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گوناگون
• •الزامتزریقواکسنمننژیتبرایزائران

مهر -رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت
هاللاحمرازآمادگیکاملپایگاههایهاللاحمر
کشور برای تزریق واکسن مننژیت به زائران حج
تمتع  ۹۸خبر داد .دکتر «حلیساز» گفت :حجاج
کشورهایاسالمیکهدرمناسکحجتمتعحضور
دارند،بایدواکسنمننژیتراتزریقکنند.

• •اعالم رای «هدایتی» در چند روز آینده

صدا و سیما -قاضی رسیدگی کننده به پرونده
حسین هدایتی گفت :حکم این پرونده تا دو سه روز
آینده اعالم خواهد شد« .مسعودی مقام» درباره
ادعای هدایتی مبنی بر تسویه بدهیها گفت:
تاکنوناقدامیانجامنشدهاست.

• •پروندهمسکنمهرتاشهریوربستهمیشود

فارس -معاونمسکن و ساختمان وزارت راه و
شهرسازی با اشاره به طرح اقدام ملی شامل ۴۰۰
هزار واحد مسکونی افزود:این طرح در شهرهای
جدید ،بافت فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی
اطراف شهرها و زمینهایی که داخل شهر قرار
دارد و ممکن است مالک آن دستگاههای دولتی
باشند اجرا میشود .به گفته «حسینی» ،با تالش
مسئوالنتاپایانشهریورامسالپروندهمسکنمهر
بستهخواهدشد.

• •مشموالنغایبمنتظرتمدیدقانون
جریمهنباشند

ایسنا-معاوناحضارواعزامسازمانوظیفهعمومی
ناجا گفت :مشموالن غایب هر چه سریع تر برای
تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند.
سرهنگ «حمیدزاده» افزود :مشموالن غایب
متاهلی که خود را معرفی کنند ،در صورت امکان
دراستانیاشهرستانمحلسکونتهمسرشانبه
کارگیریمیشوند.

• •عرضهپرتقال 3هزاروخیار۲۳۰۰
تومانی

تسنیم -بر اساس نرخنامه جدید سازمان میادین
میوه و تره بار ،امکان خرید  10نوع میوه با قیمت
پنجهزارتومانوکمتردرمیادینمیوهوترهباروجود
داردکهازجملهمیتوانپرتقالجنوبباقیمتسه
هزارتومانرانامبرد.همچنینقیمتخیاررسمیو
کوتاه در میادین میوه و تره بار هر کیلو گرم دو هزار و
 300تومان،نارنگیسههزارولیموشیرینسههزار
و 800توماناست.
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سیاسی و بین الملل

سخنگویسازمانانرژیاتمی:

موضوعهستهایبهشورایامنیتبرودبرجامیدرکارنخواهدبود

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفتوگو با شبکه پرس
تیوی با بیان این که اگر اروپا موضوع هستهای را به شورای
امنیت ببرد ،برجام از بین خواهد رفت ،گفت :چنان چه
اروپاییها برای حفظ برجام کاری نکنند به غنیسازی
اورانیوم پیش از توافق باز میگردیم .به گزارش ایسنا،
«کمالوندی» درباره اقدام اتحادیه اروپا مبنی بر رد مهلت
 ۶۰روزه ایران گفت :ایران حداقل یک سال صبر کرد
تا ببیند کشورهای اروپایی چه واکنشی در قبال خروج
آمریکا از برجام در دستور کار قرار میدهند .آن ها در این
مدت ،وعدههای زیادی دادند اما در عمل و درباره مواردی
همچون ساز و کار مالی SPVیا اینستکس عزم جدی از طرف
اروپاییها مشاهده نشد .آن چه که ما به دنبال آن هستیم،
جز برداشته شدن تحریمها نیست و در این مدت ،اقدامی
جدی از سوی غربیها در این زمینه انجام نشد .وی افزود:

از این رو ،فکر میکنیم که زمان آن رسیده است تا اروپاییها
اقدامی انجام و نشان دهند خواهان تغییر این وضعیت
هستندواینپنجرهایاستکهدربرابراروپاییهاقرارگرفته
است و نباید آن را یک ضرباالجل تعبیر کرد .وی اقدامات

اروپاییها برای حفظ برجام از قبیل راه اندازی اینستکس
را ناکافی و بدون کارایی دانست و تصریح کرد :فکر میکنم
آن ها تمایل دارند کارهایی انجام دهند اما قادر به انجام
آن نیستند .از این جهت ،زمان بیشتری به آن ها دادهایم تا
مشخصشودمیتوانندراهیبرایحلاینمسئلهپیداکنند
یا خیر .اگر اروپاییها میخواهند کاری انجام دهند ،بهتر
است قبل از دیر شدن دست به کار شوند .وی ادامه داد :اگر
اتحادیه اروپا ،این مسئله را به شورای امنیت ببرد ،در واقع
این معاهده از بین خواهد رفت و فکر نمیکنم که دیگر این
معاهده پا برجا بماند .جمهوری اسالمی ایران به طور قطع
اقداماتجدیومحکمیرابرایاحقاقحقملتخودانجام
خواهد داد و هر واکنشی محتمل است .این واکنش ممکن
است خروج از برجام یا هر چیز دیگری باشد .بنابراین ،این
مسئله باید میان سران کشورهای عضو حل شود.

