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گوناگون

افزایش نقدی حقوق کارگران
منتفی است

تسنیم«-اصغرآهنی ها» نماینده کارفرمایان در شورای
عالی کار با اشاره به این که روز گذشته جلسه مزدی برگزار و
مباحثی مانند پایداری بنگاههای اقتصادی ،حفظ اشتغال
موجود و  ...مطرح شد،گفت:امکان افزایش نقدی حقوق و
دستمزد کارگران وجود ندارد و کارفرماها دخالتی در این
موضوع نداشتهاند و امیدواریم به زودی کاالهای اساسی
را به کارگران بدهند تا بخشی از مشکالت آن ها رفع شود.

آغاز خرید توافقی مرکبات
میزان« -حسین شیرزاد» مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون
روستایی ،از آغاز خرید توافقی مرکبات خبر داد و گفت:
اجازه نمیدهیم قیمت مرکبات از دو هزار تومان در باغها
پایینتر بیاید این در حالی است که اکنون با نرخ هزار و۵۰۰
تاهزار و  ۶۰۰تومان از باغداران خریداری میشود.

پیشنهاد مجلس ،افزایش بیش از
 ۲۰درصد حقوق

تسنیم« -محمد رضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس با اشاره به پیشنهاد دولت برای افزایش
 ۲۰درصدی حقوق سال  ۹۸گفت :به احتمال زیاد میزان
پیشنهادی مجلس برای افزایش حقوق نسبت به پیشنهاد
دولت بیشتر است اما نمی توانیم عدد دقیقی اعالم کنیم.

ظرفیت افزایش قیمت خودرو
وجود ندارد

میزان« -سعید موتمنی» رئیس اتحادیه فروشندگان
و نمایشگاه داران خودرو گفت :اگر قیمت توسط
خودروسازان افزایش یابد هم قیمت بازار تغییری نخواهد
کرد به دلیل این که ظرفیت برای افزایش وجود ندارد.

سردبیر  :علی ولیزاده
تلفن051-37634000 :
چاپ:شهرچاپخراسان
نمابر تحریریه 056 - 32448054 :
نمابر آگهی و اشتراک 056 - 32448053 :
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رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام به بیست و هفتمین اجالس سراسری نماز:

نمازبا خشوع و حضورجامعه را به صالح و سداد
در زبان و عمل میکشاند
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،
حضرت آیت ا ...خامنهای در پیامی به بیست و هفتمین
اجالس سراسری نماز با تأکید بر لزوم ترویج نماز با
همه شیو ههای اثرگذار ،بخش مهمی از گرفتار یها
و آلودگیها را ناشی از نپرداختن به نماز دانستند و
افزودند :نماز آن گاه که با خشوع و حضور گزارده شود
جامعه را به صالح و سداد در زبان و عمل می کشاند و
اعتالء میبخشد .متن پیام رهبر انقالب اسالمی به
این اجالس که صبح روز گذشته در سمنان برگزار شد
و حجتاالسالم والمسلمین «شاهچراغی» نماینده
ولیفقیه در سمنان ،آن را قرائت کرد ،به این شرح است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم
و صلی ا ...علی محمد و آله الطاهرین
اجالس ساالن ه نماز از سویی نشانه حقگزاری در برابر
فریضهئی است که می تواند بر همه اعمال و فرایض
دیگر ،روح بدمد و آنها را کارآمد کند« :إن ُق ِب َلت ُقب َِل
ِ
ماسواها» و از سوی دیگر خدمت بزرگی است به آنان
حق این هدیه الهی را ندانسته و در آن سهلانگاری
که ِّ
می کنند.نماز آنگاه که با خشوع و حضور گزارده شود
جامعه را به صالح و سداد در زبان و عمل میکشاند و
اعتالء میبخشد.بخش مهمی از گرفتاری ها و آلودگی
های ما براثر نپرداختن به این حقیقت هشدار دهنده

بر اساس شماره همراه

ایسنا-زمانبندی ثبتنام کارت سوخت المثنی بر اساس
شماره تلفن همراه که توسط شرکت ملی پاالیش و پخش
فراوردههای نفتی تعیین شده بود ،بر اساس اطالعیه جدید
این شرکت لغو و اعالم شد مالکان خودرو و موتورسیکلت
بدون کارت میتوانند بدون در نظر گرفتن زمانبندی قبلی
که بر اساس آخرین رقم سمت راست شماره تلفن همراه
اعالم شده بود ،برای ثبتنام اقدام کنند.

