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آخرین خبرها از وام بازنشستگان
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت :قــرار اســت به بیش از  ۲۵هــزار نفر از
بازنشستگان وام به ارزش  ۴میلیون تومان با کارمزد  ۴درصد و اقساط  ۶ماهه پرداخت
کنیم .به گزارش ایلنا ،جمشید تقیزاده در نشست خبری ادامه داد :تاکنون به  ۱۸۰هزار
نفر از بازنشستگان وام پرداخت شده است و پیشبینی میشود تا نیمه اول سال به ۳۰۰
هزار بازنشسته واجد شرایط این وام پرداخت شود.
تقیزاده گفت :اسامی بازنشستگان و موظفان واجد شرایط از طریق سایت صندوق بازنشستگی در دسترس
خواهد بود و مبالغ به حساب شان واریز میشود.

رمضان امسال  ۲۹روزه است ،پنج شنبه؛ اول ماه مبارک رمضان
عضو ستاد استهالل دفتر رهبر معظم انقالب از  29روزه بودن ماه رمضان امسال خبر داد و
تاکید کرد :با توجه به رویت هالل ماه در غروب روز چهارشنبه ،پنج شنبه اولین روز ماه
مبارک رمضان خواهد بود .به گزارش فارس ،حجتاالسالم موحدنژاد در نشست خبری
اظهارکرد :پیشبینی کارشناسان ایــن اســت که اگــر هــال مــاه مبارک رمضان در روز
چهارشنبه ،به سادگی قابل رویت باشد روز پنج شنبه ،اول ماه مبارک رمضان خواهد بود.

آغاز کار برای رسیدن به تضمینها
وزیر امور خارجه کشورمان پس از دیدار با موگرینی گفت« :کار را برای رسیدن به تضمینها
شروع کردیم».
به گزارش تسنیم ،محمد جواد ظریف پس از دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
در جمع خبرنگاران حاضر شد و خبر از گفت و گوهای «خوب» خود با موگرینی داد.

ایجاد  ۴۵۰هزار فرصت شغلی در مناطق محروم کشور
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام زمان(ره) از ایجاد  ۴۵۰هزار فرصت شغلی در مناطق محروم
کشور خبر داد.به گزارش مهر محمد مخبر اضافه کرد ۲۷۰۰ :کیلومتر مرز آبی و معادن
زیادی داریم .همچنین  ۹۵درصد تولید زعفران دنیا و متنوع ترین محصوالت صنایع دستی
دنیا را داریم اما استفاده خوبی نمی کنیم.

ریابکوف :بدون امتیازدهی ایران ،حفظ برجام غیرممکن است
معاون وزیر خارجه روسیه تأکید کرده است :حفظ برجام بدون این که ایــران امتیازات
بیشتری به غرب بدهد امکانپذیر نخواهد بود .به گزارش فارس ،بنا بر اعالم خبرگزاری
«اینترفکس» ،ریابکوف همچنین گفته است :وزارت خارجه روسیه معتقد است که آمریکا در
تصمیم خود برای وضع مجدد تحریمهای یکجانبه علیه ایران تجدید نظر نخواهد کرد.
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خروج از برجام و انتقال سفارتخانه به
قدس ،دو اشتباه تاریخی واشنگتن است
از توافق برجام و انتقال سفارتخانه اش به
قــدس شریف را دو اشتباه بــزرگ و تاریخی
واشنگتن خواند و تصریح کرد :تاریخ قضاوت
خواهد کرد که این تصمیمات دولت آمریکا،
بسیار نادرست و غیردقیق نسبت به ایران
و مــردم منطقه بــوده اســت .دکتر روحانی با
اشــاره به مخالفت جامعه جهانی با هر دو
تصمیم اشتباه آمریکا گفت :اولین نتیجه این
تصمیمات غلط  ،انزوای واشنگتن نزد افکار
عمومی جهان است.

