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امدادرسانی به هموطنان گرفتار در سیل و آبگرفتگی
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر ،از امدادرسانی به هموطنان گرفتار در
سیل و آبگرفتگی خبر داد .به گزارش مهر ،مرتضی سلیمی به تشریح امداد رسانی در مناطق
سیالبی کشور از  ٢٣تا ٢٦فروردین ٩٧پرداخت و گفت :استان های آذربایجان شرقی و
غربی ،اصفهان ،ایالم ،چهارمحال و بختیاری ،خراسان جنوبی و رضوی ،خوزستان ،سمنان،
کرمان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،فارس لرستان و یزد تحت تاثیر سیل و آبگرفتگی و
توفان بودند .وی با اشاره به امدادرسانی در  ۵۰شهر و روستا و مناطق عشایر نشین ،افزود ۱۳۴۹ :نفر از
هموطنان مان در این مناطق از خدمات امدادی برخوردار شده اند و  ۳۰۱نفر اسکان اضطراری یافته اند.

نفت ایران به بندر گدانسک لهستان رسید
پاالیشگاه «پی .کی .ان .اورلن» بزرگ ترین پاالیشگاه نفتی لهستان از تحویل  130هزار تن
نفت خام ایــران به بندر «گدانسک» واقع در شمال این کشور خبر داد .به گــزارش ایرنا،
پاالیشگاه پی .کی تحویل نفت از ایران را تایید و اعالم کرد :نفت خاورمیانه فرصت های
بسیاری به ما می دهد که مهمترین آن ها امکان متنوع کردن منابع تامین نفت و افزایش
امنیت انرژی کشور است .رویترز نوشت :نفت ایران که سبک تر از نفت خام روسیه است و
گوگرد کمتری دارد در پاالیشگاه پی .کی .ان شهر پالک واقع در شمال غربی ورشو ،پایتخت لهستان پاالیش
می شود.

افزایش  ۱۰تا  ۱۵درصدی قیمت داروهای خاص در جریان نوسانات نرخ ارز
نماینده مردم تهران در مجلس ،از افزایش  ۱۰تا  ۱۵درصدی قیمت داروهای بیماران خاص
به دلیل نوسانات بازار ارز انتقاد کرد .به گزارش مهر ،سیده فاطمه ذوالقدر گفت :در حالی
که این داروها با ارز  ۴ماه پیش خریداری شده است نباید به قیمت دالر روز به فروش برسند.
وی با بیان این که وزارت بهداشت باید به افزایش قیمت داروهای بیماران خاص ورودی
جدی داشته باشد ،افزود :افزایش غیرمنطقی قیمت داروها مشکالت اقتصادی زیادی را
برای بیماران و خانواده های آن ها ایجاد می کند.

اعزام فوق العاده زائران به عتبات در ایام رجب و شعبان
مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت از اعزام های فوق العاده در ایام و اعیاد رجب و شعبان
خبر داد و نرخ اعزامهای زمینی و هوایی را اعالم کرد .مرتضی آقایی ،در گفتوگو با ایلنا با
اشاره به این که عالقه مندان باید با مراجعه به دفاتر خدمات زیارتی تحت پوشش سازمان حج
و زیارت نسبت به ارائه درخواست اعزام اقدام کنند ،درخصوص نرخ اعزامهای هوایی و
زمینی افزود :نرخ اعزام هوایی به عتبات از یک میلیون و  ۹۰۰هزار تومان تا  ۲میلیون و
 ۲۵۰هزار تومان است و نرخ زمینی از  ۹۸۰هزار تومان تا یک میلیون و  ۴۰۰هزار تومان است.

پخش رسمی تلویزیون تعاملی سینا تا یک ماه آینده
مدیر پــروژه تولید برنامههای تلویزیون تعاملی وزارت آمــوزش و پــرورش از پخش رسمی
تلویزیون تعاملی سینا تا یک ماه آینده خبر داد و گفت :با آغاز به کار رسمی این سامانه،
مخاطبان ما طبقه بندی میشوند و هرکدام امکان دیدن برنامه خاص شان را دارند.
به گزارش ایسنا ،مهدی علی اکبر زاده افزود :پروژه تلویزیون تعاملی ،پروژهای با هدف کاستن
فاصله میان خانوادهها ،اولیای مدارس و دانشآموزان از سوی وزارت آموزش و پرورش است
و تالش میکنیم بسیاری از پیامها و درخواستهای خود را بیواسطه به خانوادهها و سایر مخاطبان برسانیم.

