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الریجانی:

اقتصادی

تخلف تازه بانکها؛ اخذ کارمزد اضافی
از مشتریان
مهر  -بانک مرکزی با صدور بخشنامهای در گذشته ،اخذ
کارمزد بابت استعالم اطالعات مشتریان از ثبت احوال را
ممنوع اعالم کرده بود ،اما اکنون برخی بانک ها مبالغ۲۰۰
تا  ۶۰۰تومانی را از مشتریان طلب میکنند که با توجه به
تعداد باالی مشتریان بانکی ،به طور قطع رقم هنگفتی را
نصیب بانک ها میکند.
اکنون بانک مرکزی با صدور بخشنامهای اعالم کرده است
کهاخذاینکارمزدازمشتریانمحلقانونینداردوباتخلفات
برخورد خواهد شد.

 ۹۰۰هزار نفر به جمعیت یارانه بگیران
اضافه شد
تسنیم  -بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور در آبان
سال  76.3 ،96میلیون نفر یارانه نقدی دریافت کرده اند
که نسبت به اسفند سال  ،95تعداد  901هزار نفر به صورت
خالص به جمعیت یارانه بگیران اضافه شده است.
بررسی عملکرد هشت ماه سازمان هدفمندی یارانه ها
حکایت از آن دارد که در هشت ماهه منتهی به پایان آبان
امسال ،کل منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها
 31.4هزارمیلیاردتومانو مصارفقانونمذکور 31.8هزار
میلیارد تومان بوده است.

آخرین وضعیت مالی دولت
ایسنا  -بررسی وضعیت مالی دولت در  ۹ماهه سال جاری
حاکی از عدم تحقق بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان از منابع
پیشبینی شده است ،با این حال ارقام نشانی از کسری
بودجه ندارد.در کل با وجود عدم تحقق درآمدها به دلیل
کسرهزینهها،ظاهرادر ۹ماههامسالدولتباکسریبودجه
مواجهنبودهاست.دراینمدتمسئوالندولتیتاکیدکردند
که در سال 96هیچ کسری بودجه نخواهند داشت.

جشنبه واریز میشود
یارانه بهمن پن 
صداوسیما-سازمانهدفمندییارانههااعالم کرد ،هشتاد
و چهارمین مرحله یارانه نقدی ساعت  24روز پنجشنبه 26
بهمن به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشموالن دریافت یارانه نقدی
همانند ماههای گذشته  45هزار و  500تومان است.

اخذ تعرفه واردات خودرو طبق
مصوبه دی ماه دولت
ایرنا – شریعتمداری وزیر صنعت  ،معدن و تجارت گفت:
اخذ تعرفه واردات خودرو طبق مصوبه دی ماه دولت انجام
می شود و فقط حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می
تواند مصوبات هیئت وزیران را تغییر دهد .این کار در اختیار
یک شعبه دیوان نیست.
طبق مصوبه دیماه امسال دولت ،تعرفه واردات خودرو
افزایش یافته و در عینحال محدودیت سقف ارزش  ۴۰هزار
دالری برای خودروهای وارداتی و همچنین حجم موتور دو
هزار و  ۵۰۰سیسی در این مورد تعیین شده بود.

دستاوردهای ملت رادستاویز
کشمکشهایسیاسیقرارندهید
ایسنا  -رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر
این که ایجاد یاس عمومی استراتژی دشمنان این
ملت است ،گفت :ملت ایران با حضور در راهپیمایی
 ۲۲بهمن پیام روشنی به رفتار سبک آمریکاییها
داد البته آمریکاییها بیآبروتر از آن هستند که برای
ملت ایران غمگساری شیادانه کنند.
علی الریجانی در ابتدای جلسه علنی روز گذشته
مجلس با بیان این که الزم است از ملت بزرگ ایران
که روز  22بهمن با حضور خویش حرکتی عظیم،
پرصالبت و استثنایی را رقم زدند سپاسگزاری
کنیم افزود :حرکت مردم حکایت از هوشمندی،
وقتشناسی و دقت نظر در شرایط انقالب داشت.
وی ادامه داد  :از همه صاحب نظران سیاسی،
احزاب و رسانهها خواهش میکنیم این دستاورد
ملیرامجددادستاویزکشمکشهاوقیلوقالهای
سیاسی قرار ندهند .ماهیت اصلی این حرکت،
وحدت همه بود .این سرمایه را با آرا ،نظرات و
امکانات رسانهای خود صرف هم گرایی و وفاق
کنید که برای توسعه شتابان کشور در جهت حل
مشکالت امروز ضرورت دارد.
وی تاکید کرد :از آن جا که دشمنان این ملت
استراتژی یاس عمومی را دنبال میکنند باید از
همت عالی ملت در جهت وفاق ملی بهره گرفت.
ماجراهای غمانگیز اختالفافکنی و بگو و مگوهای
مالیخولیایی روح و روان عمومی جامعه را آزرده

