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اگر زیر  ۲میلیون حقوق میگیرید و مالیات میدهید اعالم کنید!
رئیس سازمان امور مالیاتی میگوید :حقوق زیر دو میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف
است و اگر افــرادی هستند که کمتر از دو میلیون تومان حقوق میگیرند و تحت عناوین
مختلفی از حقوق آنها مالیات کسر میشود حتما این موضوع را به سازمان امور مالیاتی
اعالم کنند .به گزارش ایسنا ،سیدکامل تقوینژاد گفت :در حال حاضر به استثنای مالیات بر
عملکرد آستان قدس رضوی هیچ گونه معافیت دیگری در کشور نداریم .ما با مجموعه آستان قدس جلساتی
داشتیم و آنها این برداشت را دارند که این موسسات اقتصادی با پول نذورات ایجاد شده و نذورات مشمول
معامالت نمیشود و این موضوع با برداشت ما مغایرت دارد.

  میانگین بارش ها درکشور7درصد کاهش یافته است
رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به بارش های سال زراعی گفت :از اول مهرماه سال
گذشته (آغاز سال زراعی )1395-96تا اول تیرماه جاری شاهد کم بارشی و میانگین هفت
درصد کاهش بارش ها در کشور هستیم« .داوود پرهیزکار» روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا
افزود :سازمان هواشناسی پیش بینی کرده است تا پایان سال زراعی امسال (شهریورماه)
نسبت به سال گذشته در کل کشور شاهد کم بارشی  5درصدی باشیم که در محدوده عادی تعریف می شود.

الریجانی :وزرای دولت آینده باید شجاعت حل مشکالت را داشته باشند
رئیس مجلس شــورای اسالمی ابــراز امــیــدواری کرد که دولــت تــازه نفس بعدی با انجام
اصالحاتی به سمت جهش  ۸درصــدی در اقتصاد براساس قانون برنامه حرکت کند .به
گــزارش ایسنا ،علی الریجانی در هشتمین کنفرانس بینالمللی «بودجهریزی بر مبنای
عملکرد» با تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت :ما بدون اصالح برخی نظامات نمی توانیم
در رسیدن به توسعه موفق باشیم یعنی با نظام پیچیده دیوانی و بودجه ریزی فعلی نمی توان توفیقی در توسعه
داشت .وی افزود :در قانون برنامه جهش  ۸درصدی پیش بینی شده که رسیدن به آن منوط به  ۷یا  ۸اصالح
نظامات است که امیدواریم دولت بعدی تازه نفس بتواند این کار را انجام دهد .رئیس قوه مقننه تاکید کرد :وزرا
باید در دولت آینده این شجاعت را داشته باشند که وقتی مشکلی را میبینند به سمت حل آن بروند نه اینکه در
جلسات درددل کنند .ما به چنین چیزی احتیاج نداریم.

هر ایرانی پارسال  126دالر کاالی مصرفی خارجی خرید
نگاهی به واردات انجام شده به کشور در سال  95و سهم  16درصدی کاالهای مصرفی از آن
نشان می دهد که هر ایرانی پارسال  126دالر برای این نوع کاالها هزینه کرده است .به
گــزارش ایرنا ،آمارها می گویند که در سالی که گذشت ،میزان صــادرات کاال از ایــران با
احتساب نفت به  83میلیارد و  978میلیون دالر رسید و در مقابل  63میلیارد و  135میلیون
دالر کاال به ایران وارد شد که تراز مثبت  20میلیارد و  843میلیون ریالی را به ثبت رساند.

فرهاد رهبر به عنوان رئیس دانشگاه آزاد معرفی شد
فرهاد رهبر به عنوان رئیس دانشگاه آزاد به شورای عالی انقالب فرهنگی معرفی شد .به
گزارش مهر ،با اتفاق آرای اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد فرهاد رهبر به عنوان رئیس
پیشنهادی دانشگاه آزاد به شورای عالی انقالب فرهنگی معرفی شد .فرهاد رهبر عضو هیئت
علمی دانشگاه تهران و استاد رشته اقتصاد بین رشته ای است و از  ۱۷بهمن  ۸۶تا  ۲۹بهمن
 ۹۲به عنوان رئیس این دانشگاه مشغول به فعالیت بود.

