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گوناگون
• •آغاز رزمایش والیت ۹۷

صدا و سیما-روز گذشته رزمایش مشترک پدافند
هوایی والیت با رمز یا خاتم االنبیا(ص) در بخشهای
وسیعی از شمال ،مرکز و غرب کشور آغاز شد.

• •بارشهای شدید و هشدار سیالب

شبکه خبر -سازمان مدیریت بحران درباره بارشهای
شدیدووقوعسیالبدربرخیمناطقکشورهشدارداد.

• •جزئیات تابعیت فرزندان ازدواج
با مردان خارجی
ایسنا«-شریعتمداری» وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

از تصویب پیش نویس الیحه قانونی تعیین تکلیف
تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان
خارجی خبر داد و گفت :فرزندان حاصل از ازدواج
زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند به تقاضای مادر
ایرانی خود به تابعیت ایران درآیند.

• •انتشارناممدیرانشرکتهایتابعوزارتکار

ایرنا -نام اعضای هیئت مدیره شرکت های تابع وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی روز گذشته با دستور «محمد
شریعتمداری» روی پایگاه اطالع رسانی وزارتخانه
قرار گرفت.

• •کپسول«اکوفان» تقلبی است

مهر«-مهناز خانوی» مدیر کل امور فراورده های
طبیعی ،سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو ،از دستور
جمع آوری کپسول «اکوفان» محصول شرکت «پویر» از
بازار خبر داد و گفت :محصول این شرکت تقلبی است.

• •قیمت گذاری دارو با ارز  ۴۲۰۰تومانی

مهر« -کیانوش جهانپور» سخنگوی سازمان غذا و دارو
با رد ادعای افزایش قیمت دارو گفت :قیمت گذاری ها
بر اساس مبنای ارز چهار هزار و  200تومان در ابتدای
امسال انجام شده است.

• •دالر «سکه» را گران کرد

تسنیم«-کشتی آرای» رئیس اتحادیه طال و جواهر
علت اصلی افزایش قیمت طال و سکه را در بازار تهران،
افزایش قیمت دالر اعالم کرد.

• •پژو  ۲۰۷اتوماتیک  ۱۱۰میلیون تومان

تسنیم-گزارش بازار خودرو حکایت از افزایش یک
میلیون تومانی پژو  ۲۰۷اتوماتیک و عرضه آن با قیمت
 ۱۱۰میلیون تومان در بازار دارد.

• •درصد بیکاران دانش آموخته دانشگاهی

تسنیم-در تابستان  ۹۷سهم جمعیت بیکار دانش
آموخته آموزش عالی از کل بیکاران  39.5درصد
بوده است.

• •نیاز به  ۴۰هزار مشاور در آموزش و پرورش

فارس« -علیرضا کاظمی» معاون پرورشی و فرهنگی
وزیر آموزش و پرورش گفت 40 :هزار مشاور نیاز داریم
تا طرح جامع مشاوره را اجرا کنیم.

• •تولید برق از زباله های تهران

ایرنا -قرارداد تولید برق از محل دفن زباله های تهران
روز گذشته با سرمایه گذاری  130میلیون دالر بین
شهرداری پایتخت و شرکتی کره ای امضا شد.

• •فراخوان سربازی

مهر-سازمان وظیفه عمومی ناجا مشموالن دارای
مدرک تحصیلی فوق دیپلم ،دیپلم و زیردیپلم را که
برگ آماده به خدمت در تاریخ نوزدهم آبان ماه سال
 ۹۷دریافت کرده اند ،به خدمت سربازی فرا خواند.

• •دستگیری  ۹فعال شرکت هرمی

مهر -با انجام اقدامات ویژه پلیسی  ۹نفر از فعاالن
شرکت هرمی موسوم به «کیونت» توسط کارآگاهان
پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند.

• • امروزگزینهشهرداریپایتختانتخابمیشود

مهر« -هاشمی» رئیس شورای شهر تهران گفت :امروز
در صحن علنی پنج گزینه شهرداری تهران انتخاب
می شود.

• •لوازم خانگی تقلبی نخرید

«مهرداد توریان» مدیر مرکز اطالعات لوازم خانگی
با اشاره به فروش برخی لوازم خانگی معمولی با
بستهبندی برندهای با کیفیت و گران قیمت در بازار،
به خریداران توصیه کرد کاالهای مورد نیاز خود را از
نمایندگیها تهیه کنند.

