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بسته حمایتی اقشار ضعیف نهایی شده است
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :بسته حمایتی اقشار ضعیف جامعه در حوزه حمایت
های غذایی ،اقتصادی و مالی نهایی و آماده شده است و گزارش آن در جلسه ستاد اقتصاد
مقاومتی ارائه می شود.به گزارش ایرنا « ،نوبخت» افزود :امیدواریم بتوانیم به کمک بسته
حمایتی ،بار نوسانات بازار ارز را تا حد مقدور کاهش دهیم.

خودروسازان به دنبال آزادسازی قیمتها
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی گفت :خودروسازان و قطعهسازان برای خروج خودرو
از شمول قیمتگذاری دستوری ،جلساتی را با مسئوالن دولتی مربوطه در یکی ،دو هفته
اخیر برگزار و درخواست خود را برای آزادسازی قیمت خودرو ارائه کردهاند.محبینژاد در
گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :اکنون که نرخ دالر در بازار ثانویه به حدود  ۹۰۰۰تومان
رسیده است قیمت قطعات تولیدی و تحویلی به خودروسازان همچنان بر مبنای دالر ۳۲۰۰
تومانی چند سال پیش محاسبه میشود.

کاهش بهای جهانی طال به پایین ترین قیمت  18ماهه
قیمت طال در بازارهای جهانی صبح چهارشنبه به کمترین سطح خود از ژانویه 2017
(بهمن  )1395کاهش یافت .به گــزارش ایرنا ،رکوردزنی شاخص دالر و رسیدن آن به
باالترین سطح خود در  13ماه گذشته ،عامل افت دیروز قیمت فلز زرد بود.قیمت آنی یا نقد
طال بامداد دیروز در بازار لندن با رسیدن به سطح هزار و  190دالر و  77سنت در هر اونس،
کمترین مقدار خود از اواخر ژانویه  2017را ثبت کرد اما سپس اندکی افزایش یافت و در
ساعت  01:10به وقت گرینویچ فقط با یک دهم درصد کاهش نسبت به آخرین قیمت سه شنبه ،به هزار و 192
دالر و  11سنت در هر اونس رسید.

سهم ایران از فضای سرزمینی دریای خزر به  15مایل رسید
رئیس سازمان شیالت ایران گفت :مطابق کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر ،سهم
ایران از منطقه سرزمینی از  10مایل به  15مایل رسید که به همراه  10مایل انحصار ماهی
گیری برای کشورمان ،این میزان به  25مایل افزایش یافت .به گزارش ایرنا« ،حسن صالحی»
افزود :پیش از این ،براساس تفاهم نامه  1940بین ایران و شوروی سابق ،سهم سرزمینی
ایران از دریای خزر 10مایل بود.

ساعت  ۱۶تا  ۲۴بیشترین زمان وقوع تصادفات
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت ۴۶ :درصد تصادفات جادهای
تیر ماه بین ساعت  ۱۶تا  ۲۴رخ داده است .به گزارش میزان ،سرهنگ رحمانی افزود :پس
از آن ساعت  ۱۲تا  ۱۶با سهم  ۱۹درصد ۸ ،تا  ۱۲با سهم  ۱۷درصد و یک تا  ۴با سهم ۱۰
درصد در رتبههای بعدی بیشترین ساعات تصادفات جادهای تیر ماه قرار دارند.

تایید کلیات طرح «اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان»
سخنگوی شــورای نگهبان از تایید کلیات طــرح اصــاح قانون ممنوعیت به کارگیری
بازنشستگان در هیئت عمومی شــورای نگهبان خبر داد.بــه گــزارش ایسنا ،عباسعلی
کدخدایی با بیان اینکه طرح اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دو جلسه
هفته گذشته و این هفته شورای نگهبان مورد بررسی و بحث قرار گرفت و اکثریت اعضا با
کلیات این قانون موافق بودند ،اظهار کرد :امیدواریم این قانون به زودی اجرایی شود اما دو
سوال و ابهام جدی در رابطه با این قانون باقی مانده بود که قرار شد از نمایندگان محترم جویا شوند و رفع ابهام
شود و در نهایت شاهد اجرایی شدن آن باشیم.

