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هشدار رئیسکل بانک مرکزی به بانکها
رئیسکل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود خطاب به بانکهای کشور ،هشدار داد:
دوره تخطی برخی بانکها از مقررات ابالغی و برخی نسبتها به ویژه درصدهای سهام
داری ،اجــرای حاکمیت شرکتی ،اعطای برخی وامهــای خــاص خصوص ًا به اشخاص و
شرکتهای مرتبط به سر آمد .به گزارش ایسنا ،عبدالناصر همتی افزود :بانکها باید در
چارچوب برنامههای بانک مرکزی برای اصالح نظام بانکی ،دستورالعملها و تصمیمات
جدی و قاطعی را که در بانک مرکزی گرفته و به آنها ابالغ خواهد شد با جدیت تمام پیگیری و اجرا کنند.

قیمت بلیت هواپیما کاهش مییابد
به گزارش ایسنا ،شهرام آدمنژاد ،معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم
نخستین پرواز داخلی فرودگاه امام خمینی(ره) ،در پاسخ به خبرنگاران دربــاره چرایی
افزایش بلیت هواپیما نسبت به نرخهای گذشته ،اعالم کرد که مقرر شده ساختار تعیین
قیمت بلیت براساس شرایط مختلف نیاز ،عرضه و تقاضا تغییر کند که بر همین اساس قیمت
بلیت از بعد از شهریور کاهش پیدا میکند.

اعمال احکام حقوقی جدید دانشجومعلمان با حقوق مرداد
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آمــوزش و پــرورش از اعمال احکام حقوقی جدید
دانشجومعلمان با حقوق مرداد خبر داد .الهیار ترکمن در گفتوگو با ایسنا ،درباره زمان صدور
احکام حقوقی دانشجومعلمان و اعمال حداقل حقوق برای آن ها اظهار کرد :نگارش آن آماده
شده و با حقوق مرداد اعمال می شود .وی افزود :تامین معوقات مربوط نیز در دستور کار است.

سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئوالن تا  2هفته آینده راه اندازی می شود
رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه گفت :با هدف شفافسازی وضعیت مالی
مدیران ،بـهزودی سامانه ثبت اموال و دارایــی های مسئوالن به صورت پایلوت در تهران
راهاندازی و افتتاح میشود .به گزارش مهر ،حجت االسالم حمید شهریاری افزود :سامانه
ثبت اموال و دارایی های مسئوالن تقریب ًا آماده است و در دو هفته آینده به صورت پایلوت در
تهران و در دفتر خدمات مرکزی قوه قضاییه راه اندازی می شود.

برنامه تحویل داروی بیماران خاص و صعب العالج در منزل
وزیر بهداشت گفت :سیستمی طراحی می شود که داروی بیماران خاص و صعب العالج در
منزل به بیماران تحویل داده شود تا به مراکز تحویل دارو مراجعه نداشته باشند .به گزارش
ایسنا ،دکتر سعید نمکی در جمع خبرنگاران اضافه کرد :در حال دریافت  ۳۰درصد ظرفیت
بومی برای رشته پزشکی در استان های مختلف هستیم و به نظر می رسد با آهنگ فعلی
کشور در تربیت نیرو ،طی  4 ،3سال آینده چیزی به نام کمبود پزشک نداشته باشیم.

رشد  ۶۲۲۸واحدی شاخص بورس در هفته گذشته
شاخص بورس در هفته گذشته با  ۶۲۲۸واحد افزایش ،معادل  ۲٫۴درصد رشد کرد .به
گزارش تسنیم ،تعداد  13631میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش  41004میلیارد ریال در
بیش از یک میلیون و  301هزار دفعه طی هفته گذشته مورد معامله قرار گرفت .تعداد 99
میلیون واحد از صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس تهران نیز در این مدت به
ارزش کل بیش از  1111میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

