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مطهری خبر داد:رضایت مسئوالن وزارت امور خارجه از نشست با اروپایی ها
نایب رئیس مجلس گفت :مسئوالن وزارت امور خارجه در گزارش خود نسبت به نشستهایی
که تاکنون با طرفهای اروپایی داشتند ،اعالم رضایت کردند ولی گفتند که همه چیز به
مذاکرات دو ،سه هفته آتی بستگی دارد.
به گــزارش ایرنا ،علی مطهری در حاشیه جلسه علنی روز یک شنبه مجلس در جمع
خبرنگاران ،گفت :چهار الیحه مرتبط با  FATFدر دستور کار مجلس است که دو الیحه
تاکنون بررسی و تعیین تکلیف شده است .وی افــزود :اهمیت این لوایح و ارتباط آن ها با  FATFدر جلسه
غیرعلنی مطرح شد .همچنین این موضوع مطرح شد که تصویب این لوایح به معنای پیوستن به  FATFنیست
بلکه این لوایح از لوازم  FATFاست.

مهاجرت  ۳۰درصد از مردم سرپل ذهاب به کرمانشاه
عضو شورای شهر سرپل ذهاب با اشاره به توقف ساختوساز خانههای تخریب شده به دلیل
نبود پول از مهاجرت  ۳۰درصد از مردم پل سرذهاب به کرمانشاه خبر داد .سید مجتبی
جاسمی در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که سرانجام کمکهای مردمی به زلزله
زدگان کرمانشاه چه شد؟ افزود :از کمکهای مالی جمعآوری شده توسط مردم تاکنون
چیزی به داخل و حتی خارج از شهر وارد نشده است .ما هم متوجه هیچ گونه ساختوساز با
پولهایی که توسط مردم جمعآوری شده نشدهایم ،همه این ها در حد صحبت بوده است.

روزانه  58هزار تن زباله در کشور تولید می شود
معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت :روزانه  58هزار
تن زباله در شهرها و روستاهای کشور تولید می شود که  75درصد از آن دفن می شود.
هیربد معصومی در گفت و گو با ایرنا با اشاره به این که فقط  5درصد از این زباله ها به طور
بهداشتی دفن می شود ،افزود :دفن معمولی زباله به لحاظ شیرابه ای که تولید می کند به
محیط زیست به ویژه آب های زیر زمینی و حدود  50هزار میلیارد تومان به محیط زیست
خسارت وارد می کند.

شباهت قارچهای سمی با خوراکی
دبیر انجمن سم شناسی و مسمومیتهای ایران با بیان این که هر سال با فرارسیدن بهار و
پاییز ،تعدادی از گونههای سمی قارچ در برخی نقاط کشور شروع به روییدن میکنند ،افزود:
قارچهای سمی از لحاظ ظاهری شباهت زیادی به قارچهای خوراکی دارند و تشخیص آن ها
توسط افــراد عــادی میسر نیست ،به همین دلیل امسال با تعداد زیــادی از ایــن گونه
مسمومیتها در کشورمان مواجه شدیم .به گزارش ایسنا ،دکتر کامبیز سلطانینژاد توصیه
کرد :مردم در اقصی نقاط کشور ،مخصوصا در استانهای غربی ،مانند کرمانشاه ،کردستان ،همدان ،قزوین و
آذربایجان غربی که دارای بیشترین آمار مسومیتها هستند باید از خرید قارچ به صورت فلهای یا چیدن هر نوع
قارچی از دل طبیعت ،خودداری کنند.

سایه خاموشی بر سر کشور
دغدغه خاموشی در دوره اوج مصرف درآستانه فرارسیدن هر تابستان قوت میگیرد ،بر
اساس پیشبینی های صورت گرفته در تابستان  ۱۳۹۷شاهد رشد پنج درصدی مصرف
نسبت به سال قبل هستیم که همین مسئله سایه خاموشی را پررنگتر میکند .بهگزارش
ایسنا ،سال گذشته در زمان پیک بار  ۹۳۰۰مگاوات از ظرفیت نیروگاههای برق آبی استفاده
شد که با بارشهای اخیر به حدود  ۶۰۰۰مگاوات رسید ،این مسئله بدین معناست که
کشور در این بخش با  ۳۳۰۰مگاوات کمبود تولید مواجه است.

