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گوناگون

بستن فیلترشکن ها شروع شده است
ایرنا -محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات در جمع خبرنگاران درباره افزایش
استفاده از فیلترشکن ها پس از مسدودسازی این پیام
رسان و درباره نقش شرکت ارتباطات زیرساخت ایران
برای مسدود کردن فیلترشکنها گفت :اقدام این
شرکتدرچارچوبمصوبهشورایعالیفضایمجازی
وبافراگیریواستفادهازفیلترشکنهاانجامشدهونباید
اجازه دهد فضای کشور پر از باجافزار شود و باید جلوی
این ها گرفته شود ،به همین دلیل حرکت برای مسدود
ن ها آغاز شده است.
کردن فیلترشک 

زمان واریز یارانه هشتاد و هفتم
فارس  -سازمان هدفمندسازی یارانهها اعالم کرد:
هشتاد و هفتمین مرحله یارانه نقدی ساعت 24بامداد
روز چهارشنبه  26اردیبهشت به حساب سرپرستان
خانوار واریز میشود.مبلغ یارانه مانند ماه های قبل45
هزار و  500تومان برای هر نفر خواهد بود؛ همچنین
حداقلمستمریخانوادههایتحتپوششکمیتهامداد
امامخمینی(ره)وبهزیستینیزواریزخواهدشد.

افزایش وام بازنشستگی
در سال جدید
مهر  -مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت:
پرداخت وام ضروری به بازنشستگان کشوری ماهیانه
انجام می شود که قرار است در سال جدید افزایش پیدا
کند.جمشیدتقیزادهافزود:ماهیانهبهبیشاز ۲۵هزار
نفر از بازنشستگان زیر پوشش صندوق بازنشستگی
کشوریوامچهارمیلیونتومانیپرداختمیشود.

مجوز فروش سیمکارتهای خارجی
در ایران صادر شد
ایسنا  -سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
اعالم کرده که مجوز فروش سیمکارتهای تلفن همراه
خارجی را به شرکتهای غیردولتی و واجد شرایط که
در ایران به ثبت رسیده باشند ،اعطا میکند .بر این
اساس دارنده مجوز بر اساس خدمات موضوع مجوز
میتواند برای فروش سیمکار تهای خارجی تلفن
همراه در داخل کشور و ارائه خدمات پشتیبانی و
اطالعرسانی مربوط طبق مفاد مصوبه شماره هشت
جلسه شماره  ۱۶۷کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی
اقدام کند .مدت اعتبار مجوز ،دو سال شمسی از تاریخ
صدور اعالم شده است.
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آغازکاربرای رسیدنبهتضمینها دردیدار
ظریف وموگرینی
تسنیم  -وزیر امور خارجه کشورمان پس از دیدار با
موگرینی گفت :کار را برای رسیدن به تضمینها
شروع کردیم.
ظریف در جمع خبرنگاران حاضر شد و خبر از گفت
و گوهای «خوب» خود با موگرینی داد .وی افزود:
«کار را برای رسیدن به تضمینها شروع کردیم ...
دیدار خوب و سازندهای بود .ما برای گفت و گوهای
امروز آماده شدیم .ما در مسیر درست برای حرکت رو
به جلو هستیم تا اطمینان حاصل کنیم منافع همه
اعضای باقیمانده برجام بهویژه ایران تضمین شود.
وی در خصوص پیشبینی خود از نتایج رایزنیهای
جاری درباره آینده برجام گفت :خواهیم دید که چه
میشود .ظریف با اشاره به ضرورت اجرای کامل

برجام توسط همه طر فها و بهر همندی ایران از
برجام ،تأکید کرد که ارائه تضمین برای بهرهمندی
ایران از برجام نظر مشترک دو طرف هست.وزیر
امور خارجه کشورمان در ادامه افزود :دو روز قبل در
سطحکارشناسی،دیروزدرسطحکارشناسیودراین
دیدار با موگرینی و در دیدار با وزرا ،و در دیدارهایی
که در طول یکی دو هفته آینده در سطح سیاسی و
کارشناسان ادامه خواهیم داد ،در زمینه روشهایی
که میشود تضمینهایی را برای تأمین منافع ایران
و سایر طرفها ارائه کرد کار میکنیم ،بهخاطر این
که اطمینان حاصل کنیم که یک کشور نمیتواند با
خروج غیرقانونی خود از این مسئله نفع ببرد ،و سایر
طرفهایی که باقی ماندهاند نیزبتوانند نفع ببرند.

طی بیانیه ای

پایان اشغالگری و تامین حقوق فلسطینیان به عنوان
صاحبان واقعی سرزمین های اشغالی را تضمین
کند .در متن بیانیه دولت جمهوری اسالمی ایران
آمده است :اینک و  ۷۰سال پس از روز نکبت ،وقت
آن فرارسیده تا جامعه بین المللی با پایان دادن
به سکوت طوالنی خود ،اقداماتی متضمن پایان
اشغالگری و تامین حقوق فلسطینیان به عنوان
صاحبان واقعی سرزمین های اشغالی ،انجام دهند.
دولت جمهوری اسالمی ایران ضمن محکومیت
شدید جنایات اخیر صهیونیست ها که در سناریویی

ایران جنایت اخیر صهیونیست ها
را محکوم کرد
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری  -جامعه
بین المللی با شکستن سکوت طوالنی خود ،پایان
اشغالگری فلسطینیان را تضمین کند.دولت
جمهوری اسالمی ایران در بیانیه ای با محکومیت
شدید جنایات اخیر صهیونیست ها  ،از جامعه بین
المللی خواست با شکستن سکوت طوالنی خود،

