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اجرای نظام رتبه بندی معلمان؛ وعدهای که هنوز محقق نشده است
عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان این که نظام رتبه بندی معلمان وعدهای از سوی آموزش
و پرورش به معلمان بود که هنوز محقق نشده است ،افزود :نگ ه داشتن شأن و منزلت معلم و
تامین آرامــش روحی و معیشتی او مبنای توسعه پایدار کشور است .سیدجواد ابطحی در
گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به دلیل تاکید نمایندگان مجلس بر اجرای نظام رتبه
بندی معلمان ،گفت :نخستین و مهمترین هدف از اجرای این نظام ،بهبود معیشت معلمان
است که در پی آن این قشر میتوانند از مزایا و حقوق مکفی برخوردار شوند و متاسفانه با وجود تجربه و مدرک
تحصیلی یکسان کارمندان دولت و فرهنگیان ،فاصله عمیقی در حقوق و مزایای آن ها وجود دارد و اجرای این
نظام گام بزرگی است زیرا معلمان میتوانند با فراغ بال در کالسها حاضر شوند و نسل آینده را تربیت کنند.

پدیده فرونشست  300دشت کشور را با مخاطره رو به رو کرده است
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت 300 :دشت در  17استان کشور با
پدیده فرونشست رو به رو شده اند و این مخاطره براثر برداشت بی رویه آب از ذخایر زیر زمینی به
وجودآمده است .به گزارش ایرنا« ،راضیه لک» در نشست خبری افزود :نمونه های فرونشست در
دشت نیشابور به  12سانتی متر و در دشت مشهد به  25سانتیمتر افزایش یافته است.

سکه طرح جدید  ۴۰هزار تومان گران شد
در جریان معامالت روز سه شنبه بازار آزاد تهران ،قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح
جدید با  ۴۰هزار تومان افزایش به  ۴میلیون و  ۴۳۰هزار تومان رسید .به گزارش مهر ،قیمت
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با  ۱۰۰هزار تومان افزایش به  4میلیون و ۱۰۶
هزار تومان رسید .قیمت هر گرم طالی  ۱۸عیار  ۳۷۴هزار و  ۲۳۰تومان بود.

جهانگیری :مذاکره پس از اعمال تحریمها قابل قبول نیست
معاون اول رئیسجمهور گفت :مذاکره پس از اعمال تحریمها قابل قبول نیست و ملت ایران
به این شرایط تن نخواهد داد .به گــزارش تسنیم ،اسحاق جهانگیری در مراسم معرفی
طرحهای تبصره  19قانون بودجه سال  97وزارت نیرو و امضای قراردادهای مشارکت
بخش خصوصی صنعت آب و فاضالب ،شرایط کشور را خطیر توصیف کرد.

مجبوربهخروجازبرجامشویم،برنامههستهایرابهجایگاهبسیارقویتریمیرسانیم
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت :اگر مجبور به بازگشت و خروج از توافق هستهای
شویم ،قطع ًا به جایی که قب ً
ال قرار داشتیم باز نمیگردیم ،ما در یک جایگاه بسیار قوی تری
قرار خواهیم گرفت .به گزارش تسنیم ،علی اکبر صالحی در مصاحبه با آسوشیتدپرس ابراز
امیدواری کرد که توافق هستهای بین تهران و قدرتهای جهانی همچنان به حیات خود
ادامه دهد ولی در عین حال هشدار داده است که برنامه هستهای ایران حتی در صورت
فروپاشی توافق نیز مستحکم تر خواهد بود.

شرط بازگشت «کیانوش رستمی» به تیم ملی
طبق اعالم رئیس فدراسیون وزنه برداری ،اگر «کیانوش رستمی» تغییر رویه دهد به تیم ملی
باز می گردد .به گزارش صدا و سیما ،علی مرادی گفت :به خواست خانواده وزنه برداری و با
تصمیم شورای عالی فنی کیانوش رستمی در اردوی تیم ملی و مسابقات جهانی حضور
نخواهد داشت .اگر تجدید نظر دوطرفه انجام بگیرد بیشتر از این وزنه بردار حمایت می
کنیم .به طور حتم اگر این وزنه بردار تغییر جهت دهد با توجه به این که سرمایه ملی است
دوباره به اردوی تیم ملی دعوت می شود.

