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دو هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان 
خسارت کسب وکارهای آنالین 

در روزهای قطعی اینترنت

دولت و مجلس باسیاسی کاری
۹۰ هزار میلیارد یارانه پنهان 

ایجادکردند

خسارت حاصل از کاهش فروش تنها یکی از خسارت های مستقیم وارده است
پرداخت های اینترنتی در ۱۰ روز گذشته بیش از ۲۹۵۰ میلیارد تومان تخمین زده می شود

سه بار پیشنهاد افزایش قیمت بنزین از سوی دولت به مجلس ارائه شد

دولت باید از سال ۹۲ به صورت پلکانی قیمت بنزین را افزایش می داد

ایجاد ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور
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روحانی: 

مشکل زلزله زدگـان را 
مشکل خودمان مـی دانیم

با اتکا به دانشگاه ها و نخبگان می توان دولت اجازه دالل بازی ندهد
مشکالت کشور را برطرف کرد

 استیضاح وزیران در مقطع کنونی 
به نفع کشور نیست

 جای افراد آلوده به فساد
 در مجلس نیست

شکل اعتراض مردم در قانون باید 
بخوبی روشن شود 

یــک حقوقــدان و اســتاد دانشــگاه گفــت: اگــر 
چارچــوب و شــکل اعتــراض مــردم در قانــون 
در  و  ســاده  عین حــال  در  و  روشــن  بخوبــی 
دســترس باشــد، مــردم می تواننــد بــه موضوعــات 
و تصمیم هــای عمومــی در فضایــی آرام و بــه دور 
از خشــونت، اعتــراض خــود را در قالــب تجمــع و 

ــد.  ــان کنن ــی بی راه پیمای
ــراض  ــری، اعت ــهاب تج ــا، ش ــزارش ایرن ــه گ ب
را حــق بنیادیــن همــه شــهروندان دانســت و 
افــزود: قانــون اساســی بــه صراحــت حــق اجتمــاع 
بــه  اعتــراض  در  مســالمت آمیز  راه پیمایــی  و 
ــت و  ــردم داده اس ــه م ــی را ب ــات عموم موضوع
ــر و  ــوق بش ــی حق ــناد بین الملل ــن در اس همچنی
ــن  ــت، روی ای ــوق شــهروندی دول در منشــور حق

ــت. ــده اس ــد ش ــیار تاکی ــردم بس ــق م ح
وی گفــت: متاســفانه در ســالهای گذشــته 
ســازوکار مشــخصی را بــرای تحقــق و اجــرای ایــن 
ــردم  ــا م ــم ت ــردم طراحــی و اجــرا نکردی حــق م
بتواننــد بــه راحتــی و بــدون طــی کــردن پروســه 
دریافــت مجــوز، اعتــراض خــود را بیــان و صــدای 

ــانند. ــوش مســُووالن برس ــه گ خــود را ب
تجـــری افـــزود: نداشـــتن چنیـــن ســـاختاری 
و پروســـه طوالنـــی دریافـــت مجـــوز منجـــر بـــه 
ــن  ــردم در اماکـ ــرل مـ ــل کنتـ ــور غیرقابـ حضـ
در  وضعیتـــی  چنیـــن  و  می شـــود  عمومـــی 
ــارج از  ــود عواملـــی در خـ ــور باعـــث می شـ کشـ
ـــر  ـــد و ب ـــت سواســـتفاده کنن ـــن موقعی کشـــور از ای
ـــی را  ـــم عموم ـــده و نظ ـــوار ش ـــات س ـــوج اعتراض م

مختـــل کننـــد.
ــون وکالی اســتان  ــره کان ــت مدی ــس هیئ ریی
ــکان  ــن م ــرای تعیی ــس ب ــرح مجل ــاه، ط کرمانش
مشــخصی بــرای اعتــراض مــردم را بســیار مفیــد 
ــن طــرح اجــرا  ــر ای ــت: اگ ــر دانســت و گف و موث
شــود مــردم می داننــد بــرای اعتــراض خــود 
دقیقــا بــه کجــا مراجعــه کننــد و شــاهد حضــور 

ــود. ــم ب ــهرها نخواهی ــز ش ــردم در مرک م
ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد: وقتــی چارچــوب 
اعتــراض روشــن و شــفاف باشــد، مــردم از حق شــان 
ــت و سوءاســتفاده  ــکان دخال ــد، ام اســتفاده کرده ان
عوامــل بیگانــه را بــه حداقــل رســانده ایم و امنیــت 

کشــور نیــز مختــل نمی شــود.

اردکانیان: 
بزرگترین نیروگاه بادی کشور

 در میانه افتتاح می شود 

وزیـــر نیـــرو از افتتـــاح بزرگتریـــن نیـــروگاه 
ــن ۲.۵  ــت ۲۰ توربیـ ــه ظرفیـ ــور بـ ــادی کشـ بـ
مـــگاوات یعنـــی ۵۰ مـــگاوات در شهرســـتان 

ــر داد.  میانـــه خبـ
ـــر  ـــان وزی ـــا اردکانی ـــنیم، رض ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــت و  در  ـــت دول ـــت هیئ ـــیه نشس ـــرو در حاش نی
جمـــع خبـــرگاران، گفـــت: بـــا مصوبـــه دولـــت، 
ـــهری  ـــتایی و ش ـــالب روس ـــرکتهای آب و فاض ش
ـــن  ـــت ای ـــه زودی فعالی ـــده و ب ـــام ش ـــم ادغ ـــا ه ب
ــام  ــرکت انجـ ــک شـ ــب یـ ــرکت در قالـ دو شـ

ـــد. ـــد ش خواه
ــام  ــی ادغـ ــای اجرایـ ــه وی کارهـ ــه گفتـ بـ
ـــد  ـــد ش ـــاز خواه ـــده آغ ـــه آین ـــرکت ها از هفت ش
و پـــس از آن یـــک شـــرکت اقـــدام بـــه ارائـــه 

خدمـــات می کنـــد.
ــح  ــه تصریـ ــن زمینـ ــرو در ایـ ــر نیـ وزیـ
ــرعت دادن  ــرای سـ ــدام بـ ــن اقـ ــرد: ایـ کـ
از  اســـتفاده  و  روســـتاها  آبرســـانی  بـــه 
بهتـــر از همـــه امکانـــات موجـــود و منابـــع 
ـــرای  ـــه زودی ب ـــت. ب ـــده اس ـــام ش ـــی انج مال
ـــرکت  ـــای دو ش ـــه ج ـــرکت ب ـــک ش ـــاد ی ایج
در هـــر اســـتان تحـــت عنـــوان شـــرکت آب 
و فاضـــالب اســـتان اقـــدام می کنیـــم و بـــه 
ایـــن ترتیـــب، وظایـــف هـــر دو شـــرکت 
خواهـــد  یکپارچـــه  شـــهری  و  روســـتایی 

شـــد.
ــس  ــفر رئیـ ــه سـ ــاره بـ ــا اشـ ــان بـ اردکانیـ
ــه داد:  ــرقی ادامـ ــان شـ ــه آذربایجـ ــور بـ جمهـ
ــروگاه تاســـیس  ــفر، بزرگتریـــن نیـ در ایـــن سـ
ـــن  ـــت ۲۰ توربی ـــه ظرفی ـــور ب ـــادی کش ـــده ب ش
ـــتان  ـــگاوات در شهرس ـــی ۵۰ م ـــگاوات یعن ۲.۵ م

ــود. ـــاح می شـ ــه افتت میانـ
بـــه گفتـــه ایـــن مقـــام مســـئول، 96۰ 
میلیـــارد تومـــان بـــرای ایـــن نیـــروگاه ســـاخت 

داخـــل، ســـرمایه گذاری شـــده اســـت.
ـــه اجـــالس  ـــر داد ک ـــن خب ـــرو همچنی ـــر نی وزی
ــور  ــا کشـ ــادی بـ ــترک اقتصـ ــیون مشـ کمیسـ
ــا  ــه بـ ــال وقفـ ــد سـ ــد از چنـ ــتان بعـ تاجیکسـ
حضـــور وزیـــر آب و انـــرژی و نماینـــدگان ایـــن 

کشـــور در تهـــران برگـــزار می شـــود.

نماینـده مـردم تهـران، ری و شـمیرانات گفـت: 
احـزاب کـه فقـط بـرای روز خـوش انتخابات بـه ویژه 
پیـروز شـدن در انتخابـات و تصـرف کرسـی هـای 
قـدرت در قـوای مجریـه و مقننـه شـکل نگرفته انـد؛ 
بنابرایـن احـزاب بایـد در شـرایط سـخت بـه کمـک 

ملـت و نظـام بیاینـد. 
بـه گـزارش خانه ملـت، احمد مازنی، بـه نقش کم 
رنـگ احـزاب در شـکل گیری راهپیمایی هـای قانونی 
اشـاره کـرد و گفـت: ضعـف در عرصه هـای مختلـف 
ناشـی از کـم  کاری احـزاب بـوده، درسـت اسـت کـه 
احـزاب بـزرگ و قدرتمنـدی در کشـور نداریـم تـا 
بسـیار تاثیـر گذار باشـند، اما همین  تعـداد حزبی که 
آمـار و ارقـام می گوینـد، بیـش از ۲۰۰حزب هسـتند 

بایـد کارایی مناسـب خـود را نشـان دهند.
وی در ادامـه افـزود: بـه همـان اندازه که مـا برای 
وزیـر کشـور مسـولیت قائـل هسـتیم کـه چـرا در 
مسـئله گرانـی بنزیـن امنیـت کشـور را پیـش بینـی 
و تمهیـد مقدمـات نکردنـد ومی توانسـت بـه عنـوان 
رئیـس شـورای امنیـت کشـور بهتـر مدیریـت کنـد، 
پـس بـه همـان انـدازه هـم سـران احـزاب مسـئول 
هسـتند کـه چـرا اگر مسـئله ای بـرای کشـور بوجود 
می آیـد طرفـداران خـود را سـازماندهی نمی کننـد.

 احزاب موجود در کشور فعال نیستند
نماینـده مردم تهـران، ری و شـمیرانات اظهار کرد: 
مـا طرحـی کـه مربـوط بـه تجمعـات و راهپیمایی هـا 

بـوده را بـه مجلـس ارائه کردیم و کمیسـیون شـوراها 
هـم آن را تکمیـل کـرده و در حـال حاضـر در دسـتور 
کار صحـن قرار نگرفته اسـت؛ ناگفته نمانـد که در این 
طـرح هـم افـراد و هـم احـزاب نیاز بـه مجـوز ندارند و 
فقـط باید به وزارت کشـور اطالع رسـانی کننـد تا آنها 

بتواننـد حفاظـت و امنیـت افـراد را تامین کنند.
عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس تاکیــد کــرد: 
ــم،  ــی نداری ــن قانون ــا چنی ــه م ــر ک ــال حاض در ح
همیــن قانــون موجــود می گویــد احــزاب می تواننــد 
درخواســت تجمــع در حمایــت و یــا اعتــراض از 
چیــزی را داشــته باشــند؛ بنابرایــن ایــن ســوال 
ــام  ــن کار را انج ــزاب ای ــرا اح ــه چ ــود دارد ک وج

نمی دهنــد.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم بــه 
تاثیرگــذاری احــزاب در شــکل گیری راهپیمایی هــای 
قانونــی و مســالمت آمیز اشــاره و تصریــح کــرد: احزاب 
ــی  ــری در برپای ــتر و فعال ت ــرد بیش ــد کارک می توانن
راهپیمایی هــای قانونــی داشــته باشــند، امــا متاســفانه 
ــه نظــر  ــه ب ــد ک از ظرفیــت خــود اســتفاده نمی کنن
مــن بخشــی از آن مربــوط بــه خود سانســوری اســت؛ 
چــرا کــه می ترســند اگــر درخواســت مجــوز کننــد به 
آنهــا مجــوز داده نشــود یــا اگــر مجــوز بدهنــد بعــد از 
آن  همراهــی نکننــد و ایــن نگرانــی هایــی کــه بــی 

مــورد اســت، وجــود دارد.

ــرد:  ــح ک ــس تصری ــد مجل ــیون امی ــو فراکس  عض
احــزاب کــه فقــط بــرای روز خــوش انتخابــات بــه ویژه 
ــای  ــی ه ــرف کرس ــات و تص ــدن در انتخاب ــروز ش پی
قــدرت در قــوای مجریــه و مقننــه شــکل نگرفته انــد؛ 
بنابرایــن احــزاب بایــد در شــرایط ســخت بــه کمــک 

ملــت و نظــام بیاینــد.

 احزاب شناسنامه دار پا به میدان بگذارند
جناح هـای  در  افـراد  از  برخـی  از  انتقـاد  بـا  وی 
مختلـف اشـاره و اظهـار کـرد: ایـن نقـد بـه بعضـی از 
افـراد در جنـاح هـای مختلـف وجـود دارد بـه دلیلـی 
کـه تحـزب جا نیفتاده و نگاه تشـکیالتی بـر کار حاکم 
نیسـت؛ چـرا کـه بـه صورت فـردی حـاال یک نفـر در 
یـک نطق یـا چند نفر با یـک بیانیه مواضعـی را اتخاذ 

می کننـد کـه مواضـع آن جریـان نمی توانـد، باشـد.
مازنــی در ادامــه افــزود: احزابــی کــه شناســنامه دار 
هســتند پــا بــه میــدان بگذارنــد و مســئولیت بپذیرند 
و بگوینــد مــا در ایــن تصمیــم مخالفیــم و می خواهیم 
ــه  ــم ک ــان کنی ــکان بی ــالن م ــراض خــود را در ف اعت
ــم کاری  ــزاب ک ــا اح ــم در این ج ــر می کن ــن فک م

کردنــد و بایــد ایــن کاســتی را جبــران کننــد.
ــرد:  ــد ک ــران تاکی ــدگان ته ــع نماین ــو مجم عض
مــردم حــق دارنــد کــه بگوینــد، احــزاب فقــط مــا را 
در زمــان انتخابات هــا می خواهنــد کــه ایــن مســئله 
یــک ضعــف بشــمار مــی رود و بایــد درصــدد اصــالح 

آن برآینــد.

تشکل های سیاسی به کمک نظام بیایند

تازه های خبر تازه های خبر

نماینــده مــردم ربــاط  کریــم و بهارســتان 
ــد  ــران بای ــهر ته ــورای ش ــت: ش ــس گف در مجل
بــر  مبنــی  برســاند  تصویــب  بــه  را  طرحــی 
اینکــه عمــر وســایل نقلیــه ای کــه وارد شــهر 
ــا  ــد بیشــتر از ۱۰ ســال باشــد و  ی می شــود، نبای
ــتر در  ــی بیش ــدی و برق ــای هیبری ــه خودروه آنک

ــود.  ــتفاده ش ــت اس پایتخ
بــه گــزارش خانــه ملت، حســن نــوروزی ، با اشــاره 
بــه آلودگــی شــدید هــوای پایتخــت، گفــت: مجلــس 
شــورای اســالمی قانون هــوای پــاک را تصویــب کرده 

اســت امــا ایــن قانــون اجــرا نمی شــود.
ــتان در  ــم و بهارس ــاط  کری ــردم رب ــده م نماین
ــهر  ــورای ش ــزود: ش ــالمی اف ــورای اس ــس ش مجل
تهــران بــرای مقابلــه بــا معضــل آلودگــی هــوا بایــد 
طرحــی را بــه تصویــب برســاند مبنــی بــر اینکــه 
ــود،  ــهر می ش ــه وارد ش ــه ای ک ــایل نقلی ــر وس عم
نبایــد بیشــتر از ۱۰ ســال باشــد و  یــا آنکــه 
ــتر در  ــی بیش ــدی و برق ــای هیبری ــد خودروه بای

ــود. ــتفاده ش ــت اس پایتخ

وی ادامــه داد: متأســفانه بســیاری از خودروهــا 
مــورد  پایتخــت  در  کــه  موتورســیکلت هایی  و 
اســتفاده قــرار می گیرنــد، فرســوده و حتــی بــرای 
۴۰ ســال قبــل و روغن ســوخته هســتند و منجــر 
ــه  ــده اند ک ــوا ش ــدن ه ــالم ش ــاک و ناس ــه ناپ ب

ــه تصویــب برســد. ــاره ب ــی در ایــن ب ــد قانون بای
در  بهارسـتان  و  کریـم  ربـاط   مـردم  نماینـده 
مجلـس شـورای اسـالمی افـزود: همچنیـن اغلـب 
مراکـز ریخته گـری در تهـران و اطـراف آن، فاقـد 
فیلترینـگ هسـتند کـه شـورای شـهر تهـران باید 
مصوبـه ای در ایـن زمینـه به تصویب برسـاند مبنی 
بـر اینکـه تمامی مراکـز ریخته گری تهـران و حومه 
تهـران، فیلترینگ داشـته باشـند کـه از این طریق 

بخـش قابـل توجهـی از مشـکالت حـل می شـود.
نــوروزی تصریــح کــرد: همچنیــن برخــی 
از اتوبوس هــا و دیگــر وســایل حمــل و نقــل 
ــری  ــد تدابی ــه بای ــتند ک ــوده هس ــی فرس عموم
اتخــاذ شــود کــه وســایل حمــل و نقــل عمومــی 

ــود. ــان ش ــن آن ــد جایگزی جدی

معـــاون بهداشـــت وزیـــر بهداشـــت، درمـــان 
و آمـــوزش پزشـــکی گفـــت: تاکنـــون ۳۷ نفـــر 
ـــور  ـــزا در کش ـــاری آنفلوآن ـــه بیم ـــال ب ـــر ابت ـــر اث ب
ـــای  ـــاری ه ـــراد دارای بیم ـــن اف ـــد. ای ـــوت کردن ف

قلبـــی و تنفســـی بودنـــد. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، علیرضـــا رئیســـی 
چاقـــی  کنگـــره  برگـــزاری  حاشـــیه  در 
در  کـــه  متابولیـــک  هـــای  بیمـــاری  و 
بیمارســـتان میـــالد برگـــزار شـــد، در جمـــع 
خبرنـــگاران افـــزود: امســـال مـــوج آنفلوآنـــزا 
ـــای  ـــال ه ـــر از س ـــاه زودت ـــک م ـــور ی در کش
قبـــل  و از هفتـــه دوم مهرمـــاه آغـــاز شـــد 
و میـــزان ســـرعت شـــیوع ایـــن بیمـــاری 

ــت. ــده اسـ ــدید شـ شـ
وی اظهـــار داشـــت: افـــرادی کـــه بـــر اثـــر 
ابتـــال بـــه آنفلوآنـــزا امســـال در کشـــور جـــان 
ـــای  ـــاری ه ـــد، دارای بیم ـــت دادن ـــود را از دس خ

قلبـــی و تنفســـی بودنـــد.
رئیســـی بـــا بیـــان اینکـــه تزریـــق واکســـن 
ــروری  ــا ضـ ــروه هـ ــه گـ ــرای همـ ــزا بـ آنفلوآنـ

ــادران  ــد مـ ــرادی ماننـ ــه داد: افـ ــت، ادامـ نیسـ
بـــاردار، مبتالیـــان بـــه ســـرطان هـــا، بیمـــاران 
ـــه  ـــرادی ک ـــوی و اف ـــی، کلی ـــی، تنفس ـــن قلب مزم
دچـــار نقـــص سیســـتم ایمنـــی بـــدن هســـتند، 
بایـــد ایـــن واکســـن را تزریـــق مـــی کردنـــد و 
ــروری  ــوزان ضـ ــش آمـ ــودکان و دانـ ــرای کـ بـ

نبـــوده اســـت.
وی خاطرنشـــان کـــرد: بحـــث پیشـــگیری 
ــیار  ــزا بسـ ــه آنفلوآنـ ــدن بـ ــال نشـ ــرای مبتـ بـ
ــه  ــوزش بـ ــت آمـ ــت دارد و وزارت بهداشـ اهمیـ
عمـــوم مـــردم را از طریـــق مراکـــز بهداشـــتی، 
درمانـــی و پایـــگاه هـــای ســـالمت بـــرای همـــه 
ـــت. ـــرده اس ـــاز ک ـــاری آغ ـــن بیم ـــدن ای ـــر نش گی

ــورت  ــت در صـ ــن خواسـ ــی از والدیـ رئیسـ
ســـرما خـــوردن فرزندانشـــان، از فرســـتادن 
ـــت  ـــد و رعای ـــودداری کنن ـــه خ ـــه مدرس ـــا ب آنه
ـــوی  ـــه شستش ـــردی از جمل ـــت ف ـــول بهداش اص
ـــتراحت  ـــک و اس ـــا، زدن ماس ـــت ه ـــداوم دس م
کافـــی در صـــورت وجـــود بیمـــاری ضـــروری 

اســـت.

برای مقابله با آلودگی هوای تهران باید از 
خودروهای برقی استفاده شود

معاون وزیر بهداشت:

فوت شدگان آنفلوآنزا بیماران قلبی و تنفسی بودند

تازه های خبرتازه های خبر
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کاریکاتور

 استعفای حجتی قبل از استیضاح!