حباب سکه به  80هزار تومان کاهش یافته است
رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر از کاهش حباب سکه به دنبال کاهش تقاضا در بازار
خبر داد .به گزارش تسنیم ،محمد کشتی آرای گفت :با توجه به کاهش تقاضا در بازار طال،
قیمت سکه به سمت واقعی خود گام برمی دارد و حباب سکه به  80هزار تومان کاهش یافته
است .وی قیمت هر گرم طالی  18عیار را  415هزار و  500تومان اعالم کرد .کشتی آرای
در خصوص قیمت های سکه در بازار تهران گفت :قیمت هر قطعه سکه طال با تمثال حضرت
امام (ره) 4 ،میلیون و  175هزار تومان ،هر قطعه سکه بهار آزادی  4میلیون و  90هزار تومان ،هر قطعه سکه
نیم بهار آزادی  2میلیون و  200هزار تومان ،هر قطعه ربع سکه یک میلیون و  400هزار تومان و هر قطعه سکه
گرمی  980هزار تومان بوده است.
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واکنش ها به آزادی نفتکش ایرانی
نفتکش ایرانی «گریس »۱سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان
از سوی دادگــاه عالی جبل الطارق آزاد شد .به گزارش مهر ،آزادی
نفتکش ایرانی گریس  ۱در جبل الطارق پس از آن صورت گرفت که
برخی مقامات محلی این منطقه از مخالفت آمریکا با آزادســازی این
نفتکش خبر داده بودند و یک مقام رسمی جبل الطارق گفته بود که
واشنگتن خواستار توقیف و مصادره نفتکش ایرانی گریس ۱به نفع
آمریکاست .معاون دریایی سازمان بنادر و دریــانــوردی از تغییر نام
نفتکش گریس  ۱به «آدریان دریا» خبر داد و مقصد بعدی این کشتی
را مدیترانه اعالم کرد .به گزارش تسنیم ،جلیل اسالمی ،اظهار کرد:
در روزهایی که نفتکش ایرانی گریس  1در توقیف جبلالطارق بود،
پاناما به استفاده نفتکش گریس  1از پرچم این کشور پایان داد .وی
ادامه داد  :بر اساس درخواست مالک کشتی هم اکنون ،نفتکش دارای
پرچم جمهوری اسالمی ایران است .در همین حال ،دولت آمریکا بعد
از ناکامی در مجبور کردن دولت محلی جبل الطارق به ادامه توقیف
نفتکش حامل نفت ایران ،خدمه این نفتکش را به تحریم تهدید کرد.
از سوی دیگر ،موسوی سخنگوی وزارت امــور خارجه کشورمان در
گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،تاکید کرد :ایران هیچ تعهدی
مبنی بر نرفتن نفتکش گریس ۱به سوریه نداده است .علی ربیعی،
سخنگوی دولت هم در صفحه رسمی توئیتر خود نوشت« :نفتکش
گریس ۱بهرغم تالشها ،فشارها و کارشکنیهای آمریکا که همچنان
ادامه دارد ،از توقیف غیرقانونی خارج و آزاد شد و شکست دیگری برای
کاخ سفید به ثبت رسید .این پیروزی بدون هیچ تعهدی ثمره اقتدار،
دیپلماسی فعال و کوتاه نیامدن از حقوق ملت است» .به گزارش ایرنا،
«محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور هم گفت :نفتکش گریس ١
با حمایت دولت و پشتیبانی همه ارکان نظام از حقوقدانان و دیپلمات
های کشور آزاد و یک پیروزی دیپلماتیک برای کل نظام است .آزادی
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روی خط سیاست
نتیجه جدیدترین نظرسنجی درباره انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا
فــارس :طبق جدیدترین نظرسنجی در آمریکا دربــاره انتخابات
ریاست جمهوری « ،۲۰۲۰دونالد ترامپ» از  ۴نامزد دموکرات
شکست میخورد .به موازات تشدید مبارزات تبلیغاتی نامزدهای
انتخابات ریاست جمهوری سال  ۲۰۲۰آمریکا (ســوم نوامبر
مصادف با  ۱۳آبان) ،نتیجه نظرسنجی جدید شبکه «فاکسنیوز»
نشان میدهد که هر چهار نامزد پیشتاز دموکرات این انتخابات
توان شکست رئیس جمهور کنونی این کشور را دارند.

از گوشه و کنار

واکنش حماس به تهدیدات «بنی گانتز»

ابرنفتکش «گریس »1در رسانههای بین المللی بازتاب گستردهای
داشت .به گزارش ایسنا ،خبرگزاری رویترز با اطالعرسانی این که
دادگاه جبلالطارق به آزادسازی ابرنفتکش گریس  1رأی داده است،
اعالم کرد که این دادگــاه ،در زمان صدور حکم ،هیچ درخواستی از
طرف آمریکا مبنی بر تمدید توقیف این ابرنفتکش دریافت نکرده بود.
خبرگزاری فرانسه  ،24با اعالم آزادی نفتکش ایرانی ،اعالم کرد که
اگر به خاطر اقــدام دولت آمریکا برای تمدید توقیف نفتکش گریس
 1نبود ،این ابرنفتکش میتوانست زودتر به سوی آبهای آزاد روانه
شود .روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که دولت جبلالطارق
چندین ساعت پس از آن که آمریکا درخواست خود مبنی بر تمدید
توقیف ایــن کشتی را به دستشان رســانــده ،تصمیم به آزادســازی
ابرنفتکش ایرانی و  24تن از خدمه این کشتی گرفت .این روزنامه
اقدام دولت جبلالطارق را عقبنشینی انگلیس از تشدید تنش میان
ایران و غرب تحلیل کرده است.

