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رای اعتماد مجلس به اکثر وزاری پیشنهادی 
هیات رییس جمهور و  جمهور  رییس  تمرکز 

دولت بر حوزه “سیاست داخلی” 
“پیگیری  شاهد  “اقتصادی”  و 

وعده های انتخاباتی”

کاال برگ یارانه ای

اکبر ترکان: حمایت از برخی اقشار ضعیف به 
وسیلۀ کوپن یا کاالکد

روش های  هم  صنعتی  کشورهای  »حتی 
جای  به  منتها  دارند،  گونه  این  حمایتی 
و  مدرن  سیستم  از  کاالبرگ،  و  آن کاغذ 

الکترونیکی استفاده می کنند.«

تشکیل رسمی اولین جلسه هیات دولت

احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی

اولويت هاي کاري ریيس جمهور در ۱۰۰ روز 
احياي   ،۹۲ سال  بودجه  قانون  اصالح  اول: 
سازمان مديريت و برنامه ريزي و تهيه اليحه 

بودجه سال ۹۳

احیای  رییس جمهور:  معاون  نوبخت 
قریب الوقوع سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
توسعه  و  برنامه ریزی  معاونت  دو  ادغام  با 

منابع 

نجات دریاچۀ ارومیه

تشکیل کارگروهی در نخستین نشست هیات وزیران
 

این کارگروه شامل وزارت نیرو، کشور، جهاد 
کشاورزی و از سوی دیگر رئیس سازمان محیط 

زیست ایران و نیز نماینده معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی دولت است

نجات  راه کارهای  تدوین  کارگروه:  این  ماموریت 
دریاچۀ ارومیه و ارائۀ آن به دولت ظرف دو ماه آینده

حذف کنترل پیش از چاپ کتاب

نشریه  با  گفتگو  در  ارشاد  وزیر  جنتی  علی 
آسمان: »ممیزی قبل از نشر را بر می داریم. 
سرمایه گذاری  روی کتابی  وقتی  ناشر  خود 
میکند که سه هزار تیراژ دارد، می داند اگر 
خارج  قانونی  های  چارچوب  از  آن کتاب 
و  شود  می  مشکل  دچار  اش  سرمایه  بشود 
تغییر  را  کتاب  از  می شود صفحاتی  مجبور 
بدهد تا با ضوابط منطبق شود. لذا از همان 
اول ناشر این ضوابط را مراعات خواهد کرد. 
رسد  می  انتشار  از  بعد  ممیزی  نوبت  بعد 
این  باشد.  قانون  چارچوب  در  باید  هم  آن 
اهل  و  نظر  صاحب  افراد  توسط  باید  کار 
فکر صورت بگیرد و از خرده گیری و اعمال 

سلیقه شخصی خوداری شود.«
واکنش هایی عموما منفی از سوی ناشران و 

نویسندگان - توقیف کتاب پس از انتشار 

صدور کارت هوشمند برای بیماران صعب العالج

عرضه    کارت   هوشمند   در استانهای مختلف و    
پرداخت هزینه های   درمانی   آنها

بازگرداندن اساتید کنار گذاشته شده به دانشگاه

جعفر توفيقی - سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و 
بازنشسته  مقررات  خالف  بر  استادانی كه  فناوری: 
استادان   ... برگردند  دانشگاه ها  به  مي توانند  شده اند 
بازنشسته اگر احساس مي كنند كه برخالف ضوابط و 
مقررات بازنشسته شده اند و می توانند به دانشگاه ها 
يا  بازنشستگی آن ها خالف  اگر در روند  بازگردند و 
اشتباهی صورت گرفته اين امر قابل تجديد نظر است.

بهبود معیشت مردم در صد روز آینده

اجرایی  دستگاه های  شد  مقرر  رییس جمهور:  دستور 
و  اوضاع  بر  روز   ۱۰۰ در  می توانند  که  را  اقداماتی 
معیشت مردم تاثیر مثبت داشته باشند، ظرف یک 

هفته به دولت اعالم کنند.

اخبار مهم

92+8+J 20+80+L ۲۰ روز از ۱۰۰ روز

 وعده های در حال پیگیری:
 ۴ از ۴۶ 

 وعده های تحقق یافته:
 ۰ از ۴۶
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