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گوناگون
• •افتتاحسیودومیننمایشگاهبینالمللی
کتاب

ایرنا -سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب
تهران روز گذشته با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمیایران،وزیرفرهنگچینوسفراونمایندگان
فرهنگی این کشور در مجموعه چهل سرای مصالی
امامخمینی(ره)افتتاحشد.

• •افزایشبیماریهایاسکلتیعضالنی

مهر«-عبداللهی»دانشیارگروهفیزیوتراپیدانشگاه
علوم بهزیستی و توان بخشی ،با اشاره به ابتالی
ساالنه  ۱۶۰هزار نفر به سکته مغزی در ایران ،از
کاهش سن ابتال به بیماریهای اسکلتی عضالنی
درکشورخبردادوگفت:باافزایشمیانگینسنیدر
کشوربیماریهاییمانندآرتروزمفاصلوسکتهمغزی
افزایشیافتهاست.

• • 35هزارمیلیاردتومانخسارت سیل

شبکه خبر« -رحمانی فضلی» وزیر کشور در حاشیه
بیستمین جلسه اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی
گفت :بر اساس برآوردهای انجام شده در سیل اخیر
حدود 35هزارمیلیاردتومانخسارتواردشدهاست.

• •پرداختافزایشحقوقفرهنگیان

میزان -معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت
آموزش و پرورش با اشاره به افزایش حقوق ۴۰۰
هزارتومانیفرهنگیانگفت:اینپرداختبهصورت
علیالحساب انجامشده است و نیازمند طی مراحل
اداریوقانونیبودکهیک شنبههفتهجاریپیگیری
واجراشد.

• •چگونگیپرداختعائلهمندیبازنشستگان

صداوسیما-براساسضوابطاجراییقانونبودجه
،۹۸صندوقبازنشستگیکشوریموظفاستبرای
پرداختکمکهزینهعائلهمندی،اوالدوعیدیبرای
بازنشستگاندستگاههایاجراییاقدامکند.

• •درخشان:کمبوددارویینداریم

ایرنا« -درخشان» معاون درمان سازمان تامین
اجتماعی گفت :هیچ کمبود دارویی در داروخانه
هایمراکزملکیوابستهبهاینسازمانوجودندارد.

• •سعیدقاسمیاحضارشد

مهر« -اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه از شکایت
سپاه و هالل احمر از «سعید قاسمی» و احضار او
خبرداد.
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دولتموظفبهپیگیریاقدامآمریکاعلیهسپاه

نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته مجلس و در ادامه
بررسی طرح دو فوریتی اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه
پاسداران انقالب اسالمی به عنوان سازمان تروریستی از
سوی آمریکا ،ماده  9این طرح را با  162رای موافق از 204
نماینده حاضر تصویب کردند .به گزارش ایرنا ،نمایندگان در
اینمادهدولتجمهوریاسالمیایرانراموظفکردندضمن
اعتراض و اقدام حقوقی به تصمیم غیر قانونی ایاالت متحده
آمریکا در تروریست نامیدن سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در مراجع بین المللی ،از طریق مراودات دو جانبه و چند جانبه
با کشورها و رایزنی با مجامع و سازمان های بین المللی از
حداکثر توان خود برای بی اثر کردن اقدام آمریکا در نقض
مصونیت حاکمیتی ارکان دفاعی جمهوری اسالمی ایران
استفاده کنند .نمایندگان مجلس شورای اسالمی ماده 10

این طرح را با  180رای موافق از  206نماینده حاضر تصویب
کردند که بر این اساس ،سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف
استمنابعموردنیازبرایاجرایاینقانونراساالنهدربودجه
سنواتی دستگاه های مجری این قانون پیش بینی و تخصیص

