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گوناگون
• •لغو ممنوعیت صادرات سیب درختی
و پرتقال

مهر -وزیر صنعت ،معدن و تجارت در مکاتبهای
با رئیس کل گمرک ایران موضوع «لغو ممنوعیت
صادرات سیب درختی و پرتقال» را اعالم کرد .در
این مکاتبه آمده است :احترام ًا با توجه به ضرورت
استمرار تولید و تنظیم بازار کشور ،مقتضی است
نسبت به اعمال ضوابط برای کاالهای تعیین
شده اقدام الزم انجام و موارد به گمرکات اجرایی
کشور ابالغ شود.

• • ۱۲۰میلیارد تومان کمک مردم به
سیل زدگان

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت:
تاکنون مردم  ۱۲۰میلیارد تومان از طریق کمیته
امداد به سیل زدگان کمک کردند .به گزارش
صدا و سیما ،فتاح افزود :تا پنج شنبه گذشته
 ۱۲۰میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی
مردم برای سیل زدگان جمع آوری شده است که
 ۴۱میلیارد تومان نقدی و  ۷۹میلیارد تومان در
قالب کاال بود.

• •انتخاب رشته دورههای دکتری؛ از امروز

انتخاب رشته دورههای دکترای تخصصی نیمه
متمرکز سال  ۹۸دانشگا هها و موسسه های
آموزش عالی از امروز آغاز میشود .به گزارش
صدا و سیما ،توکلی سخنگوی سازمان سنجش
آموزش کشور گفت :داوطلبان میتوانند تا سه
شنبه سوم اردیبهشت با مراجعه به سایت اینترنتی
سازمان سنجش برای انتخاب و ثبت کد رشته
محلهای انتخابی اقدام کنند.

• •بهرهمندی رزمندگان از امتیازهای یک
مقطع تحصیلی باالتر

شورای نگهبان طرح استفساریه برخورداری
رزمندگان از امتیازهای مالی و استخدامی یک
مقطع تحصیلی باالتر را تایید کرد .به گزارش
ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسالمی در
 21اسفند ماه  97در پاسخ به استفساریهای
درباره این که آیا رزمندگان با حداقل شش ماه
حضور داوطلبانه در دفاع مقدس از امتیازهای
یک مقطع تحصیلی باالتر ،از مزایای مالی و
استخدامی نیز بهر همند میشوند یا خیر ،آن
را مثبت اعالم کردند و شورای نگهبان نیز روز
گذشته این استفساریه را مغایر با موازین شرع و
قانون اساسی ندانست.
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رئیسجمهوردرمراسمروزارتش:

توهینبهسپاهونیروهایمسلحتوهینبهملتایراناست

توهینبهسپاهونیروهایمسلحتوهینبهملت
بزرگ ایران است .رئیس جمهور در سخنانی
در مراسم روز ارتش گفت :ارتش جمهوری
اسالمی ایران نقش بسیار ارزشمندی در
پیروزی انقالب اسالمی ،در روزهای قبل از
پیروزیانقالبو 22بهمن 57داشت.
بهگزارشصداوسیما،حجتاالسالمروحانی
افزود:اینکارکنانفداکارنیرویارتشبودند
کهدرروزهاییکهامامبزرگواربهایرانبازگشته
بودند و مردم آماده گرفتن آخرین سنگرهای
دشمن بودند به صراحت به پشتوانه انقالب
و امام(ره) در کنار مردم ایستادگی و نقش
ارزشمندخودرادرپیروزیانقالبایفاکردند
و از همان زمان آغاز پیروزی انقالب همواره
ارتش جمهوری اسالمی ایران مورد توجه
ویژه امام بزرگوار و راحل مان قرار داشت.
وی گفت :ارتش در  40سال گذشته همواره
در کنار والیت و مردم بوده و برای پاسداری از
استقالل کشور فداکاری کرده است .دکتر

روحانی افزود :امروز هم می بینید که در بلیه
سیلدربسیاریازاستانهایکشورآنجاکه
مردم نیاز به کمک دارند ارتش ،سپاه ،بسیج،
ناجا و همه نیروهای مسلح ما در کنار مردم و
با مردم مانند افراد عادی این جامعه بدون این
کهشانیتمقامومنزلتخودرادرنظربگیرند

بررسیهای قیمتی بنزین جدی شد
دولت به دنبال ایجاد تغییر در نظام عرضه
بنزینبابازگشتسهمیهبندیودرصورت
موافقت سران قوا ،کاهش فاصله قیمت
تمام شده تامین بنزین با قیمت تکلیفی
عرضه در ماه پایانی بهار است .به گزارش
تسنیم ،در حالی که مجلس شورای
اسالمی در جریان بررسی قانون بودجه

