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بین الملل

دمشق :هیچ توجیهی برای حمله آمریکا
مورد قبول نیست

ایسنا  -یک منبع در ارتش سوریه با بیان این که در حمله
ائتالف آمریکا به یکی از ایستهای نظامی ارتش سوریه
چندین تن کشته شدند ،تصریح کرد  :هرگونه تالشی برای
توجیه این حمله مردود است.این منبع نظامی سوری اعالم
کرد که حمله به یکی از ایستهای ارتش سوریه دروغ بودن
ادعاهای ائتالف آمریکا را در مبارزه با تروریسم برمال میسازد
و این تجاوز بی شک تاکیدی بر طرح صهیونیستی  -آمریکایی
در منطقه است و این که آمریکا این حمله را این گونه توجیه
میکند که نیروهای هدف قرار گرفته به هشدارها مبنی بر
توقف پیشرویهایشان توجه نکردند ،کامال مردود است.

آمریکا اعضای دیوان عالی ونزوئال را
تحریم کرد
ایسنا  -مقامات آمریکایی اعالم کردند ،دولت ترامپ
تحریمهایی را علیه رییس دادگاه عالی و هفت قاضی دیگر
ونزوئالیی اعمال کرد .این تحریمهای جدید در راستای
افزایش فشار علیه نیکوالس مادورو ،رییس جمهور کنونی
ونزوئال اعمال شده است.آمریکا نام هشت عضو دیوان عالی
ونزوئال را به اتهام تالش برای انحالل پارلمان این کشور در
فهرست تحریمها قرار داده است.

وبا در یمن در حال گسترش است

حمله سایبری “مخفیانه” دیگر در جهان
ایسنا  -یک شرکت امنیت سایبری جهانی اعالم کرد ،یک حمله
سایبری بزرگ و مخفیانه دیگری به راه افتاده که مقیاس آن بزرگ
تر از حمله سایبری اخیر به کامپیوترهای سراسر جهان است.این
حملهجدیدهماننقاطضعفیکهبدافزارمعروفبهWannaCry
از آن ها سوءاستفاده میکرد را مورد استفاده قرار میدهد اما این
بار به جای مسدود کردن فایلها از صدها هزار رایانه ای که آلوده
شدند برای به دست آوردن پول مجازی استفاده میکند.

تظاهراتضددولتیدرمراکش
صدا و سیما  -هزاران تظاهر کننده مخالف دولت که در
میدانی در مرکز شهر الحسیمه مراکش تجمع کرده بودند،
ضمن محکوم کردن فساد مقامات دولتی و مخالفت با نظامی
سازی منطقه ریف ،فریاد “ زنده باد ریف “ سر دادند .این
منطقه در شمال مغرب(مراکش) در شش ماه اخیر بارها
صحنه تظاهرات متعدد ضددولتی بوده است.

رتبه  7نشریات استانی در کشور
اذان ظهر  12:30غروب آفتاب  19:۲۹اذان مغرب  19:۴۸اذان صبح فردا  3:۵۶طلوع آفتاب فردا 5:۳۰

رهبر معظم انقالب اسالمی پس از شرکت در انتخابات :

سرنوشت کشوردردست آحاد مردم است

رهبر معظم انقالب اسالمی در اولین دقایق
آغاز رأی گیری دوازدهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات
شوراهای اسالمی شهر و روستا با حضور در
محل صندوق سیار  ۱۱۰در حسینیه امام
خمینی(ره) ،آرای خود را به صندوق انداختند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری حضرت آیت ا ...خامنهای سپس با
اشاره به نعمت مردم ساالری و حضور مردم در
انتخابات ،افزودند :مردم هر چه بیشتر در انتخابات
شرکت کنند و هر چه زودتر در پای صندوق های
رأی حاضر شوند ،زیرا کار نیک را باید در اول
وقت انجام داد و نباید آن را به تأخیر انداخت.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اهمیت انتخابات
ریاست جمهوری ،خاطرنشان کردند :سرنوشت
کشور در دست آحاد مردم است ،چرا که رئیس
قوه مجریه را انتخاب میکنند ،همچنین
انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز مهم است
منتخبان آن ،خدمات شهری و روستایی
زیرا
ِ
یعنی مسائل روزمره مردم را در اختیار دارند.
ایشان با تشکر از صدا و سیما و خبرنگاران که
مشغول کار مهم انتقال خبر هستند ،به آحاد مردم
توصیه کردند :با دقت ،مالحظه و شناخت در
انتخابات شرکت کنید.

