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گوناگون
• •ضربه وزارت اطالعات به باند قاچاق نقره

فارس -وزارت اطالعات ،باند قاچاق سازمان یافته
زیورآالت نقره چینی به داخل کشور را کشف و  9نفر از
قاچاقچیانرادستگیرکرد.

• •سود سپردههای بانکی از امروز «ماهشمار»

تسنیم -بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار ،بانکها
از امروز اجازه پرداخت سود روزشمار به سپردههای کوتاه
مدت را نخواهند داشت و معیار پرداخت سود سپردههای
سرمایهگذاریعادیازروزشماربهماهشمارتغییرمیکند.

• •وصولطرح«سهمیهبندیبنزین»

میزان -طرح «سهمیهبندی بنزین» در جلسه روز گذشته
مجلس توسطهیئترئیسه،اعالموصولشد.

• •توقف اعالم نرخ مرغ

مهر -اتحادیه پرنده و ماهی به اعضای خود اعالم کرد
که نرخ مرغ تا اطالع ثانوی اعالم نمی شود و اعضای این
اتحادیهمیتوانندمبنایفروشبهمصرفکنندهرافاکتور
خرید به اضافه 10درصد سود قرار دهند.

• •ثبتنام آزمون استخدامی

تسنیم -ثبتنام برای شرکت در ششمین آزمون
استخدامی دستگاههای اجرایی از روز گذشته توسط
سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی آغاز شد .داوطلبان
برایثبتنامبایدبهآدرس WWW.hrtc.irمراجعهکنند.

• •پاسخ به ابهامات بیمه راننده محور

صدا و سیما – به تازگی اعالم اجرای شیوه جدید بیمه
راننده محور ،سبب ابهام و نگرانی مردم شده است.
«سلیمانی» رئیس کل بیمه مرکزی در این باره گفت:
این بیمه ،به هیچ وجه به دنبال صدور بیمه نامه به تعداد
رانندگانیکخودرونیستومردم،بهشایعاتتوجهنکنند.

• •آتش نشانی شغل سخت و زیانآور

صدا و سیما -وزیرتعاونگفت:شغلآتشنشانیبهگروه
«ب» مشاغل سخت و زیان آور پیوست« .شریعتمداری»
افزود:شورایحفاظتفنیمقررکردکهمشاغلعملیاتی
آتش نشانی به ۱۳گروه شغلی گروه «ب» مشاغل سخت و
زیانآور اضافه شود.

• •مشموالنافزایش ۳۰درصدیقیمتهایسایپا

تسنیم – بر اساس اعالم شرکت سایپا ،مشتریان
محصوالت خانواده پراید و تیبا که تاریخ تحویل آن ها
از  97/6/1تا  97/10/30است شامل  ۳۰درصد
افزایشقیمتاعالمیهستند.
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تأکیدسرانقوابرتداومحمایت ازقشرهایکمدرآمد
شورای عالی هماهنگی اقتصادی به
ریاست رئیس جمهور و با حضور رئیس
مجلس ،رئیس قوه قضاییه و دیگر اعضا
تشکیل جلسه داد .به گزارش صدا و
سیما به نقل از پایگاه اطالع رسانی
ریاست جمهوری ،در این جلسه سران
قوا با توجه به تالش بدخواهان ایران
برای کمرنگ نشان دادن دستاوردهای
انقالب اسالمی و پررنگ نشان دادن
مشکالت اقتصادی جاری کشور ،تاکید
کردند که مسئوالن و مدیران کشور و
رسانهها با تشریح پیشرفت های کشور
در طول  40سال گذشته ،نمایشی از

تالش و فعالیت ملت و دولت و تقویت
وحدت ،همبستگی و اقتدار ملی را به
نمایش بگذارند .این شورا همچنین

موافقانومخالفانافزایشواممسکن
در شرایطی که نمایندگان مجلس،
افزایش تسهیالت  ۱۶۰میلیونی
مسکن زوجین به  ۳۰۰میلیون تومان
را ضروری میدانند ،بانک مرکزی و
وزیر راه و شهرسازی معتقدند که باال
بردن سقف وام ،کمکی به باال رفتن توان
خریداران نمیکند .به گزارش ایسنا،
به دنبال نوسانات نرخ ارز که منجر به
رشد  ۹۲درصدی قیمت مسکن شد،

بعضی نمایندگان مجلس میگویند که
«در شرایط فعلی باید سقف تسهیالت
خرید مسکن از  ۱۶۰میلیون تومان که
هماکنون به زوجین خانه اولی تعلق
میگیرد افزایش پیدا کند» .اما در
مقابل ،بعضی کارشناسان ،مسئوالن
بانکی و دولتی معتقدند که باال بردن
سقف تسهیالت شاید در کوتاه مدت
به عنوان داروی موقت عمل کند اما در

