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رشد  5.2درصدی ،ره آورد  ۲۰۱۷برای ایران
به گزارش مهر ،بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود ،نرخ رشد اقتصادی ایران در سال
 ۲۰۱۶را  4.6درصد برآورد کرده و بر این باور است که این رقم برای سال 5.2 ، ۲۰۱۷
درصد خواهد بود.بر اساس گ��زارش چشمانداز اقتصادی جهان  ،۲۰۱۷ای��ران در سال
 ۲۰۱۷پس از کشور جیبوتی باالترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه خاورمیانه و شمال
آفریقا خواهد داشت؛ بر این اساس نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹به
ترتیب  4.8و  4.5درصد خواهد بود.

آخرین آمار«زاد و ولد» در سال ۹۵
آمار منتشر شده در سازمان ثبت احوال کشور نشان می دهد از ابتدای امسال  ۲۹۳هزار و
 ۶۰۲نفر فوت کرده اند که سهم مردان بیشتر است.به گزارش مهر،بر اساس اعالم سازمان
ثبت احوال کشور تعداد متولدین امسال تا لحظه تهیه این خبر یک میلیون و  ۲۳۹هزار و ۵۳
نفر است که از این تعداد ،متولدین پسر  ۶۳۴هزار و  ۳۹۵نفر و تعداد متولدین دختر ۶۰۴
هزار و  ۶۵۸نفر است .تعداد متولدین  ۲۲دی ماه هزار و  ۵۵۳نفر گ��زارش شده است.
همچنین تعداد فوت شدگان امسال تا همان لحظه ۲۹۳ ،هزار و  ۶۰۲نفر است که تعداد فوت شدگان مرد۱۵۵ ،
هزار و  ۶۰۹نفر و تعداد فوت شدگان زن ۱۳۷ ،هزار و  ۹۹۳نفر است.

اوباما برجام را از مهم ترین دستاوردهای دولت خود دانست
رئیس جمهور آمریکا در آخرین نطق خداحافظی خود در شیکاگو  ،توافق هسته ای موسوم به
برجام  ،برقراری رابطه با کوبا و کشتن بن الدن را مهم ترین دستاورد و موفقیت دولت خود در
هشت سال ریاست بر کاخ سفید دانست.به گزارش ایرنا ،باراک اوباما که سخنرانی خود را
دیروز ساعت  8صبح به وقت شیکاگو در جمع مقامات و طرفداران خود آغاز کرد ،گفت  :آنچه
که به شما گفتم با یکدیگر انجام دادیم.شما باعث شدید تا هر روز از من رئیس جمهور بهتری
ساخته شود .وی گفت :زمانی که به شما گفتم ما با رکوداقتصادی مواجه ایم و آن را بر طرف خواهیم کرد ،زمانی که
گفتم روابط با کوبا را برقرار خواهیم کرد ،برنامه هسته ای ایران را متوقف خواهیم کرد و سرکرده یازده سپتامبر را
خواهیم گرفت ،تمامی این ها را انجام دادیم.وی در مورد داعش گفت که نیمی از قلمروی داعش گرفته شده است و
افزود :داعش از بین خواهد رفت و کسی که آمریکا را تهدید کند ،هرگز در امان نخواهد بود.

زلزله تازه در دنیای فناوری؛ یاهو به تاریخ می پیوندد
به دنبال نهایی شدن فرآیند خرید یاهو توسط وریزون ،معدود بخش های باقی مانده این
شرکت تحت عنوان آلتابا و به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری به فعالیت خود ادامه می دهد.
به گزارش مهر به نقل از زددی نت ،شرکت مخابراتی وریزون بعد از طی فراز و نشیب هایی
قصد دارد یاهو را با پرداخت  4.8میلیارد دالر خریداری کند و بخش های فروخته نشده یاهو
نیز  Altaba Incنام می گیرد.با تغییر نام یاهو به آلتابا هیئت مدیره جدید  ۵نفره آن را هدایت
خواهند کرد .اسامی این اعضا عبارت خواهد بود از تور براهام ،اریک برانت ،کاترین فریدمن ،توماس مک نری و
جفریاسمیت.

