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اتمام حجت وزیر صنعت با خودروسازان
وزیر صنعت ،معدن و تجارت درباره لزوم عمل به تعهدات پیش فروش با دو خودروساز بزرگ
کشور اتمام حجت کرد و از آنان خواست به گونه ای عمل کنند که رضایت مردم جلب شود.به
گزارش ایرنا ،رحمانی در جلسه ای که با حضور مدیران عامل سازمان حمایت از حقوق
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ،ایران خودرو و سایپا برگزار شد ،افزود :سازمان حمایت و
خودروسازان بر اساس مصوبات قانونی باید به گونه ای عمل کنند که رضایت مردم در پیش
فروش خودروها جلب شود.

رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابالغ کرد
حجت االسالم روحانی رئیس جمهور کشورمان ،دو قانون مصوب مجلس شورای اسالمی را
برای اجرا به وزارتخانه دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران ابالغ
کرد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،بر این اساس در اجرای اصل صد و
بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،رئیس جمهور «قانون ادغام شرکتها و
تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح» را برای اجرا به وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح و «قانون اصالح ماده  13قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران» را به منظور اجرا به بنیاد
شهید و امور ایثارگران ابالغ کرد.

آغاز واریز «بسته حمایتی» به حساب بیمه شدگان تامین اجتماعی
معاون اداری ـ مالی سازمان تامین اجتماعی از پرداخت نخستین بسته حمایتی به بیمه
شدگان تامین اجتماعی خبر داد .به گزارش ایسنا ،اردالن افزود :این بسته حمایتی به ۶
میلیون و  ۱۵۰هزار نفر از بیمه شدگان تامین اجتماعی که درآمد زیر  ۳میلیون تومان دارند،
پرداخت میشود.

دادستانی کل کشور به موضوع خودرو ورود می کند
معاون دادستانی کل کشور درباره قیمتگذاری و تخلفات حوزه خودرو گفت :دادستانی کل
کشور به این موضوع به علت احقاق حقوق عامه به طور خاص ورود میکند .حشمتی در گفت
و گو با مهر ،در خصوص ورود دادستانی کل کشور به موضوع تضییع حقوق مردم درباره
مشکالت مربوط به ثبت سفارش ،توزیع و قیمت گــذاری خــودرو افــزود :برخی شرکتها
تعهدی ایجاد می کنند و از مردم پول می گیرند ،اما به درستی به تعهدشان عمل نمی کنند
وقتی قرار نیست تحویل بدهند چرا تعهد می کنند؟

احتمال بایکوت کنفرانس ضد ایرانی ورشو از سوی اروپا
بعد از اعالم خبر حضور نیافتن «فدریکا موگرینی» در کنفرانس ضد ایرانی ورشو ،شماری از
کشورهای اروپایی از تردید خود برای حضور در این اجالس خبر دادند.به گزارش مهر،
آسوشیتدپرس به نقل از دیپلماتهای اروپایی در بروکسل اعالم کرد :که به نظر میآید
کشورهای اروپایی نمیخواهند در نشست ورشو که قرار است ماه آینده میالدی به ابتکار
آمریکا برگزار شود شرکت کنند.

واکنش کدخدایی به استانی شدن قانون انتخابات مجلس
سخنگوی شــورای نگهبان درخصوص طرح اصالح مــوادی از قانون انتخابات مجلس و
استانی شدن آن مطلبی را در صفحه شخصی خود منتشر کرد .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،متن کدخدایی به شرح زیر است:نسبت به مصوبات مجلس ،از جمله اصالح قانون
انتخابات و استانی شدن نمیتوان قضاوت پیشینی داشت ،با وصول مصوبه شورا نظر خواهد
داد .لیکن در خصوص کاهش مشارکت مردم و بروز مشکالت امنیتی باید دقت الزم انجام
شود .شایسته گزینی ،شفافیت و نظارت بر عملکرد نمایندگان به ارتقای جایگاه مجلس میانجامد.

