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زمزمههای حذف حق مسکن از فیش حقوقی کارگران
پیشنهاد جبران عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران در
افزایش پایه سنوات مزد  ،1395در هفتههای اخیر اظهارنظرها
و واکنشهای متفاوتی را از سوی فعاالن جامعه کارگری به
دنبال داشته است.به گزارش ایسنا ،چندی قبل معاون روابط
کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد برای جبران
حق مسکن امسال کارگران ،پایه سنوات سال  1395افزایش
پیدا کند.در همین حال برخی فعاالن کارگری بر این باورند که طرح "پیشنهاد جبران
حق مسکن سال جاری در افزایش پایه سنوات سال آینده" با توجه به تصویب نشدن آن
در هیئت وزیران و نامشخص بودن تکلیف معوقات آن ،از زمزمههای حذف حق مسکن
کارگران حکایت دارد لذا مخالفت خود را با حذف حق مسکن از فیشهای حقوقی
کارگران اعالم میدارند.

ایران چک  50هزار تومانی تقلبی هم آمد
به فاصله ح��دود دو ماه از رونمایی و انتشار ای��ران چکهای
جدید  50هزار تومانی ،خزانهداری برخی بانکها به شعب
خود هشدار دادن��د که نمونه تقلبی این اسکناس نیز به بازار
آمده و در دریافت آن مالحظات الزم را رعایت کنند.به گزارش
ایسنا ،تقلب اسکناس در بازار پول ایران موضوع تازه و عجیبی
نیست و ه��م��واره شاهدیم ک��ه ب��ه فاصله کوتاهی از انتشار
اسکناسهای جدید از سوی بانک مرکزی و گردش آن در بانکها نمونه تقلبی آن نیز
دست به دست می چرخد تا اینکه یک فروشنده حرفهای و یا بانکدار با آن مواجه می شود
و تقلبی بودنش را تشخیص میدهد که البته در این میان دارنده به میزان اسکناس در
دست متضرر می شود و هیچ راه بازگشتی برای پول از دست رفته وی نیست.

صدور مجوز بازگشت هزار پناهجوی ایرانی از استرالیا
سفیر ایران در استرالیا آینده روابط تهران _ کانبرا را روشن توصیف
میکند و میگوید :تعامالت دو کشور پس از برجام در ابعاد مختلف
گسترش خواهد یافت و از این پس در زمینه های علمی ،تحقیقاتی،
استخراج معدن و  ...ب��ا یکدیگر همکاری خواهیم داش��ت.
عبدالحسینوهاجیهمچنیندرموردوضعیتکمپهایاسترالیا
که پناهجویان ایرانی در آن ها به سر می برند توضیح می دهد و
میگوید :طی دو سال گذشته برای حدود هزار نفر از افرادی که تصمیم برگشت به وطن را
گرفته بودند مجوز بازگشت صادر کردیم و همچنان کسانی که تصمیم بازگشت به کشور را
دارند از این سرویس برخوردار میشوند.

جزئیات نشست کفاشیان در وزارت ورزش
رئیس فدراسیون فوتبال شب دوشنبه در نشست با وزیر ورزش
شرکت کرد .به گزارش فارس ،پس از جنگ و جدالهای روزهای
اخیر که بین کارلوس کیروش ،سرمربی تیم ملی و علیرضا اسدی،
دبیرکل فدراسیون فوتبال ایجاد شد و این تنش به اوج خود رسید؛
سرانجام وزارت ورزش وارد عمل شد و شب دوشنبه علی کفاشیان،
رئیس فدراسیون فوتبال را به وزارت ورزش احضار کرد.در این
جلسه که با حضور محمود گودرزی ،وزیر ورزش و معاونان وی با کفاشیان برگزار شد ،وزیر
ورزش توصیههای جدی به کفاشیان درباره فضای ایجاد شده کرد.گودرزی هم چنین به
کفاشیان دستور جدی داد تا خ��ودش شخص ًا وارد عمل شود و به میدان بیاید و جلوی
مصاحبههای جنجالی پیرامون تیم ملی و فوتبال ملی را بگیرد.

