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گوناگون
• •بیماریاپیدمیدرمناطقسیلزدهنداریم

صدا و سیما« -نمکی» وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی بر اجرای پرقدرت طرح تحول
سالمت به منظور کاهش هزینههای درمان برای
مردم تاکید کرد و گفت :با برنامه ریزی منسجم تا این
لحظه بیماری اپیدمی قابل توجهی در مناطق سیل
زده نداشته ایم.

• •کاهشتولیدگندمنداریم

صداوسیما«-حجتی»وزیرجهادکشاورزیباتاکید
بر این که خسارت های وارد شده به مزارع گندم در
سیل اخیر باعث کاهش تولید این محصول نشده
است ،گفت :برداشت این محصول آغاز شده است و
کمبودی در تولید نداشته ایم و به طور قطع برداشت
امسالبیشازنیازکشورخواهدبود.

• •صندوقهابایددوبارهاحیاشود

شبکه خبر« -الریجانی» رئیس مجلس شورای
اسالمی با اشاره به این که انحالل صندوقهای
ورشکسته،پاککردنصورتمسئلهاست،گفت:باید
بارفعاشکاالت،آنهارادوبارهاحیاکرد.

• •چارهاینباشد«اینستاگرام»رافیلتر
میکنیم

فارس« -جاویدنیا» معاون امور فضای مجازی
دادستان کل کشور با بیان این که اتفاقات اخیر و
مسدودشدنصفحهشخصیبسیاریازمسئوالنما
در اینستاگرام بزرگ ترین بیاحترامی به ملت ایران
است ،گفت :دولت اگر راهی به جز فیلترینگ دارد
ورود و بر آن اعمال حاکمیت کند؛ اما اگر راهی باقی
نمانده،چارهایجزفیلترشدناینستاگرامنیست.

• •ادامه واردات گوشت با ارز 4200تومانی

ایرنا«-رحمانی»وزیرصنعت،معدنوتجارتبهادامه
واردات گوشت با ارز چهار هزار و 200تومانی اشاره
کرد و گفت :تاکنون ارز چهار هزار و  200تومانی از
وارداتگوشتبرداشتهنشدهاستوهمچنانگوشت
بااینارزواردمیشود.

• •تماسبرایصدورکارتبیمهسالمت
کالهبرداریاست

ایرنا«-منتقمیراد»مدیرکلحراستسازمانبیمه
سالمتگفت:بیمهسالمتبازاریابیتلفنینداشتهو
تماسهایتلفنیبامحتوایصدورکارتهوشمندیا
بیمهتکمیلیسالمت،کالهبرداریاستوموردتایید
سازمانبیمهسالمتنیست.
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فرماندهمعظمکلقوادردیدارفرماندهانارتشونیرویزمینی:

دستبرادریارتشوسپاهحرکتیزیباپسازحرکتزشتآمریکاییهابود
حضرت آیت ا ...خامنهای فرمانده معظم
کل قوا ظهر روز گذشته در دیدار فرماندهان
ارتشونیرویزمینی،ارتشامروزرامتدینتر
و کارآمدتر از همیشه خواندند و با تجلیل از
حضور موثر و حیاتی ارتش و نیروهای مسلح
در امدادرسانی به سیلزدگان و همچنین با
تاکیدبرلزوماتحادروزافزوننیروهایمسلحو
زیباخواندندستبرادریارتشوسپاهپساز
اقدامزشتآمریکاییهاعلیهسپاهخاطرنشان
کردند :هر کاری که دشمن را عصبانی کند،
خوب و درست است و در مقابل همگان باید
از هر کاری که دشمن را جری و روحیه آن را
تقویتکند،اجتنابکنند.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیدفترمقاممعظم
رهبری،حضرتآیتا...خامنهایدرایندیدار
باتبریکروزارتشونیرویزمینیبهکارکنان
خدوموافتخارآفرینارتشوخانوادههایآنان،
نیروهای مسلح را از «مظاهر و عناصر قدرت
ملی» خواندند و خاطرنشان کردند :البته در
بسیاریازکشورهاحتیدرکشورهایمدعی
آزادی و حقوق بشر ،نیروهای مسلح عنصر
اقتداردیکتاتورهاوبرخوردباملت هاهستند،

همچنان که این روزها نمونه آن در قضیه
شنبههایپاریسقابلمشاهدهاست.
رهبر انقالب اسالمی نیروهای مسلح
را در منطق اسالم و جمهوری اسالمی،
«حصارهایی امن برای ملت» برشمردند و
افزودند :نیروهای مسلح در زمان جنگ،
در مقابل تهاجم دشمن با دانش ،تجربه و
فداکاری ،سینه سپر و آن را منکوب و وادار
به عقب نشینی میکنند و در زمان صلح نیز
با کارآمدی و آمادگی کامل ،مایه اطمینان و

