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آمار جان باختگان زمین لرزه استان کرمانشاه به  579تن افزایش یافت
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ،از افزایش جان باختگان زمین لرزه
بزرگ  7.3ریشتری استان کرمانشاه به  579تن خبر داد.آرتین کمالی در گفت و
گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد :به تازگی  10جسد دیگر از کشته شدگان حادثه
زلزله شناسایی شده اند که مربوط به شهرستان سرپل ذهاب هستند.وی ادامه
داد :از این  10جسد ،یک مورد مربوط به مصدومان حادثه زلزله است که در
بیمارستان جان خود را از دست داد و  9جسد دیگر نیز توسط کمیته تجسس
شناسایی شده اند.کمالی افــزود :از مجموع جان باختگان حادثه زلزله 7.3
ریشتری شامگاه  21آبان 518 ،تن از اهالی شهرستان سرپل ذهاب هستند که هویت یک نفر از آن ها هنوز
مشخص نشده است.

کشورهای اسالمی سفیران خود را از آمریکا فرا بخوانند
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :جهان اسالم با اقدام ترامپ دربه رسمیت
شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی در برابر آزمونی بزرگ قرار
گرفته است .اولین قدم کشورهای اسالمی باید این باشد که سفیران خود را از آمریکا
فرا بخوانند.به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ،محسن رضایی روز شنبه پس از جلسه
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران گفت :یک راه دیگر برای فشار به
آمریکا می تواند کاهش تولید و عرضه نفت باشد تا آمریکا از این اقدام خود عقب نشینی
کند نه این که بگوید آن را به تعویق می اندازد بلکه به طور کامل این اقدام را ملغی کند.
وی ادامه داد :البته اقدام ترامپ نشان داد که دشمنان اهل مذاکره و منطق نیستند بلکه تنها با مقاومت می توان حق
خود را گرفت.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام ترامپ را جنگ طلبانه علیه مسلمانان و فلسطین دانست و
خاطرنشان کرد :این اقدام موجب ناامنی و برهم زدن امنیت منطقه می شود که ماجراجویی آشکار بوده و شاهدیم که
در  24ساعت گذشته قیام بزرگی در منطقه شروع شده است.

صدور حکم خاوری و سه متهم پرونده مهآفرید
رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم خاوری مدیرعامل متواری بانک
ملی و سه متهم پرونده موسوم به فساد  3هزار میلیارد ریالی خبر داد و گفت:
خاوری در هر چهار مورد اتهام مجرم شناخته و به حبس طوالنی مدت محکوم شده
است.اسماعیلی در گفتوگو با تسنیم ،درب ــاره پــرونــده محمودرضا خــاوری
مدیرعامل سابق بانک ملی که به خارج از کشور فرار کرده و از متهمان پرونده فساد
 3هزار میلیارد ریالی محسوب میشود اظهار کرد :حکم پرونده خاوری صادر و این
فرد به حبس طوالنی مدت محکوم شده اما چون هنوز حکم قطعی نشده است،
نمیتوانیم جزئیات پرونده و حکم را اعالم کنیم.

اعالم آزادی کامل خاک عراق؛ امروز
خبر آزادی کامل خاک عراق از تروریست های داعشی قرار است امروز ،یک شنبه،
توسط حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعالم شود.به گزارش صداوسیما ،فرماندهی
بسیج مردمی عراق اعالم کرد :نیروهای مشترک ارتش و حشد الشعبی شنبه توانستند
کل نوار مرزی عراق با سوریه از شمال شهر القائم در استان االنبار تا جنوب شهر سنجار
در استان نینوا را آزاد کنند.بر اساس اعالم این فرماندهی نیروهای عراقی در حال
حاضر مشغول پاک سازی آن از وجود مین ها و تله های انفجاری هستند.

