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صادرات کاالهای اساسی و ضروری ممنوع است
وزیر کشور از ممنوعیت صادرات کاالهای اساسی و ضروری از تمام مرزهای کشور خبر داد و
گفت :استانداران ،گمرک و دستگاه های مسئول با همکاری یکدیگر موظف هستند از خروج
کاالهای اساسی جلوگیری کنند .به گزارش ایرنا ،عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه ستاد
مقابله با قاچاق سوخت اظهارکرد :طرح پیمایش و جی پی اس با مسئولیت وزارتخانه های
راه و کشور و با همکاری و هماهنگی اتحادیه ها همچنان در دستور کار باشد.

سفر خارجی ایرانی ها  8.6درصد کمتر شد
رئیس سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری اعالم کرد :سفر ایرانی ها به
خارج از کشور در چهار ماه نخست امسال  8.6درصد کاهش داشته است .ب ه گزارش ایسنا،
علیاصغر مونسان گفت :براساس آمار مربوط به چهار ماه نخست سال ،از ابتدای فروردین تا
تیرماه ،تعداد گردشگران خروجی  8.6درصد کاهش داشته که این امر صرفه اقتصادی
خوبی برای کشور ایجاد کرده است.

 12.5میلیارد مترمکعب کاهش آب در کشور داریم
مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت:
12میلیارد و  500میلیون مترمکعب امسال در کشور کاهش آب داریم که در هم سنجی با
پارسال به طور کلی حدود  33درصد شرایط را سخت می کند .به گزارش ایرنا ،سیف ا...
آقابیگی اظهارکرد :میزان ذخیره مخازن آبی سدها در سال آبی  96-97حدود 110
میلیون مترمکعب بود اما اکنون حداکثر این ذخیره به  15میلیون مترمکعب رسیده است.

ورود غول های پولی به بورس برای خرید محصوالت پتروشیمی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت :غول های پولی وارد بورس شده اند و محصوالت
پتروشیمی را خریداری و بعد در بازار توزیع می کنند که کنترل قیمت در این بخش سخت است.
باستانی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت :بورس کاال محلی شفاف برای خرید و فروش
است اما مشکلی که اخیر ًا برخی در بورس پتروشیمی و فلزی ها با آن مواجه شده اند این است که
حداقل رقم و سبدی در بورس تعریف شده که همه قادر به خرید مستقیم از بورس نیستند.

کارگروه بررسی پایان نامههای تقلبی تشکیل شده است
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :موضوع افزایش کپی برداری از پایان نامهها در حال
پیگیری است .منصور غالمی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان این که کپی
برداری از پایان نامهها در دانشگاه های دولتی وجود ندارد افزود :متاسفانه این مسئله در
مراکز غیردولتی اتفاق میافتد .وی با اشاره به این که اقدامات مناسبی در این زمینه صورت
گرفته است تصریح کرد :امیدوارم آن چه که باقی مانده پوسته ظاهری باشد؛ چرا که یک
کارگروه برای بررسی پایان نامههای تقلبی تشکیل شده است.

ساخت منظومههای ماهوارهای در دستور کار قرار گرفت
رئیس سازمان فضایی ایران گفت :طراحی و ساخت ماهوارههای مکعبی و منظومههای
ماهوارهای در دستورکار قرار گرفت تا براساس نیازهای کشور ،فناوری فضایی توسعه یافته و
خدمات کاربردی به جامعه ارائــه شــود .به گــزارش مهر ،مرتضی بــراری با اشــاره به رشد
روزافزون اقتصاد فضایی در دنیا گفت :همزمان با انقالب صنعتی چهارم ،انقالب فضایی در
دنیا در حال شکلگیری است و بازیگران این انقالب ،شرکتهای دانشبنیان هستند.

دلیل گرانی گوجه فرنگی و سیب زمینی
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با بیان این که دلیل گرانی گوجه فرنگی و سیب
زمینی کاهش تولید است نه صادرات ،افزود :پیش بینی می شود در نیمه دوم سال تولید
سیب درختی  40درصد کاهش یابد .سیدرضا نورانی در گفت و گو با مهر در واکنش به
مباحث مطرح شده مبنی بر این که صادرات سیب زمینی و گوجه فرنگی باعث گرانی این دو
محصول شده است ،گفت :نمی شود همیشه کمبودها و گرانی ها را گردن صادرات انداخت.

