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نباید خاطره تلخ سیل سال  ۹۵از پرداخت نشدن خسارات در ذهن مردم باقی بماند
رئیس قوه قضاییه پیام حضور فراگیر مردم در امدارسانی به سیل زدگان را همدلی ملت ایران در
شرایط دشوار دانست .به گزارش خبرگزاری میزان ،آیت ا ...سید ابراهیم رئیسی ،در جلسه
شورای هماهنگی مدیریت بحران در استان خوزستان اظهار کرد :در حوزه امداد و نجات اقدامات
خوبی در این استان انجام شده که باید از همه مسئوالن و مردم تقدیر و تشکر کرد .وی با اشاره به
بخش دوم کار شامل بازسازی زندگی مردم و پرداخت خسارت ها ادامه داد :پیگیر خواهیم بود
که خسارات مردم تا جایی که امکان دارد و امکاناتی که موجود است با سرعت جبران شود .رئیس قوه قضاییه گفت:
نباید خاطره تلخ سیل سال  ۹۵از پرداخت نشدن خسارات در ذهن مردم باقی بماند و امیدواریم با پیگیری که انجام
شده به زودی شاهد پرداخت خسارتها باشیم و تایید و تاکید آن از سوی مقام معظم رهبری انجام شده است.

ژاپن همچنان به خرید نفت از ایران متعهد است
وزیر اقتصاد و تجارت دولت ژاپن جمعه گفت :ژاپن همچنان متعهد به اجتناب از تأثیرات مضر
تحریمهای آمریکا علیه ایران است زیرا این کشور نفتی جایگاه مهمی در امنیت عرضه نفت خام ژاپن
دارد .به گزارش ایرنا« ،هیروشیک سکو» ،وزیر اقتصاد ژاپن با حضور در کنفرانس خبری افزود:
حفظ روابط ژاپن با ایران بهعنوان یکی از کشورهای تولید کننده نفت خام در جهان بسیار مهم
است.

 30هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد در سیل آسیب دیدند
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان این که  ۳۰هزار خانواد ه تحت پوشش کمیته امداد در
حادثه سیل در استانهای مختلف آسیب دیدند ،تصریح کرد :باید  ۱۰هزار واحد مسکونی احداث
شود و  ۲۰هزار واحد نیاز به تعمیرات اساسی دارد و لوازم خانگیشان آسیب دیده است .به
گزارش ایسنا ،فتاح در سخنرانی پیش از خطبه نمازجمعه گفت :بر اساس آن چه تاکنون از طریق
رسانههای ملی تبلیغ شده و در تیزرها و سایت ها و کانال های مختلف اعالم کردهایم ،مردم در
سراسر میهن اسالمی تا پنج شنبه  ۱۲۰میلیارد تومان از طریق کمیته امداد به ما کمک کردند.

آخرین وضعیت طرح افزایش تعداد نمایندگان
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها اظهارکرد :طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس
شورای اسالمی همچنان در دستور کار کمیسیون قرار دارد اما به نظر نمی رسد این افزایش در
دور بعدی مجلس شورای اسالمی رخ دهد .بیت ا ...عبداللهی در گفتوگو با خبرگزاری خانه
ملت تصریح کرد :بر اساس قانون باید هر چند سال تعداد نمایندگان مجلس افزایش یابد و ما در
کمیسیون امورداخلی وشوراها این موضوع را پیگیری کردیم و نسبت به رشد جمعیت و
نیازهای منطقه فرمولی برای افزایش تعداد نمایندگان و اضافه شدن چهل نماینده به تعداد فعلی تدوین شد اما
هنوز به قانون تبدیل نشده است .وی افزود :به دلیل بار مالی این اقدام هنوز نتوانسته ایم با دولت به توافق برسیم
و با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس یازدهم بعید است تعداد نمایندگان مجلس آینده از  290به  330نفر
افزایش یابد.

مردم ایران با یک حماسه به میدان آمدند
سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در بازدید از
مناطق سیلزده شادگان اظهارکرد :مدیون مردم خوزستان هستیم و هرچه به مردم خدمت
کنیم باز هم کم است زیرا مردم این نقطه بار دوران دفاع مقدس را بر دوش کشیدند و امروزه
مشکالت زیادی بر اثر سیل و کم لطفی هایی که در این دوره صورت گرفته ،دارند .به گزارش
تسنیم ،سردار سلیمانی تصریح کرد :االن مشکل سیل نیست سیل تمام میشود اما باید توجه
کرد خوزستان و تمام مناطق مخصوص ًا مناطق عربی جزو بهترین مناطق و دژ مستحکم ما هستند ،همیشه
وفادارترین مردم ما بودند و چطور میتوانیم دین خود را به این مردم ادا کنیم؟ الحمدهلل مردم ایران با یک حماسه
به میدان آمدند حتی اگر نتوانند کاری انجام دهند میزان محبت شان را نشان دادند.

