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بررسی الیحه  CFTدر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
الیحه  CFTدر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور معاون حقوقی
رئیس جمهور و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی شد.به
گزارش ایسنا ،در این نشست گزارش کمیسیون «نظارت» و «کمیسیون سیاسی  ،دفاعی»
مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تطبیق الیحه مذکور با سیاستهای کلی نظام مطرح و
ادامه بررسی به جلسه آتی هیئت عالی موکول شد.

اعالم آمادگی  ۱۱۰شرکت اروپایی برای تعامل نفتی با ایران
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت از آمادگی  ۱۱۰شرکت کوچک و متوسط
اروپایی برای همکاری با شرکتهای ایرانی خبر داد .رضا خیامیان در گفتوگو با ایسنا با
اشاره به پیشنهاد انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت به دولت برای تعامل با شرکتهای
کوچک اروپایی در زمان تحریم اظهار کرد :این انجمن با همکاری اتاق تهران در تالش است
از تعدادی از شرکتهای کوچک و متوسط اروپایی دعوت کند به تهران بیایند و سمیناری
تشکیل شود و این شرکتها با شرکتهای ایرانی مذاکره کنند و همکاری بین شرکتها آغاز شود.

برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان
مردم افغانستان دیروز برای شرکت در انتخابات پارلمانی پای صندوقهای رای رفتند تا در
سومین رایگیری از زمان سقوط طالبان در سال  ۲۰۰۱که آزمونی پیش از انتخابات
ریاست جمهوری سال آتی است ،شرکت کنند .به گزارش ایسنا ،این انتخابات که قرار بود
اوایل سال  ۲۰۱۵برگزار شود ،به دالیل امنیتی و اصالحات در روند ثبتنام از رایدهندگان
تا دیروز به تعویق افتاد.

آخوندی متن استعفای خود را منتشر کرد
عباس آخــونــدی ،وزیــر راه و شهرسازی در متن استعفای خــود از مقام وزارت که دهم
شهریورماه امسال نوشته شد و روز گذشته آن را منتشر کرد ،آورده است با توجه به اختالف
نظر در شیوه بازآفرینی شهری خواهان کناره گیری از همراهی با هیئت دولت دوازدهم
است .به گــزارش ایرنا ،در بخشی از استعفانامه وزیر راه و شهرسازی که در شبکه های
اجتماعی تصویری از آن منتشر شده ،آمده است « :من بر این اعتقاد هستم که سه اصل
پایبندی به قانون ،احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را درهیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت ،آن چه
که در تدبیر شرایط سخت جدید ناشی از تحریم های آمریکا شاهدیم دقیقا نقض همین سه اصل است» .وی
نوشت :در هر صورت با این سطح از تفاوت دیدگاه از حیث اخالقی ادامه کار من درست نیست .خواهش می
کنم که به من رخصت دهید در اولین فرصت از خدمت تان خارج شوم ولی درخواست دارم که این زمان از پایان
مهرماه امسال فراتر نرود.

لزوم اجرای سریع احکام اخاللگران اقتصادی

برآمده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت :به منظور مقابله با اخاللگران اقتصادی ،ضرورت دارد هر
شخصی که جرمش در دادگاه مشخص شد سریع ًا حکم اش اجرا شود.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،حجت االسالم محسنی اژهای با بیان این که دشمن پس از ناامیدی از
تهدیدات نظامی ،معیشت مردم را هدف قرار داده است ،خاطر نشان کرد :نظام سلطه با
توسل به جنگ اقتصادی در توهم دستیابی به نیات شوم خود در مقابله با نظام اسالمی