سریال «سلمان فارسی» در مرحله مطالعه و تکمیل فیلم نامه قرار دارد
به گزارش تسنیم ،حجتاالسالم رمضانعلی موسویمقدم ،قائممقام سازمان صداوسیما در
پاسخ به این سوال که آیا برای سریال «سلمان فارسی» لوکیشنی در کیش با هزین ه هنگفت
ساخته شده است ،تأکید کرد :این پروژه در مرحله مطالعه و تکمیل فیلم نامه قرار دارد و هنوز
پیشتولید آن آغاز نشده است .حتی قرار است از لوکیشنهای موجود استفاده کنند و البته
اگر الزم باشد در آینده لوکیشنهای جدیدی ساخته شوند .اما اینک هیچ لوکیشنی ساخته
نشده که برخی میگویند با هزینههای هنگفت آماده شده است.
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رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

توطئهافکنیهایدشمنانادامهیابد
نیروهای مسلح ایران ساکت نمینشینند
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشــاره به
حمله موشکی سپاه به مقر تروریستها در
شمال عــراق ،گفت :اگــر توطئهافکنیهای
دشمنان ادامــه پیدا کند ،نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران ساکت نمینشینند.
به گــزارش مهر ،سرلشکر محمد باقری در
آیین دانشآموختگی دانشجویان انتظامی
دانشگاه امین با اشاره به حمله موشکی سپاه
به مقر تروریستها در شمال عراق اظهارکرد:
اتفاقی که در روزهــای اخیر با قــدرت تمام
در منطقه محقق شد ،اتفاق کوچکی نبود.
نمایش توان موشکی بخش کوچکی از این
اتفاق بزرگ بود .بخش بزرگ تر این جریان،
نمایش قدرت تدبیر ،قدرت اطالعاتی ،قدرت
طراحی و هماهنگی و قــدرت فرماندهی و

ارتباط و در نهایت بیانگر قدرت تمام کننده
موشکی بود که چنین حادثه بزرگی را رقم
زد .سرلشکر باقری خاطرنشان کرد :ما صبر
میکنیم ،اتمام حجت میکنیم ،پیغام و تذکر
هم میدهیم اما اگر توطئهها ادامه پیدا کند،
چارهای جز برخورد نیست ،چرا که بر اساس
منشور ملل متحد ،این حق طبیعی هر ملت
و کشوری است که در برابر دشمن از خود
دفاع کند .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سرلشکر محمد باقری در حاشیه چهلمین
مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه
علوم انتظامی امین در جمع خبرنگاران
گفت :مسئوالن اقلیم کردستان و دولت عراق
تروریست های تجزیه طلب را تحویل دهند یا
اخراج کنند.

از میان خبرها
پیشنهاد کارگروه دستمزد برای جبران کاهش  800هزار تومانی قدرت خرید کارگران
نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با تسنیم با اشاره به اتفاق نظر اعضای کارگروه دستمزد به کاهش سطح معیشت کارگران با
توجه به افزایش قیمت ها در شرایط ویژه اقتصادی کشور ،از افزایش هزینه معیشت ماهیانه کارگران از  2میلیون و 670هزار تومان در اسفند
 96به  3میلیون و  450هزار تومان در شهریورماه  97خبر داد و گفت :مطابق محاسبات هزینه اقالم خوراکی سبد معیشت حدود  212هزار و
600تومان و کل هزینه سبد معیشت جامعه کارگری نیز در این بازه زمانی  6ماهه حدود 800هزار تومان افزایش داشته است .فرامرز توفیقی
ادامه داد :پیشنهاد مشخص کارگروه این بود که با مشارکت دولت و کارفرمایان هزینه جبرانی کاهش 800هزار تومانی قدرت خرید کارگران به
ازای هر ماه گذشته به کارت های بانکی سرپرستان کارگر بیمه (بن کارت) شده که  9.5میلیون نفر برآورد می شوند ،واریز شود تا از محل این
کارتها کاالهای اساسی خود را تامین کنند .این عضو کارگری شورای عالی کار گفت :در نهایت با توجه به این که این پیشنهاد باید در شورای
عالی کار تصویب شود ،قرار شد در اسرع وقت این شورا با دستور کار بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری تشکیل جلسه دهد.