منبع: تسنیم

و سیاســت  ملــی  امنیــت  عضــو کمیســیون 
ــع  ــران را در مقط ــتیضاح وزی ــس، اس ــی مجل خارج
ــس  ــت: مجل ــت و گف ــور ندانس ــع کش ــی به نف کنون
ــن را  ــت بنزی ــم قیم ــاری ه ــه ی ــد ب ــت بای و دول
ــیب پذیر  ــار آس ــه اقش ــی کنندک ــکلی عملیات ــه ش ب
ــه اینکــه  ــد ن و کــم درآمــد، آســیب کمتــری ببینن
ــد.  ــه آســیاب دشــمن بریزن فرافکنــی کــرده و آب ب
ــن بیگی  ــل حسـ ــا، ابوالفضـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
اظهـــار داشـــت: بـــه عنـــوان نماینـــده  ســـه دوره 
مجلـــس همـــواره نگـــران برخـــی از حرکت هـــای 
ـــس  ـــر مجل ـــتم. اگ ـــالمی هس ـــورای اس ـــس ش مجل
در فصـــل بودجـــه و بـــر مبنـــای برنامـــه پنجـــم 
و ششـــم توســـعه، تصمیـــم بـــر افزایـــش قیمـــت 
حامل هـــای انـــرژی بـــه همـــان ۱۰ درصـــد 
می گرفـــت، امـــروز نیـــازی بـــه برگـــزاری جلســـه 
ـــه  ـــن ب ـــت بنزی ـــاره قیم ـــش یکب ـــوا و افزای ـــران ق س

ایـــن شـــکل نبـــود.
وی بــا بیــان اینکــه افزایــش تدریجــی قیمت هــا 
فشــار کمتــری بــر مــردم مــی آورد، افــزود: مجلــس 
ــه  ــد نقط ــه می توان ــن ک ــل و بنزی ــث گازوئی در بح
ــی  ــچ اقدام ــد، هی ــالمی باش ــوری اس ــوت جمه ق
ــوع ورود  ــه موض ــوا ب ــران ق ــه س ــال ک ــرد و ح نک
ــی در  ــل قبول ــا واکنــش غیرقاب ــس ب ــد، مجل کرده ان

ــد. ــت می کن ــیر حرک ــن مس ای

استیضاح وزیران در شرایط کنونی به نفع 
دشمنان است

حســن بیگی گفــت: هــر نــوع ســوال و اســتیضاح 
از وزیــران، در شــرایط کنونــی بــه نفــع آمریکایی هــا 

و دشــمنان جمهــوری اســالمی اســت. ضمــن اینکــه 
ــد  ــد؛ نمی خواهن ــور را می خواهن ــالح ام ــت اص مل
کــه مجلــس مشــکالت را بــر گــردن دولــت بینــدازد، 
دولــت نیــز بــه گــردن قــوه قضائیــه و دســتگاه قضــا 
نیــز بــه گــردن مجلــس بینــدازد و یکدیگــر را متهــم 

کننــد.
ــوا در  ــران ق ــره س ــرد: باالخ ــان ک وی خاطرنش
ــرایط  ــن ش ــد؛ در ای ــی گرفته ان ــه ای تصمیم جلس
ــور  ــه به ط ــت ک ــن اس ــد ای ــس مانن ــت مجل حرک
ــد از  ــده و ۵۱ درص ــس آم ــه مجل ــی ب ــال طرح مث
نماینــدگان بــه آن طــرح رای مثبــت داده  و ۴9 
ــر  ــد ه ــن ۴9 درصــد نبای ــد.  ای درصــد رای نداده ان
جایــی کــه می رونــد مخالفــت خــود را بیــان کننــد 
ــط،  ــون و ضواب ــوب قان ــس در چارچ ــه مجل ــرا ک چ

ــت. ــرده اس ــب ک ــی تصوی قانون

باید در جهت کاهش آسیب مردم از 
افزایش قیمت بنزین اقدام کرد

ــفانه  ــروز متاس ــت: ام ــار داش ــی اظه ــن بیگ حس
بــا  اســت.  احساســی  واکنش هــا  از  بســیاری 
ــی در  ــوال پ ــا س ــتیضاح و ی ــی همچــون اس اقدامات
پــی و بی مــورد از وزیــران نهایتــا می تــوان بــه 
ــا دولــت  مــردم گفــت کــه فرضــا مجلــس خــوب ی
ــد  ــا قــوه قضاییــه خــوب و مجلــس ب ــد اســت و ی ب

ــت. اس
ــرد: در  ــان ک ــان خاطرنش ــردم دامغ ــده م نماین
ــک  ــا کم ــد ب ــت بای ــس و دول ــع، مجل ــن مقط ای
ــی  ــکلی عملیات ــه ش ــن را ب ــت بنزی ــر قیم یکدیگ
کننــد کــه اقشــار آســیب پذیر و کــم درآمــد، 
آســیب کمتــری ببیننــد نــه اینکــه فرافکنــی کــرده 

ــد. ــمن بریزن ــیاب دش ــه آس و آب ب

از تخریب یکدیگر دشمن سود می برد
بــه  همــواره  کــرد:  تاکیــد  بیگــی  حســن 
ــه  ــم ک ــوان می کن ــز عن ــس نی ــم در مجل همکاران
االن نبایــد هیــچ وزیــری را اســتیضاح کــرد چــرا کــه 
ــرای ایجــاد آرامــش در  ــذا ب وزرا مقصــر نیســتند. ل
کشــور بایــد بــه مــردم خدمــات برســانیم. مطمئنــا 
مــردم نیــز بــه دنبــال ایــن نیســتند کــه مــا یکدیگــر 
را تخریــب کنیــم چــرا کــه از ایــن وضعیــت فقــط 

ــد. ــود می برن ــمنان س دش
سیاســت  و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  عضــو 
ــا  ــدید تحریم ه ــه تش ــاره ب ــا اش ــس ب ــی مجل خارج
ــات  ــه اقدام ــت: اینگون ــده گف ــاالت متح ــوی ای از س
ــث  ــه بح ــه بهان ــکا ب ــا و آمری ــود اروپ ــث می ش باع
هســته ای و بــا همــه تــوان مقابــل جمهوری اســالمی 
ــه اســت چــرا  ــه بحــث هســته ای بهان بایســتند. البت
ــد. ــا کنی ــه را ره ــد منطق ــد بای ــا می گوین ــه آنه ک

دشمن درپی براندازی نظام است
حســن بیگــی افــزود: امــروز اگــر منطقــه را رهــا 
ــال  ــد و بعــد دنب ــان می آین ــه ســراغ خودم ــم ب کنی
تجزیــه و برانــدازی می رونــد. کمــا اینکــه دیدیــم در 
اعتراضــات اخیــر در کشــور، اشــرار، ســلطنت طلبان 
و منافقیــن بــا ســوء اســتفاده از شــرایط چــه 

ــد. ــور وارد کردن ــر کش ــنگینی ب ــارات های س خس
ــت و  ــال عدال ــه دنب ــد ب ــرد: بای ــح ک وی تصری
ــه  ــیم و ب ــر باش ــد و موث ــای مفی ــرای برنامه ه اج
مــردم خدمــت و بــه دولــت کمــک کنیــم و فراموش 
ــت  ــه دول ــه زدن ب ــف و لطم ــه از تضعی ــم ک نکنی
ــد. ــم دی ــیب خواهی ــان آس ــده خودم ــا در آین قطع

نماینده مجلس:

 استیضاح وزیران در مقطع کنونی به نفع کشور نیست

ــا  ــس ب ــه مجل ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
بیــان اینکــه دولــت و مجلــس موضوعــات سیاســی 
ــن  ــت: ای ــد، گف ــره زده ان ــادی ِگ ــد اقتص ــه رون را ب
هــزار   9۰ ایجــاد  موجــب  سیاســی  رفتارهــای 

ــد.  ــور ش ــان در کش ــه پنه ــان یاران ــارد توم میلی
بــه گــزارش مهــر، محمــد حســینی دربــاره 
ــاده  ــس در م ــت : مجل ــن، گف ــش قیمــت بنزی افزای
ــرده  ــف ک ــت را مکل ــعه دول ــه ششــم توس ۳9 برنام

ــه  ــن را ب ــت بنزی ــال ۱۴۰۰ قیم ــان س ــا پای ــود ت ب
قیمــت فــوب خلیج فــارس نزدیــک کنــد امــا دولــت 

ــرد. ــم کاری ک ــه ک ــن زمین در ای
ــنهاد  ــه بار پیش ــه س ــم اینک ــزود: علی رغ وی اف
افزایــش قیمــت بنزیــن از ســوی دولــت بــه مجلــس 
ــس  ــط مجل ــنهاد توس ــن پیش ــار ای ــد، دوب ــه ش ارائ
ــات  ــل انتخاب ــه دلی ــم ب ــار ه ــد و یکب ــی ش منتف
ریاســت جمهــوری، دولــت افزایــش قیمــت بنزیــن 

ــت. ــل گذاش را معط
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس 
مجلــس  و  دولــت  متأســفانه  اینکــه  بیــان  بــا 
ــد اقتصــادی کشــور  ــه رون ــات سیاســی را ب موضوع
ــروز  ــه ام ــه ای ک ــرد: هزین ــد ک ــد، تاکی ــره زده ان ِگ
ــه  ــم، نتیج ــن پرداختی ــت بنزی ــش قیم ــرای افزای ب
تصمیم گیری هــای غیرعقالیــی دولــت و مجلــس 

ــود. ب
حســینی گفــت: اگــر امــروز مقــام معظــم رهبری 
ــه  ــد، ب ــت می کنن ــن حمای ــت بنزی ــش قیم از افزای
ایــن دلیــل اســت کــه ایــن احتمــال وجــود دارد کــه 
ــدداً  ــس، مج ــات مجل ــل انتخاب ــه دلی ــدگان ب نماین
ــن  ــد اصــالح قیمتــی را متوقــف کننــد؛ ای ــن رون ای
ــاد  ــب ایج ــی موج ــی و غیرعقالی ــای سیاس رفتاره
9۰ هــزار میلیــارد تومــان یارانــه پنهــان در کشــور و 

ــرا شــده اســت. ــر شــدن ســفره فق کوچک ت
ــت و  ــی دول ــار غیرعقالی ــرد: رفت ــح ک وی تصری
مجلــس موجــب تحمیــل چنیــن شــوک قیمتــی بــه 

کشــور شــد.
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس 
ــه صــورت  ــد از ســال 9۲ ب ــت بای ــد کــرد: دول تأکی
پلکانــی قیمــت بنزیــن را افزایــش مــی داد، در 
ــن موضــوع  ــی ای ــه راحت ــردم ب ــن شــرایطی م چنی
درآمــدی  پاییــن   دهک هــای  می پذیرفتنــد،  را 
ــه  ــه ب ــت یاران ــیوه پرداخ ــدند و ش ــناخته می ش ش

ــود. ــخص ب ــا مش آنه
حســینی گفــت: در صورتــی کــه شــیوه پلکانــی 
همچنــان اجــرا می شــد، ســازوکارهای کاهــش 
مصــرف و ســرمایه گذاری در بخــش انــرژی نیــز 

اعمــال می شــد.

حسینی:

دولت و مجلس با سیاسی کاری۹۰ 
هزار میلیارد یارانه پنهان ایجادکردند

دبیــر شــورای نگهبــان بــا بیــان اینکــه هــر کــس 
قصــد ثبت نــام دارد خــوب قانــون را مطالعــه کــرده 
و از شــرایط ثبت نــام آگاه شــود، گفــت: آنهایــی کــه 
شــرایط قانونــی را دارنــد بــرای نمایندگــی ثبت نــام 
کننــد؛ افــرادی کــه آلــوده بــه فســادند بایــد بداننــد 

مجلــس جــای آن هــا نیســت. 
بــه گــزارش فــارس،  آیــت اهلل احمــد جنتــی 
ــا  ــورا ب ــن ش ــه ای ــان در جلس ــورای نگهب ــر ش دبی
ــاد  ــکیل نه ــت: تش ــیج گف ــه بس ــت هفت گرامیداش
مقــدس بســیج از ابتــکارات حضــرت امــام خمینــی 
ــخ  ــول تاری ــه در ط ــجره طیب ــن ش ــت و ای )ره( اس
و در عرصه هــای گوناگــون همچــون ۸  انقــالب 
ــی،  ــران امنیت ــا بح ــه ب ــدس، مقابل ــاع مق ــال دف س
ــیل و  ــر س ــی نظی ــات طبیع ــانی در اتفاق خدمت رس
زلزلــه همــواره کنــار مــردم و پیشــگام بــوده اســت.

ــور  ــر در کش ــوب های اخی ــه آش ــه ب وی در ادام
ــا،  ــم تخریب ه ــت: حج ــار داش ــرد و اظه ــاره ک اش
شــدت خشــونت و اعمــال تروریســتی و میــزان 
ــط  ــور توس ــردم و کش ــوال م ــه ام ــارت وارده ب خس
ــون  ــران همچ ــمنان ای ــت دش ــوب گران و حمای آش
ــر  ــه بیانگ ــه و هم ــا، هم ــرائیل از آنه ــکا و اس آمری
ایــن مســأله اســت کــه طراحــی و برنامه ریــزی ایــن 
ــه در  ــه البت ــود ک ــده ب ــام ش ــل انج ــات از قب اتفاق
ــر  ــه افزایــش قیمــت بنزیــن زودت بســتر اعتــراض ب

ــد. ــی ش عملیات

آیــت اهلل جنتــی تأکیــد کــرد: البتــه حضــور 
مــردم در راهپیمایی هــای خودجــوش در شــهر های 
مختلــف کشــور و تالش هــای دســتگاه های انتظامــی 

ــت. ــاکام گذاش ــمنان را ن ــی دش ــی طراح و امنیت
قدردانــی  ضمــن  نگهبــان  شــورای  دبیــر 
و  نهاد هــا  و  انتظامــی  نیــروی  تالش هــای  از 
و  شناســایی  بــرای  اطالعاتــی  دســتگاه های 
دســتگیری عامــالن و سرشــبکه های ایجــاد آشــوب 
در کشــور، از ایــن نهاد هــا خواســت بــا دقــت 
ــدام  ــرض از اغتشاشــگر اق ــک معت ــه تفکی نســبت ب

ــد. کنن
وی در عیــن حــال متذکــر شــد: البتــه مســئوالن 
می توانســتند بــه شــیوه بهتــری دربــاره طــرح 
ــی  ــکار عموم ــانی و اف ــوخت اطالع رس ــش س افزای
ــا  ــد؛ ب ــن کار نش ــفانه ای ــه متأس ــد ک ــاع کنن را اقن
ایــن حــال تمــام دقــت و تــالش خــود را بکننــد تــا 

ــع شــود. ــن طــرح مرتف ــی ای اشــکاالت اجرای
افزایــش  از  افــزود: گزارش هــای میدانــی  وی 
ــی  ــردم و در پ ــای ضــروری م قیمــت برخــی کاال ه
آن احتــکار برخــی اقــالم از ســوی عــده ای ســودجو 

حکایــت دارد کــه مســئوالن بایــد مراقبــت و نظــارت 
ــرود. ــاال ن ــا ب ــا قیمت ه جــدی داشــته باشــند ت

از ســخنان خــود  جنتــی در بخشــی دیگــر 
بــا اشــاره بــه انتخابــات پیــش رو یــادآور شــد: 
ــات  ــا انتخاب ــد ت ــالش کنن ــد ت ــئوالن بای ــه مس هم
ــور  ــا حض ــالم و ب ــته، س ــون گذش ــفندماه همچ اس

ــود. ــزار ش ــردم برگ ــترده م گس
وی افــزود: از ابتــدای هفتــه آینــده ثبت نــام 
ــود و  ــاز می ش ــس آغ ــی مجل ــان نمایندگ از داوطلب
ــام  ــه هرکــس قصــد ثبت ن ــم ک ــه می کن ــن توصی م
ــرایط  ــرده و از ش ــه ک ــون را مطالع ــوب قان دارد خ

ثبت نــام آگاه شــود.

گالیه از مجلس بدلیل کنارگذاشتن 
»اصالح قانون انتخابات«

ــی  ــرد: آن های ــح ک ــان تصری ــورای نگهب ــر ش دبی
ــزه ای  ــی را داشــته باشــند و انگی ــرایط قانون ــه ش ک
جــز خدمــت و رفــع مشــکل مــردم را ندارنــد بــرای 
نمایندگــی ثبت نــام کننــد و افــرادی کــه آلــوده بــه 
ــد  ــد بدانن ــد بای ــوء دارن ــای س ــادند و انگیزه ه فس

مجلــس جــای آن هــا نیســت.
ــتن  ــار گذاش ــاد از کن ــا انتق ــه ب ــی در ادام جنت
ــس  ــتور کار مجل ــات از دس ــون انتخاب ــه قان اصالحی
ــس  ــرد: از مجل ــد ک ــته، تأکی ــای گذش ــی روز ه ط
بــرای  اهتمــام ویــژه ای  گالیــه دارم کــه چــرا 
تصویــب و بــه ســرانجام رســاندن ایــن طــرح نــدارد 
در حالــی کــه در صــورت تصویــب ایــن طــرح بخــش 
قابــل توجهــی از مشــکالت و نواقــص فعلــی قانــون 

ــود. ــل می ش ــات ح انتخاب

ــروج  ــاد از خ ــن انتق ــن ضم ــه چی ــور خارج ــر ام ــاون وزی مع
ــاله هســته ای  ــد مس ــرد بای ــد ک ــام تاکی ــکا از برج ــه آمری یکجانب
ــم.  ــع برگردانی ــق جام ــیر تواف ــه مس ــت ب ــرع وق ــران را در اس ای

بــه گــزارش ایرنــا، چــن شــیاودونگ در آییــن افتتــاح کنفرانــس 
ــاره  ــخ نشــان داده اســت پ ــزود: تاری ــه در پکــن اف ــح خاورمیان صل
کــردن توافــق هســته ای ایــران و اعمــال فشــار شــدید یــک جانبــه 
بــر تهــران نــه تنهــا کارســاز نیســت بلکــه نتایــج معکــوس هــم بــه 

دنبــال خواهــد داشــت.
کنفرانـس صلـح خاورمیانه تحـت عنـوان »امنیـت در خاورمیانه 
تحـت شـرایط جدیـد: چالـش هـا و چشـم اندازهـا« توسـط وزارت 
امـور خارجـه چیـن و بـا حضـور مهمانانی از اروپـا، آمریکا و آسـیا از 
جملـه جمهـوری اسـالمی ایـران در پکـن آغـاز شـد و تا پنجشـنبه 

ادامـه دارد.
معــاون وزیــر امــور خارجه چیــن در بخــش دیگری از ســخنانش 
افــزود: خاورمیانــه بخــش مهمــی از ادغــام و تعامــل چیــن بــا جهان 
ــا،  ــه از آرزوه ــدار در خاورمیان ــعه پای ــت و توس ــح، امنی ــت صل اس

منافــع و مســئولیت هــای چیــن اســت.

ــح  ــی صل ــر خیل ــال حاض ــه در ح ــای خاورمیان ــت: فض او گف
آمیــز نیســت و موضوعــات تنــش زا یکــی پــس از دیگــری ظهــور 
مــی کنــد آشــفتگی سیاســی و معضــالت امنیتــی در بســیاری از 

ــان برجســته اســت. ــه همچن کشــورهای منطق
چـن تصریـح کـرد: عـالوه بـر توسـعه تکاملـی، تضادهـای ذاتی 
ماننـد جغرافیـا، قومیـت و فرقـه هـا در خاورمیانـه،  ایـاالت متحده 
تنهـا ابرقـدرت جهـان و تنهـا کشـوری اسـت کـه تاثیـر مهمـی در 
خاورمیانـه دارد و ضعیـف و یک جانبه بودن سیاسـت های آمریکا از 
دالیـل برجسـته معضالت امنیتـی فعلی در منطقه خاورمیانه اسـت.

دســتیار وزیــر خارجــه چیــن گفــت خاورمیانــه ناامــن اســت و 
ــح،  ــس صل ــن کنفران ــی از ای ــا میزبان ــدارد چیــن ب ــح ن جهــان صل
امیــدوار اســت بســتر مفیــدی را بــرای همــه طــرف هــا فراهــم کند 
تــا ایــده هــای جدیــدی را گشــوده و راه هــای جدیــدی را در زمینــه 

حکمرانــی امنیتــی در خاورمیانــه کشــف کنــد.
ــت در  ــاد امنی ــرای ایج ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب ــام چین ــن مق ای
خاورمیانــه، چنــد جانبــه گرایــی بایــد پایــه و اســاس باشــد افــزود: 
واقعیــت هــا ثابــت کــرده اســت کــه هیــچ راهــی بــرای یکجانبــه 
گرایــی وجــود نــدارد فقــط بــا پایبنــدی بــه چنــد جانبــه گرایــی 
ــه  ــه،  وحــدت، توجــه ب ــا اقدامــات یــک جانب و مخالفــت قاطــع ب
ــتباهات  ــم اش ــی توانی ــح م ــاع از صل ــر و دف ــای یکدیگ ــی ه نگران
را اصــالح، آنهــا را متوقــف و بحــران را بــه فرصــت تبدیــل کنیــم.

دســتیار وزیــر خارجــه چیــن از ایجــاد امنیــت در خاورمیانــه بــه 
ــرد و  ــاد ک ــری از رواج تروریســم ی ــرای جلوگی ــی ب ــوان تضمین عن
گفــت: تروریســم ســرطانی اســت کــه جامعــه را از بیــن مــی بــرد و 
بــه کل جهــان آســیب مــی رســاند جامعــه جهانــی بایــد در مبــارزه 
ــه  ــی هــای کشــورهای خاورمیان ــه نگران ــت ب ــه دق ــا تروریســم ب ب

ــرای  ــی خــود را ب ــا توانای ــد ت ــا کمــک کن ــه آنه ــد و ب ــوش ده گ
مقابلــه بــا تروریســم بــه طــور موثــری بهبــود بخشــند.

چــن گفــت: چیــن همیشــه در کنــار کشــورها و مردمــان 
ــظ  ــرای حف ــه ای ب ــی وقف ــای ب ــالش ه ــتاده و ت ــه ایس خاورمیان
عدالــت،  صلــح و ثبــات منطقــه ای انجــام داده اســت و همچنــان 
ــدار  ــع و پای ــترک، جام ــی مش ــوم امنیت ــک مفه ــت از ی ــه حمای ب

ــت. ــه اس ــه پرداخت ــائل خاورمیان ــل مس ــرای ح ب
ــط  ــای ذیرب ــرف ه ــه ط ــا هم ــت ب ــل اس ــن مای ــت: چی او گف
ــعه  ــظ توس ــازنده ای در حف ــش س ــد نق ــا بتوان ــد ت ــکاری کن هم
ــرای  ــی ب ــاختن جهان ــد و در س ــته باش ــه داش ــدار در خاورمیان پای

ــد. ــته باش ــری داش ــش موث ــی نق ــت جهان ــدار و امنی ــح پای صل
ــات  ــی مطالع ــی آکادم ــه میزبان ــه ب ــح خاورمیان ــس صل کنفران
بیــن المللــی وزارت امــور خارجــه چیــن برگــزار شــده و ۲۰۰ تــن از 
مقامــات و دیپلمــات هــا، کارشناســان و نمایندگانــی از بیــش از ۳۰ 

کشــور خاورمیانــه و جهــان در آن شــرکت دارنــد.
تمرکـز ایـن کنفرانس بـر انصاف و عدالت منطقـه ای، چند جانبه 

گرایـی، توسـعه برای امنیـت و گفت و گو میان تمدن ها اسـت.

