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گوناگون

زمان واریز یارانه مردادماه اعالم شد

مهر  -نودمین یارانه نقدی ۴۵هزار و  500تومانی در
حالی پنج شنبه ۲۵مرداد ماه با ورود به ایستگاه نودم به
حسابسرپرستانخانوارواریزخواهدشد،کهدراینسال
ها همواره قرار بر اصالح روند واریز این مبلغ بوده است.
گفتنیاست؛درحدودهشتسالگذشتههرمشمولی
که بدون تغییر در صف دریافت یارانه نقدی بوده است
تاکنون رقمی بالغ بر  ۴میلیون و  ۹۴هزار تومان یارانه
دریافتکردهاست.

آهن  ۶۰درصد گران شد
تسنیم  -رئیس اتحادیه آهنفروشان با اعالم این که هم
اکنونقیمتآهن ۶۰تا ۷۰درصدنسبتبهقیمتواقعی
آن رشد پیدا کرده است ،گفت :کارخانجات باید برای
مدیریتقیمتهاافزایشعرضهراانجامدهند.
محمدآزادباتأکیدبراینکههماکنونبازارآهنبهعملکرد
خود میپردازد و هیچ مغازهای تعطیل نیست ،افزود:
کاهش عرضه و قیمتهای باالی شمش در بورس باعث
شدهتاقیمتآهنازرقمواقعیخودبههرکیلوچهارهزار
و  700تا پنج هزار تومان برسد .به گفته وی هم اکنون
قیمت آهن  60تا  70درصد نسبت به قیمت واقعی آن
رشدپیداکردهاست.

توزیع 2.6میلیونسکهجدیدآغازشد
مهر-یکمقاممسئولازآغازتوزیعسکههایپیشفروش
شده شش ماهه از دیروز در شعب منتخب بانک ملی
خبرداد.مریمآقاییبااشارهبهادامهروندتحویلسکههاتا
 ۱۶آبانماهافزود:مشتریانباارائهرسیدمشتریوکارت
شناساییمیتوانندسکههایخودراتحویلبگیرند.وی
تعداد سکه های پیش فروش شده در حال تحویل را دو
میلیونو ۶۰۰هزارقطعهدانست .

سقف قیمت کاغذ تعیین شد
ایسنا-باتصمیماعضایکارگروهتنظیمبازارسقفقیمت
تعزیراتیکاغذهایموجوددرداخلکشورتعیینشد.
طبق تصویب ستاد تنظیم بازار ،سقف قیمت تعزیراتی
کاغذ روزنامه چهار هزار و  100تومان و سقف قیمت
کاغذهای چاپ و تحریر کیلویی پنج هزار و  ۱۰۰تومان
تعیین شد .همچنین سقف قیمت تعزیراتی بالکی نیز
پنجهزارو 100تومانمیشود.براساساینگزارشبه
منظوررصدوپایشبازارکاغذ،کمیتهدایمیکنترلتامین
یدراینحوزهباریاستوزارت
نیازمصرفکنندگانواقع 
فرهنگوراشاداسالمیتشکیلشد.
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وزیر امور خارجه:

منتظریمببینیماروپاییهاچگونههزینهمیکنند
صدا و سیما  -وزیر امور خارجه گفت :اروپاییها نباید
فقط اراده سیاسی نشان دهند ،باالخره توافق نامهای
که آنها میگویند از نظر امنیتی و حیثیتی برایشان
بسیار مهم است باید برایش هزینه کنند و ما هم
منتظریم ببینیم که اروپاییها چگونه هزینه میکنند.
محمدجواد ظریف در حاشیه جلسه روز گذشته
هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به این که
آمریکایی ها هیچ گاه صداقت نداشتند ،حرکت
ترامپ برای مذاکره را تبلیغاتی دانست و افزود :یکی
از دالیل مهمی که می توانیم به آن برسیم این است
که ترامپ نه به مردم ایران و نه به تعهدات بین المللی
آمریکا هیچ حساسیتی ندارد و در واقع ضدیتش با
مردم ایران است چرا که اولین تحریمی که ترامپ
برگرداند تحریم هواپیماها بود یعنی قبل از شش
اوت که گروه اول تحریم ها برگشتند اولین کاری
که اداره کنترل وزارت خزانه داری آمریکا انجام داد
مجوز  200هواپیما را که قرار بود مورد استفاده مردم
ایران باشد لغو کرد.
محمدجواد ظریف در پاسخ به پرسشی در خصوص
سخنان برخی مقامات ایرانی درباره مذاکرات

