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پروازهای حج از  28تیرماه آغاز می شود
قائم مقام شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ،از آغاز عملیات حج از  ۲۸تیرماه خبر داد و
گفت :امسال  ۸۵هزار نفر از  ۲۰فرودگاه کشور به سرزمین وحی اعزام میشوند .به گزارش ایرنا،
حسین اسفندیاری ،بازه زمانی اعزام حجاج را  ۲۸روزه اعالم کرد و افزود :پروازهای رفت ،از 28
تیرماه از فرودگاههای اهواز ،بوشهر ،حضرت امام(ره) و مشهد آغاز می شود.

احتمال حذف دالر  ۴۲۰۰تومانی برای واردات موبایل
رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی از مطرح شدن اخباری مبنی بر "توقف تخصیص دالر
 ۴۲۰۰تومانی برای واردات گوشی موبایل" خبر داد و گفت :اکنون موجودی بازار بسیار کم
شده ،بر همین اساس قیمتها باال رفته است.مهدی محبی در گفتوگو با ایسنا ،در پاسخ به
این سوال که شنیده شده قرار است تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی به تلفن همراه قطع شود ،با
بیان این که به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز و کندیهایی که در واردات پیش میآید،
تامین نیاز بازار با دشواریهایی همراه شده است ،اعالم کرد :در این مدت شاید گوشیهای تلفن همراه  ۲۰تا
 ۳۰درصد افزایش قیمت داشتهاند ،چرا که به واسطه کاهش واردات موجودی بازار کاهش یافته است.

اعزام نمایندگان مجلس به جام جهانی فعال متوقف شده است
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت :موضوع اعزام نمایندگان به جام جهانی فوتبال
فعال متوقف شده و در مرحله بررسی است .حجت االسالم آزادیخواه در گفت و گو با مهر ،درباره
موضوع اعزام تعدادی از اعضای این کمیسیون به جام جهانی فوتبال روسیه و شائبه های پیش
آمده در این زمینه اظهارکرد :قانون این اختیار را به کمیسیون ها داده است که در موقعیت های
مرتبط ،امر نظارت را با اعزام نمایندگان خود در آن فرایندهای مرتبط دنبال کنند.

یک میلیون و  350هزار نفر در نوبت حج تمتع هستند
رئیس سازمان حج و زیارت با بیان این که امسال  85هزار و  200نفر به حج تمتع مشرف
خواهند شد ،افزود :یک میلیون و  350هزار نفر که معموال در سال  1385برای تشرف به
حج ثبت نام کرده اند ،در نوبت اعزام قرار دارند .محمدی در گفت وگو با ایرنا افزود :اگر
خوش بینانه به این موضوع نگاه کنیم و ساالنه حدود  100هزار نفر به حج تمتع اعزام شوند،
برای اعزام این تعداد  14سال زمان نیاز است.

موگرینی :اتحادیه اروپا متعهد به حفظ توافق هستهای است
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر این که دیپلماسی و گفتوگو تنها راهحل
مسائل بینالمللی است ،گفت :ما برای اعتبار اتحادیه اروپا و حفظ منافعمان همچنان متعهد به
حفظ توافق هستهای هستیم .به گزارش ایسنا ،موگرینی ،در سخنرانی خود در پارلمان اروپا
درباره برنامه جامع اقدام مشترک به دیدار سران آمریکا و کره شمالی اشاره کرد و گفت که این
دیدار ثابت میکند دیپلماسی و گفتوگو تنها راه پیشرو برای حل مسائل است.

فساد در خرید فالیت چک محرز شده است
گزارش بیش از هزار صفحه ای از تخلفات گسترده در فرایند خرید هواپیماهای فالیت چک
از سوی سازمان بازرسی کل کشور در حال ارسال به دادگاه است.به گزارش مهر ،گزارش
سازمان دیده بان شفافیت و عدالت درباره پرونده فساد در خرید هواپیماهای فالیت چک روز
گذشته در حالی در خروجی یکی از خبرگزاری ها قرار گرفت که سازمان بازرسی کل کشور
از پاییز سال گذشته به صورت ویژه به این موضوع ورود کرد و نتیجه ماه ها بررسی فنی و
تخصصی توسط خبرگان صنعت هوانوردی و مرور اسناد متعدد منجر به تهیه پرونده ای بیش از هزار صفحه ای
از تخلفات متعددی شد که در فرایند خرید این هواپیماها به وقوع پیوسته است.

