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تجدید میثاق هیئت دولت با آرمانهای امام راحل
رئیس جمهور کشورمان در مراسم تجدید میثاق هیئت دولت با آرمانهای امام راحل گفت :دولت
قوی در کنار ملت قوی و ملت قوی در کنار رهبری قوی و رهبری قوی در کنار انقالبی قوی
است .به گزارش ایرنا ،روحانی با بیان این که کسی با تضعیف دولت تقویت نمیشود ،تصریح کرد:
تضعیف دولت موجب خوشحالی می شود و آسان شدن راه برای دشمنان خواهد بود .امیدوارم در
کنار مرقد امام با عهد و پیمانمان ،در راه خدمت به مردم استوارتر قدم برداریم.

تورم  42.2درصد شد
به گزارش ایسنا ،آماری که مرکز آمار از وضعیت تورم در مرداد منتشر کرد نشان میدهد:
تورم ساالنه نسبت به ماه قبل  1.8درصد افزایش یافته و به  42.2درصد رسیده است.با
وجود افزایش تورم ساالنه ،تورم در شاخص نقطهبه نقطه اندکی کاهش داشته به طوری که
به  41.6درصد رسیده است.

 ۲میلیون بشکه نفت خام سنگین در بورس انرژی عرضه می شود
پنجم شهریور  ۲میلیون بشکه نفت خام سنگین در رینگ بینالمللی بورس انرژی با قیمت
پایه  ۵۰دالر و  ۳۷سنت در هر بشکه عرضه میشود.به گزارش میزان ،تبیانیان ،نماینده
شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی گفت :بر اساس قانون بودجه سال  ،۹۸وزارت نفت
مکلف است ماهانه حداقل  ۲میلیون بشکه نفت خام سبک ۲ ،میلیون بشکه نفت خام
سنگین و  ۲میلیون بشکه میعانات گازی عرضه کند.

کاهش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار
سخنگوی اتحادیه تلفنهای همراه از کاهش یک تا شش میلیون تومانی قیمت گوشیهای
تلفن همراه خبر داد.ناصری در مصاحبه با صدا و سیما گفت :به طور نمونه قیمت گوشی
همراه آیفون ایکس مکس از  ۲۱به  ۱۵میلیون و  ۷۰۰هزار تومان و قیمت گوشی  A۵۰از ۴
میلیون و  ۸۰۰هــزار به  ۳میلیون و  ۶۰۰هــزار تومان کاهش یافته اســت .وی افــزود:
شرکتهای فعال در حوزه تلفن همراه هر روز فعالتر میشوند بنابراین نیازمند حمایت
دولت هستیم تا کاالها را به جای مبادی غیرقانونی از طریق قانونی وارد و با خدمات پس از فروش  ۱۸ماهه به
بازار عرضه کنیم.

ابراز نگرانی سخنگوی وزارت خارجه از آزمایش موشکی آمریکا
به گزارش تسنیم ،موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن تقبیح و محکومیت
اصرار آمریکا بر یک جانبه گرایی و خروج از پیمان ها و تضعیف حقوق ،قواعد و هنجارهای
بین المللی ،از آزمایش موشک میانبرد آمریکا در روزهای اخیر که با فاصله کمی پس از
خروج آن کشور از «پیمان منع آزمایش موشکهای هستهای میانبرد با روسیه» موسوم به
 INFانجام شد ،ابراز نگرانی کرد.

شاخص بورس به کانال  ۲۷۰هزار واحد رسید
به گزارش تسنیم ،در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه تعداد 5میلیارد و 177میلیون
سهم و حقتقدم بهارزش 1409میلیارد تومان در 407هزار نوبت داد و ستد شد و شاخص
بورس با رشد 3859واحدی به کانال  ۲۷۰هزار واحدی رسید.بیشترین اثر مثبت بر رشد
دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهای پاالیش نفت اصفهان ،مخابرات ایران و
پاالیش نفت تهران شد و در مقابل نمادهای معامالتی فوالد مبارکه اصفهان ،ملی صنایع
مس ایران و پتروشیمی پارس با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدند.

