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امانی  :اگر وزیر اقتصاد زن میشد
وضعیت بهتر بود

عضوشورایشهرتهرانبا اشارهبهاینکهدرگذشتهبهدخترانگفتهمیشدکهتحصیلدروسیمانندریاضیبرایآیندهشمامفیدنیست،اظهارکرد:وقتیکه
مردانعرضهادارهخانهراندارند،مدیریتشرایطاقتصادیبرعهدهزنانقرارمیگیرد .بهگزارشباشگاهخبرنگاران،شهربانوامانی بااشارهبهسالروزوالدت
حضرتزینب(س)اظهارکرد:زناندرتحوالتجامعهنقشیمهمایفامیکنندکهبایدبهآنتوجهبیشتریشود.

...
دریچه

عطرافشانی و گلآرایی حرم
(س)
حضرت زینب
اکبری رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات سوریه از
غبار روبی و گلآرایی حرم مطهر حضرت زینب (س)
خبر داد .در شب میالد عقیله بنیهاشم حضرت
زینب (س) حرم مطهر این بانوی گرامی با  ۲۰هزار
شاخه گل اهدایی از ایران گلآرایی شد .وی افزود:
همچنینضریحمطهرحضرتزینب(س)نیزباحضور
حجتاالسالموالمسلمینسیدابوالفضلطباطبایی،
نماینده ولیفقیهدرسوریهغبارروبیشد.

...

از میان خبر ها
معاون دادستان:وزارت کشور مخالف
اجرای طرح منع عرضه قلیان است
درپی رای سه روز قبل مجلس به حذف ممنوعیت قلیان در
قهوه خانه های مجوزدار ،معاون دادستان گفت :وزارت
کشور و مجلس مخالف اج ــرای طــرح منع عرضه قلیان
هستندونمایندگانمجلسهمگویااستفساریهایدادندکه
مشکلی برای عرضه قلیان در قهوهخانههای سنتیندارند.
بنابرخبرمهر،محمدجوادحشمتیدرپاسخبهسوالی مبنیبر
اینکهدادستانیتهرانهراز گاهیفرصتهاو ضرباالجل
هاییرابرایمقابلهباعرضهعمومیقلیانمطرحمیکنداما
بعد از مدتی این طرح به دست فراموشی سپرده می شود،
آخرین وضعیتطرح منع عرضه قلیان به کجا رسید؟ گفت:
قانونیدرسال ۸۵دراینخصوصداریم.برخیدادستانها
دربرخیاستانهاباقاطعیتاجراکردند اما دربرخیشهرها
قاطعیتیوجودندارد.ویافزود:نمایندگانمجلسبهخاطر
حوزه های انتخابیه خود و همچنین دادستانی کل به این
مسئله ورود کردند و مساعدت هایی خواستند اما وزارت
کشوروتعدادیدیگرازنمایندگانمجلسمخالفاجرایاین
طرحبودند.معاوندادستانکلکشورتصریحکرد:دادستانی
موظف است به وظیفه قانونی خود عمل کند .نمایندگان
مجلسهمگویااستفساریهایدادندکهمشکلیبرایعرضه
قلیان در قهوهخانههای سنتیندارند.وی همچنین در
خصوص نسل کشی پرندگان مهاجر در شمال کشور گفت:
دادستانیبهاینمسئلهورودکردهاست.بهویژهدرفریدونکنار
کهمسئلهچندوجهداردورودجدیترشدهاست.عالوهبراین
مسئلهبهموضوعصیدبیرویههمورودکردیم.

...

