است، یادآور شد

متعهد به  آید که به شمار می ترین صنایع ملی کشور بزرگ

همواره  وحمایت از بخش کشاورزي و تولیدات داخلی است 

بخش  از مسئوالن تقاضا دارد که در جهت حمایت از

صنعت را از عوارض متعددي که سبب این  ،کشاورزي

 .افزایش قیمت تمام شده محصول است، معاف کنند

دونالد  :گفتجمهوري آمریکا  معاون رئیس ،مایک پنس◄ 

هاي انتقال سفارت  ترامپ فعاالنه در حال بررسی راه

 ،گفتنی است .المقدس است آویو به بیت واشنگتن از تل

المقدس از  آویو به بیت شنگتن از تلانتقال سفارت وا

به  رژیم صهیونیستی هاي انتخاباتی ترامپ است که وعده

ها و  اما با مخالفت فلسطینی کرده؛استقبال آن شدت از 

  .جامعه جهانی مواجه است

ر پی ادعاي یکی از مسئوالن دولت دهم مبنی بر د◄ 

از جمله سرلشکر  ،اهداي سکه به افراد حاضر در یک جلسه

: محمدعلی جعفري، دفتر فرماندهی کل سپاه اعالم کرد

کذب است و  معاونت  ادعاي مطرح شده مضحک و کامالً

حقوقی سپاه با طرح شکایت رسمی، این تهمت و اقدام 

  .دکرخالف اخالق را دنبال خواهد 

هرگونه خرید  عامل شستا با ردمدیر مرتضی لطفی،◄ 

با اعالم ادغام برخی  امالك جدید براي این هلدینگ،

 1600هاي بانکی بابت  براي اینکه بدهی: گفت ها شرکت

در  ،ایم را بپردازیم میلیارد تومان وامی که دریافت کرده

 .حال فروش امالك مازاد خود هستیم

نماینده مردم سرپل ذهاب در مجلس شوراي اسالمی ◄ 

و زده گالیه  وزرا در نقاط زلزلهاز نمایشی برخی  از حضور

 دثه تلخ این نیروهاي سپاه و ارتشدر این حا :کید کردأت

  .بودند که سنگ تمام گذاشتند