تماس تلفنی سردار باقری با فرمانده ارتش پاکستان درباره مرزبانان ایرانی
رئیس ستادکل نیروهای مسلح در گفتوگوی تلفنی با فرمانده ارتش پاکستان بر ضرورت
تعقیب تروریستها و آزادی مرزبانان ایرانی تأکید کرد.
به گزارش تسنیم ،سرلشکر محمد باقری عصر روز جمعه در تماس تلفنی با ارتشبد قمر
جاوید باجوا ،فرمانده ارتش پاکستان به موضوع ربایش تعدادی از مرزبانان کشورمان
در مرز میرجاوه توسط گروهک تروریستی و انتقال به درون خاک پاکستان اشاره کرد و
گفت :بر مبنای توافقات بین نیروهای مسلح دو کشور برای تأمین امنیت مرزهای مشترک انتظار داریم
که نیروهای مسلح پاکستان با در نظر گرفتن تمهیدات الزم برای آزادسازی سریعتر سربازان و مرزبانان
ربودهشده اهتمام ورزند.
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بانکمرکزیموظفبهارائهپیشنهادهایاجرایی
برایاصالحنظامبانکیبهجلسهسرانشد
به گــزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،اعضای شــورای عالی
هماهنگی اقتصادی در جلسه صبح شنبه به ریاست حجت االسالم دکتر
حسن روحانی ،رئیس جمهور ،پس از ارائه گزارش رئیس کل بانک مرکزی در
مورد چالش های نظام بانکی ،بر حمایت از اقدامات بانک مرکزی در زمینه
اصالح نظام بانکی تاکید کردند.بانک مرکزی نیز موظف شد پیشنهادهای
اجرایی برای اصالح نظام بانکی را به جلسه سران ارائه کند.همچنین در این
جلسه ،اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر تسریع در روند واگذاری
سهام موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی به بخش خصوصی در راستای
اصل  44قانون اساسی و تاکیدات مقام معظم رهبری تاکید کردند.
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اخبار

روی خط سیاست
قرار موقت الهه درباره شکایت ایران از آمریکا در
شورای امنیت ثبت شد
میزان :قرار موقت روز  ۴اکتبر دیوان دادگستری بینالمللی در
پرونده شکایت ایران از آمریکا به عنوان سند در شورای امنیت
سازمان ملل ثبت شد .آنتونیو گوترش ،دبیر کل سازمان ملل یک
روز پس از صدور این رأی از سوی دیوان بینالمللی دادگستری
آن را به شورای امنیت ارسال و به عنوان سند ثبت کرده است.

حمله مرگبار ائتالف آمریکایی به  ۲روستا در ریف
دیرالزور
میزان :جنگندههای ائتالف آمریکایی در تازهترین حمله خود به ۲
روستا در ریف دیرالزور در سوریه بیش از  ۶۰تن را کشتند و دهها
نفر دیگر را زخمی کردند.

از میان خبرها
بورس  5هزار و  646پله صعود کرد

فروش ۱۰۰هزار دینار به زائران اربعین با نرخ ۹۶ریال

شاخص بــورس دی ــروز بــا رشــد  5هــزار و  646واح ــدی نسبت به
چهارشنبه گذشته (25مهر) در جایگاه  188هزار و  575واحدی
قرار گرفت.به گــزارش ایرنا ،در معامالت شنبه  2میلیارد و 693
میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش  9هزار و  207میلیارد
ریال در  163هزار و  108نوبت دادوستد شد.
بررسی شاخص های اصلی بــازار سرمایه نشان می دهد شاخص
قیمت (وزنی -ارزشی) که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر
بیشتری بر شاخص می گذارد ،هزار و  650واحد رشد کرد و شاخص
کل (هم وزن) که در آن ارزش و وزن همه شرکت های بزرگ و کوچک
در محاسبه شاخص کل ،یکسان در نظر گرفته می شود 675 ،واحد
افزایش یافت.

به گزارش تسنیم ،به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ،در راستای
تسهیل زیارت مرقد حضرت ابا عبدا ...الحسین(ع) در ایام اربعین
حسینی ،زائران می توانند از طریق بانک ملی ایران مبلغ  100هزار
دینار عراق را با نرخ هر دینار  96ریال و با پرداخت معادل ریالی آن
خریداری کنند و اسکناس دینار را در نقاط مشخص شد ه شهرهای
نجف ،کربال ،کاظمین و همچنین سه نقطه مرزی مقابل مرزهای
مهران ،چذابه و شلمچه (در داخل کشور عراق) تحویل بگیرند.بر
همین اساس ،ضمن تاکید بر این که نیاز به مراجعه حضوری به هیچ
یک از شعب بانک ملی نیست ،زائران می توانند با مراجعه به پایگاه
اطالعاتی بانک ملی ایــران به آدرس  WWW.BMI.IRاز آخرین
جزئیات و شیوه اجرایی موضوع اطالعات الزم را کسب کنند.