رسانه ها
شهردار تهران تحت پوشش بنیاد شهید قرار
گرفتن شهدای پالسکو را پیگیری می کند
دانش پور -شهردار تهران در دیدار با خانواده شهدای
پالسکو وعده داد با نوشتن نامهای به رئیسجمهور تحت
پوشش بنیاد شهید قــرار گرفتن قهرمانان پالسکو را
پیگیری کند .در این مراسم که عصر روز دوشنبه با حضور
شهردار تهران و تعدادی از اعضای شورای شهر و خانواده
های شهدای آتش نشان برگزار شد ،خانواده های شهدای
آتش نشان مشکالت و دغدغه های خود را با شهردار تهران
مطرح کردند .از جمله این که بنیاد شهید این شهدا را تحت
پوشش بنیاد قرار نداده است .گله مندی دیگر خانواده های
شهدای آتش نشان مشخص نشدن تکلیف پرونده پالسکو
و معرفی مقصران حادثه بود .محمد علی نجفی در پاسخ
به اظهارات این خانواده ها به پیگیریهایش از بنیاد شهید
اشاره و اظهار کرد :من درباره این که شهدای آتش نشان
تحت پوشش بنیاد شهید قرار بگیرند سه بار با مسئوالن این
مجموعه صحبت کردم  .پاسخ بنیاد شهید این است که می
گویند ما ضوابط ابالغ شده ای داریم که بر مبنای آن نمی
توانیم شهدای پالسکو را تحت پوشش قرار بدهیم همان
گونه که دربــاره شهدای نفتکش سانچی هم وضعیت به
همین شکل است.
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با موافقت رهبر انقالب انجام شد

خبر

برداشت از صندوق توسعه برای محیط زیست
آب  ،دارو و زلزله زدگان
دانشپور -باموافقترهبرانقالبمبلغ 1/5میلیارددالرازصندوق
توسعهملیبرایریزگردها،دارو،آبیاریوزلزلهزدگانبرداشتشد.
در این باره یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه  ۹۷از موافقت رهبری
با برداشت از صندوق توسعه برای مقابله با ریزگردها خبر داد .طیبه
سیاووشی در گفتوگو با خراسان با اشاره به موافقت مقام معظم
رهبری برای چند مورد برداشت از صندوق توسعه ملی در سال 97
اظهار کرد :با توجه به این که هر گونه برداشت از صندوق توسعه ملی
باید به دستور مقام معظم رهبری صورت گیرد  ،با اذن ایشان 150
میلیوندالرازمحلصندوقتوسعهملیبهموضوعمقابلهباریزگردها
اختصاصپیدامیکند.نمایندهمردمآباداندرمجلسشورایاسالمی
نیزبهایرناخبرداد:محمدباقرنوبخترئیسسازمانبرنامهوبودجهدر
جلسه روز سه شنبه مجلس خطاب به نمایندگان خوزستان این خبر
خوشرااعالمکردوگفتکهشبگذشته(دوشنبهشب)رهبرمعظم
انقالبباپیشنهاددولتبرایاختصاص 150میلیوندالربرایمقابله
باریزگردهاوحلمشکلبرقخوزستانموافقتکردند.جلیلمختار
گفت :دولت در الیحه بودجه سال  97کل کشور این رقم را پیشنهاد
کرده بود و آن را در کمیسیون تلفیق بررسی کردیم ولی این موضوع
نیاز بهاذن رهبری داشت .ازاین رو بنا شد اذن رهبری دراین باره اخذ
شود.ویتاکیدکرد:برایناساساز 150میلیوندالر 100،میلیون

سردار رادان :

خانواده ها باید برای
کنترل فرزندان با مواد
مخدر جدید آشنا شوند


پیکرهای مطهر  28شهید به میهن باز
می گردند

دالر به مبارزه با ریزگردها در استان خوزستان اختصاص داده می
شود و 50میلیون دالر نیز به حل مشکل برق این استان اختصاص
خواهدیافت.درعینحالسخنگویکمیسیونتلفیقبودجه 97از
موافقترهبریبابرداشتچهارمیلیارددالرازصندوقتوسعهملی
دربودجه 97خبرداد.علیاصغریوسفنژادبه ایسناگفت:براساس
اذن رهبری و مصوبه کمیسیون تلفیق با موارد زیر برای برداشت از
صندوقتوسعهملیدرسال 97موافقتشدهاست:
موضوع

مبلغ

بنیه دفاعی

 2.5میلیارد دالر

صداوسیما

 150میلیون دالر

بازسازی مناطق زلزل ه زده و سیل زده

 100میلیون دالر

واکسن پنوموکوک (سینه پهلو) و روتا ویروس(عفونت
کودکان)

 100میلیون دالر

تسهیالت سیستان (بندز)

