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گوناگون

فرصت دوباره انتخاب رشته
علومپزشکی
ایسنا -مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی
در اطالعیهای اعالم کرد که فرصت انتخاب رشته
دوباره برای داوطلبان رشتههای علوم پزشکی این
دانشگاه فراهم شده است.
در این اطالعیه آمده است :پیرو اعالم نتایج نهایی
ذخیره رشتههای گروه علوم پزشکی در  23مهر ماه و
تکمیل نشدن ظرفیت ابالغی وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی فرصت دوباره
ای را برای انتخاب رشته فراهم کرده است.

بازار سیاه بلیت پروازهای اربعین
ایسنا -رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی
نسبت به فروش بلیت پروازهای اربعین با قیمتهای
نامتعارف و گرانتر از نرخ مصوب هشدار داد.
«رفیعی» گفت :با توافق سازمان هواپیمایی و ایرالینها
نرخ مصوب بلیت پروازهای ایران ـ عراق در اربعین
برای یک طرف یک میلیون و  ۱۰۰هزار تومان و برای
دو طرف دو میلیون و  ۲۰۰هزار تومان تعیین شده
است و مردم نباید بلیتی را با قیمتی غیر از این بخرند.

مطالبات کشاورزان زودتر از موعد
پرداخت میشود
تسنیم« -یزدان سیف» معاون وزیر جهاد کشاورزی
با بیان این که مطالبات کشاورزان زودتر از موعد
پرداخت می شود ،گفت :میانگین مدت زمان پرداخت
قیمت گندم به کشاورزان از  ۴۰روز به  ۲۸روز کاهش
یافته است.

یوهفتمین جشنواره
فراخوان س 
فیلم فجر
فارس -دبیرخانه سیوهفتمین جشنواره جهانی فیلم
فجر ،فراخوان این دوره از جشنواره را منتشر کرد.
سیو هفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر از ۲۹
فروردین تا ششم اردیبهشت  ۱۳۹۸به دبیری «رضا
میرکریمی» در تهران برگزار میشود.

سود  ۱۳میلیاردی از فروش
تلفن همراه
صدا و سیما -متهم گران فروشی تلفن همراه با ۲۶
میلیون دالر ارز دولتی تخصیص داده شده است که۱۳
میلیارد تومان سود نامشروع کسب کرد.
صبح روز گذشته دادگاه رسیدگی به اتهامات «احمد
پاسدار» ،مدیر عامل شرکت نودیس پرداز یکی از
شرکتهای واردات گوشی تلفن همراه برگزار شد.

سرانه مصرف لبنیات
ناامید کننده است
مهر« -علیرضا رئیسی» معاون بهداشت وزارت
بهداشت گفت :سرانه مصرف مواد لبنی در کشور
بسیار پایین و نگران کننده است ،در حالی که مصرف
لبنیات در پیشگیری از بسیاری از بیماری ها موثر
است.

 ۳۱درصد کارمندان بیمه تکمیلی
دارند
مهر -سید حسن «قاضی زاده هاشمی» وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی با اشاره به این که فقط ۳۱
درصد کارمندان بیمه تکمیلی دارند ،گفت :هزینه
های درمان سالمندان سه برابر افراد عادی است.

افزایش قربانیان آلودگی مسیریاب
ها
ایرنا -مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات
رخدادهای رایانه ای کشور اعالم کرد :بی توجهی
مالکان تجهیزات مسیریاب های میکروتیک به
هشدارها و توصیه های مرکز ماهر برای مقابله با آسیب
پذیری آن ها ،سبب سرعت گرفتن آلودگی دستگاه ها
و افزایش قربانیان شده است.

تغییر شرایط تحویل ارز اربعین
در مرز مهران
تسنیم -به منظور تسهیل و تسریع امور و رفاه حال
بیشتر زائران و کاهش ازدحام در صف تحویل ارز،
متقاضیان دریافت ارز اربعین در مرز مهران که به طور
گروهی سفر کرده اند ،می توانند توسط یک نماینده،
ارز اعضای گروه را دریافت کنند.