آرامش خاطر ملت هستند و به همین دلیل،
دشمنان به دنبال بر هم زدن آرامش مردم از
طریق مضطرب نشان دادن نیروهای مسلح
هستند.ایشانامدادرسانیارتشونیروهای
مسلحبهمردمدرحوادثطبیعیرایکحضور
موثروحیاتیخواندندوگفتند:درسیلاخیر،
نیروهای مسلح با همه وجود و امکانات در
اختیارشانبهکمکمردمشتافتند،بهطوری
که در استان گلستان ،ارتش حتی قبل از
حضور ستاد مدیریت بحران ،در محل حادثه

رئیس جمهور:

ماهیت پلید سران آمریکا مشخص شد

رئیس جمهور روز گذشته در جلسه هیئت دولت با تبریک
اعیاد شعبانیه و میالد با سعادت امید سعادت انسانها و
آینده درخشان جامعه بشری حضرت مهدی موعود(عج)،
با اشاره به وقوع سیل اخیر در کشور آن را بدترین آزمایش
تاریخی برای هیئت حاکمه آمریکا دانست و گفت :سران
رژیم آمریکا ماهیت خود را افشا کردند .در حالی که اگر
عاقل بودند باید اعالم میکردند که به دلیل سیل به وقوع
پیوسته در ایران ،تحریم را برای یک سال معلق میکنیم،
آنوقتبودکهمردمشایدباورمیکردندکهآنهاعلیهملت
ایراننبودند.
بهگزارشایرنا،حجتاالسالموالمسلمین«روحانی»افزود:
اگرآمریکاچنینکاریمیکرد،معلوممیشدآنچهراجعبه
خباثتآمریکاوضدیتباملتایرانعنوانمیکنیم،اشتباه
است،اماآمریکاییهادرموضوعسیلنهتنهااعالمکردندکه

کمکنمیکنیم،بلکهاجازهندادندحتیمردمکمکهای
نقدیخودراازطریقبانکهابرایهاللاحمرایرانارسال
کنند و با این اقدام خباثت ،ضد بشر بودن آمریکا و ماهیت
پلیدسراناینکشورمشخصشد.ویازآغازبازسازیهابا
فرماندهیوزیرکشوردرقرارگاهبازسازیونوسازیمناطق
سیلزده خبر داد و گفت :مردم این مناطق نباید نسبت به
جبران خسارت ها نگرانی داشته باشند چرا که دولت با
افتخاردراینمسیرتالشخواهدکرد.
وی با تاکید بر این که جبران خسارت و تحمل آسیب
دیدن و از بین رفتن لوازم منزل بسیار سخت است ،افزود:
بارندگیهایاخیرهرچندمشکالتیرابرایزندگیمردم
ایجاد کرده و دولت هم برای جبران خسارت ها مشکالت
بسیاری خواهد داشت ،اما حیات را به کشور بازگردانده
است .وی با قدردانی از رهبر معظم انقالب به دلیل پاسخ

حاضر شد .حضرت آیت ا ...خامنه ای ،ثبت
تصاویریازخدماتمتواضعانهنیروهایارتش
بهمردمراسببماندگاریاینبرگهایزرین
درحافظهتاریخدانستندوافزودند:اینکهیک
سرهنگ ارتش خم شود تا فردی سالخورده
با قدم گذاشتن بر دوش او سوار وسیله نقلیه
شود،جلوههاییازصداقتارتشدربیانشعار
«ارتشفدایملت»است.
رهبر انقالب اسالمی ارتش را به برکت
جمهوری اسالمی ،ارتشی «مکتبی» و
«نمایشگاهی از ارزش های اسالمی»
برشمردند و خاطرنشان کردند :نمونههایی
همچون شهیدان بابایی و صیاد شیرازی در
ارتش وجود دارد که از لحاظ کارآمدی و در
عین حال تعهد ،تواضع ،فداکاری و گریختن
ازنامونشان،قابلارائهوالگوبرایملتوبلکه
امت اسالمی هستند و این روحیه و ارزش ها
بایدروزبهروزتقویتشود.
برای اطالع از ادامه سخنان حضرت آیت ا...
خامنهایرهبرانقالباسالمیبهپایگاهاطالع
رسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی
 www.leader.irمراجعهکنید.

بهنامهدولتبرایاستفادهازاعتباراتصندوقتوسعهملی
به منظور جبران خسارتها و نیازی که در این بخش وجود
دارد ،افزود :مقام معظم رهبری در دیداری که حضوری
خدمتایشانبودم،فرمودندکهمعتقدمبایدازصندوقدر
زمینهجبرانخسارت هایمردمکمکشود.
وی با اشاره به این که براساس برآوردها حدود  40هزار
میلیارد تومان خسارت ها به بخشهای مختلف وارد شده
که البته این رقم با بررسی دقیق خسارتهای سیل در
خوزستانممکناستافزایشیابد،ادامهداد:دولتتاحد
ممکن از امکانات بودجهای خود برای جبران خسارت ها
استفاده و گزارش آن را به مقام معظم رهبری ارائه خواهد
کرد و هر میزان که نیاز باشد از اعتبارات صندوق توسعه
ملی استفاده میکنیم .وی با اشاره به این که بخش بزرگی
از جبران خسارت های ناشی از سیل در توان بودجه دولت
قرار ندارد و باید صندوق به کمک بیاید ،افزود :باید صنعت
بیمهرابرایاینگونهحوادثدرآیندهتوسعهدهیموراهحل
اساسیدراینگونهحوادثصنعتبیمهاستکهبایدتقویت
شودوگسترشیابد.

