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گوناگون

پیشنهادی برای جبران کاهش
قدرت خرید کارگران
تسنیم  -نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره
به کاهش  ۵۲درصدی قدرت خرید کارگران گفت:
قرار نیست مزد کارگران 800هزار تومان افزایش
داده شود .توفیقی ادامه داد :پیشنهاد کارگروه مزد این
بود که با مشارکت دولت و کارفرمایان هزینه جبرانی
کاهش800هزار تومانی قدرت خرید کارگران به ازای
هر ماه گذشته به کارت های بانکی سرپرستان کارگر
بیمه (بن کارت)شده واریز شود تا از محل این کارتها
کاالهای اساسی خود را تامین کنند.

تولید خودرو  ۳۸درصد کاهش یافت
ایسنا  -براساس جدیدترین آمارهای رسمی ،تولید
انواع خودرو در مرداد ماه امسال به طور میانگین ۳۸
درصد کاهش یافت.در این مدت تولید انواع خودرو از
 ۱۴۴هزار و  ۳۷۰دستگاه در مرداد ماه سال گذشته
به  ۸۹هزار و  ۴۵۰دستگاه رسید.مرداد امسال تولید
انواع سواری با افت  ۳۸.۲درصدی همراه بوده است.

• •جهانگیری :به مذاکره پس از اعمال تحریمها تن نخواهیم داد

رتبه  7نشریات استانی
اذان ظهر  12:۲۹غروب آفتاب  ۱۸:۴۴اذان مغرب  19:۰۱اذان صبح فردا  4:۵۳طلوع آفتاب فردا 6:۱۵

صالحی :برنامه هستهای خود را در صورت
فروپاشی برجامتسریع میکنیم
مهر  -رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تأکید کرد:
اگر توافق هسته ای به شکست منتهی شود ،تبعات آن
سخت خواهد بود و ایران قدرتمندتر از همیشه برنامه
هسته ای خود را تسریع می کند.
علیاکبر صالحی در گفت وگو با خبرگزاری
آسوشیتدپرس اعالم کرد :تصمیم دونالد ترامپ
رئیسجمهوری آمریکا برای خروج از توافق هست ه ای
ی دهد.
(برجام) وی را در طرف بازنده قرار م 
وی با ابراز امیدواری به تداوم برجام هشدار داد :اگر
توافق هسته ای به شکست منتهی شود ،تبعات آن
سخت خواهد بود و ایران قدرتمندتر از همیشه برنامه
هسته ای خود را تسریع می کند .وی در ادامه افزود:
در صورتی که هرگونه حمله ای علیه دانشمندان
هسته ای ایران به انجام برسد ،عواقب آن ناگوار
خواهد بود و تصمیم ترامپ در خروج از برجام موجب

شد تا وی در طرف بازنده تاریخ قرار گیرد.علیاکبر
صالحی در ادامه افزود :به نظر من ،ترامپ بازنده
ی کند .او
است؛ زیرا او فقط منطق قدرت را پیگیری م 
ی کند که می تواند برای مدتی به این کار ادامه
فکر م 
دهد اما از نظر من ،او از خروج از برجام سودی نخواهد
برد .وی در ادامه صحبت هایش گفت  :برجام ایران

را در استفاده از تعداد محدودی از سانتریفیوژهای
قدیمی موسوم به  IR-1sمحدود کرده است؛ اما
تأسیسات جدیدی که قرار است در نطنز ساخته
ی دهد تا سانتریفیوژهای
شود ،این امکان را به ایران م 
جدیدتر و پیشرفته تری به نام های  IR-2M ، IR-4و
 IR-6تولید کند که میتوانند اورانیوم را با سرعت
ی سازی کنند.رئیس سازمان انرژی اتمی
بیشتری غن 
ایران تأکید کرد :این امر بدین معنا نیست که ایران
خود را به تولید این سانتریفیوژها محدود می کند؛
بلکه این کار تنها مرحله آماده سازی است .در صورتی
که ایران تصمیم به آغاز تولید انبوه سانتریفیوژها
بگیرد ،ما آمادگی کاملی داریم.این مقام ایران اضافه
کرد :اگر مجبور به خروج از توافق هسته ای شویم،
قطعا به نقطه قبلی باز نخواهیم گشت ،بلکه در جایگاه
بسیار بسیار باالتری قرار خواهیم گرفت.

