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گوناگون

پیشنهادی برای افزایش حقوق
کارمندان و بازنشستگان

تسنیم – مشاور سازمان برنامه و بودجه درباره
پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان
در پی گرانی های اخیر گفت :مجلس می تواند از
منابع افزایش قیمت ارز افزایش حقوق کارمندان و
بازنشستگان را به دولت تکلیف کند «.حسینی صدر»
افزود :از طرفی دولت و مجلس نیز باید اقدامی انجام
دهند و در شرایط افزایش نرخ ارزی ،ماهانه حقوق
ها را ترمیم کنند و این کار در اختیارات مجلس است.

زمزمههای کاهش سقف مهریه
به  55سکه

خانه ملت  -سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس با بیان این که با وضعیت اقتصادی فعلی پرداخت
مهریههایباالممکننیست،افزود:بهدنبالطرحیبرای
به روز کردن قانون مهریه هستیم« .نوروزی» در خصوص
زمزمههایکاهشسقفمهریهپرداختیبه 55سکهبهار
آزادی ،گفت :مهریه باید طبق موازین شرع باشد.

فراخوان مشموالن فارغالتحصیل
دانشگاهها

میزان  -سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطالعیهای اعالم
کرد:تماممشموالنفارغالتحصیلدورههایکارشناسی
و باالتر و همچنین مشموالن گروه پزشکی سراسر کشور
که برگ آماده به خدمت به تاریخ یکم شهریور سال 97
دریافت کرده اند ،باید با مراجعه به یکی از دفاتر پلیس
 ،10+برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش را
دریافت و برابر اطالعات مندرج در آن اقدام کنند.

خسارتهای درمانی بازنشستگان
واریز میشود

ایرنا  -پورذاکری معاون اداری و مالی صندوق
بازنشستگی کشوری گفت :به منظور ارتقای کیفیت
خدماتقابلارائهدربیمهتکمیلیدرمانبهبازنشستگان
و موظفان ،خسارت های درمانی بازنشستگان به صورت
الکترونیکی به حقوق آن ها واریز می شود.

یزاده
سردبیر  :علی ول 
تلفن051-37634000 :
چاپ:شهرچاپخراسان

سیاسی و بین الملل
• •«ح.ب.د» مفسد اقتصادی بزرگ محاکمه میشود
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پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به حجاج بیت ا ...الحرام:

سیاست آمریکا جنگ افروزی و کشتار مسلمانان بهدست یکدیگر است
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری -
حضرت آیت ا ...خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمی در پیامی به حجاج بیت ا ...الحرام،
تعیین یک میعادگاه دایمی برای انجام فریضه
حج را نمادی برای وحدت مسلمانان و امتسازی
اسالم دانستند و با اشاره به سیاست جنگافروزانه
آمریکا در میان مسلمانان تأکید کردند :باید با
هوشیاری این سیاست شیطانی را خنثی کرد و حج
و برائت از مشرکان ،زمینهساز این هوشیاری است.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی که صبح امروز حجت
االسالم و المسلمین قاضیعسکر نماینده ولی فقیه
و سرپرست حجاج ایرانی آن را در صحرای عرفات
قرائت کرد ،به این شرح است:
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این آهنگ عرشی همچنان دل ها را فرامی خواند
و از فراز قرن ها و دوران ها ،بشر ّیت را به گرد آمدن
بر محور توحید دعوت می کند .همه آحاد انسان،
مخاطب این فراخوان ابراهیمی و مفتخر به آنند؛
اگرچه گوش هایی آن را نشنوند و دل هایی زیر
حجاب غفلت و جهالت ،از آن محروم بمانند ،و
صالحیت ورود در این ضیافت
اگرچه کسانی
ّ
جهانی و همیشگی را در خود فراهم نکنند یا به

هرجهت توفیق آن را نیابند.اکنون شما از این موهبت
برخوردار گشته و در وادی امن مهمان سرای الهی
قدم نهادهاید .عرفات و مشعر و منی ،صفا و مروه و
بیت ،مسجدالحرام و مسجدالنّبی ،جایجای همه
این مناسک و مشاعر ،هریک قطعهای از زنجیر ه
معنو ّیت و عروج روحی برای حجگزاری است که
قدر این توفیق را دانسته و از آن برای طهارت خود
بقیه عمر خود توشه بردارد.نکته
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مردم و همه نسل ها و در همه سال ها ،در یک نقطه
معین و در یک محدود ه زمانی واحد است .این
ّ
وحدت زمان و مکان ،یکی از رازهای اصلی فریضه
حج است .بیشک یکی از برترین مصداق ها برای
ع َل ُهم» همین دیدار سالیانه آحاد
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امت اسالمی در کنار خان ه خداست .این ،رمز وحدت
ّ
اسالمی و نماد ا ّمتسازی اسالم است که باید
در زیر سایه بیتا ...قرار داشته باشد .خانه خدا