• •هشدار نتانیاهو به ایران از طریق اروپاییها

ایسنا  -کانال 10تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی مدعی شد که
اسرائیل پیامهای شدیدالحن را از طریق کانالهای دیپلماتیک اروپایی
در روزهای اخیر به تهران انتقال داده و نسبت به فعالیتهای ادعایی این
کشور در سوریه هشدار داده است.
اینشبکهتلویزیونیبهنقلازمنابعدیپلماتیکاروپاییهمچنینگزارش
داد که بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی این پیامها را در
گفتوگوهایی متعدد با آنگال مرکل صدراعظم آلمان ،امانوئل مکرون
رئیسجمهور فرانسه و ترزا می نخستوزیر انگلیس منتقل کرده است.

• •الوروف« :اصالح برجام» غیرممکن است

مهر  -وزیر امور خارجه روسیه طی سخنانی «اصالح» توافق هسته ای
منعقده بین ایران و قدرت های جهانی را غیرممکن عنوان کرد.
بر اساس این گزارش« ،سرگئی الوروف» با انتقاد از دولت دونالد ترامپ
رئیس جمهوری آمریکا ،گفت :ایاالت متحده به اندازه ای که خواستار
اصالح این توافق است خواستار کنار کشیدن از این توافق نیست و این
امر به هیچ وجه ممکن نیست اما ایاالت متحده آن را مطرح کرده است و
از طرف های اروپایی این توافق یعنی انگلیس ،فرانسه و آلمان خواسته
است با واشنگتن در این خصوص همکاری کنند.

• •توضیح پلیس درباره هک شدن سایت چند روزنامه

کرده لذا باید از این واقعه ارزشمند استفاده درست و
عملیاتی کرد .وی با تاکید بر این که حضور حماسی
ملت در 22بهمن دستوراتی را برای مسئوالن صادر
کرد ،توضیح داد :مسئوالن باید وقت خود را به نحو
مطلوب صرف حل مشکالت اقتصادی کشور کنند
چون آسیب اصلی کشور در این حوزه است لذا باید
از امور فرعی ،گذشته و از فرصتها برای خدمت
صادقانه بهره گیرند.
استراتژی درست در این شرایط گذشت از امور
جانبی و نگاه مسئلهمحور است که باید همه قوا

در این جهت فعاالنه مشارکت کنند .الریجانی
ادامه داد :سرعت در حل مسائل ضرورت حال
کشور است .قطعا واگذاری امور به آینده و یا رفتار
گذر عادی در زمان باعث غفلت از دریافت درست
پیام حرکت ملی مردم میشود .در همین رابطه
الزم است کمیسیو نهای مختلف مجلس از
دستگا ههای اجرایی مطالبه برنامه زما نبندی
شده برای حل مسائل را داشته باشند .در هنگام
بررسی بودجه نیز تا آن جا که ممکن است باید به
حل مشکالت اصلی با نگاه عمیقتر توجه کرد.