نتایج نهایی کنکور  ۹۷اعالم شد
تسنیم  -فهرست اسامی پذیرفتهشدگان نهایی
رشتههای تحصیلی با آزمون و رشتههای تحصیلی
که پذیرش آن ها صرف ًا بر اساس سوابق تحصیلی بود
از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.
sanjesh.orgاعالم شد .طبق اطالعیه سازمان
سنجش 409 ،هزار و 353نفر در دانشگاهها پذیرفته
شدهاند که برای اطالع از نحوه ثبتنام ،تاریخ ثبتنام و
مدارک الزم باید ابتدا به پایگاه اطالعرسانی دانشگاه
محل قبولی مراجعه کنند.

رئیس جمهوری:

دولت با تمام توان به دنبال
حل مشکالت مردم است

ایرنا-رئیسجمهوریگفت:ملتودولتکناریکدیگر
هستندودستگاههایاجراییباتمامتوانبهدنبالحل
مشکالتمردمهستند.
حجتاالسالم«روحانی»درجلسهشورایعالیانقالب
فرهنگی،بهتحلیلشرایطموجودوتوطئهدشمناننظام

کیروش :نگفتم ایران را ترک میکنم
تسنیم  -سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد
هرگز حرفی از ترک ایران نزده است.کیروش در پاسخ
به این که قبل از جام جهانی  2018روسیه گفته بودید
که پس از پایان این رقابتها ایران را ترک میکنید؟
گفت  :نگفتم ایران را ترک میکنم.وی افزود  :ما فقط
با هدف پیروزی به رقابتهای آسیا میرویم  ،هیچ راه
دیگری برای ایران نیست.

ارسال لیست ثبت نام شدگان پیش
فروش سایپا به ایران خودرو
تسنیم  -با هدف جلوگیری از دالل بازی لیست اسامی
ثبت نام کنندگان طرح پیش فروش محصوالت سایپا
به شرکت ایران خودرو تحویل داده شد.با توجه به
هماهنگی انجام شده با شرکت ایران خودرو مبنی بر
ارسال لیست اسامی افرادی که در طرح پیش فروش
خودرو ی گروه سایپا شرکت و موفق به ثبت نام شده اند
سایپا پس از بررسی شرایط ثبت نام کنندگان با شرایط
اعالمی در طرح ،لیست نهایی ثبت نامی را آماده و به
گروه صنعتی ایران خودرو تحویل داده است.

باید به معیشت مردم توجه خاص شود
ایسنا  -رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان این
که شرایط ما در ایران متفاوت شده و زورگوییهای
غربیها برای ایجاد شکست در انقالب است ،اما
آنها اشتباه میکنند و ملت ایران در مقابل ترامپ
یزیدی ایستادگی میکند ،گفت :در این شرایط
باید تدبیر کنیم که به معیشت مردم توجه خاص
شود و جلوی عربدهکشی آمریکا بایستیم ،مسئله
آن ها انرژی هستهای نیست بلکه به زانو درآوردن
ماست اما تفکر شیعه ،تفکر استقامت و ایستادگی
است .الریجانی در همایش تجلیل از خادمان و

خیران حسینی در الرستان با اشاره به این که در
این دوره باید همگان تالش بیشتری داشته باشند
و همه افرادی که اختالف نظر دارند باید بدانند
که امروز ،روز اختالف نظر نیست و باید بر روی
اصل والیت ،تفکر امام خمینی (ره) و مقام معظم
رهبری ایستادگی کنند ،ادامه داد :برای آبادانی
و استقامت ایران روی اصول تمرکز کنیم ،اینجا
بحث ایران ،انقالب اسالمی و میراث حسینی
مطرح است ،آن ها با حرکت ریشهای تشیع مشکل
دارند و نظر آن ها این است که ایران در دست آن ها

