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اقتصادی

اعالم اصالحات قیمتی خودرو
صدا وسیما -رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع
ایران قیمت خودرو را موضوعی کلیدی دانست و گفت:
سازمان حمایت از مصرف کنندگان پیشنهاد اصالحیه
قیمت خودروها را داده است و ستاد تنظیم بازار باید
تصمیم گیری کند.
«منصور معظمی» با بیان این که به دلیل تغییرات نرخ
ارز به طور قطع قیمت تمام شده خودروسازان بسیار
افزایش یافته است ،افزود :خودروسازان درخواست
جدی برای اصالح قیمت ها دارند اما نمیتوانند و حق
ندارند قیمتها را خودسرانه افزایش دهند.

بنزین دو نرخی میشود
تسنیم« -خادمی» عضو کمیسیون انرژی مجلس
شورای اسالمی با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر
احیای کارت سوخت گفت :با فعال شدن سامانه کارت
سوخت ،قیمت بنزین دو نرخی میشود و یک نرخ
بنزین با قیمت فعلی و سهمیه مشخص عرضه میشود
و یک نرخ نیز با قیمت آزاد در اختیار مصرف کنندگان
قرار میگیرد.

پیشفروش جدید ایرانخودرو
شبکه خبر« -خان کرمی» معاون فروش ایران خودرو از
اجرای طرح پیش فروش جدید محصوالت این شرکت
از فردا خبر داد.

سربازی  24ماه میشود؟
ایسنا -رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل
نیروهای مسلح درباره شایعه افزایش طول مدت
خدمت سربازی گفت :طول مدت خدمت سربازی
 21ماه است و یک سرباز بدون کسر خدمت و در حالت
عادی از زمان اعزام به آموزشی تا پایان خدمت باید
 21ماه خدمت کند .سردار «کمالی» درباره احتمال
افزایش طول مدت خدمت سربازی افزود :هیچ
برنامهای برای افزایش خدمت سربازی وجود ندارد.

نهایی شدن قانون مطبوعات در دولت

صدا و سیما -وزیر فرهنگ و ارشاد از تدوین و نهایی
شدن قانون مطبوعات در دولت و ارسال آن تا دو
هفته آینده به مجلس خبر داد .سید «عباس صالحی»
در اولین اجالسیه سراسری خانههای مطبوعات و
رسانههای کشور گفت :در این قانون سعی شده است
تامقرراتموردنیازمطبوعاتبهطورکاملبررسیشود
و نگاه حاکم بر آن نیز پیش برنده است.

 100میلیارد ریال پرونده گران
فروشیروغن

ایرنا -مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان از تشکیل هزار و  172فقره
پرونده تخلف گران فروشی و احتکار روغن نباتی در
شش ماه ابتدای امسال خبر داد و گفت :این تخلفات به
ارزش بیش از  100میلیارد ریال بوده است.
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شنبه 28مهر ۱۰ . ۱۳۹۷صفر  .۱۴۴۰شماره ۲۸۳۷

ارز نگیریم  ۳ماه دوام میآوریم
فارس -دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با انتقاد
از سهلانگاری بانک مرکزی در اختصاص ارز نیما به
شرکتهایهواپیماییگفت:اگرارزنیمابهشرکتهای
هواپیمایی اختصاص نیابد ناچاریم ارز آزاد بخریم و نرخ
بلیت را هم بر همان اساس محاسبه کنیم« .اسعدی
سامانی»افزود:باوجودوعدهارائهارزنیمابهشرکتهای
هواپیماییوتعییننرخهایبلیتبراساسارزنیماتوسط
شرکتهایهواپیمایی،اماایرالینهاهمچناندردریافت
ارزازسامانهنیمامشکالتزیادیدارند.

