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اقتصادی

وزیر راه و شهرسازی استعفا کرد
صدا و سیما -وزیر راه و شهرسازی در اعتراض به
ناهماهنگیوتفاوتدیدگاهباتیماقتصادیدولتاستعفا
کرد«.عباس آخوندی» با اشاره به تفاوت دیدگاه خود با
بدنه اقتصادی دولت نوشته است با این تفاوت دیدگاه
از نظر اخالقی ادامه کار من درست نیست و در ادامه از
رئیسجمهورخواستهاستکهبهمنرخصتدهیدتادر
اولینفرصتازخدمتتانخارجشوماماخواهشمندماین
زمانازپایانمهرماهفراترنرود.

ماهواره امیرکبیر در نوبت پرواز

صدا و سیما« -آذری جهرمی» وزیر ارتباطات با اشاره
به این که ماهواره امیرکبیر آماده است ،گفت :به زودی
وزارتارتباطاتآنراتحویلمیدهدتادرنوبتپروازقرار
گیرد ،البته ماهواره دیگری نیز درباره شناسایی مسائل
کشاورزیدرحالآمادهسازیاست.

حکم دیوان عدالت درباره اصالح
قراردادبیمهها

مهر-رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با
اشاره به حکم دیوان عدالت درباره اصالح قراردادهای
بیمهها با داروخانهها گفت :بر اساس این حکم بیمهها
ملزم شدند که پرداخت جریمه دیرکرد را در تسویه
حساب داروخانهها در قراردادهای خود درج کنند .به
گفته«خیری»دراینحکمبهچندموضوعبسیارکلیدی
و اساسی در سرنوشت داروخانهها اشاره شده است که
میتواندمرهمیبربرخیدردهایداروسازانباشد.

 ۳روز تا پایان مهلت مشموالن
سهام عدالت

ایسنا -مشموالن سهام عدالت که تاکنون شماره
شبایحساببانکیخودرادرسامانهسهامعدالتثبت
نکردهاند،فقطتاپایانمهرماهبرایثبتآنمهلتدارند.

کارشناسیدانشگاهفرهنگیان
 ۳سال میشود

مهر« -روشندل» معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی
دانشگاه فرهنگیان گفت :دوره کارشناسی پیوسته
دانشگاهفرهنگیانسهسالمیشود.

اولتیماتوم سازمان غذا و دارو
لگران
به اخال 

ایسنا -دکتر«اصغری»رئیسسازمانغذاوداروبااشاره
به ایجاد اخالل در نظام توزیع دارویی و تجهیزاتی کشور
توسطبرخیشرکتهایداروییوتجهیزاتی،باهشدار
بهمتخلفانتاکیدکرد:بهطورقطعپروندهمتخلفانبرای
رسیدگی قضایی ،اداری و انتظامی به مراجع مربوط
یشود.
ارجاعم 

سکه به  ۴میلیون و  ۲۵۰هزارتومان
رسید

مهر -در جریان معامالت بازار آزاد تهران ،روز گذشته
قیمتهرقطعهسکهطرحجدیدبهچهارمیلیونو۲۵۰
هزارتومانرسیدوسکهطرحقدیمچهارمیلیونو۱۵۰
هزارتومانمعاملهشد.

اختالط گندم با شن و ماسه

میزان -سومین دادگاه علنی رسیدگی به پروندههای
مفسدان و اخالل گران در نظام اقتصادی با موضوع
بررسی اتهامات ١١اخالل گر نظام اقتصادی در توزیع
مایحتاج عمومی کشور و کاالی استراتژیک گندم و
اختالط آن با شن و ماسه و ناخالصیهای دیگر در شعبه
ویژهبرگزارشد.
دراینجلسه«زارعی»بهعنواننمایندهدادستانگفت:
به استناد گزارشها و تحقیقات انجامشده ،اقدامات
متهماندراینپروندهبااخاللدرتوزیعآردوگندمهمراه
ی سبب تضییع میلیاردها ریال در بخش های
با ناخالص 
مختلفشدهاست.

کاهش ورودی پروندههای طالق

میزان« -زنگانه» مدیر کل پیشگیریهای اجتماعی و
فرهنگی قوه قضاییه گفت :میزان ورودی پروندههای
دعاوی خانوادگی به موضوع طالق کنترل شده است و
روندکاهشیدارد.

