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تسهیالت مسکن برای زوجین باید  ۳۰۰میلیون تومان شود
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت :تسهیالت مسکن باید برای یک زوج حداقل ۳۰۰
میلیون تومان باشد زیرا تعیین این میزان وام می تواند در خرید مسکن راهگشا باشد.
محمدرضا رضایی کوچی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت ،با اشاره به برنامه ریزی وزارت
راه و شهرسازی برای افزایش تسهیالت مسکن ،افزود :در شرایط کنونی قیمت بازار مسکن
در تمام نقاط کشور بسیار باال رفته و مردم دیگر توان خرید خانه را ندارند.

احتمال  2نرخی شدن بنزین در  2هفته آینده
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ،در گفت و گو با تسنیم با اشاره به این که
سامانه هوشمند کارت سوخت آماده است ،افزود :احتما ًال پس از اربعین حسینی یعنی 2
هفته آینده شاهد اعمال  2نرخی شدن بنزین باشیم .جالل میرزایی درباره جزئیات این
موضوع گفت :بر این اساس احتما ًال  60تا  80لیتر بنزین سهمیهای با قیمت فعلی یعنی هزار
تومان در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد و نرخ دوم با قیمت آزاد عرضه میشود .درباره
نرخ دوم گمانهزنیهای مختلفی وجود دارد و مسئوالن ذی ربط به جمعبندی نهایی نرسیدند.

دریافت مالیات از یک نفر به اندازه یک میلیون و  700هزار نفر
رئیس کل سازمان امور مالیاتی در برنامه «نگاه یک» با بیان این که از پارسال تاکنون 22
هزار میلیارد تومان از محل سامانه ها و به کمک دستگاه های نظارتی کشور از فرار مالیاتی
جلوگیری کردیم ،افزود :از یک نفر به اندازه یک میلیون و  700هزار نفر مالیات گرفتیم .به
گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،سید کامل تقوی نژاد گفت :بر اساس اطالعات سامانه ،یک
نفر در  167شرکت مدیرعامل بود قطع ًا این شخص قصد سوء استفاده دارد و نمی خواهد از
این شرکت ها ،درست استفاده کند.

حباب  270هزار تومانی سکه
رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهرگفت :هم اکنون قیمت طال و سکه در بازار با ثبات و
نزدیک به واقعیت است .محمد کشتی آرای در گفت و گو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به این
که روند کلی قیمت طال در بازار کاهشی است افزود :روز یک شنبه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی
 4میلیون و  230هزارتومان به فروش رسید .وی گفت :هر گرم طالی  18عیار  399هزارو 200
تومان دادو ستد شد .وی اعالم کرد :حباب سکه روز یک شنبه به  270هزار تومان رسید.

بورس وارد کانال  189هزار واحدی شد
شاخص بورس روز یک شنبه با رشد  862واحدی نسبت به روز شنبه در جایگاه  189هزار و
 438واحدی قرار گرفت .به گزارش ایرنا ،در معامالت دیروز ،سه میلیارد و  264میلیون
سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش  12هزار و  75میلیارد ریال در  209هزار و 825
نوبت داد و ستد شد.

هزینه تماس تلفن ثابت با عراق در ایام اربعین  10درصد کم شد
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت :هزینه تماس از طریق تلفن ثابت با شماره های ثابت
عراق یا تلفن های همراه زائران اربعین حسینی مشمول  10درصد تخفیف شد .به گزارش
ایرنا« ،صدری» افزود :هزینه تماس از طریق تلفن ثابت با شماره های ثابت عراق از  700به
 630تومان رسید.

ظرفیت پذیرش دانشجوی علوم پزشکی دانشگاه آزاد تغییر نمیکند
وزیر بهداشت با تاکید بر این که ظرفیت پذیرش دانشجو در رشتههای علوم پزشکی دانشگاه
آزاد به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد ،گفت :اتفاق اخیر دانشگاه آزاد در زمینه جذب دانشجو
در رشتههای پزشکی باعث نخواهد شد وزارت بهداشت مقررات را زیر پا بگذارد ،بنابراین
ظرفیتها برای پذیرش دانشجو همانی است که در ابتدا به این دانشگاه اعالم شده و قابل
تغییر نخواهد بود.به گزارش ایسنا ،دکتر سیدحسن هاشمی در اجالس معاونان آموزشی
دانشگاههای پزشکی کشور گفت :حدود  ۲۰۰هزار دانشجو در  ۶۰دانشگاه علوم پزشکی کشور در حوزههای
مختلف تحصیل میکنند و خوشبختانه اکنون که در آستانه چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی قرار داریم با
کارنامه درخشان در عرصه علوم پزشکی مواجه هستیم.
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تلفن اشتراک32230071 :
صندوق پستی94155.1477:
دفترمرکزی پذیرش آگهی32245005:

