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گوناگون

کاهش عوارض خروج از کشور
مرزنشینان
شبکه خبر -نمایندگانمردمدرخانهملتبایکفوریت
طرحکاهشعوارضخروجازکشورمرزنشینانموافقت
کردندکهبرایناساسعوارضخروجازکشورمرزنشینان
مانند عوارض عتبات عالیات در سال  96محاسبه
میشود.عضوهیئترئیسهکمیسیوناقتصادیمجلس
شورای اسالمی با بیان این که در بودجه 97مصوب شد
که عوارض خروج از کشور در مرحله اول به  220هزار
تومان،درمرحلهدومبه 330هزارتومانودرمرحلهسوم
به 440هزارتومانافزایشیابد،افزود:نکتهایکهدراین
تبصرهموردغفلتقرارگرفتهایناستکهعوارضدرمرز
هواییسهتاششبرابرافزایشیافتهامادرمرزهایزمینی
اینافزایشاز 9تا 13برابرشدهاست.

بسته جبرانی برای کارکنان دولت
شبکه خبر -رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
ازبررسیبستهجبرانیبرایکارکناندولتخبرداد.
«جمشید انصاری» افزود :با توجه به مسائل و مشکالت
اقتصادیوافزایشهزینهها،پیشنهادهاییبرایجبران
برخی مشکالت کارکنان دولت مطرح شده است که در
حالجمعبندیآنهاهستیم.
او با بیان این که این بسته جبرانی متفاوت از افزایش
حقوقیاستکههرسالمتناسببانرختورمدردریافتی
کارکناندولتاعمالمیشودگفت:آنچهمطرحاست
جبران مشکالت و مسائل اقتصادی کارکنان است که
امسالبرایشانبهوجودآمدهاست.

 26آبان ،آخرین مهلت تعیین تکلیف
بازنشستگانشاغل
شبکه خبر« -جمشید انصاری» 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 نسبت
بهتعیینتکلیفوانتصابافرادجایگزیناقدامکنند.

توضیحات «هاشمی» درباره
نامه به دفتر رهبری
ایرنا-رئیسشورایشهرتهران،درپاسخبهاینسوالکه
«آیاتاکنونرهبریپاسخنام هاورادادهاندیاخیر»میگوید:
از دفتر ایشان تماس گرفتند و گفتند که نامه رسیده و در
حالبررسیاست،امابعضیمطالبآنبهرهبریارتباطی
ندارد و بعضی هم که مرتبط است ،رسیدگی میشود.
«محسنهاشمیرفسنجانی»افزود:اصلایننامهتقاضای
مالقات اعضای شورای شهر تهران با رهبری بود ولی ما
َا َبرچالشهایشهررانیزنوشتهبودیم.ویدرپاسخبهاین
پرسش که آیا رهبری با این درخواست موافقت کردند؟
خبردادکههنوزموافقترهبریباایندرخواستازسوی
دفترشاناعالمنشدهاست.

قاچاق یک میلیارد لیتر سوخت
در  3ماه گذشته
فارس -رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت:
طی دو ،سه ماه گذشته یک میلیارد لیتر سوخت قاچاق
از کشور خارج شده است« .مؤیدی خرمآبادی» افزود :با
توجه به تفاوت چشمگیر قیمت سوخت در داخل کشور
و خارج از مرزها در کشورهای همسایه ،قاچاق سوخت
به وسیله اتباع بیگانه و با همکاری عدهای سودجو در
داخل کشور انجام میشود که طی دو ،سه ماه گذشته
یکمیلیاردلیترسوختازکشوربهصورتقاچاقیخارج
شدهکهدرواقعسرمایهمردمبودهاست.

اعالم معرفی شدگان رشته های
نیمهمتمرکز
شبکهخبر-اسامیمعرفیشدگانرشتههایتحصیلی
نیمه متمرکز آزمون سراسری سال  97همراه با برنامه
زمانی انجام مراحل مصاحبه و دیگر مراحل گزینش از
طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش اعالم شد.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد

یزاده
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وکالی ایران ،آمریکا را به فرار از پاسخگویی
متهم کردند