اظهار کرد :دنیا به جایی رسیده است که هر کس
هر جا صحبت می کند دیگر برای یک گروه کوچکی
نیست،مستمعانماجهانیشدندومنامیدوارمهمه
دوستان ما که صحبت می کنند متوجه این واقعیت
باشند که در یک گروه کوچک صحبت نمی کنند و
دقت الزم را انجام دهند ،اما مهم تر از آن دوستان
ما در رسانه توجه داشته باشند که دقت کردن در
انعکاس صحبت ها بسیار مهم است.
وی در خصوص مذاکره با اروپایی ها و کارهایی که
آنان تاکنون انجام داده اند گفت :اروپایی ها کارهایی
که تاکنون کرده اند نشان داده است که هم در حرف

و هم در عمل متعهد هستند ،مثال قانون انسداد را
دیروزعملیاتیکردند،همچنینباکشورهایمختلف
صحبت می کنند که این نشان دهنده تالش آن ها
در این امر است اما این که تا چه حد آماده اند هزینه
کنند مهم است.
وزیر امور خارجه افزود :اروپایی ها نباید فقط اراده
سیاسی نشان دهند باالخره توافق نامه ای که آن ها
میگویندازنظرامنیتیوحیثیتیبرایشانبسیارمهم
است باید برایش هزینه کنند و ما هم منتظریم ببینیم
که اروپایی ها چگونه هزینه می کنند.
ظریف با اشاره به این که تا امروز اروپایی ها در خط
درست عمل کرده اند خاطرنشان کرد :حاال باید
ببینیم اروپایی ها در مقابل این تحریم هایی که در
طول سه ماه آینده جدی تر خواهد شد چقدر محکم
می ایستند اما آن چه به ما گفتند و آن چه در دنیا
صحبت کردند و همچنین از صحبت های چند روز
گذشته خانم موگرینی ،رئیس سیاست خارجی
اتحادیه اروپا و سایر اعضای اتحادیه اروپا مشخص
می شود آن ها هم متعهد هستند و هم تصمیم دارند
جدی دنبال کنند.

• •مدیران  3موسسه غیر مجاز بازداشت شدند

جوان آنالین  -حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی
گفت :تا جایی که بنده اطالع دارم مدیران موسسه والعصر ،آرمان و کاسپین به مانند مدیر
ثامنالحجج(ع) بازداشت هستند .وی تصریح کرد :باتوجه به این که اکنون پرونده موسسه
ثامنالحجج(ع) در دادگاه در حال بررسی است قطعا بعد از اتمام این پرونده دستگاه قضایی
برای بررسی سایر پروندهها وارد عمل خواهد شد .سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
شورای اسالمی اظهارکرد :اخیرا طبق اطالعات بنده مدیر موسسه والعصر نیز بازداشت شده
است و پرونده وی در دستگاه قضایی در حال بررسی است.

• •سخنگوی سپاه :اسرائیل رفتنی است

تسنیم – سخنگوی کل سپاه با تاکید براین که امروز دشمنان ما به خوبی میدانند هرگونه تهدید
نظامی علیه جمهوری اسالمی ایران با سختترین پاسخ مواجه میشود ،گفت :به فضل الهی با
وجود همه تالشهای استکبار جهانی اسرائیل رفتنی است.
امروز نخست وزیر اسرائیل با واسطه قرار دادن هر موضوع با ربط و بیربطی تالش دارد با ملت
ایران ارتباط برقرار کند و با داستانهای کودکانه مطالب بیپایه و اساس بیان میکند؛ این ها
ناشی از قدرت نیست و نشان دهنده ضعف است.

• •جهانگیری :شرایط پیشروی کشور خطیر است

ایرنا  -معاون اول رئیس جمهوری گفت :در مسیری که باید دنبال کنیم ،واقعیت های کشور و
فرصت هایی که وجود دارد ،مبنا قرار گرفته و سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسبی با شرایط
جدید انجام شده است.جهانگیری در پاسخ به این که بعد از سخنان رئیس جمهوری بازتاب آن
در بازار اقتصادی را شاهد بودیم ،آیا این بازتاب ادامه خواهد داشت ،گفت :باید با مردم صادقانه
صحبت کنیم ،شرایط پیش روی کشور خطیر است.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد :آمریکایی ها به صراحت می گویند تمام انرژی خود را می
گذارند تا مردم ایران تحت فشار قرار گیرند و آن ها بتوانند خواسته های خود را عملیاتی کنند.

