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گوناگون

 ۹رشته پرطرفدار با کنکور

تسنیم« -حسینی مقدم» مدیر کل دفتر آموز ش فنی
و حرفهای وزارت آموزش و پرورش درباره پذیرش
دانشآموزان هنرستانی بدون کنکور در دانشگا هها
گفت :دانشآموزان شاخه فنی و حرفهای جز  ۹رشته
میتوانند بدون کنکور وارد دانشگاه شوند.

برف و باران در راه است
شبکه خبر -سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه
بارشی جدید به مناطق غربی کشور از روز یک شنبه
گفت :این سامانه ،بارش باران و برف به نسبت سنگینی
به همراه خواهد داشت و روز دوشنبه وارد نواحی شرقی
و شمال شرق کشور می شود.

ابالغ دستورالعمل پذیرش اوراق
مالی اسالمی

صدا و سیما  -بانک مرکزی دستورالعمل پذیرش اوراق
اسنادمالیاسالمیبهعنوانضمانتتسهیالتپرداختی
به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی را ابالغ کرد.

پرونده سانچی تا  5ماه آینده
در نوبت بررسی

ایرنا« -سردشتی» مدیر عامل ملی نفتکش ایران گفت:
پرونده تصادف بین کشتی های ایرانی و چینی (سانحه
سانچی) تا پنج ماه آینده در نوبت رسیدگی قرار می گیرد
و دادگاه آن در هنگ کنگ یا چین برگزار می شود.

واگذاری پایانههای بار به بخش
خصوصی

فارس« -اسالمی» وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که
دولت نباید تصدیگری داشته باشد و هموارسازی مسیر
و تکمیلسازی در حوزه حمل و نقل بار باید در دستور کار
قرار گیرد ،گفت :پایانههای بار دولتی به بخش خصوصی
واگذار میشود و دولت از این پس نقش تصدیگری در
پایانههای بار نخواهد داشت.

دستورالعمل عالیم افقی
راهنمایی و رانندگی

صدا و سیما« -جمالی نژاد» معاون عمرانی وزیر کشور
گفت:قراراستبرایاولینباررویدستورالعملهایعالیم
افقی راهنمایی و رانندگی شهری ،عالیم تبلیغاتی و تابلوها
کار شود که به زودی این دستورالعمل ابالغ خواهد شد.
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سازمانحمایتاخطارداد

تکلیفهایجدیدبرایخودروسازان

مدیر عامل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان ،خودروسازان را مکلف به افزایش تولید
و عمل به تعهدات کرد .به گزارش تسنیم« ،تابش» گفت:
در بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت گذاری
شورای رقابت با توجه به شرایط جدید ،خودروسازها
مکلف به افزایش تولید براساس برنامه ارائه شده و
مورد تایید وزارت صنعت ،معدن و تجارت هستند .به
گفته وی ،همچنین شرکت های خودروسازی مکلف
هستند حداقل  80درصد تولید خود را به تعهدات معوق
اختصاص دهند و 20درصد فروش فوری با هدف کاهش
نرخ بازار داشته باشند.وی با بیان این که یکی از وظایف
خودروسازها عمل به تعهدات فروش قطعی و فروش
فوری بر اساس قیمت های مندرج در متن قرارداد است
که هیچ افزایشی مشمول آن ها نخواهد بود ،اضافه کرد:
خودروسازان در تعهدات پیش فروش عادی که تاریخ های
سررسید قرارداد آن ها تا  31مرداد ماه امسال است به
قیمت های مصوب مورد عمل در موعد تحویل (مندرج در
فرم قرارداد) ملزم هستند و نباید افزایشی نسبت به قیمت
های مصوب داشته باشند .وی ادامه داد :خودروسازان
بایدبرایتعهداتپیشفروشعادیباقیمتزمانتحویل
که تاریخ های سررسید قرارداد آن ها بین یک شهریور تا
 30دی ماه امسال است با لحاظ ارزش روز ودیعه مشتری
و افزایش های ناشی از تغییرات هزینه ای برای شرکت
های خودروساز شامل مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز
محاسبه و دریافت کنند.وی درباره تعهدات فروش عادی
که تاریخ های سررسید قرارداد آن ها از ابتدای بهمن ماه
امسال به بعد است ،گفت :این تعهدها بر اساس شرایط

