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دولت با طرح استانی شدن انتخابات موافق است
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت :دولت با طرح استانی شدن انتخابات موافق است و در
صورت تبدیل این طرح به قانون ،تالش خود را برای اجرای کامل آن به کار خواهد بست.
حسینعلی امیری درباره طرح استانی شدن انتخابات گفت :این طرح را نمایندگان مجلس
تهیه و ارائه کردند که احکام متعددی داشت از جمله آن استانی برگزار شدن انتخابات
مجلس شورای اسالمی است و دولت با این موضوع موافقت کرد.

 65هزار میلیارد برای ایجاد  988هزار فرصت شغلی اختصاص یافت
رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور گفت :در تبصره  18قانون بودجه  ،98اعتباری
حدود  64تا  65هزار میلیارد تومان برای ایجاد 988هزار فرصت شغلی طی امسال در نظر
گرفته شده است.
به گزارش ایرنا ،نوبخت در پاسخ به سوالی درباره این که  30درصد درآمد قانون هدفمندی
یارانهها باید به تولید اختصاص پیدا کند ،چه میزان محقق شده است؟ گفت :در سال رونق
تولید این اعتبار اختصاص پیدا میکند.

بیانیه سازمان ملل با محوریت تشدید تنش در خلیج فارس
سازمان ملل با صدور بیانیهای از تمام طرفها خواست از هرگونه اقدام که تنش را در منطقه
خلیج فارس تشدید میکند ،اجتناب ورزند.به گزارش ایسنا« ،فرحان حق» ،معاون سخنگوی
دبیرکل سازمان ملل در کنفرانس مطبوعاتی خود در مقر دایمی سازمان ملل در نیویورک
اعالم کرد :ما از تمام طرفها در منطقه میخواهیم از هرگونه اقدامی که وضعیت در خلیج
فارس را وخیم میکند ،خودداری کنند.

مردم در بازار ارز سرمایه گذاری نکنند

رئیس کل بانک مرکزی گفت :از نظر ذخایر ارزی وضعیت خوبی داریم و وضعیتمان از نظر
اسکناس مطلوب است.
به گزارش مهر ،همتی افزود :مردم عادی روی ارز سرمایه گذاری نکنند .من نمیتوانم بگویم
در آینده نرخ ارز چگونه خواهد شد اما نرخهای موجود نرخ ارز ما نیست ،ان شاء ا ...شرایط
در این مورد بهتر شود.

کاهش قیمت خودرو در بازار

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان این که قیمت خودرو در بازار کاهش یافته است،
اعالم کرد :فروش خودرو در بازار باید بر اساس یک فرمول و درصد سود مشخص باشد.
به گزارش میزان ،موتمنی با بیان این که قیمتها نسبت به سه هفته گذشته کاهش یافته
است ،افزود :به عنوان مثال قیمت خودروی پراید  ۱۱۱تا حدود  ۶۰میلیون تومان رسیده
بود و اکنون به  ۵۱میلیون تومان و هایما از  ۳۸۰به  ۳۴۰میلیون تومان رسیده است ،اما
مشتری برای این قیمتها وجود ندارد.

فضای مجازی مجهز به سامانه صحت اخبار میشود

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از طراحی سامانهای برای سنجش و ارزیابی صحت اخبار
در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش ایرنا ،آذری جهرمی تصریح کرد :در پژوهشگاه های وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات برای کمک به سواد رسانهای ،سامانهای در حال طراحی است که بتواند صحت و
راستی اخبار را ارزیابی و مشخص کند آیا منبع آن موثق است؟

آمریکا اروپا را تهدید کرد
به گزارش ایرنا ،واشنگتن با اتهام بروکسل در نقض تعهداتش در ناتو و در خطر انداختن
چندین دهه همکاری نظامی ،اروپا را به انتقام گیری تهدید کرد.
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الیحه شفافیت درجلسه
هیئت دولت تصویب شد
هیئت وزیران در جلسه دیروز ،الیحه شفافیت
را تصویب کرد .این الیحه در دو سطح تکالیف
عــام و اختصاصی ،مهم تــریــن ح ــوزه های
شفافیت را مورد توجه قرار داده است.
بــه گ ــزارش ایــرنــا ،هیئت وزیـــران بــا بررسی
مواد دیگری از الیحه شفافیت ،کار بررسی و
تصویب این الیحه را به پایان رساند.
الیحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و
اختصاصی ،مهم ترین حوزههای شفافیت
را مــورد توجه قــرار داده کــه بــه ســه دسته
«شفافیت وظایف ،اختیارات ،مأموریتها
و صــاحــی ـتهــا»« ،شــفــافــیــت فــرایــنــدهــای
سازمانی» شامل آیین اقدامات و تصمیمات
و «شفافیت اطالعات سازمانی» تقسیمبندی
شـــده اســت.هــیــئــت دولــــت همچنین به
منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان
بخش خصوصی و تعاونی به جــذب دانش
آموختگان جــوان به صــورت کـــارورز ،آیین
نامه اجرایی مربوطه را به تصویب رساند.
شیوه معرفی ،زمینههای کاری اولویت دار و
نحوه تأمین هزینه ،از مهم ترین سرفصلهای
این آییننامه اجرایی به شمار میرود.براین
اســاس ،مطابق قانون برنامه ششم توسعه،
کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی
و تعاونی در صورت جذب نیروی کار جوان
با حداقل مــدرک دانشگاهی کارشناسی
به صــورت کـــارورز ،از پــرداخــت سهم بیمه
کارفرما به مدت دو سال از تاریخ شروع به
کار معاف می شوند.هیئت وزیــران در این
جلسه همچنین نصاب معامالت موضوع
قانون برگزاری مناقصات کوچک ،متوسط
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روی خط سیاست
آمادهباش امنیتی بیسابقه در اطراف تأسیسات
نفتی کویت

ایسنا :بعد از هشدار امیر کویت به نیروهای گارد ملی این کشور در
پی تحوالت اخیر منطقه ،رسانههای کویتی از آمادهباش امنیتی
بیسابقه به ویژه در اطراف تأسیسات نفتی و آبهای منطقهای خبر
دادند.

