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گوناگون
رئیس جمهور در دیدار فرمانده ارتش پاکستان:

میتوانیم با معضل قاچاق مقابله کنیم
رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت گسترش روابط دو جانبه ایران و
پاکستان ،تصریح کرد :روابــط صمیمانه و عالقه مندی دو ملت
مسلمان ایران و پاکستان به یکدیگر سرمایه ارزشمندی است که
میتوان از آن برای تحکیم هر چه بیشتر روابــط و مناسبات دو
کشور در عرصههای مختلف استفاده کرد.به گزارش خبرآنالین،
حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی روز سهشنبه در دیدار
ژنرال «قمر جاوید باجوا» فرمانده ارتش پاکستان ،اهمیت تقویت
روزافزون روابط اقتصادی دو کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت :روابط تهران – اسالم آباد ،در زمینه اقتصادی
باید به باالتر از سطح فعلی برسد و نباید دو طرف به این میزان از روابط اقتصادی و تجاری رضایت بدهند و باید
با تالش مضاعف ،ساز و کارهای بهتری را برای توسعه تجارت و روابط اقتصادی و رسیدن به جایگاه مطلوب در
این عرصه با رفع موانع موجود ،فراهم کنند.رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت توجه به
امنیت مرزهای دو کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت :خوشبختانه شاهد تحوالت مثبتی در این زمینه هستیم
و اطمینان داریم با ارادهای که در دو طرف وجود دارد به راحتی میتوانیم با معضل قاچاق و قاچاقچیان و ناامن
کنندگان مرزهای دو کشور مقابله کنیم.

برقراری تدریجی اینترنت در استان های کشور
سخنگوی دولت با بیان این که گازوئیل را برای روستاییان گران نکردیم تا هزینه حمل و نقل
برای این قشر افزایش نیابد ،از برقراری تدریجی اینترنت در برخی استانهای کشور خبر
داد.به گزارش ایسنا ،علی ربیعی در دوره آموزشی مدیریت پروژههای اشتغالزایی روستایی
و کاهش فقر اظهار کرد :این عادالنه نبود که پول یارانه بنزین از طریق قاچاق سوخت به
کشورهای همسایه برود یا به افرادی پرداخت شود و  ۳۳برابر دهکهای پایین جامعه بیشتر
یارانه بگیرند.سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود درباره قطع اینترنت در کشور و مشکالتی که
برای برخی مشاغل به ویژه دانشجویان ایجاد شده است ،گفت :طبیعی است که در این شرایط بسیاری از
مشاغل و بانک ها از جمله مشاغل اینترنتی دچار مشکل شده باشند ولی ما سعی کردیم این مشکل را حل
کنیم .البته بعضی از مشاغل و کارهای دانشجویان باقی مانده که این را میپذیریم.ربیعی تصریح کرد :شورای
عالی امنیت کشور این تصمیم را گرفته و براساس آن چه که اطالع دارم در برخی استانها که آرام آرام این
اطمینان ایجاد شود که سوءاستفاده از اینترنت صورت نمیگیرد این برگشت صورت خواهد گرفت.وی خاطر
نشان کرد :تصمیمگیری درباره بازگشت اینترنت و برقراری آن با کسانی است که باید آن را اعالم کنند.به گفته
سخنگوی دولت ،با این که مردم دچار سختی شدند و برای برخی مشاغل به این دلیل مشکل ایجاد شده اما
نگرانی بزرگتر حفظ آرامش و ثبات در کشور است.

