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توپ و تشرها ضربه ای به اقتصاد ایران وارد نمی کند
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت« :اقتصاد ایران آن قدر وسیع و متنوع است که به هیچ وجه
با تــوپ و تشرهای توخالی ،ضربه ای به آن وارد نمی شــود ».به گــزارش ایرنا« ،محمد
شریعتمداری» در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در
مورد افزایش قیمت خودرو گفت :خودروسازان داخلی فقط مجاز به افزایش قیمت تا مرز
تورم انتظاری ( 9.6درصد) با رعایت ضوابط سازمان حمایت هستند.

مذاکره با تلگرام مخفیانه نبود
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به این که مذاکره دولت ایران با تلگرام محرمانه و
مخفیانه نبوده است گفت :این مذاکرات با اطالع دادستان وقت و کارگروه تعیین مصادیق
مجرمانه انجام شد .به گزارش ایسنا ،محمد جواد آذری جهرمی ظهر روز چهارشنبه در
حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره مطرح شدن موضوع رفع فیلتر توئیتر
خاطر نشان کرد :ما اعتقاد داریم فیلتر توئیتر مصوبه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است
و تقاضا داریم این مسائل در جلسه همین کارگروه مطرح شود .جای طرح دغدغهها در جلسه این کارگروه
است.

رایزنی برای دریافت  ۲۵هزار مجوز استخدامی
رئیس دانشگاه فرهنگیان با بیان این که  ۱۷هزار ردیف برای جذب نیرو در قالب آزمون
استخدامی طی امسال داریــم که از بین فارغالتحصیالن دانشگاه های دیگر پذیرفته و
گزینش میشوند ،گفت :طبق آخرین رایزنی ها خواستار تخصیص  ۲۵هزار مجوز دیگر
شدیم و اعالم کردیم که  ۲۵هزار ظرفیت خالی داریم که تا کنون با آن موافقت نشده است.
به گزارش ایسنا ،حسین خنیفر در نشستی خبری با بیان این که امسال باید  ۴۰۰ردیف
استخدامی هیئت علمی به ما بدهند افزود :برآورد کردیم تا سال  ۱۴۰۴باید  ۲۰۸۰هیئت علمی جذب شود
که بتوانیم نیرو تربیت کنیم.

دانشگاهها استاد تمامها را حفظ میکنند
وزیر علوم با اشاره به این که آییننامه استخدامی اعضای هیئت علمی ،شرایط جذب یا
بازنشسته شدن استادان را اعالم کرده است ،گفت :دانشگاهها طبق بخشنامهای که به آن ها
ابالغ شده موظفند استاد تمامها را حفظ کنند .منصور غالمی در حاشیه جلسه هیئت دولت
در گفتوگو با ایسنا ،درباره دلیل بازنشسته شدن دکتر صادق زیباکالم از دانشگاه تهران،
اظهار کرد :من این موضوع را از دانشگاه تهران سوال کردم و آن ها گفتند زیباکالم هنوز
بازنشسته نشده بلکه فهرستی از افراد واجد شرایط برای بازنشسته شدن تهیه شده که اسم وی هم در آن
فهرست آمده است.
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ظریف:

سیاست خارجی آمریکا استیجاری است
زندانی گذشته و از آن بدتر زندانی گروه های
فشار فاسدی هستند که هر روز بانگ رسوایی
یکی از آن ها بر سر بازار افکارعمومی جهان به
صدا در می آید .ظریف با بیان این که حرفهای
پمپئو خــاف واقــع و بر اســاس سیاست های
شکست خورده قدیمی بود ،افزود :هیچ کدام
از این حرف ها جدید نبود ،منتها وی با وقاحت
و شدت بیشتری مطرح کرد .ظریف در پاسخ به
سوالی درباره سخنان وزیر خارجه آمریکا گفت:
همان طور که رئیس مجلس در جلسه علنی
گفت صحبت های آقای پمپئو آن قدر بی حساب
و کتاب و خارج از نزاکت و بدون منطق بود که
ارزش پاسخ گویی ندارد.