نامه  17مقام اروپایی به ترامپ :پوتین بزرگی آمریکا را نمی خواهد
رئیس جمهور بلغارستان و  16تن از مقامهای سابق کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در
نامه ای به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا خواستار دفاع از 'منافع و اهداف'
مشترک شدند و نسبت به پیامدهای نزدیکی ترامپ با روسیه هشدار دادند.به گزارش ایرنا به
نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه واشنگتن پست  17 ،تن از مقامات فعلی و سابق کشورهای
اروپای مرکزی و شرقی روز سه شنبه در نامه ای به ترامپ نوشتند' :پوتین بزرگی آمریکا را
نمی خواهد اما ما به عنوان متحدان شما  ،می خواهیم' .در این نامه که به امضای 'روزن پلیفنلیف' رئیس جمهور
کنونی بلغارستان و  16تن از مقام های سابق اروپایی رسیده آمده است :ما به عنوان متحدان شما که الزام های
معاهده ای با شما داریم  ،از آمریکایی ها در دولت و کنگره جدید آمریکا می خواهیم که در دفاع از منافع و اهداف
مشترک شامل صلح  ،قدرت 'آتالنتیک' و آزادی ما ثابت قدم باشند.در این نامه تاکید شده که از انتخاب ترامپ
استقبال می کنند و مشتاق همکاری با دولت جدید آمریکا برای تقویت دو سوی آتالنتیک هستند.
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مراسم بزرگداشت آیت ا ...هاشمی
از سوی رهبر انقالب برگزار شد
مراسم ترحیم آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
در حسینیه امام خمینی(ره)با حضور رهبر
معظم انقالب اسالمی برگزار شد.به گزارش
مهر به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت
آیت ا ...خامنه ای ،مراسم ترحیم رفیق دیرین
و همسنگر دوران مبارزات و همکار نزدیک
دوران جمهوری اسالمی آی���تا ...هاشمی
رفسنجانی (رحمةا...علیه) رئیس فقید مجمع
تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر معظم
انقالب اسالمی در حسینی ه امام خمینی (ره)
با حضور حضرت آی���تا ...خامنهای برگزار
ش���د .در ای��ن م��راس��م ک��ه اع��ض��ای خ��ان��واده و
بستگان آیتا ...هاشمی رفسنجانی ،رؤسای
قوای سهگانه ،مسئوالن کشوری و لشکری و
قشرهای مختلف مردم حضور داشتند ،قاریان،
آیاتی از ک�ل�اما ...مجید را ت�لاوت کردند و
ذاکران اهلبیت (ع) به مداحی پرداختند .در
ای��ن م��راس��م ،آی����تا ...م��وح��دی کرمانی در
سخنانی ،ایمان به خدا و ایستادگی در راه
حق را مهمترین ویژگی رئیس فقید مجمع
تشخیص مصلحت نظام دانست و گفت :ملت
قدرشناس ایران هرگز مبارزات آن یار دیرین

مهدهای کودک ستاره دار می شوند
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر افزایش کیفیت خدمات مهدهای کودک
اظهار کرد :قرار است مهدهای بیشتری از نظر نوع کیفیت خدماتشان با گرفتن ستاره  ،درجه
بندی شوند .حبیب ا ...مسعودی فرید در گفت و گو با ایرنا افزود :در زمان حاضر  ،مهدها از
بدون ستاره تا سه ستاره در کشور فعالیت می کنند اما در صددیم که همه مهدها به ویژه
مهدهای شهری با توسعه شرایط کیفی حتما بتوانند سه ستاره شوند که در این راستا
دستورالعمل جدیدی به زودی ابالغ می شود.وی شمار مهدهای کودک سه ستاره در کشور را خیلی کم عنوان کرد
و گفت :فقط هزار مهد از  17هزار مهد کودک در کشور سه ستاره هستند.

افشای فروش  500بمب خوشهای به عربستان از سوی دولت مارگارت تاچر
وزارت دفاع انگلیس اذعان کرده که در چارچوب یک توافق تسلیحاتی صورت گرفته میان
دولت مارگارت تاچر و دولت ریاض ،بین سالهای 1986تا  1989میالدی 500 ،بمب
خوشهای به عربستان صادر کرده است .به گزارش ایرنا ،نشریه ایندیپندنت روز چهارشنبه در
س از آن فاش کرد
گزارشی عنوان کرد' :مایکل فالون' وزیر دفاع انگلیس این رقم رسمی را پ 
که اعالم شد «شماری محدود» از این تسلیحات به عربستان سعودی به عنوان یک کشور
استبدادی فروخته شده و همچنان در انبارهای تسلیحاتی این کشور موجود است.این نشریه نوشت :اما مایکل
فالون در ماه میالدی گذشته گفت که از این موضوع خرسند است که از این بمبها برای نقض قوانین بینالمللی
استفاد ه نشده است.

