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 26آبان آخرین مهلت تعیین تکلیف بازنشستگان شاغل
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت 210 :نفر مشمول اصالحیه قانون ممنوعیت
به کارگیری بازنشستگان هستند و دستگاه های دولتی باید تا  26آبان ماه برای تعیین تکلیف و
انتصاب افراد جایگزین اقدام کنند .به گزارش ایرنا« ،انصاری» افــزود« :قانون ممنوعیت به
کارگیری بازنشستگان» از سال  1395تصویب شد و مطابق آن به کارگیری بازنشستگان و
کسانی که بازخرید شده بودند در دولت ممنوع و موارد استثنایی در قانون مشخص شد.

وکالی ایران ،آمریکا را متهم به فرار از پاسخ به اتهامات کردند
وکالی ایران در دومین روز دادگاه رسیدگی به شکایت تهران از واشنگتن در مورد نقض
عهدنامه مودت از طریق تصرف غیرقانونی  2میلیارد دالر از دارایی های بانک مرکزی،
آمریکا را متهم کردند که برای فرار از پاسخگویی به موارد اتهامی ،ایران را به حمایت از
تروریسم متهم می کند.به گزارش ایرنا ،در آغاز این جلسه در دادگاه بین المللی کیفری
الهه ،محبی ،رئیس هیئت ایرانی گفت که عهدنامه مودت شامل تمامی روابط اقتصادی
دوجانبه می شود و رفتار آمریکا در قبال شرکت ها و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی به شدت ناقض این
عهدنامه و مفاد آن است.

 ۲۱۰مقام دولتی شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان میشوند
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان این که شغل شهردار از نظر ما مشمول قانون
منع به کارگیری بازنشستگان است ،افــزود :در بین مقامات و مسئوالن دولتی  ۲۱۰نفر
مشمول این قانون میشوند.به گزارش فارس ،انصاری در خصوص افزایش حقوق کارکنان
دولت اظهارکرد :پیشنهادهای مختلفی از سوی سازمان اداری و استخدامی در خصوص
مسائل جبرانی کارکنان دولت ارائه شده اما هنوز به جمع بندی مشخصی نرسیده است.

شناسایی سایت های التهابآفرین در بازار سکه
رئیس پلیس فتا با اشاره به عملکرد این پلیس در بازار سکه و مبارزه با التهابآفرینان اعالم
کرد :هزار و  381سایت و کانال و گروه شناسایی شدند .به گزارش صدا و سیما ،سردار
سیدکمال هادیانفر گفت 522 :کانال مسدود و مسئوالن  200کانال نیز با ذکر مشخصات
کامل به پلیس آگاهی احضار شدهاند تا برخورد الزم با آن ها صورت گیرد.وی افزود :مدیران
 24سایت را نیز پلیس فتا احضار و با آن ها برخورد کرده است و بعضی از ادمین ها که در
خارج از کشور بود مسدود شده یا در حال مسدود سازی است.

الیحه الحاق به  CFTبه جلسه دیروز شورای نگهبان نرسید
یک عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت که در جلسه امروز(چهارشنبه) شورای نگهبان،
الیحه الحاق به  CFTبررسی نشده است .ابراهیمیان در گفتوگو با ایسنا ،در این باره اظهار
کرد :این الیحه به شورای نگهبان واصل شد و در جلسه مورد بررسی قرار نگرفت.وی گفت:
این الیحه احتما ًال در جلسه بعدی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد.

کارت سوخت احیا می شود
رئیس دفتر رئیس جمهور از اقدام دولت برای احیای کارت سوخت خبرداد.به گزارش صدا
و سیما ،واعظی گفت :با توجه به این که قیمت بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه
تفاوت فاحشی دارد از این رو به عنوان اولین اقدام تصمیم بر این است که مجدد ًا کارت
سوخت را احیا کنیم.