لغو ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در مکاتبهای با رئیس کل گمرک ایران موضوع «لغو ممنوعیت
صادرات سیب درختی و پرتقال» را اعالم کرد .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،رضا رحمانی
درنامهای به مهدی میراشرفی لغو ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال را اعالم کرد و از
وی خواست موارد اجرایی این تصمیم را به گمرکات کشور ابالغ کند.

نیروهای مسلح ایران از هر زمان
دیگری قدرتمندتر هستند

رئیس جمهور با تأکید بر این که ارتش جمهوری
اســامــی ای ــران نقش بسیار ارزشــمــنــدی در
پــیــروزی انقالب اســامــی ،حتی از روزهــای
قبل از پیروزی انقالب و  22بهمن  57داشته
اســت ،اظهارکرد :ارتــش جمهوری اسالمی
ایران در طول  40سال گذشته همواره در کنار
والیت و مردم برای پاسداری از تمامیت ارضی،
استقالل کشور و نظام جمهوری اسالمی
ایران فداکاری کرده است .به گزارش پایگاه
اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم
والمسلمین دکتر حسن روحانی پنجشنبه در
مراسم بزرگداشت روز ارتش به اقــدام زشت
دولــت فریبکار آمریکا علیه نیروهای فداکار
سپاه پاسداران انقالب اسالمی اشاره و تصریح
کــرد :در ایــن اقــدام زشــت همگان دیدند که
مردم یکپارچه کنار سپاه بودند و خواهند بود
همان طور که سپاه همواره کنار مردم بوده و

وزیر اطالعات 290 :جاسوس سیا شناسایی شدند
وزیــر اطالعات از شناسایی  290جاسوس
ســـازمـــان اطـــاعـــات م ــرک ــزی آمــریــکــا در
کشورهای مختلف از سوی سربازان گمنام
امام زمان (عج) خبر داد و گفت :نیروهای سیا
در این کشورها شناسایی و دستگیر شدند و
ارتباط این سازمان اطالعاتی با منابع خود
به هم ریخت به گونه ای که در آمریکا کمیته
شکست تشکیل شد .به گزارش ایرنا ،حجت
االســام و المسلمین «سید محمود علوی»
پیش از خطبه هــای نماز جمعه تــهــران در
جمع نــمــازگــزاران در سخنانی به مناسبت
روز سربازان گمنام امام زمان (عج) به تشریح
اقدامات اطالعاتی و امنیتی این وزارتخانه
پرداخت .وی اظهارکرد :وزارت اطالعات در
عرصه ضد جاسوسی راهبرد خود را از ضد
جاسوسی پدافندی به ضدجاسوسی آفندی

صدیقی -بررسی نقشه های پیش یابی و تصاویر
دریافتی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
بیانگر ت ــداوم بارندگی و کاهش دمــا تــا اواســط
هفته در منطقه است .رئیس پیش بینی اداره کل
هواشناسی خراسان شمالی گفت :بر این اساس
با ورود سامانه بارشی از جمعه ،برای شنبه تا سه
شنبه وزش باد گاهی بسیار شدید ،افزایش ابر،

معارفه رئیس آموزش و پرورش بام و صفی آباد

نجفیان -طی آیینی «غالمرضا گنجی» که با حکم مدیر کل آموزش و پرورش استان به عنوان رئیس جدید آموزش
و پرورش منطقه بام و صفی آباد منصوب شده بود ،معرفی و جایگزین «رمضان قره قاشلو» رئیس پیشین این اداره
شد«.علی خوش آیینه» معاون پژوهش ،برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی در
این آیین با بیان وضعیت اعتبار آموزش و پرورش ،دغدغه های فرهنگیان را به حق توصیف کرد.