دخالتی در نرخ ارز نداریم
رئیس کل بانک مرکزی گفت« :همانطور که از ابتدا گفته ایم ،در نرخ ارز دخالت نمی کنیم و بازار
در این خصوص تصمیم می گیرد ».به گزارش ایرنا« ،عبدالناصر همتی» افزود« :کار اصلی تعادل
بخشی ارزی ما «بازار ثانویه» است و این بازار به تدریج عمق می یابد».وی افزود« :قبول داریم که
قیمت های ارز در بازار ثانویه برای واردکنندگان قابل قبول نیست؛ صادرکنندگان نیز باید متوجه
این موضوع شوند که با این قیمت ها خریداری ندارند و باید نرخ ها کاهش یابد».
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اظهارات رئیس جمهور درباره
مذاکرات مربوط به دریای خزر
رئیس جمهور ،تالش برای افزایش تولید ،صادرات و اشتغال در کنار
تنظیم بازار و شفاف سازی امور را باالترین عبادت دانست و به بانک
مرکزی  ،گمرک و وزیران کابینه دستور داد تمام فعالیت های خود را
به مردم گزارش و اطالع دهند تا بدانند ارز به چه کسانی داده و چگونه
هزینه می شود.
به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی ریاست جمهوری ،حجت االســام
روحانی در جلسه هیئت دولت گفت :بیش از  20سال است که مذاکره
درباره مسائل دریای خزر بین  5کشور ساحلی آن جریان دارد .بخشی
از مسائل را حل کردیم و بخشی از مسائل هم باقی مانده است .بر سر
بخشی از مسائل ،کشورهای شمالی دریا توانستند با هم توافق کنند.
روسیه که روزی بخش اعظم دریای خزر را متعلق به خود می دانست،
امروز به سهم  17درصدی از این دریا اکتفا کرده است .بر سر تقسیم
قسمت شمالی دریــا و زیربستر آن کشورهای روسیه ،قزاقستان و
آذربایجان با هم توافق کردند و سهم روسیه  17درصد از مجموع دریا
شد.
رئیس جمهور تصریح کرد :در قسمت جنوب دریا ،بین ترکمنستان،
ایــران و آذربایجان هنوز مسائلی وجود دارد .با آذربایجان توافقات
خوبی داشتیم که در حال اجرا هستند اما هنوز بخشی از این مسائل
حل نشده است .دکتر روحانی با بیان این که در این مذاکرات و توافق
حاصل از آن ،در بخش امنیت ملی دستاورد بسیار بزرگی داشتیم،
خاطرنشان کرد :توطئه آمریکاییها و حتی ناتو این بود که در ساحل
آب های خزر حضور یابند و سربازان شان آن جا پیاده شوند و پوتین
سربازان شان و ناوچه ،هلیکوپتر و پایگاههای شان به ساحل دریای
خزر برسد .اما در این توافق ایجاد پایگاه نظامی و حضور شناورهای
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روی خط سیاست
دعوت «پوتین» از «اون» برای سفر به مسکو
ایسنا :پوتین ،رئیس جمهور روسیه آمادگی خود را برای دیدار با
کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی و گفت و گو درباره روابط دو
جانبه و مسائل منطقهای اعالم کرد.

موعد قانونی حضور رئیسجمهور در مجلس مشخص
نشده است
ایسنا :حسینعلی امیری ،معاون پارلمانی رئیسجمهور گفت :با
توجه به آیین نامه داخلی مجلس از زمان اعالم وصول سوال از
رئیسجمهور ،او یک ماه فرصت دارد در مجلس حاضر شود؛ هنوز
تاریخ حضور او در مجلس مشخص نیست.

حکم قطعی غالمحسین کرباسچی صادر شد
خارجی در دریای خزر ممنوع و توافق شد که هر کشتی که بخواهد در
این دریا سیر کند ،حتم ًا باید تحت پرچم یکی از  5کشور ساحلی باشد.
وی با اشاره به این که توافق کردیم که سرزمین هیچ کشوری نمیتواند
علیه کشور ساحلی دیگری مورد بهرهبرداری قرار گیرد ،گفت :همچنین
توافق کردیم که ایــران باید امتیازات خاصی برای خط مبدأ ساحلی
خودش بگیرد و تا  15مایل از خط مبدأ ،دریای سرزمینی ایران و تا 10
مایل بعد ،منطقه ماهیگیری اختصاصی است.
بر اساس این توافق همچنین کشتیهای ایــران میتوانند در سراسر
این دریا رفت و آمد کنند و میتوانیم از ظرفیتهای بندری ،گردشگری
و اقتصادی این دریا استفاده و بهرهبرداری کنیم.وی با اشاره به این که
پس از بیست و چند سال مذاکره ،شاید  30درصد مسئله را تا امروز حل
و فصل کردیم و حل و فصل بقیه مسائل ،باقی مانده است ،افزود :باید
مذاکرات را ادامه دهیم ،چرا که راهی جز این وجود ندارد؛ باید با گفت و
گو و مذاکره مسائل را حل و فصل کنیم.

