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ثبتنام سفر اربعین آغاز شد
ثبت نام سفر اربعین ،از دیروز آغاز شد .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،سازمان حج و
زیارت اعالم کرد :با وجود لغو روادید عراق برای ایرانیها ،شرط خروج از کشور در اربعین،
ثبتنام در سامانه سماح است .بر اساس اعالم سازمان حج و زیارت ،اگر دسترسی به این
سایت امکانپذیر نبود ،با مراجعه به دفاتر زیارتی در این سامانه میتوان ثبتنام کرد .به
گزارش ایسنا ،سازمان حج و زیارت هزینه ثبتنام سفر اربعین را که فقط شامل بیمه حوادث
و خدمات درمانی میشود ۲۵هزار تومان اعالم کرده است.

برترین های «عصر جدید» معرفی شدند
فصل اول مسابقه استعدادیابی «عصر جدید» با شناخت نفر نخست ،به کار خود پایان داد .به
گزارش فارس ،مسابقه بزرگ استعدادیابی «عصر جدید» پس از گذشت  ۲۰۴روز رقابت بین
 ۱۰۳۸نفر ،به کار خود پایان داد .نفر نخست این رقابت با رأی مردم انتخاب شد که فاطمه
عبادی با  ۶،۵۴۴،۹۶۴رأی از مجموع  ۲۴،۴۰۵،۶۰۸رأی توانست عنوان استعداد برتر و
جایزه  ۵۰۰میلیونی را از آن خود کند .وی با هنرمندی تمام و با استفاده از شن ،خالق
تصاویری دیدنی بود که هر یک حماسهای را روایت میکردند .پس از فاطمه عبادی ،محمد زارع (بدلکار) با
 ۵،۹۱۶،۳۶۲رأی ،پارسا خائف (خواننده) با  ۵،۷۱۷،۰۶۴رأی ،سعید فتحی روشــن (شعبدهباز) با
 ۳،۱۴۸،۴۳۱رأی و گروه دختران نینجا (ورزشکار) با  ۳،۰۷۸،۷۸۷رأی عناوین دوم تا پنجم را به خود
اختصاص دادند.

 ۱۳۰هزار و  ۴۰۰کارگر در کشور حقوق معوق دارند
آمار مربوط به اطالعات بنگاههای مشکل دار ،حاکی از آن است که  ۱۳۰هزار و  ۴۰۰کارگر
در کل کشور حقوق معوق دارند که این کارگران در  ۱۱۹۳بنگاه کشور مشغول به کار
هستند .به گزارش مهر ،بر اساس آخرین آمار از وضعیت فعالیت بنگاههای مشکلدار در کل
کشور منتهی به خرداد امسال ۱۲۶۲ ،بنگاه مشکل دار در کشور فعالیت می کنند.

نیروهای فرامنطقه ای به طور دایم رصد می شوند
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت :نیروهای فرامنطقه ای به طور
دایم از سوی سامانه های کنترلی ایران رصد می شوند و ما برای رویارویی با هرگونه تهدید
احتمالی آمادگی کامل داریم .سردار دریادار پاسدار «علیرضا تنگسیری» در گفت وگو با
ایرنا ،اظهارکرد :فرا منطقه ای ها برای ما امنیت ایجاد نمی کنند از این رو ما به همراه دیگر
کشورهای منطقه باید امنیت را تامین کنیم.

قیمت سکه ،یک درصد افت کرد
طی هفته گذشته ،قیمت سکه ،یک درصد افت کرد .دالر در کانال  ۱۱هزار و  ۶۰۰تومانی
تثبیت شد و بورس  ۱٫۸درصد رشد کرد .بازار خودرو نیز آخرین هفته مرداد را با ثبات در قیمت
برخی محصوالت و کاهش یک میلیونتومانی برخی دیگر گذراند .به گزارش ایرنا ،قیمت سکه
بهار آزادی در طول هفته گذشته کاهش یافت به گونهای که سکه تمام بهار آزادی ،با قیمت 4
میلیون و  ۱۴۰هزار تومان مرداد را به پایان رساند.

خ متقارن به آزمایش موشکی آمریکا
دستور پوتین برای تدارک پاس 
رئیس جمهور روسیه به ارتش این کشور دستور داده در پی اقدام آمریکا در آزمایش موشک
جدیدی پاسخهای متقابل و متقارن را برنامهریزی کند.
به گزارش ایسنا ،به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس ،آمریکا روز یک شنبه اقدام به آزمایش
یک نسخه از موشک کروز «توماهاک» کرد که طبق اعالم این کشور با طی بیش از 500
کیلومتر مساحت به هدفش اصابت کرد.

