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راهکار وزیر  درباره تنظیم بازار پس از اجرای رجیستری؛ گوشی نخرید
وزیر ارتباطات با اشاره به جایگاه حائز اهمیت دستگاههای نظارتی برای کنترل و نظارت
بر بازار حین اجرای رجیستری گفت :یکی از راهکارهای تنظیم بازار عرضه و تقاضا عدم
خرید گوشی است .به گزارش تسنیم ،محمدجواد آذری جهرمی با بیان این که همزمان با
اجرای فاز نخست طرح رجیستری که صرف ًا به پایش تلفنهای همراه موجود در شبکه
میپردازد ،شاهد سوء استفاده و فضاسازی عدهای از فرصتطلبان در بازار تلفن همراه
بودیم ،اظهار کرد :هموطنان محترم توجه داشته باشند که طرح رجیستری تاکنون هیچ هزینهای برای بازار
تلفن همراه نداشته و نباید ریال اضافهای بیش از ارزش واقعی گوشی به فرصتطلبان پرداخت نمایند .وی
اعالم کرد :تأکید میکنم اجرای طرح رجیستری نباید باعث افزایش قیمت برای مصرف کننده نهایی شود.

ریابکوف :آژانس اجازه بازرسی از مراکز نظامی ایران ندارد
معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته ای روسیه اعالم کرد :آژانس بین
المللی انرژی اتمی اجازه بازرسی از مراکز نظامی ایران را ندارد و هیاهو و سر و صدای
برخی کشورها در این خصوص بی مورد و ساختگی است .به گــزارش ایرنا ،سرگئی
ریابکوف خاطرنشان کرد :برخی کشورها در مباحث مربوط به گسترش بازرسی های
آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران و بازرسی از مراکز نظامی این کشور ،مفاهیم را
تغییر و به این موضوع اهمیت غیرواقعی می دهند.

بیش از  3میلیون تومان؛ هزینه جاری هر دانشآموز برای دولت
وزیر آموزش و پرورش با بیان این که نرخ و هزینه آموزش در کشور ما بسیار باالست و برای
هر دانشآموز بیش از سه میلیون تومان هزینه جاری صرف می کنیم گفت :هرچند هزینه
شهریه مدارس غیردولتی در برخی شهرها کمتر از هزینهای است که دولت پرداخت
میکند .به گزارش ایسنا ،سید محمد بطحایی در همایش باغبانان مهر و مهربانی با بیان
این که هیچ دولتی حق ندارد از هزینه های آموزش و پرورش شانه خالی کند ،گفت :اگر
نحوه اداره مدارس را تغییر دهیم با همین سه میلیون تومان هم میتوانیم بر کیفیت مدارس بیفزاییم.

والیتی :سیاست اروپا پایبندی به برجام است
عضو هیئت نظارت بر اجــرای برجام گفت :هلندی ها تاکید کردند که سیاست اروپا
متفاوت با آمریکا در رابطه با موضوع هسته ای است و به هیچ وجه عهدشکنی آنها را قبول
ندارند و به این قراردادی که با ایران بسته شده پایبند هستند .به گزارش ایرنا ،علی اکبر
والیتی بعد از دیدار با ریموند کنپاس رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان
هلند در جمع خبرنگاران در خصوص سفر قریب الوقوع حیدر العبادی نخست وزیر عراق
به ایران هم گفت :این سفرها صرف ًا دیپلماتیک نیست و در این شرایط حساس ،سفرهای حیاتی است.

ماندگاری دالر باالی  4هزار تومان صحت ندارد
مسعود کرباسیان میگوید :این سخنان که این روزها مطرح میشود مبنی بر این که
برنامه دولت این است که دالر را در باالی  ۴۰۰۰تومان ثابت نگه دارد صحت ندارد .به
گزارش ایسنا ،وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به خبرنگار ایسنا ،مبنی بر این که
دولت چه برنامهای برای نرخ دالر دارد ،گفت :منتظر بودجهایم تا ببینیم نرخ دالر چگونه
تعیین میشود .او در پاسخ به این سوال که شنیده میشود دولت تصمیم دارد نرخ دالر را
در باالی  ۴۰۰۰تومان و در حدود  ۴۵۰۰تومان تثبیت کند ،گفت :چنین چیزی صحت ندارد و دولت چنین
برنامهای ندارد.

