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امکان سهمیهبندی بنزین
ایسنا – خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره
به امکان سهمی ه بندی بنزین ،گفت :دولت در خصوص
سهمیهبندی بنزین تاکنون تصمیمی نگرفته است اما
این امکان وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
وی افزود :با توجه به شرایطی که امروز ایجاد شده است
و امکان دارد به سمت تحریمها پیش برویم و شاهد
مشکالتی در زمینه بنزین باشیم ،امکان دارد دوباره به
سمت سهمیهبندی بنزین برویم اما امروز هیچ مشکل
خاصی در این زمینه وجود ندارد و تصمیمی گرفته
نشده است.

احتمال تغییر نرخ سود بانکی
تسنیم  -قائم مقام بانک مرکزی از احتمال بازنگری در
نرخ سود سپرده ها خبر داد و گفت :با مطالعاتی که در
جریان است نرخ های سود بانکی بازنگری خواهد شد
.اکبر کمیجانی اظهار کرد :البته بررسی متغیرهای
پولی و به خصوص نرخ های سود همواره از اولویت های
مطالعاتی و سیاست گذاری بانک مرکزی است و بنا به
شرایط در این باره تصمیم گیری خواهد شد.

افت شاخص بورس
میزان  -شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در پایان
معامالت بیستمین روز تیر ماه با هزار و ۳۴۳واحد
کاهش به پله  ۱۰۹هزار و  ۵۰۵واحدی سقوط کرد.
در معامالت دیروز  ۸۲۸هزار و  ۲۷۵سهم اوراق بهادار
به ارزش یک میلیون و  ۸۹۳هزار و  ۸۶۶ریال در بیش
از  ۷۷هزار و  ۸۷۴نوبت معامالتی داد و ستد شد.
شاخص بازار فرابورس هم با ُافت بیش از هشت واحدی
به پله هزار و  244واحدی رسید.

کاهش  ۴۱درصدی جمعیت
روستایی
ایلنا  -معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد
ریاست جمهوری با اشاره به وجود تبعیض در ارائه
خدمات بین مناطق شهری و روستایی گفت :این یکی
از دالیلی است که جمعیت روستاها کاهش یافته و عدد
آن از  ۶۸درصد به  ۲۷درصد رسیده است.
رضوی افزود  :تولید ملی رشد کمی داشته است،
درآمد سرانه نیز به همین صورت بوده است و وضعیت
اشتغال نیز مناسب نیست ،همچنین نرخ بیکاری نیز
باال رفته است.

پکن :افزایش تعرفههای آمریکا را
جبران میکنیم
ایرنا  -سخنگوی وزارت بازرگانی چین در واکنش
به احتمال اعمال تعرفه  200میلیارد دالری از سوی
آمریکا بر کاالهای چینی اظهار کرد :پکن اگرچه از این
تزده شده است اما برای حفاظت از
اقدام آمریکا شگف 
منافع اصلی کشور و مردم ،همانند گذشته مجبور به
اقدام متقابل است« .گائو فنگ» اظهار کرد :این اقدام
آمریکا به طور کامل «غیرقابل پذیرش» بوده و ما به طور
جدی با آن مخالفت میکنیم .

مدیرعامل جدید هواپیمایی آسمان
منصوب شد
مهر  -بر اساس تصمیم هیئت مدیره شرکت هواپیمایی
آسمان و با حکم جمشید تقیزاده ،مدیرعامل صندوق
بازنشستگیکشوری،محمدگرجیبهعنوانمدیرعامل
جدیداینشرکتهواپیماییمنصوبشد.
حسینعالیی،مدیرعاملسابقهواپیماییآسمانپیش
ازاین،استعفایخودرابهوزیرتعاون،کارورفاهاجتماعی
تقدیمکردهبودکهبااستعفایویموافقتشد.

پیامک های شارژ رایگان
تبلیغاتی است
ایرنا -اپراتور اول در اطالعیه ای به مشترکان خود
هشدار داد پیامک هایی که با مضمون ارسال کد برای
دریافت شارژ رایگان یا هدیه از طریق شماره های
مختلف برای آن ها ارسال می شود ،تبلیغاتی است
و مشترکان باید پیش از پاسخ به این گونه پیام ها،
اطالعات الزم را درباره نوع پیام و میزان هزینه آن داشته
باشند .اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات ایران
اعالم کرد :این پیام ها به طور عمده با هدف فروش کاال
یا خدمات ارسال می شود و پاسخ به آن ها ممکن است
برای مشترک هزینه دربرداشته باشد.
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والیتیپیام رهبر انقالب را به مسکو برد
ایلنا  -مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل
به منظور ابالغ پیام مقام معظم رهبری و رئیس
جمهور به روسیه سفر و در خصوص روابط دو جانبه
و مسائل مهم منطقه ای و بین المللی گفت و گو کرد.
دکتر والیتی در این سفر به تشریح دیدگاه ها و مواضع
جمهوری اسالمی ایران پس از خروج آمریکا از برجام
پرداخت.
وی در بدو ورود با اشاره به روابط بسیار مهم و
استراتژیک دو کشور ایران و روسیه گفت :در طول
سال های گذشته مجموعه روابط دو جانبه و منطقه
ای و بین المللی ایران و روسیه رو به ارتقا بوده و فقط
رابطه استراتژیک و بلند مدت می تواند این روابط را
توجیه نماید.