حاضریم زنجانی بدهی نفت را به حسابهای بلوکه شده بریزد
به گزارش فارس ،مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت گفت:
بابک زنجانی اگر راست میگوید اعالم کند که در کدام کشور و
کدام بانک پول را واریز میکند و ما در همان کشور به ایشان
حساب را اعالم میکنیم ،حتی اگر تحریم هم باشد حاضریم
پولمان در آن کشور به نام ما بلوکه شود ،ولی پول به نام ما
واریز شود«.علی اکبر ماهرخزاد» اظهار داشت :علیرغم قولی
که زنجانی در جلسه دادگاه مطرح کرد تا االن هیچ اقدام مؤثری برای ارائه ضمانتنامه
به نام شرکت ملی نفت ایران در ارتباط با بدهی وی به وزارت نفت انجام نداده است.وی
افزود :درباره این که میگویند ما شماره حساب ندادهایم باید بگویم ما رسما خدمت
قاضی پرونده این شماره را دادیم و در پرونده هم منعکس شد و حتی شاهد بودید که
خود دادگاه شماره حساب بانک مرکزی را ارائه کرد .یعنی هیچ جای بهانهجویی وجود
ندارد.

اظهارات قاضی عسکر درباره «رکنآبادی» و «فوالدگر»
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به شناسایی 5
پیکر دیگر از میان مفقود شدگان فاجعه منا گفت :متأسفانه در
میان این پیکرهای شناسایی شده هنوز از آقایان رکنآبادی و
فوالدگر خبری نیست ،اما ممکن است با تطبیق نمونههای DNA
به نتیجه قطعی برسیم؛ اما اگر در آن صورت نیز این افراد در بین
جانباختگان فاجعه منا نبودند ،دولت عربستان باید پاسخگو
باشد .به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین سید علی قاضیعسکر در حاشیه مراسم
چهلمین روز درگذشت جانباختگان حادثه منا در پاسخ به اظهارات اخیر علی الریجانی،
رئیس مجلس شورای اسالمی درب��اره پیدا کردن سرنخهایی از رکنآبادی و همچنین
گفتههای محمدجواد ظریف در رابطه با انتظار برای بازگشت رکنآبادی اظهار کرد  :مطلب
تازهتری نسبت به آنچه گفتهام وجود ندارد و من در جریان این اظهارات نیستم.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار پرشور هزاران نفر از دانشجویان و دانش آموزان:

غفلت از دشمن اصلی و پرداختن
به منازعات درونی خطایی بزرگ است
برخی با بزککردن چهره آمریکا فرصت خنجر زدن برای او ایجاد میکنند

