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نظر رهبر معظم انقالب درباره گام سوم کاهش تعهدات اخذ می شود
صالحی ،رئیس سازمان انرژی اتمی در مراسم آغاز عملیات احداث مرکز تحقیقات ملی
جداسازی و توسعه کاربرد ایزوتوپ های پایدار در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا درباره
گام سوم کاهش تعهدات هسته ای تصمیمی گرفته شده است ،گفت :هیئت نظارت بر برجام
در این خصوص تشکیل جلسه داده و مشورت می کند و نظر رهبری هم اخذ می شود.به
گزارش ایرنا ،وی اظهارکرد :من هم اکنون در شرایطی نیستم که درباره گام سوم صحبت
کنم و اظهار نظر من هم در حد حدس و گمان خواهد بود اما ما به عنوان مجری دستورات سناریوهای مختلفی
را ارائه کردیم.

شاخص بورس  ١٢٢١واحد رشد کرد
شاخص کل در بازار بورس دیروز ،هزار و  ٢٢١واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به
 ٢٥٧هزار و  ٩٧واحد رسید.به گزارش ایرنا ،براساس معامالت روز گذشته بیش از  4میلیارد
و  ٢٩١میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ١٠هزار و  ٩٨٦میلیارد ریال در ٣٢٦
هزار نوبت داد و ستد شد.همچنین شاخص کل (هم وزن) با  ٧٢٢واحد افزایش به  ٦٧هزار و
 ١٦٥واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با  ٤٨٤واحد رشد به  ٤٥هزار و  ١٦واحد رسید.

حکم توقیف نفتکش ایرانی گریســ ۱شامگاه شنبه پایان مییابد
به گزارش تسنیم ،رویترز به نقل از مقامات جبل الطارق اعالم کرد که مدت حکم موجود
برای توقیف نفتکش ایرانی گریســ 1شامگاه شنبه پایان مییابد.این مقامات افزودند که آن
ها در تالش برای پایان تنشها با تهران از زمان توقیف نفتکش گریســ 1هستند.رویترز پیش
از این اعالم کرده بود دیروز ،سهشنبه مدت توقیف نفتکش ایرانی پایان مییابد.

خبر فیلتر اینستاگرام صحت ندارد
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ،در پاسخ به سوالی درباره مطرح شدن برخی اخبار
مبنی بر فیلترشدن اینستاگرام به نقل از معاون اول دادستان کل کشور گفت :انتظارمان این
است که جامعه رسانهای ما اخالق حرفهای و سازمانی خود را به نحو شایسته مراعات کند.
مایه تاسف و تعجب است که اخباری تحت عنوان اخبار قضایی نقل میشود که به هیچ عنوان
چنین خبری ابراز نشده است .به گزارش ایسنا ،اسماعیلی افزود :در مقطعی که دادستان
کل کشور معاون اول ندارد و هنوز فردی برای این سمت انتخاب نشده ،خبری منتسب به معاون اول دادستانی
کل نقل میشود که بیانگر این است که برخی افراد فعال در رسانهها و فضای مجازی ،اخالق حرفهای را
مراعات نمیکنند .این خبر صحت ندارد و چنین خبری هم اعالم نشده است.
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رونمایی از دو خودروی زرهی رعد و تاکتیکی ارس ۲
با حضور وزیر دفاع و فرمانده نیروی زمینی ارتش از خــودروی رعد رونمایی و خودروی
تاکتیکی ارس  ۲به نیروهای مسلح تحویل داده شد.به گزارش صدا و سیما ،امیر سرتیپ
حاتمی ،وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این آیین با اشاره به توانایی های این
خودرو گفت :خودروی تاکتیکی ارس 2با داشتن تحرک باال در مناطق سخت گذر ،نصب
سالح و ادوات نظامی با وزن باال ،توان و گشتاور باال و افزایش نسبت توان به وزن ،نسبت به
نسل قبلی خود در حوزه موتور ،شعاع عملیاتی ،مصرف سوخت ،استاندارد آالیندگی ،شتاب ،قابلیت حمل بار
و قابلیت نصب سالح و حرکت روی آن پیشرفت های قابل مالحظه و ویژه ای داشته است .دستیابی وزارت
دفاع به دانش ساخت و تولید این خودروها گام مهمی در تأمین خودروهای پیشرفته است که فناوری ساخت
آن ها را چند کشور معدود در اختیار دارند.
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سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