ایرنا– وکالی ایران در دومین روز دادگاه رسیدگی
به شکایت تهران از واشنگتن در نقض عهدنامه
مودت با تصرف غیر قانونی دو میلیارد 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.
در آغاز این جلسه در دادگاه بین المللی کیفری
الهه« ،محسن محبی» رئیس هیئت ایرانی گفت
که عهدنامه مودت شامل تمام 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.
وی متذکر شد که قصد آمریکا برای فسخ عهدنامه
تاثیری در این پرونده ندارد .وی یادآور شد که سابقه
روابط ایران و آمریکا پس از پیروزی انقالب سبب
نشده و نباید بشود که دو کشور از طریق عهدنامه
مودت اختالفات خود را حل و فصل کنند.
وی بررسی پرونده نقض عهدنامه مودت از طریق از
سرگیری تحریم های آمریکا علیه ایران را مثالی از
حل و فصل قانونی اختالفات دو طرف دانست که
به رای دادگاه به سود ایران منجر شد.
وی اقدام آمریکا در فرار از پاسخگویی به اتهامات و
تخریب وجهه جهانی ایران را تقبیح و اعالم کرد که
به این اتهام های بی اساس حمایت ایران از تروریسم
پاسخ داده نخواهد شد ،چرا که وکالی ایران برای
دلیل دیگری در دادگاه حاضر شده اند.
وکالی ایران با نمایش نمودارهایی از واردات و
صادرات ایران – آمریکا و قراردادهای اخیر شامل
فرش ،هواپیما و قطعات آن اعالم کردند که بر
خالف ایراد هیئت آمریکایی به شکایت ایران ،روابط
اقتصادی ایران و آمریکا پس از انقالب نیز ادامه
داشته و عهدنامه مودت شامل هر گونه تبادالت دو
جانبه جدا از میزان و حجم آن می شود.
به گفته وکالی ایران ،دفاعیات آمریکا که ایران را

لغو معافیت ویزای صربستان
برای ایرانیها
فارس-صربستانکهبیشازیکسالقبلبهمنظور
تقویت گردشگری ،ایرانیها را از دریافت روادید
برای ورود به این کشور منع کرده بود این معافیت
را لغو کرده است.
«نبوجسااستفانوویچ»،وزیرکشورصربستانبامتهم
کردن ایرانیها به «سوء استفاده از این تسهیالت»
گفته که دولت صربستان معافیت روادید را برای
ایرانیها لغو کرده و اتباع این کشور از این به بعد باید
برای ورود به صربستان روادید بگیرند.

پنجمین طالی «ایزدیار»
در جاکارتا
شبکه خبر«-شاهین ایزدیار» شناگر کشورمان
پنجمین نشان طالی خود را در بازی های
پاراآسیایی جاکارتا به دست آورد.
در چهارمین روز رقابت های پاراآسیایی که به
میزبانی اندونزی در حال برگزاری است ،روز
گذشته در شنای  50متر کرال آزاد« ،شاهین
ایزدیار» شناگر با استعداد کشورمان و طالیی ترین
ورزشکار کاروان ایران ،به پنجمین نشان طالی
خود دست یافت.

وضعیت ارز در هفتههای آینده
تسنیم-عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی گفت :انتظار میرود قیمت ارز در
هفتههای آینده به تعادل بیشتری برسد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،
حضرت آیتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی با
صدور حکمی حجت االسالم «ا ...نور کریمی تبار» را به
عنوان نمایند ه ولیفقیه در استان و امام جمع ه شهر ایالم
منصوب کردند.
متن حکم رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم .جناب حجتاالسالم آقای
حاج شیخ «ا ...نور کریمی تبار» دامتافاضاته ،در پی استعفای جناب حجتاالسالم آقای «لطفی» دامت
توفیقاته از امامت جمع ه ایالم ،با قدردانی و تشکر از خدمات چند سال ه ایشان ،جنابعالی را که از میان مردم
مؤمن و وفادار آن استان برخاسته و مدت ها به خدمت در آن سامان اشتغال داشته و بحمدا ...از صالحیت
الزم برخوردار می باشید ،به امامت جمعه و نمایندگی خود منصوب می کنم .مردم عزیز آن استان مرزی،
دوران های دشواری را در سال های دفاع مقدس و پس از آن گذرانیده و با هم ه مشکالت ،وفاداری خود
به نظام اسالمی را حق ًا به اثبات رسانیدهاند .اکنون جنابعالی در میان این مردم بزرگوار و فداکار به قبول
وظیف ه سنگینی مفتخر گشتهاید .انتظار می رود با همه توان در خدمتگزاری به آنان کوشیده و با تقویت
مجموعههای دلسوز و انقالبی به مجاهدات فکری و عملی در زمینههای گوناگون مدد رسانید.
ارتباط نزدیک و صمیمی با جوانان و سلوک مردمی با همگان و بهرهگیری از نخبگان و دانشگاهیان را
سید علی خامنهای
توصیه می کنم و مزید توفیقات الهی را برای جنابعالی مسئلت می نمایمّ .

