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پیکر آیتا« ...مؤمن» امروز در قم تشییع میشود
پیکر عالم وارسته آیتا« ...مؤمن» عضو فقید مجلس خبرگان رهبری و عضو فقید شورای
نگهبان صبح امروز در قم تشییع و در جوار حرم مطهر حضرت معصومه(س) به خاک سپرده
میشود .به گزارش تسنیم ،مراسم تشییع این عالم ربانی از ساعت  10صبح از مسجد امام
حسن عسکری(ع) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار میشود .آیتا...
مؤمن پنج شنبه شب پس از طی کردن یک دوره بیماری در تهران دارفانی را وداع گفت.

پیشنهاد افزایش  ۳۰تا  ۴۰درصدی دریافتی حقوق بگیران زیر  ۳میلیون تومان
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ،از پیشنهاد برخی نمایندگان برای افزایش  ۳۰تا ۴۰
درصدی دریافتی حقوق بگیران زیر  ۳میلیون تومان که زیرخط فقر قرار دارند ،خبر داد که
این پیشنهاد در جریان بررسی بودجه در صحن علنی مطرح می شود .احمد انارکی محمدی
در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به پیشنهادها برای افزایش حقوق برخی
کارکنان و کارگران در سال  ۹۸افزود :وضعیت اقتصادی مردم به ویژه اقشار ضعیف مناسب
نیست و خط فقر حدود  ۳میلیون تومان است ،لذا باید فکری به حال حقوق کارکنان دولت و کارگران کرد و با
 ۲۰درصد افزایش حقوق ،هیچ یک از مشکالت آن ها حل نمی شود.

قیمت مسکن با تصویب الیحه اصالح قانون ساخت و ساز 25 ،درصد کاهش می یابد
رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت ،با انتقاد از افزایش
قیمت مسکن در کشور افزود :ایران جزو معدود کشورهایی است که در آن قیمت مسکن
نسبت به میزان درآمد بسیار باالست .محمدرضا رضایی کوچی با بیان این که با تصویب
الیحه اصالح قانون ساخت و ساز ،قیمت مسکن  25درصد کاهش خواهد یافت ،اعالم کرد:
البته الزمه تحقق این مسئله اجرای درست قانون توسط متولیان این حوزه است.

قیمت خودرو با عمل خودروسازان به تعهدات شان کاهش می یابد
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :با عمل  2خودروساز بزرگ کشور به تعهدات شان و
افزایش تولید روزانه آن ها ،قیمت خودرو پایین می آید و بازار سامان می یابد .به گزارش
ایرنا ،رضا رحمانی افزود :تولید خودرو در کشور به حدود  2هزار و  500تا  3هزار دستگاه در
روز می رسد و این روند افزایشی ادامه خواهد داشت.
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«سردار آزمون» رکورد «علی دایی» را شکست
مهاجم ایرانی تیم فوتبال زنیت سنپترزبورگ روسیه با دو گلی که پنج شنبه شب به ثمر
رساند به بهترین گلزن ایرانی تاریخ لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا تبدیل شد .به گزارش
ایسنا ،تیم فوتبال زنیت سنپترزبورگ پنج شنبه شب موفق شد در بازی دور برگشت مرحله
یک شانزدهم نهایی لیگ اروپا با نتیجه  ۳بر یک فنرباغچه ترکیه را شکست دهد تا در مجموع
دو بازی رفت و برگشت با نتیجه  ۳بر  ۲به مرحله یک هشتم نهایی صعود کند .سردار آزمون،
مهاجم ایرانی زنیت در این بازی ستاره تیم اش بود و موفق شد با زدن  ۲گل و دادن یک پاس نقش مهمی را در
صعود تیم اش از این مرحله ایفا کند .او با دو گلی که به ثمر رساند به رکورد  ۸گل در لیگ قهرمانان اروپا و لیگ
اروپا رسید تا به بهترین گلزن ایرانی در این رقابتها تبدیل شود.

