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روی خط سیاست
آزادسازی حلب بیش از ۴۰۰هزار آواره سوری را به خانه و کاشانه خود بازگرداند
سازمان بینالمللی مهاجرت میگوید :طی  ۷ماه اخیر بیش از ۶۰۳هزار سوری پناهجو به
خانه و کاشانه خود بازگشتند که مقصد حدود دوسوم آنها استان حلب بوده است.به گزارش
تسنیم به نقل از الجزیره ،سازمان بینالمللی مهاجرت اعالم کرد سوریهایی که در پی جنگ
داخلی این کشور دچار آوارگــی شدهاند ،بهشکل گستردهای در حال بازگشت به خانه و
کاشانه خود هستند.

دو میلیون نفر ازمردم غزه از خدمات بهداشتی و آب آشامیدنی محروم هستند
دفتر سازمان ملل متحد در غزه اعالم کرد که محاصره غزه از سوی رژیم صهیونیستی و
اختالفات سیاسی باعث محرومیت دو میلیون نفر از مردم این باریکه از برق ،آب شرب سالم و
همچنین خدمات بهداشتی و درمانی شده است .به گــزارش خبرگزاری رویترز« ،رافینا
شمدسانی» سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد در غزه همچنین از رژیم صهیونیستی و
تشکیالت خود گردان فلسطینی خواست تا برای حل مشکالت مردم غزه اقدام کنند.

آمریکا به سوی جنگ جهانی سوم پیش می رود
به گزارش صدا و سیما به نقل از روزنامه انگلیسی ایندیپندنت؛ یکی از مقامات اطالعاتی
سابق آمریکا هشدار داد ،دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به سوی آغاز جنگ جهانی
سوم پیش می رود.رئیس سابق آژانس اطالعات ملی آمریکا اعالم کرد که در این باره نگران
است که جنگ لفظی بین دونالد ترامپ و کره شمالی «افزایش یابد» و از کنترل خارج و به یک
درگیری نظامی جهانی تبدیل شود.جیمز کلپر هشدار داد :دو کشور با تشدید خصومت ها ممکن است «مرتکب
اشتباه» شوند و به سوی جنگ جهانی سوم پیش بروند.

اوباما به عرصه سیاست بازمیگردد
خبرها حاکی از آن است که رئیسجمهور پیشین آمریکا قصد دارد بار دیگر به عرصه سیاست
بازگردد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پولتیکو؛ «باراک اوباما» ،رئیس جمهور
پیشین آمریکا ،خیلی زود به فکر از سرگیری فعالیتهای خود در عرصه سیاسی این کشور
افتاد .اوباما هماکنون نیز در پشت پرده جمعآوری کمکهای مالی برای حزب دموکرات
مشغول است اما قصد دارد پاییز امسال فعالیت خود را علنی کند و به فعالیت مستمر برای تقویت دموکراتها
در ایالتهای مختلف آمریکا بپردازد.
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میلیاردها دالر سرمایه خارجی
بعد از برجام وارد کشور شده است

اساس معاونتهای منطقه ای حذف می شوند و
معاونت سیاسی با تمرکز بر حوزه های مورد نیاز
فعال می شود.وی با اشاره به هماهنگی های
داخلی وزارت خارجه با سایر دستگاه ها ،اظهار
کرد :در حوزه برجام به اهداف خود رسیده ایم

و تا کنون موانع حمل و نقل ،حوزه نفت و بانک
برداشته شده است و از آنجایی که در مذاکرات
درباره سایر حوزه ها صحبت نشد لذا نمی توان
انتظار داشــت تحریم ها در حــوزه هــای دیگر
نیز برداشته شود.ظریف در ادامه با بیان اینکه
تاکنون میلیاردها دالر سرمایه خارجی بعد از
برجام وارد کشور شده است ،ابراز کرد :البته
بدعهدی آمریکا باید به نحوی پاسخ داده شود که
در پایان این اقدامات به نفع آمریکایی ها نباشد
همچنان که سرمایه گذاری توتال در ایران یک
پله جهش محسوب می شود.
وی درباره حضور زنان و اهل سنت در این وزارت
خانه خاطرنشان کرد :وزارت امور خارجه در
دولــت یازدهم نخستین دستگاهی بود که از
زنان به عنوان معاون وزیر و سفیر و همچنین یک
سفیر اهل سنت استفاده کرد که این منوال در
دولت دوازدهم ادامه می یابد ،البته متأسفانه به
دلیل عدم توجه به حوزه زنان ،بانوان زیادی در
سطوح مدیریتی وزارت خارجه نداریم اما روی
این موضوع کار می کنیم