سیاسی و بین الملل
• •احضار سفیر آلمان

متهم به حمایت از تروریسم می کند مبنای قانونی
نداشته و اثبات نشده است .آمریکا می خواهد این
پرونده مورد توجه قرار نگیرد و رویکردش در قبال
ایران آن است که این کشور آن چنان بدرفتار است
که نباید مواضع آن شنیده شود .وکالی ایران در این
دادگاه به بلوکه کردن دارایی های ایران از سوی
دولت آمریکا اشاره کردند و یادآور شدند که اقدامات
آمریکا مجازاتی برای عموم (مردم) ایران است.
به گفته وکالی ایران ،اقدامات آمریکا در برخورد
با شرکت ها و بانک های ایران که مفاد توافق های
بانکی مربوط به سال  1954را زیر سوال برده و
مستثنی دانستن آن ها از قوانین بین المللی مالی
و بانکی ،سبب ایجاد مشکالتی شده است.
وکالی ایران گفتند که هدف از این پیمان منفعت
دو جانبه و همچنین برخورداری از منافع آن است،
ولی آمریکا این حقوق و پیمان را نقض کرده است.
در جریان اولین روز بررسی پرونده شکایت ایران
علیه آمریکا ،وکالی واشنگتن روز دوشنبه به بیان

دفاعیات خود و ایراد اتهام های بی اساس علیه
ایران پرداختند .وکالی آمریکا در روز اول جلسه
های استماع شفاهی ،موضوع نقض پیمان مودت
از سوی واشنگتن را رد و ایران را به سوء استفاده
از دیوان متهم و ادعاهای واهی واشنگتن مبنی بر
دخالت ایران را در انفجار مقر نظامیان آمریکایی
در سال  1983میالدی در بیروت تکرار کردند.
بنا بر برنامه اعالم شده توسط دادگاه ،آمریکا و ایران
به ترتیب در روزهای پنجشنبه و جمعه آینده سه
ساعت زمان برای پاسخگویی به موارد مطرح شده
توسط طرف مقابل و بیان مطالب خود در اختیار
دارند .دیوان بین المللی دادگستری پیشتر و پس
از چهار روز جلسه های استماع شفاهی و چند هفته
بررسی پرونده ،رای به تعلیق برخی تحریم های ضد
ایرانی آمریکا داد .صدور حکم نهایی ممکن است
چند سال به طول بینجامد.
پس از اعالم این رای مقدماتی ،آمریکا اعالم کرد که
از پیمان مودت خارج خواهد شد.

«محمد حسننژاد» با بیان این که مدیریت قیمت
ارز در اختیار دولت است ،گفت :این طور نیست که
برخی تصور کنند مدیریت قیمت ارز از دست دولت
خارج شده چرا که به نظر میرسد دولت توانایی
مدیریت بازار ارز را از دست نداده است.
وی با بیان این که شرایط اقتصادی اجازه پیشبینی
دقیق قیمت ارز را نمیدهد ،تصریح کرد :انتظار
میرود قیمت ارز در هفتههای آینده به تعادل
بیشتری برسد و تعادل در قیمت ارز ،یعنی کاهش
قیمت ،چرا که قیمت کنونی بههیچعنوان قیمت
متعادل برای ارز نیست.

هیچ برنامه ای برای بستن آب های مرزی به روی
عراق ندارد.
سید «موسی علیزاده طباطبایی» افزود :جمهوری
اسالمی ایران هیچ برنامه ای برای بستن آب های
مرزی به روی عراق ندارد و ادعاهایی که در این مورد
به معاون وزیر جهاد کشاورزی ایران منتسب شده
است ،صحت ندارد.

دلیل افزایش قیمت تلفن همراه
ایسنا-معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
با بیان این که بازار تلفن همراه بازاری وابسته به
ارز است ،گفت :بیش از  30درصد افزایش قیمت
گوشی تلفن همراه در بازار به دلیل کمبود عرضه
است.
«فالح جوشقانی» درباره تعرفههای تلفن همراه
گفت :در حوزه اینترنت همراه و صدا ،دو اپراتور
ایرانسل و همراه اول افزایش قیمت داشتند ،اما
اپراتور رایتل تغییر تعرفه نداشته که بررسی اولیه
حاکی است این اپراتورها در چارچوب مصوبات
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این اقدام را
انجام دادند.

برنامهای برای بستن آبهای
مرزی به روی عراق نیست
ایسنا-معاون سفیر ایران در بغداد گفت :ایران

نام نویسی  ۲۷۰هزار زائر
در «سماح»
صدا و سیما -معاون سازمان حج و زیارت گفت:
بیش از  ۲۷۰هزار زائر اربعین در سامانه «سماح»
ثبت نام کرده اند که بیشترین تعداد زائر مربوط
به استانهای تهران ،خراسان رضوی ،اصفهان،
فارس و خوزستان بوده است.
«اکبر رضایی» از راهپیمایان اربعین حسینی
خواست که سریع تر برای دریافت روادید سفر
به عراق در سامانه سماح ثبت نام کنند و آن را به
روزهای آخر موکول نکنند.

