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آغاز فیلترینگ سراسری تلگرام در روسیه
سازمان نظارت بر امور ارتباطات روسیه اعالم کرد :از همه شرکتهای ارائهدهنده خدمات
اینترنتی خواسته شده است دسترسی کاربران روس را به تلگرام مسدود کنند.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،فیلترینگ تلگرام در سرزمین مــادریاش -روسیه -پس از آن
صورت گرفت که این پیامرسان دو بار از حکم دادگاه عالی این کشور برای مقابله با تروریسم
سرپیچی کرد.

تصمیمی برای تحریم ایران نداریم
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد :این اتحادیه تالش میکند از ادامه روند
اجرای توافق هستهای ایران (برجام) اطمینان حاصل کند .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،فدریکا موگرینی ،پیش از برگزاری نشست دیروز این اتحادیه در بروکسل اعالم کرد:
اتحادیه اروپا انتظار دارد از این توافق حمایت کامل شود.وی افزود :ایران به تعهداتش در
توافق هستهای کامال پایبند بوده و اروپا به باقی ماندن در برجام پایبند است.

هدف حمله به سوریه جلوگیری از نفوذ ایران بود
نماینده آمریکا در سازمان ملل با تکرار ادعاهای بیاساس و واهی واشنگتن علیه کشورمان
گفت که یکی از اهداف حمله به سوریه ،جلوگیری از گسترش نفوذ ایران در منطقه بوده
است .به گزارش ایسنا ،هیلی در ادامه ادعاهای خود گفت :ما می خواستیم اطمینان یابیم
که نفوذ ایران منطقه را در بر نخواهد گرفت .آنها همچنان در سراسر منطقه مشکل ایجاد
میکنند و ما می خواهیم تضمین کنیم که یک توقف وجود خواهد داشت.

اصالح برجام از سوی آمریکا و اروپا گمانه زنی است
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :برجام موضوعی میان ایران و گروه 5+1است و مطالب بیان
شده در رسانه ها درباره اصالح برجام از سوی آمریکایی ها و اروپایی ها گمانه زنی است.به گزارش
ایرنا ،قاسمی روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران درباره خبری مبنی بر نشست موفقیت
آمیز آمریکا و اروپا برای اصالح برجام اظهارکرد :من از نشست های برخی کشورهای اروپایی با
آمریکا اطالعی ندارم و موضوع های مورد بحث آن ها را نمی دانم.

برخی استان ها چهره زمستانی به خود گرفتند
در سراسر کشور ،بارش ها در برخی استان ها موجب آب گرفتگی معابر و سیالبی شدن
مسیلها و رودخانه ها شد و همچنین با توجه به کاهش دما ،فعالیت این سامانه بارشی در
ارتفاعات البرز و زاگرس به شکل برف بود .به گزارش ایرنا ،براین اساس ،جنوب کردستان،
کرمانشاه ،مرکزی ،نیمه جنوبی همدان ،تهران ،البرز ،خوزستان ،ایالم ،لرستان ،کهگیلویه
وبویراحمد ،چهارمحال و بختیاری ،برخی مناطق به ویژه نیمه غربی اصفهان ،خراسان های
شمالی ،رضوی و جنوبی و مناطق سردسیر و کوهستانی مازندران ،گلستان ،تهران ،سمنان ،جنوب کردستان،
شمال کرمانشاه ،شمال و شرق لرستان ،شاهد بارش باران و برف بود.

اعضای ناتو موافق حمله نظامی علیه سوریه بودند
دبیرکل ناتو اظهارکرد که تمامی اعضای ناتو با حمله نظامی غرب به سوریه موافق بودند .به
گزارش مهر« ،ینس استولتنبرگ» با اشاره به حضور ناتو در ترکیه افزود :تمام متحدان را به
حمایت بیشتر از ترکیه فرا می خوانم .وی تاکید کرد :کشورهای آمریکا ،فرانسه و انگلیس
همه اعضای همپیمان در این ائتالف نظامی را در جریان اقدام مشترک خود در سوریه قرار
دادند و در نهایت همه همپیمانها در ناتو حمایت کاملشان از این اقدام را اعالم کردند.

