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امیر پوردستان :نیروهای مسلح ایران غافلگیر نمی شوند
رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتــش جمهوری اسالمی ایــران گفت :امــروز از اشراف
اطالعاتی خوبی برخوردار هستیم و حرکت ها در داخل و خارج از مرزها رصد می شود و
نیروهای مسلح ما به هیچ وجه غافلگیر نمی شوند .به گزارش ایرنا ،امیر سرتیپ احمدرضا
پوردستان در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه مشهد افزود :دکترین نیروهای مسلح
در کشور دفاعی و مبتنی بر بازدارندگی است اما برای دفاع از کشور و ارزش های نظام در هر
جغرافیایی و برای مقابله با هر تهدیدی اقدام می کنند.

34.5میلیون نفر در کشور در معرض تنش آبی قرار می گیرند
با وضعیت بارشها درکشور  34.5میلیون نفر در  ۳۳۴شهر در تابستان امسال در معرض
تنش آبی قرار خواهند گرفت .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،کشور ما با بحران جدی
آب مواجه است و در این میان  6کالنشهر اصفهان ،یزد ،بندرعباس  ،شیراز ،کرمان و بوشهر
بیش از همه در وضعیت بحرانی هستند.

رواج قراردادهای موقت با تفسیر اشتباه قانون
عضو کارگری شورای عالی کار گفت :متاسفانه با تفسیر حقوقی اشتباه از تبصره  ۲ماده ۷
قانون کار ،انعقاد قراردادهای موقت با نیروی کار رواج پیدا کرد .علی خدایی در گفت و گو با
مهر افزود :امنیت شغلی نیروی کار فراتر از تبصره یک ماده  ۷قانون کار مبنی بر تعیین سقف
قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر است.

آخرین وضعیت پرونده امالک نجومی
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقالب تهران درباره آخرین وضعیت پرونده امالک نجومی
گفت :اکنون  12پرونده راجع به امالک نجومی با صدور کیفر خواست به مجتمع قضایی
کارکنان دولت ارجاع داده شده که این پرونده ها هنوز منجر به صدور رای نشده و در حال
رسیدگی در این دادگاه است .عباس پوریانی در گفت و گو با ایرنا درباره آخرین وضعیت
پرونده حقوق های نجومی تصریح کرد :تاکنون  42پرونده حقوق های نجومی با صدور
کیفرخواست به مجتمع قضایی کارکنان دولت ارسال شده است .وی ادامه داد :از این تعداد پرونده  21فقره
منجر به صدور رای شده که  15نفر محکوم شدند و برای  6نفر حکم برائت صادر شده است.

پوتین :عواقب لغو برجام ناگوار خواهد بود
رئیس جمهور روسیه هشدار داد که عواقب لغو توافق درباره برنامه هسته ای ایران (برجام)
ناگوار خواهد بود .به گــزارش ایرنا ،والدیمیر پوتین در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت :موضع روسیه درباره برجام مشخص است و ما
معتقدیم که این توافق را باید حفظ کرد.

کیروش می رود
سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان از پایان کارش با این تیم پس از جام جهانی ۲۰۱۸
روسیه خبر داد .به گزارش تسنیم ،کارلوس کیروش در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت:
حدود یکسال از صعود ما به جام جهانی  2018روسیه گذشته و این یک واقعیت است که
فدراسیون فوتبال ایران پیشنهاد ششماهه تمدید قراردادم تا پایان جام ملتهای 2019
آسیا را ارائــه داد .این پیشنهاد انتظارهای مرا بــرآورده نکرد .سرمربی تیم ملی فوتبال
کشورمان ادامه داد :پس از سالها همکاری با فدراسیون فوتبال ایران پیشنهاد تمدید ششماهه قرارداد نشان
میدهد هیچ آگاهی از کاری که من انجام دادهام وجود ندارد .این پیشنهادی بود که از نظر من اص ً
ال قابل
پذیرش نیست .مذاکره ما بسته شده و همه چیز را پشتسر گذاشتم.