 98در اسفند سال گذشته ،نسبت به هر
گونه افزایش نرخ بنزین یا دونرخی شدن
آن در سال  98رای منفی داده بود ،دولت
همچنان به دنبال رسیدن به راهکاری
برای کنترل مصرف افسارگسیخته
بنزین در کشور است و روی افزایش نرخ و
بازگشت سهمیه بندی تاکید دارد .زمان

برای امداد ،نجات ،اسکان ،کمک به مردم،
بازگشایی راه ها و عبور سیالب ها از همه
امکانات و توان خود استفاده کردند .رئیس
جمهور گفت :به نظر من پس از  30سال که
از جنگ تحمیلی می گذرد و در آن روزها که
ارتش،سپاه،بسیجودیگرنیروهایمردمیدر

اصرار دولت بر موضوع تغییر نرخ بنزین و
بازگشتسهمیهبندی،درستبعدازوقوع
سیالبهای گسترده اخیر ،این تصور و
ابهام را به وجود آورده که آیا دولت به دنبال
تامین نیازهای مالی جبران خسارت های
سیل با افزایش قیمت عرضه بنزین است؟
در طی دو سه روز اخیر که دولت به جای
بردن الیحه به مجلس شورای اسالمی،
درخواست خود را برای بازنگری در
نرخ عرضه بنزین به شورای هماهنگی

کناریکدیگرازکشور،ملت،استقاللوعزتما
بهخوبیدفاعکردندامروزهمروزتبلوروظهور
این هماهنگی و یکپارچگی میان نیروهای
مسلح و مردم است .به گفته وی فکر نمی کنم
در کشوری بتوانیم نمونه این وحدت ،اتحاد و
پیوندبرادریمیاننیروهایمسلحومردمراتا
اینحدشاهدباشیم.
رئیس جمهور نیروهای مسلح را جزو ملت
خواندوگفت:نیروهایمسلحقدرتخودرااز
آن حمایت از مردم می دانند و ملت ،استقالل
و عزت خود را در کنار حضور نیروهای مسلح
میبیند .رئیسجمهورهمچنیناقدامآمریکا
رادرتروریستدانستنسپاهپاسدارانانقالب
اسالمی اقدامی زشت از سوی یک دولت
فریبکار دانست و گفت :با اقدام آمریکایی
ها همه دیدند که مردم یکپارچه کنار سپاه
ایستادندوهمیشههمدرکنارشخواهندبود
بههماندلیلیکهسپاههمیشهکنارمردمبوده
وهموارهخواهدبود.

اقتصادی سران قوا برده ،نمایندگان
مجلسواکنشهایمتفاوتیدربرخوردبا
این موضوع داشتهاند .برخی نمایندگان
از مخالفت قاطع خود و دیگر نمایندگان
از هرگونه افزایش یا تغییر در نحوه و نرخ
عرضهبنزیندرشرایطفعلیخبردادهاند،
اما برخی نمایندگان شرایط امروز کشور و
موضع مجلس را موافق بازگشت سهمیه
بندی بنزین و اعمال تغییر در نرخ عرضه
آن می دانند.

آيتا...رئیسی:

نبایدخاطرهتلخسیلسال ۹۵ازپرداختنکردنخسارتهادرذهنمردمباقیبماند

میزان -رئیس قوه قضاییه در جلسه مدیریت بحران
خوزستان گفت :نباید خاطره تلخ سیل سال  ۹۵از پرداخت
نکردن خسارت ها در ذهن مردم باقی بماند وامیدواریم
با پیگیری که انجام شده است به زودی شاهد پرداخت
خسار تها باشیم و تایید و تاکید آن از سوی مقام معظم
رهبری انجام شده است .آیت ا ...رئیسی ،تصریح کرد:
مسئله بازسازی و برگشت زندگی مردم به حالت عادی

را مسئوالن دنبال خواهند کرد و فکر میکنم در برخی
نقاط وضعیت به گونهای است که به زودی شرایط به حالت
عادی برگردد .به گفته وی نکته مهم این است که بعد از
عبور از مسئله امداد و نجات و پس از عادی شدن وضعیت،
در جلسهای با حضور مدیران یک بازنگری از شرایطی که
ایجاد شد و اقداماتی که باید میشد و اقداماتی که بعد انجام
شد ،شود .وی خاطرنشان کرد :این نگاه به این شرایط ما را

رتبه  7نشریات استانی در کشور

برای مسائل آینده آماده میکند ،در بحث پدافند غیرعامل
در موضوع مدیریت برخورد با بحرانها این موضوع به طور
کامل برای مسئوالن مربوط قابل بررسی است .رئیس قوه
قضاییه تصریح کرد :سوال این است که اگر الی روبیها
انجام میشد این امکان وجود داشت که شدت حادثه را
کاهش داد؟ آیا رسوب گیری به موجب قانون انجام شده
است؟ این سوال هایی است که قابل بررسی است.