رتبه  7نشریات استانی در کشور

سیاسی و بین الملل

درباره قیمت بنزین تصمیمی نگرفتهایم
صداوسیما«-واعظی»رئیسدفتررئیسجمهوردرحاشیهجلسهدولتدربارهدونرخیشدن
بنزینوافزایشاحتمالیآنگفت:قیمتبنزینازچهارسالگذشتهتاکنونثابتمانده،ایندر
حالیاستکهمصرفروزانهبهباالی 90لیتروآخرهفتههاحتیبهباالی100لیترهمرسیدهکه
بسیارباالستوبایدچارچوبیباشدتااینمصرفمدیریتشودو فشاریرویخانوادههانباشد.

سپاه ،اظهارات سعید قاسمی را تکذیب کرد

ایسنا -در پی انتشار ویدئویی اینترنتی از «سعید قاسمی» یکی از بازنشستگان سپاه درباره
استفاده از پوشش هالل احمر در جریان جنگ بوسنی و واکنش جمعیت هالل احمر کشور و
برخینمایندگانمجلسشورایاسالمی،سردارسرتیپدوم«رمضانشریف»سخنگوومسئول
روابط عمومی کل سپاه گفت :اظهارات «سعید قاسمی» که مدتی داوطلبانه در بوسنی حضور
داشتهاستوسالهایزیادیهمازبازنشستگیویمیگذرد،دیدگاهیشخصیوبدوناعتبار
استکهموردتاییدسپاهپاسدارانانقالباسالمیهمنیست.

سرلشکر باقری در فضای مجازی صفحه ای ندارد

ایرنا-درپیانتشارخبربستهشدنصفحاتمنتسببهفرماندهانارشدنظامیازجملهسردار
سرلشکرپاسدار«باقری»توسطاینستاگرامکهدربخشهایخبریرسانههابازنشرشدهاست،
ستاد کل نیروهای مسلح اعالم کرد :همان گونه که بارها اعالم شده است رئیس ستاد کل
نیروهایمسلحدرفضایمجازیوشبکههایاجتماعیهیچصفحهایندارد.

دیدار ظریف با رئیس جمهور ترکیه

صداوسیما -دکتر «ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشته با «رجب طیب» اردوغان
رئیسجمهورو«مصطفیشنتوم»رئیسمجلسملیترکیهدیداروگفتوگوکرد«.ظریف»در
کنفرانسخبریمشترکباهمتایترکیهایخودازموضعگیریمعقولوقانونیترکیهدربرابر
تحریمهایآمریکاعلیهایرانواقدامواشنگتنضدسپاهپاسدارانتشکرکرد«.چاووشاغلو»وزیر
خارجهترکیههمدراینکنفرانسخبریگفت:مابرمخالفتمانباتحریمهایتحمیلیبرایران
کهبهملتایرانآسیبمیزندتاکیدکردیم.سپاهپاسدارانایرانسازمانیتروریستینیستو
امیدواریمآمریکاازتصمیمخوددراینبارهصرفنظرکند.

ضربات مهلک به عناصر اخالل در سیستم بانکی و ارزی

تسنیم -مدیر کل اطالعات سیستان و بلوچستان از ضربات مهلک سربازان گمنام امام
زمان(عج)بهعناصرشبکهاخاللدرسیستمبانکیوارزیدراستانخبردادوگفت:باایناقدام
ازخروج ۳۰۰میلیونیوروارزدولتیجلوگیریشد.

جزئیات سفر «عمران خان» به تهران

تسنیم«-عمرانخان»نخستوزیرپاکستانیک شنبهاولاردیبهشت،سفردوروزهخودرابه
همراههیئتعالیرتبهبهکشورمانآغازمیکند.وییک شنبهفرودگاهنورخانراولپندیرابه
مقصدفرودگاههاشمینژادمشهدمقدسترکمیکندوپساززیارتحرممطهرامامرضا(ع)
به تهران میآید .مذاکرات رسمی مقامات ایران و پاکستان در روز دوشنبه در تهران و همچنین
دیداربامقاماتعالیکشورازبرنامههایاینسفراست.

انهدام  ۲۰تیم تروریستی در سال گذشته

میزان -مدیر کل اطالعات کردستان گفت :در سال گذشته با ضربه به  ۲۰تیم وابسته به
گروهکهایتکفیریب هویژهداعش،بیشاز ۱۰۰نفرازعواملعملیاتی-پشتیبانیموردرصد
واقداماطالعاتیقرارگرفتند.

