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گوناگون
• •الزام دولت به حذف تصدی گری در صنعت
خودرو

صدا و سیما  -نمایندگان مجلس مصوب کردند دولت
موظف است طی مدت سه سال از زمان الزم االجرا
بودن این قانون ،با اجرای صحیح سیاست های کلی و
قانون اصل  44قانون اساسی و  ...زمینه رقابت پذیری
در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی
گری دولت خاتمه یابد و فقط اقدامات نظارتی سیاست
گذاری و تنظیم گری انجام دهد.

• •آغاز جمع آوری پوشاک قاچاق

صدا و سیما  -جمع آوری پوشاک قاچاق از فروشگاه
های عرضه کننده با پایان مهلت چهار روزه ستاد مبارزه
با قاچاق کاال و ارز از روز گذشته در  110فروشگاه
آغاز شد.

• •ثبت نام وام ضروری بازنشستگان کشوری

«تقی زاده» مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری،
از آغاز ثبت نام مرحله دوم وام ضروری بازنشستگان
و موظفین این صندوق از اول بهمن به مدت یک ماه
خبر داد.

• •اجرای پزشک خانواده تا پایان سال آینده

ایرنا« -نمکی» سرپرست وزارت بهداشت گفت :نظام
ارجاع و پزشک خانواده حداکثر تا بهار سال آینده در
استا نهای شمالی کشور تکمیلمیشود و سپس تا
پایان سال  98قسمت عمدهای از کشور رازیر پوشش
قرار می دهیم .

• •نامه  ۱۵۰نماینده برای حل مشکل بیمه
تکمیلی فرهنگیان

مهر  ۱۵۰ -نماینده مجلس شورای اسالمی در نامهای
به رئیس جمهور ،خواستار حل مشکل بیمه تکمیلی
فرهنگیان شدند .با توجه به شرایط نامطلوب بیمه
تکمیلی فرهنگیان که نارضایتی حداکثری را در میان
فرهنگیان ایجاد کرده است و اعتراض های متعددی از
کانال های مختلف به دست نمایندگان رسیده است،
خواستار رفع این مشکل هستیم.

• • ۱۷صندوق بازنشستگی در وضعیت قرمز

مهر – مدیر کل حقوقی و امور استان های صندوق
بازنشستگی کشوری گفت :از  ۱۸صندوق
بازنشستگی ۱۷ ،صندوق در وضعیت قرمز قرار دارد.
سید «حسین ساقی» افزود :مشکالتی که از  ۲۰سال
قبل به صندوق مزبور تحمیل شده است به سادگی قابل
حل و فصل نیست.
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شمخانی:مذاکرهباآمریکابیفایدهاست
تسنیم  -دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد که
آمریکا در آزمون برجام مردود شد ،از اینرو نمیتوان
در هیچ حوز ه دیگری به آ نها اعتماد کرد؛ مذاکره
با آمریکا بیفایده است و ما بیش از این اجازه نداریم
فرصت ملت ایران را صرف روندهای بیحاصل کنیم.
دریابان «علی شمخانی» ،گفت :تحریم به هیچ عنوان
ابزاری برای مذاکر ه مجدد روی مسائلی که توافق
شده است ،نخواهد بود .وی ادامه داد :اساس سیاست
خارجی جمهور ی اسالمی ایران روابط دوستی و
برادرانه با همسایگان و کشورهای اسالمیاست.
اهمیت تعامل سازنده با همسایگان حیاتی و غیر قابل
اجتناب است .ما به دنبال نفوذ در کشورهای دیگر
نیستیم .ما در دوستی خود با کشورهای دیگر پای
دوستی خود میایستیم .وی بزرگ ترین چالش بر
سر راه سیاست خارجی جمهوری اسالمیایران را
دشمنی آمریکا دانست و گفت :جمهوری اسالمی در
صدد دستیابی ایران به جایگاه برتر در منطقه است.
کسب این جایگاه ،اگر چه دور از دسترس نیست
اما ،با چالشها و محدودیتهایی رو بهروست .وی

ادامه داد :نگاه جمهوری اسالمی ایران به برجام،
نگاه ابزاری است .دولت ترامپ برجام را توافقنامه
زیانباری دانست و به صورت یکجانبه از آن خارج
شد .سه بهانه از سوی آمریکا مطرح شد؛ بهانه اول این
بود که تعهدات و محدودیتهای هستهای ایران کافی
نیست .بهانه دوم مربوط به موضوع موشکی بود و بهانه
سوم ،تهدیدآمیز تلقی کردن سیاستهای منطقهای
ایران است .به گفته وی ،ورود ایران به سوریه و عراق
برای مبارزه با داعش ،جلوگیری از کشتار مردم بی

