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گوناگون

هشداربه بیمهشدگان تامین اجتماعی
مهر  -سازمان تامین اجتماعی ضمن تاکید براین که این
سازمان برای حذف دفترچههای کاغذی وارائه کارت
هوشمند سالمت هیچ گونه وجهی دریافت نمی کند ،از
بیمهشدگان خواست فریب تماس سوء استفاده کنندگان را
نخورند .سازمان تامین اجتماعی با صدور اطالعیه ای اعالم
کرد :در پی تماس تلفنی عدهای سودجو با بیمهشدگان و
مستمری بگیران  ،سازمان تامین اجتماعی اعالم می دارد؛
هیچ گونه تماسی از سوی این سازمان انجام نمی شود .

سردرد را جدی بگیرید
مهر  -رئیس پنجمین کنگره سردرد و اولین کنگره بین
المللی سردرد و درد ،با اشاره به نشانههای سردردهای
خطرناک ،گفت :سردرد دوران بارداری و سردرد افرادی
که سابقه بدخیمی و تومور دارند ،باید جدی گرفته شود.
دکتر تقا اظهار کرد :سردردها به دو دسته کلی اولیه و ثانویه
تقسیم میشوند .در حالت سردرد ثانویه ایراد و مشکلی در
فضای جمجمه و گردن وجود دارد.

نام نویسی آزمون کارشناسی ارشد
فراگیر پیام نور از  ۲۳مهر
میزان -مشاور عالی رئیس سازمان سنجش گفت :نام
نویسی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور
برای بهمن ( ۹۶نوبت هجدهم) از یکشنبه  ۲۳مهر آغاز
میشود .توکلی افزود  :داوطلبان میتوانند تا یکشنبه ۳۰
مهر با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش به نشانی
 www.sanjesh.orgدر آزمون کارشناسی ارشد فراگیر
پیام نور نام نویسی کنند.

مستند «پول و پورن» به دانشگاهها میآید
باشگاه خبرنگاران  -اکرانهای دانشگاهی مستند «پول
و پورن» از هفته آینده آغاز خواهد شد و فروش اینترنتی
نیز به زودی شروع می شود.کلیه تشکلهای دانشجویی
میتوانند با مراجعه به سایت  www.1film.irنسبت به
ثبت درخواست نمایش این فیلم اقدام کنند.

اداره بیمارستان هیئت امنایی در
مناطق محروم ممکن نیست
مهر  -عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از عدم
اختصاص منابع مورد نیاز برای اجرای طرح تحول
سالمت ،گفت :اداره بیمارستان ها به شکل هیئت امنایی
در نقاط محروم امکان پذیر نیست.خضری درخصوص
اظهارات وزیربهداشت مبنی بر لحاظ سقف بودجه ای برای
بیمارستان ها و هیئت امنایی کردن بیمارستان ها ،اظهار
کرد :برای بیمارستان های مناطق محروم شاید این موضوع
مشکالتی را ایجاد کند.
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اظهارات رئیسجمهوردربارهبرجام وسپاه
مهر  -رئیس جمهور ایران گفت :برجام آزمون
بزرگی برای همه دولت های جهان است و تعهد
به آن اساس اطمینان بخشی در جهان به حساب
می آید.
حجتاالسالم حسن روحانی روز گذشته در جلسه
هیئت دولت با بیان این که هر گاه بدخواهان به
دنبال تحمیل فشار به کشور بوده اند ،مردم با
حضور ،هوشیاری و تالش بیشتر ،قاطعانه به آن ها
پاسخ دادند ،افزود :آن زمانی که رئیس جمهوری
آمریکا برای ایجاد نمایش قدرت در عربستان علیه
ایران به منطقه آمده بود ،ملت ایران به زیبایی و با
حضور پر شور خود در انتخابات  29اردیبهشت،
پاسخ قاطعی به آمریکا و حامیانش دادند.
وی با بیان این که برجام یک آزمون بسیار بزرگ
برای همه دولتهای شرکتکننده در مذاکرات و
سایر دولتهای جهان است ،افزود :تعهد و وفای
به عهد ،اساس اطمینان جهان به یک دولت است؛
ما به عنوان جمهوری اسالمی ایران ،دقت کردیم
و حواسمان جمع بوده است ،وقتی تعهد دادیم،
تا آخر پای آن ایستادگی کردیم و این افتخاری
برای ماست.
روحانی با اشاره به این که اگر طرف دیگر مذاکره،
بدخواه ،رقیب یا دشمن ما از تعهد خارج شود ،این
برای ما شکست نیست بلکه شکست برای طرف
مقابل است ،گفت :ما در زمان و مقطع الزم راه
درست را انتخاب کردیم و به خوبی وارد مذاکره
شدیم و در مذاکره با همه توان و دقت پیش رفتیم و
بهترین ممکن بود.
آنچه به دست آوردیم،
ِ
وی اظهار کرد :امروز مسیری که جمهوری اسالمی