 25میلیون جوان ایرانی نیازمند وزارتخانه یا سازمان مستقل هستند
معاون سامان دهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت 25 :میلیون نفر از جمعیت
کشور را جوانان تشکیل می دهند که با توجه به این که حدود  30درصد جمعیت کشور را
شامل می شوند ،الزم است نماینده ای از آنان در قالب سازمان مستقل یا وزارتخانه در دولت
حضور داشته باشد .محمد مهدی تندگویان در گفت و گو با ایرنا با بیان این که بحث
دیپلماسی جوانان مغفول مانده است ،افزود :در بیشتر کشورهایی که جمعیت جوان دارند،
سازمان یا وزارتخانه ای مستقل وجود دارد که به امور جوانان می پردازد.

کشتیگیران میتوانند در یک وزن باالتر روی تشک بروند
اتحادیه جهانی کشتی تصمیم گرفت که در رقابت های جام جهانی (کشتی آزاد ،فرنگی و
زنان) کشتی گیران بتوانند در یک وزن باالتر از وزنی که وزن کشی کرده اند نیز روی تشک
بروند .به گزارش ورزش سه ،این تصمیم به جز باالترین وزن مسابقات (اوزان سنگین) در جام
های جهانی قابل اجراست و یک کشتی گیر می تواند عالوه بر وزن خود در یک وزن باالتر نیز
در این مسابقات روی تشک برود.

موانع قانونی ترخیص  ۶۰۰هزار گوشی موبایل رفع شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :موانع قانونی ترخیص  ۶۰۰هزار گوشی موبایل
موجود در گمرک رفع شد .به گزارش مهر ،محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت :در
جلسه قبلی هیئت دولت دستورالعمل نحوه ترخیص کاالهای وارد شده بدون ارز تخصیصی
از گمرک به تصویب رسید.

تدریس اجباری مدیران و معاونان موجب افت تحصیلی دانش آموزان میشود
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ،بخشنامه اخیر آموزش و پرورش مبنی بر تدریس
اجباری مدیران و معاونان مدارس را موجب افت کیفی آموزش در مدارس دانست و خواستار
اصالح این بخشنامه شد .سیدجواد ابطحی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به
بخشنامه اخیر آموزش و پرورش در خصوص اجباری شدن تدریس مدیران و معاونان مدارس
به  6ساعت در هفته ،اظهار کرد :این بخشنامه در راستای جبران کسری نیروی آموزش و
پرورش صادر شده است تا خأل کمبود نیرو را در آموزش و پرورش پوشش دهد.
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شورای نگهبان طرح اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت

جزئیاتقانون
منعبهکارگیری بازنشستگان
سخنگوی شــورای نگهبان با انتشار مطلبی
در فضای مجازی از تایید طرح اصالح قانون
ممنوعیت بــه کــارگــیــری بازنشستگان در
جلسه روز گذشته شورای نگهبان خبر داد.
به گزارش مهر ،عباسعلی کدخدایی سخنگو
و قائم مقام دبیر شــورای نگهبان در توئیتر
خود نوشت« :طرح اصالح قانون ممنوعیت
به کارگیری بازنشستگان که با اصالحاتی
در جلسه مورخ  1397.06.06به تصویب
مجلس ش ــورای اســامــی رســیــده اســت؛ در
جــلــســه مــــورخ  1397.06.21شـــورای
نگهبان مــورد بحث و بررسی قــرار گرفت و
با توجه به اصالحات به عمل آمــده مغایر با
موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
همچنین به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سخنگوی شورای نگهبان گفت :قانون منع
به کارگیری یا پایان همکاری بازنشستگان
تا  ۲مــاه آینده الزم االجــراســت .کدخدایی