زیان  ۷۷میلیارد دالری شرکای تجاری ایران از سیاست تحریم آمریکا
شرکای تجاری ایران طی سال های  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۵در نتیجه سیاست تحریم آمریکا علیه
ایران از  ۷۷میلیارد دالر تجارت با این کشور محروم شده اند و آلمان بزرگ ترین بازنده
سیاست تحریم آمریکا علیه ایران بوده است .به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ ،پس از
آلمان فرانسه قرار دارد و این کشور طی این سال ها  6.35میلیارد دالر تجارت با ایران را به
دلیل تحریم های آمریکا از دست داده است.
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رئیس جمهور:

دنیا در فتح خرمشهر پذیرفت
که ایران شکستناپذیر است
رئیس جمهور گفت :پیام ســوم خــرداد این
اســت کــه دنیا در فتح خرمشهر پذیرفت،
ایــران شکستناپذیر اســت .به گــزارش مهر،
حجتاالسالم حسن روحانی در یازدهمین
کنگره تجلیل از ایثارگران ،ویژه شهدای فتح
خرمشهر که همزمان با سوم خرداد سالروز
آزادسازی خرمشهر و روز ملی مقاومت،ایثار
و پیروزی برگزار شد ،با بیان این که از ابتدای
نهضت اسالمی ،شهدای فراوانی در حوادث
گوناگون از جمله حادثه فــروردیــن  ۴۲در
فیضیه و پس از آن در سال  ۵۷و دوران دفاع
مقدس داشتهایم ،اف ــزود :شهدای انقالب
اســامــی و دف ــاع مــقــدس همگی در تاریخ
انقالب نقشآفرین بوده اند و از عزت ،شرف،
ملت ،ایمان و ارزشهای کشور دفاع کردند.
رئیس جمهور با تأکید بر این که اگر فداکاری

و ایثار رزمندگان نبود و اگر آن ها ایستادگی

و از مرز و بوم ،حیثیت ،اسالم و انقالب دفاع
نمیکردند ،امروز معلوم نبود در چه شرایط
و جایگاهی قرار داشتیم ،گفت :در چند سال
اخیر دیدید که عدهای تروریست در عراق و
سوریه با جان ،مال و ناموس مردم چه رفتاری
داشتند .روحانی با بیان این که عزت ،عظمت
و آبرو از هر چیز دیگری برای یک ملت ،باالتر
است ،افزود :اگر ملتی ثروتمند و پرجمعیت
داشته باشیم اما در برابر یک ابرقدرت ذلیل
باشیم ،به جایی نخواهیم رسید .همچنین
دکتر روحانی در این مراسم از  ۱۲خانواده
شهید و برگزیده یازدهمین کنگره ملی تجلیل
از ایثارگران از جمله خــانــواده شهید حاج
احمد متوسلیان و خانواده شهید آیت ا...
اشرفی اصفهانی تقدیر کرد.

از میان خبرها
آژانس بار دیگر پایبندی ایران به برجام را تأیید کرد

افزایش کرایه حمل بار تا ۲۰درصد

آژانس بین المللی اتمی در گزارشی جدید بار دیگر پایبندی ایران
به تعهدات برجامی را مورد تأیید قرار داد .به گزارش مهر به نقل از
رویترز ،آژانس بین المللی انرژی اتمی در اولین گزارش خود پس
از خروج آمریکا از برجام ،برای چندمین بار پایبندی ایران به توافق
هسته ای را تایید کرد .در این گزارش گفته شده است که ایران از
زمان گــزارش قبلی همچنان غنیسازی ،میزان مواد غنیشده و
ذخایر آب سنگین خود را در سطحی پایینتر از میزان تعیینشده در
برجام نگه داشته است .در ادامه گزارش آمده است که آژانس ذیل
پروتکل الحاقی به تمام سایت ها و مکان های ایران که نیاز به بازدید
دارد ،دسترسی های تکمیلی دارد و همکاری بههنگام و فعاالنه
ایران در ارائه چنین دسترسیهایی ،اجرای پروتکل الحاقی را آسان
می کند و اعتماد را افزایش میدهد.

رئیس اتحادیه حمل و نقل بار کشور با بیان اینکه کامیونداران به
افزایش دوبرابری قیمت اقالم مورد نیاز از جمله الستیک و روغن
اعتراض داشتند ،از افزایش کرایه حمل بار تا ۲۰درصد برای جبران
بخشی از گرانیها و کمباری خبر داد .محمد خانبلوکی در گفتوگو
با تسنیم با اشاره به اعتراضات روزهای اخیر جمعی از کامیونداران
در چند شهر محدود اظهار کرد  :این اعتراضات بهدلیل گرانی تمامی
اقالم موردنیاز کامیونداران بوده ،قیمت الستیک ،روغن و2 ...
برابر شده و کار و معیشت کامیونداران را دچار مشکل کرده است.
وی با بیان اینکه بیشتر اعتراضات مربوط به شهر ری ،اصفهان
و شیراز بوده است ،تصریح کرد  :کرایه حمل کامیونداران از سال
 94به این طرف افزایش نیافته بود و برای جبران بخشی از گرانیها
کرایهها تا  20درصد افزایش یافته است.