• •اظهارات جمعی از علما درباره وظایف
رئیس جمهور منتخب

باشگاه خبرنگاران جوان -نمایندهسازمانجهانیبهداشت
در یمن درباره گسترش سریع بیماری وبا در این کشور هشدار
داد .نماینده سازمان جهانی بهداشت گفت  :وبا با سرعتی
بیسابقه درحال گسترش در این کشور است به طوری که از
 27آوریل تاکنون 23 ،هزار و  425مورد ابتال به این بیماری
ثبت شده است که از این میان  242نفر در  18استان ،جان
خود را از دست دادهاند.

«یارانه نقدی» وثیقه پرداخت وام بانکی

همزمان با برگزاری انتخابات رئیس جمهوری و
شوراهای اسالمی مراجع تقلید و علما نیز در این
انتخابات شرکت کردند  .آنان پس از این که رای
خود را به صندوق انداختند درباره وظایف رئیس
جمهور منتخب سخنانی مطرح کردند.به گزارش
خبرگزاری حوزه آیت ا« ...مکارم شیرازی» ،گفت:
هرکسی که انتخاب شود ،باید از همه ظرفیت های
کشوراستفادهکندومردمنیزچهمخالفوچهموافق
نامزد پیروز باید او را در حل مشکالت کشور یاری
دهند.وی افزود :اختالفات باید پس از انتخابات
فراموش شود و همه مردم نامزد منتخب را از خود
بدانند و او را حمایت کنند تا کشور بتواند در مسیر
حل مشکالت قدم بردارد.آیت ا« ...سبحانی» هم
تصریح کرد :با کسی که انتخاب میکنیم ،شرط
میکنیم که به قوانین اسالم پایبند باشد و در آن
مسیر حرکت کند؛ هم در انتخابات شوراها ،هم در

کاهش  ۴۰درصدی قیمت سفر به عتبات عالیات در رمضان
باشگاه خبرنگاران  -مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با بیان این که اعزام زائران ایرانی به
عتبات عالیات در ماه مبارک رمضان بهصورت یکهفتهای ۱۰ ،روزه ۱۲ ،روزه و  ۱۵روزه انجام
میگیرد ،گفت :سفرهای یک هفتهای زائران در این ایام کاهش  ۲۵تا  ۴۰درصدی نسبت به ایام
گذشته دارد«.نظافتی» اظهار کرد :نامنویسی برای اعزام متقاضیان به عتبات عالیات در ایام ماه
مبارک رمضان در کاروان ها آغاز شده است و روند اعزام ها از روز اول ماه مبارک انجام میگیرد.

تعیین تکلیف سپرده های تا ٢٠میلیون تومان تعاونی فرشتگان
مهر  -بانکمرکزیاعالمکردکهتعیینتکلیفسپردههایتامبلغ ٢٠٠میلیونریالسپردهگذاران
تعاونی فرشتگان از  ٩خرداد آغاز میشود .تکلیف سپرده های تا مبلغ  ٢٠٠میلیون ریال براساس
برنامه زمان بندی که در پایگاه اطالع رسانی موسسه اعتباری کاسپین به اطالع عموم خواهد رسید،
مشخص می شود .فرآیند حل و فصل سپرده های تا سقف  ۱۰۰میلیون ریال تا تاریخ  ٨خرداد سال
جاری ادامه دارد .

آغاز امتحانات نهایی دانشآموزان از دوم خرداد
مجلس و هم ریاست جمهوری این گونه است.آیت
ا« ...نوری همدانی» دیگر مرجع تقلید نیز گفت:
رئیس جمهور منتخب باید والیت مدار ،استکبار
ستیز در حد کامل و خدمتگزار واقعی مردم باشد.
وی افزود :بهبود وضعیت معیشتی مردم ،ایجاد
شغل و کار مورد نیاز جامعه ،مبارزه با فقر و فساد
امور دیگری است که رئیس جمهورمنتخب باید در
دستور کار خود قرار دهد.رسا نیوز هم گزارش داد
آیت ا« ...صافی گلپایگانی» از مراجع تقلید حضور
پرشور مردم پای صندوق های رأی را سبب برون
رفت از توطئه ها و مصونیت از مشکالت دانست و
گفت :خدا کشور و مردم را از توطئهها و مشکالت
مصون بدارد و مردم و مسئوالن در مقاصد درست
خود به خوبی حرکت کنند.آیت ا« ...جوادی آملی»
نیز ابراز امیدواری کرد که آنچه از صندوق رأی
بیرون می آید به مصلحت نظام بوده و مورد رضایت
حضرت ولی عصر (عج) باشد.وی با تأکید بر این
که ملتی که جیبش خالی است و شغل ندارد سرپا
نیست ،تصریح کرد :با تعارف نمی شود کارها را
پیش برد.آیت ا« ...موحدی کرمانی» هم گفت :
منتخب مردم که مدیریت اجرایی چهار ساله کشور
را به دست خواهد گرفت باید صالح ،پاک ،فعال ،به
فکر ضعیفان ،اسالم و پیاده کردن قوانین به ویژه
قانون اساسی باشد.