رکورد چهار ماهه بورسهای جهانی شکست
پس از چندین ماه عملکرد ناامیدکننده بورسهای جهانی ،در معامالت پنج شنبه سرانجام
رکورد چهار ماه اخیر آن ها شکسته شد .به گزارش ایسنا ،افزایش خوشبینیها نسبت به
حصول توافق تجاری بین چین و آمریکا و رویکرد مثبت بانک های مرکزی در خصوص تعدیل
نرخ بهره باعث شد شاخص ام اس سی آی بورس های جهان که در بر دارنده شاخص های
بورسی  ۴۷کشور در جهان است به باالترین سطح خود از ماه اکتبر سال گذشته برسد.
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سردار سلیمانی:

تروریست های مزدور را در هر نقطه ای
هدف قرار می دهیم
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با بیان
این که در داخل پاکستان نفوذ پول سعودی
صورت گرفته و در پی ایجاد انشقاق و اختالف
در ایــن کــشــور اســـت ،افــــزود :ایـــران حتم ًا
تروریست های مزدوری را که دست به جنایت
علیه فرزندانش میزنند مورد هدف قرار می
دهد و انتقام خواهد گرفت .به گزارش سپاه
نیوز ،سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی
فرمانده نیروی قــدس سپاه بعدازظهر پنج
شنبه در یادواره هزار و  ۷۴۷شهید شهرستان
بابل با محوریت  ۴۰شهید مدافع حرم خطاب
به دولت و مردم شریف پاکستان اظهارکرد :ما
تصورمان این بود که پاکستان ،ایران را عمق
استراتژی خود قرار داده است و به رهبران
پاکستان در همه دیدارها توصیه کردهایم که
به نقش این کشور در منطقه کمک میکنیم
و امروز سؤال من از دولت پاکستان این است
که «به کجا میروید» زیرا هند و افغانستان،
مهمترین معضل و ناامنی را از درون پاکستان

میدانند و آیــا امــروز نوبت به ایــران رسیده
است؟ فرمانده نیروی قدس سپاه یادآور شد:
آیا پاکستان که سالح هستهای دارد نمیتواند
یک گروه  ۲۰۰تا  ۳۰۰نفره را منهدم کند؟

گروه تروریستی در داخل پاکستان علیه یک
همسایه شکل میگیرد و آن وقت مسئوالن
پاکستان ،فقط بــه مــا تسلیت میگویند.
ســـردار سلیمانی خــطــاب بــه مـــردم شریف
پاکستان یادآور شد :در داخل پاکستان نفوذ
پــول ســعــودی صــورت گرفته و هــدف آن از
هم پاشاندن پاکستان است و مردم و دولت
پاکستان نباید اجازه دهند این سرزمین پاک،
مرکز آزار و اذیت همسایگان شود و این به نفع
آن کشور نیست و هر کس این نقشه را کشیده،
هدفش انشقاق و انهدام پاکستان است .وی
با بیان ایــن که حتم ًا جمهوری اسالمی از
مزدورانی که دست به جنایت علیه فرزندانش
میزنند ،انتقام خواهد گرفت ،یــادآور شد:
حتم ًا تروریست های مزدور و خبیث را در هر
نقطهای بیابیم مورد هدف قرار میدهیم و
اجــازه نمیدهیم خون فرزندان مان توسط
یک گروه تروریستی در خاک میهن به زمین
ریخته شود.

از میان خبرها

صالحی :ایران توان تکنولوژیکی بازگشت به قبل از برجام را دارد
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت :ایران توان تکنولوژیکی الزم برای بازگشت به قبل از
برجام را دارد .به گزارش ایرنا ،علی اکبر صالحی در گفت وگو با شبکه الجزیره با موضوع
«ایران؛ چالش ها بعد از کنفرانس ورشو» درباره طرح مذاکرات جدید و انتقادها درباره توان
موشکی ایران تصریح کرد :موضوع موشک های بالستیک ایران غیر قابل مذاکره است.
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 FATFتعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تمدید کرد
«گروه ویژه اقدام مالی» ( )FATFضمن تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران ،تا ماه ژوئن(خرداد  -تیر) به کشورمان فرصت داد قوانین مربوط به مبارزه
با پولشویی را تقویت کند .به گزارش ایرنا به نقل از رویترز ،گروه ویژه اقدام مالی که در پاریس تشکیل جلسه داده بود ،در بیانیه ای اعالم کرد :هنوز
مواردی وجود دارد که تکمیل نشده است و انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصالحات پیش برود .در بیانیه این گروه همچنین آمده است :اگر
ایران تا ژوئن  2019بقیه قوانین الزم را مطابق با معیارهای  FATFبه تصویب نرساند ،این نهاد ملزم خواهد بود نظارتی بیشتری را بر شعبات و
شرکت های تابعه نهادهای مالی مستقر در ایران انجام دهد.

مقیاس انتقام ایران درگیری با چهار
تروریست نیست
جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی دربــاره واکنش
عملیاتی به حادثه تروریستی جاده خاش گفت :مقیاس انتقام ایران
درگیری با چهار تروریست نیست ،ما با دنباله های تروریست ها درگیر
خواهیم شد .سردار سرتیپ پاسدار حسین سالمی در گفت و گو با
ایرنا دربــاره حادثه تروریستی جاده خاش افــزود :نوع و شکل پاسخ
به تروریست ها را نمی توانیم اعالم کنیم اما هیچ عملی بدون پاسخ
نخواهد ماند .به گفته وی ،پاسخ های ما محکم است و آن هایی که این
پاسخ ها را دریافت می کنند ،با قدرت آن آشنا می شوند.

