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رئیس جمهور به سازمان ملل می رود
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :رئیس جمهور به سازمان ملل عزیمت خواهد کرد و این
فرصت مغتنمی است که بتوانیم در سطح ریاست جمهوری و وزیر خارجه دیدارهای متعددی
با سایر مقامات در حاشیه اجالس داشته باشیم.به گزارش ایرنا ،بهرام قاسمی در نشست
خبری با رسانه ها ،در پاسخ به این که در برخی رسانه ها مطلبی منتشر شده مبنی بر اختالف
نظر میان رئیس جمهور و ظریف درباره حضور در مجمع عمومی سازمان ملل افزود :این
مطلب نادرست است.وی ادامه داد :وزارت امور خارجه بر اساس مصالح و مقتضیات و پارامترهای موجود حول
این اجالس تصمیم گیری خواهد کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه یــادآور شد :حضور در مجمع عمومی
سازمان ملل موضوع جدیدی نیست و مسبوق به سابقه و فرصت مهمی برای استفاده از ابزار دیپلماسی و بیان
دیدگاه های ایران و دیدارهای جانبی برای شنیدن نظرات کشورهاست.قاسمی در پاسخ به این که در جلسه
شورای امنیت سازمان ملل چه کسی از سوی ایران حضور خواهد یافت و اهمیت حضور در این جلسه چه میزان
است؟ گفت :درخصوص جلسه شورای امنیت سازمان ملل نظرات مختلفی مطرح می شود که صاحب نظران
می توانند دیدگاه های خود را داشته باشند و پدیده مبارکی است که می تواند به مسئوالن ذی ربط در گرفتن
تصمیم کمک کند اما سیاست وزارت خارجه منافع کشور است.

وام بانکی کشاورزان خسارت دیده تا سه سال امهال می شود

منعکس شود.

بانک مرکزی اعالم کرد :تسهیالت بانکی دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث
غیرمترقبه در سال زراعی 1397 1396-به مدت سه سال امهال می شود .به گزارش ایرنا،
این بانک بر اساس بند (خ) ماده « »33قانون برنامه ششم توسعه در ابالغیه ای از بانک ها
خواسته از طریق کارگروه مندرج در مصوبه دولت ،مشموالن واجد شرایط امهال تسهیالت را
معرفی کنند تا مراتب برای تامین هزینه سه ساله امهال به سازمان برنامه و بودجه کشور

مجلس با رفع توقف ثبت سفارش خودرو موافقت نمیکند
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت :برخی در مجلس به دنبال در دستور قرار
دادن طرح رفع توقف ثبت سفارش خودرو هستند اما بعید میدانم قاطبه نمایندگان مجلس
با آن موافقت کنند .رمضانعلی سبحانیفر در گفتوگو با ایسنا ،افزود :طرح رفع توقف ثبت
سفارش خودرو چندی قبل توسط برخی نمایندگان مجلس تهیه شد حتی برای بررسی به
کمیسیون صنایع و معادن هم آمد ولی در آن جا رد شد.

سفارت ایران در یونان مورد تعرض قرار گرفت

رسانههای یونانی روز دوشنبه گزارش دادند :اعضای یک گروه «آنارشیست» به سفارت ایران
در یونان تعرض کردهاند .به گزارش تسنیم ،وبسایت "گریک ریپورتر" گزارش داد :اعضای
گروه هرج و مرج طلب "روویکوناس" صبح دوشنبه با قوطیهای رنگ این حمله را انجام
دادهاند.تعرضکنندگان حدود  10نفر بودند و بعد از انجام این حمله با موتورسیکلت از
صحنه متواری شدند.

بازار ارز نیمه تعطیل شد
همزمان با نزدیک شدن به ایام تاسوعا و عاشورای حسینی ،بازار ارز نیز مانند بازار طال نیمه
تعطیل شد.به گزارش تسنیم ،بازار طال طبق تصمیم بازاری ها از روز گذشته تا اول مهر ماه
تعطیل شده است.علت تعطیلی بازار تهران ،عزاداری ایام محرم و نزدیک شدن به تاسوعا و
عاشورای حسینی است ،همه ساله بازار در این ایام تعطیل می شود.همزمان با تعطیلی بازار
طال ،خبر رسیده که بازار ارز در خیابان فردوسی و منوچهری به حالت نیمه تعطیل درآمده و
خرید و فروش خیلی کم انجام می شود.

