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همه طرف های برجام باید به تعهدات خود عمل کنند
به گزارش ایرنا« ،سیدعباس موسوی» سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات
وزیر خارجه آلمان در استکهلم گفت :با سخنان ایشان درباره اهمیت برجام برای جامعه
جهانی و اروپا هم نظریم اما تاکید ایشان مبنی بر اجرای تعهدات یک جانبه توسط ایران در
یک توافق چند جانبه را خیلی درک نمی کنیم .وی افزود :اگر توافق برجام چند طرف دارد
همه طرف های آن به طور یکسان باید به تعهدات شان عمل کنند و اگر نمی توانند باید درک
کنند ما هم با استفاده از ساز و کارهایی که برجام در اختیار ما گذاشته درخصوص برجام و تعهدات مان بازنگری
داشته باشیم.

 2.9میلیون تن گندم خرید تضمینی شد
مجری طرح گندم کشور گفت :از ابتدای فصل برداشت تاکنون دو میلیون و  ۹۰۰هزار تن
گندم به ارزش بیش از چهار هزار و  ۸۴۴میلیارد تومان در اقلیمهای گرم و خشک و معتدل
به طور تضمینی خرید شده است .اسفندیارپور ،در گفت و گو با ایرنا از پرداخت به موقع
مطالبات گندم کاران پس از ثبت اطالعات در سامانه خرید تضمینی گندم خبر داد و افزود:
تاکنون سه هزار و  ۸۱۸میلیارد تومان از پول گندم کاران به حساب شان واریز شده که
معادل  ۷۷درصد کل خرید است.

خریداران حداکثر  ۲۰۰سکه در سال گذشته مشمول مالیات مقطوع شدند
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت :خریداران سکه تا حداکثر
 ۲۰۰عدد در سال  ،۱۳۹۷مشمول مالیات مقطوع شدند و افرادی که بیش از این میزان
خریداری کردند باید تا پایان خرداد امسال ،اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را به
سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند.به گزارش ایرنا« ،نادر جنتی» درخصوص نحوه تعیین
مالیات مقطوع برای خریداران سکه که طی سال  ۱۳۹۷سکه خود را دریافت کرده اند،
گفت :بر این اساس تا  ۲۰سکه دریافتی مشمول مالیات نیست و برای مازاد  ۲۰تا  ۶۰سکه به ازای هر سکه
 ۱۵۰هزار تومان ،برای مازاد  ۶۰تا  ۱۰۰سکه به ازای هر سکه  ۲۰۰هزار تومان و برای مازاد  ۱۰۰تا ۲۰۰
سکه به ازای هر سکه  ۲۵۰هزار تومان مالیات مقطوع تعیین شده است.

روزانه  ۵۸هزار تن پسماند در کشور تولید می شود
معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت :روزانه  ۵۸هزار
تن پسماند در کشور تولید می شود که ساالنه بیش از  ۴۰۰هزار میلیارد ریال به محیط
زیست خسارت می زند.به گــزارش ایرنا ،حسین رجب صالحی در همایش شهرداران
آذربایجان غربی افزود :در بودجه امسال هزار میلیارد تومان برای بخش پسماند در نظر
گرفته شده است.
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تسهیالت ساخت مسکن با سود  ۹درصد
به گزارش صدا و سیما ،مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت :منافع حاصل از احیای
بافتهای فرسوده و ناکارآمد ،در خود بافتها صرف توسعه خدمات زیربنایی و روبنایی
خواهد شد.پژمان افزود :تسهیالت ساخت مسکن با سود  ۹درصد آماده پرداخت به انبوه
سازان و فعاالن صنعت ساختمان است.

فروش فوری سه محصول ایران خودرو
به گزارش صدا وسیما ،فروش فوری سه محصول ایران خودرو آغاز شد .این طرح شامل
خودروهای پژو  ،SLX ۴۰۵پژو  ۴۰۵دوگانه سوز  GLXو پژو پارس  LXاست .در این طرح پژو
 SLX ۴۰۵بــا قیمت  ۶۷٫۸۸۸٫۴۰۰تــومــان ،پــژو  ۴۰۵دوگــانــه ســوز  GLXبــا قیمت
 ۶۵٫۵۷۸٫۴۰۰تومان و پژو پارس  LXبا قیمت  ۸۴٫۷۱۸٫۴۰۰تومان عرضه میشود.
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رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت:

