
فروش اسکناس ارز در صرافی ها تا سقف پنج هزار یورو منعی ندارد

 قیمت مواد غذایی با کاهش نرخ ارزها بهبود می یابد

 وزارت امور خارجه:
تصمیم دیوان الهه نشانه بارز حقانیت ایران است  بانک مرکزی به صرافی های مجاز اجازه داد نسبت به فروش ارز به صورت 

اسکناس تا سقف پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بر مبنای نرخ 
بازار اقدام کنند.

نامه موضوع  بانک پیرو  این  بانک مرکزی،  از  ایرنا  به گزارش روز چهارشنبه 
»دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی های مجاز« به صرافی ها اعالم 
کرد: فروش ارز به صورت اسکناس تا سقف پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها 
توسط آن صرافی  بر مبنای نرخ بازار فقط با ثبت در »سامانه نظارت ارز )سنا(« 
عالوه بر موارد ٢٣ گانه اعالمی در نامه عمومی مورد اشاره با رعایت مقررات ارزی 

بالمانع است.
براساس این اطالعیه، ثبت اطالعات در »سنا« مورد تاکید است و بازرسان بانک 
مرکزی عملیات صرافی در این زمینه را بررسی و در صورت عدم ثبت، مطابق با 

مقررات برخورد خواهند کرد.

 سپرده گذاری ارزی، مسیر مطمئن سرمایه گذاری
بانک مرکزی همچنین افتتاح حساب سپرده های ارزی با تضمین این بانک را 
یکی از راه های مطمئن سرمایه گذاری دانست و تاکید کرد: جذب سپرده های ارزی 

توسط بانک ها روند رو به رشدی را طی می کند.
بر این اساس، با همکاری بانک ها، شعب شهرهای مختلف برای جذب سپرده 
های ارزی مردم فعال شده است و بنابر بخشنامه بانک مرکزی، بانک ها سود سپرده 
را ماهانه و بصورت اسکناس ارز پرداخت می کنند. آنگونه که بانک مرکزی تاکید 
کرده است، در صورت انصراف سپرده گذار پیش از سررسید، بانک ها موظفند 

بالفاصله نسبت به استرداد وجوه سپرده گذاری شده اقدام کنند.
به گزارش ایرنا، در این طرح برای سپرده های یورویی ساالنه ٣ درصد، دالری ٤ 
درصد و درهمی 2 درصد سود پرداخت می شود و بانک مرکزی اصل و سود این 

سپرده ها را تضمین کرده است.

مواد  گرانی  مشکل  گفت:  غذایی  مواد  بنکداران  اتحادیه  رئیس 
غذایی با کاهش نرخ ارزهای عمده بهبود می یابد.

»محمد آقاطاهر« امروز )چهارشنبه( در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
افزایش قیمت مواد غذایی از پایان اردیبهشت ماه شروع شد و در این مدت 
با اینکه هیچ کمبودی در اقالم خوراکی نداشتیم، اما قیمت ها برخی مواد 

غذایی رشد کرد.
گفت:  اخیر  روزهای  در  یورو  و  دالر  قیمت  کاهش  به  اشاره  با  وی 
امیدواریم با ادامه این روند قیمت مواد غذایی کاهش یابد و همانگونه که 
تولیدکنندگان ادعا می کردند »افزایش قیمت دالر موجب گرانی است« با 

افت آن، نرخ مواد غذایی نیز شکسته شود.
 واردات رب از افغانستان نداشتیم

شایعاتی  فرنگی  گوجه  رب  قیمت  افزایش  از  پس  اخیر  های  هفته  طی 
مجازی  فضاهای  در  افغانستان  از  فرنگی  گوجه  رب  واردات  درخصوص 
منتشر شد که رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی این موضوع را رد کرد 
اما  داشتیم  از چین  واردات رب  زمانی  2 سال گذشته در مقطع  افزود:  و 
واردات از افغانستان صحت ندارد زیرا این کشور توان تولید در این سطح 

را ندارد.
وی تصریح کرد: صادرات گوجه فرنگی یکی از دالیل افزایش قیمت رب 

گوجه فرنگی بود که پس از ممنوعیت صادرات این مشکل برطرف شد.
اساس  بر  مهرماه  دوم  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  ایرنا،  گزارش  به 
درخواست سازمان توسعه تجارت، در بخشنامه ای صادرات گوجه فرنگی 
تولیدی  فرنگی  گوجه  صادرات  اما  کرد  اعالم  ممنوع  ثانوی  اطالع  تا  را 

وزارت  مجوز  با  ندارد،  فرنگی  گوجه  رب  تهیه  در  ای  استفاده  که  گلخانه 
جهادکشاورزی از این ممنوعیت مستثنی است.