وی با اشاره به روابط دو طرف در خصوص موضوعات
بین المللی تصریح کرد :در حوزه بین المللی هم دو

طرف در زمینه برجام و  ...از همکاری های راهبردی
بهره برده اند و روابط دو جانبه در حوزه سیاسی و
هسته ای حکایت از برنامه دراز مدت بین دو کشور
دارد که در شرایط کنونی و حساس ضرورت این
همکاری ها بیشتر و بیشتر می شود.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل درباره
همزمانی سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی با سفر
وی به مسکو گفت :ایشان یک آدم دوره گردی است
که هر روز به یک نقطه از جهان سفر کرده و اظهارات
بی مبنا و بی منطقی مطرح میکند و کم کم به جایی
رسیده که کسی به حرفهای او اهمیتی نمیدهد؛
لذا بود یا نبود او در روسیه هیچ تاثیری در ماموریت
استراتژیک ما در مسکو ندارد.

پیشنهاد مجلسیها برای افزایش قیمت برق خانگی
تسنیم  -مرکز پژوهش های مجلس برای مقابله
با بحران تامین برق در زمان اوج بار در تابستان
امسال پیشنهاد داد که قیمت برق بخش خانگی
برای مشترکان پرمصرف که فقط  ۲۵درصد مردم
هستند ،در اوج بار افزایش یابد و درآمدهای حاصل
میان مشترکان کممصرف توزیع شود.

تامین برق مصرفی در تابستان امسال با توجه با
کاهش بارندگی ها و درنتیجه کاهش ظرفیت
نیروگاههای برق آبی بیش از پیش به بحران تبدیل
شده است .مرکز پژوهش های مجلس شورای
اسالمی با انتشار گزارشی با عنوان «ارزیابی ابعاد
بحران تامین برق تابستان و راهکارهای مقابله با

آن» ضمن تاکید بر این که پیش بینی می شود کمبود
تقاضای توان مصرفی برق در فصل تابستان امسال
به طور متوسط بیش از پنج هزار مگاوات خواهد بود،
به بررسی تجربیات جهانی برای مقابله با این بحران
پرداخته و راهکارهای کوتا همدت ،میا نمدت و
بلندمدت در این زمینه ارائه داده است.

عراقچیمذاکراتبرایحذفدالر راتاییدکرد
مهر  -به گفته معاون سیاسی وزیر خارجه گروه 4+1
در نشست وین بر کنارگذاشتن دالر از معامالت ایران
و شرکای اقتصادی تاکید کردند .
عراقچی نشست اخیر کمیسیون مشترک برجام
را نمایش صریح انزوای آمریکا درعرصه بین الملل
ارزیابی کرد و گفت :بیانیه این نشست حاوی نکات
قابل توجهی است که موفقیت جمهوری اسالمی
ایران در بیان و اعمال خواسته های خود را نشان
می دهد .
وی اظهارکرد  :در این جلسه برخی راهکارهای
عملیاتی در حوزه بانکی و نفت مطرح شد که همه
وزیران خارجه بر آن تاکید داشتند ،از جمله این

راهکارها  ،کنارگذاشتن دالر از معامالت ایران و
شرکای اقتصادی خود است که باید هرچه سریع تر
تدقیق و عملیاتی شود .وی در تشریح این نکات به
تعهد مجدد وزیران خارجه کشورهای عضو برجام
برای اجرای کامل و موثر این توافق از جمله در حوزه
رفع تحریم ها،و اذعان به این که رفع تحریم ها و
برخورداری ایران از منافع اقتصادی حاصل شده،
بخش کلیدی و حیاتی برجام است اشاره کرد .
عراقچی گفت :از همه مهم تر تاکید وزیران
خارجه شرکت کننده در نشست بر «تعهد» خود در
موضوعاتی همچون حفظ و ارتقای روابط گسترده
تر اقتصادی با ایران ،حفظ و استمرار کانا لهای