طرحهای دولت را برای حمایت از
تولید و اشتغال در سال  97بررسی
و بر تداوم توزیع بسته های معیشتی

بلند مدت منجر به تورم در حوزه مسکن
میشود .بعضی دیگر نیز میگویند:
اگر قرار است تسهیالت باال رود باید به
حوزه ساخت برسد .وزیر راه و شهرسازی
تصریح کرد :افزایش سقف تسهیالت،
کمکی به باال رفتن توان خرید متقاضیان
مسکن نخواهد کرد« .پورحاجت» دبیر
کانون انبوهسازان هم معتقد است که
منابع بخش مسکن به جای صندوق
پسانداز مسکن یکم ،باید به دو حوزه
تولیدوبازآفرینیاختصاصیابد«.سلمان
خادمالمله» و «مهدی روانشادنیا» نیز از

برای قشرهای کم درآمد جامعه تاکید
کرد.شورای عالی هماهنگی اقتصادی
خواستار تسریع در روند تصویب الیحه
واگذاری سهام عدالت شد که در دستور
کار مجلس شورای اسالمی قرار دارد.
همچنین مقرر شد در هماهنگی دولت و
مجلس شورای اسالمی ،موضوع کمک
به واحدهای تولیدی در بازپرداخت
تسهیالت بانکی نهایی و نتیجه به شورا
گزارششود.دراینجلسه،بحثاصالح
نظام بانکی نیز ادامه یافت و چند بند
دیگر از پیشنهادهای بانک مرکزی در
این زمینه بررسی و تصویب شد.

کارشناسان اقتصاد مسکن هستند که
معتقدند پیشنهاد افزایش تسهیالت
خرید تا رقم  ۳۰۰میلیون تومان جدا از
ن که دیر ارائه شده است ،تاثیر چندانی
ای 
در تعادل بخشی به بازار مسکن نخواهد
داشت و بهتر است مشوقهایی از این
دست به بخش عرضه اختصاص یابد.
«رضایی کوچی» ،رئیس کمیسیون
عمران مجلس شورای اسالمی هم بر این
عقیده است که تسهیالت مسکن با توجه
به قیمت کنونی امالک ،حداقل باید ۵۰
درصد افزایش یابد.
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سیاسی و بین الملل

زنگنه :از مهر بنزین وارد نکردهایم
تسنیم -بیژن «زنگنه» وزیر نفت ،در جلسه علنی روز گذشته مجلس در پاسخ به سوال
حجتاالسالم احمد سالک ،نماینده مردم اصفهان ،درباره دلیل عمل خالف قانون معاون
وزیر نفت در عزل و نصب هیئتمدیره شرکت نفت ستاره خلیج فارس ،گفت :شرکت ستاره
خلیج فارس طبق قانون تجارت میتواند هیئتمدیره حقیقی یا حقوقی داشته باشد .وی با
بیان اینکه از مهر ماه هیچ بنزینی وارد کشور نشده است ،افزود :افزایش  ۸۳درصدی تولید
بنزین در کشور بیسابقه است.

رئیس سازمان خصوصی سازی ممنوع الخروج شد
مهر -عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس از ممنوعالخروجی «پوری
حسینی» رئیس سازمان خصوصیسازی با حکم دادستانی خبر داد .گویا نمایندگان مجلس
شورای اسالمی در نامهای به دادستان کل کشور و دادستان تهران خواستار رسیدگی به
پرونده وی شده بودند.

هیئت نظارت ،تصمیم گیرنده درباره ماندن در برجام
ایرنا  -رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :تصمیم درباره ماندن یا نماندن در برجام توسط هیئت
نظارت بر برجام گرفته میشود؛ آن ها مسائل و تحوالت را ارزیابی می کنند و بر اساس منافع
و حاکمیت ملی تصمیم مقتضی را در زمان مناسب می گیرند« .صالحی» اظهار کرد :شاخصه
صنعت هستهای ایران این است که ما به آستانه های این فناوری با تالش مهندسان خودمان
رسیده ایم و در این فناوری کسی به ما کمک نکرده است.

ت ترامپ ،بیاعتمادی به آمریکا را تشدید کرد
کری :سیاس 
فارس  -وزیر خارجه اسبق آمریکا با اشاره به سیاستهای ایرانستیزانه دولت این کشور ،گفت:
خروج از برجام سبب شده است تا بیاعتمادی به آمریکا تشدید شود« .کری» که با شبکه «سی.
ان .ان» گفتوگو میکرد ،با بیان این که «ترامپ» آمریکا را «منزوی» و سیاست خارجی واشنگتن
را با چالشهای خطرناکی رو به رو کرده است ،افزود« :توافق هستهای با ایران حفظ شده است
و کسانی تالش میکنند تا آن را حفظ کنند .چین ،روسیه ،فرانسه ،آلمان و بریتانیا ،همگی از
جمله ایران تالش میکنند تا این توافق را حفظ کنند».