هشدار روسیه درباره توسعه برنامههای موشکی آمریکا و رقابت تسلیحاتی در فضا
امتناع آمریکا از محدود کردن برنامههای دفاع موشکی و آمادگیاش برای مسلح کردن فضا باعث
واکنش صریح مسکو شد ،به طوری که وزارت امور خارجه روسیه به واشنگتن هشدار داد :مسابقه
تسلیحاتی دوران جنگ سرد را به طور مجدد آغاز نکند.ب ه گزارشایسنا ،وزارت امور خارجه روسیه
گزارش دفاع موشکی آمریکا را که روز پنجشنب ه منتشر شد یک رویارویی صریح توصیف کرد .
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خرازی در دیدار با هیئت ایتالیایی:

تاخیر اروپا برای عملیاتی کردن
اس .پی .وی غیرقابل پذیرش است
رئــیــس شـــورای راهــبــردی روابـــط خارجی
تاخیرهای مکرر اتحادیه اروپا برای عملیاتی
کــردن ســازوکــار مالی ویــژه تعامل با ایــران
موسوم به اس.پـــی.وی ،به بهانه ناتوانی از
اعمال نفوذ بر شرکتهای اروپایی را غیرقابل
پــذیــرش دانــســت و گــفــت :اگــر دول ـتهــای
اروپــایــی میدانستند کــه بــر شرکتهای
خ ــود نــفــوذی ن ــدارن ــد ،چ ــرا بــا ایــــران وارد
مذاکره شدند؟به گزارش ایرنا« ،سیدکمال
خــــــرازی»در دیــــدار بــا هیئتی از موسسه
ایتالیایی امور بینالمللی ( )IAIبا بیان این
که هدف ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا فقط
اعمال فشار بر ایــران نیست ،افــزود :ترامپ
به دنبال تضعیف کردن و تجزیه اروپا و اقدام
آمریکا برای برگزاری اجالس ضدایرانی در
لهستان در راستای تشدید اختالف میان
کشورهای اروپایی است.وی با اشاره به این
که ایــران صداقت خود را در اجــرای برجام
نشان داده است ،گفت :نگاه افکار عمومی
ایران به رویکرد اروپا در قبال برجام منفیتر
شده است و امروز منافع اروپا ایجاب میکند
گــامهــای عملی را در قبال برجام بــردارد.
وی تصریح کرد :تن دادن اروپا به فشارهای
آمریکا در این مقطع موجب فشارهای بیشتر
آمریکا به اروپا در آینده خواهد شد و شکست
برجام ،امنیت اروپا را هم تحت الشعاع قرار
خواهد داد.خرازی درباره عهدشکنی آمریکا

در قبال برجام گفت :امضای دولـتهــا به
معنای تعهد بینالمللی کشور متبوعشان
است ،لذا رویکرد ترامپ در قبال برجام که
سندی بینالمللی و به تایید شورای امنیت
ســازمــان ملل هــم رســیــده ،از نظر حقوق
بینالملل محکوم و غیرقابل قبول است.
رئیس شــورای راهــبــردی روابــط خارجی با
اشاره به تاخیرهای مکرر اتحادیه اروپا برای
عملیاتی کردن سازوکار مالی ویژه تعامل با
ایران موسوم به اس.پــی.وی ادامه داد :این
که دولتهای اروپایی توان حمایت و هدایت

شرکتهای شان را بــرای همکاری با ایران
ندارند ،قابل دفاع و پذیرش نیست.خرازی
تاکید کرد :این بدان معناست که نمیتوان
به امضای دولتهای اروپایی اعتماد کرد و
این سوال مطرح میشود که اگر دولتهای
اروپایی میدانستند که بر شرکتهای خود
نــفــوذی نــدارنــد چــرا بــا ایـــران وارد مذاکره
شدند؟ وی گفت :آمریکا اروپــا را گروگان
گرفته است و به همین خاطر اروپا در آینده
با مشکالت بیشتری در قبال آمریکا مواجه
خواهد شد.خرازی ادامه داد :آمریکا به دنبال
آن است که خود را تنها قدرت بالمنازع جهان
نشان دهــد و اروپــا باید چگونگی مقاومت
در برابر آمریکا را از نحوه واکنش چین و
روسیه در قبال آمریکا بیاموزد.اعضای هیئت
ایتالیایی نیز در این مالقات با تاکید بر این
که ظرفیتهای همکاری ایران و اروپا بسیار
وسیعتر از موضوع هستهای اســت ،خروج
آمریکا از برجام را مــورد اعتراض اروپــا هم
دانستند و تصریح کردند :انتظار ایران برای
گامهای عملی اروپــا جهت بهرهبرداری از
منافع اقتصادی ناشی از توافق هستهای قابل
درک است.اعضای هیئت ایتالیایی همچنین
بر ایــن که آمریکا با خــروج از برجام حقوق
بینالملل را نقض کرده است ،تاکید کردند و
گفتند :با این حال در هم تنیدگی و وابستگی
اروپا به آمریکا شدید است.