بازرسی از موتورخانه دستگاههای اجرایی
مدیرکل استاندارد خراسان شمالی از اتمام طرح بازرسی از موتورخانه دستگاه های اجرایی استان خبر داد.
«مهمان نواز» گفت :در راستای اجرای ماده  17قانون هوای پاک و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر الزام دستگاه
های دولتی به معاینه فنی و بازرسی ادواری از موتورخانه ها بر اساس استاندارد  16هزار و بخشنامه معاون اول
ریاست جمهوری و اهمیت موضوع مصرف بهینه انرژی و کاهش انتشار آالینده ها ،بازرسی از موتورخانه دستگاه
های اجرایی استان انجام شد.
در مراسم تکریم و معارفه مدیر آموزش و پرورش مانه و سملقان اعالم شد:

فضای نامناسب مدارس روستایی
برومند -مراسم تکریم و معارفه مدیر آموزش و پرورش مانه و سملقان برگزار و از تالش های «ابوالفضل جنتی سراب»
تقدیر و «بهمن صفرپور» به عنوان مدیر جدید این اداره معرفی شد .در این مراسم ،فرماندار مانه و سملقان از فضای
نامناسب معلمان و دانش آموزان در مدارس روستایی انتقاد کرد«.معموری» با گالیه از زیرساخت های ضعیف مدارس
روستایی و با اشاره به دهگردشی های خود در این شهرستان ابراز کرد :با حضور در جمع مردم این شهرستان هنوز
نشنیده ام کسی از معلمان و فرهنگیان این شهرستان گالیه ای داشته باشد.

و تهاجمی تغییر داده و در مصاف با سرویس
های اطالعاتی بیگانه و دشمن ضربه های
کــاری را به آن ها وارد کــرده اســت .وی به
مصاحبه اخیر یاهو نیوز با  ۱۱نفر از صاحب
نظران امنیتی آمریکا اشاره کرد و افزود :اغلب
مصاحبه شونده ها در این مصاحبه از ذکر نام
شان خــودداری کردند ،یکی از آن ها که نام
خود را ذکر کرد «ارویــن مک لو» تحلیل گر
امنیت ملی آمریکا بود که گفت این موضوع
(شناسایی  290جاسوس سیا در کشورهای
مختلف) یکی از فاجعه آمیزترین شکست ها
بعد از  ۱۱سپتامبر اســت .وی خاطرنشان
کرد :یکی دیگر از مقامات سیا که نخواست
نامش فاش شود می گوید زمانی که این ساز
و کار منابع ما شروع به از هم پاشیدن کرد
این سوال به وجود آمد که آیا خانه پوشالی

ساخته بودیم و یکی دیگر از مقامات سیا گفت
زمانی که این اتفاق افتاد گویا هیچ مسئله
دیگری برای سیا وجود نداشت ،وقتی سوخت
و ســوزهــایــی بــه ایــن شکل در یــک سیستم
اطالعاتی و جاسوسی رخ میدهد همه چیز
در آن جا بسیار بد و تاریک پیش می رود.
وزیر اطالعات با یادآوری این که ضربه به گونه
ای بود که خود آمریکاییها از آن به عنوان
افتضاح اطالعاتی یاد کردند ،گفت :در آینده
ای نزدیک جزئیاتی از این حماسه اطالعاتی
در مصاف با سیا از طریق رسانه ملی و دیگر
رسانه ها در اختیار مردم قرار می گیرد .علوی
تصریح کرد :مشابه همین ضربه به سرویس
ام آی  6انگلیس وارد شد که اطالعات آن
هم در آینده ای نزدیک و در موقع مناسب به
استحضار مردم می رسد.

قیمت طال در یک هفته  ٤٠هزار تومان ارزان شد
ایرنا« :آیت محمدولی» رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت :قیمت طالی  ١٨عیار در نخستین روز هفته  ٤٧٠هزار تومان بود اما تا پایان هفته با
کاهش حدود  ٤٠هزار تومانی همراه شد و به قیمت  ٤٣٠هزار تومان رسید که امیدواریم این کاهش قیمت ادامه دار باشد و ثبات دوباره به بازار بازگردد.

اسفراین -تهران در حال حرکت بود ،سه مصدوم
بر جا گذاشت و پس از وقوع حادثه همه سرنشینان
اتوبوس برای بررسی سالمتیشان به بیمارستان
معتمدی گرمسار منتقل شــدنــد .رئــیــس پلیس
راه استان سمنان گفت :بر اســاس ارزیابیهای
کارشناسان پلیس راه ،ناتوانی راننده در کنترل
وسیله نقلیه ناشی از لغزندگی جاده سبب وقوع این
حادثه شده بود.
کبیری از بستری شدن سه نفر بر اثر این واژگونی
خــبــر داد و گــفــت :حـــال عــمــومــی مــصــدومــان
رضایتبخش است.