آیت اهلل جنتی:

 جای افراد آلوده به فساد در مجلس نیست

برجام باید به مسیر توافق جامع برگردد

در دیدار ظریف با رئیس دفتر
 سیاسی طالبان در تهران چه گذشت؟ 

وزیــر امــور خارجــه کشــورمان بــا رییــس دفتــر 
سیاســی طالبــان و ســایر اعضــای دفتــر سیاســی و 

هیــات مذاکــره کننــده طالبــان دیــدار کــرد. 
ــدار  ــگاران جــوان، دی ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
ــی  ــر سیاس ــس دفت ــا  ریی ــف ب ــواد ظری ــد ج محم
ــات  ــی و هی ــر سیاس ــای دفت ــایر اعض ــان و س طالب
ادامــه تالش هــای  در  طالبــان  کننــده  مذاکــره 
ایــران بــرای بازگشــت صلــح و ثبــات بــه افغانســتان 
و دیدارهــای مســئوالن و نماینــده ویــژه وزیــر امــور 
ــه  ــف افغانســتان از جمل ــات مختل ــا مقام ــه ب خارج
ــات  ــی، هی ــات اجرای ــس هی ــور، ریی ــس جمه ری
ــر و  ــخصیتهای موث ــادی و ش ــران جه ــح، رهب صل

ــد. ــام ش ــتان انج ــوالت افغانس ــذار در تح ــر گ تاثی
طرفهــای  ترغیــب  دیــدار  ایــن  از  هــدف 
افغانســتانی بــه گفــت وگوهــای بیــن االفغانــی 
ــق  ــائل از طری ــل مس ــن راه ح ــه یافت ــویق ب و تش
ــرای  ــان ب ــای افغ ــام نیروه ــت از تم ــی حمای رایزن
یافتــن فصــل مشــترک همــکاری در بیــرون رفتــن 
نیروهــای خارجــی از افغانســتان و امنیت افغانســتان 
ــت. ــوده اس ــی ب ــای خارج ــروج نیروه ــس از خ پ

ــر  ــد ب ــزار ش ــران برگ ــه در ته ــدار ک ــن دی در ای
آمادگــی جمهــوری اســالمی ایــران بــرای مســاعدت 
بــه شــکل گیــری و تقویــت گفتگوهــای بیــن 
ــای  ــام نیروه ــت و تم ــارکت دول ــا مش ــی ب االفغان
موثــر سیاســی و اعــالم آمادگــی تهــران بــرای 
ــا  ــی ب ــادی و فرهنگ ــای اقتص ــترش همکاریه گس
کشــور و مــردم افغانســتان بــر اســاس منافــع 

ــد. ــد ش ــایگی تاکی ــترک همس مش

سعیدی: 
آمار درستی برای پرداخت کمک 

هزینه معیشتی وجود ندارد 

یــک عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: 
ــتی  ــه معیش ــک هزین ــت کم ــرای پرداخ ــت ب دول
ــرد.  ــایی می ک ــد را شناس ــراد نیازمن ــد اف ــدا بای ابت
بــه گــزارش ایلنــا، زهــرا ســعیدی مبارکــه، درباره 
این کــه اعــالم شــده اســت کمــک هزینــه معیشــتی  
همانطــور کــه گفتــه شــده بــود پرداخــت شــده امــا 
بســیار از افــراد اذعــان می کننــد برای شــان مبلغــی 
پرداخــت نشــده اســت، گفــت: طــرح پرداخــت 
کمــک هزینــه معیشــتی اساســاً مشــکل زیرســاختی 
دارد و آمــار افــراد واجــد شــرایط در آن بــه درســتی 

لحــاظ نشــده اســت.
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  عضــو  ایــن 
شــورای اســالمی ادامــه داد: حتــی امــروز مشــاهده 
ــه  ــت یاران ــتحقاق دریاف ــه اس ــرادی ک ــم اف می کنی
۴۵ هــزار تومانــی دارنــد بــه دلیــل این کــه شــرایط 
ــت  ــدارد آن را دریاف ــود ن ــخصی وج ــط مش و ضواب

نمی کننــد.
وی ادامــه داد:  مراجعینــی نــزد مــا می آینــد 
کاری  برای شــان  کــه  می کننــد  درخواســت  و 
انجــام دهیــم نامــه زدیــم و درخواســت دادیــم کــه 
یارانه شــان پرداخــت شــود امــا متاســفانه بــه دلیــل 
ــام  ــت ن ــرای ثب ــتی ب ــزم درس ــوز مکانی ــه هن آن ک

ــده اند. ــت نش ــه دریاف ــق ب ــم موف نداری
نماینــده مــردم مبارکــه تاکیــد کــرد: زیرســاخت 
هزینــه  کمــک  اینکــه  بــرای  درســتی  آمــار  و 
ــدارد،  ــراد پرداخــت شــود وجــود ن ــه اف معیشــتی ب
ــال  ــراد درح ــم یکســری اف ــروز مشــاهده می کنی ام
ــد و در  ــه آن ندارن ــازی ب ــه نی ــتند ک ــت هس دریاف
ــت هســتند و  ــه مســتحق دریاف ــرادی ک ــل  اف مقاب

ــد. ــد مانده ان ــاز دارن نی
ــار  ــد آم ــدا بای ــت ابت ــرد: دول ــان ک وی خاطرنش
و اطالعــات افــراد نیازمنــد را مشــخص می کــرد 

ــی زد. ــن کار م ــه ای ــت ب ــپس دس س
ــد  ــده مجلــس شــورای اســالمی تاکی ــن نماین ای
ــک  ــا ی ــود م ــفاف ش ــد ش ــوع بای ــن موض ــرد: ای ک
طــرح هــم دربــاره اش ارائــه کرده ایــم کــه امیــدوارم 

نتیجــه بدهــد.

خادمی:
دولت به مجلس درباره»بنزین« 

شبیخون زد

عضـــو کمیســـیون انـــرژی مجلـــس بـــا بیـــان 
اینکـــه دولـــت بـــه مجلـــس در ماجـــرای بنزیـــن 
شـــبیخون زد،گفت:انتظـــار داشـــتیم الریجانـــی از 
ـــت  ـــش قیم ـــدم افزای ـــورد ع ـــدگان در م ـــر نماین نظ
بنزیـــن حمایـــت کنـــد امـــا او نظـــر مجلـــس را 

منتقـــل نکـــرد.
بــه گــزارش مهــر، هدایــت اهلل خادمــی، در 
خصــوص مشــکالت حــوزه بنزیــن گفــت: مشــکالت 
حــوزه بنزیــن و خــام فروشــی نفــت ناشــی از 
مدیریــت  عــدم  اســت،  نفــت  وزارت  مدیریــت 
ــا  ــه کشــور م ــده اســت ک ــت موجــب ش ــق نف دقی
ــه کشــوری تــک محصولــی و خــام فــروش و وارد  ب

ــود. ــل ش ــن تبدی ــده بنزی کنن
ــا  ــال 9۲ ب ــد از س ــت بای ــرد: دول ــح ک وی تصری
شــیب مالیــم قیمــت بنزیــن را افزایــش مــی داد کــه 
ــت  ــا دول ــود ام ــور وارد نش ــه کش ــی ب ــوک تورم ش
طــی ســال هــای گذشــته دســت روی دســت 
ــن را ۳۰۰  ــت بنزی ــاره قیم ــک ب ــه ی ــته و ب گذاش

ــش داد. ــر افزای براب

»الریجانی« نظر مجلس را به شورای 
هماهنگی اقتصادی منتقل نکرد

عضـــو کمیســـیون انـــرژی مجلـــس بـــا بیـــان 
اینکـــه دولـــت بـــه مجلـــس در ماجـــرای بنزیـــن 
ــای  ــتیم آقـ ــار داشـ ــت: انتظـ ــبیخون زد، گفـ شـ
ـــورد  ـــس در م ـــدگان مجل ـــر نماین ـــی از نظ الریجان
ـــا  ـــد ام ـــت کن ـــن حمای ـــت بنزی ـــش قیم ـــدم افزای ع
رئیـــس مجلـــس نظـــر مجلـــس را بـــه شـــورای 
ـــدی  ـــش ۳۰۰ درص ـــداد. افزای ـــال ن ـــی انتق هماهنگ
ـــورم در  ـــدید ت ـــش ش ـــب افزای ـــن موج ـــت بنزی قیم

کشـــور شـــده اســـت.
خادمــی اظهارداشــت: وزارت نفــت در زمینــه 
سیاســتگذاری افزایــش قیمــت بنزیــن مقصــر اســت 
ــس  ــوص در مجل ــن خص ــد در ای ــت بای ــر نف و وزی

ــد. ــخگو باش پاس

طرح افزایش قیمت بنزین باید با 
برنامه ریزی بهتری انجام می شد 

ــان  ــا بی ــس ب ــی مجل ــیون اجتماع ــو کمیس عض
اینکــه بایــد طــرح افزایــش قیمــت بنزیــن بــا 
گفــت:  می شــد،  انجــام  بهتــری  برنامه ریــزی 
ــه  ــی ک ــا تورم ــم ام ــران کنی ــن را گ نمی شــود بنزی
بــه دنبــال آن ایجــاد می شــود را مدنظــر قــرار 

ــم.  ندهی
ــده  ــودرزی نماین ــاس گ ــارس، عب ــزارش ف ــه گ ب
ــا  ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــرد در مجل ــردم بروج م
ــر  ــت: مگ ــن گف ــت بنزی ــش قیم ــه افزای ــاره ب اش
ــل  ــه حمل ونق ــود و کرای ــران ش ــن گ ــود بنزی می ش

ــد.  ــر نکن تغیی
و  قیمــت  افزایــش  طــرح  بایــد  افــزود:  وی 
اجــرا  برنامه ریــزی  بــا  بنزیــن  ســهمیه بندی 
می شــد. در ســال ۸9 دولــت بــا تمــام اصنــاف 
ــه  ــا ب ــه آنهــا اجــازه داد ت نشســت برگــزار کــرد و ب
میــزان مشــخصی بــه دنبــال افزایــش قیمــت بنزیــن 
افزایــش قیمــت داشــته باشــند و بــرای گرانــی 
بنزیــن بــا مــردم صحبــت شــد امــا در دولــت فعلــی 
ــی  ــدون هیــچ اطــالع قبل ــم کــه یــک شــبه ب دیدی

بنزیــن گــران و ســهمیه بندی شــد.
ــورای  ــس ش ــی مجل ــیون اجتماع ــو کمیس عض
اســالمی اظهــار داشــت: بایــد طــرح افزایــش قیمــت 
ــود  ــد. نمی ش ــام می ش ــزی انج ــا برنامه ری ــن ب بنزی
بنزیــن را گــران کنیــم امــا تورمــی کــه بــه دنبــال 

ــم.  ــرار ندهی ــر ق ــود را مدنظ ــاد می ش آن ایج
ـــود  ـــن ب ـــر ای ـــرد: بهت ـــودرزی خاطرنشـــان ک گ
ــای  ــی و حوزه هـ ــهمیه ای تاکسـ ــن سـ ــه بنزیـ کـ
حمـــل بـــار گـــران نمی شـــد و آنهـــا بنزیـــن 
ـــان  ـــزار توم ـــری ه ـــت لیت ـــا قیم ـــود را ب ـــهمیه خ س
دریافـــت می کردنـــد و اینگونـــه می شـــد از تـــورم 

جلوگیـــری کـــرد. 
 گرانــی و ســهمیه بندی یــک شــبه بنزیــن 
ــور  ــه ط ــته و ب ــی داش ــادی را در پ ــای زی واکنش ه
خــاص تعــداد قابــل توجهــی از نماینــدگان مجلــس 
ضمــن اعتــراض بــه نحــوه اجــرای افزایــش قیمــت 
ــت  ــر قیم ــی ب ــن گران ــر ای ــه تأثی ــبت ب ــن نس بنزی

ــد. ــدار داده  ان ــازار هش ــا در ب کااله



پنج شنبه 07 آذر ماه 98- سال ششم - شماره 622 3روزنامه سراسری عجب شیر  
شرکت های دولتی

 ۰.25 درصد مالیات دادند 

ــرکت ها و  ــه ش ــارف بودج ــع و مص ــات مناب جزئی
ــه  ــی در 6 ماه ــی دولت ــات انتفاع ــا و موسس بانک ه
ــت  ــه نخس ــد در نیم ــان می ده ــال نش ــت س نخس

ــد.  ــات دادن ــا ۰.۲۵ درصــد مالی ــاری تنه ــال ج س
ــش  ــرد ش ــت عملک ــارس، وضعی ــزارش ف ــه گ ب
شــرکت های  بودجــه  مصــارف  و  منابــع  ماهــه 
ــه  ــی وابســته ب ــا و مؤسســات انتفاع ــی، بانک ه دولت
ــزار و ۷۰۳  ــر ۸69 ه ــغ ب ــد بال ــان می ده ــت نش دول
میلیــارد تومــان منابــع حاصــل شــد. همچنین ســهم 
ــان اســت. ــارد توم ــزار و ۵۱9 میلی ــا ۷۸۵ ه درآمده

ــن  ــارف در ای ــع و مص ــات مناب ــاس جزئی ــر اس ب
ــات  ــا و مؤسس ــی، بانک ه ــرکت های دولت ــدت ش م
ــزار و ۸۲۸  ــز ه ــات و نی ــان مالی ــارد توم ۱96۸ میلی
ــژه را پرداخــت  میلیــارد تومــان ۵۰ درصــد ســود وی
ــه  ــده در نیم ــت ش ــات پرداخ ــبت مالی کرده اند.نس

ــا ۰.۲۵ درصــد اســت. ــه درآمده ــال ب نخســت س
ســوی  از  خزانــه  بــه  واریــزی  ســهام  ســود 
ــود. در نیمــه  شــرکت ها نیــز ۸۲6 میلیــارد تومــان ب
ــرکت ها  ــن ش ــای ای ــاری هزینه ه ــال ج ــت س نخس
ــد. ــزارش ش ــان گ ــارد توم ــزار و ۳6۸ میلی ۸۲۳ ه

و  بانک هــا  دولتــی،  شــرکت های  بودجــه 
ــاظ  ــت از لح ــه دول ــته ب ــی وابس ــات انتفاع مؤسس
درآمــد و ســایر تأمیــن مــوارد بالــغ بــر ۱۲۷۷ هــزار 
ــا  ــت ب ــان اس ــون توم ــارد و ۳۱۵ میلی و ۱۴۳ میلی
توجــه بــه عملکــرد بدســت آمــده 6۸ درصــد بودجــه 

شــرکت ها محقــق شــده اســت.
ــره  ــه 9۸ ، در تبص ــس در بودج ــدگان مجل نماین
ــه  ــازمان برنام ــد س ــوب کردن ــه مص ــون بودج ۲ قان
ــی از  ــاد در یک ــکاری وزارت اقتص ــا هم ــه ب و بودج
بندهــای تبصــره ۲ قانــون بودجــه 9۸ دولــت مکلــف 
شــد بودجــه تفصیلــی شــرکت های دولتــی کــه 
حداکثــر تــا پایــان آبــان مــاه هــر ســال بــه تصویــب 
ــه  ــت جداگان ــک پیوس ــد در ی ــا می رس ــع آنه مجام
ــه  ــور ب ــه کل کش ــح بودج ــراه لوای ــه هم ــه و ب تهی

ــد. ــه کن ــس ارائ مجل

فوالدگر در تشریح نشست کمیسیون ویژه:
نحوه خصوصی سازی و درآمدزایی 

باشگاه های ورزشی بررسی شد

رئیــس کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد ملــی 
ــی  ــازی و درآمدزای ــی س ــوه خصوص ــی نح از بررس
ــیون متبوعــش  ــی در کمیس باشــگاه هــای ورزش

ــر داد.  خب
ــر  ــا فوالدگ ــت، حمیدرض ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــژه حمایــت از تولیــد ملــی و  رئیــس کمیســیون وی
نظــارت بــر اجــرای اصــل۴۴ قانــون اساســی تشــریح 
ــتین  ــت: نخس ــش، گف ــیون متبوع ــت کمیس نشس
راهکارهــای  بررســی  کمیســیون  دســتورکار 
باشــگاه های  خصوصی ســازی  و  درآمدزایــی 
بعــدی  بــود کــه گــزارش در جلســه  ورزشــی 
کمســیون نهایــی و بــه صحــن مجلــس ارســال مــی 

ــود. ش
ــورای  ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
اســالمی افــزود: گــزارش مذکــور در دو بخــش 
تنظیــم شــده اســت؛ نخســت آســیب شناســی 
ــی و  ــای ورزش ــگاه ه ــازی باش ــی س ــوه خصوص نح
دوم درآمدزایــی آنهــا بــود کــه مرکــز پژوهش هــای 
مجلــس شــورای اســالمی گزارشــی در ســه فصــل با 
عنــوان  فعالیت هــای تجــاری، حــق پخــش اسپانســر 
و فــروش بلیــت بــه منظــور درآمــدزا شــدن باشــگاه 

ــرد. ــه ک ــای ورزش ارائ ه
وی اظهــار کــرد: دســتورکار دوم کمیســیون ویژه 
ــی آســیب شناســی سیاســت  ــد مل ــت از تولی حمای
ــود. هــای اصــل ۴۴ و نقــد برخــی از واگذاری هــا ب

رئیــس کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد ملــی 
و نظــارت بــر اجــرای اصــل۴۴ قانــون اساســی ادامــه 
ــژه  ــیون وی ــزارش کمیس ــور گ ــد؛ مح ــرر ش داد: مق
ــی  ــیب شناس ــاره آس ــی درب ــد مل ــت از تولی حمای
سیاســت هــای اصــل ۴۴ براســاس فرمایشــات مقــام 
معظــم رهبــری در جمــع تولیدکننــدگان مبنــی بــر 
ضــرورت اجــرای درســت سیاســت هــای اصــل ۴۴ 
ــم  ــت آن تنظی ــتفاده از ظرفی ــی و اس ــون اساس قان

شــود.

ــس  ــود مجل ــل ن ــیون اص ــس کمیس ــب رئی نائ
گفــت: اگــر در صنعــت خــودرو برنامــه محــور 
بنزیــن در  امــروز مصــرف  حرکــت می کردیــم، 
ــود و  ــه ب ــش یافت ــف کاه ــه نص ــا ب ــای م خودروه

نیــاز بــه ســهمیه بندی نداشــتیم.
بــه گــزارش مهــر، امیــر خجســته، کیفیــت 
ــر  پاییــن خودروهــای تولیــد داخــل و مصــرف باالت
ــم  ــل مه ــا را عام ــن خودروه ــتاندارد ای ــد اس از ح
افزایــش مصــرف بنزیــن خوانــد و گفــت: اگــر وزارت 
ــت  ــود صنع ــرای بهب ــارت ب ــدن و تج ــت مع صنع
ــن  ــد و ای ــری نکن ــدام موث ــور اق ــازی کش خودروس
صنعــت ســهم خــود را بــرای کاهــش مصــرف 
ــا  ــت ب ــار داش ــوان انتظ ــد، نمی ت ــا نکن ــن ایف بنزی
ــن  ــدی بنزی ــهمیه بن ــن و س ــت بنزی ــش قیم افزای

ــود. ــار ش ــن مه ــرف بنزی ــام آور مص ــش سرس جه
نماینــده مــردم همــدان در مجلــس افــزود: 
چــرا بایــد فقــط مــردم در کاهــش مصــرف بنزیــن 
تحــت فشــار قــرار بگیرنــد؟ پــس ســهم دولت هــا و 
ــرکت های  ــارت و ش ــدن و تج ــت و مع وزارت صنع
ــای مســتمر  ــه از حمایت ه ــی ک خودروســازی داخل

ــود؟ ــه می ش ــد، چ ــره مندن ــت به دول
نائــب رئیــس کمیســیون اصــل نــود تاکیــد کــرد: 
بایــد علــل غفلــت و بی توجهــی در بهینه ســازی 
ــودرو  ــای خ ــرکت ه ــط ش ــوخت توس ــرف س مص

ــن  ــه ای ــرد و از ادام ــرار گی ــورد بررســی ق ســازی م
مســیر و تحــت فشــار قــرار دادن مــردم جلوگیــری 
کــرد، دولــت بــرای موفقیــت طــرح ســهمیه بنــدی 
بنزیــن بایــد بســته ای از مالحظــات مهــم از جملــه 
توجــه اساســی بــه ارتقــا کیفیــت خودروهــای تولیــد 
ــی مشــخص و همچنیــن  ــازه زمان ــک ب داخــل در ی

ــی فشــرده در  ــع مشــکالت اســتفاده از گازطبیع رف
ــرار  ــه ق ــورد توج ــوز را م ــه س ــای دوگان خودروه

مــی داد.
وی تاکیــد کــرد: دولــت بــه جــای نابــود کــردن 
ــا  ــوخت ب ــدی و کارت س ــاخت های هدفمن ــر س زی
ــرای  ــدی را ب ــای بع ــد گام ه ــی بای ــداف سیاس اه

ــه  ــا ب ــه ه ــدی یاران ــون هدفمن ــرای قان ــل اج تکمی
ــت. ــی برمی داش ــورت تدریج ص

خجســته تصریــح کــرد: دولت هــا بــا ایجــاد 
ســاختاری غلــط در اســتفاده از مــردم بــرای جبــران 
ــه  ــازان ب ــث شــده اند خودروس اشــتباهات خــود، باع
راحتــی و بــه عناویــن مختلــف الزامــات ارتقــا کیفیت 
ــا گذاشــته  ــر پ ــه ســازی مصــرف خــود را زی و بهین
ــازار و  ــای ب ــت ه ــا قیم ــازی ب ــی و ب ــه کار دالل و ب
فــروش محصــوالت چنــد دهــه قبــل ادامــه دهنــد.