خرید  ۳۲هزار سکه توسط
یک خانواده
مهر« -جعفری دولت آبادی» دادستان تهران گفت :از
 ۱۰۰نفر فهرست خریداران سکه که بیش از دو هزار
سکه خریداری کرده بودند ،چند مورد پیگیری شد .در
یکی از این موارد ،خانمی با اعضای خانوادهاش ۳۲
هزار سکه خرید کرده است.

افت  ۱۰۰هزار تومانی قیمت سکه
فارس-در بازار روز گذشته تهران سکه طرح جدید با
 ۱۰۰هزار تومان کاهش چهار میلیون و  ۳۰۰هزار
تومان و دالر با افت  ۴۶۳تومانی  ۱۴هزار و  ۴۷تومان
داد و ستد شد.

زائران از غذاهای گرم استفاده کنند
مهر -سید «علی کشاورز» متخصص تغذیه با اشاره به
لزوم رعایت نکات غذایی و بهداشتی توسط زائران
اربعین ،استفاده از غذاهای گرم را برای پیشگیری از
مسمومیت های غذایی ضروری دانست.
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بستهحمایتیدولت
 ۶۰۰هزارتوماندر ۳مرحله
سرپرست وزارت رفاه از تصویب کلیات بسته حمایت
غذایی اقشار کم درآمد در دولت خبر داد و گفت :در
 ۱۰روز اول آبانماه فروشگاههای ویژه توزیع این
بستههای حمایتی ،مشخص خواهد شد .به گزارش
شبکه خبر« ،انوشیروان محسنی بندپی» در حاشیه
ن که این بسته
نشست منطقهای سالمندی با بیان ای 
حمایتی در قالب برنامه حمایت غذایی از گروههای
کمدرآمد و نیازمند حمایت مانند سالمندان و  ...در
نظر گرفته شده است ،اظهار کرد :مقدمات اجرای

توزیع بسته حمایتی به زودی فراهم میشود و رئیس
جمهور تاکید دارد که اولین مرحل ه این بسته حمایت
غذایی در اولین فرصت در اختیار مردم قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه مجلس ،این
بسته حمایتی در اختیار افرادی که درآمدشان کمتر
از سه میلیون تومان است قرار خواهد گرفت ،ادامه
داد :شاخص بهرهمندی از این بسته حمایتی ،درآمد
سرپرست خانوار است .به گفته وی ،بر اساس تاکید
رئیس جمهور و در  ۱۰روز اول آبان فروشگاههای

• •افزایش  20دالری قیمت نفت
صدا و سيما -دولت ترامپ روی عربستان سعودی و تولید نفت این کشور با حداکثر ظرفیت به

منظور جبران حذف نفت ایران از بازار به علت تحریم ها و پایین نگه داشتن نسبی بهای نفت
حساب کرده است .با این همه ،قیمت نفت از زمان خروج آمریکا از برجام تا حدود  20دالر در هر
بشکه افزایش پیدا کرده و از حدود بشکه ای  60دالر به بیش از  80دالر رسیده است.

• •اردوغان خواستار محاکمه عامالن قتل خاشقجی شد

ویژه توزیع این بستههای حمایتی ،مشخص خواهد
شد .وی در ادامه سخنانش اظهار کرد :این بستهها
تا پایان سال  ۹۷و به شکل غیر مستمر در سه مرحله و
در مجموع با مبلغ  ۶۰۰هزار تومان توزیع میشود و
دستگاههایتامینکنندهمنابعآنموظفهستندهر
چه سریعتر منابع مورد نیاز را تامین کنند.
این بسته حمایتی متناسب با تعداد اعضای خانوار
تعلق خواهد گرفت و در زمینه سیاستهای دولت
برای تامین اقالم ضروری خانوارهاست.

