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گوناگون

بانکها همچنان ربا میگیرند
تسنیم  -آیتا ...نوری همدانی گفت :بارها علما،
مراجع و حوزه درباره اخذ دیرکرد سیستم بانکی
تذکر دادند ،مردم بسیاری نامه مینویسند که به
واسطه همین سودهای حرام خانه و زندگیشان
از بین رفت ،بعد از اینهمهسال و این همه تذکر
بانکها ،اسالمی نشدند و همچنان ربا میگیرند.

پرونده رجیستری  ۹۶بسته شد
مهر  -پس از  ۶ماه تالش ضربتی دولت برای
ساماندهی بازار گوشی های موبایل ،بیش از ۵۰
درصد بازار از گوشی های وارداتی قاچاق پاک شد
و پرونده رجیستری تلفن همراه در سال  ۹۶به اتمام
رسید.اجرایطرحثبتوشناسهدارکردنگوشیهای
وارداتی به کشور با هدف جلوگیری از قاچاق موبایل در
بازار ،حمایت از حقوق مصرف کننده و ارائه خدمات
پس از فروش ،از مهر سال  ۹۶آغاز و پیش بینی شد که
تا پایان امسال این بازار عاری از گوشی قاچاق شود.

خصوصیسازی سرخابیها
به  ۹۷موکول شد
تسنیم  -وزیر ورزش و جوانان گفت :سال ۹۷
کار حقوقی و انتقال مالکیت و مدیریت دو باشگاه
استقالل و پرسپولیس به بخش خصوصی را با جدیت
بیشتری دنبال می کنیم   .سلطانی فر در نشست
خود با سردبیران رسانه های ورزشی کشور ،اهمیت
خصوصی سازی باشگاه های پرسپولیس و استقالل
را مورد تاکید قرار داد و افزود :سال  97کار حقوقی
و انتقال مالکیت و مدیریت این دو باشگاه به بخش
خصوصی را با جدیت بیشتری دنبال می کنیم .

24ساعت مکالمه رایگان تلفن
ثابت درون استانی
ایسنا  -شرکت مخابرات ایران ،همزمان با فرا
رسیدن سال نو از زمان سال تحویل به مدت ۲۴
ساعت مکالمه رایگان درون استانی به مشتریان
تلفن ثابت عیدی میدهد .صدری مدیرعامل
شرکت مخابرات ایران گفت :در راستای مسئولیت
اجتماعی در بعد مشتریان ،شهروندان میتوانند از
ساعت  ۱۹:۴۵روز  ۲۹اسفندماه همزمان با تحویل
سال نو ( )۱۳۹۷به مدت  ۲۴ساعت از این خدمات
استفاده کنند.
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رئیس جمهور:

سال آینده سال سرمایهگذاری ،رشد و توسعه
اقتصادی و عدالت اجتماعی است
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری – رئیس
جمهور گفت :سال آینده سال سرمایهگذاری ،رشد و
توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی خواهد بود و در
تمام این زمینهها برنامههایی داریم که گزارش آن را
به مردم ارائه خواهم کرد.
حجتاالسالم والمسلمین روحانی در حاشیه آخرین
جلسه هیئت دولت در سال  ،1396اظهار کرد  :ایام
عید با ماه پر برکت رجب و با اعیاد مذهبی این ماه به
ویژه میالد حضرت امیرالمؤمنین (ع) تقارن یافته
است و ان شاءا ...سرآغاز حرکت مردم در زمینه رشد
مادی و معنوی باشد.
وی با اشاره به موفقیتها و دستاوردهای سال
 ،1396اظهار داشت :امسال حماسههای بسیار
بزرگی از طرف ملت ایران آفریده شد که از جمله
میتوان به حماسه حضور مردم در انتخابات ریاست
جمهوری و شوراها و همچنین حضور پرشور در
تمام صحنههایی که به عنوان روزهای ملی و دینی
شناخته میشود ،اشاره کرد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد :در طول سال جاری
ملت ایران پیشرفتها و گا مهای بسیار مهمی
برداشتند ،آنچه مردم در انتخابات اردیبهشت ماه از
ما میخواستند مسئله اشتغال و مهار بیکاری بود و بر
اساس اقداماتی که انجام شده است ،آمار شاغلین در
پاییز امسال از  22میلیون و  300هزار نفر به حدود
 23میلیون و  300هزار نفر افزایش یافته است و