حضرت آیت ا ...خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشته در دیدار
پرشور هزاران نفر از دانشجویان و دانش آموزان ،مبارزه ملت ایران با استکبار
را مبارزه ای «منطقی ،خردمندانه و متکی بر تجربیات تاریخی» خواندند و با
استناد به مشکالت و ضرباتی که به علت اعتماد به آمریکا و ساده اندیشی برخی
سیاسیون ،در تاریخ معاصر کشور به وجود آمده افزودند :آمریکا ،همان آمریکای
قدیم است اما عده ای مغرض و یا ساده لوح تالش می کنند این دشمن توطئه گر
را در افکار عمومی ملت به فراموشی و غفلت بسپارند تا آمریکا در فرصتی مناسب
خنجر را از پشت فرو کند.در این دیدار که در آستانه سیزده آبان ،روز ملی مبارزه
با استکبار جهانی انجام شد رهبر انقالب ،مقطع کنونی را دوره تثبیت عزت
ملت و ترسیم نقشه پیشرفت ایرانیان دانستند و هوشیاری ،آگاهی و بصیرت
عمومی به ویژه جوانان را در این مقطع ،بسیار مهم خواندند.ایشان افزودند:
نکته اساسی در فهم و تحلیل اوضاع کنونی و ترسیم حرکت آینده کشور ،درک
این واقعیت است که مبارزه جمهوری اسالمی و مردم ایران با استکبار برخالف
حرفهای برخی ها ،حرکتی غیرمنطقی و احساساتی نیست بلکه مقابله ای
برخاسته از عقل و تجربه و برخوردار از پشتوانه علمی است.حضرت آیت ا...
خامنه ای با اشاره به این که توجه به تجربه های درس آموز ملتها ،مانع از خطای
دید و اشتباه محاسباتی می شود ،خاطرنشان کردند :حتی اگر آیات صریح قرآن
مجید درباره ایستادگی و مبارزه با ظلم و استکبار را کنار بگذاریم ،حادثه بزرگ
کودتای  28مرداد  ،1332نشان می دهد با آمریکا چگونه باید برخورد کرد.
رهبر انقالب در تبیین حوادث مقطع مهم ملی شدن صنعت نفت ،اعتماد و امید
به آمریکا را ،اشتباه تاریخی دکتر مصدق (نخست وزیر آن مقطع) خواندند و
افزودند :مصدق برای مقابله با انگلیس به آمریکا تکیه کرد و همین خوش بینی
و ساده اندیشی و غفلت ،زمینه ساز موفقیت کودتایی آمریکایی شد ،کودتایی
که همه زحمات ملت را در ملی کردن صنعت نفت به هدر داد ،رژیم مستبد و
وابسته پهلوی را احیا کرد و ایران عزیز را  25سال در معرض شدیدترین صدمات
ملی و ضربات سیاسی – اقتصادی و فرهنگی قرار داد.حضرت آیت ا ...خامنه
ای با اشاره به نفوذ عمیق و گسترده آمریکایی ها پس از کودتای  28مرداد 32
افزودند :در مقابل این گونه سختی ها ،ملتهایی که رهبران شایسته ای ندارند،
منفعل و تسلیم می شوند اما ملت ایران با بهره مندی از موهبت الهی رهبری
امام خمینی(ره) ،به تدریج آگاه و آگاه تر شدند و با نهضت اسالمی ،حکومت
وابسته پهلوی و حامی اصلی او یعنی آمریکا را هدف گرفتند.رهبر انقالب
با استناد به سخنان امام خمینی(ره) در سال  42درباره نفرت عمیق ملت از
رئیس جمهور آمریکا افزودند :آن رهبر مقتدر و مصمم که به وعده های الهی،
ایمانی عمیق داشت از همان ابتدای شکل گیری نهضت برای مردم تبیین
کرد که هرچه شرارت و توطئه است زیر سر آمریکاست.ایشان دشمنی آمریکا با
انقالب اسالمی را از همان ماههای اول پیروزی انقالب یادآور شدند و افزودند:
پس از انقالب ،آمریکایی ها تا مدتها در تهران سفارت و با دولت ایران ارتباط
داشتند اما حتی یک روز ،از توطئه خودداری نکردند و این تجربه تاریخی ،باید
به برخی بفهماند که رابطه و دوستی موجب پایان خصومتها و توطئه های آمریکا