افزایش قیمت انواع چیپس و پفک
دبیر اتحادیه چیپس ،اسنک و فراوردههای غالت از افزایش متوسط  ۱۰تا  ۱۲درصدی
قیمت انواع چیپس و پفک در سال  ۱۳۹۷خبر داد .سید مهدی رضوی در گفتوگو با ایسنا،
با اشاره به اینکه در سال  ۱۳۹۶قیمت انواع چیپس و پفک با افزایش روبهرو نشد ،اظهار
کرد :طی امسال تولید کنندگان با توجه به افزایش هزینههای مربوط به حمل و نقل،
دستمزد ،کارتن ،سلفون و بستهبندی درخواستی را به اتحادیه چیپس ،اسنک و فراوردههای
غالت ارائه کردند تا قیمت این محصوالت افزایش یابد.
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والیتی :برخی اروپاییها یکی
به نعل میزنند یکی به میخ
مشاور امور بینالملل مقام معظم رهبری با
اشاره به موضوع برجام با بیان این که برخی
از اعضای اتحادیه اروپا یکی به نعل میزنند و
یکی به میخ ،افزود :تناقض در گفتار مقامات
اروپ ــای ــی شــک بــرانــگــیــز اســـت .بــه گ ــزارش
ایسنا ،علی اکبر والیتی در نشست خبری
روز ملی اه ــدای عضو در پاسخ بــه سوالی
دربــاره انتخابات عراق اظهارکرد :ما بسیار
خوشحالیم و به مردم و دولت عراق تبریک
میگوییم که انتخابات شان را در کمال آرامش

انجام دادهاند و هر چه مردم عراق بپسندند
برای ما نیز مطلوب است .خوشبختانه دولت
و مردم عراق اجازه دخالتهای خارجی را به
کسی نداده اند و نخواهند داد و این انتخابات
به خوبی انجام شــد .وی افـــزود :اصــل این
است که انتخابات در آرامش و بدون هر گونه
خدشهای انجام شد و این مسئله برای ما به
عنوان همسایه عراق بسیار مهم است و برای
مردم عراق آرزوی خوشبختی داریم و میتوان
مطمئن بود که به سعادت میرسند.

از میان خبرها
شهردار تهران:

معاون دادستان کل کشور:

منافع مردم را به منافع خود و حزب ترجیح میدهم

مسدود سازی تلگرام طبق برنامه پیش میرود

شهردار جدید تهران با اشاره به این که در
اصــول مدیریتی خود به سه اصل معتقد
اســت ،افـــزود :حاکمیت قــانــون ،رعایت
حقوق انسانها و تعامل منهای تحمیل،
سه اصل اساسی من در مدیریت است .به
گـــزارش ایسنا ،محمدعلی افشانی در
شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر تهران و پیش از
ادای سوگند ،گفت :پیش از ادای سوگند هم به خودم و هم به اعضای
شورا اعالم میکنم که فراتر از یک سوگند رسمی باید با خود و خدای
خود عهد کنیم که منافع مردم را به منافع خود و حزب خود ترجیح
دهیم و برای بهبود وضعیت آن ها تالش کنیم .افشانی همچنین پس
از قرائت سوگندنامه خود به عنوان شهردار تهران با حضور در جمع
خبرنگاران ،در مورد پیگیری تخلفاتی که در زمان آقای نجفی احصا
شده بود ،گفت :هر تخلفی که صورت گرفته باید مورد پیگیری قرار
گیرد اما روش من این است که کامال از موضوع آگاه باشم و تخلف
صورت گرفته را از مراجع قضایی مرتبط و قانونی پیگیری کنم و با
رسانهای کردن هر نوع تخلف قبل از اثباتش مخالف هستم.

معاون دادستان کل کشور در امــور فضای
مجازی میگوید که جمهوری اسالمی هر
زمان اراده کند فیلترشکنها را به طور کامل
مــســدود خــواهــد کـــرد .بــه گـــزارش ایسنا،
عبدالصمد خــرم آبــادی در مطلبی در پیام
رســان ســروش نوشته اســت :مسدود سازی
تلگرام به طور موفقیت آمیز طبق برنامه پیش م ـیرود .فیلتر کردن و
مسدود سازی قسمتی از تلگرام در ایران باعث سقوط فاحش رتبه آن در
ایران و جهان شده است .ظرف چند روز رتبه  telegram.meصد پله در
ایران و دهها پله در جهان سقوط کرد .با وجود این که به منظور انتقال آرام
مردم به پیام رسانهای داخلی هنوز برخی از نسخههای فارسی تلگرام
مسدود نشدهاند و علیرغم این که هنوز مبارزه جدی با فیلترشکنها انجام
نشده ،در مرحله اول مسدود سازی و عدم بازدید بسیاری از کاربران از
تلگرام موجبات سقوط فاحش رتبه این پایگاه اینترنتی را در ایران و جهان
رقم زده است .مسدود سازی تدریجی فیلترشکنها طبق برنامه از پیش
تعیینشدهاست.نظامجمهوریاسالمیهرزمانارادهکندفیلترشکنها
را به طور کامل مسدود خواهد کرد.