نشست اعضای برجام دوم مهر در نیویورک برگزار می شود

ایرنا :یک مقام دیپلماتیک روس بدون ذکر نام به خبرگزاری تاس گفت :کشورهای عضو
برجام بدون آمریکا روز  24ماه سپتامبر (دوم مهر) در نیویورک نشست برگزار می کنند و
فدریکا موگرینی مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آن شرکت می کند.
شرکت کنندگان روسیه ،چین ،انگلیس ،فرانسه ،آلمان و ایران هستند و این جلسه در
حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار خواهد شد.
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سرنوشت برجام یکی از مهم ترین نگرانی های
جهانی است

تهدیدات تروریسم است ،مرتبط است.
وی با اشــاره به حمایت قوی ایــران از ایجاد
منطقه ای عــ�اری از ســ�اح هـســتــ�های در
خاورمیانه از سال 1974تاکنون ،ابرازکرد:
نــمــیتــوان ب ـیتــوجــهــی عــمــدی بــرخــی از
کشورها نسبت بــه تهدید واقــعــی ناشی از
امتناع لجبازانه رژیــم اسرائیل از پیوستن
به معاهده عدم اشاعه هستهای و در اختیار
گرفتن زرادخــانــه هستهای قابلتوجه و رد
هرگونه بازرسی آژانــس بینالمللی انــرژی
اتمی را شماتت نکرد.این در حالی است که
به گفته صالحی ،در مــورد برنامه هستهای
ایــران ،همانطوری که در گــزارش مدیرکل
نیز آمــده اســت ،قویترین سیستم راستی
آزمایی درمقایسه با سایر نقاط جهان درحال
اجراست .اینیکی از نمونههای بارز تناقض
در دنیای امــروز است که دربــاره یک کشور
پادمان معاهده عدم اشاعه هستهای بهطور

اخبار

روی خط سیاست

صالحی:

علیاکبر صالحی ،معاون رئیسجمهور ایران و
رئیس سازمان انرژی اتمی سرنوشت برجام را
یکی از مهمترین نگرانیهای جهانی برشمرد
و تصریح کرد :اقدام یکجانبه آمریکا در خروج
از این توافق ،تأثیرات منفی بر صلح و امنیت
منطقهای و بینالمللی خواهد داشت.
به گــزارش ایرنا ،صالحی طی سخنانی در
شصت و دومین نشست مجمع عمومی آژانس
بین المللی انــرژی اتمی ،به فرایند سخت
و دشــوار دستیابی به توافق برجام اشــاره و
اب��رازک��رد :متأسفانه باوجود این که آژانس
12بــار بهطور مستمر بر پایبندی جمهوری
اسالمی ایران به مفاد این توافق گواهی داده
اســت ،ایاالتمتحده آمریکا در اردیبهشت
گذشته تصمیم به خروج از این توافق گرفت،
در حالی که قبل از آن نیز چه در دولت قبلی
و در دولت کنونی ،بهطور کامل به مفاد آن
پایبند نبوده است.
صالحی تصمیم یکجانبه آمریکا را نقض
صــریــح قطعنامه 2231شــــــورای امنیت
سازمان ملل و ریشخند به اصـ�ول اساسی و
شناختهشده حقوق بینالملل و چندجانبه
گرایی برشمرد که سرنوشت این دستاورد
ارزشمند و منحصر بهفرد علم دیپلماسی را با
خطر جدی و تأثیرات منفی بر صلح و امنیت
منطقهای و بینالمللی ،مواجه کرده است.
رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان افزود:
عکسالعمل بین المللی به اقدام غیرقانونی
ی را درباره عقالنیت
آمریکا ،تردیدهای جد 
و اعتبار سیاست آن کشور ایجاد کرده است؛
این نگرانی صرف ًا به یکجانبهگرایی آمریکا
برنمیگردد بلکه بــا شــرایــط بسیار دشــوار
منطقه ما که مملو از آشــوبهــای فراگیر و
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جامع اجرا میشود ،درحالیکه دربــاره یک
غیر عضو ای��ن معاهده کام ً
ال چشمان شان
را بستهاند و این رفتار فاحش تبعیضآمیز
مضحکه گرفتن عدالت است.
معاون رئیسجمهور همچنین با اشــاره به
تحوالت و رایزنیها بین ایران و اتحادیه اروپا
افزود :باوجود روحیهبخش بودن این تحوالت،
ولــی ض ــروری اســت ایــن گــامهــا بــا اقــدامــات
عملی و محکمتری برداشته شود و رهیافت
«اقدامات تدریجی» مکانیزم مناسبی در پاسخ
به شرایط ناشی از سیاست لجبازانه آمریکا
در تضعیف قطعنامه  2231شــورای امنیت
سازمان ملل متحد نیست.وی همچنین در
ادامه بر لزوم اجرای حرفهای و غیرطرفدارانه
وظایف توسط آژان��س تأکید ک��رد و اف��زود:
گــزارشهــای فنی تنها باید با ارزیابیهای
هدفمند و بهدور از عناصر سیاست زده تهیه
شوند .وی ابراز امیدواری کرد :روند رسیدن
به«نتیجهگیری وســیــعتــر»دربــاره برنامه
هستهای کشورمان تسریع شود.صالحی
در ادامــه سخنرانی خود به تمایل جمهوری
اسالمی ایران برای استفاده از علم و فناوری
هستهای به منظور مدیریت منابع آبی و پاسخ
به تغییرات آب و هوایی ،در کنار تولید برق،
ارتقای سالمت ،غذا و کشاورزی اشاره کرد
و مأموریت اصلی آژانــس را دربــاره کمک به
کشورهای عضو بــرای دستیابی به اهــداف
توسعه پایدار از طریق انتقال تجربه ،تشریک
دانش و ارائه تجهیزات الزم اعالم کرد.
شصت و دومین نشست مجمع عمومی آژانس
بینالمللی انرژی اتمی دوشنبه در وین آغاز به
کار کرد.