ایلنا  -رئیس کمیسیون امنیت ملی در حاشیه نشست غیرعلنی مجلس شورای اسالمی با حضور
در جمع خبرنگاران درباره برخی اخبار مربوط به فیلترینگ تلگرام گفت :ما در هر صورت با توجه
به مجموعه توانمندیهای ملی ،سیاست ملی و بازیهایی که تلگرام در طول سالهای گذشته
در عرصه امنیت داخلی ما و دیگر عرصهها داشته و نقشآفرینی کرده تصمیمگیری میکنیم.
بروجردی افزود :فکر میکنم راه منطقی این است که در این عرصه از ظرفیتهای ملی کشورمان
استفاده کنیم.

• •رقابت اروپا و آمریکا در تحریم ایران
صدا و سیما  -سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت :بین اتحادیه اروپا و آمریکا درباره

تحریمهای بیشتر علیه ایران رقابت انجام شده است.
نقوی حسینی افزود :ما اکنون شاهد تقسیم کاری بین اتحادیه اروپا و آمریکا در تحریم علیه ایران
هستیم به عنوان نمونه اروپایی ها می گویند ما به علت این که مانع از خروج آمریکا از برجام شویم
تحریم های جدید موشکی وضع می کنیم که این رفتار نقض مضاعف برجام است.
وی گفت :مطمئنا جمهوری اسالمی ایران نیز رفتارهای اتحادیه اروپا و آمریکا را در قبال برجام
رصد خواهد کرد چرا که مهم تامین منافع ملی کشور است اما گویا آن ها با نقض متعدد برجام دنبال
اهداف خود هستند.

• •شرط ایران برای ادامه پایبندی به برجام

تسنیم  -رئیس مجلس شورای اسالمی در دیدار «یوسف بن علوی» وزیرخارجه عمان ،تصریح کرد:
اکنون که مسئله موشکی ایران باعث دغدغه خاطر برخی از کشورها شده است ،باید گفت که دلیل
این همه هراس چیست و این تکنولوژی موشکی از  30سال پیش در اختیار ما قرار دارد و مسئله
جدیدی نیست ،نکته بعدی این که جمهوری اسالمی ایران به سوی کدام کشور موشک پرتاب کرده
است؟ الریجانی درباره برجام ،گفت :ایران نسبت به این توافقنامه پایبند بوده است و این تعهد
تازمانی پابرجا خواهد بود که طرفهای دیگر نیز به تعهدات خود پایبند باشند.

• •جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس درباره تلگرام

این بدان معناست که در پاییز  96نسبت به پاییز 95
حدود  960هزار شغل ایجاد شده است و این نشان
میدهد که در مسیر اشتغالزایی تالشهای خوبی
انجام شده اما باید همچنان بر تالشها و اقدامات
خود بیفزاییم.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد :در سال  96رقم تورم
برای دومین بار تک رقمی شد و این از وعدههایی
بود که در روزهای آغازین دولت یازدهم به مردم
داده بودیم .همچنین میزان سرمایهگذاری که در
سالهای گذشته منفی بوده است در سال  96ثابت
مثبت شد و در مجموع رشد اقتصادی در  4سال
گذشته به طور متوسط  4.8بوده است.
رئیس جمهور در ادامه به دستاوردهای سال 96
در حوزه سیاست خارجی اشاره کرد و گفت :در این

سال شاهد موفقیتها و دستاوردهای کمنظیر ملت
ایران در حوزه سیاست خارجی هستیم ،آن جایی که
زیادهخواهان در زمینه برجام در مقابل ملت ایران
قرار گرفتند و ادعا کردند که ایران به تعهدات خود
عمل نکرده است و تقریب ًا همه جهان در برابر ادعای
آن ها ایستادگی و آن را نفی و صراحتا اعالم کردند که
مرجع اصلی در این زمینه آژانس بینالمللی انرژی
اتمی است و آژانس نیز در تمامی گزارشات خود
پایبندی ایران را تأیید کرد.
روحانی در ادامه با قدردانی از حمایتها و
هدایتهای رهبر معظم انقالب ،اظهار داشت:
مقام معظم رهبری همواره حمایتها و هدایتهای
راهگشایی برای ما داشتند و همچنان نیازمند
هدایتهای ایشان هستیم.

