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رئیسجمهور  6شهریور برای پاسخ به وکالی ملت در بهارستان حاضر می شود
احمد امیرآبادیفراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان،
دربــاره زمان حضور حجت االسالم روحانی در مجلس برای پاسخ به سواالت نمایندگان
مجلس ،اظهار کــرد :بنده به صــورت غیررسمی شنیدهام که امیری ،معاون پارلمانی
رئیسجمهور روز سهشنبه  6شهریور ماه را به آقای روحانی به منظور حضور در مجلس
پیشنهاد داده و رئیس جمهور به صورت تلویحی پذیرفته است.
وی بیان کرد :البته هنوز رسم ًا از طرف دولت به مجلس تاریخ دقیقی درباره حضور رئیسجمهور در مجلس
اعالم نشده است.

صدور حکم متهمان موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج
حکم متهمان پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج صادر شد.یک منبع آگاه در گفت
و گو با صداوسیما گفت :این پرونده که در شعبه یک دادگاه های کیفری استان و به ریاست
قاضی باقری به آن رسیدگی شده است  3متهم دارد که متهمان ردیف اول و دوم زوج هستند
و متهم ردیف سوم تا آخرین جلسه دادگاه متواری بود و در آخرین جلسه دادگاه به همراه
وکیلش حاضر شد.وی گفت :حکم صادر شده ،به زودی به متهمان ابالغ می شود.این منبع
آگاه تصریح کرد :جزئیات حکم صادر شده توسط سخنگوی دستگاه قضا اعالم می شود.

آغاز ثبت دوباره اطالعات وراث مشموالن سهام عدالت
فعالیت سامانه ثبت اطالعات وراث متوفیان مشمول سهام عدالت از دیروز (شنبه ) دوباره
آغاز شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،به نقل از سازمان خصوصی سازی ،وراث
مشموالنی که فوت شده اند ،می توانند با رعایت شرایط الزم در طول ایام هفته از ساعت  ۸تا
« ۱۴به جز روزهای پنج شنبه ،جمعه و ایام تعطیل» به دفاتر پیشخوان خدمات الکترونیک
دولــت که مشخصات و نشانی آن ها در سایت اطــاع رسانی سهام عدالت به نشانی
 news.samanese.irمنتشر شده ،مراجعه و برای تقاضای تقسیم سهام عدالت متوفی اقدام کنند.

صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیر مسئول :محمد سعید احدیان
سردبیر  :علی ولیزاده
دفترمرکزی :مشهد،بلوارشهیدصادقی(سازمانآب)

اقدام بیسابقه شورای نگهبان برای رفع ایرادات قانون منع به کارگیری بازنشستگان
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در
خصوص ایــراد شــورای نگهبان به قانون منع به کارگیری بازنشستگان دربــاره نظامیان
بازنشسته ،اظهار کرد :شورای نگهبان ایراد نگرفته و در این زمینه  2سوال از مجلس شورای
اسالمی پرسیده است.محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت،
بیان کرد :شورای نگهبان معتقد است که در رابطه با موضوع مربوط به بازنشستگان نیروهای
مسلح حتم ًا باید نظر فرمانده کل قوا یعنی مقام معظم رهبری لحاظ شود .وی افزود :دغدغه شورای نگهبان در
خصوص این قانون این است که دخالتی در اختیار مقام معظم رهبری در رابطه با نیروهای مسلح محسوب
نشود.

توزیع سبد غذایی اقشار آسیب پذیر در شهریور ماه
سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از توزیع سبد غذایی در بین طیف وسیعی از
اقشار آسیب پذیر جامعه خبرداد .به گزارش فارس ،انوشیروان محسنی بندپی گفت :این
سبد حمایتی شهریورماه امسال بین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد ،بهزیستی و دیگر
اقشار آسیب پذیر کشور توزیع خواهد شد.وی ادامه داد :بسته غذایی برای اقشار آسیب پذیر
به پیشنهاد معاونت رفاه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بوده که دستور تامین منابع مالی
این سبد از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر شده است.
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تکالیف جدید وزارت صنعت برای تنظیم بازار و نظارت
موثر بر قیمت و نحوه توزیع کاال و خدمات
شورای عالی هماهنگی اقتصادی ساختار،
اهداف و ماموریت های ستاد اطالع رسانی و
تبلیغات اقتصادی را مصوب کرد.
بــه گـــزارش پــایــگــاه اطـــاع رســانــی ریاست
جــمــهــوری ،در ایــن جلسه کــه روز شنبه به
ریاست حجت االســام روحانی برگزار شد،
اعضای جلسه ساختار ،اهــداف و ماموریت
های ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی
کشور بــرای مقابله با هرگونه جنگ روانــی
و التهاب آفرینی در بــازار و اقتصاد کشور را
تصویب کردند.
در جلسه گذشته ایــن شــورا ،سیاست های
کالن و اختیارات این ستاد تصویب شده بود.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین
در راستای تنظیم بازار و نظارت موثر بر قیمت
و نحوه عرضه کاالها و خدمات ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت را به اقدامات زیر مکلف کرد:
 -تقویت و تجهیز ستاد سازمان حمایت از