معرفی  4وزیر پیشنهادی به مجلس
نامه معرفی  4وزیر پیشنهادی امور اقتصادی
و دارایی ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،صنعت،
معدن و تجارت و راه و شهرسازی در جلسه
علنی روز یک شنبه مجلس شورای اسالمی
قرائت شد.
به گزارش ایرنا ،علی اصغر یوسف نژاد عضو
هیئت رئیسه در آغاز جلسه علنی خانه ملت
اعــام کــرد :حجت االس ــام و المسلمین
حسن روحــانــی رئیسجمهور در نامه ای
بــه علی الریجانی رئیس مجلس شــورای
اســامــی« ،محمد اســامــی» را بــه عنوان
وزیــر پیشنهادی راه و شهرسازی« ،فرهاد
دژپسند» را به عنوان وزیر پیشنهادی امور
اقتصادی و دارایی« ،محمد شریعتمداری»
را به عنوان وزیــر پیشنهادی تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی و همچنین «رضا رحمانی» را
به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت ،معدن و
تجارت برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس
معرفی کرد.
در هنگام قرائت نام محمد اسالمی و محمد
شریعتمداری جمعی از نمایندگان فریاد دو-
دو (به معنای مخالفت) و در هنگام قرائت نام
رضا رحمانی فریاد چهار  -چهار (به معنای
موافقت) سردادند.
در همین باره ،معاون پارلمانی رئیس جمهور
گفت :دکتر حسن روحــانــی در جلسه رای
اعتماد به وزیــران پیشنهادی امور اقتصادی
و دارایــی ،صنعت ،معدن و تجارت ،تعاون،

تحریریه32222211-32247222:
نمابر32247223 :
مسئول تحرىرىه32230028:
تلفن و نمابرسرپرست32230014 :

اخبار

روی خط سیاست
طرح اصالح قانون بودجه ۶ ،ماه مسکوت ماند
خانه ملت :نمایندگان مردم در خانه ملت با مسکوت ماندن طرح
اصالح قانون بودجه به مدت  ۶ماه موافقت کردند.

تصویب کلیات طرح «سامان دهی زندانیان و کاهش
جمعیت کیفری زندانها»

کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی حضور
می یابد .حسینعلی امیری در حاشیه جلسه
علنی دیـــروز مجلس در جمع خبرنگاران
افزود :وزیران معرفی شده تا یک هفته آینده
در کمیسیونها ،فراکسیونها و مجامع
نمایندگان حضور پیدا می کنند و به سواالت
و ابهامات پاسخ میدهند .امیری تاکید کرد:
نباید «دو – دو» گفتن نمایندگان مالک رأی
مجلس شورای اسالمی باشد ،ما امیدواریم
در یک هفت ه پیش رو گفتوگوهای سازنده و
مفیدی با وزیران و نمایندگان انجام شود و آن
ها به سواالت پاسخ دهند تا اگر ابهامی وجود
دارد شفاف سازی شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به
سوالی درباره انتقادات مطرح شده به دولت
به دلیل معرفی شریعتمداری جهت تصدی
وزارت کار گفت :افرادی که به مجلس شورای
اســامــی معرفی شــدهانــد هیچ ک ــدام وزیــر
استیضاح شده ای که بر کنار شده باشند،
نبوده انــد ،البته همیشه نسبت به وزیــران

در مجلس شــورای اسالمی ســوال ،تذکر و
استیضاح انجام میشود اما این طور نیست که
همه استیضاحها به صحن بیاید و بعد منجر به
کنارهگیری آن وزیر شود.
علیاصغر یــوس ـفنــژاد عضو هیئترئیسه
مجلس شـــورای اســامــی هــم در گفتوگو
بــا خــبــرگــزاری تسنیم بــا اشـــاره بــه معرفی
گزینههای دولــت بــرای وزارتخانههای کار،
صمت ،اقتصاد و راه و شهرسازی به مجلس،
افزود :با توجه به این که مجلس هفته آینده،
فقط در روزهــای شنبه و یک شنبه ( 5و 6
آبان) جلسه علنی دارد ،جلسه رأی اعتماد به
گزینههای پیشنهادی وزارتخانههای مذکور
در روزهــای شنبه و یک شنبه ( 5و  6آبان)
برگزار میشود.
وی افـــزود :قــرار اســت در روزهـــای شنبه و
یک شنبه هفته آینده ،وزیــران پیشنهادی 4
وزارتخانه مذکور در جلسه علنی پارلمان
حضور یابند و برنامهها و دیدگاههای شان را
برای نمایندگان مجلس تشریح کنند.

