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احتمال لغو نشست ترامپ و کیم جونگ اون
معاون اول وزیر امور خارجه کره شمالی اعالم کرده است که کشورش تمایلی به برگزاری
نشست با آمریکا ندارد .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ،این اظهارنظر
از سوی کیم کیه گوآن  ،معاون اول وزیر امور خارجه کره شمالی روز گذشته چند ساعت پس
از آن مطرح شد که پیونگ یانگ نشست عالیرتبه با کر ه جنوبی را لغو و تهدید کرد اقدامی
مشابه را درباره نشست برنامهریزی شده میان کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی و دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا که قرار است ماه آتی میالدی در سنگاپور صورت بگیرد ،انجام میدهد.

اعزام زائران حج تمتع از  27تیرماه آغاز می شود
رئیس سازمان حج و زیارت در مورد اعزام زائران حج تمتع سال  1397گفت :اعزام زائران
حج تمتع به کشور عربستان از  27تیرماه امسال آغاز می شود.به گزارش ایرنا ،محمدی
افــزود :باید برخی محدودیت ها و دغدغه های سفر حج مانند شرایط هتل های مدینه و
تعطیلی حمل و نقل از روزهای پنجم تا چهاردهم ذی الحجه از سوی مدیران اطالع رسانی
شود تا زائران نیز در این رابطه به همراهی بپردازند.

وزارت خارجه به اعمال «تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران» واکنش نشان داد
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اعمال تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران ،گفت:
واکنش های جهانی ناکامی آمریکا در خروج یک جانبه از برجام را نشان داد و اعمال تحریم
های جدید برای جبران این ناکامی است .به گزارش میزان ،قاسمی در واکنش به اقدام
وزارت خزانه داری آمریکا در اعالم موارد تحریمی جدید علیه کشورمان ،ضمن محکومیت
شدید این اقدام ،گفت :این سیاست و حرکت نا به جا را بخشی از ادامه رفتار نابخردانه و
سیاستهای خصمانه دولت آمریکا علیه ملت ایران میدانیم که طی دهههای گذشته همواره و به اشکال
گوناگون استمرار داشته است.

مرکل :بهترین گزینه ،ماندن در برجام است
«آنگال مرکل» ،صدراعظم آلمان در پارلمان این کشور (بوندستاگ) اعالم کرد که بهترین راه
در خصوص نقش ایران در منطقه و برنامه موشک بالستیک این کشور ،باقی ماندن در برجام
با وجود عقبنشینی آمریکاست.به گزارش ایلنا ،وی گفت« :این پرسش مطرح میشود که آیا
برگزاری گفتوگوهای بهتر همزمان با خروج از برجام بهتر است یا باقی ماندن در این توافق.
میگوییم که بهترین اقدام ،باقی ماندن در توافق است».

وزارت اطالعات مرجع تایید دو تابعیتهاست
رئیس ســازمــان اداری و استخدامی با بیان ایــن که وزارت اطــاعــات مرجع تایید دو
تابعیتهاست ،گفت :طبق قانون کسانی که به استخدام دولت جمهوری اسالمی در میآیند
باید تابعیت ایران را داشته باشند.
به گــزارش ایسنا ،جمشید انصاری در پاسخ به پرسشی دربــاره گــزارش تحقیق و تفحص
مجلس در مورد مدیران دو تابعیتی ،اظهار کرد :من در جریان این گزارش نیستم و هنوز
چیزی درباره آن نشنیدهام .باید گزارش را مکتوب و رسمی ببینم.

فروش لوازم خانگی داخلی با پوشش برند خارجی
رئیس انجمن لوازم خانگی ایران گفت :با وجود تولید محصوالت خوب ایرانی در بخش لوازم
خانگی ،تنها 40درصد این بازار به برندهای ایرانی اختصاص دارد.محمدرضا دیانی با اشاره
به این که بیش از 65درصد کاالهایی که به نام لوازم خانگی خارجی در بازار فروخته می
شود تولید داخل است افزود :تولیدکننده برای این که مشتری را متقاعد به خرید کند این
کاالها را با برند خارجی عرضه می کند.

