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گوناگون
• •انتشار تقریظ رهبر انقالب بر کتاب «در
کمین گل سرخ»

فارس -هشتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با
موضوع گرامی داشت یاد و خاطره امیر سپهبد شهید
«صیادشیرازی»وانتشارتقریظحضرتآیتا...العظمی
خامنهای بر کتاب «در کمین گل سرخ» توسط موسسه
پژوهشی ـ فرهنگی انقالب اسالمی برگزار خواهد شد.

• •اسماعیلی :تغییرات قوه قضاییه اتوبوسی
نیست

ایسنا« -اسماعیلی» ،سخنگوی دستگاه قضا در رابطه
با انتشار خبری مبنی بر تغییر دادستان تهران با بیان
این که تا این ساعت تغییری در این حوزه اتفاق نیفتاده
است ،تغییرات در قوه قضاییه همیشه حساب شده،
دقیق و کارشناسی بوده و مانند تغییرات در جریانات
سیاسی نیست که به طور گسترده و اتوبوسی باشد.

• •ارسال پیامک انبوه ممنوع است

مهر« -حقی» معاون امور پستی ،ارتباطی و فناوری
اطالعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
گفت :بر اساس مصوبه  ۲۱شورای عالی فضای مجازی
و آییننامههای مربوط به آن که توسط وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی تهیه شده ،ارسال پیامک انبوه ممنوع
است.

• •اکران «رحمان  »۱۴۰۰متوقف شد

شبکه خبر -اکران فیلم سینمایی «رحمان »۱۴۰۰
ساخته منوچهر هادی به دلیل تخلف در اکران نسخه
اصالح نشده ،متوقف شد.

• •حق بیمه شخص ثالث خودروهای سواری

تسنیم -شورای عالی بیمه ،نرخ حق بیمه پایه شخص
ثالث را در سال  98برای وسایل نقلیه  15درصد بیش
از نرخهای مورد عمل سال  97تعیین کرد.

• •تمدید مهلت پرداخت عوارض آزادراهی

مهر« -میرشفیع» معاون ساخت و توسعه آزادراههای
شرکت ساخت گفت :مهلت پرداخت عوارض
الکترونیکی آزادراهها تا  ۱۰اردیبهشت  ۹۸تمدید شد.

• •افزايش تسهیالت ساخت مسکن

صدا و سیما« -علمداری» مدیر اعتبارات بانک مسکن
از افزایش پرداخت تسهیالت ساخت به انبوه سازان
دارای صالحیت خبر داد و گفت :صنعتی سازان ۱۴۰
میلیون تومان و فناوریهای نوین  ۱۷۰میلیون تومان
تسهیالت با سود  ۱۸درصد دریافت میکنند.
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ظریف:اروپاییهابهانهایبرایآغازنکردناینستکسندارند
وزیرامورخارجهایرانروزگذشتهدرحاشیهمراسمرونماییاز
سایتدیپلماسیاقتصادیوزارتامورخارجه،تعللاروپایی
ها در عملیاتی شدن ساز وکار مالی اروپا با ایران را غیر قابل
قبولدانست.بهگزارشایرنا«،ظریف»گفت:اعالمراهاندازی
اینستکس توسط اروپا یک اقدام مقدماتی است و اروپایی ها
بهانهایبرایآغازنکردنرسمیکارمالیخودباایرانندارند.
وی افزود :اروپایی ها اردیبهشت سال گذشته پس از خروج
یک جانبه آمریکا از توافق برجام تعهدات متعددی را مطرح
کردند که برای شروع اجرای آن تعهدات نیاز بود اینستکس
(ساز و کار مالی اروپا و ایران) راه اندازی شود .وی با بیان این
که معتقدیم اروپایی ها باید برای مدت زیادی تالش کنند تا
بتوانندتعهداتخودشانرادرقبالبرجامانجامدهند،ادامه
داد:اروپاییهابسیارعقبهستندونبایداینطورتصورکنند