رئیس جمهور :انتقاد بدون ارائه راهکار قابل پذیرش نیست
رئیس جمهور روز گذشته در جلسه ای با حضور
جمعی از محققان علوم اجتماعی و استادان جامعه
شناسی دانشگا ههای کشور ،با بیان این که باید
نشاط را در جامعه امروز ایران بیش از پیش تقویت
کنیم ،گفت :گاهی با تفسیرهایی از واقعیتهای
جامعه مواجه ایم که با واقعیتها منطبق نیست و
حتی فاصله زیادی دارد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،
حجت االسالم والمسلمین «روحانی» با بیان این
که تفسیری که گاهی در جامعه از وضع و مشکالت
امروز و فردا وجود دارد ،باالتر از واقعیتهاست،
افزود :باید تالش کنیم تا از این فاصله کاسته شود

و باید واقعیتها و مشکل را در همان حدی که
هست و نه بیشتر ،بیان کنیم .وی با تاکید بر این
که همان طور که علم دستوری نمیشود انتقاد هم
نمیتواند دستوری باشد ،گفت :استقالل دانشگاه و

بررسیهای علمی و پژوهشی را میپذیریم اما این که
شما کناری بایستید و بدون ارائه راهکارهای عملی
فقط انتقاد کنید و بگویید دولت این کار را انجام بدهد
یا ندهد ،قابل پذیرش نیست.
همه بار مسئولیت سنگینی را به طور مشترک بر
دوش داریم و باید برای انجام بهینه این مسئولیت
سنگین ،نهایت تالش خود را به کار بگیریم .وی
تصریح کرد :ما کشور نیرومندی هستیم و نباید اجازه
دهیم برخیها آینده را برای مردم سیاه ترسیم و آن ها
را نگران کنند .جامعه نباید نگران فردا باشد؛ جامعه
ای که بیش از امروز ،نگران فردا باشد سبب میشود
همین نگرانی از فردا ،امروز آن را نیز برهم بزند.

نماینده تبریز به نقل از ظریف :ناچاریم  FATFرا بپذیریم
فارس -نماینده مردم تبریز در مجلس
شورای اسالمی گفت :وزیر امور
خارجه در نشست غیر علنی مجلس
در صدد توجیه کمکار یهای خود
در رابطه با  FATFبر آمد و گفت نباید
با انتقاد و مخالفت با  FATFدر داخل،

وجهه نظام را در خارج خراب کنیم و
هزینه پذیرش آن را باال ببریم.
«احمد علیرضا بیگی» با اشاره به
نشست غیر علنی روز گذشته مجلس
افزود :با توجه به فرصتی که بعد از
برجام داشتیم میتوانستیم با انعقاد

پولی دو جانبه امکان مراودات
بینالمللی را با کشورهای دیگر
فراهم کنیم و امروز چون این کار
انجام نشده است ،باید هر چه زودتر
تکلیف  FATFمعلوم شود.
به گفته وی ،ظریف در این نشست

بودجه  ۱۲هزار میلیاردی برای تقویت قدرت خرید
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت ۱۰ :تا  ۱۲هزار میلیارد تومان برای تقویت قدرت خرید مردم
پیشبینی شده است.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،محمدباقر نوبخت با اشاره به ضرورت
توجه به تناسب مصارف با منابع کشور در تهیه و تدوین الیحه بودجه  ۱۳۹۸کل کشور گفت :به
منظور کاهش آثار و تبعات مشکالت اقتصادی کشور« ،بودجه مکمل» تدوین خواهیم کرد و هدف
از این امر اجرای سیاستهای فقرزدایی دولت است.

