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اقتصادی

واردات  9میلیون تن کاالی اساسی
شبکه خبر -بر اساس تازه ترین آمار گمرک از تجارت
لبیشاز 9میلیونو130
خارجیدرششماهاولامسا 
هزارتنکاالیاساسیواردکشورشدهکهازنظروزنی56
درصدازمجموعوارداترابهخوداختصاصدادهاست.

تشدید برخورد با خودروهای
بدونمعاینهفنی
صدا و سیما -رئیسپلیسراهنماییورانندگیتهراناز
برخورد بدون اغماض با خودروهای بدون معاینه فنی از
ابتدایآبانماهخبرداد.سردار«مهماندار»بابیاناینکه
ناجامکلفاستباخودروهایبدونمعاینهفنیبرخورد
کند ،تصریح کرد :از آن جا که کاهش آلودگی هوا با
سالمتشهرونداندرارتباطاست،دراینمورداغماضی
نخواهیمکردونگاهماناجراییخواهدبود.

پرداخت  ۸هزار میلیارد تومان
تسهیالتازدواج
صدا و سیما« -تندگویان» معاون سامان دهی امور
جوانان وزیر ورزش و جوانان با اشاره به این که از ابتدای
امسالهشتهزارمیلیاردتومانوامازدواجبرایزوجین
در کشور پرداخت شده است ،گفت :مسئوالن در استان
هامیتوانندبااجباریکردنآموزشومراجعهجوانانبه
مرکزمشاورهوپیشازازدواجدرکاهشآمارطالقنقش
بسیارمهمیایفاکنند.

فهرستتغییراتکابینه
میزان-سخنگویهیئترئیسهمجلسشورایاسالمی
گفت:احتمالداردفهرستتغییراتکابینهروزیکشنبه
هفتهآیندهبهمجلسارسالشود«.نعمتی»افزود:تاکنون
دولتفهرستوزیراناقتصادوامورداراییوتعاون،کارو
رفاهاجتماعیرابهمجلسارسالنکردهاست.

طرح پیش فروش جدید محصوالت
ایران خودرو
ایسنا  -معاون مدیر عامل در بازاریابی و فروش شرکت
ایرانخودرو،ازاجرایطرحپیشفروشجدیدمحصوالت
گروه صنعتی ایران خودرو در روز یکشنبه  ۲۹مهر خبر
داد .خان کرمی گفت :در طرح جدید شرایط ثبت نام
برای متقاضیانی که در طرح قبل موفق به ثبت نام نشده
اندفراهمشدهاست.

ابالغ مبنای تن کیلومتر برای محاسبه
کرایه از هفته آینده
مهر-دبیرشورایعالیهماهنگیترابریگفت:مصوبه
اخیراینشورادرزمینهمحاسبهکرایهحملباربرمبنای
تنکیلومتربهاحتمالزیادهفتهآیندهبهسازمانراهداری
و حمل و نقل جاده ای ابالغ می شود .شورای عالی
هماهنگیترابریکشور ۲۱مهرماهبهپیشنهادسازمان
راهداری و حمل و نقل جاده ای تصویب کرد که مبنای
محاسبهکرایهحملبارتوسطخودروهایباریسنگین
برونشهریبهتنکیلومترتغییرکند.

«مهدویکیا»،بهترینمدافعتاریخ
جام ملتهای آسیا
ایسنا  -بعد از اتمام نظرسنجی کنفدراسیون فوتبال
آسیا ،مهدی مهدوی کیا مدافع پیشین تیم ملی فوتبال
ایران به عنوان بهترین مدافع تاریخ جام ملتهای آسیا
انتخاب شد .در بخش بهترین مدافع تاریخ جام ملت ها،
مهدی مهدوی کیا با  ۷۹درصد آرا (بیش از  ۳۰۰هزار
رای)اولشد.

واکنش دادستان کشور به حضور زنان
در ورزشگاه
ایسنا-حجتاالسال موالمسلمینمنتظریدادستانکل
کشورباگالیهازحضورزناندرورزشگاهآزادیگفت:منبه
اینمدیراننصیحتمیکنممادرنظامجمهوریاسالمی
اجازه ایجاد بستر گناه را نخواهیم داد؛ آنها باید حرمت
جامعهراحفظکنند،اگربانصیحتوتذکر،اینحرکتها
ادامهداشتهباشدبرخوردقضاییخواهیمداشت.