گناه منطقه و یاری رساندن به دولتهای قانونی را
سیاست تهدیدآمیز قلمداد میکنند ولی در برابر
کشتار مردم بی گناه یمن و حمله به بازار و اتوبوس
حامل دانش آموزان از طرف جنگند ههای سعودی
ساکت می شوند.
وی افزود :به هر حال ،سیاستهای منطقهای ایران را
نیز برای خروج از برجام بهانه کردند تا از انجام تعهدات
خود در این توافق نامه شانه خالی کنند .درباره این
مسائل تا حدود زیادی از طرف مسئوالن جمهوری
اسالمیایران توضیحاتی ارائه شده است .وی گفت:
در موضوع اول ،ما طبق تعهدات و حقوق خود مطابق
توافق نامه هستهای عمل کرده ایم و آژانس نیز همواره
در گزارشهای متعدد خود بر پایبندی ایران به برجام
تأکید کرده است .در موضوع موشکی ،گفتهایم که
دربار ه مسائل دفاعی کشورمان به هیچ وجه کوتاه
نمیآییم و اجازه نمیدهیم دیگران در این موضوع
دخالت کنند .البته توضیحاتی در این زمینه داد ه
و تأکید کرد هایم که توان موشکی ما جنبه دفاعی و
بازدارندگی دارد.

۱۴۲۰؛ برای پاسخگویی به معترضان بسته حمایتی
مهر  -معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی از
اتمامعملیاتواریزبستههایحمایتیبیمهشدگاناین
سازمانخبردادوگفت:بیمهشدگانمعترضمیتوانند
با شماره  ۱۴۲۰تماس بگیرند و اعتراض خود را ثبت
کنند« .رحیم اردالن» با اشاره به این که  ۲۸بانک عامل
در واریز بسته حمایتی به بیمه شدگان همکاری کرده

اند ،گفت :از روز شنبه  ۲۹دی ماه تا اول بهمن ماه طی
سه روز واریزها انجام شد و بر اساس بعد خانوار از ۱۰۰
تا ۳۰۰هزارتومانبهخانوادهیکتاپنجنفرهبهباالتعلق
گرفت .وی گفت بیمه شدگانی که بسته حمایتی برای
آنهاواریزنشدهاستوکمترازسهمیلیونتومانحقوق
دریافت می کنند می توانند با شماره  ۱۴۲۰سازمان

تامین اجتماعی تماس بگیرند و اعتراض خود را ثبت و
اعالم کنند .وی درباره سامانه  *۴*۴#وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی نیز بیان کرد :اطالعات در زمینه
راه اندازی این سامانه مربوط به وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی است و پیگیری ها مشخص کننده است که
هنوز این سامانه قابل استفاده نیست.

وزیر راه  :سرنوشت ۶۰هزار تن قیر
تحویلیمعلومنیست

ص یافته و حواله قیرهای تحویلی نیز در حساب
اختصا 
این پیمانکاران منظور نشده که همین عامل مشخص
است فسادی در کار بوده است و باید توسط حراست
تذکر داده میشد.

کیفیترادربستهبندیهایقطعاتاصلیوبانشانهای
معروف به بازار عرضه میکنند به نحوی که این قطعات
حتی برای تعمیرکاران خودرو قابل تشخیص نیست.
وی با بیان این که آزمایشگاهی در تعمیرگاههای خودرو
برایتشخیصاینقطعاتوجودنداردگفت:اینموضوع
باعثطرحشکایاتبسیارزیادیازسویمردمبهبازرسی
اصنافواتحادیههایمربوطهشدهاست.بهگفتهویاین
تقلببیشتردرقطعاتحساستعلیقوترمزخودرووجود
داردکهبهدلیلنداشتناستانداردهایالزموگیراییکم
درهنگامترمزمیتواندبسیارخطرناکباشد.دربیناین
قطعات ،فیلترهای تقلبی هم سبب ایجاد خسارت بسیار
شدید برای مصرف کنندگان میشود ،زیرا همین فیلتر
میتواند موتور خودرو را از بین ببرد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به در جریان بودن سه
طرح تحقیق و تفحص مجلس از زیرمجموعههای این
وزارتخانه گفت :سرنوشت  ۶۰هزار تن قیر تحویلی به
وزارت ،نامعلوم است .به گزارش مهر «محمد اسالمی»
مهمتریناینبحثهایغیرشفافراموضوعاختصاص
قیر دانست و افزود :موضوع تخصیص قیر بسیار سوال
برانگیز شده زیرا در چند سال گذشته  ۶۰هزار تن قیر
به وزارت راه و شهرسازی تخصیصیافت با این حال
طبق گزارشها همه این میزان فقط به سه پیمانکار

