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ربیعی وزیر نماند
جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی به ریاست علی الریجانی و با دستور کار استیضاح
علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از رأی گیری ،ربیعی وزیر نماند.
به گزارش ایسنا صبح دیروز در حالی که جلسه علنی مجلس شورای اسالمی با دستور
استیضاح وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آغاز شده بود ،در پی اعتراض جمعی از نمایندگان
به عدم رعایت تشریفات قانونی در مورد استیضاح و عدم بررسی آن در جلسه کمیسیون
موضوع احتمال منتفی شدن استیضاح وزیر کار مطرح شد.به این ترتیب قرار بود  ۱۱نفر از نمایندگان به عنوان
متقاضی استیضاح وزیر کار در این جلسه صحبت کنند اما با آغاز جلسه هیچ کدام حاضر به صحبت در مخالفت
با وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نشدند.

ظریف :آمریکاییها هیچگاه صداقت نداشتهاند
به گزارش ایسنا ،محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه جلسه هیئت دولت
در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که با توجه به صحبتهای رئیس جمهور مبنی بر
اینکه آمریکاییها برای مذاکره با ایران صداقت نشان داده اند و غرامتهای مداخالت 60
سالهشان را در ایران پرداخت کرده اند و اینکه آیا به اعتقاد وی آن هاچنین صداقتی را نشان
خواهند داد یا خیر؟ گفت :آمریکاییها هیچ گاه در این حوزه صداقت نداشتند و حرکت آقای
ترامپ یک حرکت تبلیغاتی بود.

آلمان :برای برجام می جنگیم
وزیــر امــور خارجه آلمان با تاکید بر ضــرورت و اهمیت حفظ برجام ،تصریح کــرد :برای
ماندگاری توافق هسته ای می جنگیم زیرا آن را قراردادی بین المللی همسو با منافع خود و
به سود امنیت منطقه می دانیم.به گزارش ایرنا ،هایکو ماس در گفت و گو با روزنامه آلمانی
«پاسائور نویِن ِپرسه» اظهار کرد :وجود توافق هسته ای با ایران بهتر از نبود آن است.

ستاد بودجه  98تشکیل شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :برای این که سازمان برنامه و بودجه بتواند در مهلت
قانونی الیحه بودجه را به مجلس تقدیم کند ستاد بودجه  98تشکیل شد و نخستین جلسه آن
بعدازظهر امروز برگزار می شود.به گزارش ایرنا« ،محمدباقر نوبخت» افزود :با توجه به این که
سازمان برنامه و بودجه باید زودتر الیحه را به دولت بدهد ،این ستاد تشکیل شد.

قیمتها در بازار خودرو نزولی شد
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران از نزولی شدن قیمتها در
بازار خودروهای داخلی و وارداتی به دنبال اجرای بسته جدید ارزی دولت خبر داد.سعید موتمنی
در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به این که در همین چند روز قیمت خودروهای داخلی به طور
میانگین  ۱۸درصد و خودروهای وارداتی  ۶درصد کاهش یافته است ،خاطرنشان کرد :دلیل
نزولی شدن قیمت ها در بازار خودرو ،معرفی و اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت است.

آغاز توزیع سکههای پیش فروش شده  ۶ماهه
مسئول ارتباط با رسانههای بانک مرکزی از آغاز توزیع سکههای پیش فروش شده  ۶ماهه از
دیروز در شعب منتخب بانک ملی خبر داد .به گزارش صداوسیما ،مریم آقایی با اشاره به
ادامه روند تحویل سکه ها تا  16آبان ماه افزود :مشتریان با ارائه رسید مشتری و کارت
شناسایی می توانند سکه های شان را تحویل بگیرند.وی تعداد سکه های پیش فروش شده
در حال تحویل را  2میلیون و  600هزار قطعه دانست و گفت :پیش بینی می شود با ورود
سکه های جدید به بازار نوسانات اخیر کاهش یابد.