• •دموکراسی مردمی

صدا و سیما – روز گذشته دوازدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین انتخابات

شورای اسالمی شهر و روستا در  63هزار و 500
شعبه اخذ رای سراسر کشور با حضور پرشور مردم
برگزار شد.در این روز سران سه قوه مجریه  ،قضائیه
و مقننه با حضور در شعب اخذ رای  ،آرای خود را به
صندوق ها انداختند  ،حسن روحانی رئیس جمهور
و کاندیدای ریاست جمهوری با حضور در حسینیه
ارشاد  ،سید مصطفی هاشمی طبا در دبستان
پسرانه قاسم زاده  ،سید ابراهیم رئیسی در مسجد
ارشاد شهر ری و سید مصطفی میر سلیم در مسجد
قبای تهران آرای خود را به صندوق انداختند.رئیس
مجلس شورای اسالمی هم از ستاد مرکزی نظارت
بر انتخابات بازدید کرد و رای خود را به صندوق
انداخت .الریجانی رئیس قوه قضائیه هم در حاشیه
انداختن رای خود به صندوق  ،گفت :مردم با حضور
خود پای صندوق های رای همبستگی و حمایت
خود را از نظام جمهوری اسالمی ایران نشان می
دهند و موجبات ارتقای اقتدار ملت را فراهم می
کنند.آیتا ...احمد جنتی رئیس شورای نگهبان
نیز پس از رای دادن گفت :همیشه این گونه بوده
که مردم دعوت مقام معظم رهبری را برای مشارکت
گسترده اجابت میکردند.وی تصریح کرد :مردم
همیشه به دعوت امام خمینی (ره) و رهبر انقالب
توجه داشتهاند و به همین جهت با عقیده و ایمان سر
صندوق شرکت میکنند و میدانند که این وظیفه
شرعی وملیاست.روزگذشتههمچنینپسازپایان
مهلت اخذ رای به دلیل مراجعه زیاد مردم برگزاری
انتخابات برای ساعاتی تمدید شد.

بازتاب رسانه های خارجی ازحضورگسترده ایرانیان پای صندوق های رای
ایرنا  -رسانه های مهم جهان که هفته هاست نگاه
ویژهای به انتخابات ایران دارند ،روز گذشته حماسه
حضور پرشور و گسترده ایرانیان را در انتخابات به
تصویر کشیدند.شبکه تلویزیونی سی ان ان آمریکا
از تهران گزارش داد :حضور مردم ایران در انتخابات
بسیار باالست.خبرگزاری رویترز در گزارشی
اختصاصی از شروع انتخابات ریاست جمهوری ایران
باحضورپررنگایرانیهاخبرداد.اینرسانهانگلیسی
بااشارهبهتشکیلصفوفطوالنیمردمایراندرمقابل
شعب اخذ رای برای انتخاب رئیس جمهوری آینده
کشور نوشت 56 :میلیون نفر از جمعیت بیش از 80

مهر  -بانک مرکزی به منظور پوشش گسترده کارت های اعتباری در کشور و تسهیل بهره مندی
همه اقشار جامعه از تسهیالت بانکی به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها ،طرح «یاراکارت
اعتباری» را ابالغ کرد .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد امکان صدور کارتهای
اعتباری به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها را مقرر سازد.

میلیونی ایران واجد شرایط رای دادن هستند.به
گزارش خبرنگار ایرنا از الجزایر ،اصحاب رسانه و
خبرنگاران الجزایری درنخستین ساعات برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری در ایران تصریح کردند
که ایران تجربه بسیار خوبی در دموکراسی دارد
و انتخابات مختلف را بدون شائبه و بسیار شفاف
برگزار کرده و این انتخابات به خوبی درجریان است
.خبرگزاری آناتولی ترکیه در خبر بخش فارسی و
ترکی خود از حضور مردم ایران در پای  130هزار
صندوق رای در داخل کشور خبر داد و اعالم کرد که
بیشاز 56میلیونایرانیامروزمیتواننددرانتخابات
رای دهند.شبکه خبری و تلویزیونی تی.آر.تی.خبر
ترکیه نیز در گزارشی اعالم کرد که مردم ایران امروز
برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و
روستا به پای صندوق های رای رفتند.بنا به اعالم

