
  
  

  اخبار ▼

 ارتش سوریه در آستانه آزادسازي یک شهر استراتژیک در ادلب

رتش سوریه در آستانه به دست گرفتن کنترل شهر به گزارش خبرگزاري فرانسه، نیروهاي ا

در شمال غربی این کشور هستند که از حدود یک هفته پیش » سراقب«استراتژیک 

. ن منطقه در جریان استهاي تروریستی در ای هایی میان این نیروها و گروهک درگیري

هه النصره و از ماه دسامبر گذشته و با آغاز عملیات نظامی ارتش سوریه، جب گفتنی است،

پیمان با آن نفوذ خود را در استان ادلب و اطراف آن به صورت  هاي تروریستی هم گروهک

وابسته به  »بان حقوق بشر سوریه مرکز دیده«گروه موسوم به . اند چشمگیري از دست داده

هاي تروریستی، به ویژه  هاي شدید با گروه گوید نیروهاي ارتش وارد درگیري می  معارضان

در حومه غربی حلب » الراشدین«النصره در محورهاي سراقب در حومه جنوبی ادلب و  جبهه

درصد از مناطق استان ادلب را که از آن به عنوان  40اکنون بیش از  ارتش سوریه. اند شده

و در صورت تصرف   شود، به تصرف خود درآورده آخرین پایگاه شورشیان سوري یاد می

  .سراقب، به پیروزي بزرگ دیگري در این منطقه دست پیدا خواهد کرد

  هاي داخلی ترامپ اي براي تالفی شکست معامله قرن نقشه

که از غزه ) حماس(عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین » الزهارمحمود «

پیمایی گسترده محکومیت معامله قرن در صنعا سخنرانی  کنندگان در راه براي شرکت

عرصه یمن امروز گواه این است که شما از صهیونیسم عربی «: تلویزیونی ایراد کرد، گفت

دهیم که  ید و ما به پروردگار و ملت یمن وعده میا وابسته به صهیونیسم یهودي برائت جسته

گذاریم تا وقتی که در مسجداالقصی نماز گزاریم و پرچم اسالمی را در  مان را کنار نمی تفنگ

همه فلسطین به اهتزاز درآوریم و وقتی زمان پیروزي و آزادي فرارسید از یمن خوشبخت و 

ماس ارائه طرح معامله قرن را نقشه عضو دفتر سیاسی ح» .بزرگ هم قدردانی خواهیم کرد

جمهور آمریکا  رئیس«: هاي داخلی خود در آمریکا دانست و گفت ترامپ براي تالفی شکست

الزهار » .جمهوري خود را تمدید کند خواهد به قیمت سرزمین و مقدسات ما دوره ریاست می

هد ماست و ما کنار این قول و ع«: ناپذیر خواند و گفت نبرد پیش روي وعده آخرت را اجتناب

  ».نخواهیم رفت و به اذن پروردگار دیدار ما در مسجداالقصی است

  نفر افزایش یافت 64تعداد تلفات انتقام موشکی ایران به 

، مسئوالن آمریکایی که با اعالم تدریجی افزایش تلفات انتقام موشکی »ان ان سی«به گزارش 

االسد را دارند، بار دیگر آمار  ه پایگاه عینایران سعی در تقلیل اهمیت حمله موشکی ایران ب

در همین . دیده خود در حمله سپاه اعالم کردند اي مربوط به تلفات نظامیان آسیب تازه

ان ضمن اعالم  ان وگو با شبکه خبري سی ارتباط، دو مقام آمریکایی بامداد جمعه در گفت

سد، خبر دادند تعداد نیروهاي اال افزایش مجدد تعداد تلفات نظامیان آمریکایی پایگاه عین

االسد دچار ضربه  ها به پایگاه هوایی عین آمریکایی که در انتقام موشکی ایران و حمله ایرانی

شده   این در حالی است که در آخرین آمار اعالم. نفر رسیده است 64اند، به  مغزي شده

   .نفر اعالم شده بود 11نفر و پیشتر از آن  50پنتاگون، این تعداد 

  شود اتفاق جدیدي که سبب جلوگیري از پولشویی می

ها مبنی بر اخذ اسناد مثبته براي  با اشاره به بخشنامه بانک مرکزي به بانک» مجید شاکري«