از میان خبرها
سخنگوی دولت :منافع ما ایجاب کند از برجام خارج می شویم
جلسه هفتگی محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت ،با حضور اصحاب رسانه برگزار شد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،سخنگوی دولت در این
جلسه گفت :رفتار دولت ترامپ در خروج یک جانبه از پیمان جمعی و بینالمللی برجام رفتار غیرعقالنی و سیاسی بوده است؛ مواضعی که بالفاصله
از سوی رئیس جمهور کشورمان و اتحادیه اروپا موضع گیری شد .وی در ادامه به کشته و مجروح شدن تعدادی از فلسطینیان در روزهای اخیر اشاره
کرد و افزود :دولت جمهوری اسالمی ایران ضمن محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی که با حمایت آمریکا انجام می شود ،از مجامع جهانی
به ویژه شورای امنیت انتظار دارد نسبت به این اقدامات عکس العمل مناسبی نشان دهد .دست این دو رژیم به خون بیش از  ۵۹فلسطینی و بیش از
۲۷۷۱مجروح آغشته شده است .سخنگوی دولت خاطرنشان کرد :اگر منافع ما ایجاب کند از برجام خارج می شویم ،بازگشت به گذشته برای مان مشکل
نیست .در صورت خروج از برجام ،غنی سازی را با هر عددی که تشخیص دهیم انجام می دهیم و دیگر نیاز نیست غنی سازی ما تحت نظارت طرف مقابل
باشد .وی افزود :برجام قرارداد برد -برد بود .بارها مقام معظم رهبری از مذاکره کنندگان به نیکنامی یاد کردند .تاریخ دکتر روحانی را برای شجاعت و
خدمت به مردم تکریم خواهد کرد .نوبخت همچنین گفت :اگر اروپا تضمین دهد که بدون هراس از تحریمهای ثانویه آمریکا ،از برجام پشتیبانی می کند و
منافع ما در برجام تامین می شود ما می توانیم برجام را ادامه دهیم اما اگر منافع ما تامین نشود ،ضرورتی نمی بینیم که برجام را ادامه دهیم.

علت افزایش قیمت برخی کاالها در فروشگاههای زنجیرهای
رئیس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای در گفتوگو با ایلنا در خصوص افزایش
قیمت برخی کاالها در ایــن فروشگاهها افــزود :تولید کنندگان مطابق مجوزی که از
سازمانهای مربوطه و صنفی گرفتهاند در روزهای اخیر قیمت کاالی شان را افزایش دادهاند
و معموال این اتفاق در ابتدای سال و به صورت هماهنگ صورت میگیرد .فخریان ادامه داد:
اگر بخواهیم به طور متوسط در نظر بگیریم از ابتدای سال تاکنون قیمت برخی کاالهای
اساسی  ۱۰درصد افزایش داشته است.

شرط سنی برای جذب هیئت علمی در دانشگاه های دولتی
رئیس مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم شرط سنی بــرای اعضای هیئت علمی در
دانشگاه های دولتی را اعــام کــرد .به گــزارش مهر ،محمد رضا رضــوان طلب گفت :در
دانشگاه های دولتی ،شرط سنی برای جذب ،سن استخدام است ،متقاضیان جذب هیئت
علمی اگر مقصدشان را دانشگاه های غیردولتی اعالم کنند ،شرط سنی ندارند چون
وضعیت آن ها استخدام نیست ،آن ها پیمانی بوده و تابع قانون اداره کار هستند .وی ادامه
داد :اگر فرد متقاضی عضویت در دانشگاه های دولتی باشد ،برای دانش آموخته مقطع دکتری  ۴۰سال و
برای دانش آموختگان فوق لیسانس اگر دانشگاه آن ها را پذیرش کند ۳۰ ،سال است مگر این که افراد سابقه
ای درجای دیگر داشته باشند که این شرط سنی تغییر میکند.

مسدود کردن فیلترشکن ها آغاز شد
وزیــر ارتباطات و فناوری اطــاعــات ،با بیان ایــن که «بسیاری از
فیلترشکن ها کاربرد ضدامنیتی دارند و نوعی باج افزار به شمار
می روند» ،افزود :فراگیر شدن فیلترشکن ها تبعات زیادی دارد و
به همین دلیل حرکت برای مسدود کردن آن ها آغاز شده است .به
گزارش ایرنا ،محمد جواد آذری جهرمی در جمع خبرنگاران گفت:
یکی از دالیل مخالفت دولت با فیلترینگ این است که اگر استفاده
از برخی نرم افزارهای پیام رسان اثر مخربی داشته باشد ،در کنار
آن استفاده و فراگیر شدن فیلترشکنها نتایجی به مراتب مخرب تر
دارند .عضو هیئت دولت درباره نقش شرکت ارتباطات زیرساخت
ایران برای مسدود کردن فیلترشکنها یادآور شد :اقدام این شرکت
در چارچوب مصوبه شــورای عالی فضای مجازی و با فراگیری و
استفاده از فیلترشکنها صورت گرفته و نباید اجازه دهد فضای کشور
پر از باج افزار شود و باید جلوی این ها گرفته شود ،به همین دلیل
ن ها آغاز شده است.
حرکت برای مسدود کردن فیلترشک 
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روی خط سیاست

رئیس جمهور:

رئیس جمهور با بیان این که تهران از گسترش
روابـــط دوســتــانــه و صمیمانه بــا ولینگتون
استقبال می کند ،به ظرفیت های گسترده
دو کشور برای تعمیق این روابط اشاره کرد
و بهره گیری از این ظرفیت ها را مورد تاکید
قــرار داد .به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی
ریاست جمهوری ،حجت االسالم والمسلمین
دکتر حسن روحانی روز سه شنبه و هنگام
دریافت استوارنامه «همیش مک مستر» سفیر
جدید نیوزیلند در تهران ،خروج دولت آمریکا
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رژیم صهیونیستی به عنوان جنایتکار جنگی
معرفی شود
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن محکوم کردن جنایت
و قتلعام بیسابقه رژیم صهیونیستی در نوار غزه ،خواستار واکنش
فوری مجامع جهانی و بینالمللی در این باره شد .به گزارش ایسنا،
بهرام قاسمی ،با اعالم حمایت جمهوری اسالمی ایران از مبارزات
مشروع و مقاومت صبورانه مردم مسلمان فلسطین در برابر مثلث زر
و زور و تزویر ،از سازمانها و مجامع منطقهای و بینالمللی خواست
با تحرک و اقدامی عاجل و بدون هیچگونه درنگی ،ضمن محکومیت
جنایت رژیم اشغالگر قدس و معرفی آن به عنوان جنایتکار جنگی
به دادگــاه بینالمللی ،اقدامات الزم ،قاطع و فوری برای جلوگیری
ن بیدفاع و بیگناه به
از تداوم قتلعام و کشتار سبعانه هزاران انسا 
دست صهیونیستهای غاصب به عمل آورند و تامین امنیت جانی مردم
فلسطین ساکن در اراضی اشغالی و پایان محاصره اقتصادی آنان ،باید
در دستور کار فوری تمامی کشورهای مستقل جهان قرار گیرد.

لزوم هوشیاری تمام عیار مسئوالن در برابر عداوت
آمریکا
فــارس 182 :نماینده مجلس در نامه ای به ســران سه قــوه بر
هوشیاری تمام عیار مسئوالن نظام در مقابل عداوت و کینه ورزی
دولت آمریکا به ویژه جهالت اخیر رئیس جمهور ایاالت متحده
آمریکا در خصوص خروج از برجام تاکید کردند.

تقدیم استوارنامه سفرای جدید  ۵کشور به رئیس
جمهور
  ایسنا :سفرای جدید کشورهای لبنان ،نیوزیلند ،آکردیته
استونی ،آکردیته نپال و آکردیته لتونی ،سهشنبه  ۳۰دیماه،
استوارنامههای شان را به حسن روحانی  ،رئیس جمهور تقدیم
کردند.

الریجانی :آمریکا قصد دارد سازمان ملل را نابود کند
ایسنا :علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در آغاز جلسه
علنی دیــروز مجلس گفت :آمریکا قصد دارد نهاد بینالمللی
سازمان ملل را که به قصد ایجاد صلح در جهان تاسیس شده است
نابود کند و چون سازوکار دیگری برای جایگزینی آن وجود ندارد،
صحنه بینالمللی را به هرج و مرج سوق دهد.

از گوشه و کنار
تصویب دو فوریت طرح افزایش  20درصدی حقوق
کارکنان دولت
ایرنا :نمایندگان مجلس شورای اسالمی با دوفوریت طرح افزایش
 20درصدی حقوق کارکنان دولت موافقت کردند .طراحان این
طرح معتقدند :دولت برداشت درستی از مصوبه مجلس نداشته و
حقوق کارکنان را کمتر از مصوبه مجلس افزایش داده است.

«یارانه مشاوره» به سه دهک اقتصادی پایین جامعه
پرداخت می شود
ایسنا :فاطمه عباسی رئیس مرکز توسعه ،پیشگیری و درمان اعتیاد
سازمان بهزیستی کشور با بیان این که سازمان بهزیستی ساالنه
بیش از  ۳میلیارد تومان «یارانه مشاوره» برای دهکهای اول تا سوم
اقتصادی پایین جامعه پرداخت میکند ،افزود :این افراد میتوانند
تا  ۳مرحله به مراکز مشاور ه خصوصی مراجعه کنند.

شرط حضور نداشتن دانش آموزان در مدرسه
تسنیم :نجات بهرامی معاون رسانه مرکز اطالعرسانی و روابط
عمومی وزارت آمــوزش و پــرورش گفت :با توجه به فرا رسیدن
ماه رمضان ،چنانچه دانشآموزان مدارس ابتدایی ،ارزشیابی و
سایر فعالیتهای آموزشی را به اتمام رسانده باشند ،میتوانند با
صالحدید مدیر در مدرسه حضور نداشته باشند.

افتتاح کارخانه تولید سلول انسانی در غرب آسیا
ایرنا :نخستین کارخانه تولید سلول انسانی در غرب آسیا با حضور
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد.