  اردوغان :گردن خیانتکاران را خواهیم زد
«رجب طیب اردوغــان» رئیس جمهور ترکیه طی سخنرانی در مراسم یکمین سالگرد کودتای
نافرجام  15جوالی  ،2016تهدید کرد« :گردن خیانتکاران را خواهد زد ».به گزارش فارس،
اردوغان با بیان اینکه هر تعداد عضو سازمان «فتحا ...گولن» را که نیاز باشد از ادارات دولتی اخراج
و زندانی خواهد کرد گفت« :با نخست وزیر صحبت کردم و از او خواستم پوشیدن یونیفورم را برای
محکومین کودتا اجباری کند .مانند گوانتانامو به همه آنها یونیفورم زندان را خواهیم پوشاند».

بیش از  ۹هزار و  ۸۷۰کانال شناسنامهدار شدند
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اظهارات اژه ای درباره پرونده «آتنا
معرفی فریدون به زندان و ثبت سند خودرو
»

سخنگوی قوه قضاییه در صد و چهاردهمین
نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به
قتل آتنا اصالنی گفت :پس از اعالم مفقودی،
دستگاه های مختلف شــروع به بررسی می
کنند اما در مرحله اول موردی حاصل نمی
شود .به گزارش مهر ،غالمحسین محسنی اژه
ای افزود :بعد از این مرحله به فردی مشکوک
می شوند و این فرد بازداشت می شود .در این
مرحله متهم به همسر خود پیام می دهد که
مواد مخدر در فالن جاست ،جابه جا کنید.
همسر این فرد موضوع را با تیم تحقیقات در
میان می گذارد و از این طریق به جنازه می
رسند .محسنی اژه ای تصریح کرد :این متهم
به مورد دیگری که به قتل رسانده بود ،هم
اعتراف می کند اما هنوز جسد این مقتول
کشف نشده اســت .سخنگوی دستگاه قضا
افزود :امیدواریم هر چه زودتر پرونده بررسی
و حکم صادر شود .وی افزود :یکی از عوامل
دو تابعیتی و تابع آمریکا و یک کشور دیگر که
نفوذی بود ،به ایران وارد شده بود که این فرد
دستگیر و به دادگــاه رفت .در دادگــاه بدوی
هم به ده سال زنــدان محکوم شد .محسنی
اژه ای در پاسخ بــه ایــن ســوال کــه یکی از
مسئوالن دولت نهم و دهم و بیانیه ای را که

رئیس جمهور سابق اعــام کــرده و اینکه آیا
پرونده فساد مالی است یا اداری و اینکه آیا
بیانیه علیه مقام قضایی قابل تعقیب است؟
گفت :احمدی نژاد نامه سرگشاده ای خطاب
به ملت نوشت که بخش عمده آن و اظهار
نظرها خالف واقع است .ایشان مثل همیشه
از خود متهم یا کس دیگر چیزی شنیده و آن
را بیان کــرده اســت .بخش هایی از آن قابل
تعقیب اســت .وی افــزود :بخش هــای دیگر

ایــن بیانیه جــای جــواب دادن دارد .وی در
خصوص بازداشت برادر رئیس جمهور گفت:
چندین مــورد از ایــن فــرد تحقیق شد دیــروز
(روز شنبه) برای ایشان قرار تامین صادر و
چون تامین نشده به زندان معرفی شده است.
قرار بازداشت موقت نیست؛ قرار تامین است
و هرگاه وثیقه تامین شــود ،آزاد می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده و
علت بازداشت فریدون مبنی بر این که آیا
مرتبط با معوقات بانکی و یا مسائل مالی بوده
است؟ گفت :این فرد معوقه بانکی نداشته و
مسائل مالی مطرح بوده است .وی در پاسخ
به ســوال خبرنگار دیگری دربــاره آشفتگی
در خصوص ثبت سند خودرو ،گفت :این که
گفته میشود رئیس مجلس بیان کرده است
که ثبت سند در نیروی انتظامی باید انجام
شود ،توسط ایشان تکذیب شده است .در این
خصوص رئیس قوه قضاییه بخشنامهای تهیه
کردهاند که در آن دربــاره قانون توضیحاتی
داده شده و در آخر گفتهاند محاکم ،اسنادی
را به عنوان سند رسمی قبول کنند که در
دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است؛ چنانچه
سندی در دفاتر ثبت نشده باشد ،در محاکم
سند رسمی حساب نمیشود.

