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گوناگون
• •اجرایرمزدومیکبارمصرفبهتعویقافتاد

ایسنا -اجرای طرح رمز دوم یکبار مصرف که قرار
بود از ابتدای خرداد ماه اجرایی شود ،برای مدتی به
تعویقافتاد.

• •عرضهبلیتقطا ربرایعیدفطر

صدا و سیما -بر اساس برنامهریزی شرکت راهآهن
جمهوری اسالمی ایران ،فروش بلیت قطارهای رجا
برای عید سعید فطر از  ۱۱تا  ۳۱خرداد ماه ساعت
 ۱۱صبح ۲۸اردیبهشتماهازطریقهمهروشهای
فروشبهصورتهمزمانآغازمیشود.

• •افزایشواممسکنروستاییواشتغال زایی

شبکه خبر -تسهیالت یارانه ای قابل اعطا بابت
بازسای و نوسازی اماکن مسکونی روستایی به 40
میلیونتومانافزایشیافتکهاینتسهیالتبامعرفی
بنیادمسکنبهبانکهایعاملقابلپرداختاست.
همچنیناعضایشورایپولواعتبارباافزایشسقف
فردی تسهیالت قرض الحسنه اشتغال زایی به 50
میلیونتومانموافقتکردند.

• • 10هزارتاکسینوسازیمیشود

ایرنا -مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی شهری گفت:
امسال نوسازی  10هزار تاکسی آغاز می شود.
«ضامنی» افزود 20 :میلیون تومان تسهیالت برای
نوسازی تاکسی ها کافی نیست ،با بانک ها در حال
مذاکره هستیم که تسهیالت اعطایی به 40میلیون
تومانافزایشیابد.

• •رشد 3برابریزوالعقلی

شبکه خبر -سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد:
تعدادافرادیکهبهزوالعقلیناشیازبیماریآلزایمر
مبتال می شوند تا سال  2050سه برابر خواهد شد.
محققان می گویند :زندگی سالم از جمله ورزش
کردن ،سیگار نکشیدن ،کنترل دیابت و چربی و ...
خطرزوالعقلراکاهشمیدهد.

• •بقاعجعلیتخریبمیشود

ایرنا-مدیرکلبقاعمتبرکهواماکنمذهبیسازمان
اوقاف و امور خیریه گفت :هشت هزار بقاع متبرکه
معتبرودارایسندوشناسامهموردتاییداینسازمان
درکشوروجوددارد.حجتاالسالم«نوروزپور»افزود:
در صورت تایید کارشناسان این سازمان مبنی بر
جعلیبودنبرخیبقاعبدونسندوشناسنامهمعتبر،
پسازانجاممراحلقانونیایناماکنتخریبیاتغییر
کاربریدادهمیشود.
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آغازتوقفبرخیتعهداتبرجامی
اجرای برنامههای مربوط به توقف برخی تعهدات
کشور در برجام که در بیانیه شورای عالی امنیت
ملی بر آن تاکید شد ،آغاز شده است .به گزارش
صدا و سيما ،یک مقام مطلع در سازمان انرژی
اتمی گفت :توقف برنامههای مربوط به رعایت
سقف تولید اورانیوم غنی شده و همچنین تولید
بدون محدودیت آب سنگین در تاسیسات اراک

سیاسی و بین الملل

حمایتآلمانازتوافقبینالمللیبرجام

که در دوره  ۶۰روزه مربوط به گام اول بر انجام
آن تاکید شده ،برنامههایی است که با جدیت
دنبال میشود .وی افزود :طی روزهای جاری
برای آگاهی افکار عمومی از اقدامات انجام شده،
برنامههایی برای بازدید نمایندگان رسانههای
گروهی از تاسیسات فعال در نطنز و اراک پیش
بینی شده است که به زودی اعالم خواهد شد.

صدا و سیما « -کلور برشتولد» سفیر آلمان در تهران روز گذشته در دیدار «امیر
عبداللهیان» دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیر کل امور بینالملل گفت :آلمان همواره از
توافق بینالمللی برجام حمایت میکند و برای بقای آن از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.