از میان خبرها

میلیونها شهروند کرهشمالی برای جنگ با آمریکا داوطلب شدند

احضار مسئوالن شرکت هواپیمایی زاگرس به بازپرسی

به گزارش ایلنا به نقل از یونهاپ ،روزنامه «رودونگ» که متعلق به حزب کارگران کرهشمالی
است و از آن به عنوان روزنامه منعکس کننده مواضع دولت کرهشمالی یاد میشود ،گزارش
داد که  3میلیون و  ۴۷۵هزار نفر از مردم کرهشمالی برای مقابله با آمریکا داوطلب شدهاند.
این روزنامه اعالم کرد که شهروندان کرهشمالی داوطلب شامل دانشجویان ،کارگران و
سربازان بازنشسته هستند .همچنین پس از تصویب تحریمهای پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت سازمان
ملل  ۸۹هزار نفر در ایالت «هوانگهای شمالی» و همچنین  ۲۰هزار دانشآموز در ایالت «پیونگان جنوبی»
آمادگی خود را برای پیوستن به ارتش برای مقابله با آمریکا اعالم کردند.

قاضی اصولی صفار ،بازپرس فرودگاه شهید هاشمینژاد مشهد در گفتوگو با میزان از احضار مسئوالن شرکت هواپیمایی زاگرس به بازپرسی خبر داد.
وی ادامه داد :مسئوالن این شرکت به دلیل تاخیر در انجام پروازها به شعبه بازپرسی ویژه جرایم فرودگاه شهید هاشمینژاد مشهد احضار شدند.وی
خاطرنشان کرد :شرکت هواپیمایی زاگرس در پروازهای ( مشهد -نجف ،مشهد –تهران و مشهد – کرمانشاه) تاخیرهای بیش از  7ساعت داشته است.

پروژه دیوارکشی ترکیه در مرزهای ایران تا پیش از آغاز زمستان تکمیل میشود
به گزارش میزان ،پایگاه ملیت به نقل از مقامات ترکیه گزارش داد که این کشور پیش از آغاز
فصل زمستان ساخت دیوار مرزی با ایران را تکمیل خواهد کرد.ملیت افزود :در حالی که
ترکیه وارد مرحله نهایی ساخت دیوار  828کیلومتری در مرزهای این کشور با سوریه شده،
جزئیات ساخت دیوار در مرزهای مشترک این کشور با ایران نیز در حال آشکار شدن است.

یکم شهریور؛ آغاز به کار پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا
طبق اعالم وزارت کشور ،منتخبان پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا از یکم شهریور
آغاز به کار میکنند.به گزارش تسنیم  ،هوشنگ خنداندل معاون عمران و توسعه امور شهری و
روستایی وزارت کشور ،اظهار کرد :منتخبان پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا در
سراسر کشور از یکم شهریور ماه سال جاری فعالیت خود را به طور رسمی آغاز میکنند.

اخبار

از گوشه و کنار

ظریف در جلسه فراکسیون امید:

وزیر امور خارجه با بیان اینکه در برجام به اهداف
خود رسیدهایم ،گفت :میلیاردها دالر سرمایه
خارجی بعد از برجام وارد کشور شده است.
به گزارش ایرنا  ،محمدجواد ظریف صبح شنبه
در جلسه فراکسیون امید با اشــاره به برنامه
های این وزارت خانه در دولت دوازدهم گفت:
در حوزه سیاست خارجی طبق قانون وزارت
خارجه صرفا مسئول روابــط خارجی نیست و
تمامی امور به خصوص این حوزه زیر نظر مقام
معظم رهبری است که در چارچوب ها تعیین
می شــود.وی حــوزه همسایگان و دیپلماسی
اقتصادی را از مهم ترین اولویت های وزارت
امــور خارجه دانست و افــزود :تا پیش از این،
هیچ سهمیه ای در معادالت بین المللی درباره
سوریه نداشتیم امــا اکنون ما تعیین کننده
برگزاری جلسات و اعضایی که می توانند در این
جلسات حاضر شوند ،هستیم.وی به تغییرات
ساختاری در وزارت امــور خارجه نیز اشــاره و
بیان کــرد :متناسب با اولویت ها در ساختار
وزارت خارجه تغییر خواهیم داشت که بر همین
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بنزین های وارداتی استاندارد است
معاون وزیر نفت با بیان اینکه میزان تولید بنزین یورو  4به روزانه  27میلیون لیتر رسیده است ،گفت :همه محموله های بنزین وارداتی کشور،
استاندارد است و در صورت غیراستاندارد بودن ،از گمرک ترخیص و اجازه ورود به کشور داده نمی شود« .عباس کاظمی» روز شنبه در گفت و گو با
ایرنا درباره ادعای عرضه بنزین غیراستاندارد وارداتی در برخی شهرها ،بیان کرد :در هشت کالنشهر کشور ،بنزین یورو  4و پاک عرضه می شود که
البته در برخی شهرها مانند شیراز و مشهد ،بخشی از نیاز سوخت با بنزین یورو  4و بخشی نیز توسط بنزین معمولی تامین می شود.