تسنیم -رئیس کل بانکمرکزیگفت:نرخسودواقعیسیستمبانکیبه
نحو مطلوبی مثبت بوده و در مقایسه با بازدهی بازار ارز که توأم با ریسک
است ،بسیار جذابتر است .وی افزود  :بانک مرکزی در حال حاضر
ضمن پایش روند نرخ ارز که متاثر از برخی عوامل فصلی و انتظارات
ناشی از تحوالت روابط بینالملل است ،همچون گذشته نسبت به
استمرار روند ثبات در بازار و دفع اختالالت اقدام خواهد کرد همان طور
که در پاییز سال گذشته به خوبی شاهدش بودیم.

• •حال و هوای بازار مسکن
مهر  -یک کارشناس مسکن گفت :پیش بینی می شود با رونق نسبی

مسکن در نیمه دوم سال ،بخشی از تقاضا به سمت خرید رفته و همین
امر موجب تعدیل قیمت ها در بخش اجاره شود.
شوکتی با بیان این که دولت توانایی مالی باالیی ندارد ،افزود :اگر
شرایط فعلی را با قبل از تحریم مقایسه کنیم متوجه می شویم قبل از
تحریم سالیانه ۲۷۰میلیارد دالر انرژی تولید می کردیم و در حال حاضر
این عدد از  ۱۵۰میلیارد دالر تجاوز نمی کند.

• •اختالف نظر در جزئیات بستههای اینترنتی

ایران انتخاب کرده مورد حمایت جهان است و
حتی در میان متحدان آمریکا در اروپا هم کسی
نیست که از بر هم زدن توافق حمایت کند چراکه
این توافق ،توافقی دوجانبه نیست بلکه یک توافق
جهانی است .روحانی گفت :ممکن است عدهای،
به برجام هم انتقاد داشته باشند و شاید اگر رأی
بگیرند ،بگویند ما به برجام رأی نمیدهیم و این
برای یک کشور دموکراتیک طبیعی است ،اما
برجام مورد اجماع همه مسئوالن و مقامات اصلی
کشور بوده است.
وی خاطرنشان کرد :امروز موافق و مخالف برجام
در کنار هم هستند و همه صدای واحد دارند؛ ما
نقض عهد را نادرست ،غلط و نسبت به مصالح
کشور ،منطقه و جهان خائنان ه میبینیم.
وی با تاکید بر این که اگر آمریکا دچار خطا شده و از
برجام خارج شود ،ضرر این کار صرف ًابرای آمریکایی
هاست ،افزود :ما راههای مختلفی را پیش رو داریم
و هر راهی که مصلحت نظام و کشور ما در آن باشد
انتخاب میکنیم .

پرداخت سود سهام عدالت
متوقف میشود؟

میزان-رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت :ظاهرا رئیس
جمهوردرپاسخبهرئیسمجلسقبولکردهاستکهپرداختسودسهامعدالت
انجام نشود و ظرفیتهای موجود در جهت سرمایهگذاری در اقتصاد ایران
مورد توجه قرار گیرد .پورابراهیمی با اشاره به آخرین نتایج پیگیری نامهنگاری
روسایدوکمیسیون«اقتصادی»و«برنامه،بودجهومحاسبات»مجلسبارئیس
جمهور درباره جلوگیری از توزیع سود سهام عدالت گفت :ما درکنار نامهنگاری
به رئیس جمهور یک نامه هم به رئیس مجلس شورای اسالمی درباره جلوگیری
از پرداخت سود سهام عدالت نوشتیم و این نامه به ریاست مجلس ارائه شد که
طی این نامه اذعان داشتیم که توزیع سود سهام عدالت به صالح کشور نیست.