• •آلمان :برای برجام میجنگیم

با ابالغ بانک مرکزی؛

ایرنا  -وزیر امور خارجه آلمان با تاکید بر ضرورت و اهمیت حفظ برجام ،تصریح کرد :برای
ماندگاری توافق هسته ای می جنگیم ،زیرا آن را قراردادی بین المللی همسو با منافع خود و به
سود امنیت منطقه می دانیم .هایکو ماس اظهار کرد :وجود توافق هسته ای با ایران بهتر از نبود
آن است .وی در ادامه با ابراز نگرانی از عواقب اقدامات ضدایرانی آمریکا و همچنین احتمال
شدت گرفتن درگیری ها و هرج و مرج های منطقه ای ،گفت :ما همچنان لغو برجام را اشتباه و
خطا می پنداریم.

سقف ارز مسافرتی  ۵۰۰۰یورو شد

صدا و سیما  -با ابالغ بانک مرکزی امکان خرید
ارز برای  ۲۳نوع مصرف خدماتی از صرافیهای
مجاز وجود دارد و مسافران میتوانند تا سقف پنج
هزار یورو برای سفر به کشورهای دیگر ارز خریداری
کنند .با تصمیم هیئت دولت خرید و فروش ارز از روز
گذشته دوباره آزاد شد و صرافیها به چرخه فعالیت
بازگشتند .در راستای اجرایی شدن بسته سیاست
ارزی ،بانک مرکزی دستورالعمل خرید و فروش ارز
در شبکه صرافیهای مجاز را اعالم کرد که براساس
آن تمام صرافیهای مجاز معتبر میتوانند برای
خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی
و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.

فارس-سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری سهشنبه باز هم برای گفتوگو با ایران
شرط تعیین کرد .در حالی که «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا پیش از این از آمادگیاش
برای «گفتوگوی بدون شرط» با مقامهای ایران سخن گفته بود ،نائورت بار دیگر برگزاری چنین
دیداری را به «تغییرات بنیادین» در رفتار ایران مشروط کرد.
او گفت« :ایاالت متحده مایل به ورود به گفتوگو با حکومت ایران است ،اما ما به دنبال آن هستیم
که آن ها تعهد دهند در رفتارشان تغییرات بنیادین ایجاد کنند».

بر این اساس فروش ارز به صورت اسکناس ازجانب
صرافیهای مجاز معتبر برای مصارف ارزی خدماتی
با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی
مجاز است و صرافیهای مجاز معتبر میتوانند
حداکثر پنج درصد از حوالههای ارزی خریداری
شده را تبدیل به ارز به صورت اسکناس کرده و در
چارچوب مصارف خدماتی به فروش رسانند البته
تمامی هزینههای نقل و انتقاالت و تبدیالت ارزی به
عهده مشتری خواهد بود.
بنابراین براساس اعالم بانک مرکزی مسافران
میتوانند با ارائه بلیت -گذرنامه -روادید(درباره
کشورهایی که نیاز به روادید دارند) تا سقف پنج هزار

• •بازداشت  65نفر در پروندههای مهم اقتصادی
میزان  -دادستان تهران در خصوص وضعیت رسیدگی به پروندههای ارجاعی به شعب بازپرسی

یورو یا معادل آن به سایر ارزها ،از صرافیهای مجاز
ارز خریداری کنند .همچنین صرافیها مجازند تا
سقف معادل  ۱۰۰یورو برای هر نفر به منظور هزینه
خدمات کنسولی سفارتخانههای خارجی ،از جمله
گرفتن روادید و خدمات کنسولی ،ارز به متقاضیان
بفروشند.

ویژه با تاکید بر این که رسیدگی به این پروندهها در شعب ویژه دادسرا با سرعت و دقت در حال
انجام است ،از بازداشت  ۶۵نفر و ممنوعالخروجی  ۱۰۶نفر از متهمان این پروندهها خبر داد
و گفت :از این تعداد  ۵۳متهم در پروندههای ارزی و واردات گوشی تلفن همراه و  ۱۲نفر در
پرونده واردات اتومبیل بازداشت شدهاند .جعفری دولتآبادی اعالم کرد دادستانی تهران در
پروندههای ارزی و تلفن همراه تا کنون  ۲۳فقره کیفرخواست صادر کرده که به موجب آن ۲۴
متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به زودی در دادگاه محاکمه خواهند شد.