«مومنی» دبیر کل ستاد مبارزه
با مواد مخدر شد

فارس-سردار«اسکندرمومنی»بهعنواندبیرکلجدید
ستادمبارزهباموادمخدرمنصوبشد.
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دستورشورایعالیهماهنگیاقتصادیبهبانکمرکزی
شبکه خبر -شورای عالی هماهنگی اقتصادی ،بانک مرکزی را موظف کرد
پیشنهادهای اجرایی را برای اصالح نظام بانکی تهیه و ارائه کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،اعضای شورای عالی
هماهنگی اقتصادی در جلسه روز گذشته به ریاست حجت االسالم والمسلمین
دکتر «روحانی» ،پس از ارائه گزارش رئیس کل بانک مرکزی درباره چالش
های نظام بانکی ،بر حمایت از اقدامات بانک مرکزی در زمینه اصالح نظام
بانکی تاکید کردند .بانک مرکزی نیز موظف شد که پیشنهادهای اجرایی
را برای اصالح نظام بانکی به جلسه سران ارائه کند .همچنین در این جلسه،
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر تسریع در روند واگذاری سهام
موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی به بخش خصوصی در زمینه اصل 44
قانون اساسی و تاکیدات مقام معظم رهبری تاکید کردند.

• •مقدمات مبادله ایران و سوریه با پول ملی

• •اعتراف رژیم سعودی به مرگ خاشقجی

صدا و سیما -عربستان سعودی اعتراف کرد« :جمال خاشقجی» روزنامه نگار سعودی در
کنسولگری این کشور در استانبول کشته شده است و مدعی شد مرگ وی در یک درگیری
فیزیکی رخ داده است.

اول ابالغ آن خبر داد و اشتغال ایجاد شده از محل
این منابع را چهار هزار و  400نفر دانست که جذب
این میزان از منابع صعود سه پله ای خراسان جنوبی
را در کشور در پی داشت و استان را در رتبه چهارم بعد
از استان های هرمزگان ،کرمان و بوشهر قرار داد.
او از نمایندگان استان خواست تا با ارتباطات و رایزنی
هایی که انجام می دهند زمینه ابالغ مرحله دوم
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی به استان را فراهم
کنند ضمن این که استاندار و دیگر مسئوالن استانی
مکاتبات و پیگیری های الزم را انجام داده اند.
وی در این جلسه مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
را به راستی آزمایی طرح های اشتغال پایدار
روستایی که تسهیالت را جذب و عملیات اجرایی

پروژه را شروع کرده اند ،مکلف کرد .همچنین
«مالیی» مدیر عامل بانک توسعه تعاون از مرحله
انعقاد قرارداد اولین طرح در استان از محل منابع
کارگروه ملی به مبلغ  12میلیارد تومان خبر داد .در
ادامه نماینده مردم نهبندان و سربیشه با قدردانی
از اعضای کارگروه تخصصی اشتغال که زمینه
جذب صد درصدی منابع تسهیالت اشتغال پایدار
روستایی را در استان فراهم کردند ،به پیچیدن سر
و صدای سامانه کارا و بهره مندی روستاییان از این
منابع در دور افتاده ترین روستاهای استان اشاره
کرد و از مسئوالن خواست پایش طرح هایی را که
تسهیالت دریافت کرده اند در مسیر درست و هدفی
که مد نظر بوده است در دستور کار قرار دهند.

بررسی الیحه  CFTدر مجمع تشخیص مصلحت نظام

زائران اربعین پول نقد همراه داشته باشند

الیحه  CFTدر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.
در جلسه روز گذشته هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام،
الیحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تامین مالی تروریسم
 CFTبررسی شد .به گزارش مهر ،در این جلسه به ریاست «محسن رضایی» و با
حضور معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس ،بررسی انطباق و مغایرت نداشتن الیحه الحاق به کنوانسیون
بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در دستور کار قرار گرفت.
در این نشست گزارش کمیسیون نظارت و کمیسیون سیاسی دفاعی مجمع
تشخیصمصلحتنظامدربارهتطبیقاینالیحهباسیاستهایکلینظاممطرح
و ادامه بررسی به جلسه آتی هیئت عالی موکول شد.