بدهی خارجی ایران؛  11.8میلیارد دالر
بدهی خارجی ایران به بیش از  ۱۱میلیارد و  ۸۰۰میلیون دالر رسیده است.به گزارش
ایسنا ،بدهیهای خارجی کشور معمو ًال وامها و دریافتهایی است که عمدت ًا از سوی بانک
مرکزی از طریق منابع خارجی اعم از خصوصی یا دولتی تامین میشود و به طور طبیعی
تعهداتی را بــرای بازپرداخت اصل و سود آن در سررسیدهای مشخص ایجاد میکند.
مسئولیت این بدهی نیز با بانک مرکزی است و عمدت ًا دریافت و پرداخت از کانال این بانک
انجام میشود ولی این بدان معنا نیست که بدهیهای خارجی به مصرف بانک مرکزی می رسد و توزیع آنها
در بخشهای مختلف انجام میشود.
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ارائه فهرست  ۳۰نفره به رئیس جمهور برای
انتخاب استانداران جدید
وزیــر کشور بــا بیان ایــن کــه  ۱۴استاندار
شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان
می شوند ،افــزود :اسامی حــدود  ۳۰نفر را
در فهرستی به رئیس جمهور ارائه کرده ایم
تا سوابق این افراد را بررسی و نظرات خود
را ارائه کند تا پس از آن افراد مورد نظر را به
هیئت دولت معرفی کنیم.
بــه گــــزارش پــایــگــاه اطـــاع رســانــی وزارت
کشور ،عبدالرضا رحمانی فضلی روز گذشته
در حــاشــیــه جلسه هیئت دولـــت در جمع
خبرنگاران با بیان این که شرایط زیرساختی،
خدماتی و تامین امنیت مرزهای کشور برای
برگزاری مراسم اربعین حسینی نسبت به
ســال گذشته بهتر اســت ،از آمــادگــی کامل
نیروهای امـــدادی و خدماتی بــرای تامین
امــکــانــات م ــورد نــیــاز زائـــران خبر داد .وی
اظــهــارکــرد :هزینه زائـــران از نظر پرداخت
حق بیمه و  ...تغییری نداشته است و تنها
تغییر قیمت مربوط به هزینه دریافت روادید
عراق آن هم به دلیل تغییر قیمت ارز بوده که
اقداماتی از همان ابتدا برای کاهش این رقم
انجام شد و با همکاری بانک مرکزی ارز ٨
هزار تومانی برای پرداخت روادید عراق تعیین
شد .البته همچنان در تالش هستیم این رقم

را کاهش دهیم.وی در پاسخ به این سوال که
آیا بنزین سهمیه بندی می شود یا خیر تاکید
کرد :سهمیه بندی بنزین هنوز مطرح نیست.
قاچاق سوخت در جلسه شورای امنیت کشور
و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مورد بررسی
قرار گرفت و وزارت نفت و استانداران مرزی
گزارشی از روند قاچاق سوخت ارائه دادند
که حکایت از این داشت که روزانه بین ۱۲

میلیون تا  ۱۵میلیون لیتر قاچاق سوخت
انجام می گیرد .در مجموع  ۵۰۰تا ۶۰۰
هزار کارت سوخت از اقصی نقاط کشور به
شهرهای مرزی منتقل میشوند که قاچاق
سوخت از طریق ایــن کــارت ها صــورت می
گیرد ،بنابراین پیشنهاد این بود که مجدد ًا این
کارت ها را احیا کنیم که این کارت ها توسط
صاحبان آن ها و در مناطق فعالیت خودشان
استفاده شود تا این یکی از روشهایی باشد
که مانع قاچاق سوخت شود.
وزی ــر کــشــور در پــاســخ بــه ایــن س ــوال کــه آیا
شــهــرداران شامل قانون منع به کارگیری
بازنشستگان می شوند یا خیر گفت :شورای
عالی استان ها و شــهــرداری تهران تفسیر
حقوقی از ایــن مــوضــوع داشتند و مــا بــرای
ایــن کــه حقوق شــهــرداران حفظ شــود همه
راه هایی را که می توانیم به قطعیت برسیم
طی خواهیم کــرد .اکنون دیــوان محاسبات
و ســازمــان بــازرســی نــظــرات خــود را اعــام
کردند .همچنین ما از معاونت حقوقی ریاست
جمهوری و ســازمــان اداری و استخدامی
نظرشان را خواسته ایم که هنوز جواب نداده
اند اما به طور کلی اگر مجبور باشیم به مجلس
استفساریه ارائه خواهیم کرد.