افزایش  ۵۰تا  ۶۰درصدی نرخ برخی کاالها را تکذیب نمیکنیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که قبول میکنیم در اقتصاد کشور کاستیهایی
وجود دارد که باید برای رفع آن ها تالش کرد ،گفت :مردم باید بدانند ما افزایش  ۵۰تا ۶۰
درصدی نرخ برخی کاالها را تکذیب نمیکنیم .به گزارش تسنیم ،نوبخت افزود :در  50روز
نخست امسال  15میلیارد دالر با نرخ دولتی اختصاص یافت که از این مقدار  8میلیارد و
 700میلیون دالر پرداخت شد.
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سخنگوی سازمان انرژی اتمی مطرح کرد:

آغاز غنی سازی
در فردو پس از خروج از برجام
سخنگوی ســازمــان انــــرژی اتــمــی آخــریــن
برنامههای سازمان متبوعش در صورت خروج
از برجام را تشریح کرد .به گــزارش باشگاه
خبرنگاران ج ــوان ،کمالوندی بــه موضوع
آغاز غنی سازی در فردو پس از برجام و ورود
به مرحله ساخت رآکتور اراک در آینده ای
نزدیک اشــاره و تاکید کــرد :اگــر قــرار باشد
از برجام خــارج شویم ماشینهای جدید را
در نطنز نصب میکنیم و سایت را توسعه
میدهیم و برنامههای بسیار دیــگــری نیز
داریم .وی درباره برنامه سازمان انرژی اتمی
در احیای فرد و پس از خروج از برجا م اظهار
کرد :مقامات ارشد نظام و هیئت نظارت بر
برجام دربــار ه احیای فــردو خــارج از برجام
تصمیم می گیرند.
وی افــــزود :امــا فــع ـ ً
ا مــقــام معظم رهبری
ب برجام
دستور داده اند ،برنامهها در چارچو 
انجام شود و زمانی که ایشان دستور دهند
برنامههای خارج از برجام را برای احیای فردو
اعالم میکنیم.
کمالوندی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که
آیا فرد و پس از بر هم خوردن برجام به وضعیت
قبل از توافق هستهای برمیگردد گفت:
احیای فرد و یعنی غنی سازی و در حال حاضر
غنی سازی در آن جا انجام نمیشود و بعد از
خروج از برجا م با تصمیم مسئوالن ارشد نظام
غنی سازی دوباره در فردو آغاز میشود.
وی دربــاره مذاکرات چین و ایــران نسبت به

ک گفت :ما چندین قراردا د
ساخت رآکتور ارا 
داشتهایم که االن عملیاتی شــده و مراحل
مختلف طراحی مفهومی ،پایه و تفصیلی
انجام شــده و بعد از آن مرحله ساخت آغاز
خواهد شد.وی با تأکید بر این که ما از ابتدا
اصرار داشتیم همه مراحل را خودمان انجام
دهیم البته میتوانستیم همه اقدامات برای
ساخت رآکتو ر اراک را به چینیها بسپاریم
افـــزود :خوشبختانه بر اســاس زمــان بندی
تاکنون خوب پیش رفتهایم و مرحله تفصیلی
از طرف ما به پایان رسیده و به طرف چینی
تحویل داده شده است که بعد از تأیید آن ها
طی  2تا  3ماه آینده وارد مرحله بعدی یعنی

ساخت و تجهیز خواهیم شــد.وی در پاسخ
به سوالی مبنی بر این که آیا بر هم خوردن
برجا م در وضعیت رآکتو ر اراک تغییری ایجاد
میکند؟ اظهار کرد :ما قصد داریم از طریق
ی برنامهها را پیش ببریم تا رآکتور
بازطراح 
جدیدی داشته باشیم اما این امکان را هم
داریم که به پروژه قدیم برگردیم چراکه قب ً
ال
آن را انجام دادهایــم و نقشههای طراحی آن
را داریم و در مدت کوتاهی میتوانیم مخزن
را بسازیم.
کمالوندی با تأکید بر این که اگر بخواهیم
میتوانیم به شرایط قبل از برجام برگردیم
ادامه داد :اما اکنون به دلیل پیشرفتهایی
کــه داشــت ـهایــم درصـــدد هستیم بــه صــورت
ی فعالیت داشته باشیم البته طبق
بازطراح 
تصمیمات مسئوالن ارشــد نظام میتوانیم
پس از بر هم خــوردن برجا م رآکتور اراک را
هــم در صــورت ض ــرورت بــه وضعیت قبل از
برجام برگردانیم.سخنگوی سازمان انرژی
ی درباره تغیی ر وضعیت نطنز پس از بر هم
اتم 
خــوردن برجا م گفت :اکنون در نطنز حدود
 6هزار ماشین کار میکند و اگر قرار باشد
از برجام خــارج شویم ماشینهای جدید را
نصب میکنیم و سایت را توسعه میدهیم
و برنامههای بسیار دیگری نیز داریــم .ما در
سازمان انرژی اتمی خود را برای هر شرایطی
آماده کردهایم و فقط منتظر دستور هستیم تا
بر اساس آن اقدام کنیم.

