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گوناگون

واکنش آخوندی به تصمیم آمریکا
برای منع فروش هواپیما به ایران
تسنیم  -وزیر راه و شهرسازی به تصمیم آمریکا برای
ممنوعیت فروش هواپیما به ایران واکنش نشان داد.
«عباس آخوندی» با بیان این که دولت به قراردادهایی
که با بخش خصوصی منعقد کرده کامال پایبند است و
نرخ های جدید هم بر همین اساس دریافت می شود،
افزود :اگر می گوییم بخش خصوصی فعال شود ،باید
از حقوق سرمایه گذار دفاع کنیم.

خودروهای کمتر از  ۴۵میلیون
تومان افزایش قیمت نداشتهاند
ایسنا – مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا گفت:
محصوالت تولیدی گروه سایپا با قیمتهای کمتر از
 ۴۵میلیونتومانهیچگونهافزایشقیمتینداشتهاند.
«محسن جهرودی» اظهار کرد :محصوالتی مانند پراید،
تیبا ،ساینا و تندر  ۹۰که در سطح قیمتی کمتر از ۴۵
میلیون تومان قرار دارند مشمول قیمتگذاری شورای
رقابت بوده و افزایش قیمت این خودروها در حیطه
مصوبههای این شوراست بنابراین در این خودروها
هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته ایم.

آمار ثبتنامکنندگان آزمون
استخدامی دستگاههای اجرایی
ایسنا  -مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور
از افزایش ثبت نام در پنجمین آزمون استخدامی
دستگاههای اجرایی کشور خبر داد و گفت :این آزمون
 ۱۳مهر ماه برگزار میشود .دکتر «توکلی» افزود :تا
ساعت هشت صبح روز گذشته  ۶۸هزار و  ۷۰۰نفر
برای شرکت در آزمون فوق ثبت نام کردهاند.

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

قاسم افشار درگذشت
صدا و سیما  -قاسم افشار که از سالهای اول انقالب،
گویندگی در بخش های خبری رادیو و تلویزیون را بر
عهده داشت و در بحبوحه سال های دفاع مقدس با
صدایی حماسی بارها اخبار مربوط به پیروزی های
رزمندگان اسالم را به اطالع هموطنان رسانده بود،
روز گذشته بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.
قاسم افشار از استادان گویندگی و فن بیان بود و صدای
ماندگار او هرگز از ذهن مخاطبان رادیو و تلویزیون
حذف نخواهد شد.

آغازوپایانسالتحصیلیتغییرمیکند
مهر -وزیر آموزش و پرورش با بیان این که موافق
تعطیالتزمستانیمدارسهستیم،گفت:تعطیالتدو
هفتهایزمستانیاحتماالشروعوخاتمهسالتحصیلی
را دستخوش تغییراتی خواهد کرد .بطحائی افزود:
برای تعطیالت زمستانی با سایر دستگاههای مربوط
هماهنگ هستیم و بر همین اساس دو هفته تعطیلی
بین سال تحصیلی را دنبال میکنیم و تالش میکنیم
آن را در سال  97اجرایی کنیم.