ثبت  ۴۸هزار طالق در  6ماهه اول
امسال

ایسنا -سید «اسدا ...جوالیی» مدیر عامل ستاد دیه کشور
با اشاره به ثبت  ۴۸هزار و  ۲۸۷طالق در شش ماه ابتدای
امسال ،از کاهش  ۶.۳درصدی آمار نسبت به مدت مشابه
سال گذشته خبر داد و گفت :امروز طالقها بیش از آن که
معطوف به مسائل مالی و کمبود اقتصادی باشد ،مربوط به
فقر فرهنگی و تهاجم فرهنگ غرب است.

سیاسی و بین الملل

بودجه سال  98امروز تقدیم مجلس می شود

رئیس جمهور در شورای اداری سمنان گفت :بودجه سال  98امروز
به مجلس تحویل داده می شود و امیدواریم با همکاری نمایندگان به
تصویب برسد.به گزارش صدا و سیما« ،روحانی» هدف بودجه سال
آینده را کاهش فشار بر طبقات محروم جامعه مطرح و تصریح کرد:
تالش می کنیم قیمت کاالهای اساسی در سال آینده افزایش نیابد و
این کاالها با همین قیمت امسال وارد و تامین شود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت :طی سالهای گذشته
بیش از دو هزار پرونده قاچاق متعلق به دانه درشتها و افراد
سرشناس شناسایی شده که همچنان بالتکلیف مانده است و از
دستگاه قضایی انتظار میرود تکلیف آنها را روشن کند.به گزارش
فارس« ،علی مویدی خرمآبادی» افزود :افراد مافیایی که پشت پرده
این پروندهها قرار دارند ،باید این رقم را به خزانه دولت واریز کنند و اگر نبود امکانات یا تجهیزات
دلیل معطل ماندن این پروندههاست ،آمادگی داریم کمک کنیم.

بخشی از  CFTدر مجلس اصالح شد

است .از این رو ترویج نماز با همهی شیوههای اثرگذار،
در شمار وظایف بزرگی است که همه باید بدان اهتمام
ورزیم و شما دستاندرکاران این اجالس به ویژه عالم
مجاهد جناب حجه االسالم «قرائتی» بحمدا ...در این
راه از توفیق الهی بهرهمند شدهاید.آموزش و پرورش

می تواند در این عرصه از اثرگذارترینها باشد .مدارس
را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان؛ این برترین
تضمین برای سالمتی آینده جامعه است.
والسالم علیکم و رحمه ا ...و برکاته
سیدعلی خامنهای ۱۳ -آذر ۱۳۹۷

رئیسجمهوردراجالسسراسرینمازمطرحکرد:

 22هزار میلیارد برای بیمه کامیون داران مصوب شد

نماز باید از توجه و تربیت در دبستان آغاز شود

سرپرست سازمان تامین اجتماعی در حاشیه سفر رئیس جمهور به سرخه گفت:
 22هزار میلیارد ریال اعتبار برای بیمه رانندگان و کامیون داران کشور مصوب و
تامین شد.به گزارش شبکه خبر« ،انوشیروان محسنی بندپی» افزود :تامین اعتبار
برای بیمه کامیون داران کشور در اصالحیه بودجه سال  97در دستور کار مجلس
شورای اسالمی قرار داشت و تامین اعتبار شد .به گفته وی ،با پیشنهاد دولت و
مصوبه مجلس شورای اسالمی مبنی بر تداوم بیمه رانندگان و کامیون داران،
اعتباری بیش از  22هزار میلیارد ریال برای این اصالحیه در نظر گرفته شد که با
این اقدام ،تداوم خدمات اجتماعی ،درمانی و بازنشستگی برای رانندگان و کامیون
داران فراهم می شود.