این اتفاق : هاي بیش از یک میلیارد تومان در درون شبکه بانکی، اظهار داشت نقل و انتقال

این . ز و هم در حوزه مالیاتی خواهد داشتبسیار مهمی است که اثرات مهمی هم در حوزه ار

شود،  کارشناس اقتصادي با بیان اینکه این چارچوب جدید سبب جلوگیري از پولشویی می

ما وارد دوره جدیدي از مبادالت پولی و دوره ثبات در بازار ارز خواهیم شد و : تصریح کرد

قل از اتفاقاتی است که این موضوع مست. هاي ارزي برطرف خواهد شد بخش مهمی از نگرانی

  .افتد؛ چون این اقدام ناظر بر بخش ریالی مبادالت مالی است در حوزه عرضه ارز اتفاق می

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 زمانی طلبان اصالح محور :گفت »فیاض ابراهیم« ◄

 کارگزاران یعنی اند؛ بوده کرباسچی مثل هایی تکنوکرات

 و کرباسچی به خاطر آورد رأي اگر خاتمی حتی. سازندگی

 طلبان اصالح از هم کارگزاران اآلن بود، همشهریش روزنامه

این  .است رسیده بست بن به کار دیگر یعنی اند؛ کرده دوري

 تأثیر و دوره این در طلبان اصالح هاي شعار درباره شناس جامعه

 طلبان اصالح: گفت خاکستري آراي روي ها شعار و ها وعده این

 ول را طلبان اصالح ها جوان و ندندار جوان و اند شده پیر

 ندارند و را جوانی مرجعیت طلبان اصالح یعنی اند، کرده

  .اند بریده طلبان اصالح از ها جوان

 شرکت CNG طرح مدیریت سرپرست »پور قلی حسن«◄ 

 6500 تخصیص طرح به اشاره با نفتی هاي فرآورده پخش ملی

: گفت ودروهارایگان خ کردن سوز دوگانه براي تومان میلیارد

 با خودرو هزار 464 و میلیون یک است قرار مصوبه این طبق

 به خودروها کردن سوز دوگانه جویی صرفه محل از که اي بودجه

 شان بنزین سهمیه شدن نصف محل از یعنی آید، می دست

 قیمت بین فعالً :وي همچنین تأکید کرد .شود سوز دوگانه

 اختالف این امیدواریم و است اختالف برابر پنج گاز و بنزین

  .کند کمک CNG صنعت توسعه به تا بماند باقی قیمت

 نماینده »کرافت کلی« به گزارش خبرگزاري رویترز،◄ 

 طرح از کردن شکایت است گفته ملل سازمان در آمریکا

 هاي سال ناموفق مسیر تکرار فقط ملل سازمان به قرن معامله

 آمریکایی هم هاي تدیپلما از نقل به رویترز !بود خواهد پیش

 با امنیت شوراي در قرن معامله ضد اي قطعنامه نوشت، هر

 فلسطین ترتیب شد؛ به این خواهد مواجه متحده ایاالت وتوي

 رأي به ملل سازمان عمومی مجمع در را طرح این تواند می

 معامله حامی یا مخالف کشورهاي تعداد که آنجاست و بگذارد

  .شد خواهد مشخص قرن

 درباره سازي خصوصی سازمان رئیس »صالح ضاعلیر«◄ 

 سهام واقعی ارزش: گفت عدالت سهام ورق هر اسمی ارزش

 49: در ادامه افزود صالح .است شده برابر پنج تقریباً عدالت

. هستند عدالت سهام مشمول نفر هزار 150 و میلیون

 عنوان به غیربورسی شرکت 14 و بورسی شرکت 35 همچنین

  .هستند عدالت امسه پذیران سرمایه

 چین آمریکا، هاي تحریم وجود دهد، با برآوردها نشان می◄ 

 ایران از نفت تن میلیون 77/14میالدي  گذشته سال در

 با تجاري جنگ علت به که است در حالی این خریده است؛

 دسامبر ماه در و شده نصف کشور این از نفت خرید آمریکا،

  .نخریده است واشنگتن از نفتی هیچ چین
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