تغییر قرارداد آلکاتل از  ۲۴۷٫۵میلیون به  ۱۴۵میلیون یورو
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :قرارداد آلکاتل  ۲۴۷٫۵میلیون یورو بود که براساس
اصالح صورت گرفته به  ۱۴۵میلیون یورو تغییر یافت .به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
محمدجواد آذری جهرمی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوال
نمایندگان مبنی بر دلیل جایگزین شدن قرارداد نگهداری  6ماه زودتر از موعد و حجمی
شدن قراردادها افزود :مسئله فناوری اطالعات و فضای مجازی طی سال های اخیر تبدیل
به یکی از اولویت های مردم ،نخبگان و به خصوص وکالی مردم در مجلس شورای اسالمی شده که موجب
دلگرمی است تا با جدیت امور را پیگیری کنیم .نمایندگان مردم در خانه ملت در رسیدگی به سوال دو تن از
نمایندگان از محمدجواد آذری جهرمی ،از پاسخهای وی قانع شدند.
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آخرین وضعیت پرونده متهمان
حقوقهاینجومی
جرایم انتخاباتی استانداران و فرمانداران در
انتخابات سال  96هم اظهار کرد :رسیدگی
بــدوی به پــرونــده مقاماتی که در انتخابات
ریــاســت جــمــهــوری ســال  96مرتکب جرم
شدند ،تمام شده و فع ً
ال پرونده در تجدیدنظر
مطرح است.
رئیسکل دادگستری استان تهران درباره
آخرین وضعیت پرونده متهمان حقوقهای
نــجــومــی گــفــت :بـــرای بــخــش ع ــم ــدهای از
پروندههایی که در دادگاه در حال رسیدگی
بــود ،رأی صــادر شــده و پــرونــده افـــرادی که
بــه حکمشان اعــتــراض داشتند ،در مرحله
تجدیدنظر است .البته بین آرای صادر شده،
برائت هم داشتیم.

رئیسکل دادگستری استان تهران میگوید:
بــرای بعضی از متهمان حقوقهای نجومی
کیفرخواست صادر شده و پروندههای شان
تازه از دادسرا به دادگاه آمده است.
غالمحسین اسماعیلی در گفتوگو با تسنیم
دربــــاره آخــریــن وضــعــیــت پــرونــده متهمان
اغتشاشات دی ســال  96اظــهــار کــرد :در
ارتباط با پروندههای اغتشاشات دی ماه ،96
بــرای تعدادی از متهمان حکم صــادر شده
و تــعــدادی هم در نوبت رسیدگی هستند.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه
کرد :بین حکمهای صادر شده ،هم رأی به
محکومیت و هم برائت وجود دارد .اسماعیلی
در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص پرونده

از میان خبرها
ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این که ارز حاصل از صادرات کاال باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد ،از بانک مرکزی خواست با تکمیل و بهره
برداری سریع تر از سامانه «نیما» نظارت جدی بر منابع ارزی حاصل از صادرات و واردات شود .به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،دكتر اسحاق
جهانگیری صبح دیروز در ادامه جلسات ستاد اقتصادی برای سامان دهی بازار ارز كشور گفت :مابه التفاوت قیمت ارز كاالهای اساسی و داروهای
مورد نیاز در سریع ترین زمان الزم تامین خواهد شد تا كوچك ترین خللی در تامین نیازهای كشور ایجاد نشود.

اعطای وام ضروری به بازنشستگان تا شهریورماه

تولید  ۱۸خودرو با درجه کیفی  ۴ستاره

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از
اعطای وام قرضالحسنه ضروری به  ۳۰۰هزار نفر از بازنشستگان
تا شهریورماه امسال خبر داد .عباس رشیدی در گفتوگو با فارس
افزود :این وام ضروری از  3میلیون به  4میلیون تومان افزایش یافته
است و پیش بینی می شود تا شهریورماه امسال به  300هزار نفر
داده شود .مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی
کشوری گفت :قرار است ماهانه به  25هزار نفر از بازنشستگان وام
چهار میلیون تومانی با کارمزد  4درصد و با اقساط  36ماهه پرداخت
می شود.وی تصریح کرد :برای دریافت این وام قرضالحسنه نیاز به
مراجعه فرد به بانک نیست.