بــا   نــود  اصــل  کمیســیون  رئیــس  نایــب 
ــه  ــه ک ــران و ترکی مقایســه مصــرف ســوخت در ای
ــت:  ــتند، گف ــم هس ــبیه ه ــت ش ــث جمعی از حی
ــوص  ــی بخص ــاوگان خودروی ــف در ن ــران از ضع ای
در نــاوگان حمــل و نقــل، بهــره وری بســیار پاییــن 
مصــرف ســوخت درموتــور خودروهــای داخلــی 
ــرانه  ــا س ــه تقریب ــه ای ک ــه گون ــرد، ب ــج می ب رن
ــران دو  ــش در ای ــر پیمای ــرف در ۱۰۰ کیلومت مص
برابــر ســرانه مصــرف ســوخت در کشــورهایی 
ــه  ــد ک ــان می ده ــن نش ــت و ای ــه اس ــر ترکی نظی
ــت  ــور حرک ــه مح ــودرو برنام ــت خ ــر در صنع اگ
ــای  ــن در خودروه ــروز مصــرف بنزی ــم، ام می کردی
مــا بــه نصــف کاهــش یافتــه بــود و نیــاز بــه 
ــتیم  ــی می توانس ــتیم و حت ــدی نداش ــهمیه بن س

ــیم. ــن باش ــده بنزی ــده عم ــادر کنن ص

خجسته:

دولت اجازه دالل بازی ندهد

ــا  ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــاون وزی مع
تاکیــد بــر اینکــه یکــی از حق هــای حاکمیــت 
بررســی حســاب های شــخصی مــردم اســت، گفــت: 
در بررســی حســاب بانکــی اشــخاص هیچگونــه 

ــدارد.  ــت ن ــانی دخال ــر انس عنص
ــش«  ۲6  ــه »پای ــارس، در برنام ــزارش ف ــه گ ب
آبــان مــاه، موضــوع »بســته حمایــت معیشــتی 

ــد. ــی ش ــت«، بررس دول
احمــد میــدری معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی بــا بیــان اینکــه رویکــرد دولــت در توزیــع 
بســته حمایــت معیشــتی، حمایــت ار اقشــار آســیب 
ــی  ــته حمایت ــن بس ــت: ای ــت، گف ــور اس ــر کش پذی
ــه پرداخــت شــده اســت. ایــن بســته  در ســه مرحل
ــه ۲۴ میلیــون نفــر در کشــور پرداخــت  حمایتــی ب
ــون  ــه ۴ میلی ــک ب ــون نزدی ــا کن ــت. ت ــده اس نش
ــن  ــت ای ــرای پرداخ ــان را ب ــراض خودش ــر اعت نف
بســته اعــالم نمــوده انــد کــه مــا در حــال بررســی 

ــا هســتیم. ــات آنه اطالع
وی گفــت: یکــی از حــق هــای حاکمیــت بررســی 
ــت در  ــت. دول ــردم اس ــخصی م ــای ش ــاب ه حس
بررســی حســاب اشــخاص از آنهــا اجــازه مــی 
گیــرد. در حــذف یارانــه هــا ۲۷۰ هــزار نفــر بــه ایــن 
ــا تنهــا ۷۰ هــزار نفــر  مســئله اعتــراض داشــتند ام

آنهــا اجــازه بررســی حسابشــان را دادنــد و مابقــی از 
ــد. ــه انصــراف دادن ــت یاران دریاف

ــاب  ــی حس ــه در بررس ــان اینک ــا بی ــدری ب می
بانکــی اشــخاص هیچگونــه عنصــر انســانی دخالــت 
نــدارد، افــزود: شــیوه بررســی حســاب توســط دولــت 
شــبیه ســازمان امــور مالیاتــی کشــور نیســت. اساســا 
فــردی بــه حســاب اشــخاص ورود نمــی کنــد. 
بنابرایــن کســی اطالعــات واریــز بــه حســاب هــای 

ــد.   شــخصی را بررســی نمــی کن
معــاون وزیــر کار ادامــه داد: از فــردا پیامــک 
ــخ داده  ــا پاس ــه آنه ــی و ب ــی بررس ــای اعتراض ه
ــن  ــز نشــدن ای ــه واری ــه ب ــرادی ک ــد شــد. اف خواه
ــد،  ــراض دارن ــان اعت ــه حسابش ــی ب ــته حمایت بس
ــه وزارت  ــان را ب ــی اعتراضش ــد در پیامک ــی توانن م
کار و رفــاه اجتماعــی ارســال کننــد. وزارت کار 
طــی پیامکــی از آنهــا اجــازه دسترســی بــه حســاب 
ــن  ــراد ای ــه اف ــرد، در صــورت ک ــی را مــی گی اعالم
ــی  ــا بررس ــد، ب ــه دادن ــن وزارتخان ــه ای ــازه را ب اج
ــد  ــخ داده خواه ــا پاس ــراض آنه ــه اعت ــان ب حسابش

شــد.
ــون  ــیوه آزم ــه ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــدری ب می
وســعی در بررســی اعتراضــات بــه کار مــی رود، 
ــراد کــه شــامل شــاخص هــای  ــزود: اطالعــات اف اف

ــی  ــا اســت، بررســی م ــه ه ــد و هزین ــی، درآم دارای
ــب  ــا ترکی ــزاری ب ــرم اف ــای ن ــتم ه ــود. سیس ش
ــه  ــا را رتب ــا، خانواره ــی آنه ــا و بررس ــاخص ه ش
بنــدی مــی کننــد. در ایــن سیســتم هــا بیــن ۵ تــا 

۱۰ درصــد خطــا دارد.
ایــن مســئول دولتــی بیــان کــرد: ۳ نــوع مالیــات 
ــر مصــرف،  در کشــور گرفتــه مــی شــود، مالیــات ب
مالیــات بــر ســود شــرکت هــا و مالیــات بــر درآمــد 
اشــخاص حقیقــی. در کشــور ۱۴ درصــد از مالیــات 
از اشــخاص حقیقــی گرفتــه مــی شــود. در آمریــکا 
ــخاص  ــات از اش ــد مالی ــش از ۵۰ درص ــان بی و آلم
ــت در  ــی اس ــن معن ــن بدی ــود. ای ــی ش ــه م گرفت
کشــورها بــه جــای گرفتــن مالیــات از تولیــد 
کننــده، تمرکــز را بــرروس اخــذ مالیــات از اشــخاص 

ــد. گذاشــته ان

آزمون وسع قدم مهمی برای برقراری 
عدالت مالیاتی است

ــات از  ــران ۳۷ درصــد مالی میــدری گفــت: در ای
تولیــد کننــده هــا دریافــت مــی شــود. چــرا کــه مــا 
ــم. در  ــد کنی ــم رص ــا را نمی توانی ــت خانواره وضعی
صــورت رصــد خانوارهــا اکثــر آنهــا از مالیــات معــاف 
مــی شــوند. ایــن مســئله باعــث مــی شــود حداقــل 
مزاحمــت بــرای شــرکت هــای تولیــدی ایجاد شــود. 
ــوار از حــدی بیشــتر  ــد خان از طــرف دیگــر از درآم
ــود.  ــی ش ــته م ــا بس ــروت آنه ــر ث ــات ب ــد، مالی ش
نتیجــه آن نیــز رونــق تولیــد و افزایــش رفــاه مــردم 

اســت.
وی در پایــان گفــت: آزمــون وســع قــدم مهمــی 
بــرای برقــراری عدالــت مالیاتــی اســت. ایــن کار نیــز 

بــه طــور جــدی در دســتور کار دولــت مــی باشــد.

معافیت مالیاتی اکثر خانوارها 
در صورت بررسی وضعیت

ســلطانی گفــت: هــم اکنــون هــر کیلــو دام 
گوســاله نســبت بــه ابتــدای ســال ۴۰ درصــد و دام 

ــت .  ــته اس ــت داش ــد اف ــبک ۳۰ درص س
ــگاران جــوان، ســعید  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ــداران کشــوربا  ــه دام ــل اتحادی ــر عام ســلطانی مدی
ــت در  ــد گوش ــر تولی ــگ خط ــه زن ــه اینک ــاره ب اش
ــه صــدا درآمــده اســت، اظهــار کــرد: هــم  کشــور ب
ــدای  ــه ابت ــو دام گوســاله نســبت ب ــون هــر کیل اکن
ســال ۴۰ درصــد و دام ســبک ۳۰ درصــد افــت 
ــی اســت کــه قیمــت گوشــت  ــن در حال داشــته، ای
ــازار کاهــش نیافتــه اســت. ــه همیــن نســبت در ب ب

ــنگین را ۲۵  ــو دام س ــر کیل ــی ه ــرخ کنون وی ن
هــزار تومــان و دام ســبک را ۳6 هــزار تومــان اعــالم 
ــاله از  ــت گوس ــت گوش ــه قیم ــت: اگرچ ــرد و گف ک
۱۰۰ هــزار تومــان ابتــدای ســال بایــد بــه 6۰ هــزار 
ــان  ــان و گوشــت گوســفندی از ۱۱۰ هــزار توم توم
ــن  ــا ای ــت، ام ــش می یاف ــان کاه ــزار توم ــه ۷۰ ه ب
ــداده اســت و  ــازار خــرده فروشــی رخ ن ــاق در ب اتف
مســئوالن و فروشــندگان اذعــان می کننــد کــه 

ــذاری نیســت. گوشــت مشــمول قیمــت گ
ســلطانی ادامــه داد: علــی رغــم شــرایط ســخت 
اقتصــادی و کاهــش قــدرت خریــد خانــوار، دالالن و 
ــازار  واســطه ها اجــازه کاهــش قیمــت گوشــت در ب
را نمی دهنــد و هــم اکنــون تشــکیالتی نیســت کــه 
بــر ایــن رونــد نظــارت داشــته باشــد تــا اجحافــی در 

ــورت  ــدگان ص ــدگان و تولیدکنن ــرف کنن ــق مص ح
نگیــرد.

واردات گوشت تاثیری در بازار ندارد
ــاد از  ــا انتق ــداران ب ــه دام ــل اتحادی ــر عام مدی
ایــن مســئله کــه گوشــت مشــمول قیمــت گــذاری 

نیســت، بیــان کــرد: مســئوالن امــر اذعــان می کننــد 
کــه قیمــت گوشــت تابــع عرضــه و تقاضاســت، ایــن 
درحالــی اســت کــه در مواقعــی کــه قیمــت گوشــت 
ــازار افزایــش می یابــد، مســئوالن ذی ربــط بــه  در ب
ــی  ــرایط کنون ــا در ش ــد، ام ــه می آین ــراغ اتحادی س
ــا  ــنگین در واحد ه ــازاد دام س ــا م ــداران ب ــه دام ک

روبــرو هســتند، کســی بــه داد تولیدکننــدگان 
ــرای  نمی رســد کــه ایــن امــر زنــگ خطــر جــدی ب

ــه شــمار مــی رود. تولیــد ب
بــه گفتــه وی، در مواقعــی کــه بــازار بــا کمبــود 
مســئوالن  می شــود،  روبــرو  گوشــت  تصنعــی 
ذی ربــط مجــوز واردات گوشــت گــرم را صــادر 
ــازار  ــری در ب ــر تاثی ــن ام ــه ای ــد، در حالیک می کنن
نــدارد و تنهــا منجــر بــه خــروج ارز از کشــور 

. می شــود
ســلطانی در پایــان گرانــی ۳۰ درصــدی گوشــت 
در بــازار را ناشــی از وجــود واســطه ها و دالالن 
ــر  ــه اگ ــت ک ــی اس ــن در حال ــت: ای ــت و گف دانس
ــادرات  ــل، واردات و ص ــد داخ ــد تولی ــا ص ــر ت صف
ــدی  ــت واح ــا مدیری ــود ت ــذار ش ــه واگ ــه اتحادی ب
ــئوالن  ــه مس ــان را ب ــن اطمین ــرد، ای ــورت گی ص
دولتــی می دهــم کــه قیمــت گوشــت در طــول 
ــت،  ــد داش ــان خواه ــد نوس ــر ۵ درص ــال حداکث س
ــرایط  ــم ش ــی رغ ــی عل ــرایط فعل ــه در ش در حالیک
مســاعد تولیــد و کاهــش چشــمگیر قیمــت دام 
زنــده، نــرخ گوشــت تغییــر چندانــی بــرای مصــرف 

ــت. ــته اس ــده نداش کنن

ــی از  ــروی انتظامـ ــور نیـ ــس راهـ ــس پلیـ رئیـ
ـــاه در  ـــتانه از ۲۰ آذر م ـــرح زمس ـــش ط ـــاز رزمای آغ
دانشـــگاه انتظامـــی امیـــن خبـــر داد و گفـــت: در 
ـــر در  ـــزار و ۷۷۰ نف ـــته ۳ ه ـــال گذش ـــتان س زمس

جاده هـــای کشـــور کشـــته شـــدند. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، ســـردار ســـیدکمال 
ـــی  ـــت فصل ـــنبه در نشس ـــر روز چهارش ـــان ف هادی
بـــا نماینـــدگان ســـازمان هـــای امـــدادی و 
ـــردم،  ـــه م ـــانی ب ـــالع رس ـــزود: در اط ـــی اف خدمات
ــروری در  ــر ضـ ــفرهای غیـ ــاب از سـ ــد اجتنـ بایـ
زمســـتان مـــورد تاکیـــد قـــرار گیـــرد و مناطـــق 
نامســـاعد بـــه لحـــاظ جـــوی را مســـدود کـــرد و 

ــد. ــی باشـ ــای اصلـ ــر روی محورهـ ــز بـ تمرکـ
وی بـــه ایمنـــی اتوبـــوس هـــا اشـــاره کـــرد و 
ـــوس  ـــام اتوب ـــتانه تم ـــرح زمس ـــد در ط ـــت: بای گف

هـــا معاینـــه فنـــی شـــود و تمـــام مســـائل فنـــی 
آنهـــا مـــورد بررســـی قـــرار گیـــرد و در صـــورت 
وضعیـــت هایـــی کـــه صـــادر مـــی شـــود، بایـــد 

شـــرایط جـــوی در نظـــر گرفتـــه شـــود.
ادامـــه داد: در زمســـتان ســـال  هادیانفـــر 
گذشـــته  ۲ هـــزار و 6۰۰ نفـــر در جـــاده هـــای 
ـــای   ـــاده ه ـــر در ج ـــزار و ۱۰۰ نف ـــک ه ـــور و ی کش

شـــهری جـــان باختنـــد.
ـــرل  ـــز کنت ـــت: مرک ـــور گف ـــس راه ـــس پلی رئی
ــز و  ــه خیـ ــاط حادثـ ــزارش نقـ ــد گـ ــور بایـ راهـ
ـــط  ـــای ذی رب ـــتگاه ه ـــار دس ـــه را در اختی پرحادث
ــر  ــا  بـ ــس در محورهـ ــتقرار پلیـ ــته و اسـ گذاشـ

ــد. ــات داده ای باشـ ــای اطالعـ مبنـ
هادیانفـــر افـــزود: افزایـــش یـــک و هفتـــم 
کشـــته هـــای تصادفـــات ســـال گذشـــته را 
مهـــار کردیـــم امـــا هـــوز بـــه کاهـــش ۱۲ 
درصـــدی نرســـیدیم، بـــر ایـــن اســـاس مرحلـــه 
ـــت  ـــات اس ـــای تصادف ـــته ه ـــار کش ـــرح مه اول ط
ـــت  ـــش قیم ـــل افزای ـــه دلی ـــردد ب ـــش ت ـــر کاه اگ
ـــش ۱۵  ـــاهد کاه ـــد ش ـــود بای ـــاد ش ـــوخت ایج س

ــیم. ــا باشـ ــته هـ ــدی کشـ درصـ
وی ادامـــه داد: علـــت اصلـــی کشـــته هـــا در 
زمســـتان ســـال گذشـــته انحـــراف بـــه چـــپ و 
ـــردی  ـــچ ف ـــا هی ـــت ام ـــوده اس ـــی ب ـــواب آلودگ خ
در اثـــر در مانـــدن در جـــاده هـــا کشـــته نشـــده 
اســـت. 6۵ درصـــد تصادفـــات در ۴۵ هـــزار کیلومتـــر 
ـــی اتفـــاق مـــی افتـــد در حالیکـــه  از محورهـــای اصل
ـــردد در  ـــاز و ت ـــد راه هـــای شـــریانی در کشـــور ب بای
ـــریانی را  ـــای ش ـــه راه ه ـــه اینک ـــد ن ـــان  باش جری

ـــم. ـــدود کنی مس
ـــن  ـــرد: همچنی ـــه ک ـــور اضاف ـــس راه ـــس پلی رئی
۲6 درصـــد تصادفـــات در محورهـــای فرعـــی و 9 
ــاق  ــتایی اتفـ ــای روسـ ــم در محورهـ ــک دهـ و یـ
افتـــاده اســـت. همچنیـــن 66 درصـــد تصادفـــات 
ــد  ــد بعـ ــهرها و  ۳۴ درصـ ــری شـ در ۳۰ کیلومتـ
از ۳۰ کیلومتـــری شـــهرها اتفـــاق افتـــاده اســـت.

ســـال  زمســـتان  در  افـــزود:  هادیانفـــر 
ــی  ــه برفـ ــتان در ۱۱۱ گردنـ ــته ۲۷ اسـ گذشـ
خطرنـــاک درگیـــر بـــارش هـــا بودنـــد، برایـــن 
اســـاس در ایـــن محورهـــا بایـــد بـــه تناســـب 

شـــرایط روز بـــه ویـــژه در مـــورد تریلـــی هـــا 
کـــه پرحادثـــه هســـتند، محدودیـــت ترافیکـــی 

ــم. ــاد کنیـ ایجـ
وی در مـــورد طـــرح هـــای موثـــر در کاهـــش 
آلودگـــی هـــوا گفـــت: برابـــر قانـــون خودروهـــا 
بایـــد معاینـــه فنـــی داشـــته باشـــند و اگـــر 
ــی  ــر دوربینـ ــور از هـ ــا عبـ ــند بـ ــته باشـ نداشـ
روزانـــه بـــرای آنهـــا ۵۰ هـــزار تومـــان جریمـــه 
ثبـــت مـــی شـــود. مـــردم در مـــورد ایـــن طـــرح 

اطـــالع دارنـــد.
هادیانفـــر در مـــورد افزایـــش قیمـــت بنزیـــن 
و اثـــر آن در کاهـــش ترددهـــا و آلودگـــی هـــوا 
ـــه  ـــرا تجرب ـــوده زی ـــر ب ـــی اث ـــرح ب ـــن ط ـــت: ای گف
ـــم.  ـــته ای ـــم داش ـــال ه ـــز قب ـــت را نی ـــش قیم افزای
ـــال  ـــده در س ـــام ش ـــای انج ـــش ه ـــاس پژوه براس
ـــط ۳  ـــن فق ـــت بنزی ـــش قیم ـــته، افزای ـــای گذش ه
ـــش  ـــا اثربخ ـــش تردده ـــات و کاه ـــد در تصادف درص
ــد افزایـــش  ــرح جدیـ ــاس طـ ــن اسـ ــوده، برایـ بـ
قیمـــت بنزیـــن بـــه ویـــژه در شـــهرهای تهـــران، 

بوشـــهر و خوزســـتان اثـــر نداشـــته اســـت.

مدیر عامل اتحادیه دامداران:

دامداران با مازاد دام سنگین روبرو هستند

رئیس پلیس راهور:

آغاز طرح زمستانه از 2۰ آذر

نحوه دسترسی به 
اطالعات بانکی متقاضیان 

دریافت بسته معیشتی اعالم شد

ســتاد شناســایی مشــمولین بســته حمایــت 
رفــاه  وزارت  در  مســتقر  دولــت،  معیشــتی 
ــه اطالعــات  ــاره نحــوه دسترســی ب ــه ای درب اطالعی

بانکــی صــادر کــرد. 
ــال پرســش برخــی  ــه دنب ــزارش ایســنا، ب ــه گ ب
از رســانه ها در خصــوص دسترســی دولــت بــه 
دریافــت  درخواســت دهندگان  بانکــی  اطالعــات 
بســته معیشــتی، ســتاد شناســایی مشــمولین بســته 
حمایــت معیشــتی دولــت اعــالم کــرد کــه در انجــام 
ــه  ــه اطالعــات بانکــی ب آزمــون وســع، دسترســی ب
معنــای ممیــزی حســاب و اطالعــات مالــی توســط 
نیــروی انســانی نیســت، بلکــه هماننــد فراینــد 
ــر قواعــدی  آزمونهــای کنکــور سراســری، مبتنــی ب
اســت کــه براســاس آن دربــاره میــزان درآمــد افــراد 
ــری  ــم گی ــه ای تصمی ــودکار و رایان ــورت خ ــه ص ب

می شــود.

دستگیری شرور معروف کرج

فرمانـــده انتظامـــی کـــرج گفـــت: بـــا تـــالش 
ـــاش  ـــارک اوب ـــری ۱6 حص ـــس کالنت ـــوران پلی مام

معـــروف ایـــن منطقـــه دســـتگیر شـــد. 
محمـــد  ســـرهنگ  ایرنـــا،  گـــزارش  بـــه 
ــی  ــت: در پـ ــار داشـ ــودرزی اظهـ ــی گـ معظمـ
دریافـــت گـــزارش هـــای مردمـــی متعـــدد 
نظـــم  زدن  برهـــم  و  شـــرارت  بـــر  مبنـــی 
ــتگیری  ــرور ، دسـ ــردی شـ ــط فـ ــی توسـ عمومـ
ــارک کـــرج   ــتور کالنتـــری ۱6 حصـ وی در دسـ

ــت. ــرار گرفـ قـ
ـــوران  ـــه مام ـــای اولی ـــی ه ـــزود : در بررس وی اف
ــکاب  ــل ارتـ ــه دلیـ ــرده بـ ــد نامبـ ــخص شـ مشـ
ــه  ــوده و بـ ــب بـ ــت تعقیـ ــف تحـ ــم مختلـ جرائـ
صـــورت  دائـــم محـــل ســـکونتش را تغییـــر مـــی 
ـــتان  ـــیه شهرس ـــتاهای حاش ـــتر در روس ـــد و بیش ده

کـــرج و ســـاجبالغ تـــردد دارد.
مامـــوران بـــا تـــالش شـــبانه روزی و انجـــام 
شناســـایی  بـــه  موفـــق  پلیســـی  اقدامـــات 
ـــتاهای  ـــی از روس ـــم در یک ـــای مته ـــل اختف مح
اطـــراف کـــرج شـــده و بـــا هماهنگـــی مقـــام 
قضایـــی، در یـــک عملیـــات غافلگیرانـــه در 
نیمـــه شـــب گذشـــته نامبـــرده را دســـتگیر 

ــد. کردنـ
 متهـــم بـــه همـــراه یکـــی از همدســـتانش در 
ـــتگیری بـــا اســـتفاده از ســـالح ســـرد  هنـــگام دس
ـــا  ـــه ب ـــتند ک ـــوران را داش ـــا مام ـــری ب ـــد درگی قص
هوشـــیاری پلیـــس هـــر ۲ متهـــم بـــدون هیـــچ 

گونـــه خســـارتی دســـتگیر شـــدند.