نمی شود.حضرت آیت ا ...خامنه ای تسخیر سفارت آمریکا به دست جمعی از
دانشجویان را عکس العملی در مقابل ادامه توطئه های واشنگتن و پناه دادن
آمریکایی ها به دشمن قطعی ملت یعنی محمدرضا پهلوی برشمردند و افزودند:
اسنادی که از سفارت آمریکا به دست آمد نشان داد این سفارت ،حقیقت ًا النه
جاسوسی و مرکز توطئه های مستمر برضد «ملت ایران و انقالب نوپای اسالمی»
بوده است.ایشان ،تأمل در اسناد النه جاسوسی را ضروری ،مهم و درس آموز
خواندند و خاطرنشان کردند :این اسناد به صراحت نشان می دهد آمریکایی
ها در دوران شکل گیری نهضت ،در مقابله رژیم ننگین پادشاهی با مردم و
همچنین پس از انقالب ،پیوسته برای ضربه زدن به ملت ایران در تالش بوده اند.
حضرت آیت ا ...خامنه ای با استناد به خاطرات هایزر ،ژنرال آمریکایی که در
زمستان  57برای نجات رژیم ستمشاهی به ایران آمده بود خاطرنشان کردند:
این خاطرات ،به خوبی نشان می دهد آمریکا عم ً
ال ژنرالهای پهلوی را برای کشتار
مردم ایران ،تشویق و هدایت می کرده است.رهبر انقالب کمک به حرکتهای تجزیه
طلبانه و ضد انقالبی ،کودتای موسوم به نوژه ،تشویق صدام به حمله به ایران و
کمکهای روزافزون به دیکتاتور منفور بغداد در طول  8سال جنگ تحمیلی را دیگر
حلقه های زنجیر توطئه های آمریکا برشمردند.ایشان تأکید کردند :آمریکایی ها
با بدفهمی و ناتوانی از تحلیل واقعیات ایران ،در تمامی  37سال اخیر سعی در
براندازی اساسی انقالب داشته اند اما به فضل الهی شکست خورده اند و از این
پس نیز ناکام خواهند ماند.حضرت آیت ا ...خامنه ای ،هدف از بازخوانی زنجیره
توطئه های شیطان بزرگ را ،شناخت دقیق تر آمریکا خواندند و افزودند :در
سالهای اخیر ،کسانی مغرضانه و با خط دهی آمریکا و یا ساده لوحانه تالش کرده
اند با چشم پوشی بر تجربیات مکرر ملت ،چهره ای بزک کرده از آمریکا ترسیم و این
گونه وانمود کنند که اگر آمریکایی ها ،روزی دشمن ایران بوده اند امروز دست از آن
توطئه ها کشیده اند!ایشان افزودند :هدف از این تالشها ،این است که چهره واقعی
دشمن از ذهنها پنهان شود تا آمریکایی ها در نهان ،به دشمنی خود ادامه دهند و در
فرصت مناسب خنجر را از پشت فرو کنند.رهبر انقالب تأکید کردند :واقعیت این
است که اهداف آمریکا در قبال جمهوری اسالمی ایران ،هیچ تغییری نکرده و آنها
اگر بتوانند جمهوری اسالمی را نابود کنند لحظه ای درنگ و تأمل نخواهند کرد اما
نمی توانند و به یاری حق ،در سایه همت جوانان ،گسترش و تعمیق بصیرت ملت و
پیشرفت ایران ،در آینده هم ،در تحقق این هدف ناکام می مانند.ایشان با اشاره به
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سازمان اطالعات سپاه تعدادی از اعضای شبکه نفوذی در
کشور را بازداشت کرد
تسنیم :تعدادی از اعضای شبکه نفوذی وابسته به دولتهای آمریکا و
انگلستان در کشور از سوی سازمان اطالعات سپاه پاسداران بازداشت
شدند .سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی طی هفته
جاری ،چند تن از اعضای شبکه نفوذی همکار با دولتهای متخاصم
غربی را که در فضای مجازی و مطبوعات کشور فعال بودند ،بازداشت
کرد .این اقدام پس از ماه ها رصد مستمر اطالعاتی و اشراف همه جانبه
به ابعاد فعالیتهای این شبکه انجام شده است.