شریعتمداری :برخورد با مدیران دو شغله ادامه دارد

وابستگیبودجهبهدرآمدهاینفتیبه 30درصدرسید

وزیرتعاون،درحاشیهاولینکمیسیونتخصصیشورایعالیاشتغالگفت:برخوردبامدیران
دوشغلهوحقوقبگیراننجومیادامهداردوچنانچهمقاومتکنندعزلمیشوند.بهگزارش
ایرنا«،شریعتمداری»بااشارهبهاینکهتصمیمگیریدربارهمدیراندوشغلهگرفتهشدهاستو
چندنفراقدامبهاستعفانکردندکهعزلمیشوند،ادامهداد:دربارهحقوقهاینجومیحرف
وحدیثهایزیادیزدهشدهاستبنابرایناینوزارتموضوعمربوطبهدستمزدبرپایهقانون
ومقرراترادردستورکارقراردادهاست.بهگفتهوی،دریافتکنندگانوپرداختکنندگان
مقصرهستندواگراضافهبرداشتدارندبایدبرگردانندوچنانچهتعللکنندعزلمیشوند.

ایرنا -معاون اول رئیس جمهور گفت :با تالش های انجام شده در سال های
اخیر میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافت ،اگر
زمانی بودجه دولت  80تا  90درصد به نفت وابسته بود ،این وابستگی امروز به
 30درصد رسید« .جهانگیری» ،در جلسه شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری
به تحریم ها و آثار آن بر بودجه کشور اشاره کرد و افزود :با تالش هایی که طی سال
های اخیر انجام شده میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی
کاهش یافته است.

عرضهشکر ۳۴۰۰تومانی
بدونمحدودیت
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت،
معدن و تجارت در حاشیه جلسه اطالع
رسانی ستاد اقتصاد مقاومتی کشور اعالم
کرد:شکردرمیادینمیوهوترهبارشهرداری
و فروشگاههای منتخب بدون محدودیت
و با قیمت سه هزار و  ۴۰۰تومان در حال
عرضهاست.بهگزارشصداوسیما«،عباس
قبادی» افزود :میزان زیادی از تقاضا برای
شکر وجود داشت که از طریق همکاران
مان در بازرگانی دولتی تامین شد .وی با
بیاناینکهبهاندازهکافیوارداتشکرخام
انجام شده است ،افزود :تولید داخل نیز
شروعشدهاست.

رتبه  7نشریات استانی در کشور

ظریف:تحرکاتمشکوکدرمنطقهباهدفتنشزاییاست
وزیر امور خارجه که به هند سفر کرده است ،روز گذشته پس از دیدار با همتای
هندی خود ،اقدامات و خرابکاری های مشکوک در منطقه را از محورهای مطرح
شده در دیدار با «سوشما سواراج» مطرح کرد و گفت :از قبل پیش بینی این
اقدامات به منظور دامن زدن به تنش در منطقه را کرده بودیم .به گزارش ایرنا،
«ظریف» تاکید کرد :وزیر خارجه هند و دیگر طرف ها نیز بر اهمیت این که ایران
باید از منافع برجام بهره مند شود تاکید و درخواست داشتند اقدامات الزم انجام
شود .ما هم تاکید کردیم جمهوری اسالمی اقدامات خود را در چارچوب برجام
انجام داده است .وی درباره تحرکات اخیر در منطقه هم گفت :در این دیدار درباره
مسائل منطقه و خطرهایی که سیاست های افراد تندرو در داخل حکومت آمریکا
و منطقه تالش دارند بر منطقه تحمیل کنند ،گفت و گو شد .همچنین از نگرانی
ها از اقدامات و خرابکاری های مشکوک در منطقه صحبت شد .به گفته وی،
درباره مباحث مربوط به انرژی ،چابهار و روابط دوجانبه بسیار خوب بین ایران
و هند گفت و گو و تحوالت افغانستان و ضرورت مبارزه با تروریسم نیز تبادل نظر
الزم انجام شد.