جایگاه نخست ایران در فرسایش خاک در جهان
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست متذکر شد :ایران مقام اول جهان در فرسایش خاک،
مقام اول در فرسایش جرم پالسمای ژنتیکی و مسائل ژنتیکی و حیوانی ،مقام اول فرسایش
پوشش گیاهی و مقام اول در هدر دادن انرژی را دارد که هیچ کدام از این مقام های اول در
جهان خوشحال کننده نیست .به گزارش خبرگزاری خانه ملت ،عیسی کالنتری در نشست
فراکسیون مستقالن والیی مجلس شورای اسالمی با بیان این که وجود 88میلیارد مترمکعب
آب تجدیدپذیر در شرایطی که  97میلیارد مترمکعب مصرف کشور است ،نشان میدهد مشکل آب در کشور بسیار
جدی است ،افزود :با این شرایط  110درصد مصرف آب نسبت به آبهای تجدیدپذیر داریم.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دستاندرکاران همایش بزرگداشت آیت ا ...حاج سید مصطفی خمینی:

مرحوم حاج سید مصطفی خمینی از لحاظ
استعداد علمی ،شجاعت و منش مبارزه ممتاز بود
حضرت آیت ا ...خامنهای ،رهبر
معظم انقالب اسالمی ،صبح دیروز
(یکشنبه) در دیدار دستاندرکاران
همایش بزرگداشت مرحوم آیت
ا ...حاج سیدمصطفی خمینی در
آستانه چهلمین سالگرد رحلت
ایشان ،ضمن قدردانی از برگزاری
چنین کنگرهای ،مرحوم حاج آقا
مصطفی را از ابعاد مختلف دارای
شخصیتی برجست ه دانستند و
گفتند :ایشان از لحاظ استعداد
و جــرئــت علمی ،تهذیب نفس،
شجاعت و منش مبارزاتی و انسانی
ممتاز بود و معرفی جایگاه علمی و
افکار ایشان به جامعه و نسل امروز،
کار بسیار خوب و الزمی است .به
گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر
مقام معظم رهبری ،حضرت آیت
ا ...خامنهای به جایگاه تأثیرگذار
مـــرحـــوم حــــاج ســیــدمــصــطــفــی

خمینی در حادثه مهم دستگیری
امــــــام(ره) در ســـال  ۴۲اشـــاره
کردند و افــزودنــد :آن مرحوم در
آن زمــان با حضور در صحن حرم
حــضــرت مــعــصــومــه (س) و گــرد
آمدن مبارزین در کنار ایشان ،کار
بــزرگ و شجاعانهای انجام داد و
توانست حرکت مــردم را هدایت
کــنــد .رهــبــر انــقــاب اســامــی،
درگذشت مرموز و بهت آور مرحوم
حاج سیدمصطفی خمینی در اول

آبان سال  ۱۳۵۶را نیز زمینه ساز
ایــجــاد مــوج مــردمــی بیان کردند
و گفتند :نحوه مواجهه امــام(ره)
بــا ایــن فــقــدان سنگین کــه آن را
از الطاف خفیه الهی دانستند،
بخشی از شخصیت عظیم امــام
بزرگوار را در تحمل این مصیبت و
صبر بر آن نشان داد .حضرت آیت
ا ...خامنهای با اشــاره به تهذیب
نفس و گــرایــش سلوکی مرحوم
حاج سید مصطفی خمینی و ساده

زیستی و زهد ایشان ،خاطرنشان
کردند :آن مرحوم با این که فرزند
شخصیت و مرجع بزرگی همچون
امــام خمینی(ره) بــود امــا ذرهای
از نشانههای آقــازادگــی در وی
نبود .ایشان افزودند :مرحوم حاج
سیدمصطفی خمینی بهشدت
عــاقــه مند و عــاشــق امـــام بــود و
کوچکترین تعرض به شخصیت
امـــام را بــر نمی تــابــیــد .پیش از
سخنان رهبر انــقــاب اسالمی،
حجت االسالم و المسلمین رشاد
رئیس شـــورای سیاست گــذاری
همایش بزرگداشت مرحوم آیت
ا ...حــاج سید مصطفی خمینی
و آقــای محمدعلی انصاری دبیر
همایش ،گزارشی از برنامههای
کنگره بــزرگــداشــت مــرحــوم آیت
ا ...حاج سیدمصطفی خمینی و
اقدامات انجامشده را بیان کردند.

از میان خبرها
وزیر نفت :بازار نفت صحبت های ترامپ را نشنید
وزیر نفت درباره نوسانات قیمت نفت توضیح داد .بیژن نامدار زنگنه در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت ،در خصوص نشست مشترکش با اعضای
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی افزود :در خصوص تاثیرات صحبت های آقای ترامپ بر بازار جهانی نفت در این جلسه مباحثی
مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت .وزیر نفت ادامه داد :بازار نفت صحبت های آقای ترامپ را نشنید چون اگر تهدیدهایی را که رئیس جمهور
آمریکا در مورد ایران مطرح کرد می خواست عملی شود قیمت نفت به شدت با افزایش روبه رو می شد ،این در حالی است که در یک هفته گذشته
هیچ تغییر ویژه ای در روند فراز و نشیب بازار نفت ایجاد نشد.