شهروندان تا اطالع ثانوی از مصرف قارچهای خودرو خودداری کنند
سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت :از شهروندان خواستاریم تا اطالع ثانوی از مصرف قارچهای خودرو خودداری و برای تهیه قارچ حتما به
فروشگاههای معتبر مراجعه کنند.
سخنگوی سازمان اورژانس کشور در گفت و گو با خبرگزاری میزان درخصوص آخرین وضعیت مسمومیت ناشی از مصرف قارچهای سمی افزود:
طبق آخرین گزارش های دریافتی تاکنون خوشبختانه به تعداد مسمومیتها و فوتیهای ناشی از مصرف قارچهای سمی افزوده نشده است.
مجتبی خالدی اعالم کرد :تاکنون  ۱۸نفر از هموطنان مان به دلیل مصرف قارچهای سمی فوت کرده اند و به تعداد آنها افزوده نشده است.
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اخبار

روی خط سیاست
نشست کمیسیون مشترک برجام منهای آمریکا
برگزار شد
فــارس :نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور ایــران،4+1 ،
نماینده اتحادیه اروپا و بدون آمریکا در وین پایتخت اتریش برگزار شد.

فرانسه :شروط ایران را در نظر میگیریم
فارس :فرانسه در واکنش به شروطی که رهبر معظم انقالب درباره
ادامه برجام تعیین کردند اعالم کرد که این شروط را مدنظر قرار
خواهد داد.

موگرینی :حفظ برجام ،آزمونی برای اتحادیه اروپاست
فارس :مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنج شنبه در
اظهاراتی گفت :حفظ برجام ،آزمونی برای این اتحادیه است.

آمریکا  4ایرالین ایرانی را تحریم کرد
تسنیم :دولت آمریکا در اقدامی علیه  ۴ایرالین ایرانی ،تحریم
های جدیدی را برای چند شرکت ایرانی و ترکیه ای و تعدادی از
هواپیماهای متعلق به ایرالین های ایرانی وضع کرد.

ترامپ دیدار با «اون» را کنسل کرد
مهر :روز پنجشنبه ،پس از این که ترامپ دیدار برنامهریزی شده
 ۱۲جون خود با رهبر کرهشمالی« ،کیم جونگ اون» را کنسل
کــرد ،سهام آمریکا افت کــرد .ترامپ در نامهای که توسط کاخ
سفید منتشر شد ،گفته است :متاسفانه ،بر اساس خشم و دشمنی
آشکار که در جدیدترین بیانات شما نشان داده شد ،من در این
لحظه احساس میکنم برگزاری این دیــدار که از مدتها قبل
برنامهریزی شده است ،مناسب نیست.

مجلس نمایندگان آمریکا اختیار اعالم جنگ علیه
ایران را از ترامپ گرفت
ایرنا :مجلس نمایندگان آمریکا اصالحیه ای را تصویب کرد که
اختیار اعالم جنگ علیه ایران را از دولت ترامپ گرفته و در اختیار
کنگره قرار داده است.

از گوشه و کنار

افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان مغایر اصل۷۵
قانون اساسی است
تسنیم :مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد:مصوبه افزایش
۲۰درصــدی حقوق کارمندان به دلیل داشتن بار مالی و عدم
تعیین منابع مغایر اصل ۷۵قانون اساسی است و به دلیل این
که قانون گذاری جدید بوده و درصدد اصالح قانون است نه بیان
مراد مقنن ،مغایر اصل ۷۳قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان
است.

اعالم شعار تیم ملی ایران در جام جهانی 2018
باشگاه خبرنگاران جوان :براساس اعالم فیفا شعار تیم ملی فوتبال
ایران در جام جهانی « 80میلیون نفر ،یک ملت ،یک نبض» خواهد
بود .این شعار قرار است روی اتوبوس تیم ملی ایران حک شود.