هشدار حشدالشعبی عراق به رژیم صهیونیستی

تکلیف جریمه ریالی سربازی
مشخص شد
ایسنا  -رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل
نیروهای مسلح تاکید کرد که در هماهنگی با مجلس
شورای اسالمی ،اجرای طرح جریمه ریالی در سال
آینده به طور قطع متوقف خواهد شد .سردار «موسی
کمالی» دربار ه برخی از اظهار نظرها درباره اجرای طرح
جریمه ریالی سربازی در سال آینده و پیگیری مجلس
برای بازگرداندن این موضوع به قانون بودجه سال
 98اظهار کرد :طبق آخرین هماهنگیها و با توجه به
نظرهای کارشناسان ستاد کل نیروهای مسلح ،اجرای
طرح جریمه ریالی سربازی در سال آینده ادامه نخواهد
داشت و امسال آخرین زمان اجرای این طرح است .وی

افزود :پس از این هر آن چه که با عنوان گمانه زنی دربار ه
احتمال بازگشت طرح جریمه ریالی سربازی به قانون
بودجه  98مطرح شود نادرست است و به هیچ عنوان
همان طور که پیش از این نیز گفته شده بود احتمال
بازگشت این قانون وجود ندارد.

خجسته :معیشت مردم در
بودجه  98دیده نشده است
عضو کمیسیون اصل  ۹۰با بیان این که از دولت انتظار
داشتیم در بودجه  ۹۸معیشت مردم را شفاف ببیند،
افزود:معیشتمردمدربودجهدیدهنشدهوامروزمجلس
در معرض یک آزمایش بزرگ در رابطه با معیشت مردم
است که انتظار می رود درست تصمیم گیری و معیشت

مردم را به نحو مطلوب مدیریت کنیم.به گزارش مهر،
«خجسته» ،دوای درد بودجه سال  ۹۸را عدالت و شفاف
سازی دانست و گفت :انتظار می رود همان طور که
مبلغ هدفمندی یارانه ها  ۳۱هزار میلیارد تومان بود و با
پیگیری ها ۳۶ ،هزار میلیارد تومان شد و امروز با شفاف
سازی می بینیم که  ۱۴۲هزار میلیارد تومان پیش بینی
شده که هفت هزار میلیارد تومان آن مختص محرومان
است ،بتوان از طریق شفاف سازی و منابعی که مجلس
می تواند اختصاص دهد مشکل معیشت مردم را حل
کرد .وی همچنین اظهار کرد :سایپا و ایران خودرو
متعهد به تحویل ۲۷۰هزار خودرو با قیمت قبل هستند،
خودروسازان قیمت ها را سه نرخی کرده اند و جوابگوی
مردم نیستند و به کمیسیون اصل ۹۰هیچ جوابی نداده
اند؛ وزیر این موضوع را باید حل کند و خودرو باید با همان
قیمت قبل به مردم تحویل داده شود.

فارس  -یکی از فرماندهان گروه حشدالشعبی عراق در واکنش به تهدیدهای اخیر رژیم
صهیونیستی مبنی بر حمله به حشد اعالم کرد این رژیم با آتش بازی نکند« .معین الکاظمی»
در گفتوگو با شبکه خبری «رووداو» گفت« :رسانههای اسرائیلی قصد دارند از طریق انتشار
اخباری مبنی بر حمله به مواضع الحشد الشعبی در عراق ،دولت عراق را امتحان کنند» .وی
افزود :اسرائیل با آتش بازی نکند ...هزاران موشک در جنوب لبنان وجود دارد که برای هدف
قرار دادن اسرائیل از پیش آماده شده است.

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان
میزان -در آخرین روز مهلت ثبت نام نامز دهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان،
«اشرف غنی» رئیس جمهور فعلی و «عبدا ...عبدا »...رئیس اجرایی دولت وحدت ملی
افغانستان با حضور در محل ثبت نام نامز دهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان
به طور رسمی وارد رقابتهای انتخاباتی این کشور شدند« .گلبدین حکمتیار» رئیس
حزب اسالمی افغانستان« ،محمد حنیف اتمر» مشاور سابق امنیت ملی ریاست جمهوری
افغانستان و «احمد ولی مسعود» برادر احمد شاه مسعود نیز از دیگر کاندیداهای شاخص
این رقابت انتخاباتی هستند.