کهجمهوریاسالمیایرانمنتظرآنهامیماند.ویباردیگر
باتاکیدبراینکهاروپاییهادرعملیاتیشدناینستکسعقب
هستند،تصریحکرد:برایراهاندازیاینسازوکارنیازبودکه
ماسازوکارمتناظریرادرایرانراهاندازیکنیم.اینسازوکار

رتبه  7نشریات استانی در کشور

هفته گذشته راه اندازی شد و االن اروپایی ها بهانه ای برای
شروع کار ندارند .وی همچنین در بخش دیگری از سخنان
خوددربارهاقدامغیرحقوقیآمریکادربارهقراردادننامسپاه
پاسدارانانقالباسالمیدرفهرستسازمانهایتروریستی
افزود :به دبیر کل سازمان ملل متحد وشورای امنیت این
سازمان در باره غیر قانونی بودن این اقدام آمریکا و سیاست
های بسیار غلط واشنگتن در منطقه نامه نوشتم .به گفته
وی،درصحنهروابطدوجانبه،پیامهاییبرایوزیرانخارجه
کشورهادربارهایناقدامارسالخواهدشدکهضروریاست
موضعگیریتوسطکشورهاانجام وتذکرهایالزمبهوزیران
خارجه داده شود مبنی بر این که اقدام بی سابقه و خطرناک
ایاالت متحده آمریکا علیه نهاد نظامی رسمی یک کشور چه
عواقبیداشتهاستوخواهدداشت.

سیاسی و بین الملل

الریجانی :هنوز مسئله داعش رفع نشده است
تسنیم«-الریجانی»رئیسمجلسشورایاسالمیحساسیتایتالیادربارهبرقراریصلحوامنیت
درمنطقهراموضوعیپسندیدهدانستوگفت:بحرانهایمختلفیدرمنطقهوجودداردوهنوز
مسئلهداعشنیزرفعنشدهاست،عالوهبرآنبحرانهایجدیدی،ایجادشدهکهیکضلعمهاجرت
است،کمااینکهبحرانالجزایر،سودانولیبیدراینزمینهازاهمیتبسزاییبرخورداراست.

عراقچی :پاریس شفاف سازی کند

فارس -سید عباس «عراقچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در واکنش به توییت
«جرارد آرود» سفیر فرانسه در واشنگتن که شامگاه شنبه در حساب توییترش مدعی شده
بود ،بعد از برجام دلیلی برای غنیسازی اورانیوم توسط ایران وجود ندارد ،نوشت« :اگر
توییتهای جرارد آرود موضع فرانسه است ما با نقض عمده هدف و مقصود برنامه جامع
اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه 2231شورای امنیت مواجه هستیم و پاریس باید فوری
شفاف سازی کند ،در غیر این صورت ما اقدام الزم را انجام می دهیم».

تکرار ادعای بیاساس پمپئو علیه ایران

پاسخ 4وزیربهنمایندگانمجلس

سیل در مجلس

وضع استانهای سیلزده با حضور چهار وزیر و رئیس
سازمان مدیریت بحران ،رئیس سازمان هواشناسی و
رئیس جمعیت هالل احمر در نشست مجلس بررسی
شد.بهگزارششبکهخبر،وزیرکشوردراینجلسهادامه
همکاری دستگاه ها درباره رفع مشکالت ناشی از سیل
اخیرراخواستارشدوباتاکیدبرکوتاهشدندورهبازسازی
ونوسازیمناطقسیلزدهگفت 25:استاندرگیرسیل
بودند که در نوع خود بی نظیر بود و سبب شد در هر یک
از این استان ها با شدت و حدت متفاوت درگیر مسائل
و مشکالت زیادی از جمله آب گرفتگی ،تخریب منازل،
مساکن ،واحدهای تولیدی ،مزارع ،پل ها ،جاده ها و راه
هاباشیم«.رحمانیفضلی»بااشارهبهجابهجاییجمعیت
در 250روستا و بخش هایی از شهرها تاکید کرد :پس از
این نیز باید آمادگی الزم برای بارندگی های احتمالی و
نیزذوببرفهادراردیبهشتماهداشتهباشیموموضوع

