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فرمانجدیداونبرایتامینغذاینظامیان

35کشته در روز خونین انتخابات پاکستان

«کیم جونگ اون» ،رهبر کره شمالی اعالم کرد که سربازان
این کشور باید تغذیه بهتری داشته باشند .این اظهارات
درحالی مطرح شده که سال گذشته فــرار یک سرباز کره
شمالی از این کشور ،مشکالت تغذیهای نظامیان کره ای
را برجسته کرده بود .اون به تازگی بازدیدی از تاسیسات
صنعتی و مناطق اقتصادی در نزدیکی مرز کره شمالی و چین
نیز داشــت .بر اساس گــزارش ها از جمعیت  25.4میلیون
نفری کره شمالی 1.28 ،میلیون نفر آن را نظامیان تشکیل
می دهند.

انفجار انتحاری در شهر کویته پاکستان همزمان با آغاز
انتخابات بیش از  ۳۵کشته و  ۴۰زخمی بر جا گذاشته
و داعش مسئولیت آن را پذیرفته است .پاکستان حدود
 ۲۰۰میلیون نفر جمعیت دارد که بیش از نیمی از آن ها
دارای حق رأی هستند .بر همین اساس انتخابات پارلمانی
پاکستان تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار میشود.
به گــزارش خبرگزاری فرانسه ،برقراری امنیت در روز
رأیگیری بر عهده  ۳۷۰هزار نظامی و  ۴۵۰هزار پلیس
گذاشته شده که در تاریخ پاکستان بیسابقه است.

اخبار
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ربیعی از وام های کم بهره برای بازنشستگان خبر داد
هادی محمدی – وزیر تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی در
حاشیهنشستهیئتدولتدرجمعخبرنگارانباتکذیب
تجدیدنظردرحقوقودستمزداظهارکرد:افزایشقدرت
خریدبهروشهایدیگروهمچنینکمکبهبهبودوتثبیت
قیمتها برای خانوادهها را در نظر داریم و تصمیماتی
برای آن گرفته شده است .همین که واردات کاالهای
اصلی را با ارز  ۴۲۰۰تومان تثبیت کنیم ،یک سیاست
برایتثبیتقیمتکاالهایاصلیبرایخانوادههاست.
همچنین برای بازنشستگان وامهــای کمبهره در نظر

گرفته شده است که به مقدار حقوقی که میگیرند ،باز
میگردد .چند وقت دیگر از این طرح رونمایی خواهم
کرد.ربیعی دربــاره طرح کــارورزی یــادآور شد :بیش از
 ۲۰۰هزارنفردرطرحکارورزیثبتنامکردندومشغول
شدندوآموزشدیدند.تصورحضوریکمیلیوننفردراین
طرحراازاولنداشتیم .ویبابیاناینکهاتفاقادرمناطق
محرومبیشترینجذبدرطرحکارورزیبودهاست،بیان
کرد :باید تالش کنیم سیاستهای تشویقی را در همین
مناطقبهکاربگیریم.
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کمالوندی :تولید آب سنگین با همان روال قبل ادامه دارد
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت :تولید آب سنگین
در کشور متوقف نشده و با همان روال قبل ادامــه دارد.
به گزارش ایرنا ،بهروز کمالوندی در حاشیه رونمایی از
فناوری جدید در حوزه کوانتوم و مخابرات امن در پاسخ به
سوالی درباره فروش آب سنگین افزود :بعد از خروج آمریکا
از برجام شاهد تغییرات عمده در سیاست این کشور بودیم.
وی ادامه داد :در حالی که دولت قبلی آمریکا حدود  30تن
آب سنگین از ما خریداری کرد دولت جدید تالش کرد ،به
هر قیمت شده جلوی فروش آب سنگین ما را بگیرد و موانع
زیادی ایجاد کرد .سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید

کرد :هم اکنون ما ارتباطات خود را داریم و به کشورهای
مختلف ،آب سنگین صادر می کنیم.البته این که بتوانیم
صادرات در حجم وسیع داشته باشیم عملیاتی نشده است،
با این حال با شرکت های کوچک و متوسط ارتباط برقرار
می کنیم و همین هم با توجه به میزان تولید ما کفایت می
کند .وی گفت:عالوه بر این که دنبال بازارهای آب سنگین
هستیم در حوزه تولید محصوالت جانبی آب سنگین هم
کار می کنیم .کمالوندی ادامه داد :برخی از این محصوالت
کاربردهای دارویی دارد که در این زمینه هم کارهای خوبی
انجام می شود و اطالعات آن را به زودی ارائه خواهیم داد.

تکذیب رد پیشنهاد روسیه درباره حضور ایران در سوریه

اناهلل وانا الیه راجعون

با نهایتتاسف وتاثر ،درگذشت بزرگ خاندان

تسنیم  -وزارت خــارجــه روســیــه مــخــالــفــت رژیــم
صهیونیستی با پیشنهاد مسکو مبنی بر دور نگه داشتن
نیروهای ایرانی مستقر در سوریه تا  ۱۰۰کیلومتری
بلندیهای جوالن را تکذیب کرد .یک مقام صهیونیستی
به تازگی مدعی شد که رژیم صهیونیستی با طرح روسیه

برای دور نگه داشتن ایــران تا فاصله  ۱۰۰کیلومتری
از خطوط آتش بس بلند یهای جوالن مخالفت کرده
است .این مقام ادعا کرده بود که این پیشنهاد و رد شدن
آن توسط اسرائیل طی دیدار اخیر میان نتانیاهو و هیئتی
روسی به ریاست الوروف روی داده است.

مرحوم مغفور

حاج سیداحمدعلویکاخکی

رابهاطالعاقوام،آشنایان،همشهریان وهمکارانارجمند
می رسانیم .مراسم تشییع آن فقید سعید ،امــروز پنجشنبه ساعت  ۹صبح
از حــرم مطهر رضــوی (صحن آزادی) به طــرف بهشت رضــا برگزار می گــردد.
همچنین مجالس ترحیم در روزهــای جمعه ( 5مــرداد) از  ۹:۳۰الــی ۱۱:۳۰و
شنبه (6مــرداد) در دو نوبت صبح  ۹:۳۰الی  ۱۱:۳۰و عصر از  ۱۷الی  ۱۹در
مسجدالنبیواقعدرنبشکوهسنگی ۵منعقدمیگردد.
حضور سروران گرانقدر باعث شادی روح آن مرحوم و موجب تسلی خاطر و کمال
امتنانبازماندگانخواهدبود.
ازطرف خاندان علوی وبستگان
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