از میان خبرها
جهانگیری خبر داد:

موافقت رهبر معظم انقالب با برداشت  500میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای تامین دارو

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به موافقت رهبر معظم انقالب با برداشت  500میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای تامین دارو ،گفت :این
مبلغ پس از تبدیل به قیمت های نیمایی در اختیار تولیدکنندگان دارو قرار می گیرد .به گزارش ایرنا ،اسحاق جهانگیری در مراسم بیست و دومین
سالروز ملی صادرات با اشاره به این که تحریم آمریکا عین ظلم و باج گیری علیه ملت است ،گفت :اگر متحد باشیم و در کنار هم بایستیم و قبول
کنیم که دوره سختی است ،این دوره طوالنی نخواهد بود .معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این که در شرایط امروز نیازمند مدیران شجاع و
ریسک پذیر هستیم ،گفت :برخی فکر می کنند ما خودکار به دست باید به دنبال عزل مدیرانی باشیم که ریسک پذیر نیستند ،در حالی که تاکنون
اجازه برکناری منشی خود را هم پیدا نکردم .به گزارش تسنیم ،معاون اول رئیسجمهور گفت :افزایش نرخ بنزین در شرایط فعلی شدنی نیست.

طرح دو فوریتی استثناکردن برخی مدیران در قانون منع به کارگیری بازنشستگان شوخی است
عضو فراکسیون امید مجلس ،پیشنهاد مطرح شده طرح دو فوریتی استثناکردن برخی مدیران از قانون منع بهکارگیری بازنشستگان را شوخی با
قانونگذاری برشمرد .محمود صادقی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد :هنوز جوهر تصویب قانون اصالح قانون منع بهکارگیری
بازنشستگان با رأی  82درصدی مجلس خشک نشده است که عدهای به دنبال تبصر ه زدن و استثنا کردن برخی مدیران برای مشمول نشدن در
این قانون هستند .وی مطرح شدن طرحی دو فوریتی برای اصالح قانون منع بهکارگیری بازنشستگان را باعث وهن مجلس دانست و آن را کاری
بیهوده و لغو برشمرد.

میزان :کلیات طرح یک فوریتی «سامان دهی زندانیان و کاهش
جمعیت کیفری زندانها» در حالی در جلسه علنی دیروز مجلس
تصویب شد که  ۴۱نماینده غایب بودند و  ۳۰نماینده علی رغم
حضور در صحن علنی در رای گیری شرکت نکردند.

کارت زرد مجلس به وزیر نیرو
فــارس :وکــای ملت در نشست علنی روز گذشته پارلمان از
پاسخهای وزیر نیرو قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند .سوال
حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی
در جلسه علنی روز یک شنبه پارلمان از وزیر نیرو درباره چرایی
حقابه کــشــاورزان شــرق اصفهان و علت ایــن که امسال حقابه
کشاورزان شرق اصفهان در رودخانه زاینده رود جاری نمیشود،
چیست؟ بــود .نمایندگان پس از استماع ســواالت کــامــران و
اظهارات وزیر نیرو از پاسخهای وزیر قانع نشدند.

شریعتمداری :هیچ جای دیگر من را به کار نگیرید
تسنیم :وزیر مستعفی صنعت خطاب به معاون اول رئیس جمهور
گفت  :هیچ جای دیگر من را به کار نگیرید زیرا اگر شرایط مهیا
نباشد نمی توان کار کرد .محمد شریعتمداری در همایش روز ملی
صادرات اظهارکرد :در دولت باید مدیران خائن بترسند اما مدیر
خادم نباید بترسد و باید بتواند برای رفع مشکالت ابتکار عمل
بیشتری داشته باشد اما در این شرایط هیچ مدیری حاضر نمی
شود امضا کند و همه امور به سمت وزیر ختم می شود.

نشست سه جانبه نمایندگان ایران ،روسیه و هند
مهر :نمایندگان ایران ،روسیه و هند در نشست سه جانبه بنیاد
روسکی میر به بررسی ،بحث و تبادل نظر در خصوص تهدیدات
جهان امروز و مشکالت همکاری های منطقه ای پرداختند.

از گوشه و کنار
زائرانقبلاز حضوردرمرز،روادیدوگذرنامهتهیهکنند

صدا و سیما :سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی با بیان
این که زائران قبل از حضور در پایانه مرزی روادید و گذرنامه تهیه
کنند ،افزود :پارکینگ های مناسبی در مرزها تهیه شده است و
زائران به توصیه های پلیس توجه جدی داشته باشند.

نیمی از جمعیت جهان با کمتر از  5.5دالر در روز
زندگی میکنند
مهر:طبق گزارش جدید بانک جهانی ،هنوز میلیاردها نفر برای
رفع نیازهای اساسی شان با مشکل مواجه هستند .این گزارش
نشان داد :حدود نیمی از جمعیت جهان با کمتر از  5.5دالر در
روز زندگی میکنند.