اعزام  15هزار زائر به عتبات در نیمه اول رمضان
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت از اعزام  15هزار زائر در نیمه اول ماه مبارک رمضان به
عتبات عالیات خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،مرتضی آقایی اظهار کرد :اعزام
زائران به عتبات عالیات ویژه نیمه اول ماه مبارک رمضان از  21اردیبهشت ماه آغاز شده
است و امروز آخرین گروه این زائران به عتبات مشرف میشوند.
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رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت:

آمریکا به عنوان متخلف از مقررات
بینالمللی باید مورد فشار قرار گیرد
رئیس جمهور گفت :امــروز آمریکا به عنوان
ناقض عهد و متخلف از مقررات بینالمللی
باید مورد فشار قرار گیرد .به گــزارش مهر،
حــجــتاالســام روحـــانـــی ،رئــیــس جمهور
کشورمان در جلسه هیئت دولت با بیان این
که امروز مسئله برجام و انرژی هستهای باز
هم زمینه و فرصتهایی دارد که مورد بحث و
بررسی قرار گیرد ،خاطر نشان کرد :در مسئله
انرژی هستهای عدهای که آن طرف هستند،
تصور میکنند با فشار ،تحریم ،تهدید و حتی
نشان دادن عالیم جنگ میتوانند ملت ایران
را تسلیم کنند ،اما ایستادگی و مقاومت ملت
ایران به خوبی نشان داد که این تفکر و راه،
نادرست و غلط است.حجت االسالم روحانی
اضــافــه ک ــرد :در مــوضــوع انـــرژی هستهای
عدهای هم تصور میکنند که مسائل جهانی و
اموری را که به نوعی در مجامع بینالمللی و
شورای امنیت مطرح شده با سخنرانی ،شعار
و تحریک احساسات مــردم مـیتــوان حل و
فصل کرد که البته ثابت شده که این هم مسیر
درست و دقیقی نیست.
وی با بیان این که در موضوع انرژی هستهای
به دنبال دو دستاورد اصلی بودیم ،اظهارکرد:
دستاورد اول احقاق حقوق ملت ایــران بود.
مطابق قطعنامههای سازمان ملل ،غنیسازی
ایــران غیرقانونی اعالم شده بود که البته به
هیچ وجه این موضوع را قبول نداریم ،اما این

مسئله به مستمسکی برای فشار به کشورمان
تبدیل شده بود لذا قصد داشتیم آن را از بین
ببریم .بر این مبنا زیربنای ادعای آن ها موضوع
 PMDو ادعای فعالیتهای غیرصلحآمیز بود
و ما این زیربنا را از بین بردیم و معلوم شد که
ادعاهای آن ها نا به جاست و از طرفی حقوق
ملت ایران را تثبیت و قطعنامههای مربوط به
این موضوع را لغو کردیم.
روحانی گفت :دســتــاورد و هــدف دیگر رفع
تحریمها در راستای تأمین منافع ملی بود که
در این راستا ،اگر چه ممکن است از صد در
صد خواستههای خود در عمل به  ۸۰درصد

دست یافته باشیم ،اما باید توجه داشــت در
مذاکره و تعامل با کشورهای بــزرگ غربی،
کشور خاصی مثل آمریکا که همواره با ملت
ایران تخاصم داشته ،معلوم است که مشکالتی
ایجاد میکند .اما باید در ارزیابی دستاوردها
بین برجام و نبود برجام مقایسه انجام دهیم در
این صورت به خوبی مشخص میشود که ملت
ایران چه کار بزرگی انجام داده است.
رئیس جمهور با بیان این که چه کسی مستحق
مالمت اســت ،گفت :این موضوع باید روشن
شود و مبادا یک عد ه خطا کنند ،امروز آمریکا
بــه عــنــوان ناقض عهد و متخلف از مقررات
بینالمللی باید مورد فشار قرار گیرد.روحانی
تأکید کرد :امروز در جایگاهی قرار گرفته ایم
که جایگاه اتهام نیست و این آمریکاست که
در جایگاه اتهام قرار دارد و همه دنیا آمریکا را
متهم میکنند .همه مجامع بینالمللی از جمله
آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سازمان ملل
صراحت ًا اعالم میکنند که ایران به تعهدات خود
پایبند بوده است و در مقابل همه تأکید دارند
که اقــدام آمریکا خالف مقررات بینالمللی،
بیدلیل و بیمنطق بوده است و هیچگاه در
مقابل آمریکا در چنین موضعی قرار نداشتیم.
همه قبول دارند که کار آمریکا پشتوانه سیاسی،
اخالقی ندارد و در مقابل ،کار ایران کام ً
ال از
پشتوانه سیاسی و اخالقی برخوردار است و
امروز افکار عمومی جهان با ماست.