تداوم بارش باران تا اواسط هفته
بــارش بــاران و در پــاره ای از نقاط رگبار و رعد و
برق و احتمال بارش تگرگ پیش بینی می شود.
«هاشمی دویــن» با بیان ایــن که دمــا تا دوشنبه
کاهش نسبی خــواهــد داش ــت ،افـــزود :طــی 24
ساعت منتهی به صبح روز جمعه ربــاط قره بیل
با کمینه دمای  8درجه سانتی گراد باالی صفر
خنک ترین و جاجرم با بیشینه دمای  26درجه

خواهد بود .رئیس جمهور اظهار کرد :توهین
به سپاه پاسداران توهین به نیروهای مسلح و
ملت بزرگ ایران است .رئیس جمهور با تأکید
بر این که راهی که آمریکا انتخاب کرد ،اشتباه
است و آمریکا و سردمداران او در اوهام خود

غرق شدند ،تصریح کرد :تردیدی نیست که
امــروز نیروهای مسلح ما از هر زمــان دیگری
قدرتمندتر هستند .امــروز آسمان ایــران در
سایه قرارگاه پدافند هوایی از هر زمان دیگری
و دریاهای کشور و آبهــای همجوار در سایه
نیروی دریایی سپاه و ارتش از هر جای دیگری
امنتر است.
دکتر روحــانــی ادامــه داد :حضور نیروهای
مــردمــی در کنار نیروهای سپاه پــاســداران
انقالب اسالمی این منطقه را از هر جای دیگر
امنتر کــرده اســت .دکتر روحانی خطاب به
مردم منطقه ،کشورهای همسایه و ملتهای
مسلمان گفت :نیروهای مسلح ایران هیچ گاه
در برابر شما و منافع ملی تان نیستند.
همچنین بــرای نخستین بار بمبافکنهای
شکاری بومی «صاعقه» و «کوثر» در رژه هوایی
شرکت کردند.

از میان خبرها

 ۳مصدوم در پی واژگونی اتوبوس بامی ها
یک دستگاه اتوبوس که از بام شهرستان اسفراین به
سمت تهران در حرکت بود صبح دیروز در کیلومتر
پنج محور ایوانکی به گرمسار در استان سمنان
واژگــون شد و سه مصدوم بر جا گذاشت .به گفته
«ذاکری» رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده
ای اسفراین ،ایــن اتــوبــوس متعلق به شرکت بام
روستای بام شهرستان اسفراین بود که از مسیر
سبزوار و ینگجه حرکت کرده بود و حوالی گرمسار
دچــار واژگــونــی شد و  ۳مصدوم بر جا گذاشت.
«سبحانی» معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای خراسان شمالی هم گفت :این اتوبوس که
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رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت روز ارتش:

اخبار استان

 ۱۱سرنشین داشت ساعت  ۱۷:۳۰پنج شنبه از
بام به سمت تهران حرکت کرده بود و صبح جمعه
در کیلومتر  ۵محور ایوانکی به گرمسار در استان
سمنان واژگــون شد که  ۳مصدوم شامل راننده و
 ۲مسافر به مراکز درمانی اعزام شدند .در همین
حال ،رئیس پلیس راه استان سمنان در گفتوگو
با فارس اظهار کرد :واژگونی یک دستگاه اتوبوس
در محور گرمسار -تهران در ساعت  7:45صبح
روز جمعه رخ داد و در کیلومتر پنج محور ایوانکی -
تهران از جاده منحرف و واژگون شد .سرهنگ تقی
کبیری افــزود :واژگونی این اتوبوس که در مسیر
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سانتی گراد باالی صفر گرم ترین نقطه استان بود.
به گــزارش خبرنگار ما ،بــارش بــاران از صبح روز
گذشته در اکثر نقاط استان آغاز شد و در بجنورد
در ساعاتی از صبح و ظهر دیروز شدت گرفت .بر
اساس پیش بینی هواشناسی استان تا چهارشنبه
بارندگی به طور پراکنده و رگباری ادامه خواهد
داشت.

