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دستور ترخیص برنجهای متوقف شده در گمرک صادر شد
قبادی ،معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت ،معدن و تجارت با ارسال نامهای به شرکت
بازرگانی دولتی ایران ،دستور ترخیص برنجهای وارداتی متوقف شده در گمرک را صادر
کرد .البته طبق این نامه واردکنندگان متعهد میشوند این برنجها را پس از فصل برداشت
برنج داخلی عرضه کنند.به گزارش ایسنا ،برخی تجار برنج اظهار کرده بودند که  ۱۵۰هزار
تن برنج وارداتی آن ها به دلیل تخصیص نیافتن ارز  ۴۲۰۰تومانی و ممنوع شدن واردات ،در
گمرک مانده و امکان ترخیص پیدا نکرده است.

آمادگی چینیها برای سرمایهگذاری در بنادر ایران
محمد راســتــاد ،رئیس سازمان بنادر و دریــانــوردی اعــام کــرد :با توجه به عقد تفاهم
خواهرخواندگی و مذاکرات صورت گرفته امید بسیاری وجود دارد که چینیها در حوزه
بنادر و دریایی ایران سرمایهگذاری کنند زیرا در طول سفرمان به این کشور مقامات چین
آمادگی خود را در این زمینه اعالم کردند .به گزارش ایسنا ،طی هفتههای گذشته رئیس
سازمان بنادر و دریانوردی با هیئت همراه به چین سفر کردند تا با آنها در حوزه بنادر و
دریایی مذاکراتی داشته باشند.

گام چهارم ایران در راستای کاهش تعهدات برجامی در حال طراحی است
به گزارش میزان ،موسوی ،سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری در پاسخ به
سوالی درباره اصرار ایران به انجام گام سوم کاهش تعهدات برجامی و امکان اجرای گام
چهارم از سوی ایران بیان کرد :ایران گام سوم را آغاز کرده و اجرا خواهد کرد و گام چهارم هم
در حال طراحی است ولی هنوز اتفاق خاصی در اجرای تعهدات اروپا نیفتاده است و اگر
اروپاییها در رفتار خود بازنگری نکنند ،گام چهارم هم اجرا میشود.وی با اشاره به تحرکات
دیپلماتیک اخیر بیان کرد :در روزهای اخیر در سطح وزیر خارجه و روسای قوا تحرکات دیپلماتیکی را شاهد
بودیم.

شناسایی و توقیف اموال کانادا در صورت رفع نشدن توقیف از اموال ایران
رئیس قوهقضاییه با اشاره به اقدام کانادا برای توقیف اموال ایران ،این اقدام را غیرقانونی و بر
خالف تمام میثاقهای بینالمللی دانست و تصریح کرد :چنین اقداماتی از سوی کشورهای
مدعی تمدن و احترام به حقوق کشورها بسیار تعجببرانگیز است و تأکید میکنیم دست از این
کارها بردارند زیرا ملت ما هرگز زیر بار زور نمیرود .به گزارش تسنیم ،رئیسی به کانادا هشدار
داد :در صورت رفع نشدن توقیف اموال ایران ،با همکاری معاونت بینالملل قوه قضاییه و وزارت
امور خارجه برای شناسایی و توقیف اموال کانادا از طریق نهادهای بینالمللی اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت و
به هیچ عنوان اجازه تضییع حقوق ملت ایران به هیچ کشوری داده نخواهد شد.

توقف تعهدات ایران در صورت اجرای کامل برجام توسط طرفهای مقابل قابل
برگشت است
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت :توقف جزئی تعهدات ایران در صورت اجرای موثر و
کامل برجام توسط اعضای باقی مانده در این توافق ،قابل برگشت است.به گزارش فارس،
صالحی که برای شرکت در کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به وین سفر
کرده است ،با حضور در این نشست و ایــراد سخنرانی ،ضمن تاکید بر نقش مهم انرژی
هستهای در چرخههای مختلف زندگی و دستاوردهای جمهوری اسالمی در این حوزه و
همچنین انتقاد از اجرا نشدن تعهدات طرفهای باقی مانده در برجام نسبت به یکجانبه گرایی و اقدامات
مخرب آمریکا در ضربه به چندجانبه گرایی و دستاوردهای مهم دیپلماسی در چند دهه گذشته هشدار داد.