سیاسی و بین الملل

اصرار ژاپن بر تداوم خرید نفت از ایران
ژاپنهمچنانمتعهدبهخریدنفتازایراناست،زیراتمامنیازهاینفتیخودراازطریقواردات
تامینمیکند.بهگزارشصداوسیما،تارنمایاسپیگلوبالبهنقلازوزیراقتصادوتجارتدولت
ژاپناعالمکرد:ژاپنهمچنانمتعهدبهاجتنابازتاثیرهایمضرتحریمهایآمریکاعلیهایران
است؛زیرااینکشورنفتیجایگاهمهمیدرامنیتعرضهنفتخامژاپندارد«.هیروشیکسکو»،
افزود:حفظروابطژاپنباایرانبهعنوانیکیازکشورهایتولیدکنندهنفتخامدرجهانبسیار
مهماست،زیراماتمامنیازهاینفتیخودراازطریقوارداتتامینمیکنیم.

وحدت ارتش و سپاه در اوج

سردارسرلشکرجعفریفرماندهکلسپاهبافرماندهکلارتشدیداروگفتوگوکرد.بهگزارش
صداوسیما؛ سردار جعفری گفت :هدف از این دیدار تبریک و نیز تحکیم وحدت میان ارتش و
سپاه است و امیدواریم این برادری ،وحدت و همدلی که توصیه حضرت امام (ره) و مورد تاکید
فراوان مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) است و امروز بین ارتش و
سپاه در نقطه اوج خود قرار دارد ،روز به روز تعمیق بیشتری پیدا کند .امیر «موسوی» هم گفت:
جلسههایمشترکفرماندهانارتشوسپاهبهصورتماهیانهبرگزارودراینجلسهها،راجعبه
نحوهمقابلهباتهدیدهایدشمنانوچگونگیتحکیمبیشترساختاردرونیایندوسازمانگفت
وگووتبادلنظرمیشود.

نامه سیاستمداران کهنه کار اروپایی علیه ترامپ

به گزارش صدا و سيما؛  37نفر از سیاستمداران کهنه کار اروپایی با امضای نامه ای ،از
سیاستهای ترامپ در غرب آسيا انتقاد کردند و از اروپا خواستهاند ،برنامهای مستقل از برنامه
دولت آمریکا برای حل این بحران فلسطین در پیش گیرد .در میان امضا کنندگان این نامه که
خطاب به فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشته است چهره
هایسرشناسیازجملهزیگمارگابریل،دیویدمیلیبندوجکاستراووزیرانامورخارجهاسبق
آلمانوانگلیس،خاویرسوالناهماهنگکنندهاسبقسیاستخارجیاتحادیهاروپا،جمعیدیگر
ازوزیرانامورخارجهپیشینکشورهایاروپاییونیزبرخیفعاالنارشدنهادهایبینالمللیدر
حوزهارتباطباخاورمیانهبهچشممیخورند.

تصمیم ترامپ نیروهای آمریکایی را با خطر جدی روبه رو کرد

فرماندهنیرویزمینیارتشجمهوریاسالمیایرانگفت:تصمیماحمقانهترامپرئیسجمهور
آمریکادرتروریستنامیدنسپاهپاسدارانانقالباسالمی،نیروهایاینکشورراباخطرجدی
روبهروکرد.بهگزارشایرنا،امیر«کیومرثحیدری»افزود:سپاهوارتشیکلشکرالهیوواحد
هستندکهدرمقابلدشمنیهاازنظاممقدسجمهوریاسالمیایراندفاعمیکنند.
ویبابیاناینکهروحواحدیبرارتشوسپاهحاکماست،یادآورشد:هیچفاصلهوتفرقهایوجود
نداردوماتحتفرمانولیامرمسلمینوفرماندهمعظمکلقواهستیم،ارتشوسپاهنیرویییک
دستبرایجانفشانیودفاعازایراناسالمیمحسوبمیشوند.

رویترز :آمریکا تحریم های ایران را کاهش می دهد

رویترزدرمقالهایتحلیلینوشتکهاحتمالکاهشفشاروتحریمهایآمریکاعلیهایرانبهدلیل
نگرانیازافزایشقیمتنفتدربازارهایجهانیقوتگرفتهاست.بهگزارشایرنا،کاخسفید
بایدپیشازاعمالتحریمهایسختترعلیهایرانوونزوئال،هزینههایجانبیواقتصادیآنرا
بسنجدوسرانجامتصمیمبگیردکهآیازیانهایاقتصادیبیشترازمنافعدیپلماتیکارزشداردیا
نه؟درصورتتصمیمکاخسفیدبرایتحریمبیشترنفتایرانوونزوئال،بدونشکصحنهگردان
بازارجهانینفت،عربستانسعودیخواهدبودوهمهچیزبهتصمیمآخراینکشوربرایافزایش
تولیدنفتخاموکنترلقیمتجهانینفتبستگیدارد.

