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اختصاص  ۷۰هزار میلیارد ریال در بودجه کشور برای رفع فقر مطلق
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از اختصاص  ۷۰هزار میلیارد ریال در تبصره  ۱۴بودجه
کشور برای رفع فقر مطلق خبر داد .به گزارش مهر ،پرویز فتاح بعد از ظهر پنج شنبه در بازدید
از نحوه خدمات رسانی کمیته امداد در شهرستان مالرد ،طی سخنانی از تعامل مناسب
دولت و مجلس طی امسال و افزایش  ۳برابری مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد امام
خمینی(ره) و سازمان بهزیستی خبر داد و افزود :این مستمری در سال آینده نیز  ۱۰درصد
افزایش را تجربه خواهد کرد.

اتحادیه اروپا به برجام پایبند میماند
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر پایبندی این نهاد به توافق هست ه ای ایران،
از همه طرفین خواست تا در حفظ آن کوشا باشند .به گزارش مهر به نقل از توئیتر اتحادیه
اروپا ،فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،بعد از نشست مشترک با
وزیران خارجه ایران ،انگلیس ،آلمان و فرانسه اعالم کرد :اتحادیه اروپا به برجام به عنوان یک
نکته کلیدی در حفظ امنیت خود پایبند است و از همه طرفین دخیل در این توافق انتظار
اجرای کامل و مؤثر آن را دارد.

برانکو قراردادش را با پرسپولیس  ۲سال تمدید کرد
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از کش و قوسهای فراوان باالخره قرارداد خود را با این
تیم تمدید کرد .به گزارش ایسنا ،پس از مدتها بحث و بررسی درباره تمدید قرارداد برانکو
ایوانکوویچ با باشگاه پرسپولیس باالخره این مربی قرارداد خود را با سرخپوشان تهرانی دو
فصل دیگر تمدید کرد.

کاهش قیمت نفت پس از  ۷۰دالری شدن
قیمت نفت پس از رسیدن به باالی  70دالر ،باالترین رقم ها از دسامبر  2014تا روز پنج
شنبه ،روز گذشته با کاهش مواجه بود .به گزارش تسنیم ،اما به رغم این کاهش قیمت
تحلیلگران گفتند کاهش تولید اوپک و روسیه و رشد قوی تقاضا عوامل بنیادین حاکم بر بازار
در سال  2018بوده است .بر اساس این گــزارش ،قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا روز
گذشته با  22سنت کاهش به  63دالر و  58سنت رسید.

ساالنه حدود  ۴۰هزار نفر استخدام دولت میشوند
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به آمار ساالنه جذب نیرو از سوی دولت ،گفت:
ساالنه بر اساس نیازهای موجود بین  ۳۰تا  ۴۰هزار نفر از طریق آزمونهای مختلف استخدامی
جذب دولت میشوند .جمشید انصاری در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :همواره متناسب با
خروجی افراد از بدنه دولت ،نیروهای جدید جذب میشوند .در این راستا امسال طی دو مرحله
سراسری و چند مرحله متفرقه حدود  ۳۰هزار نفر به استخدام دولت در آمدهاند.

ملت ایران صفحات تاریخ نوین آمریکا را پر از شکستهای پی در پی کردهاند
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان این که ملت ایران صفحات تاریخ
نوین آمریکا را پر از شکستهای پی در پی و آشکار کرده اند به اذعان آمریکاییها مبنی بر
بزرگی ملت اشاره و اظهارکرد :فتنه اخیر بزرگترین جنگ در تاریخ ایران اسالمی بود .به
گزارش سپاه نیوز ،سردار سرتیپ پاسدار حسین سالمی در آیین تودیع و معارفه فرمانده
سپاه قائم آلمحمد(عج) سمنان خاطرنشان کرد :استکبار تنها با ظلم ،بیعدالتی ،تحقیر
ملتها ،از بین بردن کرامت آنان ،غارت سرمایههای مادی و نیز از بین بردن هویت معنوی آنان حیات خود را
ادامه میدهد.

