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گوناگون
• •آغازانتخابرشتهداوطلباندکترا

ایسنا-داوطلباندانشگاهآزادکهدرآزمونسراسری
دوره دکترای تخصصی سازمان سنجش آموزش
کشور شرکت کرده اند ،میتوانند از امروز تا ساعت
 ۲۴دوشنبه  ۱۶اردیبهشت ماه برای انتخاب رشته
اقدامکنند.

• •قیمتنانبهزودیمشخصمیشود

میزان«-مقدم»رئیساتحادیهنانوایانسنتیبااشاره
بهاینکهاتحادیهآنالیزقیمتودرخواستهایخودرا
به دولت ارائه داده است ،گفت :به زودی جلسه هایی
برگزاروقیمتنانتعیینتکلیفخواهدشد.

نباالست
• •چربیخون ۲۵درصددانشآموزا 

مهر« -حریرچی» معاون کل وزارت بهداشت با بیان
اینکهازهر ۱۰نوجوانودانشآموزهشتنفر،روزانه
کمترازنیمساعتفعالیتورزشیدارند،گفت:چربی
نکشورباالست.
خون ۲۵درصددانشآموزا 

• •دادگاهحسینفریدونبرگزارشد

فارس-دادگاهحسینفریدونروزگذشتهدرمجتمع
قضاییکارکناندولتبهصورتغیرعلنیوبهریاست
قاضیعالیشاهبرگزارشد.

• • 40هزارتومانجریمهبرایاستفادهاز
بوقهاینامتعارف

فارس -سرهنگ «عابدی» جانشین پلیس راهور
تهرانبزرگگفت:تولیدصداینامتعارفیاناهنجار
از بوقهای شیپوری ،لوله اگزوز ،سامانه صوتی یا
بلندگوینصبشدهدروسایلنقلیه 400هزارریال
جریمهدارد.

• •کاهش ۲۰درصدیهزینهسفرعتبات

مهر« -آقایی» مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج
و زیارت گفت :رایگان شدن صدور روادید زائران
عتبات؛کاهش ۲۰درصدیهزینهسفرزمینیو۱۵
درصدیهزینهسفرهواییوهمچنینافزایشتعداد
زائرانرابهدنبالداشتهاست.

• •پیشبینیتولید ۱۴میلیونتنگندم

صدا و سیما« -اسفندیاری پور» مجری طرح گندم
وزارتجهادکشاورزیگفت:برآورداولیهتولیدگندم
دراسفندماهسالگذشته ۱۴میلیونو ۷۰۰هزارتن
بودکهباتوجهبهخسارتهایناشیازبارندگیهای
شدید تاکنون  ۳۵۰تا  ۷۰۰هزار تن کاهش تولید را
تخمینمیزنیم.
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توافقبرتشکیلنیرویواکنشسریعدرمرزایرانوپاکستان
رئیسجمهورروزگذشتهدرنشستمشترک
با نخست وزیر پاکستان با تاکید بر این که
ایران و پاکستان تصمیم گرفتند برای مبارزه
مشترک با تروریسم در مرزها نیروی واکنش
سریع تشکیل دهند ،گفت :درباره این مهم
توافق و مقرر شد همکاری های امنیتی دو
کشورونیروهایمرزبانیواطالعاتیافزایش
یابد.بهگزارششبکهخبر«،روحانی»بااشاره
به یکی از محورهای گفت وگویش با عمران
خان درباره امنیت مرزها گفت :در ماه های
گذشته شاهد تنش هایی در مرز مشترک
توسط تروریست ها بودیم اما خوشحالیم که
طرف پاکستانی همه گروهک های فعال
در منطقه را تروریست می داند و با آن ها به
عنوان تروریست برخورد خواهد کرد .وی
دو مرحله مذاکره خصوصی و عمومی با
نخست وزیر پاکستان را گام جدید در روابط
دو کشور دانست و ادامه داد :مصمم هستیم
این روابط را توسعه دهیم و تاکید کردیم که
هیچ کشور ثالثی نمی تواند این روابط را
تحت تاثیر قرار دهد به ویژه این که ظرفیت
های دو طرف برای ارتقای مناسبات تجاری

اقتصادی بسیار باالست .وی با تاکید بر این
که ایران آماده است نیازمندی های پاکستان
را در زمینه نفت و گاز تامین کند ،گفت :امروز
صادرات برق از طرف ایران به پاکستان
وجود دارد و به نخست وزیر این کشور اعالم
کردیم آماده ایم این صادرات را به  10برابر
افزایشدهیم.بهگفتهوی،اقداماتنادرست
آمریکا در منطقه به ویژه در قدس ،بلندی
های جوالن و توهین به سپاه پاسداران نیز
در این مذاکرات مورد تبادل نظر قرار گرفت.