آمریکا دستور خروج کارکنان غیرضروری خود را
از عراق صادر کرد
مهر :وزارت خارجه آمریکا به سفارت این کشور در بغداد دستور داد
کارکنان غیر ضروری خود را از عراق خارج کند.

از گوشه و کنار
ترخیص  ۳۵۰خودروی دپو شده از گمرک
و بــزرگ را در ســال  1398مشخص کرد.
براین اســاس ،نصاب معامالت کوچک تا
سقف  328میلیون ریال ،معامالت متوسط
با مبلغ بیش از سقف معامالت کوچک و
تا سقف سه میلیارد و  280میلیون ریال و
معامالت بــزرگ با مبلغ بــرآورد اولیه بیش
از سه میلیارد و  280میلیون ریــال معین
شد.افزون بر این ،نصاب معامالت یاد شده،
به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام
مــی شــود ،تسری مــی یابد.هیئت وزیــران
ضمن تصمیم گیری درخصوص تعدادی از
پیشنهادهای دبیرخانه شورای عالی مناطق
آزاد تــجــاری -صنعتی و ویــژه اقتصادی،
بودجه سال  1398سازمان های مناطق
آزاد کیش ،قشم ،چابهار ،ارس ،اروند ،انزلی
و ماکو و شرکتهای تابعه آنها و اصالحیه
بودجه سال  1397این سازمانها را تصویب
کرد.همچنین با تصمیم دولت ،گرایش مجاز
منطقه ویــژه اقتصادی کــازرون از «صنایع

تبدیلی -کشاورزی» به «صنعتی با اولویت
صنایع تبدیلی -کــشــاورزی» تغییر یافت.
طرح جامع منطقه ویــژه اقتصادی شیراز و
گرمسار تعیین و هر گونه عملیات اجرایی،
ملزم به رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله
مالحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت
زیست محیطی) و منطبق با آمایش صنعتی،
معدنی و تجاری شد.هیئت وزیران در ادامه،
عالوه بر تعیین طرح جامع منطقه آزاد انزلی
و نقشه ها و ضوابط فنی آن ،سازمان منطقه
مذکور را موظف به حفظ اراضی کشاورزی،
جنگلی و تــاالب و ایــجــاد پــارک لجستیک
به مساحت  90هکتار کــرد.افــزون براین،
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شد برای
تعیین تکلیف پروژه پل ارتباطی خلیج فارس
اقدام کند.دولت در ادامه ،ضمن اعالم نظر
درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان
مجلس شورای اسالمی ،نمایندگان خود را
برای پیگیری این موضوعات تعیین کرد.

از میان خبرها
آغاز توقف برخی تعهدات برجامی بر اساس دستور شورای عالی امنیت
به گزارش ایسنا ،یک مقام مطلع در سازمان انرژی اتمی اعالم کرد :اجرای برنامههای مربوط به توقف برخی تعهدات کشور در برجام که در
بیانیه شورای عالی امنیت ملی بر آن تاکید شده ،آغاز شد.وی خاطرنشان کرد :توقف برنامههای مربوط به رعایت سقف تولید اورانیوم غنی شده
و همچنین تولید بدون محدودیت آب سنگین در تاسیسات اراک که در دوره  ۶۰روزه مربوط به گام اول بر انجام آن تاکید شده ،برنامههایی است
که با جدیت دنبال میشود.این مقام مسئول که نخواست نامش اعالم شود ،افزود :طی روزهای آینده به منظور آگاهی افکار عمومی از اقدامات
انجام شده ،برنامههایی برای بازدید نمایندگان رسانههای گروهی از تاسیسات فعال در نطنز و اراک پیشبینی شده که به زودی اعالم خواهد شد.

ن امسال حــدود ۳۵۰
ایسنا :آمــار حکایت دارد که در فــروردیـ 
خودروی وارداتی دپو شده از گمرک ترخیص شده است.

آخرین آمار مبتالیان به ایدز در کشور
فارس :مینو محرز،رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران گفت :در کشور
دو مدل آمار در خصوص بیماران مبتال به ایدز داریم که آمار گزارش
شده حدود  ۴۰هزار نفر در کشور و آمار تخمینی دو برابر است و تنها
یک سوم بیماران را کشف کردهایم.

وجود پنبه در حلیم دروغ است
ایسنا :محمدی ،رئیس اتحادیه صنف کبابی ،حلیم و پزندگان
غذاهای سنتی تهران وجود پنبه در حلیم را رد کرد و گفت :این خبر
دروغ بزرگ و خندهداری است.

رمز یک بار مصرف برای تراکنشهای زیر ۵۰۰
هزار تومان الزامی نیست
تسنیم :بانک مرکزی اعالم کرد :استفاده از رمز دوم ایستا برای
تراکنشهای کمتر از  ۵۰۰هزار تومان در صورت پذیرش مسئولیت
سوءاستفاد ه و جبران خسارت توسط بانک مجاز است.

ظریف با آبه دیدار می کند
ایرنا :ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان قرار است صبح امروز با
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن دیدار و در خصوص روابط دوجانبه،
مسائل منطقه ای و بین المللی گفت و گو کند.