ایران به نقش سازنده خود برای کمک به بازسازی عراق ادامه میدهد
ایرنا  -سخنگوی وزارت امور خارجه از حضور
محمد جواد ظریف در کنفرانس بازسازی عراق
خبر داد و گفت  :جمهوری اسالمی ایران به نقش
حمایتی و سازنده خود برای کمک به بازسازی و
توسعه اقتصادی عراق ادامه خواهد داد .بهرام

قاسمی با تاکید برضرورت مشارکت صادقانه و
غیرمشروط جامعه بین المللی در این بازسازی
اظهار کرد :جمهوری اسالمی ایران در حمایت از
مردم و دولت عراق هیچ گونه تردیدی به خود راه
نداده است همان گونه که در مبارزه با تروریسم

نیز در کنار مردم و دولت عراق بوده و خواهد بود.
وی اظهار داشت :ایران در مسیر کمک به بازسازی
و توسعه اقتصادی عراق ،همانند دیگر حوزه های
سیاسی ،امنیتی ،نقش حمایتی و سازنده خود را در
دوران پسا داعش ادامه خواهد داد.

برنامه ملی اقدام حقوق شهروندی
تا پایان امسال آماده می شود

راهبردی حقوق شهروندی در دست انجام است
که پیش بینی می شود اکثر آن ها تا پایان سال
 1396آماده شود.
موالوردی ادامه داد :رئیسجمهور مسئولیت
اجرا و پاسداری از قانون اساسی را برعهده دارد
و با ابالغ و اعالم این منشور ،گام اول را در تحقق
حقوق و آزاد یهای اساسی آحاد ملت ایران
برداشت و در کنار گفتمانسازی و جریان سازی
با محوریت حقوق شهروندی ،دولت درصدد است

تا گام های عملی برای تحقق حقوق شهروندی
برداشته شود.
وی با تاکید بر لزوم همکاری قوای سه گانه برای
تحقق اهداف متعالی منشور حقوق شهروندی،
خاطرنشان کرد :اجرای منشور حقوق شهروندی،
نیازمند آیین نامههای اجرایی ،اجرای تکالیف
دستگاه های دولتی در قبال هر بند منشور و
رایزنی و جلب مشارکت سایر قوا و دستگاه های
حاکمیتی است.

ایرنا -دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق
شهروندی در همایش دستاوردهای جمهوری
اسالمی ایران در حوزه حقوق بشر وزارت امور
خارجه ،گفت :برنامه و خط مشی اجرای کامل
منشور حقوق شهروندی یا همان برنامه ملی اقدام،
همچنین مجموعه ای از بررسی ها و پژوهش های

ایسنا  -رئیسجمهور آمریکا با انتقاد از توافق هستهای ایران و گروه
 5+1گفت که این توافق برای تمام طرف ها و به ویژه اسرائیل فاجعهبار
بوده است .دونالد ترامپ در گفتوگو با روزنامه اسرائیل هیوم ،افزود :
توافق با ایران برای اسرائیل فاجعه بار بود نه چیزی بیشتر .از نظر من این
توافق ،این که چگونه انجام شد ،چگونه اجرا می شود و این که چگونه بر
سر آن توافق صورت گرفت ،برای اسرائیل فاجعه آمیز است .این توافق
برای من قابل قبول نیست.

آغاز طرح نوروزی پلیس
از  24اسفند

وزیر نیرو :از همکاری سپاه در
باروری ابرها استقبال میکنیم

ثبت نام  ۲۴۳هزار داوطلب
در آزمون دکتری

ایسنا  -رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
اعالم کرد که طرح نوروزی پلیس راهور در
جادههای کشور از  24اسفند آغاز می شود و تا
 17فروردین ادامه خواهد داشت.
سردار مهری در جلسه کمیته هماهنگی
طرحهای ویژه ترافیکی نوروز  97اظهار کرد :با
پایاناجرایطرحزمستانهپلیسراهوربالفاصله
طرح سنگین و مهم نوروزی در جادهها و معابر
شهری سراسر کشور آغاز میشود که در آن
تمامی دستگا ههای دخیل در امر ترافیک و
امداد حضور خواهند داشت.

تسنیم  -وزیر نیرو با اشاره به این که از همکاری
سپاه در باروری ابرها استقبال می کنیم اظهار
کرد :از هر دستگاهی که امکان کمک داشته
باشد در این زمینه استفاده کرده و از آن استقبال
میکنیم.
اردکانیان در حاشیه جلسه استانداران در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :این طرح جدید نیست و
حدودبیستسالاستکهاجرامیشودومامرکز
ملی باروری ابرها را داریم که البته تجهیزات
آن کمی مستعمل است و نیاز به تجهیز دارد و
درصدد هستیم که این تجهیزات را بهروز کنیم.