به حسابها

لغو زمانبندی ثبتنام کارت سوخت

اذان ظهر  ۱۱:۲۴غروب آفتاب  ۱۶:۲۶اذان مغرب  ۱۶:۴۶اذان صبح فردا  ۴:56طلوع آفتاب فردا ۶:۲۲

 ۲هزار پرونده قاچاق دانهدرشتها بالتکلیف

واریز «وام ضروری» بازنشستگان
ایسنا -مدیر کل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی
کشور اعالم کرد :نوبت سوم وام ضروری بازنشستگان و
وظیفه بگیران در آذر ماه جاری به مبلغ پنج میلیون تومان
به حساب حقوقی آنان واریز شد«.زهرا زاده غالم» افزود:
مرحله چهارم وام ضروری بازنشستگان قرار است در دی
ماه امسال پرداخت شود.
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رتبه  7نشریات استانی در کشور

آغاز مداخله هدفمند در بازار زعفران
رئیس جمهور روز گذشته در بیست و هفتمین اجالس سراسری نماز که با عنوان
«شیوهها و مهارتهای دعوت به نماز» در دانشگاه سمنان برگزار شد ،با اشاره به این
که این اجالس به باالترین عمل یک مؤمن و مسلمان یعنی نماز معطر است ،گفت :از
دینی که پیروان آن در 24ساعت شبانهروز بارها خداوند را با رحمت و رحمانیتش یاد
میکنند؛ خشونت ،بداخالقی و تهمت بیرون نمیآید.حجتاالسالم والمسلمین
دکتر «روحانی» با اشاره به این که اگر اخالق ما با نماز تناسب ندارد ،به طور حتم در
جایی مشکل داریم و باید آن را برطرف کنیم ،ادامه داد :نماز باید از کانون خانواده و
درون خانهها آغاز شود ،چرا که اساس و بنیان تربیت نماز در خانواده است و رفتار و
عمل والدین ،فرزندان را دعوت به نماز میکند و اگر میخواهیم نماز را ترویج کنیم
که البته تاکنون در این زمینه اقدامات و تالشهای خوبی انجام شده است ،باید از
خانواده و مدرسه شروع کنیم.

 15روز تا پایان مهلت بخشودگی جرایم رانندگی
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی جریمههای دو برابری ناشی از دیرکرد
پرداخت جرایم رانندگی تا پایان آذر ماه امسال بخشیده خواهد شد ،بنابراین
رانندگانی که جریمه صادر شده برای آن ها مشمول قانون دوبرابری شده است،
تنها کمتر از  15روز دیگر برای بهره مندی از این بخشودگی مهلت دارند.به گزارش
ایسنا ،سردار «تقی مهری» ،رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در این باره گفت:
بر اساس مصوبه مجلس جریمههای ثبت شده در سامانه پلیس که تا پایان سال 96
به ثبت رسیده و مشمول جریمه دو برابری شده است ،بخشیده می شود و جریمه
به همان مبلغ اولیه باز میگردد ،بنابراین شهروندان تا پایان آذر ماه فرصت دارند
برای پرداخت جریمه خود با این بخشودگی اقدام کنند در غیر این صورت و پس از
آن ،جریمه دو برابری به مبلغ اصل جریمه اضافه خواهد شد و به نظر نمیرسد این
بخشودگی در سال آینده تمدید شود.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ،از آغاز مداخله هدفمند در بازار
زعفران به منظور تعدیل قیمتها توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون
روستایی خبر داد.به گزارش صدا و سیما« ،حسین شیرزاد» گفت :با توجه به آغاز
زمان عرضه محصول زعفران به بازار و ورود دالالن به عرصه نرخگذاری و کاهش
موقتی و سودجویانه قیمتها توسط آن ها به منظور اجحاف به زعفران کاران
زحمتکش و محروم کشور ،عالیم بازار نشان از لزوم مداخله حمایتی وزارت جهاد
کشاورزی و سازمان تعاون روستایی به منظور تعدیل قیمتها ،جلوگیری از ضرر و
زیانمضاعفتولیدکنندگان،ممانعتازایجادانحصاروقبضهبازارتوسطواسطهها،
همچنین حمایت واقعی از مصرفکنندگان داخلی و از همه مهم تر ،تثبیت جایگاه
جهانی این محصول استثنایی کشور دارد.وی با اعالم آمادگی کامل سازمان،
اتحادیههای ملی و شبکه زیر پوشش برای مداخله هدفمند در بازار زعفران و دستور
اخیر وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه افزود :مدیران اتحادیههای ملی تعاونی ،در
نشست اخیر خود در حوزه معاونت بازرگانی برنامهریزی دقیقی به منظور مداخله
در بازار زعفران در دستور کار خود قرار دادهاند.