وزیــر امــور خارجه کشورمان سخنان همتای
آمریکایی خود را بی حساب و کتاب و خارج
از نزاکت و منطق توصیف کــرد و گفت :این
نشان دهنده ورشکستگی سیاست خارجی
آمریکاستکهتبدیلبهسیاستاستیجاریشده
و هر گروه فشاری بتواند بیشتر هزینه کند بهتر
می تواند این سیاست خارجی را به آن سمت
سوق دهد .به گزارش ایرنا ،محمدجواد ظریف
روز چهارشنبه در پایان نشست هیئت دولت در
جمع خبرنگاران با اشاره به اظهارات اخیر مایک
پمپئو گفت :فقط باید تکرار کرد که پمپئو و سایر
مسئوالن دولت کنونی آمریکا نه تنها زندانی
تصورات و توهمات غلط خــود هستند ،بلکه

از میان خبرها
قیمت آرد به نرخ قبل باز میگردد

نباید کشور را اسیر دست برجام و غیر برجام کرد

رئیس هیئت مــدیــره کــانــون صنایع غــذایــی گفت :وزارت جهاد
کشاورزی بدون هماهنگی با این کمیته ،قیمت گندم را افزایش داد
در حالی که به نظر کمیته زمان افزایش قیمت مناسب نبوده است
ضمن آن که وزارت صنعت ،سازمان حمایت ،وزارت کشور و دستگاه
نظارتی نیز مخالف این موضوع هستند .محمدرضا مرتضوی در
گفتوگو با ایلنا با اشاره به جلسه کمیته تنظیم گندم ،آرد و نان و
افزایش قیمت آرد گفت :در جلسه این کمیته مقرر شد وزارت جهاد
کشاورزی دوبــاره قیمت گندم را به نرخ قبلی بازگرداند .در واقع
علت اصلی افزایش قیمت آرد همین افزایش قیمت گندم بود.

تولیت آستان قدس رضوی گفت :ایران ظرفیت متراکمی از نیروی
انسانی جــوان و فرهیخته دارد؛ نباید ایــن کشور و ظرفیتهای
عظیمش را اسیر دست برجام و غیر برجام کرد بهگونهای که با یک
اخم آمریکا و اروپا جا بخوریم و احساس کنیم عرصه بر ما تنگ شده
است .به گزارش تسنیم ،حجتاالسالم و المسلمین سیدابراهیم
رئیسی در مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه بینالمللی امام
رضــا(ع) اظهارکرد :جامعه پرتالش و بالنده است و با استفاده از
ظرفیتهای عظیم آن میتوان گامهای بلندی برداشت و نباید این
جامعه را اسیر برخی توهمات کرد.

 ۴۰تن طال به ذخیره قطعی کشور افزوده شد
رئیس هیئت عامل ایمیدرو از افزوده شدن  ۴۰تن طال به ذخیره قطعی کشور خبر داد و
گفت :افغانستان حدود  ۱۰۰۰میلیارد دالر ذخایر معدنی دارد و با مذاکرات انجام شده
امیدواریم صادرات مواد معدنی این کشور از طریق ایران و بندر چابهار صورت گیرد .به
گزارش تسنیم ،مهدی کرباسیان در آیین امضای قرارداد ترمینال تمام مکانیزه مواد معدنی
با بیان اینکه ایران یک کشور معدنی است ،گفت :در برخی حوزهها مانند زغال سنگ و مس
پیشرفت داشتهایم اما در برخی حوزهها به دلیل سایه نفت پیشرفت آن چنانی نداشتهایم.

طوالنی بودن سفر حج 97
رئیس سازمان حج و زیــارت با اشــاره به طوالنی بــودن سفر حج  97به دلیل موقعیت
فرودگاهی جده و مدینه ،از امکان خرید سوغاتی در فضای مجازی برای زائران حج با هدف
کاهش بازارگردی و حمایت از شعار امسال خبر داد .به گزارش خبرگزاری فارس ،حمید
محمدی در همایش آموزش کارگزاران حج تمتع  97استانهای قزوین ،زنجان و البرز به
موضوع اقامت در سرزمینهای منا و عرفات اشاره کرد و افزود :به دلیل محدودیت جغرافیایی
منا و عرفات ،قطع ًا حجاج باید این محدودیتها را بدانند؛ مدیران کاروان ها نیز زائران را توجیه کنند که
برخالف تمامی تالشهای دست اندرکاران حج امکانات و فضای بیشتری نمیتوان به آن ها اختصاص داد هر
چند امکانات نسبت به سالهای قبل بهتر شده است.

پرسپولیس به مصاف الدحیل میرود؛ استقالل میزبان السد شد
قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برگزار شدکه پرسپولیس به مصاف الدحیل میرود و استقالل میزبان السد شد .ب ه گزارش
ایسنا ،طبق سال های گذشته تیمهای غرب آسیا با هم و شرق آسیا هم با یکدیگر بازی خواهند کرد تا چهره  4تیم پایانی این رقابت ها مشخص
شود .دیدارهای رفت این مرحله در روزهای  ۵و  ۶شهریور و دیدارهای برگشت هم در تاریخ  ۲۶و  ۲۷شهریور برگزار خواهد شد.