تحریمها و فشار آمریکا از این به بعد
ظرفیت خود را از دست می دهد
رئیس جمهور با بیان این که امــروز شرایط
عمومی کشور علی رغــم آن که بدخواهان
تبلیغ میکنند ،بسیار خوب است ،اظهارکرد:
ملت ایران بدانند فشار آمریکا علیه کشورمان
به اوج رسیده و عمال ظرفیت آن رو به پایان
است و از این به بعد این تحریمها و فشار،
ظرفیت خــود را از دســت می دهــد و تخلیه
خواهد شد.به گــزارش پایگاه اطالع رسانی
ریاست جمهوری ،روحانی در جلسه هیئت
دولت با اشاره به این که آمریکا بیسابقهترین
تحریم و فشار تاریخی را طی یک سال گذشته
بر ملت ایــران وارد کــرده ،گفت :ایــن گونه
فشارهای آمریکا در تاریخ بیسابقه است و
حتی با فشارهایی که از طریق سازمان ملل
و تحت فصل هفتم منشور این سازمان علیه
کشورها اعمال شــده ،قابل مقایسه نیست.
وی تاکید کــرد :به رغــم همه ایــن فشارها و
آن چه بدخواهان تبلیغ میکنند ،از شرایط
بسیار خوبی برخورداریم البته این بدان معنا
نیست که سختی وجود ندارد و همه مشکالت
برطرف شده است.
رئیس جمهور گفت :بیتردید کاری که آمریکا
علیه ملت ایران انجام داده از نمونههای بارز
تروریسم اقتصادی است و این در تاریخ به

عنوان جالدانی که علیه ملت ایــران تالش
میکنند ،ثبت میشود ،اما در عین حال و
به رغــم همه فشارها ،ملت ایــران به خوبی
ایستادگی و مقاومت کردند.
وی ادامه داد :این که وزیر خارجه یک کشور
اروپایی در جریان سفر به تهران به صراحت
اعالم میکند ،آمریکا در مسیری که انتخاب
کرده خطا و اشتباه میکند و هر کس تاریخ

ایــران را بشناسد میداند فشار حداکثری
هیچ تأثیری بر مردم این کشور نمیگذارد،
بدین معناست که دیگران به عظمت و قدرت
ملت ایران اعتراف میکنند و میدانند راهی
که متحدشان انتخاب کرده غلط و این بسیار
حائز اهمیت است.
رئیس جمهور افزود :همین وزیر امور خارجه
اعــام کــرد ،تدبیر دولــت ایــران در یک سال
اخیر در انتخاب راه عقلی ،منطقی و حقوقی
مایه شگفتی همه بــوده اســت .در یک سال
گذشته مسئوالن و ملت ایـــران دستپاچه
نشدند و صبر و تدبیر خود را در برابر فشار
دشمنان نشان دادند.
وی با تأکید بر این که شرایط امــروز کشور
نسبت به گذشته بهتر شده است ،اظهار کرد:
امروز مردم ایران نسبت به  6ماه و یک سال
گذشته آرامــش بیشتری دارنــد و نسبت به
آینده کشور خود امیدوارتر هستند و مسئوالن
دیدگاه و نظر متحد و واحــدی دارنــد و راه،
کالم و نظرات مسئوالن رده باال و همه مردم و
فرهیختگان جامعه یکسان و واحد شده است.
دکتر روحــانــی تصریح کــرد :ام ــروز همه به
خوبی میدانند مقصر اصلی همه مشکالت
آمریکاست و هیچکس در آن تردیدی ندارد.

از میان خبرها

اینستکس باید امکان فروش نفت ایران را فراهم کند
معاون وزیر خارجه روسیه با بیان این که فشارهای آمریکا علیه ایران غیر قابل قبول است،
افزود :اینستکس باید امکان فروش نفت ایران را تأمین کند .به گزارش میزان« ،سرگئی
ریابکوف» طی سخنانی در نشست مطالعات پریماکوف ،راهانــدازی کانال مالی ایــران و
اتحادیه اروپا (اینستکس) را یکی از گزینههای حفظ توافق هستهای توصیف کرد.
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انتقال زائران حج تمتع با  ۳۶۱پرواز

رهبر کرهشمالی :نشست با پوتین به ثمر مینشیند

فارس :رضایی ،معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت با بیان این که
عملیات انتقال زائران حج تمتع با  ۳۶۱پرواز صورت میگیرد ،افزود:
ما درخواست افزایش  ۱۰هزار نفری سهمیه حج تمتع را داشتیم که در
صورت موافقت عربستان اقدامات برای جذب زائران انجام میشود.