دستورالعمل عدم افزایش قیمت کاال و خدمات تا اطالع ثانوی ابالغ شد
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ابالغیه ای اعالم کرد که هر
گونه افزایش قیمت کاال و خدماتی تا اطالع ثانوی ممنوع است.به گزارش ایسنا« ،عباس
تابش» به منظور تحقق دستور وزیر صمت مبنی بر این که در راستای اصالح نرخ بنزین ،هر
گونه افزایش قیمت کاال و خدماتی تا اطالع ثانوی ممنوع است ،دستورالعملی را برای اجرا
به همه انجمن ها ،اتحادیه ها ،شرکت های تولید الستیک و شرکت های پاالیش و پخش
فراورده های نفتی ابالغ کرد.
در این ابالغیه آمده است :در راستای ابالغیه مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر اصالح نرخ
بنزین و نیز در راستای هم افزایی و استفاده از پتانسیل های انجمن ها ،اتحادیه ها و شرکت ها در جلوگیری
از سوء استفاده های احتمالی و به تبع آن اجحاف در حق مصرف کنندگان ،ضروری است ضمن رصد و پایش
مستمر بازار موضوع در اسرع وقت به تمام واحدهای تحت پوشش اطالع رسانی شود.طبق اعالم نظر وزارت
صنعت ،معدن و تجارت با توجه به اهتمام ویژه تمام دستگاه ها و سازمان های مربوط در برخورد با تخلفات و در
صورت هرگونه افزایش قیمتی در شرایط کنونی یا هرگونه اقدامی که موجب ایجاد اخالل در بازار شود ،اقدام
الزم از سوی سازمان حمایت و سازمان های صنعت ،معدن و تجارت استان ها انجام و حسب هماهنگی های به
عمل آمده ،با دستگاه های متخلف در حداقل زمان ممکن برخورد خواهد شد.
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اظهارات سخنگوی قوه قضاییه
درباره حوادث اخیر
سخنگوی قــوه قضاییه گفت :تــعــدادی از
اف ــرادی که مــبــادرت به آتــش زدن بانک ها
و اماکن عمومی کردند شناسایی شدند و
تعدادی که برای شبکههای خارجی مبادرت
به تهیه و انتشار فیلم میکردند ،شناسایی و
دستگیر شدند.
به گــزارش ایسنا« ،غالمحسین اسماعیلی»
درنشست خبری دیروز با خبرنگاران اظهار
کرد :یکی از اقدامات قوه قضاییه درخواست
رئیس این قوه از رهبر بــرای عفو محکومان
امنیتی و عمومی سراسر کشور بود و در این
مرحله از عفو محکومان نسبت به ادوار گذشته
تفاوت هایی را شاهد بودیم .از جمله تعدادی
که مــورد عفو قــرار گرفتند رشد فزایندهای
داشتند .معمو ًال عفوهای قبلی بین ۷۰۰
تا  ۱۰۰۰نفر بودند و در این مرحله ۳۵۵۲
نفر مــورد عفو قــرار گرفتند .در ایــن مرحله
بــرای جمعی از محکومان امنیتی در حوزه
دانشجویی و  ...تقاضای عفو شد که مورد
موافقت قرار گرفت.
وی درباره قطعی اینترنت گفت :تصمیم اخیر
مربوط به قوه قضاییه نبود ،مربوط به مرجع
امنیت ملی کشور بود .اقتضا این بود که ما
اجازه ندهیم دشمن از این فضا برای رسیدن
به اهداف خودش و آسیب رساندن به سرمایه
های مردم استفاده کند  .
اسماعیلی با اشاره به مرز بندی بین جرایم
سیاسی و امنیتی گفت :اگر جــرم ،امنیتی
باشد برابر قوانین امنیتی رسیدگی میشود.
رویکرد قوه قضاییه این است که به محکومان
امنیتی نگاه جدیدی دارد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی
درباره تعداد شکایت خسارت دیدگان حوادث
اخیر گفت :جمع بندی از میزان خسارت
دیدگان نداریم و هنوز برای جمع بندی در
هر یک از حوزهها به نظرم زمان کمی است و
باید اجازه داد آمار و ارقام مناسب و قابل اتکا
باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که شنیده
شده رئیس قوه قضاییه ابتدا با مصوبه سران
قوا مخالفت کرد و پس از بیانات مقام معظم
رهبری ،بیانیهای صادر کرد ،در این زمینه