جمعبندی الیحه آزادسازی سهام عدالت تقدیم هیئت رئیسه مجلس میشود
حمیدرضا فوالدگر ،رئیس کمیسیون ویژه اصل  44در گفتوگو با فارس ،در مورد آخرین خبرها
از الیحه آزادسازی سهام عدالت در مجلس افزود :علت این که طول کشید ،این بود که نظرات
اتحادیههای تعاونی سهام عدالت و کانون سهام عدالت را گرفتیم و االن جمعبندی الیحه
آزادسازی سهام عدالت در کمیسیون ویژه اصل  44انجام و آخرین نظرات اتحادیههای تعاونی و
کانونهای سهام عدالت دریافت و جمعبندی کمیسیون نهایی شده است و طی هفته جاری به
هیئت رئیسه مجلس ارائه میکنیم تا در صحن مجلس و در جلسات علنی بررسی شود.
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ایران سختی های تحریم
را پشت سر گذاشته است

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در همایش ساالنه اســتــادان بسیجی حوزه
های علمیه قم ،مشهد ،تهران و اصفهان در
مشهد گفت :ایران سختی های تحریم را پشت
سر گذاشته است و توانایی اداره کشور را در
همه ابعاد دارد و کاری خواهد کرد که همه
دشمنان به او محتاج شوند.
بــه گ ــزارش ایــرنــا ،س ــردار سرلشکر پاسدار
حسین سالمی افزود :امید بستن به دشمن
بــرای حل مسائل در زیباترین تعبیر ساده
انــدیــشــی اســت و مــا تــا پــیــروزی فاصله ای
نــداریــم و به مــردم نوید می دهیم که صبح
پیروزی نزدیک است.
وی اضافه کرد :تحریم های دشمنان برای ما
یک فرصت است که می تواند سبب بالندگی
و رشد شود .در حالی که دشمنان بر این تصور
بودند که تحریم ها می تواند نظام اقتصاد را
فلج کند و ما را پای میز مذاکره بازگرداند اما
عکس این موضوع رخ داد.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
گفت :ایران اسالمی هرگز پای میز مذاکره
نمی آیــد زیــرا امــروز قدرتمند تر از گذشته
است و این موضوع را دشمن هم می داند از
این رو مردم کشورمان دیگر به فراخوان های
دشمنان جــواب نمی دهند.سردار سالمی
افزود :کار عملی ما نهضت هم افزایی و امید
بخشی راهــبــردی بــرای برداشتن تحریم و
اثرات آن است که باید از درون آغاز شود.وی
تاکید کرد :امروز تحریم فرصت است زیرا آن
قدر که ما در فضای تحریم پیشرفت کرده ایم
در فضای غیر تحریم به این پیشرفت نرسیده

ایــم و در ایــن مسیر کافی اســت مستحکم
باشیم .فــرمــانــده ســپــاه پــاســداران انقالب
اسالمی گفت :نسخه مذاکره و سازش برای
ما نقطه سعادت و این فرمول راه حل درستی
نیست و ما باید ایستادگی و مقاومت کنیم.
ســردار سالمی افــزود :هیچ گــاه دشمن راه
سعادت را بــرای ما بــاز و بــرای حل مسائل
کــشــورمــان تــاش نمی کند و بــر عکس به
فرمولی تن می دهد که به ضرر و در راستای
کــوچــک ک ــردن مــاســت.وی گــفــت :تکیه بر
ظرفیت های داخلی و بسیج همه ظرفیت ها
در مقابله با توطئه دشمنان مورد تاکید است
و مقاومت هر چه امتداد پیدا کند قدرتمند تر
می شویم و امروز بیش از هر زمانی به مردم
نیاز داریم تا به پیروزی کامل برسیم.سردار

سالمی با بیان ایــن که نقطه ضعف آمریکا
فقدان رهبری است ،افزود :در آمریکا و غرب
هرگز رهبرانی طلوع نکرده اند تا به سعادت
انسان ها بیندیشند زیــرا فلسفه آن ها ظلم
و ستم است.فرمانده سپاه پاسداران گفت:
انقالب اسالمی ایران هم اکنون ذهن ها را
تسخیر کرده و قلب های ما به نصرت الهی
گــرم شــده و هم اکنون اگــر ما هم نخواهیم
این انقالب را گسترش دهیم نفوذ انقالب
اسالمی در دل مردم جهان پا برجاست.وی
با بیان این که ایران اسالمی قلب تحول و ژئو
پلتیک جهان اسالم است ،افزود :اگر جامعه
دارای استحکام قلب باشد هرگز شکست نمی
خورد و تا وقتی ما به فلسفه عدالت ،اسالم و
آزادی انسان ها می اندیشیم هیچ بن بستی
وجود نخواهد داشت.وی اضافه کرد :بیداری
اســامــی کــه در دریـــای ســرخ ،تنگه هرمز،
لبنان ،سوریه ،ایــران ،افغانستان و بحرین
آغاز شده متوقف نخواهد شد و این بیداری
در ذهن و روح مردم نهادینه شده است.وی
با اشاره به ائتالف  ۳۰کشور جهان علیه یمن
گفت :دشمن با همه توان به یمن تعرض کرد
اما در تعرضش موفق نبود و هم اکنون عرصه
و میدان در دســت یمنی هاست و آمریکا،
عربستان و امــارات درمانده شده اند.سردار
سالمی افزود :قدرت موشکی یمنی ها چنان
دقیق شده است که فرودگاه ها و پاالیشگاه
های عربستان دیگر امن نیست و یمنی ها
هیچ گاه به مردم بی گناه شلیک نمی کنند
درحالی که آن ها می توانند به راحتی تمام
نقاط عربستان را هدف قرار دهند.

