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معاون وزیر کشور خواستار تسریع در توزیع اقالم اهدایی به سیل زدگان شد
دبیر کمیته برآورد ،تعیین خسارت و تخصیص منابع قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل
زده در نامه های جداگانه ای خطاب به استانداران لرستان ،خراسان رضوی ،خوزستان و
خراسان شمالی خواستار تسریع در توزیع اقالم و وسایل منزل اهدایی به سیل زدگان شد .به
گزارش ایرنا« ،جواد ناصریان» در نامههای جداگانه ای خطاب به استانداران لرستان ،خراسان
رضوی ،خوزستان و خراسان شمالی ،به اختصاص بسته کاالهای مصرفی با دوام ،توسط ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) جهت تحویل به خانوارهای خسارت دیده از سیل اشاره کرد.

اقدام آمریکا در فرستادن پهپاد جاسوسی پیگیری حقوقی می شود
معاون حقوقی رئیس جمهورگفت :اقدام آمریکا در فرستادن پهپاد جاسوسی به مرزهای
هوایی ایران ،نقض حقوق بین الملل از سوی واشنگتن است و اقدامات حقوقی در این زمینه
انجام خواهد شد .لعیا جنیدی روز یک شنبه در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به سوال ایرنا
افزود :تعرض به مرزهای آبی ،خاکی و هوایی در هیچ حال قابل قبول و تحمل نیست ولی در
همه حال باید مراقب بود و همه تالش های الزم برای احتراز از وقوع جنگ به عمل آید.

سرلشکر رشید :آمریکا برای حفظ جان نیروهای خود مسئوالنه رفتار کند
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا(ص) گفت :دولت آمریکا باید با اجتناب از رفتار اشتباه
در منطقه ،برای حفظ جان نیروهای آمریکایی و به خطر افتادن آن ها مسئوالنه رفتار کند .به
گــزارش فــارس ،سرلشکر غالمعلی رشید در بازدید میدانی از مرکز فرماندهی و کنترل
رادارها و سامانههای موشکی نیروی هوافضای سپاه ،در جمع فرماندهان این نیرو با تاکید بر
این که در صورت وقوع درگیری در منطقه ،دامنه و زمان آن از سوی هیچ کشوری قابل
مدیریت نخواهد بود ،تصریح کرد :ما به دنبال جنگ نبوده و نیستیم ولی با قدرت از منافع ملت شریف ایران در
برابر هر نوع تهدید و تجاوزی دفاع خواهیم کرد.

خرازی :ایران در تصمیمات جدید برجامی جدی است
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت :جمهوری اسالمی ایران پس از اتمام مهلت  ۶۰روزه
گام های جدیدی برمی دارد و مسئوالن ایرانی در تصمیمات برجامی خود جدی هستند .به
گزارش ایرنا« ،خرازی» روز یک شنبه پس از دیدار «اندرو موریسون» وزیر مشاور در امور خاورمیانه
انگلیس در جمع خبرنگاران در مورد محورهای دیدار خود با این مقام انگلیسی اظهارکرد :سفر
وزیر ،مشاور و معاون وزیر خارجه انگلیس به تهران برای پیگیری روابط دو کشور انجام شده است.

سقوط قیمت اوراق تسهیالت مسکن
قیمت هر برگه تسهیالت مسکن در معامالت دیروز فرابورس به کمترین نرخ در چند سال
اخیر رسید و قیمت  ۳۹تا  ۴۱هزار تومان را در چند نماد معامالتی تجربه کرد .به گزارش
مهر ،رکود بازار مسکن به بازار اوراق تسهیالت مسکن نیز نفوذ کرده و سبب شده قیمت این
اوراق طی روزهای اخیر به پایینترین حد خود در چند سال اخیر برسد.

وارد کردن داروی مسافری نیازمند مجوز سازمان غذا و داروست
گمرک ایران اعالم کرد :مسافران برای وارد کردن دارو به کشور برای درمان باید مدارک الزم
از جمله مجوز سازمان غذا و دارو را به همراه داشته باشند .به گزارش ایرنا،بر اساس بخشنامه
اخیر گمرک ،اگر مسافری به منظور درمان ،دارو به کشور وارد کند باید مدارک پزشکی معتبر
با تعداد قید شده برای درمان به مدت  6ماه ارائه دهد تا سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت
آن را بررسی کند؛ چرا که ورود هرگونه دارو صرف ًا با دریافت مجوز این سازمان مقدور است.