 350میلیون دالر

مقابله با ریزگردها

 150میلیون دالر

آب رسانی به روستاها

 200میلیون دالر

آبیاری تحت فشار

 250میلیون دالر

آبخیزداری

 200میلیون دالر

ســردار رادان گفت :با توجه به شیوع مصرف مواد مخدر
جدید و نقش کلیدی خانواده ها ،ضروری است آن ها با این
موادجدیدوتاثیراتآنآشناشوندتانقشآفرینیکاملتری
داشتهباشند.سرداراحمدرضارادان  درپاسخبهاینسوال
کهشاهدافزایشمصرفموادمخدرجدیدوعمدتاصنعتی
هستیم ،مهم ترین نقش را برای کنترل این روند چه کسی
برعهده دارد؟ به مهر گفت :قطعا نقش خانواده در کنترل و
کاهشاینموضوعچشمگیراست،درواقع نمیگویمموثر

...

کرمانشاه

فرا خبر

چرا برداشت از صندوق توسعه باید با اجازه رهبری صورت گیرد؟
این سوال در فضای مجازی بین برخی افراد مطرح شده است که چرا در مواردی این چنین،
مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی باید از سوی رهبر انقالب صادر شود؟ که در پاسخ باید
گفت :براساس سیاست های کلی ابالغی از سوی رهبر انقالب ،منابع صندوق توسعه ملی فقط
به بخش های غیردولتی اختصاص می یابد .بنابراین برداشت از سوی دولت چون مغایر سیاست
های ابالغی رهبری است ،نیاز به مجوز موردی ایشان دارد.

بلکهتعیین کنندهاست.ویافزود:بحثموادمخدرجدیدو
ترویجاعتیادبینقشرجوانقطعاازروشهایدشمنبرای
انحرافجواناناستونیرویانتظامیدراینزمینهوباتوجه
بهحساسیتموضوعورودبسیارخوبیداشتهاستامادراین
بینخانوادههمنباید کارکردخودشرا فراموشکندونباید
همهچیزرابهمدرسه ،جامعهودستگاههاینظارتیبسپارد.
رئیسمرکزمطالعاتراهبردینیرویانتظامیاضافهکرد:
نیروی انتظامی ،قوه قضاییه ،جامعه و مدرسه ،همگی در



محمد جواد رنجبر /پیکرهای مطهر 28شهید تازه تفحص
شدهدفاعمقدسبهمیهنبازمیگردند.بهگزارشخراسان،
پیکرهایمطهر 28شهیددوراندفاعمقدسکهدرطولیک
ماهاخیرکاوششدهاند،ساعت ۹صبح ۱۲بهمنهمزمانبا
سالروزورودامامخمینی(ره)درسال،1357ازمرزشلمچه
به کشور باز میگردند .این شهدا در عملیات محرم ،تک
دشمن در سال ،67عملیات رمضان و عملیات کربالی ۴به
شهادترسیدهبودند.

ابوترابی :یک میلیون تبعه بیگانه در کشور
مادر ایرانی و پدرخارجی دارند

اینزمینهنقشدارنداماخانوادهنقشاصلیراداردچراکه
خانواده کودک را به مدرسه و جامعه راهی می کند و او را از
جامعهومدرسهتحویلمیگیرد.نتیجهایناستکهخانواده
ها اول باید این موضوع را بفهمند ،آموزش ببینند ،شاخص
ها،عالیمومسیرهارابیاموزندوهمراهفرزندانشانباشند.
سرداررادانتاکیدکرد:خانوادههاییکهفرزندانرافقطبه
مدرسهوجامعهمیسپارند وازآنهاغافلمیشوند معموال
آسیبمیبینند.