مصرف کنندگان و تولید کنندگان
 اطالع رسانی گسترده در رابطه با قیمتکاالها و مــقــررات عرضه در فروشگاه ها با

استفاده از سامانه اطــاع رســانــی فراگیر
برای دسترسی بر خط مردم و سازمان دهی
استفاده از نظارت مردمی
 بهره گیری از شبکه نظارتی اتاق اصناف واتحادیه های صنفی
 تقویت و حمایت از انجمن های حمایت ازحقوق مصرف کننده در سطح ملی و استانی
بر اساس مصوبه دیگر شورای عالی هماهنگی
اقتصادی مقرر شــد همه عرضه کنندگان
کاالهایی که ضــرورت اطــاع رسانی آن ها
توسط وزارت صمت اعــام مــی شــود ،اعم
از تولید کنندگان ،وارد کنندگان و توزیع
کنندگان ،موظفند طبق مقررات این وزارت،
برای تطبیق قیمت با ضوابط قیمت گذاری
مصوب «هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها» و
ثبت آن به صــورت خوداظهاری در سامانه
فراگیر الکترونیکی اقدام و قیمت را به صورت
برچسب و قابل نظارت ،بر کاالها نصب کنند.

از میان خبرها

توضیحات وزیر آموزش و پرورش درباره آخرین وضعیت تعطیالت زمستانی مدارس
وزیر آموزش و پرورش درباره آخرین وضعیت تعطیالت زمستانی مدارس توضیحاتی داد.وزیر
آموزش و پرورش در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تعطیالت زمستانی
مدارس اظهار کرد :با وجود این که مطالعات متعددی در این رابطه صورت گرفته است و در
حال نتیجهگیری نیز است برای احتیاط بیشتر جلساتی با سازمان میراث فرهنگی برگزار
کردیم اما بعید میدانم که بتوانیم برای سال تحصیلی جدید مصوبه مجلس را دریافت
کنیم .بطحایی افزود :برای تغییر برنامه سال تحصیلی مستلزم مصوبه مجلس شورای اسالمی هستیم و اگر
نتوانیم مصوبه آن را برای امسال دریافت کنیم اجرای تعطیالت زمستانی مدارس به سال آینده موکول میشود.
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اخبار

روی خط سیاست
«کوفی عنان» درگذشت
فارس« :کوفی عنان» دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد در سن
 80سالگی درگذشت.وی که برای درمان به سوئیس رفته بود،
صبح دیروز در ژنو درگذشت.

نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز منصوب شد
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری :حجت االســام روحانی،
رئیس جمهور در حکمی دکتر رحمانی فضلی را به عنوان «نماینده
رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز» منصوب کرد.

ترکیه تسلیم نشده و نخواهد شد
میزان :رئیس جمهور ترکیه در ششمین کنگره حزب عدالت و توسعه
در واکنش به تنشهای اخیر آنکارا و واشنگتن گفت که ترکیه هرگز
تسلیم نشده و نخواهد شــد .رجب طیب اردوغ ــان ،روز شنبه در
ششمین کنگره حزب عدالت و توسعه درباره تنشهای اخیر با آمریکا
صحبت کرد.اردوغان میگوید« :میدانیم که در صورت وجود ایمان،
امکان نیز وجود دارد .ملت ما تا امروز توطئههای زیادی را با ایمان
خود نقش برآب کرده است ».رئیس جمهور ترکیه ادامه داد :اگر چه
حزب عدالت و توسعه روی کاغذ از سوی  ۶۰نفر تاسیس شده ،اما در
اصل موسس و صاحب اصلی آن خود ملت هستند.

از گوشه و کنار

پاتک پلیس تهران به انبارهای محتکران

ایسنا :شبکه خبری سی.ان.ان در گزارشی اختصاصی اعالم کرد که بمب استفاده شده از سوی ائتالف عربی در یمن که به انهدام یک اتوبوس مدرسه
در این کشور و کشته شدن  ۴۰دانشآموز منجر شد ،ساخت آمریکا و در توافق تسلیحاتی وزارت امور خارجه آمریکا به عربستان تحویل داده شده بود.