رئیس جمهور ادامه داد :اگر آمریکا بخواهد خطای
بعدی را مرتکب شود و علیه سپاه پاسداران اقدامی
کند ،این دیگر خطا اندر خطا ست؛ سپاه پاسداران
تنها یک واحد نظامی نیست ،بلکهسپاه پاسداران
در دل این مردم بوده و در همه روزهای خطر از
منافع ملی ما دفاع کرده است.
روحانی تصریح کرد :سپاه نه تنها محبوب ملت
ایرانبلکهمحبوبمردمعراقهمهستچونبغداد
را نجات داده؛ محبوب کردهای عراق هم هست
چون اربیل را نجات داده؛ محبوب مردم دمشق
و سوریه هم هست چون دمشق را نجات داده؛
محبوبمردملبنانهمهستچونطرفدارحیثیت
و استقالل لبنان بوده است؛ سپاه همیشه کمک
مظلومان بوده و در برابر تروریستها ایستاده است.
به گفته وی هیچ گونه اختالفی بین جناحهای ما
برای مقابله با توطئه دشمنان وجود ندارد و همه
یکپارچه و در صف واحد هستیم؛ هیچ گونه تزلزلی
در کشور ما به وجود نخواهد آمد و مردم مقاوم ایران
در برابر توطئه ها ایستادگی خواهند کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد :همچنین در جریان نامه
نگاری خود به رئیس مجلس مطلع شدیم که ایشان هم با نظر ما موافق هستند
و اخیرا که موضوع را مورد پیگیری قرار دادیم متوجه شدیم رئیس مجلس
درباره این موضوع با رئیس جمهور هم صحبت کردهاند و ادله منطقی روسای
کمیسیونهای مجلس را با ایشان در میان گذاشتهاند و ظاهرا رئیس جمهور هم
در پاسخ به رئیس مجلس قبول کردهاند که این کار انجام نشود و ظرفیتهای
موجود در جهت سرمایه گذاری در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد :معتقدیم پرداخت سود سهام
عدالت به مردم به زیان کشور تمام خواهد شد.
پورابراهیمی با اشاره به اقدام دولت در ارائه سود سهام عدالت به مردم از
یک سال گذشته بیان کرد :این مسئله در جلسات کمیسیون اقتصادی مورد
بررسی قرار گرفت و نهایتا جمع بندی ما این بود که اولویت در این موضوع باید
با واگذاری اصل سهام عدالت به مردم باشد.

میزان -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :اختالف نظر در
خصوص جزئیات موضوع بستهها و تعرفههای اینترنت زیاد است اما
در اصل موضوعات مانند کاهش هزینهها و کاهش هجمهها وحدت
نظر وجود دارد.
آذری جهرمی افزود :موضوع بسته ها و تعرفه های اینترنت یکی از
موضوعاتی بود که از روزهای ابتدایی که مشغول به کار شدیم جزو
اولویت های برنامه قرار گرفت و به آن پرداختیم و طبیعتا مطابق با وعده
ای که داده بودیم بسته ،نهایی شده تا در برنامه صد روزه اجرایی شود.

• •پیش بینی صندوق بین المللی پول از تولید ناخالص ایران
مهر  -صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود موسوم به چشم

انداز اقتصاد جهانی ،تولید ناخالص داخلی ایران را در سال جاری
میالدی  ۳.۵درصد پیشبینی کرد.
این نهاد بین المللی پولی اعالم کرد ،رشد تولید ناخالص داخلی ایران
در سال گذشته میالدی  ۱۲.۵درصد بود و این رقم برای سال جاری
میالدی  ۳.۵درصد برآورد می شود .البته صندوق بین المللی پول رشد
اقتصادی ایران را در سال  ۲۰۱۸میالدی  ۳.۸درصد پیش بینی کرد.

• • ۱۰۰هزار میلیارد تومان هزینه نوسازی بافتهای فرسوده
مهر  -سرپرست شرکت عمران و به سازی شهری ایران گفت :بر اساس

برآوردهای این شرکت ،برای نوسازی و به سازی محلههای فرسوده
 ۱۰۰هزار میلیارد تومان هزینه الزم است.
عشایری درباره ورود به  ۲۷۰محله برای نوسازی در طول یک سال
گفت :آنچه که در قانون برنامه ششم آمده این است که هم دولت محلی
شامل شهرداری و شورای شهر و هم دولت ملی شامل وزارت راه و
شهرسازی ،وزارت کشور و ستاد ملی بازآفرینی ساالنه باید به مبحث
نوسازی و به سازی  ۲۷۰محله در سراسر کشور ورود کنند.

• •رشد ۳۰درصدی قیمت خودروهای وارداتی در یک ماه
تسنیم  -همزمان با استمرار ممنوعیت ثبت سفارش ،قیمت انواع

خودروهای وارداتی حدود ۳۰درصد رشد قیمت را تجربه کرده اما هنوز
بازار خودرو نسبت به قیمت دالر واکنشی نشان نداده است.
بیش از سه ماه از ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو میگذرد و در
این شرایط در یک ماه اخیر بازار خودروهای وارداتی با رشد قیمت قابل
توجهی روبهرو شده است.