اقتصاد

زارع مطرح کرد:
نامه جمعی از نمایندگان به مجمع 

تشخیص برای حذف سود مرکب

ـــت  ـــی اس ـــوع طرح ـــب موض ـــود مرک ـــذف س ح
کـــه در مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام 
هنـــوز تعییـــن تکلیـــف نشـــده و بنـــا بـــه گفتـــه 
ســـخنگوی کمیســـیون ویـــژه حمایـــت از تولیـــد 
ملـــی مجلـــس، جمعـــی از نماینـــدگان خواســـتار 

تعییـــن تکلیـــف آن شـــدند. 
زارع  رحیـــم  ملـــت،  گـــزارش خانـــه  بـــه 
ســـخنگوی کمیســـیون ویـــژه حمایـــت از تولیـــد 
ـــدگان  ـــت نماین ـــح درخواس ـــس در توضی ـــی مجل مل
ــام  ــت نظـ ــخیص مصلحـ ــع تشـ ــس از مجمـ مجلـ
ـــه  ـــون بودج ـــب از قان ـــود مرک ـــذف س ـــون ح پیرام
ـــس  ـــدگان مجل ـــی از نماین ـــال ۱۳9۸، گفت:جمع س
ــع  ــای مجمـ ــس و اعضـ ــه رئیـ ــه ای بـ ــی نامـ طـ
ــن  ــتار تعییـ ــام خواسـ ــت نظـ ــخیص مصلحـ تشـ

تکلیـــف »حـــذف ســـود مرکـــب« شـــدند.
ــواردی  ــی از مـ ــب« یکـ ــود مرکـ ــذف سـ »حـ
ـــد  ـــال ۱۳9۷ آم ـــه س ـــون بودج ـــه در قان ـــت ک اس
ـــا  ـــت ام ـــرار گرف ـــان ق ـــورای نگهب ـــد ش ـــورد تایی و م
اجـــرا نشـــد. بـــه دلیـــل حـــذف ایـــن موضـــوع از 
ـــه  ـــا ارای ـــدگان ب ـــال ۱۳9۸ نماین ـــه س ـــون بودج قان
ـــب«  ـــود مرک ـــذف س ـــتار »ح ـــدد خواس ـــی مج طرح
ـــورای  ـــت ش ـــل مخالف ـــه دلی ـــرح ب ـــن ط ـــدند. ای ش
ـــخیص  ـــع تش ـــه مجم ـــس ب ـــرار مجل ـــان و اص نگهب

ـــت. ـــده اس ـــاع ش ـــام ارج ـــت نظ مصلح

تاثیر مثبت حذف سود مرکب بر رونق 
تولید ملی 

نماینـــده مـــردم آباده،بوانـــات و خـــرم بیـــد در 
ـــب  ـــود مرک ـــذف س ـــالمی، ح ـــورای اس ـــس ش مجل
ــه مراتـــب  ــه بـ ــای اســـت کـ را یکـــی از مولفه هـ
ـــه اقتصـــاد  ـــد ب ـــه می توان ـــدی یاران بیشـــتر از هدفمن
ـــذف  ـــه زارع، ح ـــه گفت ـــا ب ـــد. بن ـــک کن ـــور کم کش
ـــت  ـــی و حمای ـــد مل ـــق تولی ـــه رون ـــب ب ـــود مرک س
ــتای  ــد و در راسـ ــک می کنـ ــی کمـ از کاالی ایرانـ
اقتصـــاد مقاومتـــی مـــورد تاکیـــد مقـــام معظـــم 

رهبـــری اســـت.
ـــورای  ـــس ش ـــادی مجل ـــیون اقتص ـــو کمیس عض
اســـالمی، یـــادآور شـــد: در شـــرایطی کـــه رکـــود 
ُکشـــنده بـــر تولیـــد داخلـــی حاکـــم اســـت، 
ــت و  ــن اسـ ــب پاییـ ــه مراتـ ــد بـ ــی تولیـ نقدینگـ
ــت،  ــی اسـ ــود بانکـ ــر از سـ ــد کمتـ ــود تولیـ سـ
ـــرآورده  ـــب ب ـــب موج ـــود مرک ـــذف س ـــن ح بنابرای
شـــدن بیـــش از ۳۰ درصـــد انتظـــارات مـــردم از 
اقتصـــاد کشـــور می شـــود. همچنیـــن رونـــق 
اقتصـــادی معیشـــت مـــردم و اشـــتغال زایی را 

می بخشـــد. بهبـــود 
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توقیف محموله میلیاردی دامپتراک 

قاچاق در محالت 

جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان مرکــزی 
گفــت: در عملیــات مأمــوران پلیــس شهرســتان 
محــالت یــک دســتگاه دامپتــراک قاچــاق بــه ارزش 

ــد.  ــف ش ــال کش ــارد ری ۱۰ میلی
ــت:  ــپهوند گف ــف س ــارس، یوس ــزارش ف ــه گ ب
هنــگام  شهرســتان  ایــن  انتظامــی  مأمــوران 
یــک  بــه  مواصالتــی  درمحورهــای  گشــت زنی 
دســتگاه کامیــون حامــل یــک دســتگاه دامپتــراک 
جــاده ای(  خــارج  بــار  حمــل  )کامیون هــای 

مشــکوک شــده و آن را متوقــف کردنــد.
وی ادامــه داد: در بررســی مــدارک خــودرو، 
ــد  ــراک قاچــاق و فاق مشــخص شــد دســتگاه دامپت

ــت. ــی اس ــدارک گمرک ــه م هرگون
ـــه  ـــن محمول ـــی ای ـــرد: ارزش تقریب ـــان ک  وی بی
ــا  ــارزه بـ ــناس اداره مبـ ــوی کارشـ ــاق از سـ قاچـ
قاچـــاق کاال و ارز ۱۰ میلیـــارد ریـــال  بـــرآورد 

شـــده اســـت.
ــزی  ــتان مرک ــی اس ــده انتظام ــین فرمان  جانش
گفــت: بــه علــت عــدم ارائــه هرگونــه مــدارک 
گمرکــی از ســوی راننــده، متهــم بــا تشــکیل 
ــتگاه  ــه دس ــی، ب ــیر مراحــل قانون ــرای س ــده ب پرون

ــد. ــی ش ــی معرف قضائ

نصب تندیس مشاهیر و مفاخر تبریز 
در سطح شهر استمرار می یابد 

ــن  ــهیدان بهتریـ ــت: شـ ــز گفـ ــهردار تبریـ شـ
ــن و  ــردم، دیـ ــرای مـ ــود را بـ ــی خـ دوران زندگـ
وطـــن فـــدا کـــرده انـــد تـــا مـــردم در آســـایش 

ــد.  ــی کننـ زندگـ
ــر  ــهین باهـ ــرج شـ ــهریار، ایـ ــزارش شـ ــه گـ بـ
در آییـــن رونمایـــی از تندیـــس ســـردار »شـــهید 
ـــار  ـــیج اظه ـــه بس ـــک هفت ـــا تبری ـــری« ب حمیدباک
ـــهر  ـــاهیر ش ـــر و مش ـــای مفاخ ـــس ه ـــت: تندی داش
ـــد  ـــا بای ـــزوده و م ـــهرمان اف ـــای ش ـــی ه ـــر زیبای ب
ـــا  ـــم ت ـــی کنی ـــود را رونمای ـــارات خ ـــت و افتخ هوی
ـــه  ـــوند ک ـــع ش ـــدگان مطل ـــم آین ـــردم و ه ـــم م ه
ـــی  ـــار آفرین ـــه افتخ ـــا چ ـــن ب ـــهر و وط ـــته ش گذش

ـــت. ـــده اس ـــد آم ـــی پدی های
ـــه  ـــر اینک ـــالوه ب ـــا ع ـــس ه ـــن تندی ـــزود: ای او اف
ـــی  ـــوه آرای ـــن جل ـــد، ضم ـــی دارن ـــردی فرهنگ کارک
ـــه  ـــه ب ـــتند ک ـــزرگ هس ـــام ب ـــن پی ـــل ای ـــهر حام ش
فکـــر مـــردم و وطـــن نیـــز باشـــیم تـــا برخـــی از 
مشـــکالت فرهنگـــی شـــهرمان حـــل شـــود و در 
ـــی  ـــای بزرگ ـــان ه ـــه انس ـــه چ ـــم ک ـــار آن ببینی کن
در ایـــن شـــهر متولـــد شـــده و بـــا نثـــار جـــان 

ـــد. ـــرده ان ـــت ک ـــردم خدم ـــه م ـــود ب خ
از  کـــرد:  تصریـــح  باهـــر  شـــهین  ایـــرج 
ــای  ــر و فضـ ــیما، منظـ ــازمان سـ ــل سـ مدیرعامـ
ـــداوم  ـــا ت ـــا ب ـــتاریم ت ـــز خواس ـــهرداری نی ـــبز ش س
ســـاخت ایـــن تندیـــس هـــا ضمـــن افـــزودن بـــر 
ـــته  ـــا گذش ـــهرمان را ب ـــان ش ـــهر، مهمان ـــی ش زیبای

ایـــن دیـــار آشـــنا کننـــد.
ـــخنان  ـــری از س ـــش دیگ ـــز در بخ ـــهردار تبری ش
خـــود در خصـــوص اهمیـــت انجـــام اقدامـــات 
ـــن  ـــی ای ـــات فرهنگ ـــی اقدام ـــت: گاه ـــی گف فرهنگ
چنینـــی در جامعـــه تاثیـــر بیشـــتری نســـبت بـــه 
پـــروژه هـــای بـــزرگ دارد چراکـــه پـــروژه هـــای 
عمرانـــی عمومـــاً نقـــش تســـهیل کننـــده و رفـــاه 
ـــی  ـــائل فرهنگ ـــج مس ـــا تروی ـــد، ام ـــه ای دارن لحظ

مـــی توانـــد جامعـــه را دگرگـــون ســـازد.
بســـیجیان  خـــود،  ســـخنان  پایـــان  در  او 
را پیـــروان شـــهدای بـــزرگ دانســـته و ابـــراز 
ـــت  ـــش تح ـــش از پی ـــه بی ـــه هم ـــرد ک ـــدواری ک امی

ــد. ــرار گیرنـ ــهدا قـ ــالق شـ ــر اخـ تاثیـ

عوارض الکترونیکی خودروهای
 عمومی و سنگین قسطی شد

ــنگین و  ــای س ــا خودروه ــط ب ــای مرتب ــه اتحادیه ه ــرایطی ک در ش
ــد و  ــه دارن ــا گالی ــی آزادراه ه ــوارض الکترونیک ــودن ع ــاال ب ــی از ب عموم
ــان را  ــای میلیونی ش ــد بدهی ه ــور بودن ــا مجب ــن خودروه ــدگان ای رانن
ــاخت و  ــرکت س ــعه ش ــاخت و توس ــاون س ــد، مع ــت کنن ــا پرداخ یکج
توســعه زیــر بناهــای حمــل و نقــل اعــالم کــرد کــه ایــن عــوارض بــرای 

ــده اســت.  ــی تقســیط ش ــنگین و عموم ــای س خودروه
ــوارض  ــدن ع ــی ش ــی الکترونیک ــات اجرای ــنا، عملی ــزارش ایس ــه گ ب
آزادراه هــا از اواخــر ســال گذشــته و در چهــار آزادراه بــه صــورت 
آزمایشــی اجرایــی شــد. در ایــن آزادراه هــا گرچــه دیگــر خبــری از توقــف 
ماشــین در عوارضی هــا و ایجــاد ترافیــک نبــود امــا در ایــن میــان برخــی 
از راننــدگان بــه ویــژه راننــدگان خودروهــای عمومــی و ســنگین مدعــی 
شــده بودنــد کــه نمــی تواننــد عــوارض خــود را پرداخــت کننــد؛ چــرا کــه 

بــه آن هــا اطــالع رســانی نشــده اســت.
ــر  ــاون وزی ــراهلل خادمــی -مع در چنیــن شــرایطی پــس از اینکــه خی
ــای  ــعه زیربناه ــاخت و توس ــل شــرکت س ــر عام ــازی و مدی راه و شهرس
حمــل ونقــل کشــور- اعــالم کــرد کــه عــوارض الکترونیکــی آزادراهــی 
ــورت  ــه ص ــا ب ــرای آن ه ــبه و ب ــی محاس ــنگین و عموم ــای س خودروه
پیامکــی ارســال شــده اســت و راننــدگان ایــن خودروهــا بایــد آن را بــه 
ــه  ــبت ب ــا نس ــن اتحادیه ه ــی از ای ــد، برخ ــت کنن ــا پرداخ ــورت یکج ص
ــر  ــان - مدی ــا زمانی ــد رض ــا محم ــد و نهایت ــراض کردن ــن مســئله اعت ای
کل نظــارت بــر بهــره بــرداری آزاد راه هــای ســازمان راهــداری و حمــل و 
نقــل جــاده ای- در ایــن بــاره اعــالم کــرد کــه ایــن مســئله بــا مذاکــره و 

پیگیــری قابــل حــل شــدن اســت.
ــعه  ــاخت و توسـ ــاون سـ ــه جـــالل بهرامـــی -معـ در همیـــن رابطـ
آزادراه هـــای شـــرکت ســـاخت و توســـعه زیربناهـــای حمـــل و نقـــل- 
ــی  ــوارض الکترونیکـ ــن عـ ــدن ایـ ــا نشـ ــدن یـ ــطی شـ ــاره قسـ دربـ
بـــرای راننـــدگان خودروهـــای ســـنگین و عمومـــی گفـــت: بـــا توجـــه 
پیگیری هـــای صـــورت گرفتـــه عـــوارض الکترونیکـــی کشـــور بـــرای 
ــل  ــتور العمـ ــد و دسـ ــطی شـ ــی قسـ ــنگین و عمومـ ــای سـ خودروهـ
و چگونگـــی پرداخـــت آن نیـــز بـــه صـــورت مکتـــوب بـــرای آن هـــا 

ارســـال شـــده اســـت.
ــوارض  ــن ع ــیط ای ــرایط تقس ــد ش ــد دی ــاال بای ــاف ح ــن اوص ــا ای ب
چگونــه اســت و آیــا بــه گونــه ای بــرای راننــدگان در نظــر گرفتــه شــده 

ــد. ــد بدهــی شــان را پرداخــت کنن ــا بتوانن ت

مدیرعامل شرکت راه آهن:
اولین قطار »بستان آباد-مشهد« 

از شنبه آینده اعزام می شود

ـــه  ـــم ک ـــی کرده ای ـــش بین ـــت: پی ـــن گف ـــرکت راه آه ـــل ش مدیرعام
ـــن قطـــار  ـــاز شـــود و اولی ـــروز آغ ـــط بســـتان آباد-مشـــهد از ام ـــروش بلی ف

ـــود.  ـــزام می ش ـــده اع ـــنبه آین ـــز از ش ـــهد نی ـــتان آباد-مش بس
ـــه  ـــم افتتاحی ـــیه مراس ـــولی در حاش ـــعید رس ـــا، س ـــزارش ایرن ـــه گ ب
راه آهـــن میانـــه - بســـتان آبـــاد در گفـــت و گـــو بـــا خبرنـــگاران 
اظهـــار کـــرد: قبـــل از ایـــن پـــروژه، همـــدان، کرمانشـــاه، رشـــت و 
ارومیـــه بـــه شـــبکه ریلـــی متصـــل شـــد و امـــروز مســـیر جدیـــد 
تهـــران- تبریـــز بـــا فاصلـــه زمانـــی چهـــار ســـاعت کم تـــر از مســـیر 

ــود. ــاح می شـ ــی افتتـ قبلـ
ـــده  ـــی مان ـــات بهســـازی خـــط و باق ـــه انجـــام عملی ـــزود: در ادام وی اف
ـــش  ـــاعت کاه ـــج س ـــش از پن ـــران بی ـــار تبریز-ته ـــیر قط ـــان س ـــا زم کاره

ـــه اســـت. ـــن منطق ـــردم ای ـــرای م ـــی ب ـــن خدمت ـــت و ای ـــد یاف خواه
ـــوط  ـــاح خط ـــم های افتت ـــنه در مراس ـــم حس ـــه رس ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــم  ـــواده معظ ـــل خان ـــار همیشـــه حام ـــن خط ـــت: اولی ـــار گف ـــن قط راه آه
ــهدا  ــای شـ ــور خانواده هـ ــا حضـ ــز بـ ــط نیـ ــن خـ ــوده و ایـ ــهدا بـ شـ

ــود. ــاح می شـ افتتـ
رســـولی بیـــان کـــرد: بـــرای قطـــار اول، ۲۰۰ نفـــر ظرفیـــت 
ـــواده  ـــر از خان ـــدود ۱6۰ نف ـــا االن ح ـــه ت ـــم ک ـــرده بودی ـــی ک پیش بین
ــفر  ــدس سـ ــهد مقـ ــه مشـ ــتند و بـ ــار هسـ ــر قطـ ــوار بـ ــهدا سـ شـ

. می کننـــد
ـــردد خواهـــد  وی اظهـــار کـــرد: در هفتـــه ســـه قطـــار در ایـــن مســـیر ت
ـــده  ـــازی ش ـــه بازس ـــش تخت ـــار ش ـــک قط ـــیر ی ـــن مس ـــرای ای ـــت و ب داش

ـــد داشـــت. ـــه مشـــهد خواه ـــن ســـیرش را ب ـــه اولی ک

شهر و شورا

ــی در  ــه نســخه خوب ــی ک یکــی از روش های
ــد،  ــاد می کن ــاورزی ایج ــت کش ــعه صنع توس

ــه اســت.  ــه روش گلخان کشــت ب
بــه گــزارش فــارس، کشــت بــه روش 
ــه ضمــن تولیــد محصــوالت کشــاورزی  گلخان
ــی  ــرایط آب و هوای ــاال و در ش ــت ب در کیفی
ــز  ــرف آب نی ــد در مص ــا ۱۵ درص ــف، ت مختل
ــه  ــر چ ــد. اگ ــاد می کن ــر ایج ــره وری موث به
و  مــاه  فروردیــن  و  پایــان ســال گذشــته 
بــارش  شــاهد  فــارس  در  امســال  پاییــز 
گذشــته  ســالیان  در  امــا  بوده ایــم  بــاران 
ــه  ــم ک ــه بوده ای ــالی مواج ــا خشکس ــدر ب آنق
ــد در  ــان خشــک هســتند و بای اراضــی همچن
ــا  ــان ب ــاورزی همچن ــون کش ــی همچ صنعت
ــرد. بســیاری از محصــوالت  ــاط عمــل ک احتی
ــه  ــاز ب ــد نی ــت و تولی ــرای کش ــاورزی ب کش
ــان  ــن می ــا در ای ــد ام ــی دارن ــاری فراوان آبی
ــه ای در  ــت گلخان ــمت کش ــه س روی آوردن ب
کاهــش مصــرف آب در صنعــت کشــاورزی 

نقــش بســزایی دارد.

روندی به نام گلخانه
ــارس  ــاورزی ف ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
بــا اشــاره بــه رونــدی کــه در ســال های 
اخیــر در کشــاورزی اســتان در کشــت گلخانــه 

ــد:  ــارس می گوی ــگار ف ــه خبرن داشــته اســت ب
جهــاد کشــاورزی اســتان بــر کشــت ســبزیجات 
ــد دارد. ــه تاکی ــه روش گلخان ــات ب و صیفی ج

در  می افزایــد:  قاســمی  مهــدی  محمــد 
ــه ای  ــتاهای گلخان ــاد روس ــتا، ایج ــن راس همی
نیــز مــورد توجــه ویــژه قــرار دارد کــه از نمونــه 
آنهــا می تــوان بــه روســتای  »همــت آبــاد« در 

پاســارگاد اشــاره کــرد. 
ــت  ــوب کش ــر مطل ــر تاثی ــد ب ــا تاکی وی ب
بــه روش گلخانــه در ایجــاد یــک زنجیــره 
ــوان  ــاورزری عن ــت کش ــد در صنع ــر تولی موث

مختلــف  نقــاط  در  کشــاورزان  می کنــد: 
ــه  ــورد توج ــه را م ــت گلخان ــد کش ــارس بای ف
قــرار دهنــد و جهــاد کشــاورزی اســتان از 
ــن  ــه ای ــت ب ــرای کش ــاورزان ب ــای کش طرح ه

می کنــد. حمایــت  موثــر  روش 

مزیت های گلخانه ای
ـــت کشـــاورزی  ـــه کارشناســـان صنع ـــه گفت ب
از مزایـــای مطلـــوب کشـــت گلخانـــه ای، 
ـــت  ـــرای کش ـــو و ... ب ـــا، ن ـــت، دم ـــم رطوب تنظی
محصـــول مـــورد نظـــر اســـت. ایـــن همـــان 

ـــکل  ـــه ش ـــاورزی ب ـــه در کش ـــت ک ـــکلی اس مش
ـــور را  ـــا ن ـــا ی ـــرل دم ـــوان کنت ـــی نمی ت معمول
ـــد  ـــث می شـــود تولی ـــه باع ـــت ک در دســـت گرف
ـــدن دوره  ـــپری ش ـــس از س ـــول پ ـــک محص ی
ـــار  ـــت دچ ـــا برداش ـــت ت ـــان کش ـــی از زم طوالن
ــه  ــه بـ ــود کـ ــکالتی شـ ــا مشـ ــش و یـ کاهـ
ـــورد  ـــت م ـــدازه و کیفی ـــول در ان ـــد محص تولی
ـــت  ـــر کش ـــت دیگ ـــود. مزی ـــی نش ـــر منته نظ
ـــرای  ـــن ب ـــتفاده از زمی ـــه، اس ـــه روش گلخان ب
ـــال  ـــک س ـــی ی ـــول در ط ـــد محص ـــت چن کش
ــه  ــول بـ ــزان محصـ ــه میـ ــی اســـت کـ زراعـ
ـــی  ـــل توجه ـــد قاب ـــز در ح ـــده را نی ـــت آم دس

ــد. ــش می دهـ افزایـ

در دسترس بودن محصوالت کشاورزی
ــت  ــادم هس ــوب ی ــودم، خ ــه ب ــی بچ وقت
ــادر چنــد صنــدوق گوجــه  کــه در تابســتان م
فرنگــی می گرفــت تــا هــم رب گوجــه درســت 
ــورت  ــه ص ــا را ب ــداری از آنه ــم مق ــد و ه کن
ــتان  ــز و زمس ــرای پایی ــد و ب ــرد کن ــام خ خ
ــاورزی آن  ــوالت کش ــذارد. محص ــزر بگ در فری
روزهــا در فصل هــای مختلــف در دســترس 
ــی،  ــه فرنگ ــتان گوج ــز و زمس ــود و در پایی نب

ــود. ــازار نب ــار و... در ب خی
ســال،  فصــول  تمــام  در  امــا  امــروز 
از  کــه  دارد  وجــود  بــازار  در  صیفی جــات 
ــه  ــه ســبک گلخان ــای خــوب کشــت ب پیامده

اســت.