مرکز آمار :درآمد مردم از هزینههای شان بیشتر شد
مرکز آمار ایران در گزارش جدیدی اعالم کرد :درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال
 ۹۷بهطور متوسط در ماه بهترتیب ۳۴۷هزار و  ۳۰۰تومان و ۱۵۵هزار و  ۴۰۰تومان بیشتر
از هزینهها بوده است.به گزارش تسنیم ،بر اساس نتایج طرحهای آمارگیری هزینه و درآمد
خانوارهای شهری و روستایی سال  1397هر خانوار شهری در کل سال بهطور متوسط 43
میلیون و  491هزار تومان درآمد و  39میلیون و  323هزار تومان هزینه داشته که معادل
متوسط ماهانه 3میلیون و  624هزار تومان درآمد و  3میلیون و  277هزار تومان هزینه است.
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یارانه  ۸۰۰هزار نفر قطع میشود

از تحریم هاست و مذاکرات در قالب گروه
 ۵+۱می توانست ادامه پیدا کند اما آمریکا
این توافقنامه را زیر پا گذاشت و ما یک بار
با وجــود آن که تحریم بودیم مذاکره کردیم
و دیگر تحت تحریم مذاکره نخواهیم کرد.
ربیعی تأکید کــرد :البته در ایــن سفر باب
مذاکره و دیپلماسی با کشورهای اروپایی باز
است و ما به دنبال آن هستیم که در این دیدار
منافع جمهوری اسالمی و مــردم کشورمان
تأمین شود.وی افزود :در صورتی که رئیس
جمهور آمریکا بتواند اعتماد را به ما برگرداند،
آن زمان می توانیم دربــاره مذاکره کردن یا
نکردن با آنان صحبت کنیم اما این که آنان

بگویند ما برای مذاکره آماده هستیم اما اقدام
عملی در راستای تعهدات شان انجام ندهند،
دردی را دوا نمی کند.ربیعی دربــاره موضع
دولت پیرامون حضور زنان در استادیومهای
ورزشی گفت :بنده در نشست هفته گذشته
بــه طــور کامل در ایــن بــاره صحبت کــردم و
اظهارات آقای واعظی مبنی بر این که شرایط
باید برای حضور بانوان در ورزشگاهها فراهم
شود ،با صحبتهای بنده در تناقض نیست
بلکه درباره حضور زنان در ورزشگاهها برخی
نگرانیها وجــود دارد که باید مرتفع شود.
وی تصریح کرد :البته دولت با حضور زنان
در استادیومها موافق است و وزیر ورزش و
جوانان شرایطی را فراهم کرده که زنان در
بازی ایران و کامبوج حضور داشته باشند و
قطع ًا بنده هم به همراه وزیر ورزش یا معاون
وی ،از ورزشگاهها بازدید خواهم کرد تا ببینم
چه تمهیداتی بــرای حضور زنــان اندیشیده
شده است.
سخنگوی دولت در واکنش به سؤالی مبنی بر
این که آیا حضور زنان در بازی ایران و کامبوج
گزینشی است یا خیر؟ گفت :برای حضور در
ت فروخته خواهد شد و همه
این بــازی ،بلی 
بانوان میتوانند در ورزشگاه حضور یابند و
گزینشی مطرح نیست.

از میان خبرها
روحانی در دیدار رئیس جمهور ترکیه:

امنیت آبراه های منطقه صرف ًا باید توسط کشورهای ساحلی تامین شود
رؤسای جمهور ایران و ترکیه روابط و همکاریهای دو کشور در زمینه
های گوناگون را دوستانه ،مستحکم و روبــه گسترش دانستند و بر
ضرورت تالش مسئوالن در راستای توسعه ،تقویت و تحکیم بیش از
پیش و همه جانبه مناسبات تهران-آنکارا و تسریع در روند اجرای
توافقات فیمابین در راستای تامین منافع دو ملت تاکید کردند.
به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم
والمسلمین دکتر حسن روحانی دوشنبه در حاشیه پنجمین دوره
اجالس سه جانبه سران ایران ،روسیه و ترکیه ،با «رجب طیب اردوغان»
رئیس جمهور ترکیه دیدار کرد و درباره مسائل و موضوعات مختلف

اخبار

روی خط سیاست

سخنگوی دولت:

سخنگوی دولــت ،دیــروز در نشست خبری
درخصوص حذف یارانه دهک های باال گفت:
مجلس تصمیم گرفته بود سه دهک حذف
شود یعنی چیزی حدود سی میلیوننفر که
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم ها
تصمیم گیری در مورد سه دهک امری دشوار
است .به گزارش مهر ،علی ربیعی ادامه داد:
اصل حذف یارانه افراد ثروتمند ادامه دارد و
قولی که وزیر کار داد که در مهر اقداممی شود
اجرایی خواهد شد و در این امر به طبقات
ضعیف و متوسط فشار وارد نخواهد شد.
وی اظهارکرد :یارانه چند درصــد از دهک
های باال در مرحله اول در مهر حذف خواهد
شد یعنی چیزی حــدود  ۸۰۰هــزار نفر را
شامل می شــود ،همچنین بــرای اعتراض و
پاسخگویی هم تمهیداتی اندیشیده شده
است.
سخنگوی دول ــت گــفــت :رئیسجمهور در
جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی اعالم کرد
که پیش از صدور حکم و اثبات اتهام ،صفت
«مفسد» به کسی اطــاق نشود و رئیس قوه
قضاییه هم پذیرفت.
سخنگوی دولت با اشاره به سفر قریب الوقوع
رئیس جمهور به نیویورک تصریح کرد :بحث
اصلی ما بازگشت به برجام و شرایط قبل
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دوجانبه ،منطقهای و بین المللی گفت و گو و تبادل نظر کردند .رئیس
جمهور در این نشست با تقدیر از میزبانی شایسته و مهمان نوازی دولت
و ملت ترکیه در برگزاری پنجمین اجــاس سه جانبه ایــران ،ترکیه
و روسیه با محوریت موضوع سوریه ،اظهار امیدواری کرد :این سفر
موجب خیر و برکت برای دوملت ،منطقه و به ویژه در راستای منافع
مردم سوریه شود .رئیس جمهور تاکید کرد :امنیت آبراه های منطقه
صرف ًا باید توسط کشورهای ساحلی تامین شود و حضور نیروهای
آمریکایی و دعوت آنها از سایر کشورها برای حضور در منطقه فقط
موجب افزایش مشکالت و تنشهای موجود خواهد شد.

اتحادیه اروپا خواستار خویشتن داری درباره حمله اخیر به آرامکو شد
باشگاه خبرنگاران جوان :پس از حمله شنبه به تأسیسات نفتی شرکت آرامکوی عربستان که منجر به توقف تولید  ۵۰درصدی نفت این کشور شد،
اتحادیه اروپا طرفهای درگیر در این حادثه را به خویشتن داری دعوت کرد.

آغاز اعتصاب غذای  ۱۰۰اسیر فلسطینی در
زندانهای رژیم صهیونیستی
مهر :دفتر اطــاع رسانی اخبار اســرای فلسطینی اعــام کرد:
حدود  ۱۰۰اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی از
صبح دیروز دست به اعتصاب غذای نامحدود زده اند.بر اساس
این گــزارش ،اعتصاب غــذای اســرای فلسطینی در اعتراض به
بی توجهی مسئوالن صهیونیستی به توافقات صورت گرفته در
خصوص سیستم های پارازیتی سرطان زا انجام می شود.

یایرانادامهمیدهد
آژانسبهنظارتخودبربرنامههستها 
مــیــزان :دبــیــر کــل مــوقــت آژانـــس بینالمللی انـــرژی اتــمــی در
جــریــان شصتوسومین کنفرانس عمومی ســاالنــه ایــن نهاد
گفته است که آژانــس به نظارت خود بر برنامه هستهای ایران
ادامه میدهد«.کورنل فروتا» طی اظهاراتی در مراسم آغاز این
کنفرانس گفته است :پایبندی ایران به توافقها و پادمانهای
مرتبط با فعالیت هستهای بسیار مهم است.

ترامپ به پیونگ یانگ دعوت شد
مهر :روزنامه «جونگانگ ایلبو» کره جنوبی به نقل از منابع آگاه
گزارش داد :کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی در نامهای که ماه
میالدی گذشته (آگوست) خطاب به دونالد ترامپ رئیسجمهور
آمریکا نوشت از وی برای سفر به پیونگ یانگ دعوت کرد.

هشدار یمن به اتباع خارجی در عربستان
فارس« :یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن توضیحاتی
را دربــاره عملیات «موازنه بازدارندگی (شماره) دو» که علیه دو
پاالیشگاه «بقیق» و «خریص» انجام شد ،ارائه کرد.وی گفت :این
عملیات به وسیله پهپادهایی صورت گرفته است که با موتورهای
مختلف از جمله موتور معمولی و موتور جت کار میکنند .وی در
ادامه به شرکتها و خارجیهای مشغول در تأسیسات سعودی که
توسط ارتش یمن هدف قرار گرفته است ،هشدار داد این اماکن را
ترک کنند زیرا در تیررس یمن هستند و ممکن است هر لحظه هدف
قرار بگیرند.

از گوشه و کنار

ریاست سازمان خصوصیسازی به «صالح» سپرده شد

تسنیم :طی حکمی از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی ،علیرضا
صالح معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور و قائم مقام فعلی
صندوق توسعه ملی به سمت معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان
خصوصی سازی منصوب شد.

حکم  ۲عضو گروهک تروریستی صادر شد
باشگاه خبرنگاران جـــوان :حجت االســـام علی مــوحــدی راد
دادستان عمومی و انقالب سیستان و بلوچستان گفت :حکم
 ۲نفر از اعضای گروهکهای تروریستی به نــامهــای «امین.
ب» و «عبدالحکیم .ک» به اتهام محاربه ،عضویت و همکاری با
گروهکهای تروریستی از سوی دادگاه انقالب زاهدان ( ۱۰سال
حبس و اعدام) صادر شده اما غیرقطعی است.