مرعشی :برای شهردار شدن نجفی تالش میکنم
این روزها پس از پیروزی اصالح طلبان در انتخابات شورای شهر تهران نام او به عنوان شهردار مطرح است هرچند که مرعشی بارها اعالم کرده
است عالقهای به حضور در ساختمان خیابان بهشت ندارد اما با این وجود گفته میشود حضور او از سایر نامزدها برای تصدی این صندلی جدیتر
است .به گزارش ایلنا ،مرعشی در پاسخ به این پرسش که در چه صورتی شهردار تهران می شوید؟ گفت :دوستان به من لطف دارند و من را هم به
عنوان گزینه شهرداری پیشنهاد دادند اما من به علت نداشتن تخصص در این زمینه پیشنهادشان را رد کردم اما اعالم کردهام اگر بنبستی حاصل
شد و شخصی این مسئولیت را نپذیرفت که بعید می دانم این اتفاق بیفتد شاید شهرداری را بپذیرم .البته گزینه برتر از نظر من محسن هاشمی است
اما با توجه به مصوبه آخر شورای پنجم مبنی بر عدم خروج عضوی از شورا شهردار شدن او منتفی است .با این حال میثاق نامه ای که لیست امید
امضا کردهاند مانعی در راستای شهردار شدن هاشمی نبود .پس از او نیز گزینه برتر برای شهردار ،از نظر من محمد علی نجفی است.در هرحال
تمام تالش خود را به کار بستهام که اگر سازمان برنامه و بودجه به آقای نجفی پیشنهاد نشد سمت شهرداری را بپذیرد.

صالحی :برجام نمره قبولی گرفت
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت :در مجموع عملکرد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از  100امتیاز ،حداقل  70است؛ بنابراین برجام نمره
قبولی گرفته است .علی اکبر صالحی روز یکشنبه در یازدهمین همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج ازکشور ،در مشهد افزود :در زمینه  30درصدی
که اختالل در عملکرد برجام ایجاد می کنند نیز باید با آمریکا مذاکره کرد و فشار آورد .اهرم وارد آوردن این فشار را هم در اختیار داریم که بقیه آن به
تصمیم حاکمیت و نظام است .رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود :من بارها گفته و می گویم آمریکاییها در وفای به عهد خود به درستی عمل نکردند.
در این بخش در برجام اشکال وجود دارد و با وجود آنکه مدعی است خالف برجام اقدامی نکرده اما در واقعیت چوب الی چرخ می گذارد و از این رو رهبر
معظم انقالب فرمودند تسامح شده اما این تسامح را عده ای اینگونه مطرح می کنند که منجر به از بین رفتن صنعت هسته ای شده است .همچنین به
گزارش ایسنا ،رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت :برجام را منصفانه ارزیابی کنیم نه آرزومندانه .دکتر علی اکبر صالحی در یازدهمین همایش اساتید
و دانشجویان ایرانی خارج از کشور در مشهد خطاب به مخالفان برجام اظهار کرد :انشاءا ...ترامپ برجام را پاره کند تا بفهمیم به کجا خواهیم رسید.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی در گفتوگو با ایسنا ،درباره شناسنامهدار شدن
کانالهای تلگرامی بیان کرد :کانالها تقریبا کارکرد رسانهای دارند و چون به صورت عمومی
و رسانهای عمل میکنند و فعالیت آنها قبال در چارچوب خاصی پیشبینی نشده ،مقرر شده
که این کانالها خود را ثبت کنند .در حال حاضر طبق آخرین آمار ،بیشتر از  ۹هزار و ۸۷۰
کانال از کانالهایی که در این زمینه فعال هستند ،خود را ثبت کردند و شناسنامهدار شدند و مشغول فعالیت
هستند .امیر خوراکیان با اشاره به تعداد کانالهای موجود در تلگرام اظهار کرد :حدودا بیش از  ۴۰۰هزار
کانال داریم و کانالهایی که بیش از  ۵۰۰۰عضو دارند تقریبا بیش از  ۱۵هزار مورد هستند.

ایسنا :یارانه نقدی تیرماه ساعت  ۲۴امشب به
حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی :مجوز استخدام  2000نیرو را اخذ کردیم