کینه و نفرت خود از آمریکا را حفظ خواهیم کرد

شکایت آمریکا از سپاه به دادگاه الهه

برخی نرمشهای ظاهری مسئوالن آمریکا در مذاکرات افزودند :باطن رفتار آمریکا،
پیگیری همان اهداف خصمانه گذشته است و ملت ،این واقعیت را فراموش نمی
کنند.رهبر انقالب در همین زمینه افزودند :یکی از مسئوالن آمریکایی در مذاکرات
از تنفر از جنگ گفته و حتی گریه کرده است ،عده ای ساده لوح ممکن است این
قضیه را باور کنند اما حمایت بی دریغ و کمک های بی وقفه آمریکا به رژیم جنایتکار،
قصاب و آدم کش صهیونیستی و حمایت آنها از جنایاتی که در حق مردم یمن می
شود ،ماهیت واقعی آن ادعا و آن گریه را برمال می کند.رهبر انقالب اسالمی با
اشاره به روابط عادی ایران با کشورهای مختلف جهان حتی با دولتهایی که دلشان
با ملت صاف نیست افزودند :مردم ایران با وجود این رویه ،به آمریکا که از هر بهانه
ای برای ضربه زدن به ملت و نابودی جمهوری اسالمی استفاده می کند به چشم
دوست نمی نگرند و دست دوستی به طرف او دراز نمی کنند چرا که «شرع ،عقل،
وجدان و انسانیت» ،این حق را به ملت نمی دهد.
حضرت آیت ا ...خامنه ای با اشاره به استمرار فعالیت همه جانبه دولت آمریکا برضد
جمهوری اسالمی خاطرنشان کردند :آن ها به تدریج فهمیده اند که علت ایستادگی
ملت ،باورها و اعتقادات دینی است به همین علت ،امروز با ابزارهای جدید ،این
اعتقادات و ارزشها را آماج حمله قرار داده اند اما دانش آموزان ،دانشجویان و همه
جوانان ما ،این حیله را بی اثر خواهند کرد.
ایشان افزودند :دشمن تالش فراوان می کند دانشگاهها را مانند دوران ننگین
رژیم پادشاهی به پلی به سمت غرب تبدیل کند ،اما با هوشیاری جوانان عزیز ما،
دانشگاهها به نردبانی به سمت آرمانهای بلند مدت تبدیل شده اند و جوانان ما ،این
موقعیت تأثیرگذار را حفظ می کنند.حضرت آیت ا ...خامنه ای ،پیشرفت و قدرت
ملت ایران را ،علت روی آوردن دشمنان به مذاکرات هسته ای دانستند و افزودند:
آنها در همین مذاکرات نیز تدابیر خصمانه ای به کار بردند تا شاید حرکت ملت را
از کار بیندازند.رهبر انقالب ،تکیه بر شناخت دشمنی عمیق آمریکا با ملت ایران را
به معنای چشم پوشی بر ضعفهای درونی ندانستند و افزودند :در سیاست گذاری،
اجرا ،تالش و تحرک ،اولویت بندی مسائل و زمینه های دیگر ،ضعفهایی داریم که
دشمن در موارد بسیاری ،از آنها استفاده کرده است.ایشان غفلت از دشمن اصلی
و پرداختن به منازعات درونی را خطایی بزرگ خواندند و افزودند :برخی به بهانه
ضعفها و مسائل داخلی ،دشمن خارجی را فراموش می کنند.
حضرت آیت ا ...خامنه ای تأکید کردند :نباید دشمن را با کسانی که با آنها اختالف
نظر داریم اشتباه بگیریم ،دشمن کسی است که با همه توان درصدد ضربه زدن
به ملت و روی کار آوردن حکومتی دست نشانده ،دلباخته و تسلیم و مرعوب غرب
است و این دشمن کینه توز ،آگاه و جدی را نباید در هیچ حالتی فراموش کنیم.رهبر
انقالب خاطرنشان کردند :انتقاد ،مایه پیشرفت است و جامعه نیز آزاد و دارای حق
انتقاد است اما نباید این حرف تاریخی امام راحل را از یاد ببریم که مکرر می فرمود
«هرچه فریاد دارید سر آمریکا بکشید».حضرت آیت ا ...خامنه ای ضمن توصیه به
جوانان برای «جدی گرفتن تحصیل و دانش اندوزی ،ترجیح اهداف عمومی به
خواسته های شخصی و افزایش آگاهی و قدرت تحلیل» افزودند :صدای ملت ایران
تنها صدای رسایی است که در اوضاع آشفته جهان ،برضد ظلم و استثمار و استعمار
بلند است و دلهای ملتها و نخبگان را به خود جذب می کند و این صدای رسا را
نباید از دست بدهیم.رهبر انقالب که این سخنانشان با فریادهای مرگ بر آمریکای
دانشجویان و دانش آموزان همراه شد افزودند :شعار و فریاد مرگ بر آمریکای ملت
ایران دارای پشتوانه قوی عقالنی و منطقی و برگرفته از قانون اساسی و تفکرات
اصولی است که ظلم و ستم را بر نمی تابد.ایشان افزودند :مفهوم این شعار ،مرگ بر
سیاستهای آمریکا و استکبار است و این منطق برای هر ملتی تشریح شود آن را می
پذیرد.رهبر انقالب در پایان سخنانشان تأکید کردند :ملت ایران مصمم و پرامید راه
خود را ادامه می دهند و جوانان امروز با «افزایش ایمان و بصیرت و تکیه بر معیارهای
اصلی» بدون تردید شاهد دورانی خواهند بود که ملتها از زیر سایه غولهای وحشت
رها شده اند و ایران عزیز و پیشرفته ،الهام بخش همه ملتها شده است.