سیف :تغییرات نرخ دالر  ۴۲۰۰تومانی در حد  ۵یا  ۶درصد خواهد بود
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که نرخ  ۴هزار و  ۲۰۰تومان برای دالر ثابت نخواهد بود و
براساس مدیریت شناور شده با متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد گفت :البته این تغییرات
زیاد نیست و در حد  ۵یا  ۶درصد خواهد بود.به گزارش تسنیم ،سیف با بیان این که در نگاه کلی
سیاست های جدید ارزی دولت بسیار دقیق طراحی شده و متناسب با فضای اقتصادی کشور و
عرصه بین المللی اجرایی شده است گفت:این طرح در همین مدت کم نیز اثربخشی خود را نشان
داده ،البته در برخی زمینه ها هنوز ابهاماتی وجود دارد که به این معنا نیست که در مدل دیده نشده است.
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صالحی :برای هر نوع
برگشتیآمادهایم
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی
اتمی ،تجاوز نظامی اخیر آمریکا ،انگلیس و
فرانسه به سوریه را ورشکستگی سیاسی آمریکا
توصیف کرد و گفت که این کشورها مرتکب
جنایت شدهاند.
به گزارش ایسنا ،علیاکبر صالحی در حاشیه
مراسم رونمایی از کتاب «گــذری در تاریخ»
در جمع خبرنگاران با اشاره به تجاوز اخیر به
سوریه ،گفت :این حمله ورشکستگی سیاسی
آمریکا را نــشــان م ـیدهــد .آمریکا و برخی
کشورهای اروپایی که با آن همراهی کردند
مرتکب جنایت شدند بدون این که دلیل متقنی
برای این کار داشته باشند.
وی افزود:این حمله یادآور وقایع عراق بود .آن
زمان بر اساس سند کالین پاور که در سازمان
ملل ارائه شد  ،گفتند عراقیها از نیجر اورانیوم
خریداری کردند تا برای مقاصد غیرصلحآمیز
استفاده کنند اما بعد از یکی 2 ،سال که عراق
را شخم زدند معلوم شد این سند جعلی بوده
و این تبدیل به فضیحت سیاسی شد.صالحی
اضافه کرد :این حمله شکست آمریکا و سایر
کشورها بــود .آن ها در بیان خــود هم دچار

تناقض هستند البته مــردم بــیــدار شدند و
حقیقت و هویت واقعی کشورهای مستکبر
را شناختند .شاید پیش از این حوادث تبیین
هویت واقعی آن ها به دلیل این که برخوردار از
رسانههای قوی هستند و به راحتی میتوانند
صحنه را زیباسازی کنند قــدری دشــوار بود
اما با این اتفاقات حقایق بــرای مــردم روشن
میشود.وی ادامه داد :برای مردم روشن است

که دولتمردان آمریکا چه سیاست نابخردانه،
ظالمانه و وحشیانهای را به کار بستند البته
سیاست غرب همین است ،آن ها ظاهری زیبا
ارائه میدهند ولی پشت آن پلشتیها نهفته
اســت امــا با ایــن حــوادث مــردم جهان عرب،
دوســت و دشمن واقعی خــود را شناختند.
پیش از این در تبلیغات ایران را دشمن عراق
نشان میدادند و دشمن اصلی را که سرزمین
فلسطین را اشغال کرده کنار گذاشته بودند و
دست دوستی به سوی آن دراز میکردند.
رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه در پاسخ
به سوال خبرنگاری دربــاره واکنش ایــران به
همراهی اخیر بریتانیا و فرانسه با آمریکا در
حمله به سوریه و همچنین تمدید تحریم های
ایران از سوی اتحادیه اروپا گفت :تصمیم ایران
برای واکنش نسبت به اقدامات طرف مقابل
توسط هیئت نظارت بر برجام ،گرفته میشود
آن هم به اقتضای گزارشها و تحلیلهایی که
ارائه میشود و در نهایت براساس منافع و مضار
تصمیم گرفته میشود و تصمیم الزم اجرایی
خواهد شد اما در بعد فنی ما اعالم کرده ایم که
برای هر نوع برگشتی آمادگی داریم.

از میان خبرها
ایران  ۲میلیون و  ۱۰۰هزار بشکه نفت صادر کرد
مهر :ایران در ماه مارس حدود  ۲میلیون و  ۱۰۰هزار بشکه نفت خام به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر کرده است که پیشبینی میشود این
رقم در ماه آوریل افزایش یابد.به نقل از وزارت نفت ،چین و هند بزرگترین مشتریان نفت ایران هستند که در مجموع بیش از یک میلیون بشکه
نفت خام از ایران دریافت میکنند.