بازسازی ،نوسازی و تامین خسارت به عنوان اصلی ترین
دغدغه مردم در محور توجهات قرار گیرد .وی درباره
برآورد خسارت سیل گفت :تاکنون رقم  30تا  35هزار
میلیارد تومانی برای آن پیش بینی شده است .وزیر نیرو
هم گفت :بیش از دو هزار و 100میلیارد تومان خسارت
به شبکه ها وارد شده است« .اردکانیان» افزود1.5 :
درصدروستاهایخسارتدیدهبهدلیلنبوددسترسی،
برق ندارند و همچنین  1.5درصد روستاها با مشکل
برقراری شبکه آب مواجه هستند .وزیر راه و شهرسازی
نیز با اشاره به این که در سیل های اخیر جاده ها و ابنیه
های فنی با خسارت های سه هزار و  520میلیاردی رو
به رو شده و 14هزار کیلومتر از جاده های کشور آسیب
دیدهاست،گفت:تاکنونبیشاز 14هزارکیلومترجاده
کشورشاملفرعی،روستاییواصلیدربیشاز 68هزار
نقطه دچار آسیب شده است« .اسالمی» از تخریب150
هزار واحد مسکونی در شهر و روستاها خبر و ادامه داد:
موضوع مهمی که در دستور کار قرار دارد و در شورای
عالیشهرسازیبهآنخواهیمپرداخت،جانماییشهرها
و روستاها و حریم رودخانه هاست .وزیر جهاد کشاورزی
هم از خسارت  13هزار میلیارد تومانی سیل اخیر به

در تماس تلفنی جداگانه با  5استاندار

جهانگیری :دستگاهها تا زمان الزم در آماده باش باشند
معاون اول رئیس جمهور روز گذشـته در تماس های تلفنی با استانداران هرمزگان ،سیستان
و بلوچسـتان ،کرمان و خراسـان های رضـوی و جنوبی ،بر آمادگـی همه جانبه در اسـتانهای
درگیر با سیل و مناطق در معرض طغیان رودخانهها تاکید کرد و خواستار آماده باش دستگاه
های امدادی تا هر زمان الزم شـد .به گـزارش ایرنا« ،جهانگیری» از اسـتانداران این اسـتان ها

بخش کشاورزی خبر داد و گفت :سه هزار میلیارد تومان
آن مربوط به کشت و صنعت در خوزستان است و با توجه
به آب های روان در استان ،هنوز هم خسارت ها ادامه
خواهد داشت« .حجتی» بیشترین خسارت را مربوط به
حوزهزراعت،باغبانی،دام،جایگاههایدام،زنبورعسل
و مرغداری ها دانست و افزود :خزانه های برنج مردم در
گلستانومازندرانازبینرفتهاست.
رئیس سازمان هواشناسی نیز با تاکید بر این که این
سازمان  72ساعت قبل از وقوع سیل های اخیر،
اطالعیه و اخطارهای الزم را صادر کرده است ،اما پیش
بینی  15روز قبل انجام نشد زیرا صحت آن ها قابل
اعتماد نیست ،گفت :از  25اسفند  97تا  13فروردین
امسال ،سه سامانه جوی فعال در کشور منجر به رخداد
سیالب ،آبگرفتگی ،رانش زمین و بارش برف در برخی
از مناطق شد .به گفته «تاجبخش» ،از نظر خشکسالی
به طور تقریبی برای بازه یک ساله  65درصد و برای بازه
 10ساله به طور تقریبی  90درصد کشور تحت تاثیر
خشکسالی است ،بنابراین به نظر می رسد که همچنان
کشور تحت تاثیر خشکسالی است و هنوز وارد ترسالی
نشده ایم.