در  تعلل  گفت:  نیز  روغن  بازار  وضعیت  درخصوص  همچنین  آقاطاهر 
محصول  این  تقاضای  و  عرضه  تعادل  روغنی سبب شد  های  دانه  واردات 

برقرار نشود و به اندازه کافی روغن برای عرضه نداشته باشیم.
وی افزود: البته اکنون محموله دانه های روغنی در اختیار تولیدکنندگان 
خصوص  این  در  مشکلی  دیگر  آینده  های  ماه  در  بنابراین  گرفته  قرار 

نخواهیم داشت.

 وزارت امور خارجه در واکنش به صدور قرار موقت 
در  الهه  دادگستری  المللی  بین  دیوان  سوی  از 
پرونده شکایت دولت جمهوری اسالمی ایران علیه 
ایاالت متحده آمریکا تاکید کرد: تصمیم دیوان الهه 

نشانه بارز حقانیت ایران است
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، از مرکز دیپلماسی رسانه 
اسالمی  جمهوری  است:  آمده  خارجه  امور  وزارت  ای 
ایران با استقبال از تصمیم دیوان بین المللی دادگستری 
به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد و صدور 
قرار موقت این محکمه علیه اقدام غیرقانونی دولت آمریکا 
در بازگرداندن تحریم های یک جانبه که با خروج این 
با  را که  برجام صورت گرفت، تصمیم دیوان  از  کشور 
اتفاق آراء اتخاذ شده است، نشانه بارز دیگری در تایید 
حقانیت جمهوری اسالمی ایران و غیرمشروع و ظالمانه 
بودن تحریم های آمریکا علیه مردم و شهروندان کشورمان 

می داند.
این بیانیه می افزاید: این محکمه جهانی با تصریح بر 
اینکه قراری که صادر کرده، الزام آور و الزم االتباع بوده و 
موجد تعهدات بین المللی می باشد، اعالم کرد که دولت 
ایاالت متحده ملزم است طبق تعهدات بین المللی خود 
موانع ناشی از اقداماتش به موجب تصمیم های غیرقانونی 
که با خروج از برجام اتخاذ کرده، از جمله موانعی که در 
مسیر روابط تجاری ایران در حوزه های مشخصی برقرار 

کرده، برطرف کند.
وزارت امور خارجه در این بیانیه خاطرنشان کرد: دیوان 
هم چنین در قرار خود ایاالت متحده آمریکا را ملزم کرده 
است تا تضمین نماید مجوزهای الزم برای موارد مشخص 
شده در قرار را صادر کرده و پرداخت ها و معامالت مربوط 
به آنها را انجام دهد. دیوان بین المللی دادگستری هم 
چنین در این قرار بر قطعنامه 2231 شورای امنیت که 

برجام را تایید کرده، صحه گذاشته است.
امورخارجه  وزارت  است:  شده  تاکید  بیانیه  این  در 
جمهوری اسالمی ایران با دیوان بین المللی دادگستری 
در قرار موقت صادره هم عقیده است که برای رسیدگی 
به شکایت ایران علیه ایاالت متحده صالحیت اولیه خود 
را محرز دانسته و بدین ترتیب تالش های دولت آمریکا 
و وکالی آن در رد صالحیت دیوان و فرار از مسئولیت 

حقوقی را خنثی کرده است.
خود  قرار  در  دیوان  شد:  یادآور  خارجه  امور  وزارت 
هم چنین با رد ادعاها و نظرات حقوقی دولت آمریکا، 
به صراحت ذکر کرده است که موارد مورد درخواست 
ایران منحصرا به نقض های احتمالی عهدنامه مورد استناد 
جمهوری اسالمی ایران مربوط می باشد و اینکه حقوق 
خاص و مشخصی که جمهوری اسالمی ایران به موجب 
عهدنامه به آنها استناد کرده است، می تواند آثار غیرقابل 

جبرانی به دنبال داشته باشد.