توضیح دهید؟ گفت :در این خصوص اطالع
رســانــی درســتــی نشد و مــوضــع رئــیــس قوه
قضاییه همان بیانیه منتشر شده ،است .اصل
موضوع به تصویب ســران سه قــوه می رسد
و رئیس قوه قضاییه با موافقت اصل مصوبه
معتقد بــود که رونــد اجــرا نیاز به مقدماتی
دارد .اص ــاح قیمت در ادوار مختلف انجام
شده و با این میزان تنش همراه نبوده است و
دلیل آن هم اجرای برخی مقدمات بود .اصل
مصوبه مورد تایید سران قوا بوده اما جزئیات
مربوط به آن برای وقت دیگری بماند.
اسماعیلی درباره بحث نظارت بر افزایش
قیمتها گفت :این موضوع از وظایف دولت
است و تعزیرات و ستاد تنظیم بازار و وزارت
صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان
موظف به کنترل قیمتها هستند .مطالبه
دستگاه قضا از دولت این است که وظیفه خود
را به درستی انجام دهد .کنترل بازار در دست
ما نیست اما اعــام می کنیم کسانی که در
کنترل بازار کوتاهی کنند تحت تعقیب قرار
خواهند گرفت.
اسماعیلی همچنین بــا اشـــاره بــه حــوادث
ت قوه قضاییه در حوادث
اخیر گفت :سیاس 

اخیر و رویکرد ما تالش در جهت تامین امنیت
عمومی مردم و تالش بی وقفه در جهت حفظ
منافع شهروندان و مقابله با خشونت و غارت
بیت الــمــال اســت و در یــک کلمه در مسیر
احقاق حق و اجرای عدالت تالش میکنیم.
وی خاطر نشان کــرد :در برابر کسانی که
امنیت را به مخاطره میاندازند و سرمایه
عمومی را آتــش میزنند بــرخــورد قاطع و
بازدارنده میکنیم و در برابر خشونت سیاست
سزاگرایانه را اتخاذ می کنیم که هر کس
متناسب با اعمال خــودش به ســزای اعمال
غیر قانونیاش برسد و حتی با کسانی که از
روی ناآگاهی اقداماتی را انجام میدهند
رحماء بینهم باشیم.
اسماعیلی افزود :از مردم که صف خود را از
خرابکاران جدا کردند تشکر میکنیم .ضمن
احــتــرام بــه دغــدغــه هــای شــهــرونــدان تاکید
می کنیم که صف خود را از کسانی که اهل
خشونت هستند جدا نگه دارند و درخواست
میکنم مردم ،فتنه گران ،خشونت طلبان و
خرابکاران را به نهادهای انتظامی و امنیتی و
دستگاه قضا معرفی کنند.
وی با بیان ایــن که اطالعات مــردم بهترین
اطــاعــات ب ــرای شناسایی افـــراد خشونت
طلب اســت ،اف ــزود :تــعــدادی از اف ــرادی که
ک ها و اماکن عمومی
مبادرت به آتش زدن بان 
کردند شناسایی شدند و تعدادی که برای
شبکههای خارجی مبادرت به تهیه و انتشار
فیلم میکردند شناسایی و دستگیر شدند و
در ادامــه با کمک مردم مطمئن باشند تمام
افراد شناسایی می شوند و به سزای اعمال
خود خواهند رسید.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براین که آیا در
میان بازداشت شدگان اخیر افراد وابسته به
جریانات خارجی هم بودند؟ گفت :عناصر
معاندین هم از سلطنت طلب ها وهم از گروه
های نفاق و معاندین و طیف هایی از اراذل
که انسجام داخلی دارند ،شناسایی شدند .در
میان بازداشت شدگان ،بازداشت شدگان
هوشمند و کف خیابانی تعدادی از عناصر
وابسته شناسایی شدند و آن ها را تحت تعقیب
قرار دادیم و این افراد در بازداشت هستند.
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اخبار