افزود :طی بندهای الف ،ب و ج این مصوبه،
به کارگیری بازنشستگان دولتی در جایگاه
هــای روســـای ســه ق ــوه ،مــعــاون اول رئیس
جمهور و نواب رئیس مجلس و اعضای شورای
نگهبان ،وزیـــران و نمایندگان و معاونین

رئیس جمهور بالمانع اعــام شده اســت .او
ادامه داد :بندهای «د» و «ه» ماده  71قانون
مدیریت کشوری که شامل استانداران و سفرا
و معاونین وزیران است مشمول ممنوعیت به
کارگیری بازنشستگان می شود .البته در این
مصوبه استثنائاتی هم برای جانبازان باالی
 50درصد ،آزادگان باالی  3سال و فرزندان
شهدا دیــده شده اســت .کدخدایی از وجود
استثنائاتی دیگر در قبال برخی دستگاه ها
گفت و تصریح کــرد :نیروهای مسلح تابع
قوانین دیگری هستند .سخنگوی شــورای
نگهبان ادامــه داد :رویــه اجــرای این مصوبه
مشمول فرصتی  2ماهه است و سازمان ها
و نهادهایی که این قانون برای شان صادق
است ظرف  2ماه باید در خصوص اجرای آن
اقدام کنند و ضمانت اجرای این قانون مانند
دیگر قوانین ،جرم انگاری یا انفصال از خدمت
خواهد بود.

از میان خبرها
قاسمی :هیچ کشوری درباره امنیت ملی خود
مماشات نمی کند

انصراف «العبادی» از نامزدی
برای ریاست دولت آینده عراق

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :هیچ کشوری درباره امنیت ملی،
تمامیت ارضــی و تجاوز در هر شکل آن به مــردم و خاک خود هرگز
سکوت و مماشات نمی کند .به گزارش ایرنا ،بهرام قاسمی در واکنش
به ابراز نگرانی وزارت خارجه فرانسه از اقدام جمهوری اسالمی ایران
علیه تروریست ها در شمال عراق ،با رد اظهارات مطرح شده ،یادآور
شد :جمهوری اسالمی ایران از قبل در رابطه با تحرکات و اقدامات
تروریستی و خرابکارانه این گروه تروریستی هشدارهای الزم را در دفاع
از کیان کشور ،به دولت عراق و مقامات اقلیم کردستان عراق داده بود.
وی با انتقاد از سکوت دولت فرانسه در قبال اقدامات تروریستی هدایت
شده قبلی از داخل خاک عراق ،علیه امنیت و تمامیت ارضی ایران،
خواستار واقع بینی مقامات فرانسوی شد.

نخست وزیر عراق از نامزدی خود برای تصدی ریاست دولت آینده
عراق کناره گیری کرد .به گزارش تسنیم ،حیدر العبادی نخست
وزیر عراق چند روز بعد از درخواست مرجعیت عالی دینی عراق
برای عدم تایید نامزدهای آزمــوده شده گذشته در پست نخست
وزیــری اعالم کرد که از نامزدی خود برای تصدی ریاست دولت
برای دومین بار پیاپی کناره گیری می کند .العبادی در کنفرانس
مطبوعاتی خود گفت :به دنبال نامزدی برای دور دوم نخست وزیری
نبودم و به آن چشم ندوختم اما برخی به من توصیه کردند که این کار
را انجام دهم زیرا ما دستاوردهای امنیتی و اقتصادی کسب کردیم
ولی ای کاش با توجه به درگیری سیاسی که بر سر پست نخست
وزیری دیدم ،با این نظر همراه نمی شدم.

جزئیاتی از بسته حمایتی برای مددجویان

کمبود شدید نیروی پرستاری در مراکز درمانی

سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت ۲۵۰ :میلیارد
تومان سبد کاال به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در این هفته
تخصیص پیدا می کند .به گزارش مهر ،انوشیروان محسنی بندپی
در نشست خبری اظهارکرد :دولت به منظور حمایت از  ۵دهک
جامعه که حداقل حقوق را دارند حمایت غذایی و اجتماعی برای
 ۱۱میلیون خانوار تدارک دیده است که در نیمه دوم امسال به اجرا
می آید .وی با بیان این که بسته حمایتی مددجویان کمیته امداد
و بهزیستی از  ۲۱۰میلیارد تومان به  ۲۵۰میلیارد تومان افزایش
یافته است ،افــزود :همچنین این بسته حمایتی برای  ۳۵۰هزار
دانش آموز که در مدارس شبانه روزی مشغول به تحصیل هستند،
تدارک دیده شده است.