ثبات در بازار ارز
بازار ارز دیروز پس از آن که رئیس کل بانک مرکزی ذخایر اسکناس ارزی کشور را مطلوب تر
از گذشته توصیف کرد ،ثبات قیمت را ادامه داد .به گزارش مهر ،عبدالناصر همتی ،رئیس
کل بانک مرکزی شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی ذخایر اسکناس کشور را بسیار مطلوب
تر از گذشته اعالم کرد و گفت :افزایش ذخایر اسکناس کشور بی سابقه است؛ همین امر
سبب شد نرخ انواع ارز در معامالت دیروز بازار با اندکی کاهش مواجه شود و البته در صرافی
های بانکی ثبات را نسبت به روز قبل تجربه کند.
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مذاکرات درباره پیمانهای پولی
با کشورهایمختلف
وزیر امور خارجه کشورمان با مثبت ارزیابی
کردن عملکرد معاونت اقتصادی وزارتخانه
متبوعش در شرایط تحریم ،گفت :در زمینه
انعقاد پیمانهای پولی با کشورهای مختلف
مذاکرات و توافقاتی انجام شده است.
مــحــمــدجــواد ظــریــف در گــفــت و گـــو با
خبرگزاری خانه ملت ،در پاسخ به سوالی
مبنی بــر ایــن کــه آیــا از عملکرد معاونت
اقــتــصــادی وزارت امـــور خــارجــه رضایت
داریــد؟ گفت :حدود یک سال است که در
وزارت امور خارجه معاونتی به نام اقتصادی
تشکیل شده و به نظر بنده عملکرد موفقی
داشته اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب راه
طوالنی در پیش است.
وزیر امور خارجه ادامــه داد :باید توجه کرد
در شرایطی معاونت اقتصادی وزارت خارجه
تشکیل شده که کشور با تحریم روبهرو شده

اما علی رغم تحریمها ،کارهای خوبی در این
معاونت انجام شده است .وی تصریح کرد:

معاونت اقتصادی وزارت خارجه در سفرها،
هماهنگیهای مــربــوط را انــجــام میدهد
و امــیــدوارم ایــن مسیر ادامــه داشته باشد.
ظریف تصریح کرد :باید توجه شود که وزارت
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران وظیفه
تسهیلگری و هماهنگی بخشهای اقتصادی
و ساز و کار مشخصی در بخشهای اقتصادی
دارد .وزیــر امــور خارجه در خصوص انعقاد
پیمانهای پولی با کشورهای مختلف گفت:
در زمینه پیمانهای پولی با ترکیه ،روسیه،
چین ،آذربایجان ،هند و کشورهای مختلف از
چند سال قبل مذاکراتی انجام شده و با برخی
کشورها توافقاتی در این باره صورت گرفته و
در حــال انجام اســت امــا در هر صــورت کار
اصلی را باید بانک مرکزی انجام دهد و وزارت
امور خارجه وظیفه تسهیل امور اقتصادی را
برعهده دارد.

از میان خبرها
بودجه کشور باید اصالح شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :در شرایط فعلی باید دولت هزینههای مازاد و ریختوپاشهای خود را کاهش و درآمد ارزی کشور را
افزایش دهد .محمود بهمنی در گفت و گو با مهر ،با بیان این که بودجه کشور باید اصالح شود ،افزود :بودجه سال  ۹۸در اواخر سال گذشته و با
توجه به شرایط آن زمان تنظیم شد در صورتی که شرایط هم اکنون تغییر کرده است .وی ادامه داد :دولت نمیتواند بر اساس مصوبه قبل عمل کند
چرا که درآمد و شرایط ارزی امروز ،با شرایط چند ماه قبل بسیار متفاوت است و درآمدها و هزینهها با یکدیگر مطابقت ندارند.

کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح طی  ۱۵سال خانهدار میشوند
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خانهدار کردن کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح طی  ۱۵سال خدمت خبر داد .امیر حاتمی در
حاشیه امضای تفاهم نامه ساخت مسکن برای نیروهای مسلح توسط وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر این که قرار است
در این طرح کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح در چه بازه زمانی صاحب خانه شوند اظهار کرد :زمان اجرای این طرح سه ساله است که البته
ما طرحهای کلیتری را برای خانهدار کردن نیروهای مسلح در دست اجرا داریم که یکی از آن ها طرح حکمت است .وی بیان کرد :در مجموع
کارکنان پس از  15سال خدمت ،صاحب مسکنی میشوند که با مشارکت خودشان ،بانکها و کمک سازمان ساخته شده است.