رحمانیفضلی:بازاراز
کاالهای اساسی اشباع است
وزیر کشور گفت :هیچ گونه احتکار
کاالهای اساسی گزارش نشده و بازارهای
کشورازکاالهایاساسیاشباعشدهاست.
به گزارش شبکه خبر« ،رحمانی فضلی» با
تاکید بر این که نگرانی هایی در افزایش
قیمت ها به ویژه در نظام توزیع وجود دارد،
افزود :بخش بسیار زیادی از مشکالت در
اینموضوعهابهدلیلنبودمدیریتصحیح
در فضای مجازی است .وی درباره کاغذ
هم گفت :در این بخش مشکل توزیع داریم
و بر اساس گزارش مسئوالن وزارت ارشاد
برخی کاغذهایی که وارد شده است در
مجرای اصلی توزیع نمی شود.

یماندن
واکنش وزارت خارجه به ادعای شروط ایران برای باق 
در برجام
تسنیم -سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در پاسخ به پرسشی
درباره ادعای رویترز مبنی بر گره زدن ماندن در برجام از سوی ایران با فروش یک و نیم
میلیون بشکه نفت در روز ،ضمن رد این خبرسازی گفت :نظرها و مطالبات به حق ایران
در نامه  18اردیبهشت رئیس جمهور کشورمان به سران کشورهای باقیمانده در برجام
بهوضوح و با صراحت بیان شده است« .موسوی» افزود :پرداختن به این گونه خبرسازیها
و گمانهزنیهای ناقص و غیر دقیق در فضای رسانهای و عمومی نهتنها سازنده نیست
بلکه میتواند به تخریب فضای مورد نیاز برای یک دیپلماسی جدی در شرایط کنونی
منجر شود.

حمایت ادامه دار مسکو ازتوافق هسته ای

مهر -سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه از حمایت مسکو از توافق هسته ای با ایران
خبر داد و گفت :موضع «والدیمیر پوتین» درباره برجام مشخص بوده و او بر این باور است که
آمریکا با فشارهای اقتصادی و سیاسی علیه ایران نمی تواند کاری از پیش ببرد« .دیمیتری
پسکوف» افزود :پوتین اعمال سیاست فشار حداکثری را سبب بی نتیجه شدن تالش ها برای
رفع بحران می داند.

پامپئو:میخواهیمایرانرفتارشراتغییردهد

فارس -وزیر امور خارجه آمریکا با بیان این که واشنگتن به دنبال جنگ با ایران نیست و
هدفش تغییر رفتار رهبران ایران است ،گفت :هر آن چه که ایران انجام داده در زمان حضور
آمریکا در توافق هستهای بوده و «ترامپ» رئیس جمهور آمریکا مصمم است تا ایران را مجبور
کند این رفتار را تغییر دهد« .مایک پامپئو» در ادامه ادعاهایش افزود :ایران بزرگ ترین بی
ثبات کننده ثبات خاورمیانه بوده و هدف ما اصالح این وضعیت است.

مقاماروپایی:ازبرجامحمایتمیکنیم

تسنیم -نامزد مطرح محافظه کاران برای عهده داری ریاست کمیسیون اروپایی آینده،
ضمن حمایت از برجام ،انتقاد شدیدی به تکرویهای آمریکا در قبال این معاهده و خروج
یک جانبه واشنگتن از توافق هستهای وارد کرد« .منفرد وبر» در سخنانی خواستار نقش
میانجی گری این اتحادیه در مناقشات اتمی با ایران شد و گفت :اروپا باید قدرت خود را در
پیشبرد دیپلماتیک این مسئله در پیش گیرد تا به این ترتیب این مناقشات تشدید نشود.

نعمتی:حوادثاخیرشیطنتاسرائیلیهابود

ایسنا -سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به جلسه غیر علنی صبح
روز گذشته مجلس گفت که به نظر میرسد حوادث اخیر در امارات ،شیطنت اسرائیلیها
بوده است« .بهروز نعمتی» افزود :یکی از مباحث مطروحه در این جلسه اتفاقاتی بود که در
امارات رخ داد و به نظر میرسد شیطنت اسرائیلیهاست .نظر نظام هم همان نظری است
که وزارت خارجه به عنوان دستگاه رسمی کشور اعالم کرده است.

مجلسبهبطحاییکارتزردداد

باشگاه خبرنگاران  -نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته از پاسخهای وزیر آموزش و
پرورش قانع نشدند .نمایندگان پس از استماع اظهارات بطحایی از پاسخهای او قانع
نشدند و وزیر ،کارت زرد گرفت .الزم به ذکر است سوال ذوالقدر درباره رشد بی رویه
آموزشگاههای آزاد و کتابهای کمک آموزشی بود.