خبری خوش برای معلمان خرید
خدمتی
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش
با بیان این که عمده مطالبات معلمان خرید خدمات تا
پایان امسال پرداخت میشود ،افزود :تالش میکنیم
حقوق این معلمان را به روز کنیم و مانند سرباز معلمان و
نیروهای حقالتدریس حقوقشان ماهیانه پرداخت شود.
به گزارش فارس« ،الهیار ترکمن» افزود :امسال برای
خرید خدمات آموزشی ردیف ایجاد کردیم اما تخصیص
های دریافتی از این ردیف ،اول صرف تسویه مطالبات

رتبه  7نشریات استانی در کشور
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سیاسی و بین الملل

ج و مرج در منطقه است
قاسمی :آمریکادنبال هر 
تسنیم -سخنگوی وزارت خارجه با رد سخنان و اتهامات بی بنیان وزیر امور خارجه آمریکا
در قاهره گفت :سخنان «پمپئو» نشان میدهد آمریکا بهدنبال تفرقهافکنی و ایجاد هرج و مرج
جدیددراینمنطقهاستکهاینموضوعلزومحفظهوشیاریملتهایمنطقهدرمقابلنیرنگ
و سیاستهای تفرقهانگیز مقامات آمریکایی را دوچندان میکند .به گفته «قاسمی» ،آمریکا به
ویژه رژیم افراطی کنونی آن به دلیل خصومت دیرینه با ملت ایران و مخالفت با اقدامات دولت
قبل از خود و در اثر فریب خوردن توسط جریانها و البیهای خاص ،راهی را در پیش گرفته
است که هیچ نفعی در این رفتار برای آمریکا متصور نیست.

فرانسه خواهان توقف برنامه موشکی ایران شد
تسنیم -وزارت خارجه فرانسه بدون ارائه هیچ مدرک یا مستندی ،در اقدامی مداخلهجویانه
از جمهوری اسالمی ایران خواسته است فعالیتهای مرتبط با موشکهای بالستیک را که قادر
به حمل کالهک هستهای هستند متوقف کند .این در حالی است که جمهوری اسالمی ایران
بارها تصریح کرده که برنامه موشکی ما دفاعی است.
مندرج در فرم قرارداد که حاصل توافق بین مشتری و
خودروساز است تعیین و اجرایی خواهد شد .وی درباره
خودروهای خارج از شمول قیمت گذاری شورای رقابت
تصریح کرد :در این بخش نیز شرکت عرضه کننده مکلف
است تعهداتی را که تاریخ های سررسید قرارداد آن ها تا
 31مرداد ماه امسال است مطابق قیمت رسمی شرکت
در موعد تحویل (مندرج در قرارداد) رعایت کند و نباید
افزایشی نسبت به قیمت مذکور داشته باشد .به گفته
وی ،تعهدات فروشی که تاریخ های سررسید قرارداد آن
ها یک شهریور ماه امسال به بعد است (اعمال تغییرات
نرخ برابری ارز) بر اساس ضوابط قیمت گذاری کاالهای
تولید داخل و آیین نامه آن خواهد بود که ظرف اوایل این
هفته در کمیته خودرو مصوب و برای اجرا ابالغ خواهد
شد.وی افزود :قیمت تعهدات جدید سررسید نشده

نیز توسط شرکت های عرضه کننده و با رعایت ضوابط
قیمت گذاری خواهد بود .وی تاکید کرد :در هر دو گروه
خودرویی و شرایط قید شده برای ایفای تعهدات آن ها،
سود مشارکت و تاخیر در تحویل مطابق مفاد مندرج در
ماده ( )4آیین نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان
خودرو ،از قیمت نهایی کسر می شود .به گفته تابش،
خودروهای مشمول خودروهایی است که به استناد
مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
در مرداد ماه امسال قیمت گذاری آن (خودروهای گروه
سایپا شامل انواع محصوالت ایکس 100شامل سایپا
 131 ،111و  ،151ساینا و تیبا ،محصوالت گروه ایران
خودرو شامل انواع سمند ،پژو  GLX 405و ،) SLXپژو
پارس سال و انواع پژو  206و رانا ) از شورای رقابت به
ستاد تنظیم بازار واگذار شده است.