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

سیاسی و بین الملل
• •روسیه :امکان حذف ایران از بازار نفت وجود ندارد
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تکلیف دولت برای دستگاه های مشمول
سامانه ثبت حقوق و مزایا

مهر -در جلسه روز گذشته هیئت دولت سازمان
اداری و استخدامی کشور گزارشی در مورد «راه
اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا» به هیئت وزیران
ارائه کرد و این هیئت همه دستگاه های مشمول
را موظف کرد که اطالعات مربوط به پرداخت
افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کنند و
سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل
اطالعات ،به هیئت وزیران گزارش کند.
رئیس جمهور پس از ارائه گزارش وزیر ورزش و
جوانان ،از عملکرد موفق ورزشکاران پارالمپیکی
ایران در رقابت های پارالمپیک آسیا ،از کار خوب و
ارزشمند مربیان ،ورزشکاران و دست اندرکاران تیم
پارالمپیک کشور قدردانی کرد.
حجت االسالم حسن روحانی تصریح کرد :جنبه مهم
دیگراینموفقیت،انتقالاینپیاماستکهمحدودیت
جسمی مانع از کسب افتخار در صحنه های بین
المللینشدهواینپیاممثبتیبرایهمهجامعهاست.

• •پرداخت  ۱۰۰میلیون دالری عربستان به آمریکا
صداوسيما -روزنامه نیویورک تایمز نوشت همزمان با ورود «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا

به ریاض عربستان سعودی  ۱۰۰میلیون دالر به آمریکا پرداخت کرد .تابستان امسال ،عربستان
سعودی به دولت دونالد ترامپ وعده داد  100میلیون دالر به تالش های آمریکا برای ایجاد ثبات
در نواحی آزاد شده سوریه از دست داعش کمک کند .این پول روز سه شنبه ،همزمان با ورود
«مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا به ریاض وارد حساب آمریکا شد.

• •توافق جدیدی را با ایران میخواهیم

مهر  -مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد :به دنبال تغییر نظام ایران
نیستیم و توافق جدیدی را با ایران میخواهیم .هوک گفت :اگر به صادرات نفت ایران نگاه کنید
در پنج یا شش ماه گذشته می بینید که حدود یک میلیون بشکه از حجم صادرات آن ها کاسته
شده است .بنابراین حتی پیش از این که چرخه تحریم های ما در عمل آغاز شود شاهد کاهش
چشمگیری در زمینه صادرات و واردات نفت ایران بوده ایم و این روندی است که ادامه خواهد
داشت.

• •افشای جزئیات تکاندهنده از قتل خاشقجی

هیئت وزیران در ادامه ،با اختصاص ۴۸۰میلیارد
ریال اعتبار به نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
ایران به منظور تأمین تجهیزات این نیرو موافقت کرد.

دولت در ادامه ،ضمن اعالم نظر درباره تعدادی
از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسالمی،
نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.

موافقت رئیس جمهور با پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان
صدا و سیما  -معاون رئیس جمهور گفت :بررسی
پيشنهاد ترميم حقوق كاركنان دولت با موافقت
رئيس جمهور در دستور كار دولت قرار دارد .انصاری
در ادامه اظهار کرد :میزان رضایت مندی مردم
از خدماتی که دستگا ههای اجرایی به آن ها ارائه
میکنند ،مالک موفقیت در عملکرد دولت محسوب
میشود.
وی تاکید کرد :موفقیت ما در بحث تبیین ماموریتها
و حدود مداخالت دولت در اداره کشور و روش انجام
وظایف و ماموریتهای آن ،زمانی است که بتوانیم با
رضایت مندی بیشتری توسط مردم مواجه شویم و اال
هر اندازه که نسبت به اصالح ساختارها اقدام کنیم،
یا دولت الکترونیک را توسعه دهیم ،ولی افزایش

ایرنا  -وزیر توسعه اقتصادی روسیه با تاکید بر این که در عمل امکان حذف ایران از بازار نفت وجود
ندارد اعالم کرد :موضع اصولی مسکو در زمینه نفت؛ حفظ همه صادرکنندگان است .
«ماکسیم اورشکین» درباره عواقب اعمال تحریم های نفتی علیه ایران اظهار کرد :حذف ایران
از بازار جهانی نفت سبب می شود قیمت این محصول به باالی  100دالر در هر بشکه برسد.
نوواک وزیر انرژی روسیه دوشنبه گذشته در دیدار با بیژن نامدار زنگنه در مسکو گفته بود
که روسیه امیدوار است با تالش مشترک ،بازار نفت را تثبیت و تولیدکنندگان آن را به عنوان
بازیگرانی مسئولیت پذیر معرفی کند.