آغاز رزمایش بزرگ دریایی والیت ۹۷
رزمــایــش بـــزرگ دریــایــی والیـــت  ۹۷بــا رژه یــگــانهــای سطحی،
زیرسطحی و پــروازی آغاز شد .به گــزارش خبرگزاری صداوسیما،
امیر دریــادار کاویانی سخنگوی این رزمایش گفت :مرحله نهایی
رزمایش بزرگ نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی با
نام والیت  ۹۷با رمز مقدس یا زهرا (س) به مدت  ۳روز از صبح روز
جمعه با رژه دریایی انواع شناورهای سطحی و زیرسطحی و یگانهای
پروازی این نیرو در شرق تنگه هرمز و دریای عمان آغاز شد .به گزارش
ایرنا ،زیردریایی تمام ایرانی فاتح و ناوشکن بومی جمهوری اسالمی
ایران سهند برای نخستین بار در رزمایش والیت  97حضور یافتند.

تحریریه32222211-32247222:
نمابر32247223 :
مسئول تحرىرىه32230028:
تلفن و نمابرسرپرست32230014 :

اخبار

رهبر انقالب ،رحلت فقیه پارسا آیت ا ...محمد مؤمن
را تسلیت گفتند
پایگاه اطــاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری :حضرت آیــت ا...
خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی ،با صدور پیامی ،رحلت فقیه
پارسا و عالِم ربانی آیت ا ...حاج شیخ محمد مؤمن را تسلیت گفتند.

روی خط سیاست
هدف تور آسیایی محمد بن سلمان

میزان :تحلیلگران و کارشناسان بر این باورند که تور بزرگ
آسیایی محمد بن سلمان با هدف خروج ریاض از انزوای ناشی از
بحران قتل خاشقچی انجام میشود.

یک مسلمان ،مدیر کمپین انتخاباتی سندرز شد
ایسنا :فائز شاکر ،وکیل مسلمان حقوق مدنی به عنوان مدیر کمپین
انتخابات ریاست جمهوری سناتور برنی سندرز انتخاب شد.

عربستان سعودی بزرگترین حامی تروریسم است
ت جمهوری
فارس« :تولسی گابارد» نامزد انتخابات  ۲۰۲۰ریاس 
آمریکا ،عربستان سعودی را بزرگترین حامی تروریسم دانست.

از گوشه و کنار
دستگیری  ۲تیم تروریستی در کردستان

مهر :وزارت اطالعات در اطالعیه ای اعالم کرد :دو تیم تروریستی
که به دنبال بمبگذاری و اقــدامــات ایذایی بودند ،در استان
کردستان شناسایی و دستگیر شدند .به نقل از روابــط عمومی
وزارت اطالعات ۱۳ ،نفر از عناصر وابسته به گروهک داعش که
در قالب دو تیم تروریستی قصد بمبگذاری و کشتار مردم و ترور
برخی روحانیان اهل سنت کشور را داشتند توسط سربازان گمنام
امام زمان (عج) در استان کردستان شناسایی و دستگیر شدند.

نفوذ به کنترل فرماندهی ارتش آمریکا
فــارس :ســردار امیرعلی حــاجـیزاده فرمانده نیروی هوافضای
سپاه در مراسم یادواره شهدای همدان با تاکید بر نفوذ به کنترل
فرماندهی ارتش آمریکا گفت 7 :یا  8هواپیمایی که در سوریه و
عراق پرواز مداوم داشتند تحت کنترل ما بودند و اطالعات آن ها
توسط ما رصد میشد و توانستیم به اطالعات دست اول آن ها
دست پیدا کنیم.

پرداخت بسته های حمایتی به  ۱۶میلیون خانوار
خانه ملت :محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ،گفت:
تاکنون به حدود  ۱۶میلیون خانوار و  50میلیون نفر بسته های
 ۲۰۰هزار تومانی جبرانی و حمایتی پرداخت شده است.

حقوق کارگران ایرانی جزو کمترین حقوق کارگران
دنیاست
تسنیم :کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به عدم تناسب حقوق
دریافتی کارگران با مخارج و هزینههای زندگیشان گفت :حقوق
کارگران ایرانی ،جزو پایینترین حقوقهای پرداختی به قشر
کارگر در دنیاست.