احتمال فیلتر تلگرام به طور موقت یا دائم
صدا و سیما  -دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد :اگر مشکالت تلگرام
ادامه یابد ،ممکن است در ماههای آینده این شبکه مجازی به طور موقت یا دائم
فیلتر شود.
ی با اشاره به ارائه گزارشی به مجلس شورای اسالمی درخصوص فضای
فیروزآباد 
مجازی ،گفت :گزارشی از ابعاد توسعه فضای مجازی در داخل و خارج و خألهای
موجود در کشور به ویژه در حوزه قانون گذاری و مقررات به مجلس ارائه کردیم.
وی با بیان این که با توسعه فضای مجازی در کشور شاهد پدید آمدن تجارت

الکترونیک ،تعیین هویت در فضای مجازی و نحوه مالکیت فکری و نرمافزایی در
این فضا هستیم ،افزود :در این جلسه همچنین درخصوص آینده همکاری شورای
عالی مجازی و مجلس شورای اسالمی نیز صحبت شد.
وی درخصوص این که شورای عالی مجازی قصد فیلتر تلگرام را در سال آینده
دارد ،تصریح کرد :اگر شورا به این نظریه و مرحله برسد که مشکالت تلگرام ادامه
دارد ممکن است در ماههای آینده و در سال  97این شبکه مجازی به طور موقت
یا دائم فیلتر شود.

تسنیم -یک نماینده مجلس گفت :هرکشوری میتواند محدودیتهایی در حوزه سیاستگذاری و
برخی از موضوعات از جمله موضوعات اخالقی برای خود تعریف کند .قربانی اظهار کرد  :در نشست
روز گذشته نمایندگان با حضور رئیس شورای عالی فضای مجازی ،موضوع فرصت و چالشهای
فضای مجازی مطرح شد ،در این جلسه عنوان شد که نباید این فضای گسترده مجازی را تنها محدود
به پیامرسان تلگرام کنیم.
وی با بیان این که ما با قاطعیت میتوانیم بگوییم که تاکنون هیچ تصمیمی برای فیلترینگ تلگرام
گرفته نشده است ،تصریح کرد :از آن جایی که هنوز بهره کافی و شناختی از فضای مجازی نداریم،
ذهن ما فقط به تلگرام محدود شده است.

• •قاضیزاده :مردم امیدی به دولت ندارند

فارس  -عضو هیئت رئیسه مجلس گفت :مردم امیدی ندارند که دولت برایشان کاری انجام دهد و
فقط تنها خواسته آن ها این است که دولت کاری به کارشان نداشته باشد و مزاحمتی برایشان ایجاد
نکند .سیدامیرحسین قاضیزاده با اشاره به وضعیت بازار در روزهای پایانی سال ،افزود  :واقعیت
این است که حرف زدن در مورد لزوم توجه و نظارت دولت بر قیمت کاالها در آستانه سال جدید به
قدری تکراری است و مسئوالن این قدر حرف زدهاند و کاری انجام نشده است که هر کس در این
زمینهها بخواهد حرف بزند موجب نفرت مردم میشود.

• •امیر «موسوی » :پدافند هوایی با جدیت از کشور دفاع می کند

مهر  -فرمانده کل ارتش با بیان این که در کار پدافند هوایی مهارت افزایی سقفی ندارد ،گفت:
پدافند هوایی با جدیت از کشور دفاع میکند .امیر« موسوی » با تاکید بر اهمیت مهارت افزایی در
کارکنان پدافند هوایی تصریح کرد :در کار پدافند هوایی مهارت افزایی سقفی ندارد و هرچه قدر
مهارت بیشتر شود کار شکل بهتری پیدا میکند.

• • 2انتصاب در سپاه

تسنیم-حجتاالسالموالمسلمینعبدا...حاجیصادقینمایندهولیفقیهدرسپاهباصدوراحکام
جداگانه ای سردار سید قاسم قریشی را به سمت معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در
سپاه و سردار یدا ...جوانی را به سمت معاون سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه منصوب کرد.
پیش از این سردار محمد حسین سپهر و سردار رسول سنایی راد عهده دار سمت معاونت هماهنگ
کننده و معاونت سیاسی مجموعه نمایندگی ولی فقیه در سپاه بودند.