شهادت  ۱۴۰۰کودک یمنی از ابتدای تجاوز عربستان سعودی تاکنون
به گزارش تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه ،صندوق کودکان سازمان ملل متحد
(یونیسف) اعالم کرد که از ابتدای تجاوز عربستان به یمن تاکنون 1400 ،کودک یمنی
کشته شدهاند .حمالت ائتالف متجاوز سعودی به یمن بهبهانه بازگرداندن مشروعیت به
این کشور بهنمایندگی عبدربه منصور هادی رئیسجمهور فراری و مستعفی یمن از ششم
فروردین ماه  1394آغاز شده است .رژیم سعودی با وجود حمالت بیوقفه خود که
حاصل آن کشته و زخمی شدن هزاران انسان بیگناه بوده است ،نتوانسته است هیچ کدام از اهداف شوم خود
را در راستای سلطه بر یمن و منابع آن محقق کند.

اخبار

اوباما جهان را در  ۹روز نابود میکند
ایلنا :سخنگوی وزارت خارجه روسیه اظهار داشت :دولت کنونی
آمریکا در طول  ۹روز از عمر باقیماندهاش ،جهان را نابود خواهد
کرد.به نقل از روسیاالیوم« ،ماریا زاخارووا» از دولت «باراک اوباما»
رئیسجمهور آمریکا به شدت انتقاد کرده و گفته است :اوباما در ایام
باقیمانده از عمر دولتش تصمیمهای مخربی برای جهان اتخاذ
میکند .زاخارووا ،چهارشنبه در صفحه کاربری خود در فیسبوک
نوشت« :هر روز اخبار منتشر شده از واشنگتن را درباه تحریمهای
جدید علیه روسیه و انتقال سامانههای پدافند هوایی به جالدان در
سوریه ،میخوانم .این اقدامها کامال بیفایده و در تمامی عرصههای
سیاست خارجی زیانبار است».

آزادسازی محله «المالیه» در شرق موصل
فارس« :عبداالمبر رشید یارا »...فرمانده عملیات «قادمون یا نینوا»
اع�لام کرد که یگانهای دستگاه مبارزه با تروریسم ع��راق محله
«المالیه» در محور شرقی ساحل موصل را از دست داعش آزاد کردند.
به گزارش پایگاه خبری موسوعة العراق ،نیروهای سرویس مبارزه
با تروریسم پس از آزادس��ازی محله المالیه ،پرچم عراق را بر باالی
ساختمانهای آن نصب کردند .از سوی دیگر ،سخنگوی دستگاه
مبارزه با تروریسم اعالم کرد که نیروهای عراقی موفق شدند بر 80
درصد از شرق موصل مسلط شوند.

رویترز :ایرباس سفارش ایران را به طور رسمی ثبت کرد
امام(ره) و رهبری در مقابل طاغوتهای زمان
یعنی رژیم پهلوی و جبهه استکبار و همچنین
خدمات و مسئولیتهای او در مقاطع مختلف
مانند دفاع مقدس ،مجلس شورای اسالمی،
ریاست جمهوری و مجمع تشخیص مصلحت
نظام را از یاد نخواهند ب��رد .وی با اش��اره به

مصلحت مهم حفظ انسجام ملی و حساسیت
آن یار صمیمی انقالب در حفاظت از مصالح
نظام ،افزود :در نظام اسالمی ،فصلالخطاب
مقام معظم رهبری است و ایشان نیز همواره
تأکید داش��ت که در مقام عمل ،همگی باید
رهرو و مطیع رهبری باشیم.

ذخیره پلوتونیوم کره شمالی برای ساخت ۱۰
بمب هسته ای کافی است

آخرین جزئیات پرونده
تیراندازی مرگبار در اراک

به گزارش مهر به نقل از فرانس پرس،
کره جنوبی چهارشنبه مدعی شد مقدار
پلوتونیومی که همسایه شمالی در اختیار
دارد ،برای ساخت حدود  ۱۰بمب هسته
ای کافی است .وزارت دفاع کره جنوبی
در گ���زارش دو س��االن��ه خ���ود ،ذخیره
پلوتونیوم تسلیحاتی پیونگ یانگ در
پایان سال  ۲۰۱۶میالدی را حدود  ۵۰کیلوگرم برآورد کرده حال آنکه
هشت سال پیش ،این مقدار  ۴۰کیلوگرم بوده است.گفتنی است انتظار
می رود کره شمالی که تا کنون پنج آزمایش هسته ای و آزمایش های
متعدد موشکی را پشت سر گذاشته ،در سال میالدی جاری ( )۲۰۱۷با
تالش برای ساخت موشک های قاره پیمایی که قابلیت نفوذ به خاک
آمریکا را داشته باشند ،برنامه هسته ای خود را تشدید کند.