محتکران دارو از امتیازات سازمان غذا و دارو
محروم خواهند شد

کشف سوء استفاده  ۳هزار میلیارد تومانی از
کارتهای بازرگانی

وزیر بهداشت گفت :محتکران دارو اعم از داروخانهها و واردکنندهها
از همه امتیازات سازمان غذا و دارو محروم خواهند شد .به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ،قاضی زاده هاشمی در حاشیه صبحانه
کاری با وزیر دادگستری و مدیران سازمان تعزیرات حکومتی افزود:
در حوزه احتکار دارو مسئولیت با سایر دستگاههاست ،پیدا کردن و
برخورد با متخلفان بر عهده نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است
اما ما نیز در وزارت بهداشت از محتکران سلب امتیاز میکنیم .وی
گفت :احتکار دارو با جان انسانها سر و کار دارد و ما نیز بنا شد
کمیته مشترکی با سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد کنیم که این
کمیته هر هفته تشکیل جلسه میدهد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از کشف سوء استفاده  ۳هزار میلیارد
تومانی از کارتهای بازرگانی یک بار مصرف در یک استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،سید کامل تقوینژاد در نشست
خبری گفت :عمده این کارت ها متعلق به افراد بی سواد بوده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت  :در پنج ماه امسال  ۳۶هزار و
 ۶۰۰میلیارد تومان درآمد وصول شد که از این میزان  ۸۵۰۰میلیارد
تومان سهم عوارض پرداخت شده است .به گزارش ایسنا ،وی افزود:
در مورد سکه تا  ۲۵سکه معافیت مالیاتی در نظر گرفته و برای بیش از
آن بر اساس یک جدول میزان مالیات مشخص شده است ،به طوری که
برای  ۱۰۰۰سکه میتوانیم تا  ۳۵درصد مالیات بگیریم.
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اخبار

روی خط سیاست
ظریف:قلدریآمریکایسرکشمرزوحدودینمیشناسد
مهر :محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی
که در فضای مجازی منتشر کــرده ،نوشته است :آمریکا دیوان
بینالمللی دادگستری را به اعمال تحریمهایی تهدید میکند،
به نظر میرسد قلدری رژیــم آمریکای سرکش ،مرز و حدودی
نمیشناسد.

شرکت توتال طی  ۱۶سال  ۸۰میلیارد دالر به ایران
خسارت وارد کرد
مــیــزان :حاجیدلیگانی ،عضو کمیسیون بــرنــامــه ،بــودجــه و
محاسبات مجلس شورای اسالمی با بیان این که توتال  ۱۶سال
ایــران را معطل خود گذاشت ،افــزود :ایــران در این  ۱۶سال از
جانب شرکت توتال  ۸۰میلیارد دالر ضرر و خسارت دید.

ابراهیم الجعفری :حمله به کنسولگری ایران را حمله
به خود قلمداد میکنیم
تسنیم :ابراهیم الجعفری ،وزیر خارجه عراق با محکوم کردن
حمله جمعه گذشته عناصر نفوذی و اغتشاشگر به کنسولگری
جمهوری اسالمی ایران و به آتش کشیدن آن تاکید کرد که بغداد
این حمله را حمله به خود قلمداد میکند.

کاهش محبوبیت دونالد ترامپ در آمریکا به ۳۶
درصد
فارس :طبق نظرسنجی سـیانان ،به دنبال انتشار بخشهایی
از کتاب روزنامهنگار باسابقه درباره «کاخ سفید دونالد ترامپ» و
همچنین یادداشت جنجالی یک مقام ارشد دولت او ،محبوبیت
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا به  ۳۶درصد کاهش یافته
است.

از گوشه و کنار
دیوان محاسبات غیرقانونی شدن دریافت
آبونمان تلفن را ابالغ کرد
ایرنا :معاونت حقوقی ،مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات
کشور غیرقانونی شدن دریافت آبونمان تلفن را به تمامی دستگاه
های اجرایی ابالغ کرد.

تابستان امسال گرم ترین تابستان  ۵دهه گذشته
مهر :اردکانیان ،وزیر نیرو تابستان امسال را گرم ترین تابستان ۵
دهه اخیر دانست و گفت :با وجود افزایش دما در تابستان۲ ،هزار
مگاوات برق در زمان اوج مصرف صرفه جویی کردیم.

قاچاق بنزین به  ۲۰میلیون لیتر در روز رسید
تسنیم :حسن خسروجردی ،عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت،
گاز و پتروشیمی ایران از قاچاق روزانه دست کم  ۲۰میلیون لیتر
بنزین به کشورهای همسایه خبرداد و گفت :بهترین گزینه برای
مبارزه با قاچاق سوخت احیای سامانه هوشمند و کارت سوخت
است.