سفیر ایران در عراق با بیان این که روند حرکت زائران ایرانی شرکت کننده در
مراسم اربعین حسینی در مرزهای چذابه ،مهران و شلمچه به صورت روان و
بدون مشکل خاصی در جریان است ،گفت :حدود ۷۰تا ۷۵درصد کامیونهای
حامل مواد مورد نیاز موکبها وارد عراق شدهاند.
به گزارش ایسنا« ،مسجدی» با بیان این که هر چه به روزهای اربعین نزدیکتر
شویم شاهد افزایش جمعیت برای ورود به عراق خواهیم بود ،توصیههایی به
زائران ارائه کرد و از آنها خواست همراه خود پول نقد داشته باشند.
وی با تاکید بر این که زائران یک تا دو وعده غذای خشک برای مواقع ضروری
به همراه داشته باشند ،افزود :از زائران میخواهیم به قوانین و مقررات عراق
احترام بگذارند و با مرزبانان عراقی با احترام برخورد کنند.

گوناگون

افزایش سود سپرده سبب
افزایش تورم

واردات با ارز  ۱۷یا ۱۸هزار تومانی
نداشتهایم

فارس -رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی
مجلسباتاکیدبرلزومانجامتحقیقوتفحصازسامانه
نیما گفت :افزایش سود سپرده بانک ها غیر قانونی و
سببافزایشتورماست«.خجسته»باانتقادازافزایش
غیر قانونی سودهای بانکی این اقدام را در تضاد با
سیاستهایکنترلنقدینگیتوصیفکرد.

ایسنا-نایبرئیسکمیسیونحقوقیوقضاییمجلس
بابیاناینکهاجناسوکاالهایموجوددرفروشگاهها
قبل از گران شدن دالر تدارک دیده شد ،گفت :ما
وارداتیباارز ۱۷یا ۱۸هزارتومانینداشتهایم.
محمد کاظمی با اشاره به لزوم نظارت دستگاههای
مختلفبرکاهشقیمتکاالهابهتبعکاهشقیمتارز
گفت :مجموعه سازمانهای نظارتی از جمله سازمان
تعزیراتبایدکنترلبیشتریبرقیمتهاداشتهباشنداما
ازسویدیگربایداینسازمانهاتقویتشوند.

بختیار :آمادگی برای افزایش نرخ
بنزین وجود ندارد
عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در شورای عالی
انرژیگفت:امروزبحثاحیایکارتسوختبهمنظور
جلوگیریازقاچاقسوختمطرحاست.علیبختیاربا
اشاره به مطالب منتشر شده درباره فعال سازی کارت
سوخت اظهار کرد :هم اکنون حدود  ۴۰میلیون لیتر
بنزینازکشورقاچاقمیشود.اینقاچاقمنابعیرااز
کشور خارج میکند که در حقیقت از دید مردم دزدی
محسوب میشود .وی اظهار کرد :از آن جا که امروز
آمادگی الزم برای افزایش نرخ بنزین وجود ندارد،
بنابرایناولینتصمیمیکهمیتواندراینزمینهگرفت،
بحثاحیایکارتسوختاست.

• •عرضه دینار به زائران اربعین

صدا و سیما -به منظور تسهیل زیارت حضرت ابا عبدا...الحسین(ع) در ایام اربعین حسینی،
زائران می توانند به وسیله بانک ملی ایران  100هزار دینار عراق با نرخ هر دینار  ۹۶ریال و با
پرداخت معادل ریالی آن خریداری کنند و اسکناس دینار را در نقاط مشخص شده شهرهای
نجف ،کربال ،کاظمین و همچنین سه نقطه مرزی مقابل مرزهای مهران ،چزابه و شلمچه در
داخل عراق تحویل بگیرند.
صدا و سیما« -دانایی» مشاور معاون اول رئیس جمهور گفت :در جلسه برگزار شده با بانک
مرکزی و موافقت رئیس کل این بانک ،زمینه برای تبادل مالی ایران و سوریه با پول ملی دو طرف
فراهم شده است.