کارخانههای لبنی مجوزی برای افزایش قیمت ندارند
در حالی که کارخانههای لبنی قیمت محصوالتشان را  ۱۰تا  ۱۵درصد افزایش دادهاند ،سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
اعالم کرد :این کارخانهها هیچ مجوزی برای افزایش قیمت ندارند و با متخلفان برخورد میشود ،اما بازار شاهد بازگرداندن قیمتهای غیرقانونی
به حالت سابق نیست .به گزارش ایسنا ،طی هفته گذشته صنایع لبنی برای افزایش قیمت محصوالت تولیدی خود اقدام کردند.

توان موشکی خط قرمز ماست
رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان این که توان موشکی جزو خطوط قرمز ماست و با اقتدار نظام ارتباط دارد ،گفت :ما برای دفاع از کشورمان
یاد گرفته ایم که باید بر سالح و سامانه خود متکی باشیم .به گزارش مهر ،سردار غالمرضا جاللی در حاشیه مراسم بزرگداشت حماسه سوم خرداد
در دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری ،در جمع خبرنگاران اظهارکرد :همه مردم و جناح های سیاسی ،باید در برخورد با آمریکا وحدت کلمه و
هماهنگی و همدلی داشته باشیم و مشروعیت بین المللی را حفظ و تحت نظر مقام معظم رهبری حرکت کنیم.
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اخبار

رهبر انقالب اسالمی ،درگذشت حجتاالسالم
حسنی را تسلیت گفتند
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری :رهبر معظم انقالب
اسالمی در پیامی درگذشت روحانی فداکار و مجاهد ،حجت
االسالم حاج شیخ غالمرضا حسنی ،امام جمعه سابق ارومیه را
تسلیت گفتند.

روی خط سیاست

تصویب تعدادی از پیشنهادهای آیین نامه های قانون
بودجه 97
پایگاه اطــاع رسانی ریاست جمهوری :هیئت وزیــران در جلسه
روز چهارشنبه خود به ریاست حجت االسالم و المسلمین دکتر
حسن روحانی ،رئیس جمهور ،به بررسی و تصویب تعدادی از
پیشنهادهای مربوط به آییننامههای قانون بودجه سال 1397
کل کشور پرداخت.

شرمن :میدانستیم احتمال عدم پایبندی آمریکا به
برجام وجود دارد
فـــارس« :ون ــدی شــرمــن» ،رئیس تیم مذاکرهکننده آمریکا در
مذاکرات هستهای گفت :با توجه به شعارهای انتخاباتی ترامپ
بــرای لغو برجام و مخالفتهای جمهوری خــواهــان ،در حین
مذاکره با ایران میدانستیم که احتمال عدم پایبندی آمریکا به
برجام وجود دارد.

تصویب کلیات طرح یک فوریتی اصالح قانون
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
خانه ملت :نمایندگان مجلس با کلیات طرح یک فوریتی اصالح
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان موافقت کردند .در
ادامــه دکتر الریجانی با توجه به اخطارهای متعدد نمایندگان
اشکاالتی را به جزئیات این طرح وارد دانست که در ادامه ارجاع
آن به کمیسیون اجتماعی به رأی گذاشته شد و نمایندگان با
 171رأی موافق 35 ،رأی مخالف و  3رأی ممتنع از مجموع
 229نماینده حاضر در جلسه با ارجاع جزئیات به کمیسیون برای
رسیدگی بیشتر موافقت کردند.

از گوشه و کنار
روش استخدامی دولت تغییر نکرده است

تسنیم :سازمان اداری و استخدامی کشور اعالم کرد :در الیحه
تقدیمی دولــت به مجلس ،هیچ گونه تغییری در روش های
استخدامی نسبت به روش های موجود صورت نگرفته است.

تایید اشتباه پزشکی در مرگ بیمار ساروی
میزان :علی عباسی ،مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران
اشتباه پزشکی در مرگ بیمار ساروی را تایید کرد و گفت :این فرد
در اثر تزریق خون نامتجانس جان باخته است.

صادرات دام زنده ممنوع شد
ایلنا :وزارت جهاد کشاورزی بخشنامه ممنوعیت صــادرات دام
زنده را ابالغ کرد.