رتبه  7نشریات استانی
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بستهحمایتی،یکشنبهنهایی میشود

سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان
این که سرپرستان خانوار با درآمد کمتر از سه میلیون
تومان ،مشمول سبد کاال می شوند ،گفت :جمعیت
زیرپوششومبلغقابلشارژدرنشستیکشنبهدولت
نهایی می شود.
به گزارش مهر« ،محسنی بندپی» درباره جزئیات
بسته حمایتی برای اقشار مختلف جامعه افزود :در
دو ماه گذشته بحثهای مختلفی در مورد مکانیزم
حمایت از اقشار مختلف جامعه در قالب کاال کارت،
سبدغذایییاکوپنالکترونیکدردولتانجاموجمع
بندی بر این شد که حمایت اجتماعی به صورت سبد
کاالیی از اقالم مورد نیاز و اساسی جامعه باشد به این
ترتیب که در چند نوبت مبلغی به حساب سرپرستان
خانوار واریز شود.
وی درباره جمعیت زیر پوشش دریافت سبد کاال هم
گفت :تالش کردیم تا شناسایی جامعه برخوردار از

این حمایت اجتماعی با بیشترین ضریب اطمینان
باشد و بر اساس برنامه ریزی انجام شده افراد دارای
درآمد کمتر از سه میلیون تومان در ماه مشمول
این حمایت اجتماعی می شوند .وی با بیان این که
مبلغی که در کارت بانکی سرپرستان خانوار در قالب
حمایت اجتماعی واریز می شود ،به صورت نقدی

قابل برداشت نیست و برای تامین اقالم اساسی سبد
کاالیی قابل هزینه است ،ادامه داد :کارشناسان و
گروههای آماری در حال بررسی گروههای مختلف
جامعه هستند تا عصر یکشنبه در نشست هیئت
دولت افراد برخوردار ،میزان مبلغ و دفعات شارژ
اعتبار کارتهای بانکی تا پایان امسال مشخص و
نهایی شود .به گفته وی ،بر اساس تصمیم گرفته
شده عالوه بر افراد زیر پوشش کمیته امداد امام
خمینی(ره) ،سازمان بهزیستی و نهادهای حمایتی،
بیمه شدگان تامین اجتماعی با حقوق کمتر از سه
میلیون تومان و مستمری بگیران نیز مشمول این
حمایت اجتماعی می شوند.
وی اظهار کرد :ممکن است اقشار نیازمندی وجود
داشته باشند که پیش از این شناسایی نشدند و زیر
پوشش هیچ نهاد حمایتی نباشند که این گروه از
جامعه نیز مشمول دریافت سبد کاال خواهند شد.

جهانگیری :شرایط موجود محصول عوامل اقتصادی نیست
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این که از نظر
من شرایط موجود فقط محصول عوامل اقتصادی
نیست ،گفت :برخی اصرار دارند که شرایط موجود
کشور به علت عوامل اقتصادی ایجاد شده است
ولی ایران به دلیل داشتن ظرفیت های علمی
و اقتصاددانان قادر است برای مشکالت کشور
راهکارهای اقتصادی ارائه کند.
به گزارش شبکه خبر« ،جهانگیری» با تاکید بر این
که به دلیل تالش های وسیع برای ایجاد مشکالت
جدی در ابعاد داخلی و خارجی کشور شرایط امروز
پیچیده ،چند وجهی و خطیر است ،افزود :نقش
نهادهای میانجی گر برای اتصال میان حلقه های
پاره شده ،موثر است.
وی با اشاره به این که برای اولین بار با ویژگی های

یک رئیس جمهور در آمریکا رو به رو هستیم که به
هیچ اصول قانونی ،اخالقی و بین المللی پایبند
نیست گفت :برجام یکی از پیچیده ترین کارهاست
که بین کشور ایران با شش قدرت بزرگ دنیا انجام
شد و توافقی بود که می توانست برای راهکارهای
پیچیده بین المللی الگو شود.
به گفته وی ،وضع جدید تداخل چند عامل مختلف
شامل سیاسی ،اقتصادی و بین المللی است که به
نوعی در هم آمیخته شده و شرایط جدید برای کشور
رقم خورده است.
وی قانون  FATFرا در مقطع فعلی جزو نیازهای
ضروری کشور دانست و افزود :شرایط کشور از نظر
اقتصادی ،سیاسی و بین المللی دشوار است و همه
باید نقش ایفا کنیم و نیاز به یک انسجام داریم.