این وزارتخانه در بیانیه خود تصریح کرد: در نتیجه 
و در پرتو تایید مجدد دیوان بین المللی دادگستری بر 
بر  گذاشتن  و صحه  ایران  اسالمی  جمهوری  حقانیت 
رویکرد غیرمشروع و غیرقانونی دولت آمریکا، امروز افکار 
عمومی جهانی و تمامی کشورهای مستقل با اطمینان 
خاطر بیشتری مصمم است اراده خود مبنی بر احترام به 
توافقات بین المللی، احترام به حقوق بین الملل و احترام 
به مسئولیت دولت ها را در قالب حفظ و اجرای برجام 

بیش از پیش به نمایش بگذارد.
وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: قرار صادره 
بار  المللی دادگستری هم چنین  بین  از سوی دیوان 
دیگر نشان داد که این دولت آمریکاست که با سیاست 
های غلط و افراطی خود و در نتیجه زیاده خواهی های 
خود در قبال دیگر کشورها، روز به روز منزوی تر می 
شود و بایستی از عادت غلط و اعتیاد ناپسند خود در 
اعمال تحریم های ظالمانه و غیرقانونی علیه مردم و 
شهروندان دست کشیده و به عضوی مسئولیت پذیر و 
کشوری عادی در جامعه بین المللی تبدیل شود. در این 
مسیر جامعه بین المللی و کشورهای مستقل مسئولیت 
مضاعفی به عهده دارند تا این کشور را که سابقه ای 
طوالنی از نقض عهد و عدم تمکین به تعهدات و الزامات 
بین المللی خود دارد، در تالش های غیرقانونی اش ناکام 

گذارند.

 صدور ۹ کیفرخواست
برای صرافان

اینکه بگویند دولت از باال رفتن ارز
ریال به دست بیاورد، دروغ است

دادستان تهران از مسدودسازی ۴۳ سایت و کانال قیمت گذار ارز خبر داد رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:
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 تعهدات اروپا بهتر از آن چیزی بود که انتظار می رفت
ظریف:

وزیر خارجه ایران در مصاحبه ای با رسانه دولتی انگلیس گفت که تعهداتی که 
کشورهای اروپایی برای حفظ توافق هسته ای برجام ابراز کردند بهتر از آن چیزی 

بود که انتظار می رفت. 
به گزارش فارس، »محمد جواد ظریف«، وزیر خارجه ایران در مصاحبه ای با 

رسانه دولتی »بی.بی.سی« گفته تعهداتی که کشورهای اروپایی برای حفظ توافق 
هسته ای »برجام« مطرح کرده اند بهتر از آن چیزی بوده که انتظار می رفته است. 
او در این مصاحبه درباره تالش ها برای حفظ برجام بعد از خروج آمریکا از آن 
گفت: »کار دشواری خواهد بود، چون دالر آمریکا نقش فراگیری در نظام مالی 

بین المللی دارد و ]حفظ برجام[ کار دشواری است، اما گزینه ها هم بسیار روشن 
هستند: آیا جامعه بین المللی به ایاالت متحده اجازه خواهد داد حکمرانی کند... 
در گذشته این کشور این کار را انجام داده اما آن موقع بر اساس مجموعه ای 

قوانین بوده نه بر اساس حکم هایی که روز به روز تغییر می کنند.« 

Etehademelat

 نقدی بر تصمیمات شورای فنی
در مسابقات جهانی

برای کاهش قیمت نفت تحریم ایران 
رافراموش کنید

 افزایش تیراژ نشریات
در گرو چیست؟

 نرخ دالر
زیر 7500 تومان است

والدین 70 درصد »بیکار« یا دستفروشند

 پس از انتخاب
ترکیب تیم ملی کشتی آزاد

پاسخ زنگنه به ترامپ:

علی دهباشی پاسخ داد:

واعظی:

 52 درصد کودکان کار روزانه تا 8 ساعت
در خیابان کارمی کنند
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دردیوان الهه:

پیروزی حقوقی ایران مقابل آمریکا