جبههآمریکایی-صهیونیستیراشکستمیدهیم

ابالغبرنامهتعمیقساختداخلیقطعاتخودرو

پیاز زیر ۴هزار تومان

وزیر صنعت در ابالغی به دو معاون خود ،بر استفاده از ظرفیت حداکثری
سرمایههای انسانی کشور برای تعمیق ساخت داخل قطعات مصرفی و وارداتی
تاکید کرد .به گزارش مهر« ،رحمانی» در ابالغیه خود خطاب به فرشاد مقیمی
«معاون امور صنایع وزارتخانه» و محمد باقر عالی «معاون وزیر و رئیس هیئت عامل
ایدرو» ،درباره تعمیق ساخت داخل قطعات مصرفی و وارداتی گفت :ضروری است
با فراخوان عمومی از طریق رسانههای گروهی برای اطالع رسانی جامع به منظور
استفاده از ظرفیت حداکثری سرمایههای انسانی کشور اقدام الزم انجام شود تا
با حمایت از صنعت گران و کارگران کشور گامهای عملی نیز در مقابله با جنگ
اقتصادی و جلوگیری از خروج ارز برداریم.

قیمت پیاز درجه یک در میادین میوه و تره بار بعد از مدتها به زیر چهار هزار تومان
رسید .به گزارش صدا و سیما ،قیمت  ۱۴محصول از جمله پیاز زرد و سفید ،خیار
کوتاه و گلخانهای و گوجه فرنگی بوتهای در میادین میوه و تره بار کاهش یافت.
بر اساس این گزارش ،هر کیلو گرم پیاز زرد و سفید درجه یک سه هزار و ۸۰۰و
دست چین چهار هزار و ۸۰۰تومان ،سیب زمینی انباری درجه یک چهار هزار
و  ۱۰۰تومان و دست چین چهار هزار و ۷۰۰تومان و گوجه فرنگی گلخانهای
هر کیلو گرم پنج هزار و  ۵۰۰تومان در میادین میوه و تره بار به فروش میرسد.
همچنینانواعمحصوالتدست چینشاملبادمجانوبادمجاندلمههرکیلوگرم
سه هزار و ۱۰۰و خیار گلخانهای چهار هزار تومان عرضه میشود.

وزیر ارشاد خبر داد:

عرضه ۱۰هزار تن کاغذ
طی 2هفتهآینده
دولتموافقاستانیشدن
انتخاباتمجلساست
تسنیم -معاون پارلمانی رئیسجمهور در
حاشیه جلسه هیئت دولت گفت :دولت با
طرح استانیشدن انتخابات مجلس موافق
است«.حسینعلیامیری»افزود:نمایندگان
مجلس شورای اسالمی طرحی تهیه کرده
بودند که دارای احکام متعددی از جمله
استانی برگزار شدن انتخابات در مجلس

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم کرد
که طی یکی دو هفته آینده حدود شش تا
 ۱۰هزار تن کاغذ ترخیص و به بازار عرضه
میشود .به گزارش ایسنا« ،صالحی»
درباره موضوع کمبود کاغذ در ما ههای
اخیر در بازار گفت :دالیل مختلفی در
این زمینه تاثیرگذار است و همان طور
که می دانید تولید ما در کاغذ بسیار کم
است بنابراین نیاز به واردات داریم و باید

در زمینه خودکفایی ،از قبل اقدامات
الزم را انجام میدادیم .وی با بیان این که
نیاز کاغذ ما در سال حدود  ۴۰۰هزار تن
است ،ادامه داد :از این مقدار کاغذ مصرف
سالیانه ،میزانی که در بخش نشریات و
روزنامه ها با توجه به تیراژشان مورد نیاز
است ،حدود  ۸۰تا  ۱۰۰هزار تن است .به
گفته وی ،گفت وگوهای مختلفی در دولت
با تاکید مقام معظم رهبری مطرح شد و دو

محور برای تصمیم گیری از آن بیرون آمد و
موجب شد کاغذ مطبوعات و نشر با همان
ارز چهار هزار و  ۲۰۰تومانی عرضه شود.
وی از ترخیص حدود شش تا  ۱۰هزار تن
کاغذ طی یک تا دو هفته آینده از گمرکات
و عرضه به بازار خبر داد و افزود :حدود ۲۰
تا  ۳۰هزار تن کاغذ هم در مسیر است که
به کشور برسد و با این واردات مشکل رفع
خواهد شد.

شورای اسالمی است که دولت هم با آن
موافقبود.

اختصاصی ،مهم ترین حوزههای شفافیت
را مورد توجه قرار داده است.