صدا و سيما -مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
گفت :برجام باید حفظ شود و ایران هم به تعهدات
هسته ای اش پایبند باشد.
«فدریکا موگرینی» درباره موضع اتحادیه اروپا درباره
تحریم های ایران گفت :کشورهای عضو اتحادیه اروپا
تصمیم گرفته اند نظام و ساختاری برای این منظور
ایجاد کنند .آن ها در حال کار کردن روی ساز و کاری
عینی برای این منظور هستند و مطمئن هستم در
هفته های آینده به فعالیت خود در این زمینه به گونه
ای موفق ادامه خواهند داد.

ایسنا -سردار «حمیدی» فرمانده پلیس راه کشور از آغاز طرح سراسری اربعین با
آماده باش  100درصدی پلیس در استانهای کشور از امروز خبر داد و گفت :این
طرح تا پایان مراسم اربعین و بازگشت زائران از کشور عراق ادامه خواهد داشت.

صادرات  13میلیارد دالر کاال
ایرنا -بررسی آمارها نشان می دهد که در شش ماه ابتدای امسال بیش از 12
میلیارد و  951میلیون دالر کاال به کشورهای همسایه صادر شد که در مقایسه
با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی به طور میانگین  27.96درصد رشد
داشته است.

تسهیالت برای ورود ارز و طال به کشور
مهر -عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که ایجاد تسهیالت برای
ورود ارز و طال به کشور جزو پیشنهادهای مطرح شده در کمیسیون اقتصادی

سه گروه مردمی (سران طوایف) در آن سوی مرز حضور دارند و در حال
رایزنی با معتمدان و سران طوایف آن ها هستند تا این موضوع ختم به
خیر شود .همچنین تاکنون پیگیریهای زیادی توسط دولت و دستگاه
دیپلماسی کشور انجام شده است که در این زمینه میتوان به احضار
سفیر و حضور فرمانده مرزبانی پاکستان در تهران اشاره کرد.

• •کاهش نرخ مکالمه از ایران به عراق

ایسنا-وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از کاهش نرخ مکالمه از ایران به
عراق به دقیقهای  ۹۰۰تومان به مناسبت اربعین خبر داد.
«آذری جهرمی» افزود :بر این اساس ،نرخ مکالمات صادره ایران به عراق
از دقیقهای سه هزار تومان به  ۹۰۰تومان برای ایام اربعین حسینی
کاهش یافت.

• •گرفتاری عربستان در بازی آمریکایی-صهیونیستی

صدا و سیما -دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت :گرفتار
شدن عربستان در بازی آمریکایی -صهیونیستی برای ما روشن است.
«امیر عبدالهیان» افزود :اقدامهای ولیعهد عربستان در دو سال گذشته
به ویژه در ماههای اخیر سبب شده است که رقبای وی در اروپا و آمریکا
برای محدودیت اختیارات بن سلمان تالش کنند که یکی از آنها خارج
کردن پرونده فلسطین از دست وی بود.

• •جدیترین اشتباه آمریکا

ایرنا -وزیر امور خارجه سابق انگلیس با اشاره به این که آمریکا در
اعمال تحریمهای یکجانبه علیه ایران در موضع انزوا قرار دارد ،گفت:
تحریمهای فعلی نه سختترین تحریمها ،بلکه جد یترین اشتباه
سیاست خارجی آمریکا به شمار میرود.
«جک استراو» با اشاره به حمایت انگلیس از توافق با ایران ابراز اطمینان
کرد که موضع فعلی این کشور ادامه خواهد یافت.

