دهه کرامت گرامی باد
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رهبرمعظمانقالبدرديداراعضايمجلسخبرگان:

گزيدهها

امروز همدلي نياز اساسي كشور است

رهب��ر معظ��م انق�لاب
صفحه 2
اسالمی صبح پنجشنبه
اخبار
در دی��دار نمایندگ��ان
مجلس خبرگان ،با ارایه تحلیلی جامع از شرایط
سياست

جامعه

معارف

عراقچی:

معاون وزير كار
خبر داد

دكتر رجبي دواني
تبيين كرد

جهان ،منطقه و کشور و نشانه های شکل گیری
«نظم جدید» در دنیا ،به تبیین علل اصلی متزلزل
شدن پایه های «فکری و عملی» تسلط غرب و
نظم کنونی جهان پرداختند و تأکید کردند :در

این برهه حس��اس ،مهمتری��ن وظیفه افزایش
اقتدار کشور برای تأثیرگذاری و نقش آفرینی در
فرایند شکل گیری نظم جدید جهانی است که
این افزایش اقتدار مبتنی بر سه پایه اصلی «علم و

فناوری»« ،اقتصاد» و «فرهنگ» است.به گزارش
پایگاه اطالع رسانی دفت��ر مقام معظم رهبری،
حضرت آیت ا ...خامنه ای همچنین خاطرنشان
کردند :وحدت و همدلی نیاز ...

رئیسجمهور

در جمع ورزشکاران:

میانقهرمانیو
پهلوانیمنافاتی
نیست

صفحه2

گفت وگوها
با
طرف آمریکایی
مفید بود

صدور مهارتهاي
فني و حرفه اي
به كشورهاي
همسايه

ويژگي
مناظره هاي
امام رضا (ع)

صفحه 11

صفحه 6

جايخالي«تعاون»

در بسته خروج از ركود
در قان��ون اساس��ي
تعاون��ي ب��ه عنوان
يك��ي از س��ه ركن
اصلي اقتصاد كش��ور ن��ام برده
شده و در سياستهاي اصل 44
نيز جايگاه این بخش ...صفحه9

عكس:سایت رهبری

صفحه 12

مديركلاعتباراتبانكمركزي:

يادداشت

ضعفتربیتی؛عاملبداخالقیهایدنیایفناوری
دکتر لیال فالحتی

annotation qudsonline.ir
صفحه2

بانكهايخصوصيهم
وام ازدواج مي دهند

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی
صفحه 9
با اش��اره به کاه��ش  200هزار
اقتصاد
نف��ری متقاضی��ان دریاف��ت
تس��هیالت ازدواج در یک ماه اخیر گف��ت :با افزایش
سرعت پرداخت تسهیالت ازدواج ،تعداد متقاضیان در
صف تسهیالت ازدواج از یک میلیون و  200هزار نفر به
یک میلیون نفر کاهش یافته است.علیاصغر میرمحمد

صادق��ی در گفتوگو با ف��ارس ،با بی��ان اینکه روند
پرداخت تسهیالت ازدواج رو به رشد بوده است ،اظهار
داشت :با مصوبه شورای پول و اعتبار اولویت پرداخت
تسهیالت قرضالحسنه با پرداخت تسهیالت ازدواج
است.مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این
پرسش که آیا بانکهای دیگری هم به سامانه پرداخت
تسهیالت ازدواج متصل خواهند شد ،گفت ...

واليباليستهايايران
بهبلژيكرسيدند

تیم مل��ی والیبال
ایران در چهارمین
مسابقه خود از دور
مقدماتی رقابته��ای قهرمانی
جهان امروز ساع��ت  19برابر
بلژیک به...
قدس ورزشی