الیحهشفافیتتصویبشد

بیماریهاییکهمانعسفرحج
میشود

و مواردی که سبب جلوگیری از سفر زائران
میشود،گفت:اعتیادیکیازاینموارداست،
همچنینبیماریهایاعصابورواندرحدی
کهفرددچارجنون،اسکیزوفرنی،شیزوفرنی
و  ...شود مانع انجام سفر است .مبتالیان به
سرطانهایپیشرفتهوکنترلنشده،آلزایمر
حاد و بیمارانی که در حال طی کردن دوران
نقاهت خود هستند هم جزو مواردی هستند
کهامکانسفرحجراندارند.ویافزود:بانوان
باردار نیز به دلیل شرایط جسمی که دارند
نمیتواننددرسفرحجحاضرشوند.

ایرنا -هیئت وزیران در جلسه روز گذشته
به ریاست حجت االسالم والمسلمین
«روحانی» رئیس جمهور ،با بررسی مواد
دیگری از الیحه شفافیت ،کار بررسی
و تصویب این الیحه را به پایان رساند.
این الیحه در دو سطح تکالیف عام و

رتبه  7نشریات استانی در کشور

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت
هالل احمر ،بیماریها و موارد ممنوعه را
برای سفر حجاج اعالم کرد .دکتر «حلی
ساز»،شایعترینمشکالتزائرانرامربوطبه
افزایشفشارخوندانستودربارهبیماریها

ایرنا -وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گردهمایی پیش کسوتان اطالعات و
عملیات لشکر محمد رسول ا( ...ص) تاکید کرد :ملت ایران طعم تلخ شکست را به جبهه
آمریکایی -صهیونیستی خواهد چشاند .امیر سرتیپ «امیر حاتمی» گفت :نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران در باالترین نقطه از آمادگی های دفاعی -نظامی برای مقابله با
هر گونه تهدید زیاده خواهی قرار دارد.

اروپا پیام ایران را جدی بگیرد

ایسنا -سفیرجمهوریاسالمیایراندرلندندرگفت وگوباشبکهانگلیسیاسکاینیوز،
مواضع ایران را درباره وضعیت اخیر برجام و اقدام متقابل ایران تشریح کرد و گفت :ایران
میخواست پیام مهمی بفرستد و آن این بود که وضعیت باید اصالح شود و جبران خسارت
به عمل بیاید« .بعیدی نژاد» افزود :امیدواریم بتوانیم تصمیم هایی بگیریم که اوضاع بهبود
یابد اما تصمیم هایی که ایران گرفته در چارچوب برجام است و برای تضعیف برجام گرفته
نشده است و در زمینه اجرای موثرتر برجام است و اروپا باید پیام ایران را جدی بگیرد.

درخواستنتانیاهوبرایمقابلهباایران

ایسنا-نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه سیاستهای ایرانهراسانه و خصمانه
علیه کشورمان ،در مراسم سالگرد انتقال سفارت آمریکا در سرزمین اشغالی از تل آویو
به بیت المقدس ،از کشورهای منطقه و جهان خواست در کنار آمریکا بایستند و با ایران
مقابله کنند« .نتانیاهو» گفت :شکوفایی جدیدی در روابط میان ما و بسیاری از کشورهای
همسایه عربی و اسالمی غیر عربی به وجود آمده است و ما در تمایل به مقابله با تجاوزهای
ایران متحد هستیم.

تحریم ،ایرانیان را به زانو در نمی آورد

ایرنا -سفیر پیشین آمریکا در امارات عربی متحده ،پیش فرض های مقامات دولت ترامپ
درباره مردم ایران را نادرست دانست و تاکید کرد :تحریم ،ایرانیان را به زانو در نمی آورد
و هر گونه اقدام نظامی برای مال و جان آمریکایی ها هزینه زاست« .ادوارد واکر» افزود:
ایرانی ها تحوالت داخلی ایجاد شده را به آغوش کشیده اند اما آن ها با دخالت خارجی در
امور داخلی خود مخالفت کرده اند.

سردار کوثری :با اروپا مدارا کردیم

مهر -جانشین قرارگاه ثارا ...سپاه با بیان این که در وضعیت کنونی مذاکره به هیچ وجه
صحیح نیست ،گفت :باید قرارگاه جنگی در حوزه اقتصاد تشکیل میشد ولی فقط حرف
آن زده شد .سردار «کوثری» افزود :با اروپا بسیار مدارا کردیم چون میخواستیم حقانیت
خود را ثابت کنیم و بگوییم شما بدعهد هستید.

ظریفعازمتوکیوشد

تسنیم -وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران به دعوت همتای ژاپنی خود از دهلی نو
عازم توکیو شد« .محمد جواد ظریف» قرار است پنج شنبه با نخست وزیر ژاپن دیدار و گفت
و گو کند.