از میان خبرها
نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق
خبرگزاری الفرات عراق نتایج رسمی و نهایی انتخاباتی عراق را اعالم کرد که بر اساس آن جریان سائرون وابسته به مقتدا صدر با کسب ۵۴
کرسی در صدر قرار گرفت و پیروز انتخابات عراق شد.به گزارش تسنیم ،هنوز نتایج رسمی نهایی انتخابات عراق از سوی کمیسیون عالی
انتخابات این کشور اعالم نشده است.

مالقات ماه و ناهیددر شامگاه امروز
ایسنا :در شامگاه امروز ،پنجشنبه ،سیاره ناهید به نزدیکترین فاصله خود با ماه میرسد که در این زمان فرصت مناسبی برای رصد این پدیده
نجومی ایجاد خواهد شد.بنا بر این گزارش ،در ساعت  22:41سیاره زیبای ناهید در زاویه  4.8درجهای جنوب کره ماه قرار میگیرد.

جوالن قارچ سمی؛ مرگ و مسمومیت
ایرنا :بارندگی های چشمگیر اردیبهشت ماه به همراه توده های تندری سبب رویش انواع قارچ ها به ویژه نوع سمی شده که مصرف آن تاکنون
موجب مسمومیت  431نفر و مرگ  8نفر از شهروندان در استان های غربی کشور شده است.
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اخبار

روی خط سیاست
ترکیه سرکنسول اسرائیل را اخراج کرد
تسنیم :وزارت خارجه ترکیه در جدیدترین اقدام خود در واکنش
به کشتار مردم مظلوم فلسطین توسط نظامیان صهیونیستی،
سرکنسول اسرائیل در ترکیه را اخراج کرد و خواستار بازگشت
وی به کشورش شد.

بیانیه منتشر شده در خصوص برجام ،بیانیه مجلس
خبرگان نیست
ایسنا :آیتا ...خاتمی ،سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان
رهبری با بیان این که بیانیه منتشر شده در خصوص برجام ،بیانیه
مجلس خبرگان نبوده است ،اظهارکرد :این بیانی ه رئیس مجلس
خبرگان به عنوان یک فقیه است.

سه روز عزای عمومی در سرزمین های اشغالی
صدا و سیما :فلسطینیان ساکن در سرزمین های اشغالی در پی
به شهادت رسیدن ده ها فلسطینی سه روز عزا و اعتصاب عمومی
اعالم کردند.

اروپا وعده داد برجام را حفظ کند
ایرنا :خبرگزاری رویترز گــزارش داد :قــدرت های غربی وعده
دادند با حفظ جریان سرمایه گذاری و نفت ،توافق هسته ای سال
 2015با ایران را حفظ کنند.

از گوشه و کنار
حقوق حداقل بگیران  20درصد افزایش می یابد
ایرنا :نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب کردند که حقوق
کارمندانی که پایین ترین پایه حقوقی را دریافت می کنند20 ،
درصد افزایش یابد.

قاسم افشار درگذشت
ایسنا :گوینده توانمند و با سابقه صداوسیما بامداد دیروز بر اثر
ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.

ارتش استخدام میکند
صدا و سیما :نیروهای زمینی و دریایی و قرارگاه پدافند هوایی
ارتش در سال  97برای تامین کادر نیروی انسانی خود ،درجهدار
استخدام میکنند.

ممنوعیت خرید کاالی خارجی به  ۴۸۶قلم رسید
ایسنا :در راستای حمایت دولت از تولید ملی ،ممنوعیت خرید
تعداد کاالهای خارجی که دارای مشابه تولید داخل هستند با
اضافه شدن  8کاالی جدید به  ۴۸۶قلم رسید.

ایرانهفتمینکشورتولیدکنندهمرغگوشتیدرجهان
میزان :رکنی ،معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت :ایران با تولید
حدود  2.2میلیون تن گوشت مرغ در سال هفتمین کشور تولید
کننده در جهان است.