رضایت مندی مردم را شاهد نباشیم ،نقض غرضی
روی داده است.
وی با اشاره به تفاوتها و تبعیضها در پرداختهای
کارکنان در وزارتخانه تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
و سازما نها و دستگا ههای وابسته به آن اظهار
کرد :ضروری است برای رفع این تبعیض در داخل
وزارتخانه اقدام شود.
وی تصریح کرد :ترمیم حقوق کارکنان دولت
وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارائه
کرد هایم .بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان
دولت با موافقت رئیس جمهور در دستور کار دولت
قرار دارد و امیدواریم که در اسرع وقت ،تصمیم ها در
این مورد نهایی شود.

اعالم نظر درباره  CFTبه جلسه های
آینده شورای نگهبان موکول شد
ایرنا  -سخنگوی شورای نگهبان گفت :اعالم
نظر درباره الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی
ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
CFTبه جلسه های آینده شورای نگهبان موکول
شد.
«کدخدایی» درباره بررسی الیحه «الحاق دولت
جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مبارزه با
تأمین مالی تروریسم» ( )CFTنیز افزود :هیئت

توصیه اوپک به تولیدکنندگان نفت
ایسنا  -اوپک به منظور اجتناب از ریسک شکایت حقوقی آمریکا بابت دستکاری
بازار ،از اعضای خود خواست تا زمانی که درباره سیاست نفتی صحبت میکنند،
به قیمت نفت اشاره نکنند.
سهیل المزروعی وزیر انرژی امارات متحده عربی که امسال ریاست دورهای
اوپک را در اختیار دارد در نامه ای نوشت :ما معتقدیم که ثبات بازار و قیمتها
هدف اصلی اقداماتمان است و مایلم از همه کشورهای عضو اوپک و همچنین
متحدانمان درخواست کنم در اظهارنظرشان درباره تالشهای جمعی یا شرایط
بازار نفت ،از هر گونه اشاره به قیمت ها خودداری کنند.

سرلشکر جعفری:پاسخ به ربایندگان مرزبانان
دندانشکن خواهد بود
میزان-فرمانده کل سپاه با بیان این که اشرار و تروریستها در حادثه مرز میرجاوه،
پس از بیهوشی نیروهای مرزبانی ،اقدام به ربایش آن ها کردند ،گفت :ربایندگان
مرزبانان با پاسخ سخت و دندانشکن ما روبهرو خواهند شد.

شبکه خبر -شبکه الجزیره قطر به نقل از منابع آگاه ترکیهای مدعی شد که روزنامهنگار سعودی و
منتقد آل سعود در عرض هفت دقیقه در کنسولگری سعودی به قتل رسیده و سرکنسول سعودی
شاهد این قتل بوده است.
منابع آگاه در ترکیه اطالعات جدیدی از نحوه قتل «جمال خاشقجی» ،روزنامهنگار و منتقد دولت
سعودی در اختیار رسانهها قرار دادند.

• •ربایندگان مرزبانان تاوان سنگینی میپردازند

فارس-سخنگوی وزارت خارجه با تشریح اقدامات برای آزادی مرزبانان ربوده شده ایرانی گفت:
ایران نشان داد که اقدام هیچ گروه تروریستی را در مرزهای خود تحمل نمیکند و این ربایندگان
به زودی تاوان سنگینی خواهند پرداخت.
«بهرام قاسمی» از تماس تلفنی ظریف با همتای پاکستانی در پی این حادثه خبر داد و افزود :روز
گذشته «ظریف» در تماس تلفنی با «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستان خواستار شناسایی
و دستگیری عوامل این حادثه تروریستی و آزادی مرزبانان جمهوری اسالمی ایران شد.

• •گفت وگوی ظریف با همتای پاکستانی در مورد مرزبانان ایرانی

ایرنا  -وزیر امور خارجه ایران در گفت وگوی تلفنی با همتای پاکستانی خود سرنوشت نیروهای
مرزی کشورمان را که در نقطه مرزی  103در میرجاوه توسط گروه های تروریستی ربوده و به
داخل خاک پاکستان منتقل شدند ،پیگیری کرد.
ظریف در این گفت وگو ضمن تاکید بر ضرورت تضمین و افزایش امنیت مرزهای مشترک بین دو
کشور براساس تفاهم ها و گفت وگوهای قبلی ،خواهان اقدامات جدی و فوری دولت پاکستان
در تامین امنیت و سالمت جانی مرزبانان ربوده شده و شناسایی و دستگیری عوامل این حادثه
تروریستی و بازگشت سریع تمام این مرزبانان به ایران شد.