• •برخی فیلترشکنها مستقیم ًا از طرف دولت آمریکا تأمین میشوند
تسنیم-آذری جهرمی وزیر ارتباطات پس از بازتاب گسترده اظهارنظر
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ظریف:دنبالخیالبافینیستیم
ایسنا  -وزیر خارجه ایران گفت :ما دنبال خیال
بافی نیستیم که اروپا رابطهاش را با آمریکا به
هم بزند .نه چنین چیزی امکا نپذیر است و نه
اروپاییها خودشان چنین حرفی میزنند ؛
بلکه دنبال این هستیم که اروپا از منافع خودش
دفاع کند .ظریف پیش از ترک بروکسل در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :دیدار ما دیداری س ه جانبه
بود البته وزیران با خودشان جلسهای پیش از ما
داشتند .وی در ارتباط با تحریم رئیس بانک مرکزی
گفت:بهنظرمیرسدکهدلیلاینتحریمعصبانیت
آمریکا از شرایطی است که پیش آمده ،ما باید توقع
داشتهباشیمکهآمریکاییهاازایننوعحرکتهایی
مبتنی بر عصبانیت بیشتر انجام دهند .ظریف در
ادامه گفت :در جلسه دیروز در مورد اقدامات آمریکا
برای بیاثر کردن مذاکرات ایران با اروپا صحبت
کردیم البته ما در چارچوب واقعیات صحبت
میکنیم .اروپایی ها متحد آمریکاییها هستند و
اروپا قرار نیست روابطش را با آمریکا کنار بگذارد اما
در شرایط کنونی با سیاستهایی که ایاالت متحده
به ویژه شخص ترامپ دارد االن برای اروپا زمان این
است که ببیند چگونه منافع خودش را دنبال کند.
وی ادامه داد :اروپا و آمریکا در موضوعاتی دارای

• •اولین کارت زرد مجلس به وزیر ارشاد
تسنیم  -پس از آن که علی مطهری نماینده سوال کننده از وزیر ارشاد

• •ریابکوف :سخنی از امتیاز دادن ایران در برجام نگفتهام

اشتراک هستند و در موضوعاتی اختالف دارند؛
فعال موضوع ایران مورد اختالف آن هاست و
معنیاش این نیست که آمریکا و اروپا فردا با
هم درگیر میشوند کما این که سا لها در مورد
موضوعات دیگر با هم اختالف داشتند.
به گفته وی تا چند هفته آینده منافع ایران از برجام
مشخص میشود.
وزیر امور خارجه با بیان این که گفتوگوهای ایران

ایسنا -سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش
به اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه ایران
تصریح کرد :واکنش های جهانی ،ناکامی
آمریکا در خروج یک جانبه از برجام را نشان
داد و اعمال تحریم های جدید برای جبران این
ناکامی است.
قاسمی با محکومیت شدید این اقدام گفت :این
سیاست و حرکت نابه جا را بخشی از ادامه رفتار
نابخردانه و سیاست های خصمانه دولت آمریکا
علیه ملت ایران می دانیم که طی دهه های

با اروپا پس از خروج آمریکا از برجام شروع خوبی
برای مذاکرات بعدی بود ،گفت :مشخص شد که
برجامیکمجموعهمستقلاستوتعهداتکشورها
در برجام مستقل از سایر موضوعات است و باید این
تعهدات انجام شود .وی افزود :جمعه آینده اجالس
مشترک هر پنج کشور و ایران است یعنی  4+1یا
 ،3+2بستگی دارد که از چه منظری بخواهیم به
این گروهبندی نگاه کنیم.

گذشته همواره و به اشکال گوناگون استمرار
داشته است.این دیپلمات ارشد ایرانی افزود:
اعالم تحریم های جدید علیه ایران به ویژه قرار
دادن نام رئیس کل بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران در لیست تحریم ها ،همزمان با
گفت وگوها و رایزنی های کشورمان با اروپا در
موضوع برجام بدون آمریکا ،به خوبی بیانگر آن
است که ایاالت متحده آمریکا با خروج یک جانبه
از برجام نتوانسته است به اهداف ضدایرانی و از
پیش تعیین شده خود دست یابد.

روحانی  :با تصمیم خود با دنیا اتمام حجت کردیم
ایرنا – رئیس جمهور با اشاره به این که طرح ترامپ
این بود که شب اعالم کند که از توافق برجام خارج
شود و پیشبینی کرده بود که بعد از آن یا صبح
روز بعد ایران اعالم میکند که از این توافق خارج
میشود و ظهر نیز آژانس بینالمللی گزارش
میدهد که ایران از برجام خارج شده است گفت:
با تصمیمی که گرفتیم امروز مردم کشورمان
اعتماد بیشتری به مسئوالن خود دارند چرا که اگر
با احساسات برخورد میکردیم و از توافق خارج
میشدیم ،مردم سوال میکردند که چه عجلهای