سی ان ان :اقدام ترامپ فرو کردن بیشتر دشنه در زخم عدالت بود
خبرنگار شبکه تلویزیونی سی ان ان از بیت المقدس گزارش داد :این احساس
وجود دارد که اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن بیت
المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل (رژیم صهیونیستی) فرو کردن بیشتر دشنه در
زخم عدالت بود .به گزارش ایرنا ،شبکه تلویزیونی سی ان ان با پوشش اعتراض
های روز جمعه فلسطینی ها به اقــدام ترامپ در اعــام یک جانبه به رسمیت
شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی گفت :روز جمعه خشم
دیگری از مردم فلسطین اما این بار علیه تصمیم ترامپ در به رسمیت شناختن بیت
المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل را شاهد بودیم.
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برجام و روابط اقتصادی محورگفتوگوهای
وزیرانخارجه ایران و انگلیس
وزیران خارجه ایران و انگلیس پیرامون روابط اقتصادی،
بانکی و تجاری مسائل منطقه ای ،به ویژه تعهدات همه
طرف های برجام به اجرای آن در تهران رایزنی کردند.
بــه گـــزارش ایــرنــا« ،بــوریــس جــانــســون» وزیـــر خارجه
انگلستان که برای دیداری دو روزه در تهران به سر می
برد ،ظهر دیروز با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
دیدار و گفت وگو کرد«.بوریس جانسون» در این دیدار
با اشــاره به ایــن که برجام از اهمیت و ارزش باالیی
برای انگلستان برخوردار است ،بر تعهد این کشور بر
اجرای کامل آن تاکید کرد.وزیر امور خارجه انگلستان
همچنین خواهان گسترش همکاری ها و روابط و نیز
تداوم رایزنی ها با جمهوری اسالمی ایران شد.جانسون
پیش از ایــن با علی الریجانی رئیس مجلس شــورای
اسالمی نیز دیدار کرد.

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

اخبار

روی خط سیاست
14عضو شورای امنیت با تصمیم ترامپ مخالفت
کردند
ایرنا :نشست شــورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر افول
قدرت آمریکا را نشان داد و در اقدامی بی سابقه  14عضو این
شورا با تصمیم ترامپ در به رسمیت شناختن بیت المقدس به
عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی مخالفت کردند.

کره شمالی آماده ارتباط منظم با سازمان ملل در
سطوح مختلف است
میزان :تلویزیون رسمی کره شمالی روز شنبه گزارش داد که در پی
دیدار با یکی از مقامات ارشد سازمان ملل ،این کشور توافق کرده تا
با سازمان ملل به طور منظم در سطوح مختلف ارتباط داشته باشد.
رسانه دولتی کره شمالی به نقل از مقامات این کشور گزارش داد:
دیــدار با «جفری فلتمن» ،معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل،
موجب درک عمیق دوجانبه شده است و دو طرف در این دیدار درباره
ارتباط مداوم در سطوح مختلف به توافق رسیده اند.

موگرینی و نتانیاهو دوشنبه دیدار میکنند

از میان خبرها
آمریکا صهیونیستیتر از خود صهیونیستها رفتار میکند
فارس :آمریکا صهیونیستیتر از خود صهیونیستها رفتار میکند .رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این مطلب
افزود :اکنون وقت آن است کهملتهای اسالمی بیدار شوند.به گزارش فارس ،آیتا ...هاشمی شاهرودی در جلسه مجمع
تشخیص مصلحت نظام با محکوم کردن اقدام رئیسجمهور جنجال طلب و جاهل آمریکا علیه قدس شریف گفت :قدس
شریف ،یکی از دو محل بسیار مقدس و مبارک اسالمی ،یکی از دو قبله مسلمین و بعد از مسجدالحرام مورد تقدیس و احترام
قرآن کریم است ،بهطوریکه در مطلع سوره اسرا از مسجداالقصی به مسجدی مبارک تعبیر شده است .حرکت خباثت آمیز
ترامپ بهمنزله مقابله با اعتقادات اسالمی است که جهان اسالم را تحریک و مسلمانان و حتی غیرمسلمانان را از این حرکت
شوم نگران کرده است.

