روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

گوناگون

روغن نباتی  ۱۰درصد گران شد
تسنیم -نرخ جدید انواع روغن نباتی با  ۹تا ۱۰
درصد افزایش بر اساس مصوبه اخیر کارگروه
تنظیم بازار به کارخانههای روغن نباتی ابالغ شد
و در مصوبه نرخ های اعالمی آمده است قیمت
تحویل کاال به مصرفکننده باید حداقل چهار
درصد زیر قیمت درج شده روی محصول باشد.

لغو عوارض صادرات خرما
مهر -با پیگیری کنفدراسیون صادرات ایران
و حمایت وزیران صمت و کشاورزی ،عوارض
صادرات خرما با مصوبه دولت لغو شد.

خرید  2.5میلیون تن گندم
مهر -براساساعالممرکزفناوریاطالعاتوزارت
کشاورزی،خریدتضمینیگندماز 2.5میلیونتن
گذشت که این میزان خرید نسبت به مدت مشابه
سال قبل  ۲/4درصد رشد داشته است.

فرار سرداران سپاه صحت ندارد
ایسنا  -سرتیپ دوم پاسدار «شریف» سخنگوی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی فرار و دستگیری
چند نفر از سرداران سپاه را تکذیب کرد و
گفت :هدف دشمن از طرح شایعات و ادعاهای
کذب علیه فرماندهان سپاه انتقام از محبوبیت
روزافزون و معنادار این نهاد مردمی پس از اقدام
آمریکاییها در قرار دادن نام سپاه در فهرست
سازمانهای تروریستی است.

واردات  ۲هزار تن کاغذ روزنامه
صدا و سیما-گمرک ایران اعالم کرد :طی 45
روز گذشته دو هزار و  ۵۸۷تن کاغذ رول روزنامه
وارد کشور شده که ارزش آن معادل دو میلیون و
 ۲۹۸هزار دالر است.

خودروهای پر ستاره کیفی
اردیبهشت
ایرنا-وزارتصنعتخودروهایپرستارهردههای
کیفی اردیبهشت را که از سوی دفتر صنایع خودرو
و نیرو محرکه ارزشیابی شد ،اعالم کرد .به گزارش
روز سه شنبه وزارت صمت ،در گروه خودروهای
سواری دسته قیمتی یک ،نیومزدا  ۳و سوزوکی
گرند ویتارا و در دسته قیمتی ۲کیاسراتو و هایما7
 sاتوماتیکموفقبهدریافتچهارستارهکیفیشد.
پژو  ۲۰۰۸در دسته قیمتی دو از گروه سواری پنج
ستاره کیفی دریافت کرد.
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جهانگیری:درمبارزه با فساد تعلل معنا ندارد
پایگاه اطالع رسانی دولت -معاون اول رئیسجمهور
در چهل و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با
مفاسد اقتصادی ،با تاکید بر این که آسیبشناسی
تخلفات انجام شده باید با جدیت و دقت هر چه بیشتر
دنبال شود گفت :در مبارزه با فساد نباید تعلل و سستی
به خود راه دهیم و باید با جدیت در این مسیر گام
برداریم و در عین حال از عملکرد نظام در امر مبارزه با
فساد قاطعانه دفاع کنیم« .جهانگیری» افزود :شاهد
تکرار فسادهای مشابه در کشور هستیم و پروندههای
فسادی که کشف و با آن ها برخورد شده است نباید
رها شود بلکه باید ضمن برخورد با موارد مختلف
فساد ،رویهها و روندها نیز اصالح تا از تکرار وقوع
فسادهای مشابه جلوگیری شود .وی اصلیترین راه
مبارزه با فساد و تخلفات اقتصادی را شفافیت دانست
و افزود :اگر فرایندها اصالح شود و عملکردها در
معرض دید عموم جامعه باشد از بسیاری تخلفات و

سوءاستفادهها جلوگیری می شود .به گفته وی بخش
زیادی از تخلفات و سوءاستفاد هها در نظام پولی و
بانکی کشور اتفاق میافتد ،بانک مرکزی باید به عنوان
اصلیترین دستگاه ناظر بر عملکرد بانکهای عامل
با اقتدار کامل در انتخاب مدیران حرفهای و اعضای
هیئت مدیره بانکها که دارای صالحیت اخالقی
و تخصصی هستند عمل کند و در مبارزه با فساد و
تخلفات جدی باشد .وی با اشاره به سیاستگذاری
بانک مرکزی درباره چکهای تضمینی اظهار کرد:
این اقدام نتایج مثبت و سازندهای به همراه داشت و
امیدوارم این برنامهها و اصالح فرایندهای نادرست
در دیگر بخشهای اقتصادی نیز با قاطعیت دنبال
شود .وی همچنین با اشاره به فشارهای سنگین
اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران گفت :آمریکا ۳۰
درصد اقتصاد دنیا را در اختیار دارد و به تعبیر خودشان
جنگ اقتصادی تمام عیار علیه جمهوری اسالمی