آشنا از احتمال تغییرات در کابینه خبر داد
باشگاه خبرنگاران  -مشاور رئیس جمهور با اشاره به نظر سنجی توییتری اخیر خود در خصوص
تغییر کابینه اظهار کرد :همان طور که پیش از این هم رئیس دفتر رئیس جمهور مطرح کرده
است ؛ در دولت این آمادگی وجود دارد که تحوالتی در زمینه تطبیق سیاستها با شرایط فعلی
و پاسخگویی به نیازهای جاری کشور اتفاق بیفتد.
آشنا با بیان این که احتمال دارد کابینه دچار تحوالتی شود ,افزود :تغییر کابینه حق رئیس
جمهور است و در هر حوزهای و هر زمانی که صالح بداند اقدام میکند.
ویبااشارهبهاخبارمنتشرشدهدرخصوصانتصابجهانگیریبهریاست«ستادویژهاقتصادی»
نیز گفت :معاون اول رئیس جمهور مسئولیتهای متعددی را بر عهده دارد و مسئولیت سنگین
وی به عنوان فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی نشان میدهد که باالترین مسئولیتها در حوزه
هماهنگیهای اقتصاد مقاومتی در دولت را برعهده دارد.

قاسمی :سفارتخانه های ایران در چارچوب کنوانسیون ها
فعالیت می کنند
مهر  -سخنگوی وزارت امور خارجه با رد سخنان بی اساس و اتهامات مضحک مایک پمپئو
گفت :سفارتخانه های جمهوری اسالمی ایران در چارچوب کنوانسیون های بین المللی
فعالیت می کنند.
بهرام قاسمی ،با رد سخنان بی اساس و اتهامات مضحک مایک پمپئو در ادامه فضا سازی و جنگ
روانی هدفمند علیه فعالیت سفارتخانه های ایران ،گفت :سفارتخانه های جمهوری اسالمی
ایران در چارچوب کنوانسیون های بین المللی و روابط دو جانبه در کشورهای متوقف فیه و برای
توسعه روابط دوستانه و مودت آمیز در کشورهای میزبان خود فعالیت می کنند.
وی با اشاره به این که طرح اتهام علیه فعالیت های دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران ،تالشی
دیگر از سوی آمریکا برای تخریب روابط خارجی کشورمان است خاطرنشان کرد :پمپئو در
حالی این ادعاهای بی اساس را علیه کشورمان طرح می کند که شواهد گوناگونی از جاسوسی
و اقدامات خرابکارانه سفارتخانه های آمریکا با صدها پرسنل نظامی و امنیتی در پوشش
دیپلماتیک در منابع مختلف منتشر شده و تاریخ معاصر مملو از این نوع فعالیت های نامشروع
و خالف عرف و موازین بین المللی و نیز تخریب روابط خارجی کشورهای میزبان و دخالت در
امور داخلی آن هاست.

محلفروش :در بیش از  220شعبه فروش درسطح شهر

باویژهنامههای

• •رزمایش هستهای با محوریت حفاظت از مردم
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ایلنا – در دیدار استاندار بوشهر با سردار جاللی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور مقرر شد
ضمن توسعه همکاری ،هماهنگی الزم برای برگزاری رزمایش هستهای در سال  ۹۷با محوریت
حفاظت از مردم انجام پذیرد .در این دیدار دو طرف بر آموزش و ارتقای ایمنی و رعایت الزامات
هستهای ،ایجاد آمادگی و آموزش مسئوالن در برابر حوادث ،ایجاد اورژانس هستهای و دو منظوره
کردن آن به هستهای و شیمیایی و  ...تاکید کردند.

• •دوران تعیین تکلیف آقازاده ها برای دیگران به سر آمده است

برنا  -مهدی مازنی رئیس شاخه جوانان و دانشجویان حزب اعتماد ملی در واکنش به اظهارات
حسین کروبی مبنی بر این که هر کسی نمی تواند در حزب کار کند جدا شود گفت :دوران تعیین
تکلیف آقازاده ها برای دیگران به سر آمده و حسین کروبی جایگاهی در حزب ندارد که بخواهد
برای دیگران تعیین تکلیف کند آن هم افرادی که سال ها در این حزب زحمت کشیدند.