مبنی بر شروع مسدودسازی فیلترشکنها گفت :اگر ظنی بر ارتباط
برخی پیا مرسا نها مثل تلگرام با سرویسهای اطالعاتی وجود
داشت ،در مورد برخی فیلترشکنها این ارتباط دیگر ظن نیست بلکه
یقین است و بودجه برخی از آن ها مستقیم ًا از طرف دولت آمریکا
تأمین میشود ،یکی از دالیل مخالفت دولت با اعمال محدودیت کلی
بر پیامرسانها فراگیر شدن فیلترشکن ها بود.

اعالم کرد که از توضیحات صالحی قانع نشده است ،سوال از وزیر به
رای گذاشته شد و در نهایت نمایندگان مجلس نیز با  117رای موافق،
 47رای مخالف و  3رای ممتنع اعالم کردند که همانند مطهری از
سواالت وزیر ارشاد درباره علت عدم اجرای قانون منع استفاده از
کلمات بیگانه قانع نشدند تا بدین ترتیب عباس صالحی اولین کارت
زرد خود از مجلس را دریافت کند.

واکنش ایران به تحریمهای جدید آمریکا

معوقات بانکی پرداخت وام در
برخی بانکها را متوقف کرد
ایسنا  -این روزها برخی بانکها پرداخت تسهیالت
خود را برای مدتی متوقف کردهاند و دلیل آن را باال
رفتن معوقات و تغییر مسیر برای بازگشت مطالبات
اعالم میکنند .پرداخت تسهیالت در بانکها هر چند
که از راههای اصلی کسب درآمد و تامین هزینههای
آن ها به شمار میرود ،اما در هر صورت وجود شرایط
برای پرداخت نیز بسیار قابل اهمیت است ،به طوری
که در سالهای گذشته تنگنای مالی بانکها و نبود
منابع کافی برای پرداخت تسهیالت بیشتر آن ها را با
مشکالتی مواجه کرده است.

سیاسی و بین الملل

داشتید و چرا فرصت ندادید ،چه بسا اگر خارج
نمیشدید ،اتحادیه اروپا هم اعالم میکرد که اگر
ایران فرصت میداد و در برجام میماند آن ها در
برابر آمریکا میایستادند و منافع ایران را تأمین
میکردند.
حجت االسالم روحانی در جلسه هیئت دولت
افزود :حتی شاید روسیه ،چین و سایر کشورهای
بزرگ دنیا هم به ما میگفتند که چرا عجله
کردید بنابراین امروز با تصمیم خود در برابر تمام
کشورهای دنیا اتمام حجت کردیم و مردم هم

حقوق حداقل بگیران  20درصد
افزایش می یابد
ایرنا  -نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب کردند حقوق کارمندانی که
پایین ترین پایه حقوقی را دریافت می کنند 20 ،درصد افزایش یابد.
نمایندگان روز گذشته با  159رای موافق 37 ،رای مخالف ،چهار رای ممتنع
ازمجموع 219نماینده حاضر با طرح استفساریه جز ء بند الف تبصره 12قانون
بودجه سال  97کل کشور موافقت کردند.

آشکارا میبینند که کار نظام ما دقیق و منطقی
است .روحانی گفت :اگر فرض کنیم که نتوانستیم
به توافق مورد نظر دست یابیم ،باز هم چیزی را از
دست نمیدهیم چرا که تمام پیشبینیهای الزم
را در این که کشور بدون برجام اداره شود به عمل
آوردیم البته قبل از برجام هم از نیمه دوم سال 92
تا دیماه  94که اجرایی شد ،کشور را اداره کردیم
و باز هم اداره میکنیم .وی گفت :فع ً
ال حرفها بر
این مبناست که همه پنج کشور تالش خود را به کار
میگیرند که تمام منافع ایران تأمین شود.