رئیس جمهور مطرح کرد:

تحریمها رامیشکنیم
رئیس جمهور روز گذشته با بیان این که امروز با
وحدت و تالش مضاعف تحریمها را دور میزنیم و
سرمایههای خارجی را بر میگردانیم و آمریکاییها
را پشیمان میکنیم ،گفت :ملت با هر دیدگاه و
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نگاه سیاسی در کنار هم هستند و فصل الخطاب ما
صندوق های رای است ،آراء که شمرده می شود همه
باید با هم متحد باشیم .
به گزارش صدا و سیما« ،روحانی» افزود :مسیر

رشد اقتصادی را با مهار کردن تورم دوباره آغاز می
کنیم ،هیچ کس فکر نکند شرایطی که این روزها
با آن مواجه هستیم به همین صورت ادامه پیدا
می کند بلکه این روند با وحدت و همدلی به پایان
خواهد رسید.
وی ادامه داد :بررسی مهار تورم از ابتدای فعالیت
دولت یازدهم نشان می دهد که در سال  92تورم
ساالنه  8.32بود و در سال  93این رقم به عدد
 6.14رسید و همین روند ادامه پیدا کرد که در سال
 94تورم به  11.1رسید و در سال  95تک رقمی شد
البته در سال  96هم تورم تک رقمی ماند تا این که به
شرایط بحرانی فعلی رسیدیم که به طور قطع دوباره
تورم مهار خواهد شد .
وی با تاکید بر این که رشد اقتصادی کشور امسال با
مشکالتی مواجه است که باید مهار شود ،اضافه کرد:
با نیروی جدید از تحریم ها عبور می کنیم چنان که
در ماه های اخیر سه مرحله مقابل آمریکا ایستادیم
و پیروز شدیم.
وی افزود :توان این را داریم که تحریم ها را دور بزنیم
و با افتخار هر تحریم غیرقانونی را دور می زنیم .وی با
اشاره به این که در شرایط جنگ هستیم ،ادامه داد:
در زمان جنگ حساب این نبود که ساعت خواب ،چه
زمانیاست ،بایداکنوننیزاحساسمااینباشدکهدر
شرایطجنگاقتصادیهستیم،روبهروییکدشمن
قدار ایستاده ایم ،آن زمان صدام بود االن ترامپ است،
فرقی ندارد باید بایستیم و پیروز شویم.

ظریف در صحن مجلس

آمریکا نمیتواند برجام را تضعیف کند
مهر -وزیر امور خارجه کشورمان با بیان این که
آمریکاییها بعد از یک سال و نیم تالش هنوز هم
نمیتوانند برجام را تضعیف کنند ،گفت :هنوز هم
با افتخار اعالم میکنم برجام بهترین توافق ممکن
بود.ظریف روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای
اسالمی و در پاسخ به سوال شش نفر از نمایندگان
اظهار کرد :درباره تالشها برای استرداد اموال بابک
زنجانی ،نقش وزارت امور خارجه نقشی حمایتی
است و ما موظفیم اقدامات دستگاه های قضایی را
پیگیری و درخواستهای دستگاه های مختلف را
دنبال کنیم که این کار را انجام دادیم و درخواستی
نبوده است که وزارت امور خارجه دنبال نکرده باشد.
وی افزود :برای این کار ده ها مالقات تنظیم شده اما

این که برخی میگویند اقدامی از طرف وزارت امور
خارجه انجام نشده است ،دلیلش ضرورت وجود
تفاهم نامه معاضدت قضایی است.
وزارت امور خارجه اگر تمایل داشته باشد میتواند
مالقات های سفرای خود را در کشورهای مختلف
اعالم کند .وزارت خارجه مسئول پیگیری و تسهیل
است.ظریف گفت :درباره اسنادی که بعد از برجام
به امضا رسید ،باید بگویم هر سندی که امضا شده در
معرض دید عموم در سایتها قرار گرفته است.
سندی بعد از برجام امضا نشده است؛ پس از برجام
چند توافق برای اجرای برخی موارد فنی برجام در
زمینه انرژی هسته ای امضا شده که بر اساس نظر
کارشناسان هسته ای و در زمینه منافع ملی کشور

مصرف بنزین دوباره «کارتی» میشود
تسنیم-عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از احیای مجدد کارت سوخت و فراهم
شدن ساز و کارهای آن در دولت خبر داد.
محمد خالدی با تأکید بر این که میزان مصرف سوخت و به ویژه بنزین در کشور ما بسیار
باالست ،اظهار کرد :باید ساز و کاری برای مهار میزان مصرف بنزین از طرف دولت و مجلس
فراهم شود؛ البته باید هوشمندیها و تدابیر الزم در این زمینه اندیشیده شود تا برخی متضرر
نشوند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ،کارت هوشمند سوخت را یکی از راهکارهای کنترل میزان
مصرف بنزین و دیگر سوختها دانست و گفت :در همه کشورهای دنیا ،میزان مصرف سوخت
از طرف دولتها کنترل میشود ،نباید این طور باشد که هر کس به هر میزانی که دلش
میخواهد ،بنزین مصرف کند ،روش فعلی در مصرف بنزین اص ً
ال معقول و منطقی نیست.
خالدی با بیان این که قبل از اجرای طرح بهکارگیری کارت هوشمند سوخت باید میزان
مصرف منطقی نهادها ،دستگاهها و برخی افراد پیشبینی شود ،افزود :برنامهریزیها در این
حوزه باید طوری باشد که بتوان از این طریق هم با قاچاق سوخت مقابله کرد هم این که آسیبی
به مصرف عادی شهروندان وارد نشود.