تیبا جایگزین خوبی برای پراید است

رئیس سازمان بهزیستی کشور در خصوص ساخت «شهرک بازتوانی زنان آسیب دیده» گفت:
همواره از برچسب زدن به افراد پرهیز میکنیم و ساخت چنین شهرکهایی را به صالح جامعه
نمیدانیم .به گزارش ایسنا ،بندپی از مجوز استخدام  2000نیرو به صورت «خرید خدمت» در
سازمان بهزیستی کشور خبر داد و گفت :مجوز استخدام  2000نیرو را به صورت خرید خدمت
اخذ کردیم که این نیروها در  150اورژانس اجتماعی کشور و همچنین مراکز جامع خدمات بهزیستی که در حال راه
اندازی هستند ،جذب خواهند شد .وی ادامه داد :در اورژانس اجتماعی فارغ التحصیالن رشتههای روانشناسی در
تمامی گرایشها ،مددکاری اجتماعی و علوم اجتماعی جذب میشوند و در مراکز جامع خدمات بهزیستی نیز فارغ
التحصیالن توانبخشی ،علوم اجتماعی و پیشگیری استخدام خواهند شد .وی در ادامه از تحت پوشش قرار گرفتن
تمامی پشت نوبتیهای بهزیستی در سال  97خبر داد و گفت :هم اکنون در حوزه معلوالن ،سالمندان و بیماران
روانی مزمن تعداد زیادی پشت نوبتی داریم که تمامی آنها بر اساس قانون در سال  97پذیرش میشوند.

خانه ملت :مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا،
تاکید کرد که تیبا جایگزین خوبی برای پراید
بــوده و تیراژ تولید آن بــرای جایگزینی پراید
افزایش می یابد .مهدی جمالی با اشــاره به
انعقاد قــرارداد بین شرکت سیتروئن فرانسه
با شرکت خــودروســازی سایپا ،گفت:شرکت
سیتروئن در حــال حــاضــر شــرکــت سایپا-
سیتروئن شده و دیگر شرکت سیتروئن نیست،
که تا پایان سال جاری از نخستین محصول این
شرکت رونمایی می شود.

یارانه تیرماه امشب واریز میشود

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

اخبار

روی خط سیاست
روحانی دستور اجرای برنامه ششم توسعه را صادر
کرده است
پایگاه اطالع رسانی دولت اعالم کرد :حجت االسالم و المسلمین
حسن روحانی رئیس جمهور ،برنامه پنج ساله ششم توسعه را به
هیئت دولت ابالغ کرده است.

کاهش جدی میزان مقبولیت ترامپ
خبرگزاری صداوسیما :تازه ترین نظرسنجی از کاهش جدی میزان
مقبولیت ترامپ حکایت دارد .نظرسنجی روزنامه واشنگتن نشان
داد :میزان مقبولیت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شش ماه پس
از آغاز ریاست جمهوری اش به سی و شش درصد کاهش یافت.

ابوبکر البغدادی زنده و در سوریه است
مهر :مدیر بخش اطالعات وزارت کشور عراق به روزنامه الصباح
گفته که ابوبکر البغدادی زنده است و در سوریه حضور دارد .به
نقل از روزنامه عراقی الصباح ،بخش شاهین های امنیتی (الصقور
األمنیه) در وزارت کشور عراق اعالم کرد بر اساس اطالعات دقیق
امنیتی ابوبکر البغدادی سرکرده داعــش کشته نشده و هنوز
زنده است از طرفی نیروهای وزارت کشور عراق موفق شده اند
خطرناک ترین سرکرده زن عضو داعش را بازداشت کنند.

بابک زنجانی دوباره به دادگاه انقالب احضار شد
تسنیم :قاضی مقیسه از احضار مجدد بابک زنجانی به دادگاه
انقالب خبر داد.

از گوشه و کنار
تصویب یک فوریت طرح کاهش مجازات اعدام
محکومین موادمخدر
مهر :با رای نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،یک فوریت طرح
کاهش مجازات اعــدام محکومین موادمخدر به تصویب رسید.
این مصوبه در قالب «طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد
مخدر» صبح دیروز در مجلس بررسی شد و پس از ارائه نظرات
موافق و مخالف نمایندگان به تصویب رسید.

هالکت  25هزار داعشی در موصل
صداوسیما :فرمانده عملیات نینوا در عراق از هالکت  25هزار
تروریست عضو گــروه تکفیری ،صهیونیستی داعــش در نبرد
آزادســازی موصل ،مرکز این استان خبر داد .به نقل از شبکه
تلویزیونی الحدث ،سرلشکر عبداالمیر یارا ...در نشست خبری
گفت :نیروهای مشترک عــراقــی بــه زودی عملیاتی را بــرای
آزادسازی شهرستان تلعفر و دو منطقه العیاضیه و المحلبیه آغاز
خواهند کرد.

مطالعات تولید برق از فاضالب در دستور کار وزارت
نیرو قرار گرفت
ایسنا :بر اساس مطالعات صورت گرفته ،مطالعات تولید برق
از جریان فاضالب موجود در شبکه جمعآوری و خطوط انتقال
فاضالب شهری با استفاده از توربین در دستور کار وزارت نیرو
قرار گرفته است.