میزان اورانیوم غنی شده ایران
به  ۳۷۰کیلو افزایش یافت
سخنگوی سازمان انرژی اتمی از اضافه شدن
 ۶۰تا  ۷۰کیلو به ذخایر اورانیوم غنی شده
خبر داد و گفت :هم اکنون میزان اورانیوم
غنی شده ایران  ۳۶۰تا  ۳۷۰کیلوگرم است.
به گــزارش مهر ،بهروز کمالوندی روز سه
شنبه در حاشیه مراسم آغاز عملیات احداث
مــرکــز تحقیقات ملی جــداســازی و توسعه
کاربرد ایزوتوپ های پایدار درخصوص آخرین
وضعیت اورانــیــوم غنی شــده و آب سنگین
گفت :وقتی ما سطح غنی سازی را به بیش
از  ۳٫۶۷درصــد افزایش دادیــم نگاه کردیم
ببینیم نیازمان چیست.سخنگوی سازمان
انرژی اتمی افزود :با توجه به ضرورت مدنظر
قرار دادن سوخت نیروگاهی این سطح باید
 ۴٫۲درصــد باشد ولی ما  ۴٫۰۵درصــد باال
رفتیم چرا که وقتی شما اورانیوم  ۴٫۵درصد
تولید می کنید اگر همزمان محصول  ۴درصد
داشتید و بنا به مقتضیات وقتی این ها را با هم
مخلوط می کنید به عدد مورد نظر می رسید.

کمالوندی مطرح کــرد :ما االن با ظرفیت
خوبی تولید می کنیم و موجودی مــان هم

حداقل  ۶۰تا  ۷۰کیلو بیش از  ۳۰۰کیلوگرم
اســت و مــیــزان آن هــم بــه ســرعــت افــزایــش
مــی یابد.سخنگوی ســازمــان انـــرژی اتمی
همچنین دربــاره تولید آب سنگین در کشور
خاطرنشان کرد :همان طور که رئیس جمهور
گفت ما در قبال عرضه بیشتر از  ۱۳۰تن
آب سنگین تعهدی نداریم از طرفی ما اجازه
داریــم بازارهای متنوعی را که گرفته ایم از
دست ندهیم .کمالوندی بیان کــرد :گرچه
مقادیر آب سنگین ما خیلی بزرگ نیست ولی
بازارهای ما متنوع است و شامل کشورهای
اروپایی و غیراروپایی می شود.
وی خاطرنشان کــرد :ما امــروز نه فقط آب
سنگین بلکه محصوالت دیگر مثل دوتره ها
و اکسیژن  ۱۸را صادر می کنیم و این نوید
را می دهد که ایــران می تواند صادرکننده
کاالهای دارای تکنولوژی باال باشد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد :ما
نباید هیچ بازاری را از دست بدهیم.

از میان خبرها

بازگشت حدود  40میلیارد تومان از حقوقهای نجومی به خزانه دولت
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعالم کرد :حدود  40میلیارد تومان
از حقوقهای نجومی بازپس گرفته و به خزانه دولت برگشت داده شده است.محمد جواد
جمالی نوبندگانی ،نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با فارس،
اظهارکرد :دربــاره حقوقهای نجومی فکر میکنم که افــرادی هستند که چون خود ذی
نفعاند نمیخواهند پرونده این قضیه بسته شــود.وی افــزود :ذینفعان متاسفانه کاری
میکنند که بیشتر دریافتیها ـ یعنی چند برابر حقوقی که اعالم میشود – را در قالب قانون به صورت مسائل
دیگری که خودشان وارد هستند پرداخت میکنند و این از دیگر دالیل دریافت حقوق نجومی است.
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ایران بزرگ ترین واردکننده چادر مشکی در جهان است
ایرنا :حائری ،عضو هیئت مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران گفت :ایران با مصرف ساالنه  ۷۰تا  ۸۰میلیون مترمربع چادر مشکی و ارزبری
 ۱۰۰تا  ۱۲۰میلیون یورو بزرگ ترین واردکننده این محصول در جهان است و در سالهای گذشته ارادهای برای حمایت از تولید این محصول که
به نماد فرهنگی جامعه تبدیل شده وجود نداشته است.
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اخبار

روی خط سیاست
هالکت  ۸داعشی در شرق سامرا
مهر :حشد شعبی عراق از هالکت  8داعشی در شرق سامرا خبر
داد.در بیانیه حشد شعبی عراق آمده است :نیروهای اطالعاتی
حشد شعبی درباره تحرکات داعش در شرق سامرا اطالعات الزم
را به نیروی هوایی عراق دادنــد که خــودروی حامل داعشی ها
هدف قرار گرفت و  8تکفیری کشته شدند.