انتقال  400دانشجوی ایرانی به دلیل مشکالت ارزی به داخل کشور

از گوشه و کنار
قطار اربعین به راه افتاد
تسنیم :نخستین قطار اربعین حسینی از تهران به مقصد کرمانشاه
بامداد روز گذشته به راه افتاد.

90درصد آسانسورهای کشور استاندارد نیست
ایرنا :ابریشمی ،رئیس اتحادیه آسانسور کشور گفت 90 :درصد
آسانسورهای کشور به دلیل منقضی شدن گواهی های استاندارد
پس از یک سال ،دیگر استاندارد نیست.

 7مدیر متخلف واحدهای دانشگاه آزاد برکنار شدند
ایسنا :دکتر محمدمهدی طهرانچی ،سرپرست دانشگاه آزاد
اسالمی پس از بررسی و اثبات تخلف در پذیرش و ثبت نام
غیرقانونی داوطلبان علوم پزشکی 7 ،تن از روســا و معاونان
آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی را برکنار کرد.

 2ماهواره دانشگاهی آماده پرتاب است

وزیر علوم در پی مشکالت ارزی از انتقال بیش از  ۴۰۰نفر از دانشجویان ایرانی از دانشگاه های خارج به داخل کشور خبر داد که عمده این
دانشجویان در مقطع کارشناسی تحصیل می کنند.منصور غالمی در گفت و گو با مهر افزود :ما برای کمک به دانشجویانی که تحصیل در خارج از
کشور را انتخاب کرده اند به ویژه در مقطع کارشناسی ،مصوب کرده ایم که این دانشجویان بتوانند درخواست انتقال به داخل کشور را ارائه دهند.

ایــرنــا« :محمد جــواد آذری جهرمی» وزیــر ارتباطات و فناوری
اطالعات گفت 2 :ماهواره دانشگاه های «امیرکبیر» و «شریف»
آماده پرتاب است که امیدواریم با پرتاب این ماهواره ها ،مردم از
ثمره آن ها بهره مند شوند.

ثبت سفارش واردات کاال  2برابر شد

مسمومیت الکلی  20نفر را راهی بیمارستان کرد

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت :تا پایان مهر امسال برای  56میلیارد و  500میلیون یورو واردات در سامانه نیما ثبت سفارش شده که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  2برابر افزایش داشته است.به گزارش ایرنا ،محمد الهوتی افزود :صادرات کشور با رشد  13درصدی در 6
ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال به  23میلیارد دالر افزایش یافت.وی با اشاره به کاهش  3میلیارد دالری واردات در نیمه نخست
امسال ،اظهارکرد :در  6ماه نخست پارسال میزان واردات به کشور حدود  25میلیارد دالر بود در حالی که امسال به  22میلیارد و  182میلیون
دالر رسید.

ایرنا :مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از وقوع
حادثه تازه مسمومیت با الکل (طغیان موج دوم) در بندرعباس
خبر داد و گفت :مصرف مشروب دست ساز یک نفر را کشت
و  20فرد دیگر را روانــه بیمارستان کرد.دکتر فاطمه نــوروزی
افزود :مسمومیت با الکل از جمعه شب (27مهر) تا ظهر شنبه در
بندرعباس مرد  30ساله ای را کشت و  9نفر دیگر را دیالیزی کرد.

عربستان سعودی اعتراف کرد :جمال خاشقجی ،روزنامه نگار سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول کشته شده است.به گزارش صدا و
سيما ،حکومت پادشاهی عربستان اوایل وقت شنبه سرانجام اذعان کرد که جمال خاشقجی ،روزنامه نگار سعودی در کنسولگری این کشور در
استانبول کشته شده است و مدعی شد مرگ وی در یک درگیری فیزیکی رخ داده است.

یزدانی مغلوب حریف آمریکایی شد

اعتراف رژیم سعودی به مرگ خاشقجی

باشگاه خبرنگاران جوان :حسن یزدانی در رقابت های کشتی آزاد
قهرمانی جهان مقابل دیوید تیلور آمریکایی مغلوب شد.