از میان خبرها
رئیس قوه قضاییه :مفسدان بدانند که پایان عمر آنها فرا رسیده است
آیت ا ...رئیسی ،رئیس قوه قضاییه در جمع علما و روحانیان استان کردستان گفت :هاضمه انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی
از میان خبرها
مطلق ًا فساد را نمیپذیرد و اجازه نمیدهد فساد در هیچ کجا النه کند .ممکن است افرادی از روی هواهای نفسانی و از روی دست اندازی
به بیت المال و دچار کجی و زشتی شدن ،مرتکب فساد و خطا شوند اما بنای نظام اسالمی بر نپذیرفتن فساد است .به گزارش خبرگزاری
میزان ،آیت ا ...رئیسی با هشدار به مفسدان و افرادی که میخواهند در جامعه فساد را رواج دهند ،گفت :پایان عمر آنها فرا رسیده است
و به آنها اجازه هیچ گونه اقدامی داده نخواهد شد .امروز دلسوزان به این نظام نخواهند گذاشت که چنین چیزی اتفاق بیفتد.

تروریسم اقتصادی آمریکا روی زندگی بیماران ایرانی تاثیر گذاشته است
وزیر امور خارجه گفت :تروریسم اقتصادی آمریکا روی زندگی بیماران ایرانی تاثیر گذاشته است .به گزارش مهر ،محمدجواد ظریف در صفحه
شخصی خود در توئیتر به گزارشی از فارن پالیسی اشاره و تاکید کرد« :این فقط حرف من نیست .این گزارش نیز تأثیر تروریسم اقتصادی دولت
ترامپ روی ایرانیها را نشان میدهد؛ این حرف آنهایی است که به طور مستقیم در تهیه دارو برای بیماران مبتال به سرطان نقش دارند».

افت قیمت مسکن بعد از جهش  120درصدی طبیعی است
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان با تاکید بر این که افت قیمت مسکن بعد از جهش  120درصدی طبیعی است ،گفت :نبود سیاستهای
حمایتی و تسهیالت برای باال رفتن قدرت خرید باعث شد ،فاصله قدرت خرید مسکن بیش از پیش افزایش یابد .حسن محتشم در گفتوگو با
فارس گفت :توزیع نامناسب ساخت و ساز بدون نیازسنجی باعث شده هم اکنون در تهران بیش از  300تا  400هزار واحد مسکونی خالی از
سکنه داشته باشیم.

مهر :جنبش مقاومت اسالمی حماس به تهدیدات اخیر «بنی
گانتز» رئیس ائتالف آبی سفید رژیم صهیونیستی واکنش نشان
داد« .حازم قاسم» سخنگوی حماس اظهارکرد که گانتز باید به یاد
بیاورد زمانی که رئیس ستاد مشترک ارتش بود ،جنبش مقاومت
چگونه در جریان جنگ  ۵۱روزه در تابستان  ۲۰۱۴قاطعانه به
تجاوزات این رژیم پاسخ گفت.

کرهشمالی :دیگر با کره جنوبی حرفی نداریم
مهر :کمیته اتحاد کر ه شمالی در بیانیه ای اعالم کرد :دیگر با
کره جنوبی حرفی نداریم .کره شمالی با صدور بیانیه ای هر گونه
گفت و گوی صلح با کره جنوبی را رد کرده است.

شیخ زکزاکی به نیجریه بازگشت
ایسنا :منابع آگاه اعالم کردند که شیخ زکزاکی بعد از این که
نتوانست به خاطر کارشکنی دولت هند در این کشور تحت درمان
قرار بگیرد به نیجریه بازگشت.

شلیک  ۷موشک از یمن به محل تجمع مزدوران
سعودی
ایسنا :یگان موشکی ارتش و کمیتههای مردمی یمن از شلیک
 7فروند موشک «زلزال  »۱ -به محل تجمع مزدوران سعودی در
عسیر خبر داد.

از گوشه و کنار
یارانهها امشب واریز میشود

ایسنا :یارانههای نقدی ساعت  ۲۴شنبه ۲۶ ،مرداد به حساب
سرپرستان خانوار واریز میشود.

ساخت  ۱۵۰هزار واحد مسکونی جدید آغاز می شود
ایــرنــا :بخش مهمی از طــرح اق ــدام ملی بــرای خــان ـهدار شدن
جمعیت جاماندگان از خرید مسکن در آستانه عید غدیر با حضور
رئیسجمهور افتتاح میشود .در این مراسم ساخت  ۱۵۰هزار
واحد مسکونی جدید به دستور رئیسجمهور آغاز میشود.

هلند ،دارای بهترین نظام بازنشستگی جهان
ایسنا :هلند بهترین نظام بازنشستگی جهان تا پایان سال ۲۰۱۸
را داشته است.