این رسانه ،بیش از  56میلیون ایرانی می توانند آرای
خود به نامزدهای مورد نظر را در  130هزار صندوق
پیش بینی شده بیندازند.تلویزیون دولتی عراق هم
دربرنامه ای ویژه با عنوان 'نگاهی به انتخابات ایران'
روند دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را
در ایران دنبال و حضور مقام معظم رهبری در اولین
ساعات رای گیری را مهم ترین موضوع در انتخابات
ایران ذکر کرد.توماس اردبرینک خبرنگار نیویورک
تایمز در تهران در صفحه توییتر خود با اشاره به ادامه
برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری
ایران و تجمع مردم در حسینیه ارشاد ،نوشت :امروز
طوالنی ترین صف را در  15سال حضورم در تهران
دیدم.مدیر خبرگزاری النخیل عراق گفت :برخی
کشورهای عربی همچون عربستان سعودی ،قطر و
امارات باید از دموکراسی ایران بیاموزند و ببینند چه
دیدگاه های مختلفی در این دموکراسی واقعی شرکت
می کنند.خبرنگار روزنامه آمریکایی لسآنجلس تایمز
مستقر در استانبول در صفحه شخصی خود در توییتر
نوشت:ایرانیانمقیماستانبولبرایشرکتدرانتخابات
وریختنرایخود،صفطوالنیتشکیلدادهاند.روزنامه
فرامنطقه ای الشرق االوسط عربستان در شماره امروز
جمعه مشارکت مردم کشورمان در پای صندوق های
اخذ رای را با شکوه و پر شور توصیف کرد.خبرنگار شبکه
فرانسویفرانس 24رایدهندگانانتخاباترارنگارنگ
خواند و در صفحه توییتر خود تصاویری از حضور اقشار
گوناگون پای صندوق های رای منتشر کرد.

تسنیم  -امتحانات نهایی دانشآموزان سال سوم متوسطه و دوره پیش دانشگاهی از روز سهشنبه
دوم خرداد  ۹۶آغاز می شود و تا  ۲۵خرداد ادامه دارد.

قیمت سکه
مهر  -در جریان معامالت بازار آزاد پنج شنبه تهران قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید
با 3هزار و 800تومان کاهش به یک میلیون و  ۲۲۱هزار و  ۸۵۰تومان ،قیمت هر قطعه سکه تمام
بهار آزادی طرح قدیم با ۵هزار تومان افزایش به یک میلیون و  ۱۹۱هزار تومان ،نیم سکه با ۴هزار
تومان افزایش به  ۶۶۱هزار تومان و ربع سکه با  ۱۰۰۰تومان افزایش به  ۳۷۴هزار تومان رسید.

قیمت نفت در مسیر صعودی
خبرگزاری میزان -افزایش امیدواری ها برای کاهش تولید نفت کشورهای بزرگ نفتی جهان و
رفع مازاد عرضه جهانی نفت ،قیمت جهانی نفت را در بازارهای آسیایی باال برد.
قیمت نفت برنت در بازارهای آسیایی با  28سنت یا  0.5درصد افزایش به  52دالر و 79سنت برای
هر بشکه رسید .قیمت این شاخص نفتی طی هفته گذشته نزدیک به چهار درصد باال رفت.

خرید هواپیمای میتسوبیشی منتفی است
ایسنا  -قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بینالملل اعالم کرد فع ً
ال خرید هواپیماهای شرکت
میتسوبیشی ژاپن متوقف شده است و برنامهای برای آن وجود ندارد«.اصغر فخریه» گفت  :در
طول ماههای گذشته بسیاری از شرکتهای ایرانی مذاکرات خود را با شرکتهای هواپیماسازی
بینالمللی آغاز کردند که نهایی شدن قراردادهای ایران ایر با شرکتهای ایرباس و بوئینگ حاصل
این مذاکرات است.

مستمری هیچ مددجوی بهزیستی قطع نشده است
ایرنا -مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور در پی انتشار خبری مبنی
بر قطع شدن مستمری مددجویان گفت  :مستمری  519هزار خانوار تحت پوشش این سازمان
واریز شد«.میرشاه ولد» افزود :این مستمری براساس ماده  79قانون برنامه ششم توسعه تا سه برابر
افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد :این مستمری به حساب سرپرستان خانوارها واریز شد و افزایش سه برابری و
ترمیممستمریمددجویانبهزیستیوکمیتهامدادازمحلهدفمندیرایانههاصورتپذیرفتهاست.
وی خاطرنشان کرد :براین اساس ،مستمری  53هزار تومانی به  148هزار تومان ،مستمری 60
هزار تومانی به  249هزار تومان ،مستمری  71هزار تومانی به  324هزار تومان ،مستمری  82هزار
تومانی به  419هزار تومان و مستمری  100هزار تومانی به  465هزار تومان افزایش یافته است.

ماجراهایشیرین
وپندآموزدرستون

حکایت
هرروزدرصفحه

«همشهریسالم»