باشد( ،دشمنان) فشار را بر روی مردم می آورند و
قصد دارند راه حسینی را از آن ها بگیرند.رئیس
مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد:
تالش ما در مجلس و دولت این است که دوره فعلی
با صالبت طی شود و تالش میکنیم فشارها را بر
اقتصاد کشور کاهش دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی

نقدینگی را مهار میکنیم

مهر  -رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که روند
نقدینگی را مهار خواهیم کرد ،گفت :حجم پولهایی
را که در اقتصاد وجود دارد ،به سمت تولید هدایت

• •سرلشکر باقری  :در برابر توطئهها ساکت نخواهیم بود
مهر  -رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت :ما بر اساس منشور

سازمان ملل متحد دفاع از خود را حق مشروع خود دانسته و اجازه
نمیدهیم ناامنی به داخل خانههای ما ،جمعیت و کشورمان بیاید
و با ریشه این توطئهها مقابله خواهیم کرد.
سرلشکر باقری افزود :دشمنان بدانند چنانچه توطئه افکنیها
ادامه یابد نیروهای مسلح ایران ساکت نخواهند نشست و اگر
چه ما همواره صبور بوده و تذکر داده ایم اما چارهای جز برخورد
نخواهیم داشت.

• •ظریف  :گستاخی آمریکا حد و مرز ندارد

صدا و سیما  -وزیر خارجه کشورمان تهديد آمریکا به تحريم دیوان
بین المللی کیفری و محاکمه قضات آن را در دادگاه های آمریکا
گستاخی این رژیم سرکش آمریکایی خواند که هیچ حد و مرزی
ندارد.
ظریف در پیامی در صفحه توییتر خود نوشت :آمریکا تهدید کرده
که دیوان بین المللی کیفری را تحریم و حتی قضات این دیوان را
در دادگاههای آمریکا محاکمه می کند.
کسی اظهار خشم نمیکند؟ جامعه بینالمللی چه زمانی می
گوید دیگر کافی است و آمریکا را مجبور خواهد کرد تا همانند یک کشور عادی رفتار کند؟

• •خرازی  :آمادگی هیچ گفتگویی را با آمریکا نداریم
صدا و سیما  -رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت  :تا

زمانی که تغییری در اهداف آمریکا دیده نشود ،آمادگی هیچ
گفت وگویی را نداریم.
دکتر«کمال خرازی» هدف آمریکا از فشارها را تغییر نظام در ایران
بیان کرد و افزود :تا زمانی که تغییری در اهداف آمریکا دیده نشود
و این رژیم دست از تهدید و قلدری علیه مردم و نظام ایران برندارد
 ،ایران آمادگی شروع هیچ گونه گفت وگویی را با آمریکا ندارد و به
مقاومت خود ادامه خواهد داد.

• •جان کری :با تصمیم ترامپ دیگر ایران با آمریکا مذاکره نمیکند
ایسنا – وزیر امور خارجه پیشین آمریکا بار دیگر با حمایت از توافق

رئیس مجلس شورای اسالمی

سکه طرح جدید ۴۰هزار تومان
گران شد
مهر  -در جریان معامالت بازار آزاد تهران ،قیمت هر
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته با
 ۴۰هزار تومان افزایش مواجه شد و بر این اساس نرخ به
چهارمیلیونو ۴۳۰هزارتومانرسیدهاست.همچنین
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با  ۱۰۰هزار
تومانافزایشبهچهارمیلیونو ۱۰۶هزارتومانرسید.