عرضه کنندگان پوشاک ایرانی باکیفیت معرفی میشوند
رئیس اتحادیه پوشاک از معرفی واحدهای عرضه کننده پوشاک با کیفیت ایرانی به مردم و
تشویق این واحدها با دستور وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبر داد .ابوالقاسم شیرازی در
گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به راه اندازی کمپین حمایت از تولید
داخل در فروشگاههای عرضه کننده پوشاک ایرانی افزود :این فروشگاهها با نصب بنری با
عنوان ساخت ایران با افتخار به مردم شناسانده خواهند شد.
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اتحادیه اروپا عالوه بر حمایت گفتاری
اقداماتش را هم تقویت کند
وزیــر امــور خــارجــه کشورمان پیش از ترک
بروکسل در جمع خبرنگاران گفت :اتحادیه
اروپــا عالوه بر حمایت گفتاری از برجام ،در
عمل هم اقداماتش را تقویت کند تا مردم از
برجام بهرهمند شوند.
به گــزارش مهر ،محمدجواد ظریف دربــاره
نتیجه مــذاکــراتــش بــا ســه وزیـــر اروپــایــی و
موگرینی درباره برجام خاطرنشان کرد :آن
چه در جلسات کام ً
ال مشخص بــود اجماع
یکپارچه جامعه بینالمللی بر این است هر
حرکتی که به تخریب برجام بینجامد و برجام
را دستخوش تغییر کند ،غیرقابل قبول است
و جامعه جهانی با آن مقابله خواهد کرد .وی
اف ــزود :در روسیه نظر فدراسیون روسیه و
وزیر خارجه کامال مشخص بیان شد و هر سه

کشور عضو اتحادیه اروپا و خانم موگرینی که
اعضای مذاکره کننده در برجام بودندهم در

جلسه ای با ما تأکید کردند که تمام تالششان
را بــرای تضمین بهره مندی مــردم ایــران از
تمامی منافع برجام به عمل خواهند آورد و
هم تا زمانی که آمریکا باید این کار را انجام
دهد و هم به ویژه بعد از این که ایاالت متحده
تعلیق تحریمها را همان طور که متعهد است
در برجام ،تمدید کرد ،اتحادیه اروپــا متعهد
شده که اقداماتش را برای تضمین بهره مندی
مــردم از منافع اقتصادی برجام دوچندان
کند.
همچنین به گــزارش ایرنا ،وزیر امور خارجه
جمهوری اسالمی ایران در توئیتی درمورد
نشست روز پنج شنبه خود با مقامات اروپایی
در بروکسل نوشت :هر حرکتی که برجام را
تضعیف کند غیرقابل قبول است.

از میان خبرها
امضای بزرگترین قرارداد خط اعتباری بین ایران و ایتالیا
بزرگترین قرارداد خط اعتباری میان ایران و ایتالیا به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا به ارزش  5میلیارد یورو به امضا
رسید .به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،در مالقات محمد خزاعی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان و
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری ایران با وزیر اقتصاد ایتالیا که در محل آن وزارتخانه در رم انجام شد ،قرارداد مالی
خط اعتباری به مبلغی بالغ بر  5میلیارد یورو توسط موسسات مالی دو کشور به امضا رسید .بر اساس این گزارش ،این
خط اعتباری مسیر تعامالت اقتصادی بین دو کشور را توسعه می دهد و زمینه را برای همکاری های اقتصادی و اجرای
پروژه های زیربنایی با مشارکت طرفین فراهم می سازد.

آمار تولید چند سواری به صفر رسید
آذر ماه امسال تولید چند مدل سواری در خودروسازان داخلی به صفر رسید .به گزارش ایسنا ،در این مدت تولید ولیکس C۳۰
دندهای شرکت خودروسازان راین متوقف شد و از یک دستگاه در آذر ماه سال گذشته به صفر رسید .تولید  VELA V۵دیگر
محصول این شرکت نیز با کاهش صد درصدی همراه بوده و از  ۲۸۷دستگاه در آذر ماه  ۱۳۹۵به صفر کاهش یافت .آذر ماه
امسال تولید امویام  ۵۵۰محصول خودروسازی مدیران نیز متوقف شد و از  ۵۷۲دستگاه در آذر ماه سال گذشته به صفر رسید.
تولید جک  J۵محصول کرمان موتور نیز صد درصد کاهش یافت و از  ۵۰۷دستگاه در آذر ماه  ۱۳۹۵به صفر رسید .در این مدت
تولید لیفان  X۵۰دیگر محصول کرمان موتور نیز متوقف شد و از  ۱۲۹۸دستگاه در آذر ماه سال گذشته به صفر رسید.

