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اقتصادی

معرفی  4وزیر پیشنهادی
صدا و سیما -رئیس جمهور در نامه ای به رئیس
مجلس ،چهار وزیر پیشنهادی خود را برای گرفتن
رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد.
در این نامه که در صحن علنی قرائت شد «فرهاد
د ژپسند» برای وزارت امور اقتصادی و دارایی،
« محمد شریعتمداری» برای وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی« ،محمد اسالمی» برای وزارت راه و
شهرسازی و «رضا رحمانی» برای وزارت صنعت،
معدن و تجارت به عنوان وزیران پیشنهادی برای
گرفتن رأی اعتماد معرفی شدند.

کمیسیون عمران برای  ۲وزیر
به جمعبندی نرسید
فارس« -فرجا ...رجبی» نماینده مردم شیراز و عضو
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در تشریح
نشست عصر روز گذشته کمیسیون متبوعش که با
حضور وزیران پیشنهادی کار و راه و شهرسازی برگزار
شد ،گفت :این کمیسیون درباره دو وزیر پیشنهادی
کار و راه و شهرسازی به جمعبندی نرسید اما افراد
نظر خود را مطرح کردند.

تکلیف شهردار تهران مشخص شد
ایسنا« -میرمحمد صادقی» معاون قوانین مجلس
شورای اسالمی در پاسخ به نامه رئیس شورای عالی
استانها با اعالم اینکه «انتخاب افراد بازنشسته یا
بازخرید شده به عنوان شهردار ممنوع است» تاکید
کرد :شهردار فعلی تهران باید استعفا دهد.

گرانی  74درصدی کاالهای
اساسی
شبکه خبر -با وجود آن که واردات کاالهای اساسی با
همان دالر سه هزار و 800تومانی انجام میشود اما
تورم این کاالها نشان میدهد که خانوارهای ایرانی
برای تهیه برخی از این اقالم نسبت به سال گذشته تا
 74درصد هزینه بیشتری پرداخت کردهاند.

عزل و نصب مدیران در اختیار
بانک مرکزی
ش بکه خبر« -پرویزیان» رئیس کانون بانکهای
خصوصی با اشاره به اختیاراتی که شورای هماهنگی
قوا به بانک مرکزی داده است ،گفت :بر اساس این
اختیارات بانک مرکزی میتواند مدیران بانکها را
تغییر دهد و مدیران دیگری جایگزین کند.

برنج های وارداتی ترخیص میشود
مهر« -معقولی» مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق
آ زاد و ویژه در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی،
موضوع بالمانع بودن ترخیص برنج های وارداتی را
که قبض انبار صادر و ارز آن ها تامین و پرداخت یا تا
پایان  31شهریور امسال اظهار شده است ابالغ کرد.

تصویب طرح سامان دهی زندانیان
م یزان -کلیات طرح یک فوریتی «سامان دهی
ز ندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندا نها» در
حالی در جلسه علنی روز گذشته مجلس تصویب شد
که  ۴۱نماینده غایب بودند و  ۳۰نماینده با وجود
حضور در صحن علنی در رای گیری شرکت نکردند.

کاهش قیمت دالر
به  ۱۳۸۰۰تومان
فارس-روز گذشته در بازار ارز ،دالر  13هزار و 800
تومان ،یورو  15هزار و  900تومان و درهم سه هزار
و  750تومان به فروش رسید .همچنین سکه طرح
جدید بهار آزادی در بازار تهران با  100هزار تومان
افزایش چهار میلیون و  300تومان داد و ستد شد.

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

سیاسی و بین الملل
• •تایید حکم اعدام سلطان سکه و یک متهم اقتصادی
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معاون اول رئیس جمهور خبر داد:

موافقت رهبرانقالباسالمیبا برداشت
ازصندوقتوسعهملیبرایدارو
معاون اول رئیس جمهور از موافقت مقام معظم
رهبری برای برداشت ۵۰۰میلیون دالر از صندوق
توسعه ملی برای شرکتهای دارویی خبر داد.
به گزارش صدا و سیما« ،جهانگیری» با اشاره به
موافقت مقام معظم رهبری برای برداشت ۵۰۰
میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای شرکت
ه ای دارویی گفت :این مبلغ پس از تبدیل به
قیمت های نیمایی در اختیار تولید کنندگان قرار
می گیرد.
ویبابیاناینکهشرایطبینالمللیکشورواقعیتی
است که سیاست های اقتصادی کشور را متاثر می
کند ،افزود :دولت ها هستند که با سیاستگذاری
ها می توانند شاخص های اقتصادی را به سمت
ثبات اقتصادی حرکت دهند و واقعیت این است
که در دوره یازدهم ،موفق بودیم ثبات را به اقتصاد
برگردانیم و نرخ تورم را تک رقمی کنیم.
وی با بیان این که ترامپ توافق بین المللی را به هم