تاج :در بازیهای ملی در ورزشگاه آزادی پذیرای بانوان خواهیم بود
به گــزارش ایسنا ،پس از آن که محمدرضا داورزنــی از فراهم شدن امکان حضور بانوان
تماشاگر در بازیهای ملی در استادیوم آزادی سخن گفته بود ،مهدی تاج ،رئیس فدراسیون
فوتبال در این باره گفت :در بازیهای تیمملی از بانوان در ورزشگاه آزادی پذیرایی خواهیم
کرد.
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رونمایی از سامانه بومی
پدافند هوایی باور ۳۷۳
از سامانه بومی پدافند هوایی برد و ارتفاع بلند باور  ،۳۷۳به عنوان
یکی از پیشرفتهترین و منحصربه فردترین سامانههای دفاعی کشور
با فرمان رئیس جمهور رونمایی و به شبکه یکپارچه پدافند هوایی
کشور ملحق شد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،
حجت االســام والمسلمین دکتر حسن روحانی صبح پنج شنبه در
حاشیه مراسم گرامی داشت روز صنعت دفاعی کشور  ،از سامانه بومی
پدافند هوایی برد و ارتفاع بلند باور  ۳۷۳بازدید و فرمان رونمایی از
این سامانه را صادر کرد .رئیس جمهور ساخت سامانه پدافند هوایی
باور  373را اقدامی ارزشمند ،حائز اهمیت و هدیهای بسیار بزرگ از
سوی نیروهای مسلح و وزارت دفاع برای مردم عزیز کشورمان دانست
و تاکید کرد :این سامانه پدافندی از سامانه اس  300قوی تر و بسیار
نزدیک به اس  400است و نقش مهمی در پدافند هوایی کشور دارد.
حجتاالسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی روز پنجشنبه در مراسم
گرامیداشت روز صنعت دفاعی با عنوان «صنعت دفاعی ،پیشگام در
رونق تولید و اقتصاد مقاومتی» گفت :امیدوارم روابط ایران با همه
کشورهای دوست از لحاظ سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،امنیتی و
دفاعی روز به روز مستحکمتر از گذشته شود .رئیس جمهور با اشاره
به این که آمریکاییها در سال  97فشار اقتصادی را با خروج از برجام
علیه ملت ایران رقم زدند ،تصریح کرد :خروج آمریکا از برجام به معنای
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روی خط سیاست
«پمپئو» یک گیاه سمی در دیپلماسی آمریکاست
ایسنا :ری یونگ هو ،وزیر امور خارجه کره شمالی ،روز جمعه،
مایک پمپئو را یک «گیاه سمی» در دیپلماسی آمریکا خواند و قول
داد «رویای پوچ» تسلیم شدن پیونگ یانگ در برابر تحریمها را
نقش بر آب کند.

الیحهاعطایتابعیتدوبارهرویمیزکمیسیونقضایی
فارس :الیحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی و پدران
خارجی بهمنظور رفع ایــرادات شورای نگهبان مجدد ًا روی میز
کمیسیون قضایی و حقوقی قرار گرفت.

وزیر خارجه نروژ :منتقد خروج آمریکا از برجام بودیم
ایرنا« :اینه اریکسون سوریده» وزیر خارجه نروژ در نشست خبری
مشترک با محمد جواد ظریف گفت :ما منتقد خروج آمریکا از
برجام بودیم و بر تعهدات برجامی تاکید داریم.

از گوشه و کنار
عهدشکنی ،پیمانشکنی ،زیرپا گذاشتن قوانین بینالمللی و تروریسم
اقتصادی است .دکتر روحانی افزود :آمریکا به خیال این که میتواند
جمهوری اسالمی ایران را به واسطه این خروج غیرقانونی تحت فشار
قرار دهد ،همه ننگها را به جان خرید و این بسیار عجیب و غیرعقالنی
است که کشوری همه ننگهای تاریخ را به خاطر هدفی که تصور
میکرد به راحتی میتواند به آن دست پیدا کند ،برای خود خرید ولی
در حقیقت این هدف آنان دست نیافتنی است.