از میان خبرها
قطعیت گزینه  2وزارتخانه واحتمال تصمیم جدیدبرای  2وزارتخانه دیگر
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره زمان معرفی وزیران پیشنهادی دولت به مجلس و تعداد آن ها ،گفت :آن چه تاکنون قطعی است ،معرفی
وزیر  2وزارتخانه ای است که با سرپرست اداره می شوند و احتمال دارد آقای رئیس جمهور برای  2وزارتخانه دیگر هم تصمیمات جدیدی بگیرد.
به گزارش ایرنا ،حسینعلی امیری تاکید کرد :قانون اساسی به رئیس جمهور این اجازه را می دهد که هر وزارتخانه ای به هر دلیلی وزیر نداشته
باشد ،حداکثر به مدت سه ماه می تواند با سرپرست اداره شود و دولت در فرجه قانونی است.وی توضیح داد :مجلس شورای اسالمی سه هفته
کاری دارد و یک هفته نمایندگان محترم مجلس به منظور رسیدگی به امور موکالن و سرکشی به حوزه های انتخابیه ،در آن حوزه ها حضور پیدا
می کنند.امیری ادامه داد :هفته آینده مجلس جلسه علنی نخواهد داشت و نمایندگان در حوزه های انتخابیه حضور خواهند داشت ،قانون آیین
نامه داخلی مجلس صراحت دارد که معرفی وزیران باید در جلسه علنی اعالم وصول شود و بعد از آن ظرف یک هفته برای رسیدگی نمایندگان و
رأی اعتماد در دستور جلسه علنی قرار گیرد .معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود :دولت در فرصت قانونی که االن در آن قرار دارد و پس از برگشت
نمایندگان از حوزه های انتخابیه در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی اسامی وزیران پیشنهادی را به مجلس معرفی خواهد کرد.

بانک اطالعاتی  ۲٫5میلیون کاالی ایرانی تهیه شد
مدیرعامل مرکز ملی شمارهگذاری کاال و خدمات ایران (ایران کد) گفت :بانک اطالعاتی  2.5میلیون قلم کاالی ایرانی تهیه شده است و به زودی
اطالعات یک میلیون قلم کاالی وزارت نفت نیز به آن اضافه می شود «.پاریاب» در گفت وگو با ایرنا افزود :با راه اندازی این بانک اطالعاتی می توان
کاالها را در هر لحظه از زمان در هر کجا ردیابی کرد.وی یادآور شد :از سال  74زیرساخت این کار در ایران فراهم شد و کاالهای ایرانی با بارکد
اختصاص یافته از سوی این مرکز در جهان شناخته می شوند.
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اخبار

حجت االسالم «کریمی تبار» نماینده ولیفقیه و
امامجمعه ایالم شد
پایگاه اطــاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری :حضرت آی ـتا...
خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی ،با صدور حکمی حجت
االسالم «ا ...نور کریمی تبار» را به عنوان نمایند ه ولیفقیه در
استان و امام جمعه شهر ایالم منصوب کردند.

روی خط سیاست
مذاکره با هیئت پارلمانی  10کشور حاصل سفر
الریجانی به ترکیه

ایرنا« :علی الریجانی» رئیس مجلس شورای اسالمی ایران که
برای شرکت در سومین اجالس بین المجالس اوراسیا به شهر
آنتالیای ترکیه سفر کرده بود ،با هیئت های پارلمانی  10کشور
دیدار و مذاکره کرد.

دو کارت زرد مجلس به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در یک روز
ایسنا :وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی روز گذشته دو کارت زرد از
مجلس گرفت.

چهارمین باج خواهی ترامپ از عربستان
صدا و سیما :رئیس جمهور آمریکا که در جمع طرفداران خود سخن
می گفت ،برای چهارمین بار از عربستان سعودی خواست در برابر
حمایت واشنگتن از ریاض ،پول پرداخت کند.ترامپ گفت :به ملک
سلمان اعالم کردم که باید از اموال خود در برابر حمایت واشنگتن
از عربستان ،پول پرداخت کند .پادشاهی سعودی پیش از این بارها
مورد باج خواهی و تحقیر رئیس جمهور آمریکا قرار گرفته است؛ در
آخرین آن ها که مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و سکوت غم انگیز
پادشاه و ولیعهد را به همراه داشت ترامپ گفت که به ملک سلمان،
پادشاه عربستان سعودی هشدار داده است بدون حمایت ارتش
آمریکا حتی دو هفته هم دوام نخواهد آورد.

از گوشه و کنار
رشد اقتصادی در بهار  ۹۷اعالم شد
تسنیم :رشد اقتصادی در بهار امسال با احتساب نفت  ۱٫۸درصد
و بدون نفت  ۰٫۷درصد محاسبه شده است.

دیدار «ماه» و «مشتری» در آسمان شامگاه پنج شنبه
ایسنا :در شامگاه پنجشنبه ،سیاره مشتری با ماه در کمترین
زاویه جدایی از یکدیگر قرار میگیرند .همنشینی پدیده نجومی
است که در آن دو جرم آسمانی با کمترین زاویه جدایی به یکدیگر
میرسند.

فرار مالیاتی 40هزار میلیارد تومانی با کارت های
بازرگانی یکبارمصرف
تسنیم :بررسی عملکرد کارت های بازرگانی یکبارمصرف نشان
میدهد تنها در سال های اخیر نزدیک به ۴۰هزار میلیارد تومان
فرار مالیاتی از این طریق انجام شده است.