ــت  ــامانه ثب ــدن س ــال ش ــت از فع ــرح معیش ــخنگوی ط س
اعتــراض خبــر داد و گفــت:  واحــد USSD موظــف بــه ارســال 
ــوارد  ــت در م ــن اس ــوده و ممک ــراد ب ــه اف ــرای هم ــک ب پیام
ــراد کــد  ــرای اف ــه و ب خــاص سیســتم کال ســنتر تمــاس گرفت

ــد.  ــری را بخوان رهگی
ــن  ــه ای ــخ ب ــی، در پاس ــین میرزای ــارس، حس ــزارش ف ــه گ ب
ســوال کــه برخــی شــهروندان از چنــد روز پیــش اعتــراض خــود 
را از طریــق کــد دســتوری ثبــت کردنــد امــا کــد رهگیــری بــرای 
آنهــا پیامــک نشــده اســت، اظهــار داشــت: ســامانه مرتب بررســی 
می شــود و ارســال پیامــک فقــط بــرای سرپرســتان خانــوار مجــاز 
اســت. تاکنــون درصــد زیــادی از پیامک هــا ارســال شــده اســت. 
ســخنگوی طــرح معیشــت، بــا بیــان اینکــه کمتــر از ۴ 
ــت  ــتی ثب ــرح معیش ــت ط ــوار درخواس ــت خان ــون سرپرس میلی

کردنــد عنــوان کــرد: مابقــی یــا سرپرســت نبودنــد یا درخواســت 
ــال  ــک ارس ــرر پیام ــامانه مک ــت. س ــده اس ــت ش ــراری ثب تک
می کنــد؛ یکــی از دالیــل عــدم ارســال پیامــک ایــن اســت کــه 
احتمــاال گوشــی افــراد خامــوش بــوده یــا آنتــن نــدارد همچنیــن 
در ارســال پیامــک گروهــی و انبــوه تــا زمانــی کــه همــه 
ــک را  ــامانه پیام ــد س ــت نکن ــل دریاف ــزارش تحوی ــا گ پیامک ه

ــد.  ــال می کن ــدد ارس مج
وی تاکیــد کــرد: واحــد USSD موظــف بــه ارســال پیامــک 
ــاص  ــوارد خ ــت در م ــن اس ــوده و ممک ــراد ب ــه اف ــرای هم ب
سیســتم کال ســنتر تمــاس گرفتــه  و بــرای افــراد کــد رهگیــری 

می خوانــد.  را 
و کــد  ثبت نــام کردنــد  افــرادی کــه  افــزود:  میرزایــی 
رهگیــری بــرای آنهــا پیامــک شــده اســت می تواننــد در 

ســایت مربوطــه اعتــراض خــود را ثبــت کننــد در حــال حاضــر 
ســایت Hemayat.mcls.gov.ir شــروع بــه کار کــرده و افــراد 

ــد.  ــت کنن ــاز را ثب ــورد نی ــات م ــد اطالع می توانن
وی تاکیــد کــرد: واحــد USSD موظــف بــه ارســال پیامــک 
بــرای همــه افــراد بــوده و ممکــن اســت در مــوارد خــاص تمــاس 

گرفتــه بشــود و بــرای افــراد کــد رهگیــری را بخواننــد. 

ــروز  ــن میانه-بســتان آباد ام ــرداری از راه آه بهره ب
بــا حضــور رئیس جمهــور آغــاز شــد. 

بــه گــزارش فــارس، طــرح احــداث راه آهــن دوخطه 
میانــه- بســتان آباد- تبریــز به طــول ۲۰۳ کیلومتــر بــا 
هــدف کاهــش مســیر ریلــی از شــمال غرب بــه مرکــز 
ــرار  ــازی ق ــتور کار وزارت راه و شهرس ــور در دس کش
گرفــت کــه مســیر میانــه- بســتان آباد بــه طــول ۱۳۲ 

کیلومتــر بخشــی از طــرح فــوق اســت و در 6 قطعــه و 
بخشــی از قطعــه هفتــم، از ایســتگاه موجــود راه آهــن 
میانــه شــروع  شــده و بــا گــذر از مســیری کوهســتانی 
ــور  ــه داش عب ــای و تیکم ــهرهای ترکمانچ ــه از ش ک
ــل  ــتان آباد متص ــن بس ــتگاه راه آه ــه ایس ــرده و ب ک
ــد  ــرایط اقلیمی۲۰درص ــروژه در ش ــن پ ــود. ای می ش
درصــد   ۵۰ و  ماهــور  تپــه  درصــد   ۳۰ دشــت، 

کوهســتانی واقــع شــده اســت.

راه آهن میانه-بستان آباد-تبریز قطعه طالیی 
پازل ترانزیت ایران در کریدورهای بین المللی

محمــد اســالمی وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره 
ــا ایــن خــط ریلــی گفتــه اســت: ایــران  در رابطــه ب
از نظــر موقعیــت سوق الجیشــی بــا قــرار گرفتــن در 
ــرای  ــی ب ــز و کانون ــان، مرک ــی جه ــارراه ترانزیت چه
شــمال- بین المللــی  کریدورهــای  در  ترانزیــت 

جنــوب و شــرق- غــرب محســوب می شــود. امــروزه 
رویکــرد وزارت راه و شهرســازی در خصــوص توســعه 
ــای  ــع در کریدوره ــی واق ــل   و نقل ــای حم طرح ه
حمــل  و نقــل بین المللــی مورد اســتقبال کشــورهای 
دیگــر قــرار گرفتــه اســت و »ســه کریــدور از پنــج 
ــا، از  ــه اروپ کریــدور مهــم در اتصــال شــرق آســیا ب

ــد. ــور می کنن ــران عب ای
ــز یکــی  ــه- تبری ــن میان ــرد: راه آه ــح ک وی تصری

ــی  ــای بین الملل ــن کریدوره ــم ای ــای مه از بخش ه
ــرق  ــرق و جنوب ش ــای شمال ش ــه از مرزه ــت ک اس
کشــور تــا غــرب آســیا و اروپــا امتــداد پیــدا می کنــد.

بــه لحــاظ وجــود مزایــای نســبی ریــل بــه جــاده 
ــه  ــافر ب ــار و مس ــوه ب ــم انب ــی حج ــرای جابه جای ب
ــل  ــش قاب ــی، کاه ــافت های طوالن ــوص در مس خص
مالحظــه در مصــرف انــرژی. ایمنــی فوق العــاده 
ــاه  ــاال،  کاهــش آالینده هــای زیســت محیطــی و رف ب
و آســایش بیشــتر، تســهیل قابــل توجهــی در  کاهــش 
قیمــت تمــام شــده در حمــل  و نقل بــار و مســافر دارد.

 
کاهش ۵.۵ ساعته زمان سفر از تبریز به تهران

ــر راه و شهرســازی و  ــاون وزی ــراهلل خادمــی، مع خی
مدیرعامل شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمل  
و نقــل کشــور، بــا اشــاره بــه احجــام عملیــات اجرایــی و 
مزیت هــای حمــل  و نقلــی راه آهــن میانه-بســتان آباد-

تبریــز نیــز گفتــه اســت: در مجمــوع 6۵ میلیــون متــر 

مکعــب عملیــات خاکــی، ۱۵ کیلومتــر تونــل و پــل دو 
خطــه در ایــن پــروژه ریلــی اجــرا می شــود و کاهــش 
۵ و نیــم ســاعته زمــان ســفر و ۱۱۴ کیلومتــری طــول 
ــی  ــبکه ریل ــه ش ــمال غرب ب ــز ش ــال مرک ــیر اتص مس

سراســری را بــه دنبــال دارد.
میانــه- راه آهــن  کــرد:  خاطرنشــان  وی 

ــر اینکــه الگــو و نمــادی  ــالوه ب بســتان آباد-تبریز ع
ــه  ــد نمون ــوان مهندســی کشــور اســت، می توان از ت
ـ  فنــی  خدمــات  صــادرات  بــرای  بی نظیــری 

مهندســی نیــز باشــد.
ــعه  ــد در توس ــدون تردی ــی ب ــبکه ریل ــعه ش توس
متــوازن و پایــدار نقــش اساســی داشــته و دارای 
اولویــت باالیــی اســت. همچنیــن ســهم تعیین کننــده 
ــاز آن  ــش پیش نی ــی و نق ــص مل ــد ناخال آن در تولی
در توســعه بخش هــای  اقتصــادی، تجــارت، صنعــت 
و کشــاورزی و دیگــر زیربخش هــای اجتماعــی و 

ــکار نیســت. ــل ان اقتصــادی قاب

وزیــر خارجــه ترکیــه بــا انتقــاد از فشــارها و 
ســامانه های  موضــوع  در  آمریــکا  دخالت هــای 
اگــر  داد  هشــدار  مجــددا  روس،  پدافنــدی 
ــت  ــده را دریاف ــداری ش ــای اف-۳۵ خری جنگنده ه

نکننــد، بــه دنبــال جایگزیــن خواهــد رفــت. 
بــه گــزارش فــارس، »مولــود چاووش اوغلــو« وزیــر 
امــور خارجــه ترکیــه گفــت کــه کشــورش به ســامانه 
پدافنــد موشــکی »اس-۴۰۰ « نیــاز دارد و قدمــی از 

ــد. ــی کــردن آن عقب نشــینی نمی کن عملیات
چاووش اوغلــو طــی ســخنرانی در نشســت خبــری 
ــه  ــدی ب ــچ تعه ــه هی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــکارا، ب در آن
ــامانه ها  ــن س ــتفاده از ای ــدم اس ــاره ع ــنگتن درب واش
نداده نــد، توضیــح داد: »مــا ایــن ســامانه را خریدیــم 
کــه اســتفاده کنیــم، نــه اینکــه در انبــار نگــه داشــته 

ــه ]اس-۴۰۰[ نیــاز داریــم«. شــود. مــا ب
بــه نوشــته ســرویس ترکیــه ای »اســپوتنیک« وی 
ــی  ــور دفاع ــکا در ام ــای آمری ــاد از دخالت ه ــا انتق ب
ــرد  ــده رویک ــاالت متح ــت: »ای ــار داش ــه، اظه ترکی
مثبــت مــا در قبــال اس-۴۰۰  را نمی پذیــرد. مــا بــه 
گفت وگــو بــا یکدیگــر ادامــه می دهیــم امــا تحمیــل 

ــم«. ــول نمی کنی ــار را قب و اجب
وزیــر خارجــه ترکیــه دربــاره پیشــنهاد ایــن 
کشــور بــرای خریــد ســامانه های پدافنــدی پاتریــوت 
از آمریــکا نیــز تصریــح کــرد: »ایــاالت متحــده اخیــرا 
بــرای اولین بــار رویکــرد مثبتــی جهــت تولیــد 
ــه،  ــراه ترکی ــه هم ــوت ب ــامانه های پاتری مشــترک س
ــی  ــچ تضمین ــوز هی ــا هن ــا آنه نشــان داده اســت. ام

ــد«. ــا نداده ان ــه م ب
ــد  ــان اینکــه ترکیــه عالقه من ــا بی ــو ب چاووش اوغل
ــان  ــکا را همزم ــیه و آمری ــا روس ــط ب ــا رواب ــت ت اس
داشــته باشــد، افــزود: »اگــر آمریــکا بخواهــد پاتریوت 
بــه ترکیــه بفروشــد، مــا خریــدار آن هســتیم. عاقالنه 

نیســت کــه بــه یــک تامین کننــده )روســیه( وابســته 
باشیم«.

وی دربــاره تهدیدهــای واشــنگتن بــه کنــار 
گذاشــتن ترکیــه از برنامــه تولیــد مشــترک جنگنــده 
جنگنده هــای  تحویــل  لغــو  و  »اف-۳۵«  هــای 
خریــداری شــده نیــز هشــدار داد: »مــا در ایــن 
برنامــه شــریک هســتیم امــا در بدتریــن حالــت، اگــر 
اف-۳۵ هایمــان را دریافــت نکنیــم، مجبوریــم کــه بــه 

ــیم«. ــن باش ــال جایگزی دنب
ــه در  ــه ترکی ــامانه اس-۴۰۰ ب ــن س ــل اولی تحوی
ــه وزارت  ــد ک ــل ش ــاه تکمی ــرداد م ــل م ــی اوای حال
خارجــه آمریــکا پیــش از آن تهدیــد کــرده بــود کــه 
ــامانه  ــیه، س ــه از روس ــوری را ک ــر کش ــنگتن ه واش
پدافنــد موشــکی اس-۴۰۰ خریــداری کنــد، تحریــم 
خواهــد کــرد. در مــورد ترکیــه نیــز آمریــکا هشــدار 
ــای  ــی جنگنده ه ــل مابق ــا تحوی ــه تنه ــود ن داده ب
»اف-۳۵« بــه ترکیــه را تعلیــق می کنــد بلکــه از 
ــار  ــز کن ــده نی ــن جنگن ــترک ای ــد مش ــه تولی برنام

می گــذارد.
نیــز  ترکیــه  دفــاع  وزیــر  آکار«  »حلوســی 
چنــد روز پیــش گفتــه بــود، اس-۴۰۰ گزینــه 
ــد آن  ــکا مانن ــر آمری ــود و اگ ــوت ب ــن پاتری جایگزی
ــد،  ــاع کن ــه امتن ــه ترکی ــروش اف-۳۵ ب ــه، از ف دفع

داشــت. خواهنــد  آن  بــرای  جایگزین هایــی 

سایت ثبت اعتراض به معیشت فعال شد

راه آهن میانه-بستان آباد به بهره برداری رسید 

چاووش اوغلو:

 اس-4۰۰ را برای انبار شدن نخریدیم 
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صادرات مرغ و تخم مرغ 

به کویت آزاد شد 
بــا اعــالم ســفارت کویــت در ایــران و وزارت 
صنعــت ایــران، ایــن کشــور ممنوعیــت واردات مــرغ 

ــرد.  ــو ک ــران را لغ ــرغ از ای و تخم م
ــتیار  ــی دس ــا عنایت ــنیم، علیرض ــزارش تس ــه گ ب
وزیــر در امــور خلیــج فــارس وزارت صنعــت، معــدن 
ــن  ــرزاد پیلت ــه ف ــه ای ب ــال نام ــا ارس ــارت ب و تج
سرپرســت دفتــر عربــی و آفریقایــی ســازمان توســعه 
تجــارت و محمــد رضــا کرباســی معــاون امــور 
ــو  ــوع لغ ــا موض ــران ب ــی ای ــاق بازرگان ــل ات بین المل
ممنوعیــت صــادرات تخم مــرغ و ماکیــان بــه کشــور 
کویــت نوشــت: به پیوســت یادداشــت ســفارت کویــت 
ــادرات  ــت ص ــو ممنوعی ــوص لغ ــران در خص در ته
ــا  ــالع ی ــت اط ــت جه ــه کوی ــرغ ب ــان و تخم م ماکی

ــردد. ــال می گ ــی ارس ــدام مقتض ــه اق ــر گون ه
در  تخم مــرغ  قیمــت  گــزارش  ایــن  بنابــر 
هفته هــای اخیــر افزایــش یافتــه اســت کــه از دالیــل 
ــول  ــن محص ــادرات ای ــش ص ــه افزای ــوان ب آن می ت
بــه کشــورهای همســایه و افزایــش مصــرف در بــازار 

ــرد. ــاره ک ــی، اش داخل
ــا حــدود  ــرغ ب قیمــت مصــوب هــر شــانه تخم م
۴ هــزار تومــان افزایــش قیمــت بــه ۱69۰۰ تومــان 
رســیده اســت امــا ایــن محصــول در بــازار ۱۸ تــا ۲۲ 
هــزار تومــان بــه فــروش می رســد؛ قیمــت مصــوب 

هــر کیلوگــرم مــرغ نیــز ۱۲9۰۰ تومــان اســت.

تصویب موادی دیگر از الیحه »ثبت 
شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری«

در جلســه اصلــی کمیســیون لوایــح هیئــت 
ــزار  ــر دادگســتری برگ ــه ریاســت وزی ــه ب ــت ک دول
ــوه  ــد بررســی الیحــه پیشــنهادی ق شــد ادامــه رون

ــت.  ــرار گرف ــتور کار ق ــه در دس قضائی
ــی  ــه بررس ــن جلس ــنا، در دومی ــزارش ایس ــه گ ب
الیحــه »ثبــت شــرکت هــا و مؤسســات غیرتجــاری« 
کــه مشــتمل بــر ۴۸ مــاده و چهــار تبصــره از ســوی 
قــوه قضائیــه، تهیــه و بــه دولــت ارســال شــده اســت،  
مــوادی دیگــر از متــن مصــوب کمیتــه فرعــی تصویب 

و ادامــه فرآینــد بــه جلســه بعــد موکــول شــد.
گفتنــی اســت، جلســه اصلــی کمیســیون لوایــح 
ــر  ــی،  وزی ــا آوای ــت علیرض ــه ریاس ــت ب ــت دول هیئ
ــاون  ــدی، مع ــا جنی ــور لعی ــا حض ــتری و ب دادگس
امیــری،  حســینعلی  جمهــور،  رئیــس  حقوقــی 
ــه  ــور، معصوم ــس جمه ــس رئی ــور مجل ــاون ام مع
ابتــکار، معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیــس 
جمهــور، جمشــید انصــاری، معــاون رئیــس جمهور و 
رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور،  حســن 
مــرادی،  دبیــر کمیســیون و دیگــر نماینــدگان 
وزارت خانــه هــای دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای 
مســلح، نفــت، تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، صمت، 
ــت اســناد  ــای ثب دادگســتری و کشــور، ســازمان ه
ــت  ــور و حفاظ ــی کل کش ــور، بازرس ــالک کش و ام
ــادن و  ــع، مع ــاق بازرگانی، صنای ــت، ات ــط زیس محی
ــنبه ۲ آذر  ــه روز ش ــوه قضائی ــران و ق ــاورزی ای کش
مــاه ۱۳9۸ بــه میزبانــی دفتــر هیئــت دولــت نهــاد 

ــد. ــکیل ش ــوری تش ــت جمه ریاس

رئیس اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت: 
مراکز دندانپزشکی

 از هیچ تعرفه ای پیروی نمی کنند

رئیـــس اداره بهداشـــت دهـــان و دنـــدان وزارت بهداشـــت، درمـــان 
و آمـــوزش پزشـــکی گفـــت: مراکـــز دندانپزشـــکی بویـــژه در بخـــش 
ــر  ــد و هـ ــروی نمی کننـ ــه ای پیـ ــچ تعرفـ ــه از هیـ ــی و خیریـ خصوصـ

نرخـــی کـــه بتواننـــد از مـــردم دریافـــت می کننـــد. 
ـــال در وزارت  ـــر س ـــزود: ه ـــدزاده اف ـــد صم ـــا، حمی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
بهداشـــت تعرفـــه هایـــی بـــرای خدمـــات دندانپزشـــکی تعریـــف مـــی 
ـــا  ـــه ه ـــه بیم ـــئول از جمل ـــای مس ـــتگاه ه ـــک از دس ـــچ ی ـــا هی ـــود ام ش
ایـــن تعرفـــه هـــا را قبـــول ندارنـــد و مـــی گوینـــد تعرفـــه هـــا بـــاال 
اســـت، انجمـــن صنفـــی دندانپزشـــکان هـــم قبـــول ندارنـــد و مـــی 
گوینـــد تعرفـــه هـــا خیلـــی پاییـــن اســـت و بـــر اســـاس تعرفـــه هـــا 

ـــود. ـــی ش ـــل نم عم
ــال  ــر سـ ــکی هـ ــات دندانپزشـ ــذاری خدمـ ــه گـ ــت: تعرفـ وی گفـ
در معاونـــت درمـــان وزارت بهداشـــت انجـــام مـــی شـــود و حتـــی در 
ـــت  ـــور نیس ـــن ط ـــته و ای ـــم داش ـــران را ه ـــات وزی ـــه هی ـــواردی مصوب م
کـــه خدمـــات دندانپزشـــکی تعرفـــه مشـــخصی نداشـــته باشـــد امـــا 

عمـــال اجـــرا نمـــی شـــود.
ـــرای بخـــش  ـــم ب ـــر ســـال ه ـــا ه ـــه ه ـــن تعرف ـــه داد: ای ـــدزاده ادام صم
ـــه  ـــا ب ـــود ام ـــی ش ـــف م ـــه تعری ـــم خیری ـــی و ه ـــم خصوص ـــی و ه دولت
ـــی  ـــکی دولت ـــز دندانپزش ـــش مراک ـــه بخ ـــد. البت ـــی رس ـــرا نم ـــه اج مرحل
کـــه تعدادشـــان کـــم اســـت تـــا حـــدی ایـــن تعرفـــه هـــا رعایـــت 
ـــرای  ـــخصی ب ـــای مش ـــه ه ـــا از تعرف ـــش ه ـــایر بخ ـــا س ـــد ام ـــی کنن م

ـــد. ـــی کنن ـــروی نم ـــکی پی ـــات دندانپزش خدم
ـــزود:  ـــت اف ـــدان وزارت بهداش ـــان و دن ـــت ده ـــس اداره بهداش رئی
ـــزار  ـــا ۱۰۰ ه ـــک ج ـــدان ی ـــردن دن ـــر ک ـــرای پ ـــال ب ـــوان مث ـــه عن ب
ـــزار  ـــر ۳۰۰ ه ـــای دیگ ـــان، ج ـــزار توم ـــر ۲۰۰ ه ـــای دیگ ـــان، ج توم
تومـــان و جـــای دیگـــر ۴۰۰ هـــزار تومـــان دریافـــت مـــی کننـــد 
یـــک جـــا هـــم ممکـــن اســـت ۸۰ هـــزار تومـــان بگیـــرد در حالـــی 
کـــه تعرفـــه خدمـــات پرکـــردن دنـــدان در بخـــش دولتـــی حـــدود 
۴۰ هـــزار تومـــان و در بخـــش خصوصـــی بیـــن ۷۰ تـــا ۸۰ هـــزار 

تومـــان اســـت.
ـــان و  ـــت، درم ـــر بهداش ـــاون وزی ـــی، مع ـــرج حریرچ ـــن ای ـــش از ای پی
ـــیار  ـــران بس ـــکی در ای ـــات دندانپزش ـــود: خدم ـــه ب ـــکی گفت ـــوزش پزش آم
گـــران اســـت و بســـیاری از مـــردم تـــوان و اســـتطاعت مراجعـــه بـــه 

ـــد. ـــک را ندارن دندانپزش
ـــته  ـــود داش ـــد وج ـــالمت نبای ـــوزه س ـــی در ح ـــچ اقدام ـــزود: هی وی اف
باشـــد مگـــر آنکـــه فقـــرا از آن بهـــره منـــد شـــوند و در هیـــچ کاری 

ـــم. ـــوش کنی ـــودن« را فرام ـــرا ب ـــرف فق ـــه ط ـــد »ب نبای
بـــه گفتـــه او، در ســـال 9۲، و قبـــل از دولـــت تدبیـــر و امیـــد  ۴۰ 
ـــت  ـــور دریاف ـــکی در کش ـــت دندانپزش ـــوع خدم ـــچ ن ـــردم هی ـــد م درص
ــد  ــگیرانه ماننـ ــات پیشـ ــون خدمـ ــه اکنـ ــه البتـ ــد کـ ــی کردنـ نمـ
ــام مـــی  ــوزان انجـ ــرای دانـــش آمـ ــیلنت بـ فلورایدتراپـــی و فیشورسـ

شـــود.