از میان خبرها
علت موافقت کمیسیون آموزش مجلس با تعطیلی پنج شنبهها
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی علت موافقت کمیسیون متبوعش با تعطیلی روز پنج شنبه را
تشریح و اعالم کرد :این طرح نه تنها بار مالی برای دولت ندارد بلکه موجب کاهش هزینهها نیز خواهد شد .سید حمایت
میرزاده در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به رأی مثبت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به طرح تعطیلی روز پنج
شنبه کلیه مراکز اداری ،آموزشی و قضایی در تمام استانها و شهرستانها همانند تهران ،اعالم کرد :کمیسیون آموزش و
تحقیقات به منظور تحکیم بنیان خانواده با این طرح موافقت کرد .نماینده مردم گرمی مغان در مجلس شورای اسالمی افزود:
مدارس در روز پنج شنبه تعطیل و این در حالی است که پدر و مادر فرزند باید در محل کار باشند و این مسئله تبدیل به دغدغه و نگرانی برای
خانوادهها شده است که فرزند به لحاظ تربیتی دچار آسیب نشود .وی اضافه کرد :برای حمایت از نهاد خانواده و همچنین به منظور جلوگیری از
بالتکلیفی خانوادهها بیشتر اعضای این کمیسیون نظر به این دادند که اگر قرار است پنج شنبهها تهران تعطیل باشد ،سایر مراکز اداری ،آموزشی
و قضایی در کلیه استانها نیز تعطیل شود.

«ظریف» گفت و گوهای خود با «مکرون» را سازند ه دانست
ت و گوهای خود با رئیس جمهور فرانسه را سازنده و خوب دانست و تاکید کرد :بحثی که با رئی 
س
وزیر امور خارجه کشورمان گف 
جمهور فرانسه داشتیم در ادامه تماسهای تلفنی میان دکتر روحانی و مکرون بود .به گزارش ایرنا« ،محمدجواد ظریف» پس از
دیدار با امانوئل مکرون ،رئیس جمهور فرانسه در جمع خبرنگاران ،با سازنده دانستن رایزنیهای خود با رئیسجمهور فرانسه
اظهارکرد :البته بستگی به این دارد که اتحادیه اروپا چگونه بتواند تعهداتی را که در قالب برجام و پس از خروج آمریکا داده است
انجام دهد .وی ادامه داد :ما گفت و گوها را ادامه میدهیم .تماس مکرون با روحانی ادامه دارد .وزیر امور خارجه کشورمان
خاطرنشان کرد :ما برجام را غیرقابل مذاکره مجدد میدانیم اما برای اجرای برجام همان طور که همیشه در کمیسیون مشترک گفتوگو
ت و گو کنیم.
میکردیم ،همچنان آمادگی داریم گف 

کاهش سوختگیری با کارت جایگاهها

مهر :سوختگیری با کارت آزاد جایگاهها از اول شهریور در هر بار
سوختگیری از  ۶۰به  ۳۰لیتر کاهش یافت.

جان باختن  ۱۳۰۰مسافر در تصادفات  2ماهه
صدا و سیما :در  2ماه اول تابستان ،حدود هزار و  ۳۰۰مسافر
در جادههای کشور بر اثر تصادف جان باختند .سرهنگ ایوب
شرافتی ،جانشین فرمانده پلیس راه کشور گفت :البته این،
آمار جان باختگان در صحنه تصادف است و با آماری که پزشکی
قانونی اعــام خواهد کرد تعداد کشته ها در این  2ماه بیشتر
خواهد شد.

آتش «ارسباران» خاموش شد
ایسنا :جمشید محبتخانی ،فرمانده یگان محیط زیست کشور از
مهار شدن حریق جنگلهای «ارسباران» خبر داد.

امشب پایان هفته نخست لیگ برتر فوتبال
صدا و سیما :پرونده بازیهای هفته نخست لیگ برتر فوتبال در
استان بوشهر بسته میشود ،جایی که شاهین شهرداری به علت
آماده نبودن ورزشگاه خانگی اش و با یک روز تاخیر باید شنبه شب
پذیرای تیم فوتبال سپاهان اصفهان باشد.

دستیابی ایران به توانمندی ساخت توپهای لیزری
تسنیم :جمهوری اســامــی ایـــران بــه توانمندی ساخت و به
کارگیری توپهای جدیدی که از لیزرهای با توان باال استفاده
میکنند دست پیدا کرده است.

وضعیت فدراسیون کشتی قرمز است
تسنیم :علیرضا دبــیــر ،رئیس فــدراســیــون کشتی گفت :این
فدراسیون در وضعیت قرمز است و االن میگویم که کسی توقع
کسب سهمیه و مدال المپیک را نداشته باشد.