امنیت کامل در مرزهای سه گانه
وزیر اطالعات گفت :با تالش همه نیروهای نظامی و انتظامی امنیت کامل زائران در مرزهای
سه گانه کشورمان تامین شده است .به گزارش صدا و سیما سید محمود علوی در بازدید از مرز
بین المللی مهران ،از دستگیری سه تیم تروریستی در چند روز گذشته در استان خوزستان خبر
داد و گفت :دشمنان برای ناامن کردن مسیر رفت و آمد زائران در مرزهای سه گانه کشور از هیچ
تالشی دریغ نمی کنند اما با تالش نیروهای نظامی ،انتظامی و سربازان گمنام امام زمان(عج)
زائران در امنیت کامل در حال تردد هستند.

احتمال سهمیه بندی مجدد بنزین
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از زمزمه سهمیه بندی مجدد بنزین ،به احتمال
زیاد دو نرخی شدن آن و ایجاد سامانه های هوشمند در جایگاه های سوخت خبر داد.
«خادمی» اظهار کرد :با توجه به صحبت هایی که مطرح شده است به احتمال زیاد دوباره به
سمت سهمیه بندی بنزین پیش خواهیم رفت زیرا سیستم هوشمند و کارت سوخت ضمن این که
مشکالتی را داشت ،سبب شفاف سازی ،کاهش واردات ،قاچاق و مصرف سوخت شد.

مدارس خشت و گلی امسال جمع آوری می شود
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور از افزایش  ۱۱۰درصدی اعتبارات این سازمان در سال
 97و جمع آوری مدارس خشت و گلی خبر داد و گفت :امسال مدارس خشت و گلی جمع آوری
می شود .به گزارش مهر« ،رخشانی مهر» افزود :بودجه مصوب امسال نسبت به رقم ابالغی سال
 97بین همه دستگاههای اجرایی  ۲۵درصد کاهش پیدا کرد اما برای سازمان نوسازی کاهشی
اتفاق نیفتاد و  10درصد افزایش داشتیم و از ردیفهای اصلی شامل ردیف خیران به همراه ردیف
تخریب و بازسازی و تکمیل پروژه های ناتمام ملی و استانی ،هزار و  ۷۱۰میلیارد تومان اعتبار
برای این سازمان گرفتیم.

دنا  74میلیون تومان شد
قیمت خودروی دنا روز گذشته با کاهش یک و نیم میلیون تومانی نسبت به روز دوشنبه با قیمت
 74میلیون تومان معامله شد.
به گزارش فارس ،پراید  131در بازار روز گذشته تهران بدون تغییر با قیمت  32میلیون و 500
هزار تومان ،تیبا دو در این بازار با افزایش  300هزار تومانی با قیمت  42میلیون و  800هزار
تومان و پژو  405هم با  500هزار تومان افزایش با قیمت  50میلیون و  500هزار تومان اما 206
تیپ پنج با کاهش  500هزار تومانی با قیمت  68میلیون تومان معامله شد.

حذف تاثیر قطعی معدل در پذیرش دانشجو
میزان -عضو کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی با اشاره به جلسه این
کمیسیون گفت :در این جلسه مقرر شد تا تاثیر قطعی معدل در پذیرش دانشجو برداشته و تاثیر
مثبت در پذیرش دانشجو لحاظ شود.
سید جواد ابطحی موضوع تاثیر قطعی معدل در پذیرش دانشجو با حضور وزیر علوم در این جلسه
بررسی و مقرر شد تا تاثیر قطعی معدل در پذیرش دانشجو برداشته و تاثیر مثبت در پذیرش
دانشجو لحاظ شود تا در آینده طرحی جامع در این زمینه توسط نمایندگان تهیه و موضوع تاثیر
قطعی معدل در پذیرش دانشجو لحاظ شود.

توزیع گوشت دام پیر به جای «برزیلی» بعید است
مهر«-مقدسی»رئیسهیئتمدیرهانجمنصنفیگاوداراندربارهشائبههایمطرحشدهمبنیبراین
کهگوشتهایمنجمدیکهبهاسمگوشتبرزیلیدربازارعرضهمیشود،وارداتینیستوعمدهآنها
محصوالتداخلیوگوشتدامهایپیراست،گفت:بعیدمیدانمچنینموردیصحتداشتهباشد.