وزارت نفت از بابک زنجانی درخواست ضرر و زیان کرد
وزارت نفت که معتقد است بدهی بابک زنجانی به این مجموعه نزدیک به  ۱۲تا  ۱۳هزار میلیارد تومان است ،با ارائه دادخواستی از این متهم پرونده نفتی،
درخواست ضرر و زیان کرد .غالمحسین صادقی صهاره وکیل شرکت نفتی  HKوابسته به شرکت ملی نفت ایران که یکی از شاکیان بابک زنجانی محسوب
میشود با اعالم این خبر به خبرگزاری تسنیم گفت که درخواست ضرر و زیان از زنجانی به شعبه  15دادگاه انقالب ارائه شده است.

اعزام  ۳۲هزار و  553زائر خانه خدا
 ۳۲هزار و  ۵۵۳زائر خانه خدا با  ۱۲۴پرواز هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران و هواپیماهای سعودی به جده و مدینه منوره اعزام شدند.به گزارش
 10هزار و  774زائر به
تسنیم ،عملیات اعزام زائران در روزهای یازدهم ،دوازدهم و سیزدهم اعزامهای حج تمتع  96با انجام  40پرواز و اعزام 
مقصد جده و مدینه منوره به پایان رسید.

یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود
مهر :به گــزارش مهر ،یارانه نقدی خانوارهای ایرانی ،بیست و
ششم مردادماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.مبلغ
یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ ،تومان همانند ماه های گذشته است.

موشکها و تسلیحات جدید جنگنده  F-7با موفقیت
تست شد
تسنیم :امیر مسعود روزخوش فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی
اصفهان از آزمــایــش موفق موشکها و تسلیحات جدید روی
جنگنده  F-7خبر داد و افزود :بمبهای مختلفی در حال آزمایش
است.

 ۱۱فوتی و  ۲مفقودی در سیل اخیر
ایلنا :سخنگوی اورژانــس کشور گفت :در سیل اخیر  ۱۱فوتی،
۲مفقودی و  ۱۴مصدوم داشتیم.مجتبی خالدی ،با اشــاره به
اینکه در سیل اخیر  ۲۷نفر مصدوم ،فوتی و مفقودی داریم ،افزود:
 ۱۴نفر در سیل اخیر مصدوم شدند که  ۱۰نفر از آنان در استان
خراسان رضوی ۳ ،نفر در خراسان شمالی و یک نفر در گلستان
دچار حادثه شدند.

ساختمان بعثه در مکه افتتاح شد
مهر :حمید محمدی رئیس سازمان حج و زیارت ،ساختمان بعثه
در مکه را افتتاح کرد.

انتشار  ۱٫۱میلیارد مطلب در کانال های
عمومی فارسی زبان تلگرام
مهر :سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی کشور از شکستن رکورد
انتشار یک میلیارد مطلب در کانال های عمومی فارسی زبان
تلگرام خبر داد.مسعود اسدپور افــزود :براساس آمارهای مرکز
ملی فضای مجازی ،تعداد کانال های عمومی فارسی زبان تلگرام
امروز از مرز  ۵۵۵هزار کانال گذشته و مطالب منتشر شده در این
کانال ها نیز رکورد انتشار یک میلیارد مطلب را شکسته و به عدد
 ۱٫۱میلیارد نزدیک شده است.

پرونده عامالن قتل «بنیتا» تعیین شعبه شد
تسنیم :پرونده عامالن قتل «بنیتا» کــودک هشت ماهه ،برای
رسیدگی به اتهامات متهمان به شعبه نهم دادگــاه کیفری یک
استان تهران ارجاع داده شد.

کرسی پژوهشی «مریم میرزاخانی» به ریاضی دانان
اعطا می شود
ایسنا :دکتر نصرتا ...ضرغام ،رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران
و فناوران گفت :از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
کرسی پژوهشی «مریم میرزاخانی» اعطا میشود.

مرگ پیرترین فرزند زمین
تسنیم :جهان پیرترین فرزند خود را در  ۱۱۳سالگی از دست داد.
بر اساس گزارش تلگراف« ،یسرائیل کریستال» در سال 1903
در لهستان به دنیا آمده بود و در حالی چشم از جهان فروبست که
فقط یک ماه تا  114سالگی اش باقیمانده بود.

