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موافقت با برداشت  ۲۰۰میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای زلزله زدگان
نمایندگان مردم در خانه ملت با برداشت  ۲۰۰میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای
کمک به زلزله زدگان موافقت کردند .به گزارش خبرگزاری خانه ملت ،نمایندگان در نشست
علنی دیروز مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصالح برخی از
تبصره های قانون بودجه سال 96با بند (هـ) الحاقی به این قانون با  178رأی موافق20 ،
رأی مخالف و 8رأی ممتنع از مجموع  244نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند .همچنین به گزارش
تسنیم ،الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی از موافقت رهبری برای برداشت  ۲۰۰میلیون دالر از صندوق
توسعه ملی برای کمک به مناطق زلزلهزده خبر داد.

ایران رتبه شانزدهم تولید علم در جهان را دارد
معاون پژوهشی وزیر علوم گفت :سهم ما از تولید علم جهانی  1.9درصد است یعنی با دارا
بودن یک درصد جمعیت جهان حدود  ۲درصد تولید علم جهان را دارا هستیم .به گزارش
خبرگزاری صداوسیما ،برومند در استودیوی گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان
این که ایران رتبه شانزدهم تولید علم در جهان را دارد ،افزود :از حیث میزان رشد علمی
ایران میان دیگر کشورها در مقام دوم قرار دارد یعنی اگر رشد تولیدات علمی جهان را  6درصد در نظر بگیریم
رشد علمی ایران حدود  20درصد است.

نرخ فرسایش خاک در ایران  20برابر بیشتر از متوسط جهانی
براساس آمارها فرسایش هر تن خاک ،خسارتی معادل  28دالر در پی دارد؛ معضلی که
کارشناسان محیط زیست آن را تایید و وضعیت فرسایش خاک کشور را بحرانی توصیف
کردند .به گزارش ایرنا ،براساس برخی آمارها نرخ فرسایش خاک در ایران  20برابر بیشتر از
متوسط جهانی است.

افزایش مالیات درالیحه بودجه  ۹۷شلیک تیر آخر به تولید است
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با اشاره به الیحه بودجه سال ۹۷
تاکید کرد که در این الیحه برای کاهش حقوق نجومی راهکار و حکمی نیامده است .به
گزارش خبرگزاری خانه ملت ،سیدجواد ساداتی نژاد در نشست علنی دیروز مجلس شورای
اسالمی ،در نطق میان دستور بیان کرد :افزایش مالیات در این الیحه شلیک تیر آخر به تولید
است و اشتغال موجود را تهدید می کند.

ثبت نام جدید سفرهای عتبات از  30آذر
سازمان حج و زیارت در اطالعیه ای اعالم کرد :متقاضیان سفر زیارتی عتبات عالیات می
توانند از روز پنج شنبه  30آذر ماه با مراجعه به سامانه جامع عتبات برای اعزام به این سفر
زیارتی ثبتنام کنند .به گزارش ایرنا ،متقاضیان می توانند برای اعزام های  16دی لغایت
 22اسفند ماه  1396از ساعت  9صبح روز پنج شنبه  30آذر ماه  96با مراجعه به سامانه
 www.atabat.org.irبه منظور ثبت نام قطعی در کاروان های عتبات (ثبتنام بدون قرعه کشی) اقدام کنند.
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رئیس جمهور در اجالس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی:

نورافکن ها باید روی ردیف های بودجه برود
رئیس جمهور با تاکید بر این که ما بر سرپیمان
خــود بــا م ــردم ایــســتــاده ای ــم ،گــفــت :آرامــش
اقتصادی به عنوان یک حق مهم شهروندی
دنبال می شود .به گزارش ایرنا ،حجت االسالم
و المسلمین حسن روحــانــی روز ســه شنبه
در اولین اجالس ملی گــزارش پیشرفت ها و
راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی
افزود :تمام دستگاه های امنیتی باید به قانون
عمل کنند و بدانند که نوکر مردم هستند و باید
برای امنیت جامعه کار کنند .وی ادامه داد:
باید فضا را باز و شفاف کنیم .از مردم ایران به
ویژه جوانان می خواهم مسئله بودجه  97را
رها نکنید ،ادامه بدهید ،ببینید در بودجه چه
خبر است و این نورافکن ها باید روی ردیف
ها بــرود ،ایــن راه خوبی اســت که آغــاز شده
است .رئیس دولت دوازدهــم اظهارکرد :من
در همین تریبون به وزیر اقتصاد و خزانه کشور
دستور می دهم از سال  97هر بودجه ای که
به دستگاهی تخصیص می دهد یا پرداخت می
کند باید بالفاصله در سایت اعالم کند که همه
مردم بدانند .وی تصریح کرد :دولت دوازدهم