ایران به فناوری تولید باتری هسته ای دست یافت
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از دستیابی به تکنولوژی تولید باتری هسته ای توسط دانشمندان نخبه کشورمان
خبرداد و گفت :با این کار در ردیف پنج کشور دارنده این فناوری قرار گرفتیم.به گزارش ایرنا ،صالحی افزود  :باتری
هسته ای ساخته شده است و مرحله آزمایشی را طی می کند تا کامل شود.وی ادامه داد :امیدواریم  20فروردین
بتوانیم از باتری هسته ای رونمایی کنیم.رئیس سازمان انرژی اتمی یادآور شد :این باتری کارایی فراوانی به خصوص
در سالمت دارد و می تواند در درون بدن انسان کاشته شود و مادام العمر باشد چرا که طول عمری برابر با  50سال
دارد.

خروج رسمی عراق از «فصل هفت» منشور سازمان ملل

مهر :فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
قرار است دوشنبه این هفته با بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم
صهیونیستی دیدار کند.هدف از این دیدار ،بحث و بررسی درباره
تازهترین تحوالت خاورمیانه بیان شده است.

از گوشه و کنار
وقوع  728زلزله در ایران تنها در یک ماه
ایسنا :گزارش های شبکه لرزهنگاری کشور نشان میدهد که در
آبان ماه امسال در مجموع  728زمین لرزه با قدرت بین 2.5
تا  7.3ریشتر ثبت شده است که از این تعداد 404 ،زمین لرزه
معادل  56درصد بین  2.5تا  3ریشتر 278 ،زلزله معادل 38
درصد بین  3تا  4ریشتر و  45زمین لرزه معادل  6درصد باالی 4
ریشتر قدرت داشته است.

رئیس جمهور امروز الیحه بودجه  ۹۷را تقدیم مجلس
میکند
ایرنا :رئیس جمهور امــروز با حضور در صحن علنی مجلس شورای
اسالمی ،الیحه بودجه سال  ۱۳۹۷کل کشور را تقدیم مجلس میکند.

دریافت عوارض از نقل و انتقال امالک روستایی
ممنوع شد

فارس :وزارت امور خارجه عراق اعالم کرد که طبق تصمیم جدید شورای امنیت ،این کشور رسما از «فصل هفتم» منشور سازمان ملل متحد خارج
شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با
ابطال یک مقرره ،دریافت عوارض از معامالت زمین و ساختمان
در مناطق روستایی به وسیله دهیاری ها را ممنوع اعالم کرد.

خودروهای بیامو سری  ،۵جنسیس جی  ۸۰و تویوتا کمری به عنوان امن ترین خودروهای جهان معرفی شدند.به گزارش ایسنا از الیف رو ،این
رتبه بندی توسط کارشناسان  Institute for Highway Safetyانجام شده است که براین اساس خودروی بی ام و سری  5مدال طالی امنیت را
دریافت کرده است زیرا در زمان بروز تصادف عالوه بر سرنشینان ،سالمتی جان کودکان را در خودرو تضمین می کند .خودروی جنسیس جی ۸۰
به دلیل بهره مندی از سیستم هشدار برخورد شدید هر جسمی با بدنه و حفظ سالمتی سرنشینان جایگاه دوم را به دست آورده و تویوتا کمری به
لطف بهره مندی از سیستم جدید  Safety Senseسومین خودروی امن جهان لقب گرفته است.

ابالغ قانون معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری
بین ایران و جمهوری کره

امنترین خودروهای جهان معرفی شدند

مــیــزان :رئیسجمهور قــانــون معاهده معاضدت دوجــانــبــه در
امور کیفری بین ایــران و جمهوری کره را برای اجرا به وزارت
دادگستری ابالغ کرد.