سفر روحانی به روسیه به تعویق افتاد
تسنیم :پرویز اسماعیلی ،معاون ارتباطات و اطالعرسانی دفتر
رئیسجمهور گفت :اجــاس ســران ایــران ،روسیه و جمهوری
آذربایجان در زمان مناسبتری برگزار خواهد شد .وی با اعالم
این خبر افزود :اجالس سهجانبه سران ایران ،روسیه و آذربایجان
که قرار بود چهارشنبه (امروز) در بندر سوچی روسیه برگزار شود،
به دالیل فنی و با توافق  3کشور به تعویق افتاد.

از گوشه و کنار
کسری بودجه دولت آمریکا به  867میلیارد دالر رسید
صدا و سيما :کسری بودجه دولت آمریکا در  10ماه اول سال مالی
جاری معادل  183میلیارد دالر افزایش یافت و به  867میلیارد
دالر رسید .وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد که کسری بودجه
سال مالی جاری تا ماه جوالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 27
درصد افزایش را نشان می دهد.

انتشار دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه
رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران»
مهر :از سوی آیت ا ...رئیسی ،رئیس قوه قضاییه دستورالعمل
«تشکیل مجتمع تخصصی ویــژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
تهران» ابالغ شد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور برکنار شد
مــهــر :ســیــد مــیــعــاد صــالــحــی ،مــدیــرعــامــل  ۳۷ســالــه صــنــدوق
بازنشستگی کشوری بعد از  4ماه فعالیت در صندوق بازنشستگی
امروز از سمت خود برکنار شد .گفته می شود برکناری صالحی با
دستور رئیس جمهور انجام شده است.

بیش از  12هزار دروغ برای ترامپ ثبت شد

واردات برنج آزاد شد

باشگاه خبرنگاران جوان :بنابر گزارش فکت چکر ،رئیسجمهور آمریکا در مدت  ۹۲۸روزرئیسجمهوری خود ،بیش از  12هزار ادعای دروغین را
مطرح کرده است.

تسنیم :دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامهای به گمرکات
اجرایی با اشاره به نامه دفتر مقررات صادرات و واردات و مکاتبه
دبیر کارگروه تنظیم بازار از لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج طی
امسال خبر داد.

 ۵۳۷هزار بیکار از یافتن شغل دلسرد شدند
تسنیم :بررسی های آماری نشان می دهد در سال  ۹۷حدود  ۵۳۷هزار نفر به دلیل دلسرد شدن و ناامیدی از پیدا کردن کار دیگر در جست و جوی
کار نرفتند .همچنین حدود  ۱۱٫۵میلیون نفر به دلیل اشتغال به تحصیل یا آموزش در جست و جوی کار نبودند.جمعیت کشور در سال  97نزدیک
به  81میلیون نفر برآورد شده است که حدود  14.1میلیون نفر زیر 10سال و  5.1میلیون نفر  65سال و بیشتر هستند.

نیروهای یمنی  37مقر ائتالف سعودی را به کنترل خود درآوردند
فارس :نیروهای ارتش و کمیتههای مردمی یمن در عملیات وسیعی به نام «وفاداری به شهدا» در مرز با عربستان  37مقر شبه نظامیان وابسته به
ائتالف سعودی را به کنترل خود درآوردند.

وزیر امور خارجه به  ۳کشور اروپایی سفر میکند
میزان :سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :سفر ظریف به سه
کشور اروپایی ،هفته آینده انجام میشود.سیدعباس موسوی
ادامه داد :این سفرها در چارچوب سفرهای دوجانبه بین ایران
و سه کشور اروپایی است که به زودی درباره جزئیات آن اطالع
رسانی خواهد شد.