• •پایبندی ایران به برجام

وی تاکید کرد :دوره سختی که مردم با آن رو به رو
هستند می تواند طوالنی شود و سختی بر دوش
مردم فشار بیاورد و از طرفی هم می توان آن را با کمک
یکدیگر کوتاه کرد.

وی درباره موضع اتحادیه اروپا و کشورهای آسیایی
درباره برجام گفت :همواره شرکایی در آسیا
عالقه مند به ادامه اجرای کامل برنامه جامع اقدام
مشترک (برجام) بوده اند و این مسئله از نظر دالیل
امنیتی برای کشورهای آسیایی به ویژه آسیای میانه
موضوعیت داشته است.
به گفته وی ،من موضعی مانند شرکای آسیایی خود
در این زمینه داشته ام و الزم است برنامه جامع اقدام
مشترک (برجام) حفظ شود و ایران همچنان به
تعهدات هسته ای خود پایبندی کامل داشته باشد.

گوناگون

اجرای طرح ترافیکی ویژه اربعین از فردا

• •آخرین خبرها از مرزبانان ربوده شده
تسنیم«-علی ُکرد»نمایندهمردممیرجاوهدرمجلسگفت:هماکنوندو

ایرنا -رئیس جمهور روسیه با بیان این که ایران همواره به برجام و
تعهداتش پایبند بوده است ،گفت :سیاست تحریمی آمریکا علیه ایران
اشتباهی بزرگ است که اعتماد به دالر را از بین می برد.
«والدیمیر پوتین» افزود :کشورهای اروپایی عقیده ندارند که ایران برجام
را نقض کرده است.

موگرینی :برجام باید حفظ شود

جریمهسنگینبرایپوشاکقاچاق

فارس -یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این که ورود
پوشاک قاچاق به کشور فساد فیاالرض است و باید
آن را جرم دانست ،گفت :فروشگاههای عرضهکننده
پوشاک برند خارجی قاچاق در حال افزایش است ،اما
با آن ها برخورد نمی شود.

• •ترامپ و تداوم تحریم ها

ایرنا -ارائه فهرست تحریمی جدید توسط وزارت خزانه داری آمریکا،
نشانه ای تازه از پیگیری سیاست محدودسازی و تقابلی دولت ترامپ
است که در شکل و ماهیت تحریمی جدید خود نشان داده است.
وزارت خزانه داری آمریکا در تارنمای خود اعالم کرد که بنیاد تعاون
بسیج و بانکهای مهر اقتصاد ،ملت ،سینا و پارسیان در فهرست
تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند.

مجلس برای برونرفت از وضع موجود است ،گفت :دولت به این مسئله مهم چون
بسیاری از موضوع های دیگر توجه الزم نکرد و حتی محدودیتهایی را برای ورود
ارز به کشور ایجاد کرد« .کریمی» افزود :پس از تذکرات متعدد ،دولت به این نتیجه
چ وجه منطقی نیست.
ت در ورود ارز و طال به کشور به هی 
رسید که اعمال محدودی 

 100پرواز فوق العاده برای اربعین
فارس« -جعفرزاده» سخنگوی سازمان هواپیمایی با اشاره به این که قبل از این
مجوز  330پرواز فوق العاده برای اربعین به شرکت های هواپیمایی داده شده
بود ،گفت :سازمان هواپیمایی کشوری مجوز  100پرواز فوق العاده دیگر را برای
شرکت های هواپیمایی صادر کرده است.

 ۳۰مهر؛ تکمیل ظرفیت کنکور غیر انتفاعی ها
مهر-آخرینمهلتشرکتدرتکمیلظرفیترشتههایتحصیلیپذیرشبااعمال
سوابق تحصیلی آزمون سراسری  ۹۷در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ۳۰
مهر ماه است.