استخدام شهرداریها فقط از طریق
انتشارآگهیعمومی
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال دو بخشنامه
استخدامی از سازمان شهرداریها و نیز دو بخشنامه
استخدامی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور ،مقرر
کرد استخدام شهرداریها ،بر اساس قانون باشد .به گزارش
مهر ،به دنبال شکایت های متعدد از برگزاری آزمون داخلی
برای استخدام پیمانی در شهرداریهای کشور و درخواست
ابطال بخشنامههای صادره در این باره ،هیئت عمومی دیوان
عدالتاداریپسازبحثوبررسیوباتوجهبهاینکههماکنون
استخدامرسمیوپیمانیدردستگاههایاجراییفقطازطریق
انتشارآگهیعمومیوبرابریفرصتهاامکانپذیراستومقرره
ای برای تبدیل وضع کارکنان قراردادی به پیمانی در قوانین
حاکم پیش بینی نشده است و به علت ایجاد تبعیض و مغایر
بودن با اصل  ۲۸و بند  ۹اصل  ۳قانون اساسی ،مقررههای
موردشکایتراقابلابطالتشخیصداد.بهاینترتیبسازمان
شهرداریها و دهیاریها موظف هستند برای استخدام نیرو،
با رعایت ضوابط قانونی و از طریق انتشار آگهی عمومی بدون
تبعیضوبرابریفرصتهااقدامکنند.

نخست وزیر پاکستان هم در نشست خبری
با رئیس جمهور کشورمان گفت :از انقالب
ایران حمایت می کنیم و در پاکستان جدید به
دنبال چنین انقالبی هستیم که فاصله فقرا و
اغنیا را کاهش دهیم.
«عمران خان» خطاب به «روحانی» گفت:
مهم ترین دلیل سفر من به کشور شما این بود
که احساس کردم اگر مسئله تروریسم بین
دو کشور وجود نداشت ،اختالفات افزایش
پیدا نمی کرد و ما در پاکستان از تروریسم

هجوم ملخها دفع شده است
رئیس سازمان حفظ نباتات با اشاره به این که تاکنون هیچ
آسیبی به محصوالت کشاورزی براثر هجوم ملخها وارد نشده
است ،گفت :با این که در استانهای هرمزگان و سیستان و
بلوچستان با ریزشهای جدیدی درباره ملخها مواجه بودیم،
اقدامات برای مقابله با این آفت انجام شده است و پیش از این
که به زمینهای کشاورزی برسند در عرصه منابع طبیعی دفع
شده اند .به گزارش صدا و سیما« ،محمد رضا درگاهی» افزود:
درباره تامین اعتبار مبارزه با این آفت نیز مشکلی وجود ندارد و
اقداماتموردنیازبهمنظورتخصیصاعتبارالزمبرایاینمهم
انجامشدهاست.

طرح حمایت از سپاه در مقابل آمریکا
اصالح شد
عضوکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسشورای
اسالمی از اصالح طرح حمایت از سپاه در مقابل آمریکا خبر
داد و گفت :با توجه به این که طرح دو فوریتی تقویت جایگاه
سپاه در برابر آمریکا در دستور کار روز گذشته مجلس قرار
داشت ،پیش از جلسه علنی ،رئیس مجلس اعالم کرد برخی

رتبه  7نشریات استانی در کشور

رنج می بریم و طی  12تا  13سال گذشته،
 70هزار تلفات جانی داشته ایم .وی با تاکید
بر این که ما دستاوردهای بسیاری در مبارزه
با تروریسم داشته ایم ،تصریح کرد :طیوف
سیاسی در پاکستان به این نتیجه رسیده اند
که نباید اجازه دهیم گروه های شبه نظامی از
خاک ما ،علیه کشورهای دیگر و برای انجام
اقدامات تروریستی استفاده کنند .وی با
اشاره به جایگاه این کشور و ایران در منطقه
افزود :دو کشور می توانند در ایجاد صلح و
ثبات در افغانستان نقش موثری ایفا کنند.
وی به وضعیت کشمیر هم اشاره و اضافه کرد:
کشمیر راه حل نظامی ندارد و اگر مشکل آن
حل شود تجارت در منطقه برقرار می شود،
اینبرایایرانهمبسیارمناسباستچوناز
طریق پاکستان می تواند به هند متصل شود.
وی همچنین بر ضرورت افزایش مناسبات
ایران و پاکستان تاکید کرد و با یادآوری حادثه
تروریستی اخیر در کشورش افزود :می دانیم
ایران نیز از این حادثه رنج می برد به همین
دلیل رئیس امنیت کشورم را همراه خود
آوردمتاباهمتایانخوددرایرانمالقاتکند.

مواد این طرح ممکن است تبعات حقوقی داشته باشد و در
مناسبات با همسایگان تاثیرگذار باشد .به گزارش تسنیم،
«نقوی حسینی» با بیان این که نظر «الریجانی» بر این بود تا در
این طرح اصالحاتی اعمال شود ،افزود :پس از ارجاع طرح به
کمیسیون،کمیتهپیگیریموضوعباحضورمعاونوزارتامور
خارجه ،معاون حقوقی سپاه ،معاون حقوقی وزارت دفاع از
سازمان اطالعات سپاه و وزارت اطالعات تشکیل جلسه داد
و طرح را اصالح کرد.