قطعاتتقلبیخودرودرمرزهشدار
رئیس امور بازرسی اصناف گفت :میزان تامین و توزیع
قطعات تقلبی خودرو در بازار به مرز هشدار رسیده است
که باید برای آن تدبیری فوری اندیشیده شود .به گزارش
صداوسیما«،علیرضانیکآئین»بااشارهبهاینکهکمبود
قطعات اصلی در بازار زمینه را برای سودجویی متخلفان
فراهم کرده است افزود :این افراد قطعات تقلبی بی
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سیاسی و بین الملل

جهانگیری :سردار سلیمانی جان برکفترین انسان کشور است
معاون اول رئیس جمهور با بیان این که سردار سلیمانی جان برکفترین انسان کشور است ،گفت:
افق گشایی نسبت به آینده کشور یک ضرورت جدی است .به گزارش مهر« ،جهانگیری» با اشاره
به این که در داخل و خارج از کشور سرمایه گذاری های بسیاری انجام شده است تا به امید و اعتماد
جواناننسبتبهآیندهکشورآسیبواردشودتصریحکرد:دستهایبسیاریدرکاراستتاجوانان
نسبت به آینده بیمناک شوند و امید و اعتماد آن ها نسبت به فردای خود و کشورشان کمرنگ شود.

پاکستان خواهان گسترش همکاری اقتصادی با ایران
«اسد قیصر» رئیس پارلمان پاکستان در دیدار با سفیر جمهوری اسالمی ایران در اسالم آباد
گفت :پاکستان خواهان گسترش همکاری با ایران برای تقویت اقتصاد و رفاه منطقه ای است.
به گزارش مهر ،در این دیدار طرفین عالوه بر گسترش روابط دو جانبه در زمینه مسائل منطقه
ای و بین المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

نامه وزیران به رهبر انقالب برای لوایح اف .ای .تی .اف
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،تقدیم نامه برخی از وزیران به رهبر معظم انقالب درباره لوایح
مرتبط با اف ای تی اف را تایید کرد و گفت :مفاد این نامه تقاضا از ایشان برای تسریع در رسیدگی
لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است .به گزارش ایرنا «شریعتمداری» افزود :فکر می
کنم دو یا سه اظهار نظر مکتوب رهبر معظم انقالب ذیل نظر شورای عالی هماهنگی سه قوه
 -هم منفردا درباره هر کدام از این لوایح به صورت جداگانه و هم مجتمعا دریافت شده است.

توانمندی ایران در حوزه موشکی محصول دفاع مقدس است
رئیس مجلس گفت :دشمنان علیه ایران صحبت و درباره مسائل موشکی دخالت میکنند اما
میدانند ایران در منطقه عظمتی دارد که نمیتوان آن را حذف کرد و توانمندی ایران در حوزه
موشکی محصول دفاع مقدس است .به گزارش فارس« ،علی الریجانی» گفت :انقالب اسالمی
دستاورد بزرگ قرن بود و این که امروز دشمنان خاک پاشی می کنند به دلیل اهمیت آن است.

جمالی :مذاکره با اروپا به نتیجه نمیرسد
عضوهیئترئیسهکمیسیونامنیتملیمجلسگفت:اروپاییهادرحالحاضروقتکشیمی
کنند و مذاکره با اروپا به نتیجه نمیرسد و می خواهند ،ما در حالت معلق باقی بمانیم از این رو
باید ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه را تقویت کنیم .به گزارش مهر« ،جمالی» با اشاره
به طوالنی شدن زمان اجرای ساز و کار ویژه مالی اروپا،گفت :با وجود اختالف نظر بین آمریکا
و اروپا در برخی از مسائل ،نباید تصور کنیم که اروپا طرف ما است چرا که آمریکا در حوزه های
سیاسی و اقتصادی اروپا نفوذ بسیار زیادی دارد.

ریاست آلمان بر ساز و کار مالی اتحادیه اروپا و ایران
ریاست آلمان بر ساز و کار مالی اتحادیه اروپا و ایران بیش از پیش تقویت شد .به گزارش مهر،
برخی منابع از احتمال ریاست نماینده آلمان بر ساز و کار مالی اتحادیه اروپا و ایران خبر
دادهاند .در این ارتباط منابعی وابسته به اتحادیه اروپا به خبرگزاری اسپوتنیک گفتهاند که
نماینده آلمان ممکن است ریاست ساز و کار ویژه مالی با ایران را برای دور زدن تحریم های
آمریکا بر عهده بگیرد.