ماهانه  ۵۰۰هزار گوشی موبایل از گردونه خارج و جا به جا میشوند
مهر :امیر ناظمی ،معاون وزیر ارتباطات گفت :با توجه به افزایش قیمت ارز و کاهش میزان جایگزینی در بدترین حالت ممکن ،هم اکنون ماهانه
 ۵۰۰هزار گوشی موبایل از گردونه خارج و جا به جا میشوند.

افزایش چشمگیر سفر اتباع عراقی به ایران
ایسنا :ایرج مسجدی ،سفیر ایران در عراق با بیان این که در سه ماه اول سال  ۱۳۹۸سفر اتباع عراقی به ایران به طور چشمگیر افزایش یافته
است و پیشبینی میشود با توجه به آغاز فصل تابستان بر تعداد شهروندان عراقی که به ایران سفر میکنند افزوده شود ،تصریح کرد :این افزایش
چشمگیر جهانگرد فرصتی است که باید به خوبی از آن استفاده کرد.
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اخبار

روی خط سیاست
تصویب کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن
تسنیم :نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اکثریت آرا ،کلیات
طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن را تصویب کردند .همچنین
به گزارش خبرگزاری خانه ملت ،نمایندگان مجلس مشموالن
قانون رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئوالن و کارگزاران کشور
را مشخص کردند.

انتقاد «سندرز» از سوء مدیریت «ترامپ»
فارس :یکی از نامزدهای دموکراتها در انتخابات ریاستجمهوری
 2020آمریکا با اشاره به اقدامات تحریکآمیز واشنگتن علیه
ایران ،تأکید کرد که ترامپ به خلق بحران با ایران کمک کرد.
سناتور «برنی سندرز» در گفتوگو با شبکه «سی بی اس نیوز»
ضمن انتقاد از ســوء مدیریت «دونــالــد تــرامــپ» رئیسجمهور
آمریکا که به تشدید تنش میان ایران و آمریکا منجر شده ،راهبرد
رئیسجمهور آمریکا را همچون «آتش انداختن در سبد پر از کاغذ
و بعد (تالش برای) خاموش کردن آن» دانست.

مظنون اصلی قتل خاشقجی محاکمه نشده است
ایسنا :سازمان ملل گزارش داده که مظنون اصلی قتل جمال
خاشقجی در عربستان محاکمه نشده است .گفته میشود سعود
القحطانی ،مشاور سابق ولیعهد عربستان با گروهی که برای
قتل جمال خاشقجی ،روزنامه نگار منتقد سعودی به استانبول
فرستاده شده بود ،در ارتباط بوده است.

ترکیه با خرید اس  ۴۰۰ناتو را ترک نمیکند
ایسنا :خلوصی آکار ،وزیر دفاع ترکیه اعالم کرد :ترکیه با خرید
سامانه دفاعی اس  ۴۰۰روسیه ،ناتو را ترک نمیکند.

کاخ سفید از طرح  ۵۰میلیارد دالری مربوط به
«معامله قرن» رونمایی کرد
ایسنا :در آستانه کنفرانس بحرین ،کاخ سفید از طرحی ۵۰
میلیارد دالری رونمایی کرد که ظاهر ًا بخشی از طرح دولت ترامپ
در قبال اسرائیل و فلسطین موسوم به «معامله قرن» است.

از گوشه و کنار
هزینه خانوارهای ایرانی  ۵۰درصد بیشتر شد

ایسنا :هزینه خــانــوارهــای ایــرانــی بــرای خرید مجموعهای از
کاال و خدمات در خــرداد امسال  ۵۰درصد بیشتر شده است.
گزارشهای رسمی مرکز آمار از این حکایت داشت که تورم بار
دیگر افزایش یافته و به روند رو به رشد خود در ماههای گذشته
ادامه داده است .آن چه که اتفاق افتاده در نهایت به این منتهی
ت به
شده که تورم ساالنه با رشد  ۳٫۴درصدی نسبت به اردیبهش 
 ۳۷٫۶درصد در خرداد رسیده است.

تصویب کلیات طرح افزایش ظرفیت پاالیشگاههای
گازی و نفتی
تسنیم :نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اکثریت آرا ،کلیات طرح
افزایش ظرفیت پاالیشگاههای گازی و نفتی را تصویب کردند.