از گوشه و کنار
نوسان قیمت طال و سکه
خبر آنالین :بازار سکه و طال دیروز با نوسان قیمت همراه بود به
طوری که قیمت سکه تمام بهار آزادی به  ۴میلیون و  ۲۷۱هزار
تومان و هر گرم طالی ۱۸عیار هم به  ۴۲۵هزار و  ۹۱۸تومان
رسید.

جریمه یک بازیکن بسکتبال به دلیل پرتاب توپ
خبرآنالین :بازیکن تیم بسکتبال ساکرامنتو کینگز به دلیل پرتاب
توپ به میان تماشاگران ،متحمل پرداخت جریمه سنگین مالی
شد.

خسارات آسیب های اخیر پرداخت می شود
رئیس کل بیمه مرکزی گفت :به دنبال اعتراضات
صــورت گرفته بــرای اصــاح قیمت بنزین و آسیب
هایی که به همراه داشت ،دستور ارزیابی خسارات
را صادر کرده ایم که به زودی پرداخت می شود .به گزارش ایسنا،
غالم رضا سلیمانی که در جریان برگزاری ششمین نمایشگاه
بانک ،بیمه و بورس در جزیره کیش در نشستی خبری حضور
داشــت ،در خصوص جریان اخیر اعتراضات مربوط به اصالح
قیمت بنزین اظهارکرد 27 :آبان دستور بررسی سریع و دریافت
اطــاعــات را صــادر کــرده ایــم که مشخص شــود چه بانک ها و
ساختمان هایی دچار آسیب شده اند .وی افزود :بخشی از این
خسارات به ساختمان بانک ها یا پول های داخــل آن که آتش
گرفته است یا پول هایی که به سرقت رفته ،اختصاص دارد که
ارزیابی و پرداخت می شود ،چرا که در مقابل آشوب و آتش سوزی
بیمه هستند« .سلیمانی» در مورد خودروهایی که در جریان اخیر
آسیب دیدند نیز گفت :فقط خودروهایی که در بیمه نامه آن ها
ذکر شده باشد ،در این خصوص دریافتی بیمه خواهند داشت.
همچنین ساختمان ها و اماکنی که بیمه هستند ،در صورت
آسیب ،غرامت دریافت خواهند کرد.

رسیدگی به داراییهای مسئوالن برای صیانت
از آبروی مدیران کشور است
رئیس قوه قضاییه تصویب و اجرای آیین نامه قانون
رسیدگی بــه دارایــیهــای مسئوالن را در جهت
صیانت از آبروی مدیران کشور دانست .به گزارش
ایسنا ،رئیس قوه قضاییه در دیدار اعضای فراکسیون دیپلماسی و
منافع ملی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر برخورد دستگاه
قضایی با مفسدان ،از نمایندگان مجلس خواست در جهت اصالح
ساختارهای فسادزا گام های جدی تری بردارند .سیدابراهیم
رئیسی تصریح کرد :ما مبارزه با فساد را امری مقطعی نمی دانیم
بلکه این یک فرایند مستمر اســت .حاشیه ســازی ها و مالمت
مالمت کنندگان نیز هرگز ما را دلسرد نخواهد کرد .البته در این
مسیر همکاری همه دستگاه ها را موثر می دانیم .رئیسی در
ادامه ،تصویب و اجرای آیین نامه قانون رسیدگی به داراییهای
مسئوالن را در جهت صیانت از آبــروی مدیران کشور دانست و
درباره دستورالعمل «کرامت» نیز گفت :برای پیگیری اجرای این
دستورالعمل مصمم هستیم و بی تردید آثار آن برای مردم و ارباب
رجوع ها کام ً
ال ظاهر خواهد شد.