اسالمیبرایضربهزدنبهاقتصادکشوروایجادمشکل
درزندگیمردمپرداختوافزود:باوجودرهبریشجاعو
مدبرومردمفداکارومصممازاینمرحلهنیزعبورخواهیم
کرد،اماهمهمسئوالن،تریبونداران،احزابورسانهها
درمعرضامتحانقراردارند.
روحانیبهبرخیازواقعیتهایاقتصادیکشورازجمله
افزایش صادرات و کاهش واردات کشور در شش ماهه
اخیرنسبتبهمدتمشابهسالقبلاشارهکردوگفت:
ملتودولتکناریکدیگرندودستگاههایاجراییباتمام
توانبهدنبالحلمشکالتمردمخواهندبود.

تسنیم  -معاون اول رئیسجمهور گفت :مذاکره پس از اعمال
تحریمها قابل قبول نیست و ملت ایران به این شرایط تن نخواهد
داد.
جهانگیری افزود  :مصمم هستیم با همت ملت ایران و با
میدا نداری فعاالن اقتصادی و مدیران توانمند دولتی از این
شرایط به خوبی عبور کنیم و به آمریکاییها نشان دهیم با این گونه
روشها نمیتوانند به نتیجه برسند بلکه باید با مردم ایران فقط از
طریق منطق و گفتوگو سخن بگویند تا بتوانند به نتیجه برسند .

خواهیم کرد .همتی در دیدار با مدیران عامل بانک
ها ،با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در
مورد کنترل و هدایت نقدینگی و جلسه اخیر شورای
عالی هماهنگی اقتصادی در حضور سران قوا ،بر عزم
نظام در کنترل نقدینگی و حمایت از سیاست های
بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد.
وی در مورد درآمدهای ارزی کشور تاکید کرد:
علیرغم تالش دولت ترامپ برای قطع درآمدهای
ارزی کشور تدابیر مختلفی برای خنثی سازی آن

انجام گرفته و بانک مرکزی با قدرت ارز موردنیاز
کاالهای ضروری و اساسی و نیز مواد اولیه و کاالهای
واسطه ای کارخانجات و نیازهای واقعی مردم را
تأمین می کند .وی با اشاره به این که تالش دولت
بر این است که در این جنگ اقتصادی کمترین فشار
ممکن به مردم وارد شود ،ابراز امیدواری کرد :روند
جاری حداقل منجر به اصالح الگوی مصرف و واردات
کشور شود و کشور در مسیر تعمیق تولید ملی و توسعه
صادرات قرار گیرد.

هستهای ایران ،گفت :اقدام ترامپ باعث شد رهبران ایران دیگر
با آمریکا مذاکره نکنند.
جان کری ،خروج دونالد ترامپ ،از توافق هستهای را تصمیمی
خطرناک و مخرب برای آمریکا دانست و تصریح کرد که این
تصمیم موجب شد تا دیگر هیچ یک از رهبران ایران با آمریکا
مذاکره نکنند.

• •اسامی نمایندگانی که برای شفافیت رأیشان اعالم آمادگی کردند
فارس  -اسامی نمایندگانی که برای شفافیت رأ یشان اعالم

آمادگی کردند ،منتشر شد.
بر این اساس  73نفر از نمایندگان مجلس روز گذشته برای
شفافیت رای خود اعالم آمادگی کردند که در میان اسامی اعالم
شده نام نمایندگان استان در حوزه های انتخابیه قاینات و زیر کوه
و نهبندان و سربیشه به چشم می خورد.

• •خروج طرح کاهش ساعات آموزشی پایه دوازدهم از دستورکار
ایسنا  -معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با

بیان این که کاهش ساعت آموزشی در پایه دوازدهم به ۲۴
ساعت در دستورکار نیست گفت :پیشنهادی برای بازگشایی
هنرستانها در پنجشنبهها به شورای عالی آموزش و پرورش
ارائه و اخیرا نیز نامهای به وزیر برای تسریع بررسی این
پیشنهاد ارسال کردیم.
علی زرافشان اظهار کرد :با تغییر ساختار نظام آموزشی و
افزوده شدن پایه دوازدهم از امسال روبرو هستیم و دانش آموزان باید بین هشت تا ۱۰
درس امتحان نهایی بدهند.