ایـن نکتـه بسـیار مهـم اسـت کـه قبل از شـروع 
فوایـد  بتوانیـد  شـما  وزن،  کاهـش  برنامه هـای 
رسـیدن بـه ایـن آرزو را درک کنیـد. دانسـتن طیف 
گسـترده ای از فوایـد کاهـش وزن، بـه شـما بـرای 
رسـیدن بـه اهـداف تناسـب انـدام، انگیزه بیشـتری 

می دهـد. 
متخصصـان می گوینـد یـک روش می توانـد بـه 
شـما در کاهـش وزن کمـک کنـد: محـدود کـردن 
تعـداد کالـری دریافتـی از طریـق رژیـم غذایـی. راه 

دیگـر سـوزاندن کالـری اضافـی بـا ورزش اسـت.
سـالم،  غذایـی  رژیـم  یـک  بـا  ورزش  ترکیـب 
روش موثرتـری بـرای کاهـش وزن اسـت و ۸ فایـده 

شـناخته شـده بـرای شـما دارد.

انرژی بدنی شما باال می رود
انـرژی  داریـد  کمتـری  وزن  شـما  کـه  زمانـی 

کمتـری را صـرف انجام کارهـای روزمره  مـی  کنید. 
کاهـش وزن همچنیـن راندمـان اکسـیژن شـما را 
بهبـود بخشـیده و بنابراین شـما حیـن فعالیت های 

پرانـرژی نفـس کـم نمـی آوریـد.

حافظه شما تقویت می شود
 ۲۰۱۳ سـال  در  سـوئدی  محققـان  مطالعـات   
نشـان داد کـه زنـان سـالمند بعـد از 6 مـاه دنبـال 
در  بهتـری  نمـرات  وزن  کاهـش  برنامـه  کـردن 

کردنـد. کسـب  حافظـه  آزمون هـای 

کاهش خطر ابتال به سرطان
اضافـه وزن موجب بـروز التهاب میشـود که خود 
آن آغازگـر تغییـرات سـلولی در بـدن اسـت. یـک 
بررسـی انجـام شـده بـر روی زنان یائسـه کـه نتایج 
آن در مجلـه تحقیقـات سـرطان بـه چـاپ رسـیده 

اسـت، نشـان داد که درجـات خطرناک التهـاب تنها 
بـا کاهـش ۵ درصـدی وزن بدن قابل تخفیف اسـت.

لذت بردن از فعالیت های جسمی
زمانـی کـه اضافـه وزن داریـد نسـبت بـه افرادی 
کـه وزن طبیعی دارنـد، فعالیت های جسـمی ممکن 
اسـت موجـب درد مفاصـل و سـوزش ریه های شـما 
شـود. وقتـی شـروع به الغـر شـدن می کنیـد، دیگر 
انجام ورزش در شـما احسـاس انجام یک کار روزمره 
سـخت و طاقت فرسـا را ایجـاد نمی کنـد و بیشـتر به 
صـورت شـبیه تجربـه ای سـرگرم کننده در میآیـد. 
بـودن موجـب می شـود  برایـن سـبک وزن  عـالوه 

شـما سـریع تر و نیرومندتـر شـوید.

کنار گذاشتن داروها
را در  مناسـب می توانـد شـما  حفـظ یـک وزن 
برابـر بیماری هـای قلبـی و دیابـت محافظـت کنـد. 
امـا اگـر از قبـل دچـار اضافـه وزن باشـید و بـه این 
بیماری هـای مبتـال باشـید، چه می شـود کـرد؟ خبر 
خـوب: کاهـش وزن هنـوز می تواند مفید باشـد. این 

بیمـاری  هـا لزوما از بیـن نمی روند، اما ممکن اسـت 
عالئـم بیمـاری شـما و مقـدار دارویـی کـه دریافـت 
می کنیـد، کاهـش یابـد. بـرای مثـال ممکـن اسـت 
بتوانیـد دوز داروهای ضدفشـارخون و پاییـن  ِآورنده 
کلسـترول  را کاهـش دهیـد، یـا یـاد بگیریـد بـدون 
تزریـق  هـای روزانـه انسـولین، دیابـت نـوع ۲ خـود 

را کنتـرل کنید.

افزایش کیفیت خواب
 بنابـر مطالعـات، افـرادی کـه حداقـل ۵ درصـد 
وزنشـان را در طـی یـک دوره شـش ماهـه کاهـش 
از  می دهنـد بـه طـور متوسـط ۲۲ دقیقـه بیشـتر 
قبـل می خوابنـد و پیـش از ایـن محققـان فنالنـدی 
گـزارش کـرده بودنـد کـه کاهـش متعـادل وزن بـه 
قطـع  عالئـم  بهبـود  باعـث  توجهـی  قابـل  میـزان 

تنفـس در حیـن خـواب شـده اسـت.

افزایش شانس داشتن فرزند
چاقـی در زنـان بـا نابـاروری و سـندرم تخمـدان 
پلـی  کیسـتیک همـراه اسـت و زمانـی کـه یـک زن 

جـوان چاق میشـود، باردار شـدن برای او مشـکل تر 
طـی  در  مـادر  وزن  کـه  آنجایـی  از  شـد.  خواهـد 
بـارداری و حتـی قبـل از آن بـا تمامـی پیامدهـای 
سـالمتی بـرای فرزنـد در ارتباط اسـت، کاهش وزن 
و الغرشـدن کمـک می کنـد که فـرد از داشـتن یک 

بـارداری سـالم و فرزنـدی سـالم مطمئـن شـود.

افزایش سالمت چشم
باعـث  واقـع  در  وزن  کاهـش  افـراد  اکثـر  در   
محافظـت بینایـی آنهـا در برابـر عـوارض مربـوط به 

نـوع ۲ می شـود. چاقـی ماننـد نظیـر دیابـت 

سالمت

8 فایده تناسب اندام که ممکن است از آن بی خبر باشید

در حالـی وزیـر کار ِملـک یـک میلیـاردی را 
مـالک حـذف یارانـه معیشـتی اعالم کـرده که 
بـه نظـر می رسـد بـا توجـه بـه رشـد نجومـی 
قیمـت مسـکن طـی سـال 9۷ و اوایل امسـال، 

ایـن اقـدام دولـت چنـدان منصفانه نیسـت. 
محمـد  تازگـی  بـه  تسـنیم،  گـزارش  بـه 
شـریعتمداری وزیـر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی 
دربـاره کمـک هزینـه معیشـتی دولـت گفتـه 
اسـت: دولت بـرای حمایـت از طبقات متوسـط 
میلیـون   ۱۸ اول  گام  در  جامعـه  کم درآمـد  و 
خانـوار شـامل 6۰ میلیون نفر را مشـمول سـبد 
کمک هزینـه معیشـتی کـرده و از ۵۵ تـا ۲۰۵ 
هـزار تومـان بـه خانوارها پرداخت شـده اسـت.

وزارت  همـکاری  بـا  این کـه  بیـان  بـا  وی 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، کـد دسـتوری 
افـزود: کسـانی  ایجـاد شـده اسـت،   *6۳69#
سـبد  دریافـت  اسـتحقاق  می کننـد  فکـر  کـه 
کـد  ایـن  طریـق  از  دارنـد،  خانـوار  معیشـتی 
دسـتوری تقاضـای خـود را وارد و کـد رهگیری 
انجـام  الزم  بررسـی های  تـا  کننـد  دریافـت 
شود.کسـانی کـه تقاضـای خـود را در ایـن کـد 
دسـتوری ارائـه می کننـد، اگـر شـرایط الزم را 
و  متوسـط  طبقه هـای  جـزء  و  باشـند  داشـته 

طـرح  آغـاز  زمـان  از  گیرنـد  قـرار  کم درآمـد 
می کننـد. دریافـت  را  مبالـغ  حمایتـی 

مالـی  تـوان  کسـانیکه  کـرد:   اضافـه  وی 
مناسـبی دارنـد و بـا معیار های موجود مشـمول 
نمی شـوند از طریـق پیامـک بـه آن هـا اعـالم 
می شـود کـه واجـد شـرایط نیسـتند و بعـد از 

آزمـون وسـع مالـی حـذف می شـوند.
وزیـر کار بـا یـادآوری این کـه 6۰ میلیـون 
نفـری کـه سـبد کمک معیشـتی گرفته انـد بـا 

بررسـی اطالعـات مالی انجام شـده اسـت، ادامه 
داد: آن هایـی کـه مثـاًل دارای ملـک بیشـتر از 
درآمد هـای  یـا  بوده انـد  تومـان  میلیـارد  یـک 
دیگـری دارنـد و افـرادی کـه خـودروی بیش از 
۵۰۰ میلیـون تومـان یـا سـه سـفر خارجی غیر 
زیارتـی در سـال داشـته اند، در جمـع افـراد بـا 

تمکـن مالـی قـرار می گیرنـد.
از اواخـر سـال 96 بـازار مسـکن دچـار تالطم 
امسـال  اوایـل  و   9۷ سـال  در  و  شـد  قیمتـی 

قیمت هـا بیـش از ۱۲۰ درصـد افزایـش یافـت. با 
توجه به این مسـئله بسـیار مهم به نظر می رسـد 
دولـت در بحـث عـدم اختصـاص یارانه معیشـتی 

عدالـت را بـه طـور کامـل اجـرا نکرده اسـت.
نظـر  در  را  جوانـی  زوج  مثـال،  عنـوان  بـه 
بگیریـد کـه در سـال 9۵ یـا 96 پـس از یـک 
دوره یکسـاله مشـمول دریافت وام ۱6۰ میلیون 
تومانـی بانک مسـکن شـده و وارد بازار مسـکن 
شـده اسـت. در آن زمـان )سـال 9۵( میانگیـن 
قیمـت هر مترمربـع واحد مسـکونی حدود ۴.۳ 
میلیـون تومـان بـود و زوج مورد نظـر یک واحد 
قیمـت ۴۳۰  بـا  را  مترمربعـی  مسـکونی ۱۰۰ 

میلیـون تومـان خریـداری کـرده اند.
راه  وزارت  آمـار  جدیدتریـن  اسـاس  بـر 
مترمربـع  هـر  قیمـت  متوسـط  شهرسـازی  و 
آپارتمـان طـی آبان ماه امسـال بـه ۱۲ میلیون و 
6۱۷ هـزار تومـان در مناطـق ۲۲ گانـه افزایش 
میلیـون   ۴۳۰ ِملـک  واقـع  در  اسـت.  یافتـه 
تومانـی زوج جـوان در حال حاضـر بیش از ۱.۲ 

میلیـارد تومـان قیمـت دارد.
نکتـه جالب توجه این کـه زوج جوان کـه یارانه 
معیشـتی آنها واریز نشـده حدود 9 سال دیگر باید 

اقسـاط وام بانک مسکن را پرداخت کنند.

ِملک ۱ میلیاردی مالک درستی برای حذف یارانه معیشتی است؟ 

وزیر بهداشـت گفت: در سـال جـاری ۸ هزار 
و۱۰۰ تخـت بیمارسـتانی بـرای نخسـتین بـار 
در تاریـخ کشـور بـا اولویـت نقـاط محـروم بـه 

 . می رسـد  بهره بـرداری 
وزیـر  نمکـی  سـعید  فـارس،  گـزارش  بـه 
اظهـار  پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت، 
کـرد: طـرح هر خانه یـک پایگاه سـالمت، طرح 
منحصـر بـه جمهوری اسـالمی بوده که توسـط 
وزارت بهداشـت بـرای نخسـتین بـار در جهـان 

طراحـی شـده اسـت.
وی افـزود: هـدف کلـی از اجـرای ایـن طـرح، 
اجتماعـی کردن سـالمت و تعریف جدیـد از نظام 
ارائـه خدمت و همـکاری در ارائه خدمت اسـت تا 
خدمـات از مراکـز بهداشـت بـه سـمت خانواده ها 

سـوق پیدا کند.
نمکـی بیـان کـرد: ایـن طـرح یـک عرصـۀ 
جدیـدی بـرای آموزش علوم پزشـکی بـوده زیرا 
مؤلفه هـای مؤثـر بر سـالمت بسـیار تاثیرگذارتر 

از گذشـته است.
پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان  وزیربهداشـت، 
یادآور شـد: تغییر شـیوه زندگی از یک سـاختار 
نابهنجـار بـه نظـام زندگی بـه هنجـار از عوامل 
اسـت؛  طـرح  اجـرای  در  توجـه  مـورد  موثـر 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  دانشـجویان  آشـنایی 

در رشـته های مختلـف بـا مولفه هـای اجتماعی 
موثـر بـر سـالمت کـه یکـی از جایگاه هـای آن 
اجـرای طـرح  خانـواده وخانـوار اسـت، محـور 

عنـوان شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: ایـن طرح در سـه اسـتان 
آغاز شـده و بعد از بررسـی نقـاط مثبت و منفی 
و تمریـن بـر روی آن، از اوایـل سـال آینـده در 

سراسـر کشـور آغاز می شـود.
نمکـی بـه طـرح وضعیـت پزشـک خانـواده 
اشـاره و اضافـه کـرد: پزشـک خانـواده در ایـن 

طـرح، مسـؤولیت رهبـری این مجموعـۀ بزرگ 
را برعهـده خواهد داشـت و برای اجرای پزشـک 
خانـواده راهکارهایـی همچـون سیسـتم ارجاع، 
اعمـال راهنمـای بالینـی اسـتفاده می شـود که 
پرونـده  شـکل گیری  نیازمنـد  راسـتا  ایـن  در 
الکترونیـک سـالمت هسـتیم و در اوایـل بهـار 
سـال جـاری بـه دسـت رئیس جمهـور رونمایی 
و ریـل گذاری شـد کـه به خوبی پیـش می رود.

پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان  وزیربهداشـت، 
یـادآور شـد: تـا امـروز در دانشـگاه های علـوم 

دارو،  زمینـه  در  عمـده ای  مشـکل  پزشـکی 
خدمت رسـانی و کاهـش پرداخـت هزینـه بیمار 
و هزینه هـای جاری نداشـتیم و کسـری هایی را 
کـه داریـم بـه مطالبـات مـا بـاز مـی گـردد؛ ما 
سـهمی را کـه بایـد از سـازمان برنامـه و بودجه 
بگیریـم را دنبـال مـی کنیـم و مشـکالتی کـه 
در خزانـه بـوده را بـا هماهنگی رئیس سـازمان 

برنامـه و بودجـه حـل و فصـل می کنیـم.
وی اضافـه کـرد: در حال حاضر، ۱۰ هزار میلیارد 
تومـان از سـازمان تامیـن اجتماعـی مطالبـه داریم 
کـه در جلسـات برگزار شـده بخش اعظمـی از این 

مطالبـات پرداخت می شـود.
پروژه هـای  برخـی  اینکـه  بیـان  بـا  نمکـی 
ایـن وزارت بـا کمـک خیریـن عملیاتـی خواهد 
شـد، خاطرنشـان کرد: حـدود هزار پـروژه آماده 
بهـره بـرداری داریـم کـه ایـن پروژه هـا اعتبـار 
۳ و چندهـزار میلیـاردی را بـه خـود اختصـاص 

می دهـد.
پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان  وزیربهداشـت، 
گفـت: در سـال جـاری ۸ هـزار و۱۰۰ تخـت 
تاریـخ  در  بـار  نخسـتین  بـرای  بیمارسـتانی 
کشـور بـا اولویت نقاط محـروم به بهـره برداری 
می رسـد و بـه عبارتی حدود ۵۰ طـرح را در هر 

هفتـه تـا پایـان سـال افتتـاح مـی کنیم.

بیش از هزار تخت بیمارستانی در کشور به بهره برداری می رسد

متن آگهی مزایده
فـوق  کالسـه  اجرائـی  پرونـده  موجـب  بـه 
9700072 ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه پـالک 
در  واقـع  اصلـی   B  1536 از  فرعـی   16 ثبتـی 
بخـش 2 مراغـه بـه آدرس: مراغـه خیابـان معلـم 
شـاهد  مدرسـه  روبـروی  دانـش،  کـوی  شـمالی، 
پـالک 10 صـادر و مـع الواسـطه بـه آقـای رجـب 
کتابچـی منتقـل شـده اسـت، طبـق سـند رهنـی 
شـماره 10114 مورخـه 1396/12/15 دفترخانـه 
شـماره 1048 تهـران در قبـال مبلـغ دو میلیـارد 
ریـال )2/000/000/000( ریـال در رهـن شـرکت 
تهیـه و توزیع قطعـات و لوازم یدکی ایـران خودرو 
قـرار گرفتـه و طبـق نظـر کارشـناس  )ایسـاکو( 
رسـمی بـه مبلـغ سـه میلیـارد و دویسـت میلیون 
ریـال )3/200/000/000( ریـال ارزیابـی شـده و 
پـالک فـوق دارای 200 متـر مربـع عرصـه و 240 
متـر مربـع اعیانـی )جمعـا در دو طبقـه بـا قدمت 
حـدودا 25 سـاله ( و شـماال بـه طـول 10 متر پی 
اسـت بـه پی پنـج متری محل ورود اسـت و شـرقا 
بـه طـول 20 متـر پـی اسـت بـه پـی پـالک 15 
فرعـی و جنوبـا بـه طـول 10 متـر پـی اسـت بـه 
پـی پـالک 21 فرعـی و غربـا به طـول 20 متر پی 
اسـت بـه پـی پـالک 17 فرعـی و دارای انشـعابات 
آب و گاز و 2 رشـته بـرق و فاضـالب مـی باشـد 
کـه برابـر گـزارش مامـور اجـرا در تصـرف وراث و 
مالـک مـی باشـد، پالک فـوق از سـاعت 9 الی 12 
روز یکشـنبه مورخ 98/10/01 در اداره ثبت اسـناد 
و امـالک شهرسـتان مراغـه واقع در خیابـان گنبد 
غفاریـه، طبقـه دوم از طریـق مزایـده بـه فـروش 
مـی رسـد.مزایده از مبلـغ 3/200/000/000 ریال 
)سـه میلیـارد و دویسـت میلیـون ریـال( و دارای 
بیمـه نمـی باشـد. شـروع و بـه باالتریـن قیمـت 
پیشـنهادی نقـدا فروختـه می شـود. الزم بـه ذکر 
اسـت پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه آب، برق، 
گزاعـم از حق انشـعاب و یا حق اشـتراک و مصرف 
در صورتـی که مـورد مزایده دارای آنها باشـد و نیز 
بدهـی هـای مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره تا 
تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقم قطعـی آن معلوم 
شـده یا نشـده باشـد به عهـده برنده مزایده اسـت 
و نیـز در صـورت وجوه مازاد، وجـوه پرداختی بابت 
هزینـه هـای فـوق از محـل مازاد بـه برنـده مزایده 
مسـترد خواهـد شـد و نیـم عشـر و حـق مزایـده 
نقـدا وصـول می گـردد ضمنـا چنانچـه روز مزایده 
تعطیـل رسـمی گـردد، مزایـده روز اداری بعـد از 
تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار 

شـد.  خواهد 
تاریخ انتشار: ۱3۹8/۰۹/۰7

آقاپور

گفــت:  مجلــس  رئیســه  هیئــت  ســخنگوی 
ــیاری  ــه بس ــی ک ــات و نگرانی های ــاس اعتراض بر اس
از گروه هــا و اقشــار جامعــه دارنــد ظاهــراً عــده  
ــادی مشــمول اجــرای طــرح معیشــتی نشــده  و  زی

ــت.  ــده اس ــز نش ــان واری ــاب آن ــه حس ــی ب مبلغ
بــه گــزارش تســنیم، اســداهلل عباســی، از موافقت 
نماینــدگان مجلــس بــا بررســی یــک فوریــت طــرح 
ممنوعیــت افزایــش قیمــت کاال و خدمــات خبــر داد 
ــه  ــامل س ــه ش ــرح ک ــن ط ــت: در ای ــار داش و اظه
ــت  ــت از دول ــا جدی ــس ب بخــش مجــزا اســت مجل
انتظــار دارد هرچــه ســریع تر ایــرادات و نواقــص 
ــرف  ــن را برط ــت بنزی ــش قیم ــرح افزای ــرای ط اج