نمره منفی به چند فرماندار در جذب تسهیالت اشتغال روستایی
فرخ نژاد  -برخی از فرمانداران استان شب گذشته
از رئیس کارگروه تخصصی اشتغال و کمیسیون
هماهنگی بانک های استان کارت زرد دریافت
کردند زیرا در جدول جذب تسهیالت اشتغال پایدار
روستایی جزو رده های پایین بودند .معاون امور
اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان
جنوبی تخطی این فرمانداران را عالوه بر جذب
نکردن به اندازه تسهیالت ،با این که تعداد طرح های
معرفی شده از شهرستان های آن ها زیاد بود ،گزارش
عملکردی بیان کرد که استانداری از این فرمانداران
خواسته بود و آن ها از ارائه آن شانه خالی کرده
بودند .دکتر «عابدی» از جذب  135میلیارد تومان
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی استان در مرحله

ایسنا -رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت از آمادگی ۱۱۰شرکت کوچک و متوسط
اروپایی برای همکاری با شرکتهای ایرانی خبر داد.
«رضا خیامیان» با اشاره به پیشنهاد انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت به دولت برای تعامل
با شرکتهای کوچک اروپایی در زمان تحریم اظهار کرد :انجمن با همکاری اتاق تهران در تالش
است از تعدادی شرکتهای کوچک و متوسط اروپایی برای شرکت در یک سمینار دعوت کند.
وی گفت ۱۱۰ :شرکت کوچک و متوسط اروپایی اعالم آمادگی کردند با شرکتهای ایرانی
جوین شوند و در صنایع نفت و گاز ایران حضور داشته باشند.

خرید حجم بی سابقه نفت ایران از
سوی چین
میزان -خبرگزاری رویترز گزارش داده است که آمار
موجودازردیابیکشتیهادرپایگاهدادههای«ریفینیتیو
آیکون» نشان میدهد که حجم بی سابقهای از نفت
ایرانبهبندردالیاندرشمالشرقکشورچینارسال
خواهدشد.
رویترز میگوید :نفت ارسال شده که حجم آن بیش
از  ۲۰میلیون بشکه اعالم شده ،قرار است تا این ماه و
اوایل ماه نوامبر یعنی قبل از اجرای تحریمهای جدید

آمریکاعلیهایراندربندردالیانچینتحویلدادهشود.

تاسیس دفتر اتحادیه اروپا تعارضی
با منافع ایران ندارد
ایسنا -یککارشناسمسائلبینالمللبابیاناینکه
ایجاددفتراتحادیهاروپادرایرانمیتوانداقداممثبتی
باشد ،اظهار کرد :در شرایط فعلی بهتر است منتظر
اقداماتعملیاروپاییهادرقبالبرجامباشیم.
حسن بهشتی پور درباره درخواست تاسیس دفتر
اتحادیهاروپادرتهرانگفت:تاسیسدفتراتحادیهاروپا
فینفسهکارخوبیاستامادرشرایطیکهمادرآنقرار
داریم باید منتظر اقدامات عملی اروپاییها در رابطه با
موضوعبرجامباشیم.

ثبت قرار موقت شکایت ایران از
آمریکا در شورای امنیت
میزان -قرار موقت روز  ۴اکتبر دیوان دادگستری
بینالمللی در پرونده شکایت ایران از آمریکا به عنوان
سنددرشورایامنیتسازمانمللثبتشد.
آنتونیو گوترش ،دبیر کل سازمان ملل یک روز پس از
صدور این رأی از سوی دیوان بینالمللی دادگستری
آن را به شورای امنیت ارسال و به عنوان سند ثبت
کردهاست.

• •اعزام  ۳۰۰داوطلب برای پاکسازی مسیر زائران

مهر« -شریفی» دبیر اربعین قرارگاه جهادی امام رضا(ع) گفت ۳۰۰ :داوطلب مردمی برای
فعالیت کمپین حریم پاک به منظور پاکسازی مسیر ،گروه پزشکی و موکب برای اسکان زائران
به عراق اعزام شده اند.

• •یکجانبه گرایی و تحریم آمریکا و نزدیکی کشورها

فارس«-سنایی» سفیر جمهوری اسالمی ایران در روسیه با اشاره به گفت و گوی سه جانبه
ایران ،روسیه و هند که در مسکو در جریان است ،تاکید کرد :موج یکجانبه گرایی و تحریم آمریکا،
کشورهای مستقل جهان را به هم نزدیک تر خواهد کرد.

• •پیام سرلشکر باقری برای پاکستان

مهر -رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در تماس تلفنی با فرمانده ارتش پاکستان ،خواستار
اقدامات سریع و قاطع برای دستگیری عوامل تروریستی ربایندگان مرزبانان جمهوری اسالمی
ایران شد .سرلشکر «باقری» بر ضرورت حضور و استقرار هر چه بیشتر نیروهای نظامی و مرزبانی
پاکستان در مرزهای مشترک با جمهوری اسالمی ایران برای تحکیم و تثبیت امنیت در این
مناطق و ممانعت از تحرکات اشرار و تروریست ها تأکید کرد.