سقف ارز مسافرتی  ۵۰۰۰یورو شد
با ابالغ بانک مرکزی امکان خرید ارز برای  ۲۳نوع مصرف خدماتی از صرافیهای مجاز وجود
دارد و مسافران میتوانند تا سقف  ۵۰۰۰یورو برای سفر به کشورهای دیگر ارز خریداری کنند.به
گزارش صداو سیما ،با تصمیم هیئت دولت خرید و فروش ارز از روز سه شنبه دوباره آزاد شد و
صرافیها به چرخه فعالیت بازگشتند .در راستای اجرایی شدن بسته سیاست ارزی بانک مرکزی
دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافیهای مجاز را اعالم کرد.
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رئیس جمهور در دیدار وزیر امور خارجه کره شمالی:

آمریکای نامطمئن و غیرقابل اعتماد
به هیچیک از تعهدات خود پایبند نیست
رئیس جمهور ،برقراری صلح و امنیت کامل در منطقه شبه جزیره کره را
خواست جمهوری اسالمی ایران دانست و با بیان این که تحوالت شبه
جزیره کره برای تهران حائز اهمیت است ،تصریح کرد :اراده تهران بر
توسعه و گسترش مناسبات و همکاریهای همه جانبه بینالمللی از
جمله با پیونگ یانگ است.
به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم
روحانی روز چهارشنبه در دیدار «ری یونگ هو» ،وزیر امور خارجه کره
شمالی با اشاره به روابط دوستانه و صمیمانه تهران – پیونگ یانگ در
طول دهههای گذشته ،گفت :ایران و کره شمالی در بسیاری از مقاطع
حساس بینالمللی و مجامع جهانی دیدگاههای مشترکی داشته اند
و همواره از یکدیگر حمایت کردهاند .رئیس جمهور با اشاره به خروج
یک جانبه آمریکا از برجام به عنوان توافقی بینالمللی ،گفت :عملکرد
دولت آمریکا در این سالها به گونهای بوده که امروز آمریکا به عنوان
کشوری نامطمئن و غیرقابل اعتماد در جهان شناخته می شود که به
هیچیک از تعهدات خود پایبند نیست.
دکتر روحانی خاطر نشان کرد :در شرایط کنونی ،کشورهای دوست
باید با توسعه روابــط و گسترش مناسبات و همکاریها در مجامع
بینالمللی در کنار یکدیگر قرار داشته باشند.
«ری یونگ هو» ،وزیر امور خارجه کره شمالی نیز با اشاره به روابط
دوستانه و صمیمی تهران  -پیونگ یانگ و مواضع و دیدگاههای
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اخبار

روی خط سیاست
شرکت دانمارکی  ۲۰۰نفر را اخراج میکند
مهر :شرکت مهندسی «هالدور توپسو» اعالم کرد که به دلیل
تحریمهای ضدایرانی واشنگتن ۲۰۰ ،نفر از  ۲۷۰۰نفر کارمند
خود را اخراج می کند.

سازمانملل خواستار دسترسی کامل به ایالت راخین
در میانمار شد
مهر :دو نهاد وابسته به سازمان ملل در بیانیه مشترکی خواستار
دسترسی کامل بــه ایــالــت راخــیــن (محل سکونت مسلمانان
روهینگیا) شدند.

مسببان حادثه اردوی گرجستان تحت تعقیب قرار
می گیرند

مشترک دو کشور دربــاره مسائل گوناگون منطقهای و بینالمللی،
گفت :سیاست راهبردی کره شمالی توسعه روابط با جمهوری اسالمی
ایران و مقابله با یک جانبهگرایی است.
وزیــر امــور خارجه کره شمالی خــروج آمریکا از برجام و تالش برای
بازگرداندن تحریمها علیه ایران را اقدامی نادرست و برخالف موازین
بین المللی دانست و ضمن ارائــه گزارشی از مذاکرات کره شمالی
با آمریکا در سنگاپور و تحوالت شبه جزیره کــره به رئیس جمهور
کشورمان ،توسعه روابط مقامات عالی رتبه دو کشور را در گسترش
مناسبات و همکاری های فی مابین حائز اهمیت دانست.

از میان خبرها

ایرنا :بطحایی ،وزیر آموزش و پرورش در خصوص درگذشت دو
دانــش آمــوز یــزدی در اردوی یک مدرسه فوتبال در گرجستان
گفت :پیگیری هایی را در وزارتخانه ،وزارت دادگستری و امور
خارجه بــرای تحت تعقیب قـــراردادن مسببان و ســوء استفاده
کنندگان از این موضوع انجام می دهیم.