خواستبادرنظرگرفتناحتماالت،امکاناتوظرفیتاستانها،توانخودرابرایجلوگیری
از بروز خسـارت های جانی و مالی به مردم به کار گیرند و دسـتگاه های امدادی و کمک رسان
را تا هـر زمان کـه الزم اسـت در حالت آمـاده بـاش کامل نگـه دارنـد .وی بر هماهنگی دسـتگاه
ها در چارچوب مصوبه های جلسـه سـتاد مدیریت بحران اسـتان تاکید کرد و با اشـاره به پیش
بینی های سـازمان هواشناسـی ،خواسـتار به کارگیری تمهیدات برای کاهش خسارت های
احتمالی شد .اسـتانداران این اسـتان ها نیز گزارشـی از آخرین اقدامات انجام شده به معاون
اول رئیس جمهـور ارائه کردنـد و از آمادگی همه جانبه برای مواجهه با سـیل خبـر دادند.

ایسنا« -مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا ادعایی مبنی بر حمایت ایران از فعالیت
حزبا ...در آمریکای جنوبی مطرح کرد و گفت :شکی در این نیست .پول ایران در آمریکای
جنوبی برای حمایت از حزبا ،...حمایت از سازمانهای مجرمانه برون مرزی ،حمایت از
تالشهای در راستای تروریسم در سراسر منطقه صرف میشود ما شاهد عملکرد ایران
هستیم که بزرگترین کشور حامی تروریسم است و این تهدید جهانی است.

جایگاه منطقه ای ایران افزایش یافته است

ایرنا« -آالن عون» عضو فراکسیون لبنان قدرتمند (لبنان القوی) در پارلمان این کشور با
بیان این که جایگاه منطقه ای ایران افزایش یافته و این یک امر طبیعی است و نمی توان آن
را انکار کرد ،گفت :جایگاه منطقه ای ایران به طرز پیش بینی نشده ای بزرگ و مطرح شده
است و البته باال رفتن جایگاه ایران تاثیرهای خود را داشت ،به همین دلیل در این شرایط
تهران نیاز به گفت و گو و دستیابی به تفاهم های جدید در منطقه و کشورهای عربی دارد.

 7وزارتخانه بی وزیر و  52استعفا در دولت ترامپ

شبکه خبر -هفت سازمان و وزارتخانه در دولت کنونی آمریکا به صورت «سرپرستی» اداره
می شود؛ 52نفر از مقامات کابینه ترامپ نیز از ابتدای دوره ریاست جمهوری او بر کنار شده
یا استعفا کرده اند.

ورود کاروان جدید کمک های مردمی عراق به ایران

صداوسیما-کاروانجدیدکمکهایمردمیعراقبامحوریتهیئتحشدالشعبیصبحروز
گذشتهباهماهنگیکنسولگریايراندربصرهازشلمچهواردایرانشدوهمزمان«ابومهدی
مهندس» فرمانده بسیج مردمی عراق برای دیدار با مسئوالن خوزستان و بازدید میدانی از
مناطق سیل زده وارد ایران شد .این محموله شامل  50کامیون مواد غذایی و بهداشتی،
 15دستگاهآمبوالنسبههمراهکادرپزشکی 9،فروندقایقودیگراقالملجستیکیاست.

کار اجرای انتخابات مجلس آغاز شده است

ایسنا« -موسوی» مدیر کل انتخابات وزارت کشور با اشاره به این که کار برگزاری انتخابات
تماهاجرایمراحل
مجلسشورایاسالمیدروزارتکشورآغازشدهاست،گفت:ازاردیبهش 
انتخابات بر اساس تقسیمبندی زمانی وزارت کشور آغاز و اجرای تقسیم بندی زمانی با دستور
وزیرکشورشروعمیشود.