پرونده تجمیع کارتهای بانکی روی میز بانک مرکزی
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با بیان این که پرونده تجمیع کارت های بانکی روی میز بانک مرکزی است ،گفت:
بانک ها در حال آماده سازی برای صدور کارت های هوشمند هستند .به گزارش مهر ،داوود محمدبیگی با اشاره به برگزاری
جلسات مشترک بانک مرکزی با بانکها ،گفت :یکی از موضوعاتی که هم اکنون در حال بررسی و اجرایی شدن آن هستیم،
بحث آمادهسازی بانک ها برای پیاده سازی استانداردهای امنیتی و صدور کارت های هوشمند است .مدیر اداره نظامهای
پرداخت بانک مرکزی گفت :در کشور تاکنون دو ،سه بار به سمت کارتهای هوشمند رفته ایم ولی به دلیل این که الزام
خاصی از نظر داخلی برای استفاده از این کارت ها وجود نداشت ،زیاد از کارت های هوشمند استفاده نکردیم.
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روی خط سیاست
حضور رئیس جمهور در مراسم اولین سالگرد ارتحال
آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری :حجت االسالم والمسلمین
دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ،صبح پنج شنبه در مراسم
اولین سالگرد ارتحال آیت ا ...هاشمی رفسنجانی رئیس فقید
مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرد.

مکرون در تماس تلفنی با ترامپ خواستار پایبندی به
توافق هسته ای شد
ایرنا :امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در تماس تلفنی با
همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ بر لزوم پایبندی به توافق
هسته ای با ایران تاکید کرد.

ترکیه سفر اتباعش به آمریکا را ممنوع کرد
فارس :بعد از انتشار دستورالعمل جدید وزارت خارجه آمریکا و
هشدار این کشور درباره سفر به کشورهای مختلف ،ترکیه نیز در
اقدامی تالفیجویانه سفر اتباعش به این کشور را منع کرد.

پنجمین کنگره حزب همبستگی ایران برگزار شد
فارس :پنجمین کنگره حزب همبستگی ایران صبح پنج شنبه در
مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد.

از گوشه و کنار
دولت میخواهد مردم برای دریافت یارانه در کمیته
امداد ثبت نام کنند
تسنیم :حاجی بابایی یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
گفت :دولت از مجلس مجوز می خواهد که برخی افــراد تحت
پوشش کمیته امداد و بهزیستی و حاشیه نشینان را جدا کند و
به آن ها یارانه دهد و بقیه مردم اگر یارانه می خواهند در کمیته
امداد و بهزیستی ثبت نام کنند.

بازوبند پهلوانی به صادق زاده رسید
صدا و سیما :در پایان رقابت های کشتی پهلوانی بزرگ ساالن
بازوبند پهلوانی نصیب جابر صادق زاده شد.

پایان ساخت نیمی از دیوار مرزی ایران و ترکیه
فارس :ارگون توران رئیس توسعه مسکن ترکیه گفت :نیمی از
دیوار  ۱۴۴کیلومتری که قرار است بین مرز ایران و ترکیه ایجاد
شود پایان یافته است و در بهار سال آینده این دیوار تکمیل خواهد
شد.

کشته شدن  4زن در باغ فردوس کرمانشاه
باشگاه خبرنگاران جوان :صبح دیروز راکبان یک خودروی سواری،
 ۴زن را در باغ فردوس کرمانشاه به ضرب گلوله از پا در آوردند.
سرهنگ محمد رضا آمویی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی
استان کرمانشاه گفت :پلیس عوامل تیراندازی را شناسایی کرده
و به دنبال دستگیری آنان است.