براساس تبصره  12قانون بودجه امسال افزایش حقوق کارکنان دولت بین
 6تا  12درصد محاسبه می شود .این در حالی است که مجلسی ها معتقدند
دولت تفسیر اشتباه کرده است و بر افزایش  20درصدی حداقل حقوق بگیران
تاکید دارند .مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره این طرح
گفت :در کمیسیون تلفیق بودجه سال  97و در جلسات علنی مجلس برای
رسیدگی به اقشار آسیب پذیر و کسانی که حقوق کمتر دریافت می کنند،
تصمیم گرفته شد تا حقوق کارمندان بیشتر افزایش یابد اما متاسفانه دولت از
این جزء تبصره  12برداشت درستی نداشته و افزایش حقوق کارکنان دولت
را بین  6تا  12درصد تعیین کرده است.

ایرنا  -معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت« :به هیچ وجه نگفته
ام که ایران باید امتیاز بدهد ».ریابکوف با بیان این که خبرگزاری
اینترفاکس تمام صحبت های او را به درستی (به زبان انگلیسی)
بازتاب داده بود ،ادامه داد :فقط تیتر این خبر کامال برعکس اظهارات
من بود .وی با بیان این که چندین رسانه در محل سخنرانی وی حضور
داشتند و هیچ کدام چنین اشتباهی نکرده اند ،یادآور شد :در همین
رابطه با خبرگزاری اینترفاکس تماس گرفتم و گفتم آن تیتری که
صحبت های من را برعکس نشان می دهد تغییر دهند.

• •سران ایران ،روسیه و ترکیه دیدار می کنند

ایرنا  -نماینده والدیمیر پوتین در امور سوریه از احتمال دیدار روسای
جمهوری ایران ،روسیه و ترکیه در شهریور ماه آینده خبر داد.آلکساندر
الورنتیف افزود :این دیدار ممکن است اواخر ماه اوت و ماه سپتامبر
(شهریور تا اواسط مهر) برگزار شود.
وی گفت :تاریخ دقیق برگزاری اجالس سران ایران  ،روسیه و ترکیه
(در تهران) را اعالم نمی کنم زیرا در آینده نزدیک نشست گروه کاری
(ایران ،روسیه و ترکیه برای حل مسائل سوریه) در آنکارا برگزار می
شود.

رویترز مدعی شد
• •ایران و اروپا برای حفظ برجام گزینههای محدودی دارند
تسنیم  -خبرگزاری رویترز پس از برگزار شدن نشست وزیر امور

خارجه ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه
انگلیس ،فرانسه و آلمان طی مقاله ای نوشت که ایران و اروپا در
حالی برای حفظ برجام تالش می کنند که گزینه های محدودی در
مقابل دارند.
رویترز نوشت :اروپا تالش کرد تا راهی برای نجات توافق هسته ای
بدون حضور آمریکا پیدا کند و اعالم کرد که راه حل سریعی نیاز است
تا توافق هسته ای در برابر تحریم های مجددی که توسط «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا دستور
داده شده تا مجدد اعمال شود ،امکان تداوم داشته باشد.

م و زیاد کردن برجام نمیرویم
• •والیتی :زیر بار ک 

تسنیم  -عضو هیئت عالی نظارت بر برجام در حاشیه دیدار با اساتید دانشگاههای سوریه در جمع
خبرنگاران درباره اصالحپذیری برجام و اظهارات آمریکاییها درباره مذاکرات مجدد گفت :این توهم
آمریکاست و ایران حاضر نیست هیچ چیزی را به برجام اضافه و کم کند.
والیتی افزود :همان چیزی را که از دو سال گذشته اجرا شده باید به آن عمل شود و اگر بخواهند
اروپاییها و آمریکاییها پایبندی ایران را به شروط جدید از جمله مسائل موشکی که مهمترین سالح
دفاعی ماست منوط و حضور ایران را در منطقه محدود کنند ،هرگز زیر بار آن نخواهیم رفت.