ف��رم��ان��ده ن��ی��روی ان��ت��ظ��ام��ی اس��ت��ان
مرکزی آخرین جزئیات پیگیری پرونده
تیراندازی مرگبار اراک را تشریح کرد.
سردار عزیزی در گفتوگو با تسنیم با
اش��اره به اقدامات پلیسی در اینباره
اظ��ه��ار داش����ت :ب��ه دن��ب��ال عملیات
ضربتی پلیس ماموران انتظامی موفق
به دستگیری شخصی که عامل جابهجایی عوامل این تیراندازی
بود ،شدند .وی افزود :این فرد بهعنوان کمک و نیز در جابهجایی
قاتالن فعالیت داشته است که بازداشت شده و تحقیقات پلیسی از
او آغاز شده است.
وی خاطرنشان کرد :از مردم و رسانهها درخواست داریم که آخرین
اخبار صحیح را از طریق مراجع قانونی و ذیصالح دریافت کنند.

حداکثر  ۳۰میلیون نفر باید یارانه نقدی در کشور دریافت کنند
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت :اعداد و ارقام افرادی که باید از یارانه بگیرها
حذف شوند بسیار باالتر از اینها است و حداکثر باید  ۳۰میلیون نفر یارانه نقدی دریافت کنند.
به گزارش مهر ،پورمختار اظهار کرد:حذف دهک های پر درآمد در مشارکت مردمی در
انتخابات  ۹۶تاثیر می گذارد وحداکثر  ۳۰میلیون نفر واجد شرایط دریافت یارانه نقدی
هستند.وی درباره موانع پیش روی حذف متمکنین مالی از دریافت یارانه نقدی ،گفت :در
این راستا هیچ مانع قانونی وجود ندارد و در قانون هدفمندی و بودجه های ساالنه بر حذف دهک های پر درآمد
تاکید کرده ایم.
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موج اول آنفلوآنزا گذشت

توقيف پژو پارس با  80ميليون ريال خالفی

مدیر برنامه آنفلوآنزا و مراقبت بهداشتی مرزی وزارت بهداشت در
گفتوگو با ایسنا ،در خصوص آخرین وضعیت ابتال به آنفلوآنزای
فصلی در کشور ،اظهار کرد :ابتال به این بیماری نسبت به سال
گذشته پیچیدهتر نشده و آستانه آن بسیار پایین است .به طور کلی
میتوان گفت وضعیت ابتال به این بیماری ،در این شرایط خوب
است.دکتر محمود سروش افزود :موج اول بیماری گذشته است
و موج دوم نیز بستگی به سرمای هوا دارد؛ اگر به صورت ناگهانی
دمای هوا کاهش یابد ،ممکن است این موج زودتر بازگردد.

به گزارش میزان ،سرهنگ سیاوش محبی رئيس پليس راه شرق
استان تهران گفت :در راستای اجرای طرح های ضربتی برخورد
با تخلفات رانندگی ،م��أم��وران پلیس راه یك دستگاه خ��ودروی
سواری پژو پارس را با توجه به تخلفات متعدد راهنمایی و رانندگی
در آزادراه "تهران  -پردیس" متوقف و نسبت به بررسی مدارک و
استعالم وضعیت خودرو اقدام کردند .وی ادامه داد :با بررسی و
استعالم سوابق آن مشخص شد که این خودرو دارای  162فقره
تخلف به مبلغ  80میلیون و  950هزار ریال است.

 43دانشگا ه و مؤسسه ایرانی در جمع مؤثرترینهای دنیا
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCگفت :در حال حاضر و در آخرین بررسی انجام شده توسط  ISCتعداد دانشگاهها و مؤسسات
تحقیقاتی کشور در رتبهبندی اعالم شده از سوی پایگاه شاخصهای اساسی علم ( )ESIبه  43مورد افزایش یافته است.به گزارش ایسنا ،دکتر
محمدجواد دهقانی با اعالم این خبر اظهار کرد :پایگاه شاخصهای اساسی علم ( )ESIبه عنوان یکی از پایگاههای آی.اس.آی هر دو ماه یکبار
به ارائه دانشگاههای برتر دنیا بر اساس کیفیت تحقیقاتشان میپردازد .در این رتبهبندی ،دانشگاههایی که بر اساس تعداد استنادها در یکی از
رشتههای  22گانه در جمع دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی برتر دنیا قرار گرفته باشند ،معرفی میشوند.