قسط ماهانه وام  10میلیون تومانی کاال حدود
470هزار تومان

افزایش درآمد نفتی کشور با لغو تحریمها

 /٩٤١٨٣٠٤٤و

اخبار

مهر« :محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت در نشست خبری صبح روز گذشته
گفت :نفرت و کینه خود را نسبت به آمریکا حفظ خواهیم کرد.وی افزود:
باید برای تأمین منافع ملی خود را در برابر آمریکا مصون کنیم که در همین
راستا تقویت بنیه دفاعی ،سیاسی بازدارنده خواهد بود.وی با اشاره به این
که قیمت خرید تضمینی گندم برای سال ۹۵هر کیلو  ۱۲۷۰تومان در
نظر گرفته شده است ،افزود :این قیمت در سال جاری ۱۱۵۰تومان است.
نوبخت ادامه داد :قیمت خرید تضمینی گندم طی سه سال از  ۴۲۰تومان
به  ۱۲۷۰تومان افزایش یافت و انگیزه ای برای تولید گندم تلقی می شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت :مرکز آمار رشد اقتصادی  ۶ماهه اول
سال را مثبت یک درصد اعالم کرد.

محاسبات بانکی نشان می دهد ،اقساط تسهیالت 10
میلیون تومانی با سود  12درصد و بازپرداخت دو ساله،
هر ماه حدود  470هزار تومان است و وام گیرنده بیش
از  11میلیون تومان باید پس بدهد .به گزارش تسنیم،
براساس تصمیم جدید دولت در قالب سیاست های
تشویقی به منظور تحریک تقاضا و رفع رکود از بازار قرار
است طرحی تحت عنوان کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی در کشور اجرایی شود
تا به دنبال آن بخشی از مشکالت واحدهای تولیدی برطرف شود.آنطور که
هاشمی مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت اعالم کرده در این
طرح خریداران می توانند با دریافت کارت اعتباری و مراجعه به فروشگاه های
اعالم شده نسبت به خریداری کاالهای با کیفیت ایرانی اقدام نمایند.

 /٩٤١٨٣٠٤٤و

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

وزیر اموراقتصادی و دارایی با اشاره به شرایط جدید
پسابرجام گفت :با لغو تحریم ها درآم��ده��ای نفتی
کشور افزایش می یابد که این درآمدها باید در خدمت
رش��د و توسعه کشور ق��رار گیرد .به گ��زارش ص��دا و
سیما ،به نقل از پایگاه اط�لاع رسانی دول��ت ،دکتر
طیب نیا ص��ب��ح روز گذشته در همایش روس��ای
نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور ،افزود :پس از لغو
تحریم ها امکان دسترسی به منابع مالی خارجی و منابع مسدود شده کشور
نیز فراهم خواهد شد و همه این ها فرصت های جدیدی است که در برابر ما
قرار می گیرد و امکان دسترسی به رشد باالی اقتصادی را فراهم می کند.