عضوکمیسیونشوراهاوامورداخلیکشورباانتقادازارسال
نشدنالیحهساماندهیاتباعبیگانهبهمجلسگفت :حدود
یکمیلیوننفرتبعهبیگانهدارایمادرایرانیوپدرخارجیدر
کشورزندگیمیکنند.بهگزارش مهر،ابوالفضلابوترابیدر
خصوصاظهاراتدادستانتهرانمبنیبراینکهشناسایی
اتباع بیگانه بی هویت مجرم برای سیستم قضایی مشکل
است ،گفت :وزارت کشور در دولت یازدهم قرار بود الیحه
ساماندهیاتباعبیگانهرابهمجلسارسالکندامامتاسفانه
پسازتذکراتوسوالهایبسیارازوزیرومسئوالنذیربط
اینالیحهبهدستنمایندگاننرسید.متاسفانهدولتارسال
الیحه به این مهمی را بارها بنا به دالیلی به تعویق انداخت.
وی با بیان این که طرح نمایندگان به دلیل بار مالی از دستور
کار مجلس خارج شد ،تصریح کرد  :البته هم اکنون طرحی
در مجلس درخصوص سامان دهی فرزندان زنان ایرانی و
مردانخارجیوجودداردکهدردستورکارکمیسیونقضایی
و حقوقی مجلس قرار دارد اما باید به این نکته تاکید داشت
که این افراد به نوعی ایرانی هستند و باید با داشتن هویت و
تابعیت سامان دهی شوند .بنابراین با حذف صورت مسئله
مشکلحلنمیشود.عضوکمیسیونشوراهاوامورداخلی
کشور مجلس ،با اشاره به این که تعداد اتباع بیگانه به دلیل
ازدواج و تولد روزبه روز بیشترمی شود ،گفت  :دولت به جای
مقاومتبایدباکمکمجلساقداماتالزمرادرتصویبطرح
نمایندگانانجامدهد.

...
پایتخت

ارائه گزارش  ۱۵۰صفحهای زمینلرزه کرمانشاه به سران قوا

 ١٧درصد جمعیت کل کشور ساکن استان تهران هستند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت :گزارش علتیابی و آسیبشناسی ابعاد و جوانب مختلف زمین لرزه اخیر
استان کرمانشاه ،توسط این سازمان تهیه ،تدوین و به روسای قوای سهگانه ارسال شده است .ناصر سراج در
گفتوگو با تسنیم با اعالم این خبر گفت که در این گزارش حتی مصالح و نوع آهنهای به کار رفته در ساختمانها
را بررسی کردیم و با انجام علتیابی خسارات به وجود آمده ،گزارش کاملی را به روسای قوای قضاییه ،مجریه و
مقننه تقدیم کردیم .سراج در پاسخ به این سوال که آیا گزارش ارائه شده فقط جنبه آسیبشناسی دارد یا مقصران
هم معرفی شدهاند اظهارکرد :گزارشی که هم اکنون در حدود  150صفحه به سران قوا تقدیم شده ،یک گزارش
علمی و آسیبشناسانه است و در مرحله دوم ،قصور و تقصیرها را بررسی میکنیم که قطع ًا قدری زمانبر است.

معاونعمرانیاستانداریتهرانگفت ١٧:درصدجمعیتکشوردراستانتهرانساکنهستندوایننشانمیدهد
بارگذاریدراستانبیشازآنچیزیاستکهتعریفشده.بهگزارشباشگاهخبرنگاران،احمدتواهندیروزدرجلسه
شورایاداریاستانداریتهران،اظهارکرد ١٧:درصدجمعیتکلکشوردراستانتهرانساکنهستندوایننشان
میدهدبارگذاریدراستانبیشازآنچیزیاستکهتعریفشدهاست.ویافزود:درهرکیلومترمربعاستانتهران
جمعیتی هزار نفری را داریم .همچنین  ۵۱درصد کل درآمد دولت از گرفتن مالیات در استان تهران است اما در
توزیعبودجهسهم ۵۱درصدیبهاستانتهراناختصاصنمییابدوآنرابرابربودجهتوزیعمیکنند.معاونعمرانی
استانداریتهرانبیانکرد:باتوجهبهویژگیهایاستانتهران،بایدقوانینومقرراتویژهایبرآنحاکمشود.

...
جامعه

واکنش شهردار تهران به شکایت ناجا
حدود  10روز پیش بود که شهردار تهران در جلسه ای با
شورای شهر از بستن قرارداد با ناجا و صرف شدن بخشی
ازمبلغآنبرایانتخاباتافشاگریکرد.محمدعلینجفی
در این جلسه و در گزارشی که به شورای شهر ارائه داد از
قراردادیکمیلیاردتومانیمربوطبهشرکتزیرنظرنیروی
انتظامیدراواخرسال 95وخرجشدنبسیاریازمبلغاین
قرارداد برای انتخابات گفت .سوءاستفاده ای که به گفته
ویبایدازطریقمراجعقضاییپیگیریشود.بهدنبالاعالم
اینموضوع،معاونحقوقیناجاازشکایتنیرویانتظامی
از شهردار تهران به دلیل بی اخالقی مبنی بر بیان انعقاد
قراردادمیلیاردیشهردارسابقتهرانبامجموعهناجاخبر
داد .در واکنش به این اقدام روز گذشته محمد علی نجفی
درحاشیه ششمین همایش ملی "مدیریت آلودگی هوا و
صدا"درجمعخبرنگارانگفت:مناعالمنکردهبودمکهبا
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران قراردادی منعقد