زده است ،ادامه داد :برخی توصیه می کنند حرف
ترامپ را بشنوید و قبول کنید اما روحیه و غیرت
ایرانی اجازه نمی دهد.
به گفته وی ،به نظر می رسد آمریکایی ها که تحریم
های خود را روی  ۱۳آبان ماه بنا کرده اند ،قبل از
موعد در شاخص ها و زیربناهای درآمدی اصلی
کشور مانند نفت ،بانک و حمل و نقل تحریم ها را

آغاز کرده اند ،این در حالی است که تعدادی از
کشورها تسلیم ترامپ شده و خرید نفت را صفر
کرده اند اما ما نیز دست بسته نبودیم و راهکارهایی
پیدا کرده ایم که نفت را صادر کنیم.
وی با بیان این که تحریم آمریکا یک تصمیم سیاسی
و اقتصادی علیه حکومت و دولت ایران نیست بلکه
علیه ملت ایران است ،افزود :بدترین سختگیری ها
در چند ماه اخیر روی تامین مواد اولیه دارو درباره
ایران انجام شده است.
وی ادامه داد :بعد از توافق ،خروج ترامپ از برجام
جز زورگویی به ملت ایران چیز دیگری نیست اما
باید گیرها را برطرف کرد.
وی با بیان این که افزایش نرخ بنزین در شرایط
فعلی شدنی نیست و جامعه کشش ندارد ،در نقد
سخنان برخی گفت :ما می خواهیم در این شرایط
تهدید به فرصت تبدیل شود یعنی موانع را برداریم
نه این که مانع جدیدی بگذاریم.

تاکید بر حفظ حقوق ایرانیان
مقیم خارج از کشور
ا یسنا -سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس با اشاره به حضور وزیر
خارجه در جلسه این کمیسیون برای پاسخ به
س واالت نمایندگان گفت :وزیر امور خارجه،
ا یرانیان مقیم خارج از کشور را سرمایههای
کشور دانست و از تالش این وزارتخانه برای حفظ

تکلیف ترمیم حقوق کارکنان روشن می شود
ایرنا -عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :با توجه به شرایط موجود باید
اصالحی در قانون بودجه انجام تا حقوق کارکنان دولت ترمیم شود ،این که
دولت الیحه بیاورد یا نمایندگان طرح بدهند در این هفته مشخص خواهد شد
و ما به عنوان کمیسیون اقتصادی پیگیر موضوع خواهیم بود.
«حسینی» درباره احتمال ارائه طرح افزایش حقوق کارکنان دولت افزود :اگر
اقدامی برای ارائه الیحه نشود ،مجلس در این زمینه اقدام خواهد کرد ،زیرا قابل
قبول نیست که تورم افزایش داشته باشد ولی حقوق کارکنان براساس قانون
بودجه و با روال قبلی باقی بماند.

شرایط طرح پیشفروش لوازم خانگی
ایسنا -طرح پیش فروش لوازم خانگی به صورت اینترنتی توسط یکی از
شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی از سهشنبه  ۱۷مهر آغاز شده است.
در این طرح  ۱۶۰مدل لوازم خانگی شامل انواع یخچال و فریزر ،ماشین
لباسشویی و اجاق گاز در دو شیوه قیمت مقطوع و خرید با قیمت غیرقطعی و با
سود مشارکت به فروش میرسد« .طحانپور» رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم
خانگی با بیان این که در طرح پیشفروش لوازم خانگی فقط کاالهای ایرانی

• •تالش سریالنکا برای معافیت از تحریمهای ایرانی

مهر -سریالنکا که به واردات نفت خام سبک ایران وابسته است ،در گفتوگوهای دوطرفه
با مسئوالن هندی ،درباره راهبرد خرید نفت از ایران پس از تحریمهای آمریکایی از هند
راهنمایی خواسته است.وزیر امور خارجه هند درباره راهبرد این کشور در برابر تحریمها به طرف
سریالنکایی توضیح داده و اعالم کرده است که سریالنکا میتواند از این فرایند پیروی کند.