از میان خبرها
حل مشکل گرانی؛ مهمترین موضوع جلسه هیئتدولت
رئیس دفتر رئیس جمهور موضوع گرانی و حل مشکالت معیشتی مردم را مهم ترین دستور کار دیروز هیئت وزیران دانست.به گزارش صداوسیما،
واعظی افزود :با توجه به این که شاهد هستیم بخش هایی که ارز  4200تومانی دریافت می کنند با محاسباتی که برای اجناس خود دارند به
قیمت باالتری آن را به دست مشتری می رسانند ،مسئله گرانی بااهمیت ترین مسئله اعضای هیئت دولت بود.وی با تاکید بر این که آقای رئیس
جمهور خواست تمام دستگاه های ذی ربط و وزیران به این موضوع رسیدگی کنند گفت :اجناس در انبار باید به سرعت در اختیار مردم قرار گیرند
همچنین تا دوشنبه آینده جلسه ای با حضور رئیس جمهور برای تصمیم گیری نهایی در خصوص گرانی های اخیر تشکیل خواهد شد.

میانگین تولید نفت ایران به  3.8میلیون بشکه در روز رسید
ایرنا :سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) اعالم کرد :میانگین تولید نفت ایران در ماه می (اردیبهشت  -خرداد) با  5600بشکه در روز
افزایش نسبت به ماه پیش از آن به  3میلیون و  829هزار بشکه در روز رسید.
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اخبار

روی خط سیاست
رئیسمجمععالیخلقکرهشمالیباپوتیندیدارمیکند
ایلنا« :والدیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه ،امروز با «کیم یونگ-
نــام» رئیس کل مجمع عالی خلق کره شمالی در مسکو دیدار
خواهد کــرد.ایــن خبر را «دیمیتری پسکوف» ،سخنگوی کاخ
کرملین اعالم کرد.

ایرانبهورودتروریستهاازکردستانعراقاعتراضکرد
ایرنا :سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در اربیل به تردد
گروهک های تروریستی به داخل کشور از منطقه کردستان عراق
به دولت محلی اقلیم کردستان عراق اعتراض کرد.

بمباران شدید الحدیده از سوی ائتالف سعودی
مهر :منابع یمنی از بمباران شدید الحدیده از سوی ائتالف ضد
یمنی و نیز حمالت هوایی ائتالف تحت سرکردگی سعودی ها به
صعده در شمال یمن خبر دادند.

از گوشه و کنار
تذکر  ۲۷۶نماینده به رئیسجمهور در مورد وضعیت
اقتصادی کشور

باشگاه خبرنگاران جوان 276 :نماینده در تذکرات جداگانه ای به
رئیسجمهور ،از کاهش ارزش پول ملی و عدم نظارت بر قیمت
خودرو انتقاد کردند.

شناسایی ۱۲۰سایت غیرمجاز فروش بلیت هواپیما
میزان :سامانی ،دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با اشاره به
شناسایی سایتهای غیرمجاز فروش بلیت هواپیما اظهارکرد:
تاکنون  ۱۲۰سایت غیرمجاز فروش بلیت هواپیما شناسایی
شده است و این فهرست را در اختیار سازمان هواپیمایی قرار
دادهایم و سازمان هم فهرست را در اختیار مقامات قضایی قرار
داده است.

قیمت یورو در بانک مرکزی کاهش یافت
ایرنا :بانک مرکزی دیروز ارزش برابری  39ارز عمده را اعالم کرد
که براساس آن قیمت هر یورو با  54ریال کاهش به  49هزار و
 647ریال رسید.

لوپتگی اخراج شد
ایسنا:سرمربیتیمملیفوتبالاسپانیاباوجودپادرمیانیشاگردانش،
از الروخا اخراج شد.یولن لوپتگی ،نمیتواند سرمربیگری تیم ملی
فوتبال اسپانیا در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه را بر عهده داشته باشد و
باید به خانه برگردد.در همین حال ،به نقل از آس ،فدراسیون فوتبال
اسپانیا فرناندو هیرو را به عنوان سرمربی الروخــا در جام جهانی
 ۲۰۱۸روسیه انتخاب کرد.

میزبانان مشترک جام جهانی  ۲۰۲۶فوتبال
مهر :مجموعه «آمریکا – کــانــادا – مکزیک» از ســوی کنگره
فدراسیون بین المللی فوتبال به عنوان میزبان جــام جهانی
 ۲۰۲۶فوتبال انتخاب شدند.