تغییر در بخشش اضافه خدمتهای سربازی

چا پ:شهرچا پخراسان

رهبر انقالب درگذشت همشیره
دبیر کل حزبا ...لبنان را تسلیت گفتند
حضرت آیت ا ...خامنهای در پیامی درگذشت همشیره حجت االسالم
والمسلمین سید حسن نصرا ...دبیر کل حزب ا ...لبنان را تسلیت گفتند .به
نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری؛ متن پیام رهبر انقالب
اسالمی به این شرح است:
بسمه تعالی
جناب مستطاب حجةاالسالم والمسلمین آقای حاج سیدحسن نصرا ...دام
مکر مه را به جنابعالی و دیگر بازماندگان ایشان
اعزازه درگذشت همشیر ه ّ
تسلیت می گویم و رحمت و غفران الهی را برای وی مسألت مینمایم.

سیاسی و بین الملل
ایران به راه انداختند و تصور می کردند که با این
فشارها ،اقتصاد ایران به سرعت با فروپاشی مواجه می
شود ولی اهداف آن ها محقق نشد.

حرم امام حسین (ع) ۱۴برابرتوسعه مییابد

ایسنا  -رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح توضیحاتی
دربارهبخششاضافهخدمتناشیازغیبتوتاثیرغیبتدردرجهوحقوقسربازان
ارائه کرد .سردار «موسی کمالی» درباره اضافه خدمتهای ناشی از غیبت از
سربازی افزود :از مدتی قبل تصمیم گرفتیم که موضوع بخشش اضافه خدمت
ناشی از غیبت سربازان را به فرماندهان یگانها تفویض کنیم و آنان این اختیار را
دارند که بر اساس نوع رفتار و حسن اخالق سربازان ،تا دو سوم این اضافه خدمت
را ببخشند اما دیگر این طور نیست که قبل از اعزام خدمت اعالم شود که اضافه
خدمت ناشی از غیبت بخشیده خواهد شد .به گفته وی مسئوالن یگانها اجازه
صدور اضافه خدمت انضباطی برای سربازان را ندارند و ستاد کل نیروهای مسلح
بارهاتاکیدکردهاستکهنبایداضافهخدمتانضباطیبرایسربازانصادرشود.

تسنیم -رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در
جلسه کمیته مشارکت های مردمی اسکان و تغذیه
ستاد مرکزی اربعین سال  98به ساخت صحن
حضرت زینب (س) در کربال اشاره کرد و گفت:
فضای حرم امام حسین (ع)  ۱۴برابر توسعه پیدا
خواهد کرد که برای این امر نیاز به تملک زمینهای
اطراف است« .پالرک» افزود :امسال بیش از سه
میلیون زائر در مراسم اربعین شرکت خواهند کرد
و ما با سیل زیادی از زائران مواجه خواهیم شد و
وعده میدهیم خدمترسانی مناسبی به آن ها

قانون رسیدگی به دارایی مسئوالن
وکارگزاران ابالغ شد

بیمه کارگر از روز اول کار الزامی است

مهر« -اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه در چهارمین نشست خبری خود از
تصویب ،ابالغ و اجرایی شدن آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات،
مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران از سوی رئیس قوه قضاییه خبر
داد .وی گفت :تصویب این آیین نامه با تاخیر مواجه شده بود و رئیس قوه قضاییه
بیان کرد وظیفه ما اجرای همه قوانین است و معطل ماندن قانونی را نمیپذیریم
و این قانون معطل آیین نامه بود که این آیین نامه جامع ابالغ شد .وی افزود :این
آیین نامه شامل دو گروه از مسئوالن است که گروه اول مشموالن اصل ۱۴۲
قانون اساسی شامل رئیس جمهور ،وزیران و برخی مقامات ارشد است که از
آغاز مسئولیت باید اموال خود را اعالم کنند تا قوه قضاییه پس از پایان مسئولیت
بتواند آن را بررسی کند که اگر افزایش نامتعارف داشت نتایج به مردم اعالم شود.
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داشته باشیم .به گفته وی سال گذشته  600هزار
زائر در نجف 200 ،هزار نفر در کربال و  40هزار زائر
در کاظمین در منازل عراقیها سامان دهی شدند
و اسکان پیدا کردند .وی گفت :همچنین توسعه
 20برابری حرم حضرت امیرالمومنین (ع) انجام
شد و تا  20سال آینده نیاز به توسعه نداریم ،توسعه
صحن حضرت زینب (س) نیز شروع و  50درصد
طرح انجام شده است و پیشبینی میشود با این
شرایط  200تا  250هزار زائر در صحن حضرت
زینب (س) اسکان داده شوند.