• •جزئیاتی از سرنوشت جسد خاشقجی

ایسنا -یکی از مقامهای سعودی که خواست نامش فاش نشود ،جزئیاتی درباره قتل روزنامهنگار
منتقد دولت سعودی مطرح کرد که چگونه تیمی  ۱۵نفره از اتباع سعودی برای رویارویی با
«جمال خاشقجی» وارد ترکیه شدند و او را تهدید کردند که به وی مواد مخدر می دهند و او را
میربایند و در صورت مقاومت خفهاش میکنند .این مسئول ادعا کرد خاشقجی در اثر اشتباه تیم
مذاکره کننده کشته میشود و یکی از افراد تیم ۱۵نفره لباسها ،عینک و ساعت اپل خاشقجی را
می پوشد و از در پشتی کنسولگری خارج می شود تا اوضاع را عادی جلوه دهد.

• •خروج آمریکا از معاهده هستهای با روسیه

صداوسيما-دونالد ترامپ اعالم کرد آمریکا از معاهده مربوط به سالح های هسته ای که در دوران
جنگ سرد با روسیه امضا کرده است ،خارج خواهد شد.
این در حالی است که مقامات سیاسی و پارلمانی روسیه تهدید جدید ترامپ درباره خروج از پیمان
موشکی را ادامه تالش آمریکا برای اعمال فشار بر مسکو ارزیابی کردند که عواقب منفی برای
ثبات راهبردی دارد و میتواند جهان را در آستانه جنگ اتمی قرار دهد.

• • ۵آبان؛ بررسی صالحیت  ۴وزیر پیشنهادی در مجلس
تسنیم  -سخنگوی هیئت رئیسه مجلس زمان بررسی صالحیت وزیران پیشنهادی در پارلمان
• • 14استاندار بازنشسته هستند

تسنیم  -سخنگوی وزارت کشور گفت ۱۴ :استاندار و  ۱۵شهردار بازنشسته هستند.
سامانی گفت :با توجه به بررسیهای انجام شده 14استاندار 11،معاون استاندار ،پنج فرماندار،
 12نفر از مدیران ستاد وزارت کشور 12 ،نفر از ستاد  31استانداری کشور و  15شهردار
بازنشسته هستند که باید صندلیهای محل خدمت خود را ترک کنند.

کرد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست
جمهوری ،بر این اساس شرکت ملی نفت ایران
موظف است برای تامین چهار میلیون تن مواد
اولیه قیر  VBموضوع بند «ه» تبصره یک قانون
بودجه سال  97کل کشور اقدام کند.

حقوق شهروندان ایرانی سخن گفت« .نجفی
خوشرودی» افزود :در این جلسه «ظریف» به این
نکته نیز اشاره کرد که برخی کشورهای منطقه
به ویژه امارات ،روابط دوستانهای با ایران ندارند
و این وضعیت بر ایرانیان مقیم آن کشور نیز تاثیر
گذاشته است.
با وجود این توضیحات ،نماینده سوال کننده از
پاسخهای وزیر قانع نشد.
وی در ادامه با اشاره به سوال «حاجی دلیگانی»

• •پاتک ایران به تحریم نفتی آمریکا

ت داخلی برای
فارس -صادرات نفت توسط بخش خصوصی با مکانیزم شفاف و استفاده از ظرفی 
تولید ارزش افزوده به عنوان سناریوهای پاتک ایران به تحریمهای نفتی آمریکا خواهد بود که به
گمان تحلیل گران خارجی تا آبان ماه حلق ه آن تنگتر میشود.
تحریمها و تهدیدهای آمریکا در آبان ماه صادرات نفت ایران را نشانه گرفته است و مسئوالن این
کشور با سفرهای دورهای در صدد منصرف کردن خریداران نفت ایران هستند .اطالعات و آمار
منتشر شده توسط رسانهها نیز نشان میدهد که تا حدودی صادرات کشور کاهش داشته است و
کارشناسان پیش بینی میکنند ،در ماههای آینده نیز روند نزولی ادامه داشته باشد.