از فضای مجازی ،اینترنت و ارتباط مردم با دنیا
حراست خواهد کرد ،ما به دنبال فیلتر کردن
شبکه هــای اجتماعی نخواهیم بــود .رئیس
جمهور به وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
اشــاره کــرد و گفت :در ایــن جا وزیــر به مردم
قول می دهد که دستش روی دکمه فیلترینگ

نخواهد رفــت .روحانی تاکید کــرد :در سال
گذشته  67درصد اشتغال مربوط به جامعه
زنــان بــود ،به تمام وزارتخانه ها گفته ام که
حداقل دو جوان و یک خانم را در سطح معاون
یا مشاور منصوب کنند .وی تصریح کرد :من
به شما اعالم می کنم قیمت بنزین و گازوئیل
باالتر از نصف قیمت جهانی آن نخواهد بود.
همچنین بــه گـــزارش پایگاه اطــاع رسانی
ریاست جمهوری ،دکتر روحانی گفت :باید
حقوق شهروندی را به عنوان یک مسئولیت
مهم و سنگین دولت مدنظر قرار دهیم و همه
وزیــران ،معاونین ،استانداران ،دستگاهها،
نهادهای عمومی و سمنها باید به این نکته
مهم توجه داشته باشند و هــر  6مــاه یک بار
گزارش دقیقی به رئیس جمهور دهند .سالی
یک بار گزارش به مردم ارائه دهید و من رئیس
جمهور موظف هستم سالی یک بار گزارش به
ملت ارائه دهم .سال آینده به شما خواهم گفت
که در این یک سال چه کردهایم و چه مشکالتی
پیش روی ماست و شما کجاها باید ما را یاری
کنید تا مشکالت را حل کنیم.

از میان خبرها
محکومیت قطعی تعدادی از مدیران دولتی به دلیل تخلفات انتخاباتی

سخنگوی شورای نگهبان از دریافت گزارشی مبنی بر محکومیت قطعی تعدادی از مدیران دولتی به دلیل تخلفات انتخاباتی خبر داد .عباسعلی کدخدایی
در گفت و گو با مهر ،درباره برخی خبرها مبنی بر محکومیت قطعی برخی از مدیران دولتی در قوه قضاییه به دلیل تخلفات ارتکابی در انتخابات ریاست
جمهوری دوره دوازدهم اظهارکرد :در این رابطه ،اخیرا گزارشی از سوی قوه قضاییه به شورای نگهبان ارسال شده است .وی افزود :در این گزارش اعالم
شده که در نتیجه بررسی پرونده ها ،تعدادی از افراد تبرئه و تعدادی دیگر نیز به طور قطعی محکوم شده اند و این مربوط به تهران و سایر استان هاست.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد :جزئیات احکام صادر شده ،تعداد محکومین و سطح مدیریتی آن ها در آینده اعالم می شود.

واکنش صالحی به ادعای ترامپ درباره نقض روح برجام توسط ایران

شلیک موشک انصارا ...به کاخ «الیمامه» در ریاض

رئیس سازمان انرژی اتمی در جمع خبرنگاران در واکنش به این که ترامپ گفته روح برجام توسط
ایران نقض شده است ،گفت :برای ما مرجع آژانس بینالمللی انرژی است که  9بار اعالم کرده
ایران به برجام متعهد بوده است .به گزارش تسنیم ،علیاکبر صالحی درباره بحث بند "تی" که آمانو
گفته باید اصالح شود ،گفت :قبال من گفتهام ،آقای عراقچی هم به آمانو روی این بند تاکید کرده
است که سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه نظر واحدی دارند و هیچ اشکالی در این زمینه نیست.

سخنگوی جنبش انصارا ...یمن تأیید کرد که نیروهای انصارا ...یک موشک بالستیک به کاخ «الیمامه» در شهر ریاض عربستان شلیک کرده اند.
به گزارش مهر« ،محمد عبدالسالم» تأیید کرد که نیروهای انصارا ...یک موشک بالستیک به کاخ «الیمامه» در شهر ریاض عربستان شلیک کرده
اند .کاخ الیمامه در ریاض ،مقر رسمی و دفتر شاه عربستان سعودی است که در حومه غربی شهر ریاض واقع شده است .مقر دیوان سلطنتی نیز
در همین کاخ است.

ورود مدعی العموم در بحث آلودگی هوا
دادستان کل کشور گفت :دادستان به عنوان مدعی العموم در بحث آلودگی هوا ورود کرده
و جلساتی نیز برگزار شده ،اما هیچ خروجی نداشته است .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
حجت االســام و المسلمین منتظری در حاشیه بازدید از دادس ــرای ناحیه  ۵در جمع
خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ورود دادستانی به موضوع آلودگی هوا افزود:
در بحث آلودگی هوا آن هایی که متصدی امر هستند مجموعه ای از دستگاه ها هستند که باید تعامل و همکاری
داشته باشند.