تسنیم -در صورتی که کارفرما در زمینه حق بیمه کارگران قصور کند ،بیمه شده
میتواند با اطالع دادن به نزدیک ترین شعبه ،تقاضای خود را برای مراجعه بازرس
اعالم کند« .قانون تامین اجتماعی» نیز از مهم ترین منابعی است که حقوق و تکالیف
کارگران و کارفرمایان را تشریح می کند و به موضوع های مهمی از جمله «بیمه
کارگران» پرداخته است .مزایای بازنشستگی یکی از دغدغه های اصلی کارگران
است و تنها راه رسیدن به این موضوع مسیر بیمه تامین اجتماعی است .کارفرمایان باید
از روز اول شروع به کار ،برای بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند ،اما به دالیلی
مانند پرداخت حقوق کم و همچنین پرداخت نکردن سنوات و عیدی کارگران ،خود
را بیمه نمیکنند .این در حالی است که بر اساس ماده  39قانون تامین اجتماعی،
کارفرما موظف است تا پایان آخرین روز ماه بعد حق بیمه و اسامی بیمه شدگانش را به
سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد در غیر این صورت جریمه می شود.

تاکید بر پایبندی اروپا به تعهدات برجامی
ایرنا – سفرای ایران در بلژیک و سوئیس در گفت و گوهای جداگانه با روزنامه
های بلژیکی و سوئیسی بر ضرورت التزام طرف های اروپایی برجام در حفظ این
توافق جهانی چند جانبه تاکید کردند« .سعادت» سفیر ایران در بروکسل گفت:
اروپا باید تعهدات خود را در قبال برجام انجام دهد .این توافق نامه که شاید تنها
دستاورد استراتژیک اروپا در طول ماه هاست ،بسیار مایه تاسف است .اروپا باید
به طور فوری اقدامات موثر در زمینه برجام را تسریع کند.

دویچهوله :ماس دست خالی به ایران رفت
فارس -یک شبکه خبری آلمانی در تحلیل ابعاد سفر اخیر وزیر امور خارجه
آلمان به ایران نوشت که او چیزی برای عرضه کردن به ایران نداشت و در عوض
چیزی هم به دست نیاورد« .دویچه وله» اعالم کرد :ماس با دست خالی به تهران
رفت و با دست خالی هم از این کشور بازگشت؛ سفر وزیر امور خارجه آلمان به
ایران این موضوع را هم روشن کرد که نقش اروپا در غرب آسیا چندان موثر
نیست با این حال این اقدامات دیپلماتیک همچنان مهم است.

سفر نخست وزیر ژاپن در چارچوب روابط ایران و ژاپن
ایسنا -سخنگوی دولت با اشاره به سفر نخست وزیر ژاپن به ایران گفت:
این سفر در چارچوب روابط سنتی و دیرینه دو کشور و در زمینه توسعه روابط
دوجانبه و گفت وگوهای مورد عالقه طرفین انجام می شود« .ربیعی» افزود:
سفر نخست وزیر ژاپن به ایران به دعوت رسمی دکتر روحانی است .شینزوآبه در
این سفر ،طی روزهای  22و  23خرداد از ایران دیدار می کند و ضمن مذاکرات
با رئیس جمهور ،با مقام معظم رهبری نیز مالقات خواهد کرد.

الوروف :برخورد آمریکا با ایران غیر قابل قبول است
تسنیم  -وزیر امور خارجه روسیه در نشست علمی-کارشناسی بین المللی
مطالعات پریماکوک گفت :برخورد آمریکا با ایران به منزله وادار کردن
کشورهای جهان به اجرا نشدن قطعنامه شورای امنیت در حمایت از توافق
هستهای است« .الوروف» ضمن محکوم کردن اقدامات آمریکا علیه ایران
افزود :در این رابطه مشخص است ،تالش برای وادار کردن کشورهای جهان
برای اجرا نشدن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در حمایت از برنامه
جامع اقدام مشترک (برجام) ،درباره منافع طرفی است که از این توافق نامه
بینالمللی خارج شده است.