صدا و سیما -وزير اطالعات از بازداشت اعضای سه گروه تروریستی که قصد عملیات خرابکارانه
در مسیرهای منتهی به مرزها را داشتند ،خبر داد .به گفته حجت االسالم «علوی» ،در روزهای
اخیر با تالش و هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) سه گروه تروریستی متشکل از
 15تروریست که قصد داشتند در مسیرهای منتهی به مرزها در خوزستان دست به عملیات
تروریستی بزنند شناسایی و دستگیر شدند.

مطرح کرد که با توجه به محدودیت
زمانی چهار ماههای که داریم ،ناچار
هستیم  FATFرا بپذیریم و باید هزینه
پذیرفتن  FATFرا به حداقل برسانیم
و امروز هزینه  FATFبرای کشور بسیار
زیاد شده است.

ایرنا« -رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه با فاش کردن جزئیات قتل «جمال خاشقجی»
روزنامه نگار منتقد آل سعود گفت :همان طور که اعالم کردیم درباره پرونده قتل و جنایت علیه
خاشقجی ساکت نخواهیم ماند و باید عامالن این قتل در ترکیه محاکمه شوند.

• •مطهری 2 :شورای نگهبان نداریم

ایرنا -مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :دو شورای نگهبان نداریم ،اگر هیئت
نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظری دارد هنگام بررسی طرح ها و لوایح ارائه کند ،زیرا
پس از تصویب در مجلس فقط شورای نگهبان از نظر مطابقت مصوبه با شرع و قانون اساسی
می تواند نظر بدهد.

• •پادشاه عربستان حبس شده است

مهر -افشاگر اسرار خاندان آل سعود از حبس شدن پادشاه عربستان توسط ولیعهد این کشور
به دنبال وخیم شدن پرونده ترور «جمال خاشقجی» خبر داد .فعال توییتری سعودی معروف
به «مجتهد» در جدیدترین پست توییتری خود نوشت که بن سلمان ولیعهد عربستان پدرش را
حبس کرده است و بسیار عصبی و نگران به نظر می رسد.

• •تالش های برجامی فرانسه

ایرنا« -فیلیپ بونکار» رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و فرانسه در مجلس سنای این کشور
با اشاره به اقدامات مثبت ایران در اجرای توافق هسته ای گفت :فرانسه از امکانات خود برای
تحقق توافق هستهای و باقی ماندن برجام استفاده خواهد کرد.

• •تعطیلی  ۳روزه المثنی عراق

فارس -یک منبع وابسته به شورای استان المثنی گفت :در نشست شورای استان المثنی در روز
سه شنبه مقرر شد که روزهای یکشنبه ،دوشنبه و سه شنبه هفته آینده به مناسبت مراسم اربعین
امام حسین(ع) تعطیل رسمی اعالم شود.

• •چالش صندوقهای بازنشستگی

معاون اول رئیس جمهور روز گذشته در کنفرانس منطقه ای سالمندی جمعیت  2018با
بیان این که  100درصد هزینههای صندوق نیروهای مسلح و  ۷۰تا  ۸۰درصد هزینه های
صندوقهای بازنشستگی را دولت پرداخت میکند ،گفت :سالهای آینده با چالش بزرگی در
صندوقهای بازنشستگی رو بهرو خواهیم بود.
به گزارش شبکه خبر« ،جهانگیری» با اشاره به این که جمعیت کشور در  30سال آینده به رشد
سالمندی میرسد ،افزود :بر اساس سرشماری سال  95حدود هفت میلیون و  400هزار
سالمند داریم و بر مبنای برخی آمارها در سال  2050تعداد سالمندان کشور به  30میلیون
نفر خواهد رسید .به گفته وی ،در هیچ مقطعی از تاریخ ایران با چنین جمعیت سالمندی رو به
رو نبودهایم.