• •آمریکا تحریمهای جدیدی را علیه ایران اعالم کرد

دولت از ما خواسته بود تا نمایندگانش در شورا
حاضر شوند و توضیحاتی ارائه دهند که بر این
اساس« ،جهانگیری ،ظریف و همتی» در جلسه
شورا حضور یافتند و توضیحاتی ارائه و اعضای
شورا نیز سواالتشان را مطرح کردند.
وی تصریح کرد :مقرر شد در جلسه های آینده
شورا با حضور برخی کارشناسان ،ابعاد دیگر این
الیحه را بررسی کنیم تا نظری که شورا میدهد،
نظر دقیق و همه جانبه ای باشد.
وی ادامه داد :بر این اساس اعالم نظر درباره
الیحه  CFTبه جلسه های آینده شورا موکول شد.

سرلشکر «محمدعلی جعفری» درباره ربوده شدن تعدادی از بسیجیان بومی و
مرزبانان در نقطه صفر مرزی در جنوب شرق کشور اظهار کرد :دشمنان هر بار
تالش میکردند با درگیری یکی از برجکها یا پاسگاههای مرزی ما را اشغال
کنند ،ولی با توجه به ناکامی در این زمینه ،این بار با وارد کردن یک نیروی نفوذی
توانستند عمل خود را انجام دهند.
وی افزود :آنها که مطمئن بودند که تا زمانی که رزمنده و مدافع هوشیار باشند،
نخواهند توانست به هدف خود برسند ،با بیهوش کردن این افراد توانستند
آنها را بربایند.

خرید تضمینی گندم در انتظار تصمیم شورای اقتصاد
صدا و سیما  -وزیر کشاورزی گفت :ما قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم
پاییزهرابهدبیرخانهشورایاقتصادتقدیمکردیمومنتظرمصوبهاینشوراهستیم.
حجتی در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به این پرسش که قیمت پیشنهادی
شما چه عددی برای خرید تضمینی گندم بوده است گفت :ما قیمت پیشنهادی
خود را ارائه کردیم و اعداد و ارقام نیز پس از تصویب شورای اقتصاد اعالم می شود
تا دوگانگی به وجود نیاید.

مهر  -وزارت خزانهداری آمریکا چند بانک و شرکت ایرانی را تحریم کرد .وزارت خزانهداری آمریکا
ک های ملت ،مهر اقتصاد ،سینا ،پارسیان ،گروه صنعتی بهمن ،تراکتورسازی ایران و شرکت
بان 
فوالد مبارکه اصفهان را تحریم کرد .دفتر نظارت بر داراییهای خارجی وزارت خزان ه داری آمریکا
( )OFACاعالم کرد ۲۰نهاد و شرکت مرتبط با بنیاد تعاون بسیج که از فعالیت های بسیج حمایت
می کردند توسط این وزارتخانه تحریم شده اند.

• •تاکید برضرورت اجرای کانال ویژه مالی پس از خروج آمریکا از برجام

مهر -آنتیه لیندرتسه مدیر سیاسی وزارت خارجه آلمان در سفر به تهران با حضور در وزارت امور
خارجه کشورمان با سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار ،عالوه بر گفت وگو و تبادل نظر در زمینه طیفی از موضوع های دوجانبه و بین المللی،
طرفین آخرین وضعیت اجرای برجام به ویژه تالش های انجام شده را برای مقابله با آثار تحریم های
غیرقانونی آمریکا بعد از خروج آن کشور از برجام را مورد بحث و بررسی قرار دادند و بر ضرورت
اجرایی شدن هر چه سریع تر این راهکارها به ویژه کانال ویژه مالی تاکید کردند.

• •ترامپ :عربستان متحد آمریکا علیه ایران است

مهر « -دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در مصاحبه ای اختصاصی با شبکه تلویزیونی
فاکسنیوز با وجود موضوع قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد عربستان پس از ورود به
کنسولگری این کشور در استانبول گفت :عربستان متحد ما علیه ایران است .وی افزود :عربستان
شریکومتحد ماعلیهایراناست؛علیهموشکهایاینکشوروعلیهاقداماتیکهایرانبرایتفوق
بر خاورمیانه به انجام می رساند .ریاض برای من در این دو سال متحد قدرتمندی بوده است .آن
ها سرمایه گذاری زیادی و با تروریسم مقابله می کنند!

• •ورود خودروی سواری به عراق در ایام اربعین ممنوع
مهر  -رئیس گمرک شلمچه از ممنوع شدن ورود خودروهای سواری به عراق خبر داد .محسن

معماری رئیس گمرک شلمچه گفت :در جلسه ای که با حضور مسئوالن گمرک عراق در خاک
این کشور برگزار شد اعالم شد که با توجه به ترافیک زیاد در جاده های منتهی به عتبات عالیات
ورود خودروهای سواری با پالک ورود موقت از مرز شلمچه به داخل عراق توسط گمرک این
کشور ممنوع شده است .ورود اتوبوس ،ون و مینی بوس به داخل این کشور مانعی ندارد و
مشمول این ممنوعیت نیست.