رسول خادم با رای قاطع رئیس فدراسیون کشتی باقی ماند
ی انتخاب شد .به گزارش ایسنا ،مجمع انتخاباتی
رسول خادم برای دومین بار با رای قاطع اعضای مجمع به عنوان رئیس فدراسیون کشت 
فدراسیون کشتی به ریاست داورزنی در آکادمی ملی المپیک برگزار شد و در پایان رسول خادم با کسب  ۴۰رای از مجموع  ۴۰نفر اعضای
ی انتخاب شد .حمید بنی تمیم ،احد پازاج  ،محمدرضا توپچی ،عباس
مجمع برای دومین بار متوالی به عنوان شانزدهمین رئیس فدراسیون کشت 
جدیدی ،عبدا ...چمن گلی،رسول خادم ،امین رشید لمیر و نقی کالنتری  ۸کاندیدای تایید صالحیت شده برای ریاست فدراسیون کشتی بودند
که توپچی ،چمن گلی و کالنتری در مجمع حاضر نشدند .همچنین بنی تمیم ،پازاج و رشید لمیر به نفع رسول خادم انصراف دادند .عباس
جدیدی نیز با ادعای غیرقانونی بودن مجمع ،اعالم انصراف کرد اما چون انصراف خود را کتبی اعالم نکرد ،نام او در کنار خادم برای رای گیری
روی تخته نوشته شد که رسول خادم هر  40رای را به دست آورد.
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اخبار

روی خط سیاست
احضار سفیر سوئیس در تهران به وزارت امور خارجه
مهر :بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امــور خارجه کشورمان
اظــهــارکــرد :سفیر سوئیس در تــهــران در اعــتــراض بــه اقــدام
غیرمسئوالنه سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد به وزارت امور
خارجه احضار شد.

الریجانی :افزایش  ۷۰درصدی حقوق نمایندگان
مجلس صددرصد کذب است
خانه ملت :دکتر الریجانی رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت:
افزایش ۷۰درصدیحقوقنمایندگانمجلسصددرصدکذباست.

اعضای هیئت رئیسه مجلس در اولین جلسه پس از
افتتاحیه انتخاب می شوند
خانه ملت :نمایندگان مردم در خانه ملت با انتخاب هیئت رئیسه
مجلس شورای اسالمی در اولین جلسه پس از افتتاحیه به مدت
یک سال موافقت کردند.

از گوشه و کنار
زنگنه :تصمیم نهایی برای افزایش قیمت بنزین گرفته
نشده است
ایسنا :بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره
اخبار مربوط به افــزایــش قیمت بنزین که در فضای مجازی
منتشر شده است ،اظهار کرد :هنوز تصمیم نهایی در این رابطه
گرفته نشده است .حرفهایی در فضای مجازی زده میشود اما
در دولت هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده است .این اظهارات
درحالی مطرح میشود که کارشناسان با بررسی اهداف درنظر
گرفته شده در بودجه  ۹۷گرانی قریبالوقوع قیمت بنزین را
پیشبینی کرده بودند .سیگنالهای جدید از سوی دولت این
احتمال را تقویت و قیمت بنزین را  ۱۵۰۰و گازوئیل را ۴۰۰
تومان اعالم کرده است.

افزایش قیمت انرژی میتواند به کاهش  ۴۸۰هزار
نفری اشتغال منجر شود
تسنیم :در حالی دولــت حسن روحــانــی قصد گرانی بنزین و
گازوئیل برای ایجاد شغل را دارد که مرکز پژوهش های مجلس
شورای اسالمی با انتشار گزارشی ،از وجود تناقض در طرح دولت
خبر داد و اعالم کرد :افزایش قیمت انرژی میتواند به کاهش
 ۳۶۰تا  ۴۸۰هزار نفری اشتغال منجر شود.

واکنش یک مسئول به فروش گوشت گوساله های
الکچری
مهر :مدیرکل دامپزشکی استان تهران در واکنش به مباحث
مطرح شده درباره زندگی گوساله های الکچری و فروش گوشت
این گوسالهها به قیمت گــزاف در تهران ،اظهارکرد :به مردم
توصیه می شود فریب چنین تبلیغات گمراه کننده ای را نخورند
و تحت تاثیر آن ها قرار نگیرند .برائی نژاد تاکید کرد :موضوع
برخورد قانونی با تخلف مذکور در دست پیگیری است و به زودی
اجرایی می شود.