تسنیم :دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در جمع خبرنگاران با اشاره به هشدار رهبر در خصوص نفوذ
اظهار داشت :مقام معظم رهبری یک هشدار صریح ،قاطعانه و هوشمند
در این خصوص دادند و سپاه پاسداران نیز از این اقدام قانونی حمایت
خواهد کرد.فدوی ادامه داد :آمریکا حیات خود و منافع ملی خود را از
پیروزی ما در خطر میبیند و هر کاری که بتواند علیه ما انجام میدهد و
ما نیز باید در این خصوص مراقب باشیم.وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر
این که برخیها بهدنبال حذف شعار مرگ بر آمریکا هستند ،گفت :آنها
خطا میکنند زیرا شعار مرگ بر آمریکا هیچ زمانی از بین نخواهد رفت.
فرمانده نیروی دریایی سپاه در ادامه خاطرنشان کرد :آمریکا از سپاه به
دادگاه الهه شکایت کرده و ما نیز از هر آنچه در اختیار داریم برای انهدام
ناوهای جنگی آمریکا استفاده خواهیم کرد .سپاه پاسداران ناامنی از
طرف هیچ کشوری را تحمل نخواهد کرد.

هر زمان الزم باشد روند لغو تحریم ها را متوقف می کنیم
میزان  :معاون وزیر امور خارجه آمریکا در اظهارات بی اساس خود ضمن
متهم کردن جمهوری اسالمی گفت :ماجراجویی های ایران را تحت نظر
داریم و لغو تحریم های علیه این کشور در دست آمریکاست.به گزارش میزان
به نقل از رسانه های آمریکا« ،آن پترسون» با مطرح کردن ادعاهای بی اساس
درباره ایران اعالم کرد :واشنگتن اقدامات تهران را در منطقه تحت نظر
دارد .پترسون در ادامه ادعاهای خود گفت :ما می توانیم روند برداشته شدن
تحریم های ایران را هرزمان که الزم باشد متوقف کنیم .بی تردید ،اگر ایران
تعهداتش را نقض کند ،این کار انجام خواهد شد.

آمادگی وزارت نیرو برای مقابله با النینو
ایسنا :وزیر نیرو از آمادگی تمام شرکتها و نیروگاههای ذیربط این وزارتخانه
برای مقابله با پدیده النینو خبر داد و گفت :تمام سازمانهای وابسته به
وزارت نیرو تمهیدات الزم را برای مقابله با پدیده النینو و برودت هوا در نظر
گرفتهاند .حمید چیتچیان در حاشیه بازدید از نمایشگاه تونل و فضاهای
زیرزمینی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر آمادگی این وزارتخانه برای
مقابله با سرما و پدیده النینو اظهار کرد :از آنجایی که برخی از سازمانهای
هواشناسی پیشبینی کردند که پدیده ال نینو در اقیانوس آرام میتواند
تاثیراتی نیز در ایران داشته باشد و میزان بارشها بیشتر و سیالب نیز رخ
دهد ،لذا به شرکتها و نیروگاههای وابسته به وزارت نیرو هشدار دادهایم.