شده بلکه با فردی حقیقی که عضو دانشگاه پلیس بوده
قراردادبستهشدهاست،درحقیقتمابایکشخصحقیقی
قراردادبستهایم.مرکزارتباطاتمانیز براینموضوعتاکید
کرد اما ظاهرا مسئوالن ناجا به این نکته توجه نکردهاند و
شکایتی را مطرح کردند.به گزارش ایسنا وی همچنین
درباره مسئله آلودگی هوای تهران تاکید کرد :ما تضمین
میکنیمدرصورتایجادمنابعالزمظرفمدتپنجسالتا
 ۵۰درصدنشرآلودگیهاوتا ۲۵درصدغلظتآلودگیهارا
کاهشدهیم.نجفیبابیاناینکهدرحوزهکاهشآلودگی
هواوبراساسمصوبهدولتوظایفیبرایهمهدستگاههای
مربوطبهاینموضوعتعیینشدهاست،ادامهداد:متاسفانه
بیشاز 90درصدمصوبهمربوطبهوظایفدیگردستگاهها
تا کنون اجرایی نشده است و در همین خصوص نامهای
به ریاست جمهوری نوشتم و این موضوع را اعالم کردم که
امیدوارمدولتومجلسبهاینمباحثتوجهکنند.

متهم فراری صندوق ذخیره فرهنگیان به کشور بازمیگردد؟
رئیس تیم تحقیق و تفحص مجلس شــورای اسالمی از
صندوق ذخیره فرهنگیان دربــاره سرنوشت بازگشت
متهم میلیاردی این صندوق به کشور توضیحاتی را ارائه
کرد .جبار کوچکینژاد در پاسخ به این پرسش که «آیا
متهم میلیاردی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان که از
کشور خارج شده بود ،بازگشته است؟» به تسنیم اظهار
کرد :این فرد هنوز در آلمان است و به ایران بازنگشته .
وی افــزود :وکیل وی در تالش است تا مشکل او را حل
کند بدین صورت که بخشی از بدهی را پرداخت کند یا
در موارد مورد نیاز توضیحات الزم را ارائه دهد .وی گفت:

اینکه آیا بخشی از بدهیهای این فرد پرداخت شده است
یا خیر مشخص نیست و باید از سوی مراجع قضایی این
موضوع اعالم شود .کوچکینژاد تأکید کرد :بدهکاران
کالن بانکی نباید بهحدی آزاد باشند که بتوانند بهراحتی
از کشور خارج شوند و باید شرایط بهگونهای باشد که پس
از مشخص شدن اینکه آن ها جرمی مرتکب نشد هاند
امکان خروجشان از کشور وجود داشته باشد .وی با اشاره
به اینکه بعید است این فرد به کشور بازگردد افزود :میزان
بدهی او حدود  400تا  500میلیارد تومان تخمین زده
شده است.

روایت رسانههای خارجی از چالش خوردن مواد شوینده در شبکههای اجتماعی
به تازگی ویدئوهایی از یک چالش جدید بین نوجوانان
در شبکههای اجتماعی منتشر شده است که در آن افراد
اقــدام به خــوردن مــواد شوینده میکنند .در این چالش
جدیدکهبیشتربیننوجوانانوجوانانگسترشپیداکرده،
شرکتکنندگان،موادشویندهراکهاغلببستههایکوچک

حاوی مایع ماشین لباسشویی است داخل دهان خود
گذاشته و گاهی اوقات آن را میبلعند سپس از آن چه اتفاق
میافتد ویدئویی ضبط و منتشر میکنند .برخی از شرکت
کنندگاندرچالشخوردنموادشویندهباکفکردنمواد
داخلدهانوسرفهشدیدمواجهمیشوند.
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