پرداخت ۴۰۰هزارتومانافزایشحقوق

رئیسسازمانبرنامهوبودجهکشورباابرازتاسفازواریزنشدن 400هزارتومانافزایش
حقوقفروردینماهدربرخیسازمانهایدولتی،دستگاههایاجراییرامكلفكردتا
پایاناینهفتهمبلغیادشدهرابهحسابكاركنانواریزكنند.
به گزارش شبکه خبر« ،نوبخت» در بخشنامهای اعالم کرد :با وجود محدودیتهای
مالی در ماه ابتدای سال ،۹۸تمهیدات الزم برای پرداخت حداقل ۴۰۰هزار تومان به
صورت علی الحساب بابت افزایش حقوق فروردین به کارکنان دولت اعم از شاغالن و
بازنشستگانبهخزانهداریکلاعالمشد.ویبابیاناینکهبرخیدستگاههایمشمول
برایپرداختافزایشمذکورتاکنوناقدامنکردهاند،افزود:ضمناعالمغیرموجهوغیر
مسئوالنه بودن این تاخیر ،باید دستگاههای اجرایی تا پایان هفته برای پرداخت۴۰۰
هزارتومانعلیالحساببهافرادذی نفعودراولینفرصتبرایصدوراحکامکارگزینی
براساس مصوبههای هیئت دولت اقدام کنند .پس از این تسویه علی الحساب ،مبالغ
افزایشحقوقشاغالنوبازنشستگانبایدبهطورکاملازتاریخاولفروردینبهصورت
ماهانهپرداختشود.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی در نشست خبری که به مناسبت هفته کار و کارگر
برگزار شد ،با اشاره به روند افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین
اجتماعیوباتاکیدبراینکههرچهافزایشهاراسریعتراعمالکنیمبهتراست،گفت:
میزان این افزایش  ۱۳درصد به عالوه  ۲۶۱هزار تومان نقد است .سال  ۹۸مبلغ
۱۷هزار میلیارد تومان بابت افزایش دستمزدها متحمل هزینه شدیم که البته ساز و
کارهاآمادهاست تابعدازتصویبدرهیئتدولتآنرااجراکنیمومابهالتفاوتافزایش
حقوقهارانیزدرماههایبعدمیپردازیم.بهگزارشایسنا«،زدا»افزود:بازنشستههای
ما دو دسته حداقلی بگیر و دیگر سطوح درآمدی هستند که میزان افزایش حقوق
حداقلیبگیران توسطشورایعالیکارمشخصمیشودوبرایدیگرسطوحدرآمدی
جلسهای با حضور کانون بازنشستگان برگزار شد و ما پنج سناریو داشتیم و در نهایت
با همین سناریو موافقت شد .به گفته وی ،مصوبه هیئت مدیره تامین اجتماعی را
گرفتهایم و اگر هفته بعد مصوبه هیئت دولت را بگیریم افزایش حقوق را از اردیبهشت
اعمال میکنیم که تحول بزرگی است.

تاآخرهفته

برنج گران نمیشود

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با تاکید بر این که بازار برنج
خارجی تحت کنترل است و به اندازه نیاز برنج وجود دارد،
گفت :در آستانه ماه مبارک رمضان افزایش قیمتی نخواهیم
داشت .به گزارش میزان« ،کشاورز» در پاسخ به این که آیا
کاهش واردات عامل افزایش قیمت برنج ایرانی است،
افزود :به هیچ عنوان این موضوع صحت ندارد ،اگر واردات
برنج کاهش داشت به طور قطع بر قیمت اثر میگذاشت ،اما
بررسیها نشان میدهد که برنج خارجی جزو اقالمی بود که

ازاردیبهشت

نهباکمبودمواجهشدونهقیمتآنافزایشیافت.بهگفتهوی،
اگر دولت برنامهای برای اختصاص ارز دارد باید برای برنج که
قوت غالب شش دهک مردم و اقشار آسیب پذیر است نیز این
اختصاص را در نظر بگیرد و به سمت اختصاص ارز نیمایی
برای این کاال نرود.

طرح جدید نوسازی تاکسیهای فرسوده
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور به اجرای
پایلوت طرح جدید نوسازی تاکسیهای فرسوده اشاره کرد.
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 100درصد را صادر کند .آنان همچنین ماده  11این طرح را
با  170رای موافق از  210نماینده حاضر تصویب کردند .بر
اساس این مصوبه ،دولت و دستگاه های مشمول این قانون
موظف هستند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به
کمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیبرایطرحدرمجلس
شورای اسالمی ارائه کنند.
نمایندگان مجلس ماده  12طرح اقدام متقابل در برابر اعالم
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان سازمان تروریستی
توسط ایاالت متحده آمریکا را با  171رای موافق از 210
نماینده حاضر تصویب کردند .در این ماده وزارت اطالعات و
دیگر دستگاه های اطالعاتی موظف شدند اسامی افرادی را
کهدراینتصمیممشارکتداشتهاندشناساییوبهقوهقضاییه
معرفی کنند تا اقدام قانونی مقتضی انجام شود.

اعمالافزایشحقوقمستمریبگیران

رتبه  7نشریات استانی در کشور

سیاسی و بین الملل

محکومیت  ۸۰اخالل گر اقتصادی
صدا و سیما 80 -نفر از اخالل گران اقتصادی ،پولی ،ارزی و در بخش ارزاق عمومی محکوم
شدهاندکهاحکامشاندرمرحلهاجراست«.اسماعیلی»سخنگویجدیدقوهقضاییهدراولین
نشست خبری به اقدامات شعب ویژه رسیدگی به پرونده اخالل گران در نظام اقتصادی اشاره
کرد و افزود :قضات شعبه ویژه رسیدگی به پرونده اخالل گران ارزی با صالبت و اقتدار و بدون
اغماض به این پرونده ها رسیدگی کردند و به امر رسیدگی نیز ادامه می دهند ،طوری که امروز
شعبویژهبهبیشاز 80پروندهاخالل گراناقتصادی،پولی،ارزیودرارتباطباارزاقعمومی
رسیدگیکردواحکامقطعیمحکومیتآنهاصادرشدودرمرحلهاجراست.