ایسنا  -مشاور عالی سازمان سنجش آموزش
کشور از رقابت بیش از  ۲۴۳هزار داوطلب
آزمون دکترای  ۹۷خبر داد و گفت :آزمون
ورودی دوره دکترای نیمه متمرکز سال ۹۷
صبح روز جمعه چهارم اسفند در  ۵۵شهرستان
کشور برگزار میشود .دکترحسین توکلی
افزود :کارت ورود به جلسه آزمون دکترای سال
 ۹۷از اول اسفند برای مشاهده و پرینت بر روی
سایت سازمان قرار می گیرد .تمامی داوطلبان
می توانند به سایت سازمان سنجش به نشانی
 www.sanjesh.orgمراجعه کنند.

ایسنا  -سخنگوی ناجا درباره ماجرای هک شدن سایت چند روزنامه
در شب جشن پیروزی انقالب اظهار کرد :صفحه اول این چند سایت
هک شد چراکه سرور این سایتها یکی بود و درپی آن این اتفاق رخ
داد .منتظرالمهدی اضافه کرد :در همین راستا پلیس فتا هم پیگیری
این موضوع را برعهده گرفته است و موضوع از سوی کارشناسان فتا در
حال پیگیری است.

• •روحانی به هند میرود
ایسنا  -رئیس جمهور ایران برای دیداری دو جانبه پنج شنبه هفته جاری به هند سفر می کند.

سفر حجت االسالم والمسلمین روحانی به هند که سه روزه خواهد بود ،به دنبال دعوت رسمی
نارندرا مودی نخست وزیر این کشور از رئیس جمهور کشورمان انجام میشود .گفتوگو درباره
آخرین تحوالت منطقه ای و جهانی همچنین مذاکره برای تکمیل و بهره برداری هرچه زودتر از بندر
چابهار که می تواند در تجارت دوجانبه در منطقه و دسترسی متقابل افغانستان به بازارهای منطقه
ای و جهانی موثر باشد ،از محورهای احتمالی مذاکره روحانی با طرف های هندی در این سفر است.

• •واکنش سردار وحیدی به مذاکره مجدد در مورد برجام

مهر  -رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی درخصوص مسائل مطرح شده از سوی برخی مقامات آمریکا و
اروپا برای مذاکره مجدد درباره برجام و توان دفاعی و قدرت موشکی کشورمان گفت :حضور باشکوه
ملت ما در راهپیمایی سراسری ۲۲بهمن نشان داد که مردم هیچ ارزشی برای حرف های نظام سلطه
و اضافه گویی های آن ها قائل نیستند.
سردار احمد وحیدی با بیان این که ملت مسلمان ایران به حرف های نظام سلطه گوش نخواهند داد،
افزود :مردم مصمم تر از گذشته راه خود را در تقویت نظام مقدس جمهوری اسالمی طی خواهند کرد
و قدرت دفاعی و موشکی را تقویت می کنیم.

• •قواعد بازی در سوریه تغییر نکرده است

فارس  -وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی مدعی است با وجوداین که پدافند هوایی سوریه موفق شد
جنگنده این رژیم را ساقط کند« ،قواعد بازی» تغییر نکرده و این موضوع ،امری گذراست.
کاتص مدعی شد که به ایران درس فراموشناشدنی خواهد داد اگر تهدیدها از جانب ایران ادامه
داشته باشد .او مدعی شد که خطوط قرمز اسرائیل هنوز هست و قواعد بازی در آسمان سوریه تغییر
نکرده و تلآویو استقرار ایران در سوریه را نخواهد پذیرفت.

• •ایران پهپاد آمریکایی را شبیهسازی کرده است

ایلنا  -ارتش اسرائیل اعالم کرد که ایران پهپاد آمریکایی را که  ۶سال پیش متوقف کرده بود،
شبیهسازی کرده است .رژیم صهیونیستی اعالم کرده است که اواخر هفته گذشته یک پهپاد ایرانی
وارد آسمان اراضی اشغالی شد .پس از آن بود که یک جنگنده اف  ۱۶رژیم صهیونیستی وارد آسمان
سوریه شد و با دفاع نیروی هوایی این کشور مواجه شده و سقوط کرد.