پرونده سعید مرتضوی در اختیار ضابطان قرار گرفته است
ایسنا :میرمجید طاهری ،وکیل مدافع اولیای دم روح االمینی گفت :پرونده سعید مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای احکام نیست
و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آن ها اقدامات مربوط به جلب و دستگیری را انجام می دهند.

کاغذ در فهرست کاالهای اساسی قرار گرفت
مهر :صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در صفحه شخصی توئیتر خود نوشته است :کاغذ در فهرست کاالهای اساسی چون مواد غذایی و
دارویی قرار گرفت و از تفاوت ارزی که دولت تامین میکند ،برخوردار خواهد بود .وی در ادامه نوشته است :برای ناشران ،نویسندگان و اصحاب
مطبوعات خبر خوشایندی است که دولت نیاز فرهنگی را چون نان ،غذا و دارو برای کشور مهم و اساسی می داند.

دستاوردهای جدید هوانیروز ارتش رونمایی شد
صدا و سیما :صبح دیروز با حضور امیر سرتیپ علی جهانشاهی معاون هماهنگ کننده نزاجا و سرتیپ دوم خلبان هوانیروز ارتش از سه دستاورد
بومی هوانیروز در رمپ و باند جدید آن رونمایی شد.
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اخبار

روی خط سیاست
عفو بین الملل خواستار تحقیق درباره کشتار
غیرقانونی فلسطینی ها شد
ایرنا :عفو بین الملل خواستار پایان یافتن استفاده از قوه قهریه
علیه فلسطینی ها از سوی مقامات رژیم صهیونیستی و تحقیقات
مستقل درباره کشتار غیرقانونی معترضان بی دفاع شد.

اسرائیل مرزهای نوار غزه و کرانه باختری را بست
باشگاه خبرنگاران جوان :ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه
ای از محاصره کرانه باختری و نوار غزه و بسته شدن مرزهای این
مناطق به مدت سه روز به بهانه اعیاد یهودیان (عید پسح) خبر
داد.

هیئتی ویژه از کمیسیون امنیت ملی مجلس امروز به
یرود
سوریه م 
میزان :نقوی حسینی سخنگوی «کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی» مجلس از سفر هیئتی ویــژه از ســوی ایــن کمیسیون
به کشور سوریه خبر داد و گفت :این سفر ،امــروز سهشنبه ۲۸
فروردین انجام میشود.

راهپیمایی گسترده گرامی داشت پیروزی ارتش سوریه
صداوسیما :صدها شهروند ســوری در میدان االمویین دمشق
(پایتخت سوریه) بــرای گرامی داشــت پیروزی ارتــش سوریه و
ایستادگی در برابر حمله سه گانه به ایــن کشور ،راهپیمایی
گسترده ای برپا کردند.

از گوشه و کنار
پرطرفدارترین شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای
جهان
ایسنا :به نقل از وب سایت  ،statistaتازهترین گزارشهای منتشر
شده در ماه ژانویه سال  ۲۰۱۸میالدی حاکی است که شبکههای
اجتماعی فیس بــوک ،یوتیوب و واتــس اپ به ترتیب رتبههای
نخست تا سوم فهرست پرطرفدارترین شبکههای اجتماعی و
پیامرسانها را در جهان به خود اختصاص دادهاند.

بی خوابی های شبانه خطر مرگ زودهنگام را افزایش
می دهد
مهر :نتایج یک مطالعه نشان می دهد افراد شب زنده دار بیش از
افراد سحرخیز که شب زود می خوابند و صبح زود بیدار می شوند
در معرض خطر مرگ زودهنگام قرار دارند.یافته های مبتنی
بر مطالعه حدود نیم میلیون شرکت کننده نشان داد افراد شب
زنده دار در مقایسه با افراد سحرخیز ،به بیماری ها و اختالالت
بیشتری مبتال هستند.

قیمت دارو تغییر نمی کند
مهر :دکتر ایرج حریرچی ،سخنگوی وزارت بهداشت ،با اشاره
به نوسانات نرخ ارز در کشور گفت :این وضعیت باعث نمی شود
قیمت دارو تغییر کند.