ترامپیسم امنیت جهانی را به مخاطره انداخته است

صدا و سیما-وزیردفاعکشورماندربدوورودبهمسکوبااشارهبهاینکهامروزجهانبامسائل
مختلفامنیتیروبهروستکهشایدمهم ترینآنهاترامپیسمباشد،گفت:درکنفرانسامنیتی
مسکودربارهضرورتمقابلهباپدیدهترامپیسمکهامنیتجهانیرابهمخاطرهانداختهبامقامات
کشورهایمختلفگفتوگومیکنیم.امیرسرتیپ«امیرحاتمی»ترامپیسمرادارایمشترکات
فراوان با نازیسم دانست و افزود :در ترامپیسم نیز ویژگی هایی مانند خودخواهی ،ظلم و زیرپا
گذاشتناصولانسانیوقواعدبینالمللیدیدهمیشودکهامنیتجهانرابامخاطراتجدی
مواجهکردهاست.

تشدید تروریسم اقتصادی نشانگر استیصال آمریکاست

به گزارش ایسنا« ،مرتضی ضامنی» گفت :بر اساس این طرح
مقررشدشرکتبهینهسازیمصرفسوختازمنابعماده۱۲
رفع موانع تولید ،یارانه به تاکسیرانی اختصاص دهد و شرکت
خودروساز نیز قرار است  ۱۰۰دستگاه خودرو تولید کند .وی
افزود :هفته آینده پیش فاکتورهای این  ۱۰۰دستگاه خودرو
صادر خواهد شد و اگر پایلوت آن نیز با موفقیت انجام شود و
شرکت خودروساز همراهیهای الزم را داشته باشد ،بخشی
ازایناختالفقیمتخودروتوسطشرکتبهینهسازیمصرف
سوخت تامین می شود و به رانندگان تاکسی نیز فشاری وارد
نخواهدشد.

ایرنا -وزیر امور خارجه روز گذشته در توییتر خود نوشت :تشدید تروریسم اقتصادی علیه مردم
ایران نشانگر استیصال و دستپاچگی رژیم آمریکا و شکست های مزمن اذناب و شرکای جرم
منطقه ای آن است« .ظریف» خطاب به رئیس جمهور آمریکا نوشت :آقای ترامپ؛ میراث داران
تمدنکهنایرانیراهبردخودرابراساسراهنماییخارجیهاچهبرسدبهآمریکاییهاتعیین
نمیکند.

رویای آمریکا تعبیر نخواهد شد

صدا و سیما -وزیر نفت روز گذشته در مجلس با تاکید بر این ک ه آمریکاییها مطمئن باشند
خواب و رویایشان در به صفر رساندن صادرات نفت ایران هیچ گاه تعبیر نخواهد شد ،گفت:
بیانیه آمریکاییها و هم پیمانانشان مبنی بر این که میتوانند برای نفت ایران جایگزینی پیدا
و خال آن را پر کنند نشان از شکنندگی چنین تهدیدهایی دارد« .زنگنه» تاکید کرد :آنها که
درباره نفت ایران بیانیههایی صادر و برخی هم با آنها همراهی میکنند بدانند دود چنین
اقداماتی به چشم خیلیها خواهد رفت به ویژه این که بازار نفت بسیار شکننده و غیر قابل
پیش بینی است.

اروپا به ابراز تاسف بسنده کرد

مهر« -کاسیانچیچ» سخنگوی اتحادیهاروپا روز گذشته در واکنش به تمدید نشدن معافیت
تحریمیواشنگتنعلیهتهرانبهابرازتاسفبسندهکردوگفت:ماازبیانیهایاالتمتحدهمبنیبر
خودداریازتمدیدتماممعافیتها،متاسفیم.ایناقدامبیشازپیشاجرایبرنامهجامعاقدام
مشترک(برجام)راتضعیفمیکند.تازمانیکهایرانبهاجرایکاملوموثربرجامادامهدهد،ما
بهعنواناتحادیهاروپا،بهپایبندیبهاینتوافقادامهخواهیمداد.

سنتکام در فهرست نیروهای تروریستی قرار گرفت

ایرنا-فرماندهیمرکزیآمریکادرغربآسیا(سنتکام)،نیروهاوسازمانیانهادهایتحتاختیار
اینفرماندهیباتصویبنمایندگانمجلسشورایاسالمیدرفهرستنیروهایتروریستیقرار
گرفتوهرگونهکمکبهآنهاهمکاریدراقدامتروریستیاست.