متع ّلق به همگان استَ :سو ّْا َء العاکِ ُف فیهِ َو الباد.
حج ،در این مکان و در این محدود ه زمانی ،همیشه و
درهم هسالها،بازبانرساومنطقآشکار،مسلمانان
مقابل خواست
را به اتّحاد فرا می خواند و این در نقط ه
ِ
دشمنان اسالم است که در همه دوران ها و به ویژه
در این دوران ،مسلمانان را به صفآرایی در برابر
یکدیگر تشویق می کردهاند و می کنند .امروز به رفتار
آمریکای مستکبر و جنایتکار بنگرید .سیاست اصلی
آن در برابر اسالم و مسلمین ،جنگافروزی است.
خواست و تالش خباثتآلود آن ،کشتار مسلمانان به
دست یکدیگر است .ظالمانی را به جان مظلومانی
انداختن ،از جناح ظالم پشتیبانی کردن ،به دست او
جناح مظلوم را بیرحمانه سرکوب کردن ،و آتش این
فتنه هولناک را همواره تیزوتند کردن .مسلمانان
باید هشیار باشند و این سیاست شیطانی را خنثی
کنند .حج زمینهساز این هشیاری است ،و این
است فلسفه برائت از مشرکان و مستکبران در حج.
یاد خدا روح حج است .در همه حال دل های خود را
با این باران رحمت ،زندگی و نشاط بخشیم و ّ
توکل
و اعتماد به او را که اصل و سرچشمه قدرت و شکوه
و عدل و زیبایی است ،در دل خود ریشهدار کنیم.
دراینصورت بر کید دشمن پیروز خواهیم شد.
حجاج عزیز! دعا برای ا ّمت اسالمی و مظلومان را در
ّ
سوریه و عراق و فلسطین و افغانستان و یمن و بحرین
و لیبی و پاکستان و کشمیر و میانمار و دیگر نقاط
فراموش نکنید و قطع دست آمریکا و دیگر مستکبران
و ایادی آنان را از خداوند بخواهید.

در مصاحبه با شبکه سی ِان ِان؛

ظریف :تحریم های آمریکا بر وضعیت داخلی ایران تأثیری ندارد
مهر  -وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه ای
اختصاصی با شبکه خبری سی اِن اِن ،از آمریکا و بی
اثر بودن تحریم ها علیه ایران سخن گفت .ظریف در
این مصاحبه یک ساعته بر این باور آشکار پای فشرد
که توافق هسته ای ایران صرف نظر از خروج آمریکا
همچنان می تواند به حیات خود ادامه دهد .وزیر
امور خارجه ایران همچنین از این که آمریکا هنوز
درک نکرده است که اِعمال تحریم ها برای تغییر

وضعیت سیاسی در داخل ایران بی اثر است ،ابراز
نگرانی کرد.
وی در این باره گفت :گمان کردیم دست کم
تاجایی که پای ایران در میان باشد ،آمریکا به این
درک رسیده که تحریمها قطع ًا به دشوار یهای
اقتصادی میانجامد اما دستاوردهای سیاسی
مورد انتظار آن ها را تامین نمیکند .من فکر کردم
آمریکاییها از این موضوع درس گرفته اند اما

اشتباه میکردم .وی در ادامه سخنان خود تاکید
کرد :ما خواهان بازنگری توافق هستهای نیستیم
بلکه میخواهیم آمریکا همان توافق هستهای قبلی
را اجرا کند .امروز نزدیک ترین متحدان آمریکا
دربرابر تحریمها مقاومت میکنند .اساس ًا آمریکا
همه تالشش را برای اعمال فشار انجام میدهد.
نمیخواهم از واژه قلدری استفاده کنم اما موضوع
همین است.

فارس  -در ادامه رسیدگی به پرونده مفسدان بزرگ اقتصادی قرار است شنبه هفته آینده یعنی سوم
شهریور «ح.ب.د» یکی از مفسدان اقتصادی به صورت علنی محاکمه شود .بر اساس اطالعات به
دست آمده بازپرس پرونده این فرد را متهم به فساد فی االرض از طریق اخالل در نظام اقتصادی
کشور کرده و براساس محتویات پرونده تقاضای اشد مجازات شده است .این متهم قرار است در
شعبه پانزدهم دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شود.