را اعالم کرد.بهروز نعمتی با اشاره به جلسه مجلس برای بررسی صالحیت وزیران پیشنهادی
دولتگفت:درجلسههیئترئیسهمجلسمقررشدتااینجلسهروزشنبه،پنجمآبانبرگزارشود.

رئیس جمهور یک قانون مصوب مجلس را
برای اجرا ابالغ کرد
رئیس جمهور در نامه ای به منظور اجرای اصل
یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران« ،قانون تفسیر بند «ه» تبصره یک
قانون بودجه سال 97کل کشور» را برای اجرا به
وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ

ایسنا-سخنگویقوهقضاییهازتاییدحکماعدامسلطانسکهویکمتهماقتصادیدیگردردیوان
عالی کشور خبر داد.حجتاالسالم محسنی اژهای درباره آخرین وضعیت پرونده اخالل گران
اقتصادی اظهار کرد :پرونده وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم در
دیوان عالی کشور رسیدگی و حکم اعدام آن ها تایید شد.

• •خنثی شدن طرح داعش برای نفوذ به ایران
ایسنا  -یک مسئول عراقی اعالم کرد که جنگنده های روسی با کمک یک گروه اطالعاتی وابسته

نماینده شاهین شهر درباره این که چرا برای
طرح دعاوی ظالمانه از طرف آمریکا علیه ایران در
محاکم قضایی این کشور اقدام نمیشود ،گفت:
وزیر خارجه در پاسخ به این سوال با اشاره به ساز
و کارها ،قوانین و حقوق داخلی در آمریکا تاکید
داشت که مسئولیت این کار با وزارت خارجه
ن یست و مرکز حقوقی بینالمللی مسئولیت
دعاوی ایران را دارد ،البته وزارت خارجه نیز
پیگیریها و اقدامات خود را انجام میدهد.

فروخته میشود ،گفت :متقاضیان باید توجه کنند که پول پرداخت شده توسط
خریداران مستقیم به حساب کارخانه واریز میشود و واحدهای صنفی تعهدی
نسبت به تحویل کاال به آنها ندارند .به گفته وی ،افزایش قیمت و کمیاب شدن
مواد اولیه تولید لوازم خانگی سبب شده است فروش این مواد به کارخانهها
فقط به صورت نقدی و حتی پیش فروش انجام شود ،اما کارخانهها پول کافی
برای خرید نقدی مواد اولیه ندارند.

صدور کیفرخواست برای  ۸مدیر دولتی
ایسنا -دادستان عمومی و انقالب مرکز کرمانشاه از صدور کیفرخواست برای
هشت مدیر سابق یک شرکت دولتی در این استان خبر داد .به گفته «صادقی»،
به تازگی توسط دادسرا برای هشت نفر از مدیرانی که با اقدامات خود سبب
تضییع اموال دولتی شده اند با صدور کیفرخواست تقاضای تعیین کیفر و
جبران خسارت وارده ،شده است.

زعفران به  ۱۲میلیون تومان رسید
«غالمرضا میری» نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به این که قیمت هر
کیلوگرم زعفران حداقل شش میلیون و حداکثر ۱۲میلیون تومان است ،گفت:
هر کیلوگرم این محصول در بورس  ۲۰تا  ۲۲میلیون تومان عرضه می شود.

به وزارت کشور عراق توانستند برنامه داعش برای نفوذ به ایران ،ترکیه ،عراق و برخی کشورهای
اروپایی را خنثی کنند .ابو علی البصری ،رئیس گروه اطالعاتی الصقور و مدیر کل اطالعات و
مبارزه با تروریسم در وزارت کشور عراق اعالم کرد که این گروه اطالعاتی (الصقور) که در گروهک
های تروریستی نفوذ کرده است اطالعاتی در رابطه با نشست ها و تحرکات گروهک تروریستی
داعش به ائتالف چهارگانه عراق ،سوریه ،ایران و روسیه داده است.

• •توصیه ای به زائران اربعین

صدا و سیما -سردار «اشتری» فرمانده نیروی انتظامی با بیان این که زائران قبل از حضور در پایانه
مرزی روادید و گذرنامه تهیه کنند ،گفت :زائران به توصیه های پلیس توجه جدی داشته باشند.