از میان خبرها
واکنش «منتظری» به نامه برخی وزیران برای رفع فیلتر برخی شبکهها
دادستان کل کشور گفت ۶ :وزیر از من خواستند برای رفع فیلتر برخی شبکهها جلسه بگذاریم ولی من نرفتم و قبول نکردم زیرا شریک در جرم
خواهم شد.به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم منتظری در سومین همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی گفت :برخورد با همه آسیبها در
جامعه تنها بر عهده قوه قضاییه نیست زیرا دو قوه دیگر و هدایتگران افکار جامعه هم مسئول اند .وی افزود :امروز استفاده از فضای مجازی و بهره
گیری از این فناوری نوین در سراسر دنیا یکی از مسائل بسیار مهم و الزم است خود را به روزرسانی و از متخصصان امر استفاده کنیم.

داعش ،جانشین ابوبکر بغدادی را معرفی کرد
باشگاه خبرنگاران جوان :در پی انتشار گزارشهایی از مرگ بالینی سرکرده گروه تروریستی داعش ،این فرقه گزینه اصلی جانشینی وی را معرفی
کرد .به گفته برخی منابع داعش« ،ابوعثمان التونسی» یکی از گزینه های پیشنهادی اعضای ارشد این گروه تروریستی است که به رغم اختالفات
شدیدی که بر سر انتخاب او وجود دارد ،از بخت باالیی برای کسب عنوان بغدادی برخوردار است.

دادگاه ترکیه با لغو حبس خانگی کشیش آمریکایی مخالفت کرد
وکیل کشیش آمریکایی جنجالی اعالم کرد که یک دادگاه ترکیه با درخواست استیناف اندرو برانسون برای لغو حبس خانگی و ممنوعالسفری وی
مخالفت کرده اما یک دادگاه دیگر هنوز حکمش را صادر نکرده است.به گزارش ایسنا ، ،اندرو برانسون ،یک کشیش آمریکایی است که با اتهامات
تروریسم در ترکیه محاکمه میشود .پرونده او اکنون در کانون یک بحران دیپلماتیک است که میانه ترکیه و ایاالت متحده را به هم زده و موجب
سقوط ارزش لیر شده است.

میزان :حکم قطعی پرونده غالمحسین کرباسچی صادر و برای
اجرا ابالغ شد .به گزارش میزان ،غالمحسین کرباسچی که به
جرم تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقالب اسالمی اصفهان محاکمه
شده بود بعد از محکومیت ،به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

از گوشه و کنار
حساب های کاربری اینستاگرام هک شدند

مهر :طی روزهای اخیر صدها حساب کاربری اینستاگرام با وجود
فعال بودن احراز هویت دومرحله ای هک شده اند .این در حالی است
که این شبکه اجتماعی اعالم کرده مشغول بررسی مشکل است.

آغاز موج حرکت افغان ها به سوی اروپا
مهر :برآوردها حاکی از آن است که دست کم رقمی بین  ۸۰۰هزار تا
یک میلیون نفر از اتباع افغانستانی ساکن ایران در تدارک مهاجرت از
ایران هستند و در آینده ای نزدیک راهی اروپا خواهند شد.

یارانه مردادماه امشب واریز میشود
میزان :هشتاد و هشتمین مرحله یارانه نقدی مربوط به مرداد
ماه امسال ساعت  ۲۴پنجشنبه  25مرداد به حساب سرپرستان
خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد شد.

 ۳۰۰کشیش به آزار جنسی کودکان متهم شدند
میزان :مقامات پنسیلوانیا گزارشی منتشر کردند که شامل فهرستی
از  ۳۰۰کشیش متهم به سوء استفاده جنسی و تالش کلیسای
کاتولیک برای مخفی کردن این موضوع به مدت چند دهه است.

احتما ً
ال از تعهدات برجامی بکاهیم
مهر :کمالوندی ،سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت :باید در
برجام توازنی بین تعهدات و مزایا وجود داشته باشد و اگر تعهدات
خود را انجام دهیم ولی مزایایی نباشد ادامه برجام معنا ندارد و
ممکن است از تعهدات بکاهیم.

ترکیه ،تعرفه کاالهای آمریکایی را دوبرابر کرد
ایرنا :رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه با صدور دستوری
تعرفه گمرکی برخی کاالهای وارداتی از آمریکا را دوبرابر کرد.