صندوق بازنشستگی فوالد به وزارت رفاه منتقل میشود
نمایندگان مجلس با انتقال صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد با حفظ هویت مستقل به وزارت رفاه موافقت کردند .به گزارش صدا و
سیما  ،نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دیروز در بررسی مواد ارجاعی الیحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده  13این الیحه با 161
رأی موافق 42 ،رأی مخالف و  6رأی ممتنع از مجموع  232نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ایرنا:خبرگزاریرویترزانگلیساعالمکرد:شرکتهواپیماییایرباس
در ماه دسامبر  2016به طور رسمی ق��رارداد ف��روش  98فروند
هواپیما به شرکت هواپیمایی ایران ایر را به عنوان بخشی از سفارش
های جدید این شرکت در پایان سال گذشته میالدی ثبت کرد.رویترز
نوشت :شرکت اروپایی ایرباس با این قرارداد از شرکت رقیب خود
(بوئینگ) پیشی گرفت .به نوشته رویترز ،این شرکت هواپیماسازی
روز چهارشنبه اعالم کرد که در سال میالدی گذشته سفارش ساخت
 731هواپیما را دریافت کرده که قرارداد  321فروند آن تنها در ماه
دسامبر گذشته منعقد شده است.

 2میلیون سیم کارت دارای نقص هویتی یک طرفه شد
ایرنا :اسدی سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
ایران گفت 2 :میلیون سیم کارت پس از مهلت تعیین شده برای
تکمیل اطالعات صاحبان سیم کارت هایی که هویت شان دارای
نقص بوده ،یک طرفه شده است.

آغاز مذاکرات حج ایران ــ عربستان از  ۵اسفند
تسنیم :نماینده ولی فقیه در امور حج و زی��ارت با اش��اره به دعوت
عربستان از کشورمان برای حضور در مناسک حج تمتع سال ۹۶
گفت :هیئت ایرانی پنجم اسفند ماه به عربستان سعودی سفر خواهد
کرد .حجت االسالم قاضیعسکر درباره دعوت عربستان از کشورمان
برای حضور در مناسک حج تمتع امسال اظهار کرد :ما پاسخ این
دعوت عربستان را خواهیم داد و انش��اءا ...در همان تاریخی که
مقامات عربستان اعالم کردهاند هیئت ایرانی برای مذاکره به کشور
عربستان سفر خواهد کرد.

سهلانگاری باعث توزیع شیر ویژه مدارس در پرواز
کاسپینشد
تسنیم:شرکتپخشکالبربابرعهدهگرفتنمسئولیتحقوقیتوزیع
شیر ویژه مدارس در یکی از پروازهای هواپیمایی کاسپین دلیل این
کار را سهلانگاری کارگر بارگیری محصول اعالم کرد.

حجم نقدینگی به  1162هزار میلیارد تومان رسید
فارس:براساسمحاسبهبانکمرکزیحجمنقدینگیدرپایانآبانماه
امسال به  1161هزار و  820میلیارد تومان بالغ شده است .این رقم
نسبت به آبان ماه سال گذشته  28درصد و در مقایسه با اسفند ماه
پارسال  14.2درصد افزایش داشته است.همچنین حجم اسکناس
و مسکوک در دست اشخاص  33هزار و  360میلیارد تومان ،حجم
پول با  27.6درصد رشد  149هزار و  720میلیارد تومان و حجم
شبه پول با  28.1درصد افزایش  1012هزار و  100میلیارد تومان
بوده است.

میوه شب عید تامین شده است
مهر:معاون وزیرجهاد با بیان این که عدهای با وارد کردن بخشی از
پرتقالهای یخ زده به بازار،طوری وانمودکردندکه تمام تولیدات
شمال آسیب دیده است وقابل استفاده نیست،گفت :ما مشکلی برای
تامین پرتقال شب عیدنداریم .طهماسبی در پاسخ به پرسش خبرنگار
مهرمبنیبراینکهآخرینوضعیتباغاتخسارتدیدهمازندرانبهچه
صورت است و گفته میشود دولت آنچنان که باید از تولیدکنندگان
آسیب دیده حمایت نکرده است؟ اظهارداشت :حرفهایی که در این
زمینه زده میشود صحت ندارد و دولت تمام حمایتهایی را که الزم
بوده انجام داده است.

دانش آموزان بحرینی پس از امتحان
با گاز اشک آور پذیرایی شدند
تسنیم:نیروهایرژیمآلخلیفهبرایمتفرقکردن
دانشآموزان نوجوانی که پس از امتحانشان دور
هم جمع شده بودند ،از گاز اشکآور استفاده و یک
دانشآموز را به شدت مجروح کردند .آلخلیفه با
تجمعات بیش از  5نفر به هر دلیلی که صورت
گرفته باشد ،برخورد خشونتآمیزی میکند.
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