تسنیم  -سخنگوی دولت گفت :اگر منافعمان
تأمین نشود ،به طور حتم از این توافق خارج خواهیم
شد و غنیسازی زیر چهاردرصد را به ۲۰درصد یا
به هردرصدی که دلمان خواست ،ارتقا میدهیم.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست
هفتگی خبرنگاران افزود :برای بازگشت به سال 92
هیچمشکلینداریم.اگردلبرخیکهعنوانکاسبان

• •آمریکا قصد نابودی سازمان ملل را دارد

صدا و سیما  -الریجانی رئیس مجلس در نشست علنی روز گذشته
مجلس شورای اسالمی ،گفت :خروج آمریکا از توافقنامه هستهای
و انتقال پایتختش به قدس خالف قطعنامه شورای امنیت بود که
همه این ها نشان می دهد که آمریکا قصد دارد نهاد بینالمللی
سازمان ملل را که برای ایجاد صلح در جهان ایجاد شده است نابود
کند و چون ساز و کار دیگری برای جایگزینی آن وجود ندارد صحنه
بینالمللی را به سوی نوعی هرج و مرج امنیتی سوقمی دهد.

• •نامه نمایندگان مجلس به سران قوا

فارس  182 -نماینده مجلس در نامه ای به سران سه قوه بر
هوشیاری تمام عیار مسئوالن نظام در مقابل عداوت و کینه ورزی
دولت آمریکا به ویژه جهالت اخیر رئیس جمهور ایاالت متحده
آمریکا در خصوص خروج از برجام تاکید کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی از همه مسئوالن به ویژه روسای
قوای سه گانه انتظار دارند که به موارد مد نظر با اهتمام باال توجه
نموده تا انقالب اسالمی مثل گذشته و بلکه بهتر از پیش با سرعت
و دقت به سمت تعالی حرکت کند.
مشترک و تحریک کننده با دولت آمریکا به عنوان
بزرگترین ناقض عهدنامه ها و مقررات انسانی و بین
المللی انجام شد؛ وجدان جامعه جهانی و به خصوص
ملت های مسلمان در منطقه و کشورهای اسالمی
را به دفاع از آرمان های انسانی و حق ملت مظلوم
فلسطین فرا می خواند .دولت جمهوری اسالمی
ایران همچنین عالوه بر رایزنی های منطقه ای و
بین المللی در این مهم؛ چون گذشته از هیچ تالشی
برای حمایت از حقوق مشروع و غصب شده فلسطین
و مردم مظلومش دریغ نخواهد کرد .

• •موگرینی :توافق هستهای را حفظ خواهیم کرد

ایسنا  -مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان این که
اتحادیه اروپا درخصوص ایران واکنشی متحد داشته است ،افزود:
ما به همراه دیگر طرفهای توافق هستهای آن را حفظ خواهیم
کرد.
فدریکا موگرینی ،در نشست اندیشکده مطالعات امنیتی اتحادیه
اروپا مستقر در بروکسل گفت :اتحادیه اروپا واکنشهایی متحدانه
درباره حمله سالزبری و به عالوه مسئله ایران داشته است.
ما همچنان به همکاری خود به عنوان یک طرف متحد و برای دستیابی به هدفی به طور دقیق
یکسان ادامه میدهیم.

• •ریابکوف  :بدون امتیازدهی تهران ،حفظ برجام ممکن نیست
ایسنا  -معاون وزیر امور خارجه روسیه با بیان این که گفتوگو

نوبخت :منافعمان تأمین نشود از برجام خارج
میشویم و غنیسازی را ۲۰درصد میکنیم
تحریم را داشتند برای تحریمها تنگ شده احتمال
برگشت تحریمها وجود دارد .هرچند ما در آن شرایط
هم اجازه نخواهیم داد ،زورگویی دولت آمریکا بهثمر
بنشیند .نوبخت در ادامه در پاسخ به این پرسش که
آیا با خروج آمریکا از برجام FATF ،نیز متوقف خواهد
شد ،افزود :در این زمینه باید موضع آمریکا و اتحادیه
اروپا را از هم جدا کنیمFATF .فقط مختص آمریکا

صدا و سیما  -رئیس جمهور ترکیه گفت  :خروج آمریکا از توافق
هسته ای و اجرای دوباره تحریم ها علیه ایران کار صحیحی نیست.
رجب طیب اردوغان در گفت و گو با تلویزیون بلومبرگ افزود :از
شنیدن تحریم های آمریکا علیه ایران به ستوه آمده ایم و چنین
چیزی را به لحاظ آرامش منطقه صحیح نمی دانیم.
شما بر اساس چه چیزی ایران را مجازات می کنید؟ این ها کارهای
صحیحی نیست .وی گفت :رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر
اسراییل مسئول وقایع اخیر غزه هستند.

نیست .قانون مبارزه با پول شویی ایجاب میکند که
ما مسیری را طی کنیم و این مسیر را نباید به رفتار
آمریکا گره بزنیم .در این مرحله الزم است  FATFرا
به پایان برسانیم.

درباره آینده برجام حتی بدون آمریکا هم ممکن است ،افزود:
حفظ توافق هستهای بدون این که ایران امتیازی بدهد امکانپذیر
نخواهد بود.
سرگئی ریابکوف با غیرمسئوالنه خواندن تصمیم آمریکا برای
خروج از توافق هستهای ،تصریح کرد :خروج واشنگتن از این توافق
خطر تشدید درگیریهای نظامی در خاورمیانه را افزایش میدهد.
ما نمیخواهیم شاهد این باشیم که این اقدام آمریکا زمینهای برای افزایش درگیریهای
نظامی در خاورمیانه باشد هر چند که خطر این اتفاق به طور کامل مشهود است.