اشد مجازات برای متهمان
اخالل توزیع تلفن همراه
صدا و سیما -دادستان تهران در جلسه دادگاه
رسیدگی به اتهامات متهمان اخالل در توزیع تلفن
همراه خواستار اشد مجازات شد.
«جعفری دولت آبادی» از صدور  16فقره
کیفرخواست برای متهمان وارد کننده گوشیهای
تلفن همراه در سه ماه اخیر از تیر تا شهریور در
دادسرای تهران خبر داد.

شبکه خبر -سفیر آلمان در تهران در اعتراض به اقدام این کشور در استرداد یکی از دیپلمات های
کشورمان به بلژیک به وزارت خارجه فراخوانده شد.
«بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :دستیار وزیر و مدیر کل اروپای وزارت امور خارجه در
دیدار با سفیر آلمان به شدت به دستگیری ،زندانی کردن و استرداد دیپلمات ایرانی اعتراض کرد و آن را
ناشی از توطئه ای ساختگی توسط دشمنان روابط ایران و اروپا دانست که بی تردید به دست خود گروهک
تروریستی مقیم فرانسه برنامه ریزی شده بود.

• •جزئیاتی تازه از پرونده «خاشقچی»
شبکه خبر« -خاشقچی» به دستور عالیترین مقامات سعودی کشته و با اره تکهتکه شده است .یک مقام

ارشد آنکارا گفت مقامات امنیتی ارشد ترکیه به این نتیجه رسیدهاند که «جمال خاشقچی» روزنامهنگار و
فعال سیاسی سعودی مقیم آمریکا به دستور عالی ترین مقامات دربار سلطنتی سعودی کشته شده است.
بنا بر گزارش روزنامه «نیویورکتایمز» ،این مقام ترکیهای در ادامه یک عملیات پیچیده و سریع را توصیف
کرد که ضمن آن یک گروه از عوامل سعودی ،خاشقچی را طی دو ساعت اول پس از ورودش به کنسولگری
به قتل رساند ه اند و جسد وی را با استفاده از ارهای که با خود همراه داشتند ،تکه تکه کردهاند.

• •لغو دستور توقیف  ۵میلیارد دالر
میزان -رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری اعالم کرد :دادگاه استیناف رم درخواست

حدود پنج میلیارد دالری عدهای از خواهانهای آمریکایی را برای توقیف اموال بانک مرکزی رد کرد.
«محسن محبی» گفت :به دنبال تالش مستمر وکالی بانک مرکزی در ایتالیا ،دستور توقیف اموال بانک
مرکزی در ایتالیا لغو شد.

• • 1.7میلیون بیکار دهه شصتی

مهر-بر اساس اطالعات آماری از وضعیت بازار کار جمعیت دهه شصت ،این گروه سنی  ۵۳.۲درصد از
جمعیت بیکار کشور معادل یک میلیون و  ۷۳۴هزار و  ۷۱۵نفر را تشکیل می دهند.

• •کارت سوخت احیا می شود
صدا و سیما -رئیس دفتر رئیس جمهور از اقدام دولت برای احیای کارت سوخت خبر داد«.محمود

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 دوباره کارت سوخت احیا شود.
وی نظارت بر نحوه مصرف خودروهای داخلی ،جلوگیری از آلودگی هوا و مسائل مربوط به محیط زیست
را از دیگر دالیل بازگشت دوباره سیستم عرضه سوخت با کارت سوخت برشمرد .

• •رفع ایرادات شورای نگهبان درباره دو الیحه مربوط به FATF

میزان -نظرات «مجمع تشخیص مصلحت نظام» پیرامون دو الیحه «پالرمو» و «مبارزه با پولشویی» به
مجلس ارسال شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت :در جلسه روز گذشته شورای نگهبان دو الیحه «الحاق دولت جمهوری
اسالمی ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته» موسوم به «پالرمو» و الیحه «اصالح قانون
مبارزه با پولشویی» در دستور کار قرار داشت«.کدخدایی» افزود :شورای نگهبان پیشتر ایراداتی را به
دو الیحه یاد شده وارد دانسته و آنها را به مجلس ارجاع داده بود که این ایرادات توسط مجلس رفع شد و
در جلسه روز گذشته از نظر اعضای شورای نگهبان با رفع آن ایرادات ،تبدیل آن مصوبات به قانون بدون
اشکال تشخیص داده شد.به گفته وی ،در جلسه روز گذشته شورای نگهبان با توجه به نظرهایی که مجمع
تشخیص مصلحت نظام نسبت به دو الیحه «پالرمو» و «مقابله با پولشویی» داشت ،اعضای شورای نگهبان
این نظرات را برای اعمال به مجلس ارسال کردند.