از میان خبرها
قهرمانی نماینده ایران در جامجهانی تکواندو
ایرنا :تیم دانشگاهآزاد اسالمی ،نماینده ایران بهعنوان قهرمانی جامجهانی تکواندوی  ۲۰۱۹دست یافت.

فروش بلیت لحظه آخری هواپیما در آژانسها تخلف است
میزان :محمد اسالمی ،وزیر راه و شهرسازی گفت :فروش بلیت های لحظه آخری در اوج سفرها که آژانس ها چند صندلی را میفروشند ،تخلف است.

سامانى معاون هماهنگى وزارت کشور شد
فارس :در پی تغییر ساختار و ایجاد معاونت هماهنگی در وزارت کشور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ،در حکمى سید سلمان سامانى را به
سمت معاون هماهنگى وزارت کشور منصوب کرد.
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اخبار

انتصاب حجتاالسالم رمضانی بهعنوان دبیرکل
مجمع جهانی اهلبیت(ع)
پایگاه اط ــاع رســانــی دفــتــر مــقــام معظم رهــبــری :حضرت آیت
ا ...خامنهای ،رهبر معظم انقالب ،در حکمی حجتاالسالم
والمسلمین رمــضــانــی را ب ـهعــنــوان دبــیــرکــل مجمع جهانی
اهلبیت(ع) منصوب کردند.

روی خط سیاست
روسیه چند فروند موشک بالستیک آزمایش کرد

میزان :وزارت دفاع روسیه میگوید :این کشور چند فروند موشک
بالستیک از یک زیر دریایی آزمایش کرده که با موفقیت اجرا شده
است.
مقامهای وزارت دفاع روسیه میگویند :موشکهای آزمایش شده
از نوع «سنیوا» و «بوالوا» بودهاند.

گزارش تایمز درباره جانشین ابوبکر بغدادی
ایسنا :سایت بغداد الیوم اطالعات و جزئیاتی را از عبدا ...قرداش،
افسر سابق اطالعات صدام که بر اساس گزارشات روزنامه تایمز
انگلیس ،ابوبکر بغدادی ،سرکرده داعش او را به عنوان جانشین
خود تعیین کرده است ،منتشر کرد.

ارتش یمن کنترل تعدادی از پایگاهها در عربستان را
در دست گرفت
فارس :شبکه خبری المنار بامداد شنبه خبر داد :ارتش و کمیتههای
مردمی یمن کنترل تعدادی از پایگاههای غرب جبل النار در منطقه
جیزان عربستان را در دست گرفتند.از سوی دیگر ،شبکه خبری
المسیره از حمله جنگندههای ائتالف سعودی به منطقه حرض در
شمال یمن و هم مرز با عربستان سعودی خبر داد.

از گوشه و کنار
صنعت دفاعی کشور ،تجلی باور راهبردی «ما
میتوانیم» است

مهر :آیت ا ...رئیسی رئیس قوه قضاییه ،در بازدید از نمایشگاه
صنایع دفاعی گفت :پیشرفتهای صنایع دفاعی کشور تجلی
باور راهبردی و تاکید همیشگی مقام معظم رهبری ،مبنی بر «ما
میتوانیم» است.

شمار مشترکان اینترنت ثابت ایران از  ۹میلیون عبور
کرد

ایسنا :مطابق آخرین آمــار منتشر شده توسط سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سه ماه ابتدایی امسال ،در
مجموع  ۹میلیون و  ۵۷هزار و  ۸۳۰مشترک اینترنت ثابت در
فناوریهای متفاوت  xDSL، FTTX، Wi-Fiو  TD-LTEداریم که
ضریب نفوذ اینترنت ثابت را به  10.9درصد رسانده اند.

ترخیص محمولههای لوبیا قرمز ممنوع شد
میزان :گمرک ایران در بخشنامهای به گمرکات اجرایی کشور
اعالم کرد :ترخیص محمولههای لوبیا قرمز تا گرفتن تصمیم
نهایی از سوی متولیان ممنوع است.