از میان خبرها
 ۶۱۸کیلوگرم هروئین پیش از ارسال به اروپا کشف و ضبط شد
مهر :وزارت اطالعات اعالم کرد :سربازان گمنام امام زمان (عج) محموله مواد مخدر حاوی  ۶۱۸کیلو گرم هروئین را در یکی از بنادر جنوب کشور
کشف و ضبط کردند.بر اساس بررسی های انجام شده این محموله قرار بود به اروپا ارسال شود و به طرز ماهرانه ای در چهار کانتینر  ۴۰فوتی و در
بسته بندی کاالی ترانزیتی جاسازی شده بود.

پایگاه دادهای از اطالعات هویتی تمام مشتریان بانکی
ایجاد شد
مهر :برای نخستین بار در نظام بانکی کشور ،سامانه نظام هویت سنجی
اطالعات مشتریان بانکی(نهاب) که حاوی اطالعات هویتی اعم از
حقیقی ،حقوقی و اتباع خارجی است ،ایجاد شد.

منشأ بوی نامطبوع تهران پیدا نشد
ایسنا :کالنتری ،مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با
اشــاره به این که بوی نامطبوع متصاعد شده در تهران مربوط به
پسامدهای آراد کوه ،فاضالب و گاز نبود ،گفت :در نهایت نتوانستیم
برای این بو منبع مشخصی را پیدا کنیم.
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اخبار

روی خط سیاست
طالبان مذاکره با آمریکا در پاکستان را تکذیب کرد
میزان :طالبان خبرهای انتشار یافته مبنی بر برگزاری دور جدید
مذاکرات آمریکا و طالبان در اسالم آباد را تکذیب و اعالم کرد:
مخالف ورود دولت افغانستان به این مذاکرات است.

دموکرات ها بار دیگر موضوع استیضاح یا استعفای
ترامپ را مطرح کردند
ایرنا :تارنمای هیل گزارش داد :پس از آن که منابع خبری فاش
کردند که دونالدترامپ رئیس جمهور آمریکا وکیل سابق خود
را مجبور به دروغ گویی به کنگره کرد ،دموکرات ها بار دیگر
خواستار به جریان افتادن موضوع استعفا یا استیضاح رئیس
جمهور شدند.

درخواست جامعه رسانهای برای آزادی فوری «مرضیه
هاشمی»
تسنیم :جامعه رسانه ای انقالب اسالمی طی بیانیهای ،اقدام
دولت آمریکا در بازداشت مرضیه هاشمی ،خبرنگار شبکه پرستی
وی را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری این خبرنگار شد.

بررسی «پالرمو» به دو کمیسیون مجمع تشخیص
مصلحت نظام محول شد
میزان :بررسی پیرامون الیحه «پالرمو» به کمیسیونهای سیاسی
 دفاعی و حقوقی -قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام محولشد تا نتایج آن در جلسه آتی مجمع مطرح شود و مورد بررسی قرار
گیرد.

ایران «حادثه انفجار خودروی بمبگذاری شده در
کلمبیا» را محکوم کرد
میزان :قاسمی ،سخنگوی وزارت امور خارجه حادثه تلخ انفجار
خــودروی بمبگذاری شده در برابر دانشکده پلیس کلمبیا را
محکوم و با خانواده قربانیان ،ابراز همدردی کرد      .

از گوشه و کنار
 ۶۰۰هزار راس دام زنده از رومانی وارد ایران
میشود

تسنیم :منصور پوریان ،رئیس شــورای تامین دام کشور گفت:
ماهانه  ۲۰۰هزار راس و در مجموع  ۶۰۰هزار راس دام زنده از
رومانی برای تامین نیاز داخلی وارد کشور میشود.

دهمین هفته اعتراضات جلیقهزردها در فرانسه
بــاشــگــاه خــبــرنــگــاران جـــوان :معترضان فــرانــســوی مــوســوم به
جلیقهزردها دیــروز برای دهمین هفته متوالی به خیابانهای
فرانسه آمدند.

یارانه انرژی ایران ،بیشتر از چین
صداو سیما :محسن دالویز مدیرعامل بهینه سازی مصرف سوخت
گفت :یارانه انرژی در ایران از چین با جمعیت یک و نیم میلیارد
نفر بیشتر است.