• •ادعای دوباره درباره جزایر ایرانی

ایرنا« -ولید المعلمی» نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل متحد ،از ادعای حاکمیت
امارات بر جزایر سه گانه ایران حمایت کرد و خواستار واگذاری این جزایر ایرانی به امارات شد.

• •انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان

صدا و سیما -انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان روز گذشته با حضور واجدان شرایط رای
دهی پای صندوقهای رای آغاز شد.

• •صدور  ۷۲ساعته ویزا
مهر« -مرتضی آقایی» مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت از رفع مشکل کلی صدور

روادید اربعین خبر داد و گفت :در سه روز گذشته با تالش های انجام شده تأخیرها جبران و در
تهران روادید در  ۷۲ساعت صادر می شود.

• •چند استیضاح دیگر در برنامه مجلس

مهر -عضو کمیسیون عمران مجلس گفت :طرح دو تا سه استیضاح دیگر در برنامه مجلس قرار
گرفته است«.تختی » با اشاره به نوسانات ارزی و ریالی ماه های اخیر افزود :با وجود اجرای طرح
استیضاح های ماه های اخیر ،مجلس طرح دو تا سه استیضاح دیگر را نیز در برنامه خود دارد که
امیدواریم به اصالح رویه های مورد نقد منجر شود.

• • 4وزیری که روحانی معرفی میکند

فارس  -عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان و رئیس ستاد فضای مجازی روحانی در یک
توییت وزیران پیشنهادی رئیس جمهور را نام برد.
محسن بیگلربیگی نوشت محمد شریعتمداری ،فرهاد دژپسند ،محمد اسالمی و رضا رحمانی
توسط رئیس جمهور برای چهار وزارتخانه تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،اقتصاد ،راه و شهرسازی و
رضا رحمانی برای وزارت صمت معرفی خواهند شد.

• •افزایش عرضه ارز وارداتی در روزهای آینده
ایسنا -رئیس کل بانک مرکزی از افزایش عرضه ارز برای تأمین واردات در روزهای آینده خبر

داد و اعالم کرد که از ابتدای امسال بیش از  ۲۷میلیارد دالر از طریق بانک مرکزی و سامانه نیما
برای واردات تامین شده است.همتی گفت :با ابالغ مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران
قوا مبنی بر تاکید بر عرضه ارز ناشی از صادرات غیرنفتی به سامانه نیما یا وارد کردن آن به چرخه
اقتصادکشوربهترتیبیکهبانکمرکزیمشخصمیکند،درهفتههایآیندهشاهدشتابگرفتن
و افزایش عرضه ارز برای تأمین واردات خواهیم بود.

• •هشدار ایرانخودرو نسبت به فروش غیر قانونی خودرو

ایسنا  -گروه صنعتی ایران خودرو اقدام افراد یا شرکت های متفرقه مبنی بر داشتن قرارداد با
ایران خودرو و فروش خودرو به متقاضیان را غیر قانونی اعالم کرد.
ایران خودرو در اطالعیهای در این رابطه اعالم کرده است«:برخی از افراد یا شرکت های سودجو
با ادعای داشتن قرارداد با شرکت ایران خودرو اقدام به دریافت مبالغی از هموطنان در ازای
عرضه خودرو می کنند».

• •ابالغ سرلشکر جعفری برای کمک به زائران پاکستانی اربعین
ایسنا  -سردار سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه در ابالغی به فرمانده سپاه سلمان سیستان و

بلوچستان،برفراهمکردنتسهیالتخدماتیورفاهیزائرانپاکستانیاربعینحسینیتاکیدکرد.
بنابراینگزارش،درابالغفرماندهکلسپاهآمدهاست:باتوجهبهکثرتزائرانعزیزومخلصپاکستان
که از مرزهای سیستان و بلوچستان به قصد حضور در راهپیمایی عظیم اربعین وارد کشورمان می
شوند،ضرورتداردبابسیجامکاناتوجلبهمکاریومشارکتنهادهایدولتیومردمیآناستان،
دراسرعوقتامکاناتخدماتیورفاهیدرخورشأناینعزیزاندراختیارآنهاقرارگیرد.