سا لهای قبل تا بهمن ماه سال گذشته شده است و
پیگیری میکنیم هر چه زودتر بقیه مطالبات را پرداخت
کنیم .به گفته وی ،سعی میکنیم تا آخر سال عمده
مطالبات معلمان خرید خدمات را پرداخت کنیم البته
چند ماه و به چه مقدار را  ،نقدینگی خزانه تعیین میکند.

گوشت گوسفندی تازه کیلویی  40و منجمد  29هزار
تومان در نظر گرفته شده است که در روزهای آینده به طور
گسترده در بازار عرضه می شود .به گزارش شبکه خبر،
«ورناصری» با اشاره به واردات دام زنده افزود :تا وقتی
بازار کشش داشته باشد عرضه گوشت قرمز ادامه مییابد
و انتظار میرود قیمت ها روند کاهشی به خود بگیرد .وی
به توزیع گوشت مرغ گرم و منجمد با قیمت های  9هزار
و  800و هشت هزار و  900تومان در میادین و فروشگاه
های زنجیر ه ای اشاره کرد و افزود :عرضه گوشت مرغ تا
رسیدن به قیمت متعارف ادامه مییابد.

توزیع گسترده گوشت قرمز
در روزهای آینده

مدیر عامل شرکت پشتیبانی دام و طیور از توزیع گسترده
گوشت قرمز در روزهای آینده خبر داد و گفت :قیمت

دهلی نو به روابط با ایران ادامه می دهد
ایرنا« -سورش پرابو» وزیر بازرگانی و صنایع هند اعالم کرد که هند بدون نقض هیچ قانون
بین المللی به روابط تجاری خود با جمهوری اسالمی ایران ادامه خواهد داد به گونه ای که
بتوان از روپیه برای تجارت کاالهای مورد نیاز استفاده کرد ،بنابراین ایران خواهان خرید
کاالهای هندی است و ما به دنبال خرید نفت از ایران هستیم.

سیاری :اشتباه دشمن پاسخی پشیمان کننده خواهد داشت
ایرنا -امیر دریادار «سیاری» معاون هماهنگ کننده ارتش پس از پایان هشتمین رزمایش اقتدار
فداییان حریم والیت نیروی هوایی ارتش در اصفهان با تاکید بر این که اینرزمایش برای دوستان
خوشحالکنندهاست،گفت:پیاممابرایکشورهایدوستوهمسایههموارهصلحودوستیاست
و به دشمنان می گوییم که اگر اشتباه کنند پاسخی قاطع و پشیمان کننده دریافت خواهند کرد.

انتقاد سفیر ایران در الهه از اروپا
ایسنا -سفیر کشورمان در الهه از اروپا به دلیل میزبانی از گروههای تروریستی و متهم کردن
ایران انتقاد کرد« .جهانگیری» در توئیتی درباره وضع تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه
ایران بر پایه مفروضات خیالی و داستانهای موهوم نوشت :در حالی که غربیها بر اساس
احتماالت اثبات نشده و مفروضات ساختگی عمل میکنند ،به راحتی واقعیتهای آشکار را
نادیده میگیرند .واقعیت این است که اتحادیه اروپا گروههای تروریستی را میزبانی میکند و
آن ها را برای فعالیتهای غیر قانونیشان آزاد میگذارد اما درباره ایران بر اساس مفروضات
غیر واقعی و داستانهای تایید نشده اقدام میکند.

آغاز خروج نیروهای آمریکایی از سوریه
ایسنا -سخنگوی ائتالف ضد داعش اعالم کرد آمریکا خروج نیروهایش را از سوریه آغاز کرده
است .روز پنج شنبه نیز یک مسئول در وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) به خبرگزاری فرانسه گفته
بود که ارتش آمریکا از روز گذشته خارج کردن تجهیزات خود از سوریه را آغاز کرده است .یک
مسئول در دولت آمریکا که از روند این عملیات آگاه است ،گفت :خروج تجهیزات نشانگر آغاز
خروج آمریکا از سوریه است.