ایسنا :کیم جونگ اون ،رهبر کرهشمالی ابــراز اطمینان کرد:
توافقهایی آوریل گذشته که میان او و رئیسجمهور روسیه حاصل
شد« ،ثمرههای باشکوهی» خواهد داشــت و روابــط استراتژیک و
سنتی دو جانبه را تقویت میکند.

صعود ایران به رتبه یازدهم تولیدکنندگان جهان
میزان :انجمن جهانی فوالد اعالم کرد :ایران در تولید فوالد از رتبه سیزدهم در سال  ۲۰۱۷میالدی به رتبه یازدهم در سال  ۲۰۱۸میالدی ارتقا
یافت .بر این اساس تولید فوالد ایران در سال  ۲۰۱۸میالدی  ۲۴میلیون و  ۵۰۰هزار تن به ثبت رسید.

بلیت قطار تهران-آنکارا  ٤٣یورو اعالم شد
ایرنا :موسوی ،معاون مسافری شرکت راه آهن از قطعی شدن قیمت بلیت قطارهای تهران  -وان و تهران  -آنکارا خبر داد و گفت :قیمت بلیت
قطار تهران  -آنکارا  ۴۳یورو و تهران -وان  ٢٠یورو شد.
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اخبار

رهبر انقالب ،درگذشت آیت ا ...محقق کابلی را
تسلیت گفتند
پایگاه اطــاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری :حضرت آیت ا...
خامنهای ،رهبر انقالب اسالمی ،در پیامی ،درگذشت آیت ا...
محقق کابلی را تسلیت گفتند.

روی خط سیاست
داعش در عراق مرتکب جنایت جنگی و نسل کشی
شده است
مهر« :کریم اسعد احمد خان» مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل
و رئیس تیم تحقیقاتی بین المللی در خصوص جنایات داعش
گفت :داعش مرتکب جنایت جنگی و نسل کشی و جنایات ضد
بشری در عراق شده است .وی افزود :تیم تحقیقاتی بین المللی به
کار خود با همکاری دولت عراق درخصوص جنایات داعش ادامه
می دهد.

روزانه با تبلیغات و نفرت پراکنی آمریکایی ها مواجه
هستیم
ایرنا :ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان ضمن خوش آمدگویی
به کونو تارو وزیر امور خارجه ژاپن با اشاره به جنگ و تروریسم
اقتصادی دولت آمریکا ضد ملت ایران اعالم کرد :جنگ اقتصادی
را با ملت ما آغاز کرده اند و روزانــه با تبلیغات و نفرت پراکنی
آمریکایی ها مواجه هستیم.

استانداران گلستان و کهگیلویه و بویراحمد منصوب
شدند
پایگاه اطــاع رسانی ریاست جمهوری :هیئت دولــت در جلسه
چهارشنبه به ریاست روحانی ،رئیس جمهور ،به استانداران
منتخب استان های گلستان و کهگیلویه و بویراحمد رأی اعتماد
داد.در این جلسه آقایان هادی حق شناس و حسین کالنتری
به ترتیب به عنوان استانداران گلستان و کهگیلویه و بویراحمد
منصوب شدند.

از گوشه و کنار

پولشویی در سریال شهرزاد مشخص خواهد شد
ایرنا :مسعودیمقام ،قاضی دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات
مسئوالن سابق بانک سرمایه ،درباره  ۲میلیارد تومانی که بابت
سریال شهرزاد به متهم ردیف دوم این پرونده داده شده است،
گفت :از بیان برخی مسائل معذورم ولی می دانیم پول در ساخت
فیلم شهرزاد بابت چه چیزی گرفته شده است و در آینده مشخص
می شود.

دیوان محاسبات خواستار توقف صدور احکام حقوق و
دستمزد شده است
مهر :حاجی بابایی ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:
دیوان محاسبات در نامهای به دولت خواستار توقف صدور احکام
حقوق و دستمزد سال  ۹۸تا بررسی نهایی این تبصره از قانون
بودجه شد.