 ۴۰اشکال مالیات بر ارزش افزوده اصالح میشود
میزان -سید «کامل تقوی نژاد» رئیس سازمان امور مالیاتی گفت :اشکاالتی که در قانون
آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده بوده ،شناسایی شده است و حدود  ۴۰بخش در این قانون
اصالح خواهد شد.

ایران عضو شورای حکام اتحادیه جهانی ارتباطات
تسنیم-یک روز پس از بازگشت تحریمهای آمریکا ،جمهوری اسالمی ایران با اکثریت آرا به
عنوان عضو شورای حکام اتحادیه جهانی ارتباطات انتخاب شد.
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سیاسی و بین الملل

آمریکا از قلدرمآبی نتیجه معکوس می گیرد

صدا و سیما  -وزیر امور خارجه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی ،در پیامی تصریح کرد:
ایاالت متحده از این قلدرمآبی نتیجه معکوس می گیرد .
م ها علیه ایران که مردم عادی
ظریف خاطرنشان کرد :امروز ،ایاالت متحده با اِعمال دوباره تحری 
را هدف گرفته است ،به عالی ترین دادگاه سازمان ملل و شورای امنیت دهنکجی کرد اما ایاالت
متحده از این قلدرمآبی نتیجه معکوس می گیرد؛ نه فقط به این خاطر که برجام مهم است ،بلکه
به این دلیل که جهان نمیتواند به ترامپ و شرکایش اجازه دهد نظم جهانی را نابود کنند.

زمان آزمون بزرگ اتحادیه اروپا
صدا و سیما  -سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه ایران
گفت :زمان آزمون بزرگ اتحادیه اروپا فرا رسیده است تا نقش تاریخی خود را در جهان ایفا کند.
قاسمی تصریح کرد :اروپا اراده سیاسی خود را در زمینه برجام و در مواجهه با یکجانبه گرایی
آمریکا در عدم تمکین به تعهدات بینالمللی نشان داده است .وی افزود :اتحادیه اروپا اکنون
در تالش برای نشان دادن اراده اقتصادی خود است.

ف شده از تحریمهای نفتی ایران
اعالم کشورهای معا 
مهر -وزير خارجه آمريکا گفت :چین ،هند ،ایتالیا ،یونان ،ژاپن ،کره جنوبی ،تایوان و ترکیه به
طور موقت از اجرای تحریمهای نفتی علیه ایران معاف شدند.
پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبري مشترک با وزير خزانه داري آمريکا اعالم کرد:
نيروگاه اتمي بوشهر از تحريم ها معاف است .وی گفت :ایران از زمان امضای توافق هسته ای
فعالیت هایش را در عراق گسترش داده است.

تقویت نیروهای مسلح سوریه ادامه می یابد
ایسنا – شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه
اظهار کرد :حمایت از دولت قانونی سوریه و همکاری با این کشور برای مبارزه با تروریسم ،حفظ
تمامیت ارضی سوریه و فراهم شدن سازوکارهای سیاسی برای تعیین آینده این کشور توسط
مردم سوریه ،اهدافی است که مجموعه موفقیت های سیاسی و میدانی حاصل شده بر مبنای
آن شکل گرفته است.

کاهش قیمت نفت در پی معافیتهای آمریکا
ایسنا  -قیمت نفت روز دوشنبه پس از آن که آغاز تحریمهای آمریکا علیه صادرات نفت ایران با
اعطای معافیتهایی که به خریداران بزرگ اجازه خواهد داد همچنان نفت تهران را خریداری
کنند مالیمتر شد ،کاهش پیدا کرد.
بهای معامالت آتی نفت برنت با  ۴۳سنت یا  ۰.۶درصد کاهش نسبت به معامالت روز جمعه،
به  ۷۲.۴۰دالر در هر بشکه رسید.

مرزبانان ربوده شده در سالمت هستند
بوده است .وزیر امور خارجه کشورمان گفت :درباره
این که [در مذاکرات هسته ای و توافق برجام] زورمان
نرسیده است ،واقعیت امر این است که برجام حاصل
یک توافق چند جانبه است و در این نوع توافق هیچ
طرفی نمیتواند تمام خواستههایش را بگیرد.

مهر  -وزیر اطالعات گفت :مرزبانان ربوده شده تا این لحظه در سالمت هستند و فعالیتهای
زیادی توسط ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی نیروی زمینی سپاه در ارتباط با ارتش
پاکستان انجام شده است.حجتاالسالم سید محمود علوی گفت :عالوه بر این ،وزیر کشور نیز
با همتای پاکستانی خود ارتباط گرفته است و آن ها هم اقداماتی را شروع کردند که امیدواریم
مجموع این اقدامات سبب آزادسازی مرزبانان کشورمان شود.