• •تأکید آیتا ...جنتی بر حل مشکل آب و برق
ایسنا  -دبیر شورای نگهبان گفت :دولت هرچه سریعتر با برنامهریزی دقیق برای حل مشکل آب

و برق اقدام کند .آیتا ...جنتی در جلسه شورای نگهبان با انتقاد از اوضاع اقتصادی و معیشتی
مردم ،از دولتمردان خواست تا همه تالش و توان خود را برای حل مشکالت جامعه ،بسیج کنند
تا مردم از آب و برق که از ملزومات اولیه آنان است به صورت مطمئن بهرهمند شوند .وی گفت:
باید جامعه و به ویژه نیروهای انقالبی را به حل مشکالت امیدوار کرد چرا که تزریق ناامیدی در
جامعه خواست دشمنان است.

• •تکرار ادعاهای اسرائیل علیه ایران

ایلنا  -بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل ،نتانیاهو به «الکساندر الورنتیف» نماینده
ویژه پوتین و «سرگئی ورشینین» معاون وزیر خارجه روسیه گفته که اسرائیل حضور نظامی
ایران یا نیروهای نیابتیاش را در سوریه تحمل نمیکند .نتانیاهو در حالی برای دیدار با پوتین
به مسکو سفر کرده که علی اکبر والیتی نیز برای دیدار با رئیس جمهور روسیه در مسکو حضور
دارد.نخستوزیر رژیم صهیونیستی با دو تن از مقامات روسیه در دفترش دیدار کرده و به آن ها
گفته ایران باید از سوریه خارج شود.

• •حاج قاسم آمریکایی ها را ذ ّله کرد

ایسنا  -وزیر امور خارجه آمریکا با تکرار ادعاهای بی اساس و خصمانه واشنگتن علیه کشورمان
گفت :قاسم سلیمانی در عراق و سوریه دردسر ایجاد میکند و ما باید برای مقابله با آن ها هزینه
را برای او و نیروهایش در منطقه باال ببریم .
مایک پمپئو ،که در روزهای اخیر به عنوان بخشی از تالشهایش برای تقویت تحریمها و جلب
حمایت برای یک اقدام مشترک علیه ایران به منطقه سفر کرده بود در گفتوگو با یک نشریه
اماراتی به تکرار ادعاهای خصمانه و واهی واشنگتن علیه کشورمان پرداخت.

• •دانشجویان ،ستارگان آسمان «آتش به اختیار» هستند
تسنیم  -رئیس سازمان بسیج مستضعفان با خطاب دادن دانشجویان ،تأکید کرد :اگر بخواهم

برای شما نام و واژه ای در نظر بگیرم ،باید بگویم که شما ستارگان آسمان آتش به اختیار هستید.
سردار غیب پرور گفت :هم اکنون شرایط انقالب حساس هست و سختی عبور از انقالب در
چهلمین سال به اوج خود رسیده است .وی اظهار کرد :تهدید امروز ما ،تهدید اقتصادی است که
در سه حوزه تهدید نفتی ،تهدید ارزی و تهدید خدمات کاالیی وجود دارد.

• •طرح سوال از وزیر کشور درباره قتل وحید مرادی

تسنیم  -نایب رئیس کمیسیون شوراها از کلید خوردن طرح سوال از وزیرکشور درباره اتفاقات
اخیر زندان رجاییشهر خبر داد .امیر خجسته با اشاره به قتل یکی از تبهکاران شرور در زندان
رجاییشهر کرج ،بر لزوم پاسخگویی وزیرکشور ،نیروی انتظامی و سازمان زندانها در مورد علل
وقوع این جرایم در محیط زندان تاکید کرد .وی ادامه داد :اخیر ًا یکی از تبهکاران معروف در زندان
رجاییشهر کرج توسط عدهای از زندانیان به قتل میرسد و آن طور که در فیلمها مشخص است
زندانیان در داخل زندان از انواع لوازم ممنوع و ارتباطی برخوردار هستند .

• •ادعای تازه عربستان علیه ایران

مؤثر مالی برای تعامل با ایران ،تداوم صادرات نفت و
میعانات گازی ،محصوالت نفتی و پتروشیمی و تداوم
روابط حمل و نقل زمینی ،هوایی ،ریلی و دریایی -از
جمله کشتیرانی و بیمه -است.

ایلنا  -عربستان سعودی ادعا کرده است با وجود اعتراضهای کتبی هیئت نمایندگی این کشور
در سازمان ملل به مقامهای ایران و دبیر کل این سازمان ،ایران همچنان با قایقها و کشتیهای
خود قلمروی آبی عربستان را نقض میکند .المعلمی دولت ایران را مسئول هرگونه خسارت
ناشی از نقض حریم دریایی کشورش اعالم کرده است .وی از دبیرکل سازمان ملل خواسته
است تا این یادداشت اعتراضی به عنوان سندی در اختیار تمامی کشورهای عضو قرار گیرد .