ایران اسیر فشارهای آمریکا نخواهد شد
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :آمریکا با راه اندازی ستاد و گروه هایی در
مناطق مختلف جهان به ویژه کشورهای همسایه تالش می کند مانع از همکاری
های اقتصادی ایران شود اما با مدیریت دقیق و نظامی به راحتی از این دوران عبور
می کنیم و اسیر اقدامات آمریکا نمی شویم.به گزارش شبکه خبر« ،بهرام قاسمی»
با اشاره به این که این طور نیست که ما نتوانیم از این وضعیت عبور کنیم یا اسیر
اقدامات آن ها شویم ،افزود :آن ها بی شک باید دیر یا زود به مرحله پشیمانی برسند
و خواهند رسید؛ ما امکانات بسیار زیادی داریم که با مدیریت دقیق و نظاممند به
راحتی میتوانیم از این دوران هم عبور کنیم.

صبح روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی ،بررسی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره یکی از لوایح
قانون مقابله با تامین مالی تروریسم ()CFTانجام شد.به گزارش
تسنیم ،نمایندگان ابتدا ،اولین بند از ایرادات شورای نگهبان به
 CFTرا که پیشتر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
اصالح شده بود ،در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند .با تصویب بند یاد شده از ،CFT
موضوع به شورای نگهبان خواهد رفت.

استعفای دست ه جمعی  ۱۸نماینده مجلس
نماینده مردم فریدون شهر در مجلس شورای اسالمی از استعفای
دسته جمعی نمایندگان اصفهان خبر داد و گفت :نامه استعفای
نمایندگانایناستانروزگذشتهتقدیمهیئترئیسهقوهمقننهشد.به
گزارش تسنیم« ،ترکی» درباره دلیل استعفای نمایندگان اصفهان
افزود :نمایندگان به دلیل حذف پروژههای آب رسانی اصفهان از
ردیفهای بودجه سال آینده ،نامهای را تدوین و در آن استعفای خود را اعالم کردند.

ایران و آذربایجان به توافق رسیدند
ایرنا -وزیر ارتباطات در پایان سفر دو روزه خود به باکو گفت :ایران
و جمهوری آذربایجان درباره ساخت ماهواره سنجشی مشترک با
استفاده از توان علمی دو کشور به توافق رسیدند.به گزارش ایرنا،
«آذری جهرمی» به تشریح نتایج این سفر پرداخت و افزود :یکی از
موضوع های مهم در مذاکرات دوجانبه ایران و جمهوری آذربایجان،
تولید ماهواره سنجشی مشترک بود و قرار است کارهایی در زمینه اجرای این پروژه آغاز کنیم.

توضیح درباره انتشار نامه ظریف به وزیر بهداشت
روابط عمومی وزارت امور خارجه در زمینه انتشار نامه «ظریف» وزیر
امور خارجه به دکتر «هاشمی» وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
درباره انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه
های داخل کشور توضیحاتی ارائه کرد.به گزارش ایرنا ،در بخشی از
متن توضیح وزارت امور خارجه آمده است :انتقال فرزندان کارکنان
اعزامی به ماموریت های خارج از کشور از جمله کارکنان وزارت امور خارجه به دانشگاه های
داخلی مطابق با آیین نامه ها و دستورالعمل هایی است که در دولت های مختلف به تصویب
رسیده و به وزارتخانه ها ابالغ شده است.

دادگاه تجدید نظر «مشایی» برگزار شد
جلسه دادگاه تجدید نظر «اسفندیار رحیم مشایی» که مدتی قبل
توسط شعبه اول دادگاه انقالب به پنج سال حبس محکوم شده بود،
روز گذشته در شعبه  36تجدید نظر دادگاه انقالب برگزار شد.به
گزارش ایسنا« ،اسماعیلی» رئیس کل دادگستری تهران جمع حکم
مشایی را شش سال و شش ماه اعالم و اضافه کرد :چنان چه این رای
مورد تایید دادگاه تجدید نظر قرار بگیرد ،به موجب اجرای قانون اشد مجازات و صرفا پنج سال
آن اجرا خواهد شد.