دبیرکل خانه پرستار با اشاره به کمبود شدید نیروی پرستاری در
مراکز درمانی گفت :استخوانهای پرستاران زیر فشار کاری در
حال خرد شدن است .محمد شریفیمقدم در گفت و گو با مهر ،در
رابطه با سیاستها و تصمیمات نادرست وزارت بهداشت در قبال
پرستاران انتقاد کرد و گفت :متأسفانه وزارت بهداشت در استفاده از
پرستاران طرحی ،محدودیت قائل شده است به طوری که از تمدید
مدت اجرای طرح آن ها خودداری میکند .وی با اعالم این که مدت
اجرای طرح پرستاری دو سال است ،تأکید کرد :در گذشته وقتی
طرح پرستاری به پایان میرسید ،حداقل برای یک سال دیگر طرح
را تمدید میکردند ولی اکنون وزارت بهداشت به رغم کمبود نیروی
پرستاری ،از تمدید همکاری پرستاران طرحی خودداری میکند.

سرلشکر جعفری :موشکهایی با برد  ۲هزار کیلومتر توان بینظیری به ایران داده است
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت :آنهایی که در اطراف و در شعاع  ۲هزار کیلومتری خاک مقدس ایران ،نیرو ،پایگاه و تجهیزات
دارند باید بدانند که همه موشکهای سپاه پاسداران از دقت باالیی برخوردار است .به گزارش فارس ،سردار سرلشکر محمد علی جعفری در
حاشیه مراسم وداع با پیکر  ۱۳۵شهید گمنام دوران دفاع مقدس اظهارکرد :مجموعه سپاه با کار اطالعاتی و فرماندهی و بهکارگیری تجهیزات
دقیق موشکی و پرواز فناوریهای در اختیار سپاه ،توانست انتقام خون شهیدان مظلومی که در مریوان به شهادت رسیدند و بقیه شهیدان منطقه
کردستان را بگیرد .فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان این که امروز برخورداری ما از انبوه موشکهای با برد  ۲هزار کیلومتری
ی نیروهای مومن و انقالبی
نقطه زن ،توان بینظیری به جمهوری اسالمی ایران داده است ،تصریح کرد :ملت ما به پشتوانه این قدرتها و توانمند 
میتوانند مقابل استکبار جهانی ایستادگی کنند.

قهرمانی «علیپور» در مسابقات سنگ نوردی قهرمانی جهان
«رضا علیپور» در ماده سرعت رقابتهای سنگ نوردی قهرمانی جهان به عنوان قهرمانی رسید .به گزارش ایسنا ،رضا علیپور در مسابقات
سنگنوردی قهرمانی جهان اینسبورگ اتریش ،موفق شد در ماده سرعت با رکورد  ۵ثانیه و  ۶۳صدم ثانیه به مقام قهرمانی جهان برسد .باسا ماوم
از فرانسه و استاین اسلو کوکورین از روسیه در رده های دوم و سوم این ماده قرار گرفتند .همچنین در مسابقات قهرمانی جهان در بخش معلولین
نیز ،بهنام خلجی در دسته  PR۲موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان شد.

تحریریه32222211-32247222:
نمابر32247223 :
مسئول تحرىرىه32230028:
تلفن و نمابرسرپرست32230014 :

اخبار

روی خط سیاست
«سیف» به عنوان «مشاور رئیس جمهور در امور پولی و
بانکی» منصوب شد
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری :حجت االسالم و المسلمین
دکتر حسن روحانی ،رئیس جمهور ،در حکمی دکتر«ولی ا...
سیف» را به عنوان «مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی»
منصوب کرد.