تسنیم :ســردار حسین رحیمی ،رئیس پلیس پایتخت از کشف
 ۹انبار از کاالهای اساسی احتکار شده شامل الستیک ،برنج،
امدیاف ،چای و  ...در حاشیه تهران خبر داد که کاالهای احتکار
شده در آن ارزشی حدود  ۳۲۰میلیارد تومان دارند.

ایران آمادگی خود را برای گسترش همکاریها با پاکستان اعالم میکند

خرید تضمینی گندم به  ۹میلیون تن رسید

تسنیم :حجتاالسالم روحانی ،رئیسجمهور کشورمان با تبریک انتخاب عمران احمد خان نیازی به عنوان نخست وزیر پاکستان ،گفت :جمهوری
اسالمی ایران مانند همیشه به ویژه در دوران جدید ،آمادگی خود را برای گسترش مناسبات و همکاریها با پاکستان اعالم می کند.

میزان :براساس آخرین آمار حدود  ۹میلیون تن گندم به ارزش
 ۱۱۹هــزار و  ۲۴۱میلیارد ریــال از کــشــاورزان سراسر کشور
خریداری شده است.

معاون نظارت و ارجاع اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران و رئیس گشت های مشترک گفت :وارد هر انباری می شویم انبوهی از کاال می
بینیم؛ مردم به هیچ وجه نگران کمبود کاال نباشند ،کاالهای احتکارشده در بازار توزیع می شود .حسن بیگی در گفت و گو با ایرنا افزود :مالکان و
واردکنندگان چه بخواهند و چه نخواهند کاالهایی را که احتکار کرده اند باید پس از صدور حکم در سطح بازار عرضه کنند.وی ادامه داد :کاالهای
احتکارشده پس از صورت برداری بارگیری می شود و پس از تشکیل پرونده و صدور حکم عرضه می شود.

گزینه جدید کی روش برای سرمربیگری
باشگاه خبرنگاران جوان :یک سایت مکزیکی از مذاکره گیلرمو
کانتو مدیر تیم ملی فوتبال مکزیک با کارلوس کی روش سرمربی
تیم ملی فوتبال ایران برای هدایت تیم ملی این کشور خبر داد.

پایان خاموشی در کشور

 ۱۵هزار کهکشان در یک قاب

ی در کل کشور اتفاق
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از پایان خاموشیها در کشور خبر داد و گفت :بیش از هفت روز است که هیچ خاموش 
نیفتاده و بر اساس برآوردهای صورت گرفته در روزهای باقی مانده از پیک نیز خاموشی را تجربه نخواهیم کرد .همایون حائری در گفتوگو با
ایسنا با بیان این که برنامهریزیها از هماکنون برای گذر از پیک سال آینده آغاز شده است اظهار کرد :پایان خاموشیها به معنای نیاز نداشتن به
صرفهجویی نیست چرا که ما تا آخرین روز از زمان پیک نیازمند مدیریت مصرف از سوی مشترکان هستیم.

ایسنا :تلسکوپ فضایی «هابل» تصویری جامع از فضا را به ثبت
رسانده است که به گفته ناسا ،جامعترین پرتره فضایی تاریخ
است .در این تصویر حدود  ۱۵هزار کهکشان دیده می شوند که
حدود  ۱۲هزار کهکشان محل تشکیل ستارهها هستند.

اعاده الیحه اصالح مبارزه با پولشویی به مجلس

پرداخت وام اشتغال روستایی متوقف شد

سخنگوی شورای نگهبان از اعاده الیحه اصالح مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسالمی خبر داد .به گزارش صداوسیما ،عباسعلی کدخدایی
در یادداشتی در این باره نوشت:الیحه اصالحقانون مبارزه با پولشویی درچهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته و برای
اصالح بهمجلس اعاده شد .مالک بررسیشورای نگهبان در مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه ،موازین شرع مقدس و قانون اساسی است.

تسنیم :طبق اعــام مسئوالن وزارت کار سامانه کــارا به دلیل
تکمیل ظرفیت بسته شد و تا اطالع ثانوی امکان ثبت طرح برای
دریافت تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری میسر نیست.

سی.ان.ان :بمبی که دانش آموزان یمنی را به خاکوخون کشاند ،ساخت آمریکا بود

کاالهای احتکارشده در بازار عرضه می شوند