بر اساس ارزشیابی کیفی ،در گروه خودروهای سبک  ۱۰،خودرو
و در گروه خودروهای سنگین  ۸خودرو توانستند چهار ستاره کیفی
را به دست آورند .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،بر اساس اعالم
ارزشیابی خودروهای ساخت داخل که در اداره کل خــودرو و نیرو
محرکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت انجام شد ،در اسفند  96در
گروه وانت ،وانت تندر شرکت ایران خودرو با دریافت سه ستاره کیفی
باالترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در سطح قیمت
ت مزدای
پایین تر از  500میلیون ریال به خود اختصاص داد و وان 
کارای  2000تک کابین بهمن موتور و وانت سایپا  151شرکت سایپا
ن رو با کسب دو ستاره کیفی در رده های بعدی جا گرفتند.
ب 
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روی خط سیاست
حمله به سوریه خالف نظامات بین المللی بود
خانه ملت :دکتر علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در
نطق پیش از دستور دیروز مجلس گفت :حمله آمریکا ،انگلیس و
فرانسه به سوریه وحشیانه و خالف نظامات بین المللی بود.

شهردار تهران تا یک ماه آینده انتخاب میشود
باشگاه خبرنگاران جــوان :محسن هاشمی رفسنجانی رئیس
شورای شهر تهران گفت :انتخاب شهردار در بازه زمانی کمتر از
یک ماه آینده انجام میشود.

پوتین :حمله به سوریه ،نقض منشور سازمان ملل است
تسنیم :پوتین رئیسجمهور روسیه در گفتوگوی تلفنی با همتای
ترکیهای خود تأکید کرد که اقدام آمریکا و متحدانش در حمله به
سوریه ،نقض منشور سازمان ملل و اصول حقوق بینالملل است.

روسیه اقدامات تالفیجویانه علیه آمریکا تصویب
میکند
فــارس :تــاس اعــام کــرد :روسیه اقــدامــات تالفیجویانهای را
علیه تحریمهای جدید آمریکا در مجلس این کشور به تصویب
میرساند .آندره کلتچ ،معاون «ونشکونوم بانک» این کشور ،اعالم
کرد :روسیه مجبور خواهد شد دیگر از هیچ محصول آمریکایی
استفاده نکند و هرگونه معامله تجاری را با آمریکاییها قطع کند.

از گوشه و کنار
بخشنامه دستمزد  ۹۷ابالغ شد
مهر :بخشنامه دستمزد  ۹۷به انضمام دستورالعمل های اجرایی
در مورد کارگران مزدی و دایم ،کارگاههای دارای طرح طبقه
بندی مشاغل و جدول احتساب مزد سنوات ابالغ شد.

دستورالعمل قطع مقرری بیمه بیکاری به دلیل تاخیر
باطل شد
ایرنا :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،دستورالعمل وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را در مورد قطع مقرری بیمه بیکاری
به دلیل تاخیر  45دقیقه ای مقرری بگیران در ثبت حضور و غیاب
ابطال کرد.

نتایج اولیه آزمون دکتری امروز اعالم میشود
ایسنا :دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش
کشور گفت :نتایج اولیه آزمون دکترای  97دوشنبه  ۲۷فروردین
ماه اعالم میشود.

ورود سازمان بازرسی به موضوع گرانی خودرو

سفر نماینده فیفا به ایران برای بررسی میزبانی
کشورمان در جام جهانی

افزایش سرسامآور قیمت خودروهای وارداتی پای سازمان بازرسی را به این موضوع باز کرد .رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفتوگو با
خبرگزاری میزان افزود :سازمان بازرسی به موضوع گرانی خودروها ورود کرده است .قاضی سراج با تاکید بر این که گرانی خودروهای داخلی و
خارجی را به شدت پیگیری میکنیم ،افزود :اقداماتی برای جلوگیری از گرانی خودرو در دست انجام است .قاضی سراج ادامه داد :در این هفته
با مسئوالن عالی جلسهای برگزار میشود تا بتوانیم جلوی گرانی خودروها را بگیریم.

مهر :بهرام افشارزاده دبیر شــورای ورزش سازمان منطقه آزاد
کیش از سفر نماینده فیفا به ایران خبر داد و گفت :این سفر در
راستای بررسی امکانات جزیره برای برگزاری چند دیدار جام
جهانی ۲۰۲۲انجام میشود.