اعالم وصول نامه رئیس جمهور به مجلس در خصوص معرفی وزیران پیشنهادی نیرو و علوم
جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی با اعالم وصول نامه رئیس جمهور به مجلس در خصوص معرفی وزیران پیشنهادی نیرو و علوم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،رئیس مجلس شورای اسالمی در آغاز جلسه علنی ضمن قرائت نامه رئیس جمهور به مجلس برای معرفی رضا
اردکانیان به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو و منصور غالمی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم گفت :جلسه رأی اعتماد به این دو وزیر پیشنهادی یکشنبه
هفته آینده در مجلس برگزار خواهد شد .الریجانی همچنین به جلسه غیرعلنی صبح یک شنبه مجلس با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه
اشاره کرد و گفت :در این جلسه در خصوص بودجه  97و اینکه سال آینده چه قوانینی مبنای بودجه باشد صحبت شد و اعضای کمیسیون برنامه و
بودجه نظرات خود را ارائه کردند .وی افزود :این جلسه نشان می دهد که مؤلفه های وفاق دولت و مجلس برای بودجه  97وجود دارد.

خبر خوش بیمه ای برای رانندگان قانون مدار
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تصویب آیین نامه ماده  18قانون بیمه شخص ثالث با موضوع ضوابط تعیین سقف بیمه شخص
ثالث ،نحوه اعمال تخفیف ها و جرایم آن در هیئت وزیران خبر داد و گفت :با اجرای این آیین نامه حق بیمه رانندگان قانون مدار کاهش می یابد.
به گزارش ایرنا ،عبدالناصر همتی افزود :بر اساس این آیین نامه ،حق بیمه افرادی که در سامانه راهنمایی و رانندگی نمره منفی دارند ،به ازای هر
نمره یک درصد و تا سقف  30درصد افزایش می یابد و رانندگانی که رانندگی پرخطر انجام می دهند نیز مشمول اضافه نرخ می شوند.
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اخبار

روی خط سیاست
دادگاه مفاسد اقتصادی ،علنی برگزار و اسامی
متهمان اعالم میشود
مهر :با تصویب مجلس شورای اسالمی مقرر شد ،دادگاه مفاسد
اقتصادی ،به صورت علنی برگزار و اسامی متهمان اعالم شود.

پروانه مافی رئیس فراکسیون خانواده مجلس شد
ایرنا :پروانه مافی نماینده تهران به عنوان رئیس فراکسیون
خانواده مجلس شورای اسالمی انتخاب شد.

ترامپ دارای کمترین میزان محبوبیت در بین روسای
جمهور تاریخ آمریکا
صــدا و سیما :در تاریخ معاصر آمریکا ،محبوبیت هیچ رئیس
جمهوری به اندازه دونالد ترامپ در دویست و هفتاد و چهارمین
روز ریاست جمهوری اش تا این اندازه کم نبوده است.

هفتمین گزارش س ه ماهه در خصوص اجرای برجام
تقدیم مجلس شد
مهر :هفتمین گزارش س ه ماهه وزارت امور خارجه در خصوص
اجرای برجام ،چهارشنبه  ۲۶مهرماه به کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تقدیم شد.

از گوشه و کنار
«نهنگ آبی» دانش آموز اصفهانی را به کام مرگ
کشاند
ایلنا :سردار مهدی معصوم بیگی فرمانده انتظامی استان اصفهان
از سقوط دو دانش آموز دختر اصفهانی از پل روگذر و فوت یک
نفر از آنان و مجروحیت دانش آموز دیگر تحت تاثیر بازی نهنگ
آبی خبر داد.

انهدام شبکه بینالمللی قاچاق موادمخدر در
سیستان و بلوچستان
ایرنا :شبکه بین المللی و سازمان یافته قاچاق مواد مخدر با تالش
سربازانگمنامامامزمان(عج)درسیستانوبلوچستانمتالشیشد.

پایان کار نوجوانان ایران در جامجهانی فوتبال
مهر :تیم فوتبال نوجوانان ایران که با ارائه بازی هایی قابل قبول
خود را به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی رسانده بود ،با
شکست برابر تیم اسپانیا از دور مسابقات کنار رفت .تیم فوتبال
نوجوانان ایران در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام جهانی
نوجوانان روز یک شنبه به مصاف تیم اسپانیا رفت که این بازی با
نتیجه  ۳بر یک به سود اسپانیا به پایان رسید.

واکنش وزیر ارشاد به گرانفروشی ویزای اربعین
ایسنا :سیدعباس صالحی وزیــر فرهنگ و ارشــاد اسالمی به
انتقادهایی که این روزها به گرانفروشی سازمان حج و زیارت
بــرای صــدور ویــزای اربعین شــده ،واکنش نشان داد و گفت:
برنامهریزی برای زیارت اربعین در ستاد مستقر در وزارت کشور
انجام میشود نه سازمان حج و زیارت.