• •زمان حضور رئیس جمهور در مجلس مشخص شد

صدا و سیما  -رئیس جمهور بعد از دیدار هیئت دولت با مقام معظم رهبری برای پاسخگویی به
سوال نمایندگان در مجلس حاضر میشود .بهروز نعمتی افزود :با توجه به صحبتی که با واعظی
و امیری داشتهام رئیس جمهور بعد از مالقات هیئت دولت با مقام معظم رهبری که شش شهریور
برگزار میشود ،در یکی از جلسات مجلس به منظور پاسخگویی به سوال نمایندگان حاضر میشود.

• • توتال از ایران رفت

خانه ملت  -زنگنه درباره آخرین وضعیت قرارداد توسعه فاز  11پارس جنوبی ،گفت :توتال به
صورت رسمی قرارداد توسعه فاز  11پارس جنوبی را ترک کرده و بیش از دو ماه است که اعالم
کرده از قرارداد خارج می شود .وزیر نفت درباره جایگزین شرکت فرانسوی توتال در قرارداد توسعه
فاز  11پارس جنوبی تصریح کرد :هم اکنون فرایند جایگزینی شرکت دیگر در حال انجام است.

• •قول مجلس به وزیردفاع

ایسنا  -نایب رئیس مجلس گفت :مجلس از طریق کمیسیونهای امنیت ملی ،کمیسیون برنامه
وبودجه و کمیته اقتصادی برای امسال و سال آینده آمادگی دارد هر کاری که از دستش برآید تا
بتواند حمایت بودجهای از قدرت دفاعی کشور داشته باشد ،انجامدهد .مسعود پزشکیان در ابتدای
جلسه علنی دیروز مجلس،خاطرنشان کرد :ما از نیروهای گمنام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح که بیشترین دستاورد را برای کشور داشتند ،قدردانی میکنیم.

• •زمان اعالم حکم پرونده دختر وزیر سابق

مهر  -حکم پرونده تعزیراتی دختر یکی از وزرای دولت یازدهم هفته آینده صادر میشود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت و گویی در پاسخ به این سوال که آیا نسبت فرد محتکر
با یکی از مقامات ثابت شده است؟ گفت :بله در تحقیقات این موضوع مشخص شد .یاسر رایگانی
در خصوص آخرین وضعیت این پرونده گفت :این پرونده در دست رسیدگی است و هفته آینده
حکم آن صادر می شود  .اواسط مرداد ماه بود که انبار داروهای احتکار شده به ارزش پنج میلیارد
تومان در استان البرز کشف شد.

• •دستگیری  ۱۰۰نفر در پروندههای اخیر ارز و سکه و خودرو

ایسنا  -سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری ۱۰۰نفر در پروندههای اخیر ارز ،سکه و خودرو خبر داد.
حجت االسالم محسنی اژهای در حاشیه جلسه عالی مسئوالن قضایی در جمع خبرنگاران درباره
آخرین روند رسیدگی به پروندههای اخیر اعم از ارز ،سکه ،خودرو و موبایل افزود :در دادسرای
عمومی و انقالب تهران برای ۳۲نفر کیفرخواست صادر و به دادگاه انقالب تهران ارسال شده است.
وی با بیان این که به این پروندهها فع ً
ال در تهران رسیدگی میشود،افزود :طبق آخرین گزارشها
روند رسیدگی به این پروندهها آغاز شده است و امیدواریم از هفته آینده دادگاه رسیدگی به این
پروندهها برگزار شود.

• • 10سال از کشورهای منطقه در صنایع موشکی جلوتر هستیم

فارس  -حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به
نشست غیرعلنی دیروز مجلس ،گفت :در این جلسه وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گزارشی
را از آخرین پیشرفتهای صنعت دفاعی کشور به نمایندگان ارائه کرد و گفت  :ما در حوزه موشکی
حداقل 10سالازدیگرکشورهایمنطقهکهمسائلموشکیرادنبالمیکنندجلوترهستیمونکته
دیگر این که جمهوری اسالمی ایران خود تولیدکننده صنایع موشکی است در حالی که کشورهای
دیگر منطقه خریدار و واردکننده نیازهای تسلیحاتی و به ویژه در حوزه موشکی هستند.