 ۴۰درصد بیکاران ،دانش آموختگان دانشگاهیاند
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد که به دلیل مهارت محور نبودن سیستم آموزشی کشور ۴۰ ،درصد از بیکاران را دانش آموختگان
دانشگاهی تشکیل می دهند .به گزارش ایسنا ،حسین سالح ورزی که در مراسم امضای تفاهم نامه مشترک برای تربیت تکنسینهای ماهر در
اتاق بازرگانی ایران سخن می گفت ،اظهار کرد :وجود این تعداد از بیکاران تحصیلکرده در کشور این پیام را به ما می دهد که روی آموزشهای
ل ملی و  ۴۰۰تشکل استانی وجود دارد که
مهارت محور در کشور کار نشده و باید به آن بیشتر توجه شود البته در اتاق بازرگانی  ۲۰۰تشک 
میتوانند در زمینه آموزشهای مهارت محور موثر باشند و از این مهم حمایت کنند.
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اخبار

کمک  4میلیارد ریالی رهبر انقالب برای آزادی
زندانیان جرایم غیرعمد
فارس :رهبر معظم انقالب به منظور آزادی زندانیان جرایم غیرعمد
تحت حمایت ستاد دیه کشور مبلغی معادل 4میلیارد ریال اختصاص
فرمودند .به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور ،عالوه بر حمایت
معنوی از این نهاد حمایتی ،از ابتدای سال  81تاکنون در مجموع
مبلغی معادل یک میلیارد و  827میلیون تومان از سوی معظم له
برای آزادی بدهکاران غیربزهکار پرداخت شده است.

نامه علمای اهل سنت به مقام معظم رهبری در پی
خروج آمریکا از برجام
مهر :در پی خروج آمریکا از برجام و انتقال سفارت آمریکا به قدس
شریف صد تن از علمای برجسته اهل سنت کشور در نامه ای به
مقام معظم رهبری ضمن حمایت از مواضع ایشان در سخنرانی
روز بعد از خروج آمریکا از برجام ،این عمل استکبار را بهانه ای
بیش ندانستند و هدف مستکبران عالم را از بین بردن هویت
بیدارگر و آرمانخواه نظام جمهوری اسالمی ایران دانستند.

روی خط سیاست
گزارش مذاکرات برجامی با اروپا به مجلس

ایرنا :بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی
گفت :در جلسه غیرعلنی مجلس ،ظریف ،کرباسیان ،شمخانی و
عراقچی گزارشی از مذاکرات با اروپا و الحاق به  FATFارائه کردند.

استانی شدن انتخابات مجلس مغایر سیاست های
کلی انتخابات است
خانه ملت :اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور
داخلی کشور مجلس اعتقاد دارد :استانی شدن انتخابات مجلس
با سیاست های کلی انتخابات مغایرت دارد.

برجام بیماری درحال مرگ است
مهر :محمدرضا رضاییکوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس
شــورای اسالمی در خصوص جلسه غیرعلنی مجلس شــورای
اسالمی گفت :آقای ظریف معتقد بود برجام بیماری در حال مرگ
و در آیسییو است و در شرایط بسیار سختی قرار دارد.

از گوشه و کنار
پیشنهاد مدت قرارداد موقت حداکثر  ۳سال

تسنیم :احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی با اشاره به این که جمع بندی آیین نامه قراردادهای
مــوقــت روز دوشنبه به ربیعی ارجــاع داده می شــود ،گفت:در
این آیین نامه مدت قــرارداد موقت با نیروی کار در شغلهای
غیرمستمر مشخص شده که پیشنهاد دولت حداکثر ۳سال است.

تسویه بدهی بیمه تکمیلی بازنشستگان
مهر :سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از
تسویه بدهی مربوط به بیمه تکمیلی بازنشستگان خبر داد و گفت:
در حال رایزنی و پیگیری برای اجرایی شدن پرداخت بخشی از
مطالبات تامین اجتماعی توسط دولت هستیم.