 ۵۱حزب در صف دریافت یارانه
مهر :قدرتعلی حشمتیان ،نایب رئیس اول خانه احــزاب ایران
گفت :از میان  ۲۵۰حزب موجود ،پرونده  ۵۱حزب از سوی
کمیسیون ماده  ۱۰احزاب ،برای دریافت یارانه ،به خانه احزاب
ایران ارسال شده است.

گزینه جنگ منتفی است
فـــارس :ســـردار حسین ســامــی ،جانشین فــرمــانــده کــل سپاه
پاسداران انقالب اسالمی در یــادواره ســرداران و  230شهید
شهرستان مهدیشهر با بیان این که گزینه جنگ علیه ملت بزرگ
و رشید ایران منتفی است ،افــزود :دشمنان جمهوری اسالمی
ایران در صورت اقدام علیه کشورمان با خاک یکسان میشوند.

آمریکا به فلسطینی ها پیشنهاد رشوه داد
ایرنا :آمریکا پیشنهاد رشوه  5میلیارد دالری به فلسطینیان را
برای موافقت با توطئه معامله قرن و طرح سازش موسوم به صلح با
رژیم صهیونیستی مطرح کرد.

گورباچف :جنگ سرد پایان نیافته است
ایرنا :میخائیل گورباچف ،آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی
معتقد است که جنگ سرد پایان نیافته ،بلکه شدت آن تغییر کرده
است.

تایمز :بن سلمان روزهای محدودی دارد
تسنیم :روزنامه انگلیسی تایمز در گزارشی از ناکامی های داخلی
و خارجی ولیعهد سعودی و افول جایگاه داخلی و خارجی او با
گذشت زمان سخن گفت .تایمز در مقاله ای به بررسی وضعیت
عربستان بعد از روی کار آمدن محمد بن سلمان ،ولیعهد سعودی
و جایگاه او از زمان تصدی این پست پرداخت و نوشت :روزهای
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی محدود است و امیدها به بن
سلمان به عنوان یک فرد اصالح گرا که جراحت منطقه را درمان
می کند ،بی نتیجه است.

از گوشه و کنار
بدرقه پیکر  ۱۳۵شهید تا بهشت
مشرق :همزمان با سومین روز از ماه محرم پیکر پاک  ۱۳۵شهید
دوران دفاع مقدس از مقابل دانشگاه تهران به سمت خیابان
بهشت (معراج شهدا) توسط مردم قدرشناس پایتخت تشییع شد.

قاچاق دالر از افغانستان به ایران
تسنیم :تحریم های آمریکا علیه ایــران ،فرصت خوبی را برای
دالالن ارز در افغانستان جهت قاچاق ارز به ایران فراهم کرده به
طوری که دالرها را در بازار سیاه ایران به ریال تبدیل می کنند
و پس از قاچاق ریال ،آن ها را در ایالت های مرزی به نرخ های
رسمی می فروشند.

واردات کاال بدون انتقال ارز آزاد شد
ایرنا :هیئت وزیران به پیشنهاد گمرک ایران واردات کاال بدون
انتقال ارز را برای کاالهای موجود در انبارها بالمانع اعالم کرد.

برنامه عملیاتی آمریکا برای اغتشاش در بازار ارزی
ایران
تسنیم :بر اساس طرح همکاری مشترک وزارت خارجه ،خزانه
داری و دستگاه اطالعاتی آمریکا ،برنامه عملیاتی اغتشاش در
بــازار ارزی ایــران با بهره گیری از پایگاههای آمریکا در برخی
کشورهای همجوار در جریان است.

مالیات خانه های خالی هنوز رنگ اجرا ندیده است
ایرنا :دریافت مالیات از خانه های خالی هنوز رنگ اجرا ندیده و
به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی ،وزارت راه و شهرسازی
از اجرای آن شانه خالی کرده و قرار است با تغییر قانون مسئولیت
آن برعهده شهرداری ها گذاشته شود.

وزیر ارشاد ممنوعالفعالیتی محمد معتمدی را
سوءتفاهم دانست
تسنیم :وزیر ارشاد اعالم کرد که ممنوع الفعالیتی محمد معتمدی
سوءتفاهم بوده است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