سفر مکرون به سرزمین های اشغالی لغو شد
ایرنا :امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پس از برنامه ریزی
برای سفر به سرزمین های اشغالی طی ماه های گذشته و سپس
به تعویق انداختن آن تا ماه نوامبر ،سفر خود را لغو کرد.

از گوشه و کنار
خبر بازداشت مدیران موسسه کاسپین تکذیب شد

صداوسیما :خبر بازداشت مدیران موسسه اعتباری کاسپین با عنوان
« بازداشت مدیران سه موسسه مالی و اعتباری» تکذیب شد.

رئیس جمهور شنبه آینده به قزاقستان سفر می کند

سکه همچنان حباب دارد

حجت االسالم روحانی رئیس جمهور کشورمان برای شرکت در اجالس سران کشورهای ساحلی دریای خزر به قزاقستان سفر می کند .به
گزارش ایسنا ،پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور مهم ترین برنامه رئیس جمهور در این سفر  ۲روزه را شرکت در
اجالس سران کشورهای ساحلی دریای خزر اعالم کرد که طی آن ،عالوه بر بیانیه مشترک ،چندین سند مهم و راهبردی همکاری در حوزه دریای
خزر توسط مقامات  ۵کشور ساحلی امضا خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  :رئیس اتحادیه طال و سکه گفت :هر
قطعه سکه  ۶۸۰هزار تومان حباب دارد و این در حالی است
که هفته گذشته هر قطعه سکه تا یک میلیون و  ۳۰۰هزار تومان
حباب داشت.

۲۴متهم پروندههای ارز و تلفن همراه به زودی محاکمه میشوند

ترکیه به خرید گاز از ایران ادامه میدهد

دادستان تهران گفت :در پروندههای ارزی و تلفن همراه تاکنون  ۲۳فقره کیفرخواست صادر کرده که به موجب آن  ۲۴متهم تحت تعقیب قضایی
قرار گرفته اند و به زودی در دادگاه محاکمه خواهند شد.به گزارش مهر دکتر جعفری دولتآبادی با تاکید بر این که رسیدگی به این پروندهها در
شعب ویژه دادسرا با سرعت و دقت در حال انجام است ،از بازداشت  ۶۵نفر و ممنوعالخروجی  ۱۰۶نفر از متهمان این پروندهها خبر داد و افزود:
از این تعداد  ۵۳متهم درخصوص پروندههای ارزی و واردات گوشی تلفن همراه و  ۱۲نفر درخصوص واردات اتومبیل بازداشت شدهاند.

میزان :فاتح دونمز ،وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفت :ترکیه
به خرید گاز طبیعی از ایران ادامه میدهد.

بررسی الیحه مطبوعات و خبرگزاری ها در دستور کار هیئت دولت قرار گرفت
هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت االسالم روحانی رئیس جمهور ،الیحه مطبوعات و خبرگزاریها را با توجه به تحوالت
گسترده در فضای رسانهای و لزوم رفع کاستیهای قانون مطبوعات مصوب  ۱۳۶۴در دستور کار خود قرار داد.الیحه مذکور با هدف انسجام و
یکپارچگی قوانین و مقررات رسانه ای و تأمین آزادی مسئوالنه رسانه ها خصوصا جهت مقابله با فساد و ایجاد شفافیت تهیه شده است.همچنین
دولت به منظور تکمیل طرح احداث تونل خوانسار به بوئین و میاندشت ،با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر
افزایش اعتبار به مبلغ  50میلیارد ریال برای طرح مذکور موافقت کرد .هیئت دولت در ادامه ،به بررسی وضعیت شرکت های دولتی زیان ده در
سال مالی  1395پرداخت و در خصوص ضرورت تداوم برخی از آن ها و قرار گرفتن برخی دیگر در فهرست واگذاری یا انحالل تصمیم گیری کرد.

دماسنج شاخص  ۲۰۶۲واحد ُافت کرد
میزان :شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معامالت هفدهمین
روز مرداد ماه با کاهش بیش از  ۲۰۶۲واحدی به پله  ۱۳۱هزار و
 ۵۲۱واحدی سر خورد.

ژاپنی ها برای ورود توفان شانشان آماده می شوند
صدا و سیما:ژاپنی ها برای ورود توفان شانشان آماده می شوند.
توفان شانشان به سمت سواحل شرقی اقیانوس آرام در ژاپن
نزدیک می شود.