روایت روزنامه نگار ایرانی از زادگاه نخستین فضانورد جهان
ایسنا:پروندهزندگینخستینفضانوردجهاندر 34سالگیاوباسقوطحین
پرواز تمرینی با یک فروند هواپیمای «میگ  »15بسته شد« .سیروس برزو»،
روزنامه نگار علمی پیشکسوت و بنیانگذار ماهنامه فضایی «مرزهای بی کران
فضا»کهبیستسالیاستباشوقکسباطالعاتبیشتردرحوزهفضانوردی
به روسیه مهاجرت کرده است در سفری پرماجرا به دهکده «کلوشینو» در
 160کیلومتری غرب مسکو با حضور در خانه پدری «ی��وری گاگارین» و
توگو با ساکنان سالمند روستا که از دوستان و همسایگان پیشگام فتح
گف 
فضا بوده اند خاطرات و اطالعات خواندنی دست اولی از دوران کودکی و
جوانی او گردآوری کرده است.گزارش این سفر که به همراه زندگی نامه یوری
گاگارین در قالب داستانی جذاب تدوین شده در کتابی با نام «یوری گاگارین،
دهقانزاده ای که راه فضا را گشود» در اختیار عالقمندان قرار گرفته است.

ورود سامانه جدید بارشی از فردا
ایسنا :مدیرکل پیشبینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی کشور ضمن
اشاره به اینکه از روز گذشته سامانه بارشی از کشور خارج شد ،از ورود سامانه
جدید بارشی از بعدازظهر فردا خبر داد.احد وظیفه گفت :بر اساس آخرین
نقشههای پیشبینی هواشناسی ،دیروز سامانه بارشی به تدریج از مرزهای
شرقی کشور خارج شد.وی اظهار کرد :امروز و فردا با جایگزینی زبانه پر
ارتفاع بر روی کشور ،به سبب سکون نسبی هوا ،افزایش غلظت آالیندههای
جوی در شهرهای صنعتی و پر جمعیت دور از انتظار نخواهد بود.

ورود مجلس به ابهام تامین مالی بسته ضد رکود
ف��ارس :رئیس کمیسیون وی��ژه تولید ملی با تشریح جزئیات جلسه این
کمیسیون با مسئوالن بانک مرکزی ،گفت :نمایندگان مجلس در مورد محل
تأمین منابع الزم برای اجرای بسته ضد رکود دولت با ابهام روبهرو هستند
که این مسئله در حال پیگیری است.حمیدرضا فوالدگراظهار داشت :در
جلسهای که در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و با حضور مسئوالن
بانک مرکزی ،وزارت صنعت و وزارت اقتصاد برگزار شد ،بسته سیاستی
دولت برای تحریک تقاضا در بازارهای اقتصادی و اعطای وام خرید خودرو
و کاال تشریح شد.

بازداشت یک تبعه آمریکایی-لبنانی در ایران به اتهام
جاسوسی
مهر  :منابع آگاه از دستگیری فردی خبر دادند که  ۲تابعیتی (آمریکایی-
لبنانی) بوده و ارتباطات ویژه ای با جامعه اطالعاتی و نظامی آمریکا دارد .به
گزارش مهر به نقل از صداوسیما ،منابع آگاه اعالم کردند :به تازگی یک تبعه
آمریکایی  -لبنانی به نام نزار زاکا در ایران بازداشت شده است.این منابع آگاه
گفتند :نزار زاکا پیوندهای عمیقی با جامعه اطالعاتی و نظامی آمریکا دارد.
برخی عکس های منتشر شده از نزار زاکا ،وی را در لباس ارتش آمریکا ،در
پایگاه نظامی «ریور ساید» در آمریکا ،نشان می دهد.برخی منابع با اشاره به
ارتباطات بسیار ویژه نزار زاکا با جامعه اطالعاتی و نظامی آمریکا ،از وی به
عنوان یک «گنج پنهان» یاد می کنند.

جزئیات طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به ۱۶
استان
مهر :وزیر نیرو از انجام مطالعات طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای
عمان به  ۱۶استان کشور خبر داد .حمید چیتچیان روز گذشته در دومین
کنفرانس منطقهای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران گفت :امروزه تونل به
یکی از نمادها و عناصر اصلی توسعه زیرساختهای جوامع بشری تبدیل
شده و ما شاهد کاربردهای تونل در نقاطی از زیرزمین هستیم؛ بهنظر
میرسد در آینده کاربردهای جدیدی نیز برای آن تعریف شود.
 /٩٤٣٠١٣٦٥و