از میان خبرها
 6هزار بازرس بهداشت بر مراسم عزاداری محرم
نظارت دارند

7۴میلیون ایرانی پرونده الکترونیک سالمت
دارند

ایرنا :سید رضا غالمی ،رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و به سازی
اماکن عمومی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت:
 6هــزار بــازرس و کارشناس بر عرضه ،تهیه و توزیع مــواد غذایی و
بهداشتی در مراسم عزاداری امام حسین(ع) نظارت دارند.

مهــر :حریرچــی ،ســخنگوی وزارت بهداشــت گفــت :اطالعــات بیــش
از  ۷۴میلیــون نفــر در پرونــده الکترونیــک ســامت ثبــت شــده و ۵۱
میلیــون نفــر حداقــل یــک خدمــت در قالــب ایــن پرونــده دریافــت
کرد هانــد.

ایران به تعهدات خود در برجام پایبند است
مدیر کل آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی طی سخنانی بار دیگر
پایبندی ایــران به تعهدات خود در برجام را تأیید کرد .به گزارش
میزان ،یوکیا آمانو گفت :از زمان آخرین نشست مان به ارزیابی و
نظارت بر تعهدات ایران مرتبط با برنامه جامعه اقدام مشترک ادامه
دادیــم ،ایــران به تعهدات مرتبط هستهای خود تحت برنامه جامع
اقدام مشترک عمل میکند و ضروری است ایران به اجرای کامل این
تعهدات ادامه دهد.

کشف مجدد تسلیحات اسرائیلی در پایگاه های
سابق داعش در سوریه

مهر :نیروهای ارتش سوریه مجددا در جریان پاک سازی مناطق آزاد
شده از دست گروه تروریستی داعش در استان درعا به سالح های
ساخت کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی دست یافتند.

نگرانی ترامپ از بازگشت دموکراتها

صداوسيما :رئیس جمهور آمریکا با تقدیر از عملکرد اقتصادی
دولتش ،درباره پیامدهای بازگشت دموکراتها به قدرت هشدار
داد .دونالد ترامپ در پیامهایی در صفحه توئیتر خود با نگرانی از
بازگشت دموکرات ها مدعی شد :بهترین آمار و ارقام اقتصادی
در چند دهه رقم خورده است و اگر دموکراتها کنترل اوضاع را
به دست بگیرند باید با ثروتهای تازه به دست آمده خداحافظی
کنید .اشتیاق مصرف کنندگان به باالترین سطح در هفده سال
گذشته رسیده است.

ازگوشه و کنار
شکایت قالیباف از عضو شورای شهر تهران
تسنیم :شهردار سابق تهران به دلیل اتهامات وارد شده به مدیریت
گذشته از میرلوحی عضو شورای شهر تهران در دوره جدید شکایت
کرد .سید محمود میرلوحی ضمن تایید شکایت محمد باقرقالیباف
شهردار سابق تهران از وی اظهار کرد :شهردار سابق تهران به دلیل
برخی از مصاحبه های بنده درباره فعالیت مدیریت گذشته شهری
شکایت کرده است.وی تصریح کرد :به زودی بنده مستندات خود را
در خصوص مسائل گذشته شهرداری تهران و شکایت قالیباف آماده
و تقدیم دادگاه میکنم.

دیدار دوستانه ایران  -بولیوی رسمی شد
تسنیم :س��ای��ت رس��م��ی فـ�دراس��ی��ون فوتبال اع�ل�ام ک���رد :بنا بر
هماهنگیهای به عمل آمده بین فدراسیونهای فوتبال ایران و
بولیوی دیدار تدارکاتی تیمهای ملی این دو کشور روز سهشنبه،
شانزدهم اکتبر مصادف با  24مهر ماه  97در ورزشگاه آزادی تهران
برگزار خواهد شد.