• •مکرون؛ سفرهای سیاسی به عربستان را تعلیق کرد

ایرنا« -امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه با اشاره به وضعیت نامعلوم «جمال خاشقجی»
روزنامه نگار ناپدید شده سعودی گفت :در شرایط جاری تصمیم به تعلیق برخی سفرهای
سیاسی به عربستان گرفتیم .وی افزود :سفر «برونو لومر» وزیر اقتصاد فرانسه به کنفرانس «ابتکار
سرمایهگذاری آینده» که هفته آینده در عربستان برگزار می شود نیز لغو شده است.

• •انصراف آخرین بازمانده کنفرانس ریاض
مهر -تنها ساعت هایی پس از اعالم انصراف وزیر خزانه داری آمریکا« ،فاکس نیوز» با عنوان

آخرین و تنها رسانه بین المللی باقی مانده برای پوشش این مراسم اعالم کرد که در واکنش به
قتل فجیع «جمال خاشقجی» روزنامه نگار سعودی االصل منتقد عربستان در کنفرانس ریاض
شرکت نمی کند.

• •رتبه اول منطقهای ایران در استانداردسازی

صدا و سیما« -مرندی مقدم» معاون سازمان استاندارد با بیان این که در بحث استانداردسازی بین
کشورهای منطقه رتبه اول را داریم ،گفت :در حوزه بین الملل از رتبه 50به رتبه  22کشورهای
عضو ایزو رسیدیم که افتخار است.

• •ایران؛ هفتم المپیک جوانان
شبکه خبر-کاروان ورزشی ایران با کسب 14مدال و ایستادن در رده هفتم ،به کار خود در المپیک

 2018جوانان پایان داد.
سومین دوره این بازی ها در بوینس آیرس آرژانتین خاتمه یافت و کاروان کشورمان با کسب هفت
نشان طال ،سه نقره ،چهار برنز و صعود  17پله ای در مقایسه با دوره قبل ،در رده هفتم قرار گرفت.

• •همایش چشمانداز روابط تجاری انگلیس و ایران

شبکه خبر -همایش «چشمانداز و توسعه روابط تجاری انگلیس و ایران» در لندن برگزار شد .در
این نشست بیش از  100نفر از فعاالن حوزه اقتصادی ،سرمایه گذاران و عالقه مندان به تجارت
با ایران شرکت کردند.

• •تحریمهای آمریکا؛ ناقض دستورهای دادگاه الهه

صدا و سیما -ظریف وزیر امور خارجه گفت :تحریمهای اخیر آمریکا علیه ایران ،ناقض دستورهای
دیوان بین المللی دادگستری است.
وی افزود :دشمنی رژیم قانون شکن آمریکا علیه ایرانی ها با اعتیاد به تحریم ها تشدید شده است.

• •فرانسویها متقاضی خرید کوئل از ایران
فارس« -حاتمی» یک فعال صنعتی با اشاره به کسب دانش فنی ساخت کوئل در کشور گفت:

عالوه بر خودروسازان داخلی ،خودروسازان فرانسوی هم خواستار خرید این قطعه از ما شدهاند.

• •پمپئو :فشار حداکثری علیه ایران را دنبال می کنیم

ایسنا  -پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در ادعاهایی بیاساس و با استفاده از سیاست ایرانهراسی
در توییتی نوشت :آمریکا مصمم است که کمپین فشار حداکثری خود علیه نظام ایران را ادامه دهد.
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان روز پنجشنبه در توییتی در اعتراض به تحریمهای
اعمالی آمریکا علیه ایران نوشته بود :تحریمهای اخیر ایاالت متحده ناقض دو دستور دیوان بین
المللی دادگستری است :ممانعت نکردن در تجارت کاالهای مربوط به امور انسانی و پرهیز از
تشدید اختالفات؛ این یعنی اوج بیاعتنایی به حاکمیت قانون و حقوق بشر تمام مردم .دشمنی
رژیم قانون شکن آمریکا علیه ایرانیها با اعتیاد به تحریمها تشدید شده است.