هزار وام ۲۰میلیون تومانی برای ازدواج
مدیر عامل صندوق بازنشستگی از پرداخت هزار وام ۲۰
میلیون تومانی ازدواج به منظور تسهیل ازدواج فرزندان
بازنشستگان خبر داد و گفت :این وام با سود ۹درصد و به هزار
نفر از بازنشستگان کشوری که عقدنامه فرزند آنها سال 97
به ثبت رسیده است ،اعطا خواهد شد .به گزارش میزان ،سید
«میعادصالحی»افزود:اولویتدریافتاینوامبابازنشستگانی
است که کمترین میزان دریافتی حقوق را دارند و منابع وام از
محل صرفهجویی در هزینههای جاری صندوق تامین شده
است .به گفته وی ،شیوه ثبت نام و اعطای این تسهیالت به
زودیاعالممیشود.

سیاسی و بین الملل

مخالفت چین با تحریمهای آمریکا علیه ایران
تسنیم-سخنگویوزارتخارجهچیندرواکنشبهتصمیمواشنگتنبرایلغومعافیتواردات
نفتایرانازسویمشتریان،باانتشاربیانیهایتاکیدکرد:پکنهموارهبااعمالتحریمهاییک
جانبهآمریکاعلیهایرانمخالفتکردهاست«.گنگشوانگ»افزود:همکاریهایدوجانبهپکن
باتهرانبراساسقانوناست.

پامپئو دخالت نظامی آمریکا در ایران را رد کرد

تسنیم«-مایکپامپئو»وزیرخارجهآمریکادردیدارباگروهیازرهبرانجامعهآمریکاییوایرانی
گفته است که ایاالت متحده به هیچ وجه به دنبال تغییر نظام سیاسی ایران از طریق مداخله
مستقیمنظامینیست.دولتآمریکاخیلیمراقبومحتاطاستکهازواژهوزبان«تغییرنظام»
درایراناستفادهنکندودولتترامپهیچطرحوبرنامهایبرایدخالتنظامیدرایرانندارد.

قالیباف :پذیرفتن  FATFبه ضرر است

ایسنا«-قالیباف»عضومجمعتشخیصمصلحتنظامدرحسابرسمیخوددرتوییترپذیرش
لوایحچهارگانه FATFرابهضررکشورارزیابیکردونوشت:درشرایطفعلی،پذیرفتنتوصیههای
،FATFبهطورقطعبهضررماست.

وزیر دفاع به روسیه می رود

ایسنا -امیر سرتیپ «حاتمی» وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران به دعوت رسمی ارتشبد
«سرگئیشویگو»وزیردفاعفدراسیونروسیهامروزبرایسخنرانیدرکنفرانسامنیتیروسیه
واردمسکومیشود.دراینسفرپیرامونمسائلدوجانبهمنطقهایوبینالمللیمذاکرهمیشود.

الیحه اعطای تابعیت از مادر ایرانی در مجلس

ایرنا«-جهانگیری»معاوناولرئیسجمهورازارسالالیحهایبهمجلسبرایاعطایتابعیت
ازمادرایرانیبهفرزندانخبردادوگفت:پیشازاینتنهااعطایتابعیتایرانیازپدرامکانپذیر
بود،اماالیحهایبهمجلسفرستادیمکهفرزندانبتوانندازمادرایرانینیزتابعیتدریافتکنند.

استفاده از تنگه هرمز محدود شود ،آن را خواهیم بست

مهر-دریادار«تنگسیری»فرماندهنیرویدریاییسپاهپاسدارانانقالباسالمیبااشارهبهاین
که تنگه هرمز بر اساس قوانین بینالمللی یک گذرگاه دریایی است و اگر از استفاده از آن منع
شویم،آنراخواهیمبست،گفت:سپاهپاسدارانبرایدفاعازانقالباسالمیتاسیسشدودفاع
ازانقالباسالمیایرانحدومرزیندارد؛تغییرفرماندهکلسپاهپاسداراننیزهیچارتباطیبه
تصمیماخیرآمریکاندارد.

اطالعات کافی برای استیضاح ترامپ وجود دارد

تسنیم« -ماکسین واترز» نماینده ایالت کالیفرنیا در اظهاراتی با بیان این که کنگره باید برای
استیضاحترامپتالشخودراافزایشدهد،گفت:شواهدواطالعاتکافیدرگزارش«رابرت
مولر»بازپرسویژهپروندهروسیهوجودداردتابراساسآنبتوانیماستیضاحدونالدترامپرئیس
جمهورایاالتمتحدهراپیشببریم.

تهران و اسالم آباد مصمم به همکاری

ایرنا«-خالدمحمود»سفیرپیشینپاکستاندرایرانبااستقبالازسفر«عمرانخان»بهتهران
تاکیدکرد:اینسفرنشاندهندهعزمراسخدوکشوربرایهمکارینزدیکدرمسیرتقویتصلح
وثباتدرمنطقهاستواینسفر،فرصتیطالییرابرایمقاماتدوکشوربرایرسیدنبهمنافع
واهدافمشترکدرمنطقهفراهمکردهاست.