برترین های جشنواره عکاسی
شهرداری بجنورد

اســعــدی -بــرگــزیــدگــان جــشــنــواره عکاسی
شهرداری بجنورد پنج شنبه شب طی مراسمی
معرفی شدند .به گزارش خبرنگار ما ،در این آیین
بهراممیکده،حمیدرضابهمنیاروعباسرستگار
با نظر هیئت داوران به عنوان نفرات اول تا سوم
بخش حرفه ای و بابک حیدرزاده ،امید عباسی
و نرگس شکری به عنوان نفرات اول تا سوم
بخش عکاسی با موبایل معرفی شدند.همچنین
سپیده رحمتی ،وحید وحدانی ،مهدی علیزاده،
فاطمه رحیمی ،مریم داورنیا ،رامین بهادری
و الهام صباحی در بخش حرفه ای برگزیده
شدند و محمد مرتضوی ،نیما گریوانی ،مجتبی
دامرودی ،مجتبی براتی ،سپیده رحمتی ،رقیه
میری و معصومه عباسی به عنوان برگزیدگان
بخش عکاسی با موبایل معرفی شدند«.براتیان»
شهردار بجنورد در این آیین گفت :برای جسم
شهر بجنورد طی  106سال گذشته خوب کار
شده است ولی از روح شهر مغفول بودیم .شهر
به روح ،لطافت و احساس نیاز دارد که پرداختن
به روح شهر ،جزو اولویت های شهرداری است.
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اخبار

روی خط سیاست
انتشار گزارش مولر و بی پاسخ ماندن سؤاالت درباره
اجرای عدالت
ایسنا :با وجود این که گزارش رابرت مولر ،بازرس ویژه رسیدگی
به دخالت ادعایی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶
آمریکا پس از مدتها به نتیجه رسید و در آن مشخص شد هیچ
تبانی صورت نگرفته ،اما هنوز سواالت زیادی در این باره وجود
دارد چون نتوانسته پاسخی شفاف و واضح به این سؤال بدهد که
آیا ترامپ مانع اجرای عدالت شده است یا خیر؟

ایران میزبان نشست بعدی کارگروه عالی دریای خزر
تسنیم :جلسه بعدی کارگروه عالی دریــای خزر در ماه ژوئیه
 ۲۰۱۹در ایران برگزار خواهد شد.

تاکید سوئیس به گشایش مجدد کانال بانکی با ایران
ف ــارس :عبدالناصر همتی رئیس کــل بانک مــرکــزی در پست
اینستاگرامی خود نوشت :سفیر سوئیس آمادگی کشورش را به
گشایش مجدد کانال بانکی بین ایران و سوئیس اعالم کرد.

از گوشه و کنار
اعالم حالت فوق العاده در آبادان ،خرمشهر و شادگان

ایرنا :مودت سرپرست فرمانداری خرمشهر گفت :استانداری
خوزستان به دلیل وقوع مد اکبر در آبادان ،خرمشهر و شادگان
و آب گرفتگی در این مناطق حالت فوق العاده اعالم کرده است.

اولین محموله کمک های یونسیف وارد ایران شد
ایرنا :دفتر نمایندگی صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)
در ایــران اعالم کرد :اولین محموله کمک های یونیسف برای
کودکان سیل زده ،شامل دویست جعبه حمل واکسن و صد جعبه
نگهداری در دمای پایین وارد ایران شد.

قدرت نمایی تیم های انگلیسی در اروپا بعد از  ۳۵سال
ایسنا :برای اولین بار در  ۳۵سال گذشته چهار تیم انگلیسی در
نیمه نهایی دو تورنمت باشگاهی مهم در اروپا حضور دارند.

تغییر زمان پایان ترم ها تنها برای دانشگاه های سیل زده
ایــرنــا« :مجتبی شریعتی نیاسر» مــعــاون آمــوزشــی وزیــر علوم،
تحقیقات و فناوری تاکید کرد :دانشگاه های مناطق سیل زده
فقط اختیار تعویق برگزاری امتحانات پایان ترم را دارند و سایر
دانشگاه ها تغییراتی اعمال نکنند.

قسمت ویژه«پایتخت» به عید فطر هم نمیرسد
مهر :الهام غفوری تهیهکننده مجموعه تلویزیونی «پایتخت» اعالم
کرد :قسمت ویژه این مجموعه برای عید فطر تولید نخواهد شد.

مرمت مدارس آسیب دیده در سیل تا قبل از مهر
صدا و سیما :بطحایی وزیر آموزش و پرورش گفت :همه مدارس
آسیب دیده از سیل در مناطق مختلف کشور تا قبل از مهر ٩٨
مرمت میشوند.