کنــد.
ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلــس عنــوان کــرد: 
پــس از فرمایشــات ارزشــمند مقــام معظــم رهبــری 
ــز  ــت نی ــه مل ــدگان خان ــته نماین ــای گذش در روزه
بــرای اینکــه پــس از اجــرای طــرح افزایــش قیمــت 
بنزیــن بــه مــردم فشــار مضاعفــی وارد نشــود 
طرحــی را در ســه محــور کلــی جمــع آوری کــرده و 
بــا تصویــب یــک فوریــت بررســی آن کنتــرل شــدید 

ــد. ــازار را مــورد تأکیــد قــرار دادن ب
عباســی تصریــح کــرد: مجلــس شــدیداً شــرایط 
ــه  ــژه ب ــه وی ــردم ب ــه م ــا ب ــر دارد ت ــت نظ را تح
ــی وارد  ــار مضاعف ــه فش ــف جامع ــای ضعی دهک ه
ــت کاال  ــش قیم ــت از افزای ــن ممانع ــود بنابرای نش

و خدمــات در ســطح بــازار بــه ویــژه کاالهــا و 
ــس از  ــرار دارد پ ــت ق ــه در دســت دول ــی ک خدمات
ــوان  ــه عن ــن ب ــت بنزی ــش قیم ــرح افزای ــرای ط اج
ــس  ــی مجل ــک فوریت ــرح ی ــور ط ــه مح ــی از س یک

ــت. ــرار گرف ق
نماینـــده مـــردم رودســـر و املـــش در مجلـــس 
ـــش  ـــوع افزای ـــه موض ـــت ک ـــه داش ـــد توج ـــزود: بای اف
ــی و  ــر وضعـ ــک تغییـ ــاً یـ ــن یقینـ ــت بنزیـ قیمـ
نســـبی بـــر روی قیمـــت و نـــرخ ســـایر کاالهـــا و 
ـــس  ـــته مجل ـــا خواس ـــت ام ـــد گذاش ـــات خواه خدم
در ایـــن برهـــه از زمـــان و شـــرایط فعلـــی ایـــن 
اســـت کـــه بـــا هـــر اهـــرم و ابـــزاری بـــه شـــدت 
ـــات  ـــا و خدم ـــش افسارگســـیخته کااله ـــوی افزای جل

ـــود. ـــه ش گرفت
ــان  ــس بیـ ــه مجلـ ــت رئیسـ ــخنگوی هیئـ سـ
ــه  ــن بـ ــت بنزیـ ــش قیمـ ــه افزایـ ــت: اینکـ داشـ
یکبـــاره باعـــث افزایـــش بی حســـاب و کتـــاب 
قیمت هـــا در ســـطح بـــازار شـــود بـــه هیـــچ 
ـــده  ـــاد ش ـــد ی ـــت و رون ـــول نیس ـــورد قب ـــوان م عن
بایـــد بـــه صـــورت نســـبی و کامـــاًل ضابطه منـــد 
ـــد  ـــز بای ـــت نی ـــر دول ـــویی دیگ ـــود از س ـــی ش اجرای
ــن  ــل ایـ ــه حاصـ ــی کـ ــه پرداخت هایـ ــبت بـ نسـ

افزایـــش قیمـــت بنزیـــن اســـت اقـــدام کنـــد.
ــه  ــی کـ ــور دومـ ــرد: محـ ــان کـ وی خاطرنشـ
نماینـــدگان در خـــالل بررســـی طـــرح یـــک 

فوریتـــی ممنوعیـــت افزایـــش کاال و خدمـــات 
بـــه دنبـــال تحقـــق آن هســـتند بحـــث بازتوزیـــع 
ــرح  ــرای طـ ــل از اجـ ــای حاصـ ــم درآمدهـ منظـ
افزایـــش قیمـــت بنزیـــن بـــه دهک هـــای پاییـــن 
و آســـیب پذیر جامعـــه اســـت بنابرایـــن دولـــت در 
ـــه  ـــغ ب ـــن مبال ـــه ای ـــد ک ـــی کن ـــد بررس ـــا بای اینج

افـــراد واجـــد شـــرایط پرداخـــت شـــود.
و  تحقیقـــات  آمـــوزش،  عضـــو کمیســـیون 
ـــت  ـــد پرداخ ـــت: فرآین ـــراز داش ـــس اب ـــاوری مجل فن
ـــه  ـــن ب ـــت بنزی ـــش قیم ـــای حاصـــل از افزای درآمده
قشـــرهای آســـیب پذیر هم اکنـــون شـــروع شـــده 
ـــی  ـــات و نگرانی های ـــاس اعتراض ـــر اس ـــا ب ـــت ام اس
ـــد  ـــه دارن ـــار جامع ـــا و اقش ـــیاری از گروه ه ـــه بس ک
ـــرح  ـــن ط ـــرای ای ـــمول اج ـــادی مش ـــده  زی ـــراً ع ظاه
ـــده  ـــز نش ـــان واری ـــاب آن ـــه حس ـــی ب ـــده  و مبلغ نش

ـــت. اس
اظهــار  مجلــس  رئیســه  هیئــت  ســخنگوی 
ــوع را  ــن موض ــرعت ای ــه س ــد ب ــت بای ــت: دول داش
ــه  ــه گالی ــرادی ک ــا اف ــد ت ــرار ده ــورد بررســی ق م
داشــته و هنــوز پولــی از بابــت اجــرای طــرح 
ــز  ــان واری ــه حســاب آن ــت ب حمایــت معیشــتی دول
نشــده اســت بــه حــق خــود برســند از طــرف دیگــر 
ــه  ــیدگی ب ــد رس ــام رون ــت تم ــا دق ــز ب ــس نی مجل
ــد  ــت رص ــط دول ــل آن را توس ــکایات و ح ــن ش ای

. می کنــد

ــه  ــر اینکـ ــالوه بـ ــت: عـ ــراز داشـ ــی ابـ عباسـ
لـــزوم بررســـی مجـــدد طـــرح افزایـــش قیمـــت 
بنزیـــن و حمایـــت معیشـــتی از 6۰ میلیـــون 
ایرانـــی و رفـــع ایـــرادات و اشـــکاالت آن توســـط 
دولـــت و کارشناســـانش امـــری بســـیار الزم و 
ــس  ــای مجلـ ــز پژوهش هـ ــت مرکـ ــروری اسـ ضـ
خواســـتار  بودجـــه  و  برنامـــه  کمیســـیون  و 
تجدیدنظـــر در ســـهمیه بنزیـــن وانت بارهـــا و 

افزایـــش آن هســـتند.
نماینــده مــردم رودســر و املــش در مجلــس 
ــس  ــای مجل ــز پژوهش ه ــده مرک ــه عقی ــزود: ب اف
و کمیســیون برنامــه و بودجــه یکــی از راه هــای 
ــش  ــس از افزای ــات پ ــت کاال و خدم ــرل قیم کنت
قیمــت بنزیــن، مدیریــت بخــش حمــل و نقــل 
ــرده  ــت ک ــته ثاب ــنوات گذش ــه س ــرا تجرب ــت زی اس
ــل دچــار نوســان  ــرخ حمــل و نق ــان ن ــر زم ــه ه ک
شــده قیمــت کاال و خدمــات در بــازار افزایــش یافتــه 

ــت. اس
ـــه  ـــر هیچ گون ـــال حاض ـــت: در ح ـــار داش وی اظه
ـــداده  ـــل رخ ن ـــت، گاز و گازوئی ـــرخ نف ـــری در ن تغیی
ــه  ــائط نقلیـ ــهمیه وسـ ــر سـ ــن اگـ ــت بنابرایـ اسـ
ـــیار  ـــش بس ـــا نق ـــل کااله ـــل و نق ـــه در حم ـــاری ک ب
ــبه  ــی محاسـ ــورت واقعـ ــه صـ ــد بـ ــی دارنـ اساسـ
ـــوخت  ـــای س ـــاب کارت ه ـــه حس ـــاه ب ـــده و هرم ش
آنـــان وارد شـــود می تـــوان جلـــوی افزایـــش 

را در  تـــورم  و  افسارگســـیخته کاال و خدمـــات 
جامعـــه گرفـــت.

ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلــس عنــوان کــرد: 
یکــی از علــل مطــرح شــدن بررســی یــک فوریــت 
طــرح ممنوعیــت افزایــش نــرخ کاالهــا ایــن اســت 
ــار  ــز آم ــس و مرک ــای مجل ــز پژوهش ه ــه مرک ک
ــال در  ــان س ــا پای ــبی را ت ــورم نس ــک ت ــران ی ای
کشــور پیش بینــی کرده انــد بــه همیــن علــت 
نماینــدگان بــه شــدت  نگــران وضعیــت بــازار 
و مشــکالتی هســتند کــه در آینــده بــه مــردم 

ــد. ــد ش ــل خواه تحمی
عضــو کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و فنــاوری 
مجلــس بیــان داشــت: ســازمان بازرســی، تعزیــرات 
ایــن  نظارتــی  دســتگاه های  ســایر  و  حکومتــی 
روزهــا وظیفــه  و تکلیفــی بســیار حســاس را برعهــده 
ایــن حوزه هــا و  از مجموعــه  دارنــد و مجلــس 
نهادهــا انتظــار دارد بــه خاطــر مــردم شــدیداً جلــوی 
ــات در  ــا و خدم ــت کااله ــام آور قیم ــش سرس افزای

ــه شــود. ــازار گرفت ســطح ب

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:

 بسیاری از گروه ها و اقشار جامعه  مشمول اجرای  طرح معیشتی نشده اند
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تهیه غذای سالم و ارزان در سفر برایتان 
دردسر دارد؟

برنامه ریزی برای غذا
برنامه ریـزی  سـفر  بـرای  کـه  همان طـور 
می کنیـد، بـرای غـذا هـم بایـد برنامه ریـزی کـرد، 
چـون وعده هـای غذایـی اهمیـت ویـژه ای در سـفر 
و سـالمت انسـان دارنـد.  بـرای این کار بهتر اسـت 
روز قبـل از حرکـت یک یـا دو مدل غذا کـه نیاز به 
گـرم کردن ندارنـد، حاضر کنیـد. در این گونه مواقع 
غذاهایـی مثـل تخم مرغ آب پـز، کتلـت و کوکو  که 
را خـورد،  آن هـا  بـه صـورت سـرد هـم می تـوان 
گزینه هـای بسـیار مناسـبی بـه عنـوان غذای سـفر 
هسـتند. می توانیـد چنـد دقیقه قبـل از حرکت هم 
ایـن مـدل غذاهـا را کمـی گـرم کنیـد. چنـد عدد 
کتلـت یـا کوکـو، مقداری سـبزی خـوردن پـاک و 
شسـته شـده، چنـد عـدد خیـار و گوجه فرنگـی و 
مقـداری خیارشـور از جمله غذاهای سـفری بسـیار 

لذیـذ، سـالم و هیجان انگیـز هسـتند. 

رستوران های بین راهی؛ ساده اما پرخطر
خانـواده ای  هـر  سـاده  انتخاب هـای  از  یکـی 
بـرای صـرف غـذا در سـفر می تواند رسـتوران های 
بین راهـی باشـد. ایـن گزینـه گرچه در دسـترس و 
راحـت بـه نظر می رسـد و شـاید هـم ارزان برایتان 
تمـام شـود، ولـی بسـیار پرریسـک اسـت. در ایـن 
رسـتوران ها چـون افـراد گـذری زیـادی رفت وآمد 
می کننـد و امـکان بازگشـت مسـافر پـس از صرف 
غـذا بـه آن رسـتوران در حد صفر اسـت، به ندرت 
پیـش می آیـد رسـتوران مـورد نظر بهداشـت را به 
درسـتی و به صـورت کامـل رعایت کنـد، بنابراین 
در  غـذا  خـوردن  از  پـس  شـدن  بیمـار  امـکان 

رسـتوران های بین راهـی بسـیار زیـاد اسـت.

انتخاب غذاهای خیابانی
گرچـه چنـد سـالی اسـت کـه غذاهـای خیابانی 
یـا فودکارهـا در تهـران و برخـی شـهرهای ایـران 
راه انـدازی شـده اند، امـا قدمـت غذاهـای خیابانی در 
سـایر کشـورها خیلـی بیشـتر اسـت. اگـر در داخل 
اینطـور  سـراغ  می توانیـد  می کنیـد،  سـفر  کشـور 
غذاهـا را از محلی هـا بگیرید و اگر در خارج از کشـور 
هسـتید می شـود به خیابان های شـلوغ شـهر سـری 
زد و از اینطـور غذاها اسـتفاده کرد. معمـوالً غذاهای 
خیابانی تازه، خوشـمزه و ارزان هسـتند؛ بنابراین می 
توانیـد یـک بشـقاب غـذا بخریـد، روی صندلی های 
پالسـتیکی بنشـینید و در حال تماشـای شور و حال 
مـردم، غذایتان را نوش جان کنیـد. این غذاها مقابل 
شـما طبـخ می شـوند و تماشـای مراحـل تهیـه غذا 

خـودش بـه حـد کافـی لذت بخش اسـت. 

امتحان غذاهای محلی
آشـنایی  جـز  بـه  سـفر  لذت هـای  از  یکـی 
از  دیدوبازدیـد  و  منطقـه خـاص  آن  فرهنـگ  بـا 
جاهـای تاریخـی اش، خـوردن غذاهایـی اسـت که 
در آن منطقـه طبـخ می شـود و در واقـع خاص آن 
محـدوده مکانی اسـت. خوردن غذاهـای محلی در 
سـفر چنـد مزیـت اساسـی دارد. اول اینکه بیشـتر 
ایـن غذاهـا ارزان هسـتند، مگر اینکه شـما تصمیم 
بگیریـد آنهـا را در یک رسـتوران شـیک در وسـط 
خصـوص  در  دیگـر  نکتـه  کنیـد!  امتحـان  شـهر 
چشـیدن خوراکی هـای محلـی آگاهـی از ترکیبات 
افـرادی  دسـت  آن  از  هـم  شـما  اگـر  آنهاسـت. 
هسـتید کـه بـا خـوردن بادمجان یـا باقالـی دچار 
حساسـیت می شـوید، بهتـر اسـت قبـل از هرچیـز 
از محتویـات غذاهـای محلـی باخبر شـوید. در کل 
غذاهـای محلـی یکـی از راه هـای خـوردن وعـده 

خـوب و به صرفـه در سـفر هسـتند. 

حذف میان وعده های گران
شـاید پیـش خودتـان فکـر کنیـد مگـر خریـد 
یـک بسـتنی یا یک بسـته شـکالت و یا یـک برش 
کیـک چقـدر هزینـه بـه مـا تحمیـل می کنـد؟ اما 
واقعیـت ایـن اسـت کـه هزینه کـردن بـرای همین 
میان وعده هـای کوچـک و بـه ظاهر ناچیـز جیب ما 
را خالـی می کنـد. شـاید اگـر هزینه تمـام این میان 
وعده هـا و تنقـالت را با هـم جمع ببندید بـه اندازه 
یـک وعـده مفصـل غـذا در رسـتوران برایتـان تمام 
شـود. بـرای اینکـه میان وعده هایـی سـبک بـرای 
کـودکان و حتی برای خودتان داشـته باشـید، بهتر 
اسـت قبل از سـفر کمی آجیل و برگه های خشـک 
شـده میوه هـا، بیسـکوئیت و یـا شـکالت را بـا خود 
برداریـد و در چمـدان یـا سـاک سـفری خـود قرار 
دهیـد تـا در مقصـد مجبـور نشـوید هزینـه گزافی 

بـرای ایـن تنقـالت پرداخـت کنید. 

نکاتی برای پخت کباب ها
گاهـی ممکن اسـت در سـفر به فکر ایـن بیوفتید 
کـه خودتـان گوشـت یـا ماهـی را در طبیعـت کباب 
کنیـد. در ایـن صـورت باید بدانیـد این بـاور که چون 
گوشـت روی شـعله مسـتقیم قـرار گرفتـه، پس مغز 
پخـت می شـود، اشـتباه اسـت. بارهـا دیده شـده که 
روی )سـطح( کباب یا مرغ و ماهی به حالت سـوخته 
درآمـده، امـا درون آن همچنـان نپخته مانده اسـت. 

اجتناب از نوشیدنی های کافئین دار
عـادت به خوردن قهوه و چـای به خصوص زمانی 
کـه در سـفر و در حال رانندگی هسـتید، یک عادت 
مرسـوم و محبـوب اسـت. امـا مسـاله اینجاسـت که 
نوشـیدنی های کافئیـن دار مثل قهوه و چـای ادرارآور 
هسـتند و باعـث خروج زیـاد آب از بـدن و برهم زدن 
تعـادل بیـن الکترولیت های بـدن می شـوند. پس در 
مصـرف این نوشـیدنی ها به خصوص در سـفر تعادل 
را رعایـت کنید و بـه جای آن ها آب فراوان بنوشـید.
منبع: ایرنا

خبر خوش وزیر راه برای کارگران و خبرنگاران 

ــرای  ــاون ب ــاد و تع ــا وزارت ارش ــه ب ــای ۲ تفاهمنام ــر راه از امض وزی
خانــه دار کــردن خبرنــگاران، کارگــران و بازنشســتگان خبــر داد و گفــت: 

ــر از بخــش مســکن نیســت.  ــازار مســکن متاث تالطــم ب
ــای  ــم امض ــیه مراس ــالمی در حاش ــد اس ــنیم، محم ــزارش تس ــه گ ب
تفاهمنامــه برنامــه اجرایــی بخــش مســکن بــا همتــای ســوری خــود برای 
تأســیس ســه شــرکت کارفرمــای مشــترک در بخــش مســکن و فراهــم 
ــه  ــاره ب ــا اش ــوریه ب ــی در س ــرکت های ایران ــور ش ــرایط حض ــردن ش ک
ــت،  ــکن نیس ــش مس ــر از بخ ــکن، متاث ــازار مس ــای ب ــه تالطم ه این ک
ــت  ــرگردانی دانس ــای س ــر از پول ه ــوع را متاث ــن موض ــرد: ای ــار  ک اظه
کــه عــده ای بــرای حفــظ ارزش بــه طــال، زمیــن، مســکن یــا نظایــر آن 

ــد. ــاد می کن ــم ایج ــازار تالط ــرایط در ب ــن ش ــد و ای ــل می کنن تبدی
ــداث  ــازی از اح ــت و وزارت راه و شهرس ــدف دول ــن ه ــم تری وی مه
واحدهــای مســکونی را هماهنگــی و اجــرای ایــن پروژه هــا بــرای 
فراهم کــردن زمینــه خانــه دار شــدن اقشــار هــدف اعــالم کــرد و افــزود: 
ایــن وزارتخانــه فــارغ از هــر اتفاقــی کــه در بــازار صــورت گیــرد، برنامــه 

ــد. ــال مــی کن خــود را دنب
ــا  ــه زودی ب ــتگان ب ــران و بازنشس ــکن کارگ ــرای مس ــه داد: ب وی ادام
ــاه اجتماعــی تفاهمنامــه ای امضــا می کنیــم کــه  وزارت تعــاون، کار و رف
جزییــات آن تــا انــدازه زیــادی مشــابه تفاهمنامــه ســاخت مســکن بــرای 

فرهنگیــان اســت.
ــی  ــات طرح ــردن مقدم ــن از فراهم ک ــازی همچنی ــر راه و شهرس وزی
بــرای خانــه دار کــردن اصحــاب رســانه، فرهنــگ و هنــر خبــر داد و گفــت: 
ــا وزارت فرهنــگ و ارشــاد  ــه ای را ب ــه زودی تفاهمنام ــن منظــور ب ــه ای ب

اســالمی امضــا خواهــد شــد.
ــر اســاس تفاهمنامــه ای کــه چنــد روز پیــش  ــه گــزارش تســنیم، ب ب
بیــن وزرای راه و شهرســازی و آمــوزش و پــرورش امضــا شــد، ۱۷۰ هــزار 
ــرای  ــوند. ب ــه دار می ش ــال خان ــه س ــی س ــی ط ــد متقاض ــی فاق فرهنگ
ســاخت ایــن تعــداد واحــد مســکونی در سراســر کشــور بــه حــدود ۷۰۰۰ 

هکتــار زمیــن نیــاز اســت.
بــه گفتــه علــی الهیــار ترکمــن معــاون برنامــه ریــزی و توســعه منابــع 
ــه  ــا همــکاری وزارتخان ــن ب ــزان زمی ــن می ــرورش، ای ــوزش و پ وزارت آم

مختلــف از جملــه وزارت کشــاورزی تامیــن خواهــد شــد.
دیروزنیــز  محمــد اســالمی وزیــر راه و شهرســازی گفتــه بــود: از منابــع 
ــای  ــاخت پروژه ه ــی س ــن مال ــرای تامی ــان ب ــره فرهنگی ــدوق ذخی صن
ــد  ــتفاده خواه ــرورش اس ــوزش و پ ــه وزارت راه و آم ــکونی تفاهمنام مس

شــد.

زمان ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد اعالم شد

ــه  معــاون فرهنگــی دانشــجویی دانشــگاه آزاد اســالمی زمــان آغــاز ب
کار مجــدد ســامانه »منــادا« بــرای ثبت نــام نقــل و انتقــاالت دانشــجویی 
ــج  ــاه اعــالم کــرد و گفــت: نتای ــن دانشــگاه را روز یکشــنبه ۱۰ آذر م ای
ــل و  ــادا و کمیســیون نق ــامانه من ــق س ــاالت، از طری ــل و انتق ــی نق نهای

ــالم می شــود.  ــی اع ــل از شــروع نیمســال دوم تحصیل ــا قب ــاالت ت انتق
بــه گــزارش ایســنا، حجــت االســالم ابراهیــم کالنتــری، ضمــن اعــالم 
ایــن خبــر اظهــار کــرد: نقــل و انتقــاالت دانشــجویی از ۱۰ آذرمــاه آغــاز 
شــده و ســامانه منــادا از ایــن زمــان مجــدداً فعــال می شــود؛ دانشــجویان 
ــاالت  ــل و انتق ــام نق ــه ثبت ن ــامانه نســبت ب ــن س ــق ای ــد ازطری می توانن

بــرای تــرم بهمــن مــاه اقــدام کننــد. 
وی خاطرنشــان کــرد: کســانی کــه بــه صــورت طبیعــی واجــد شــرایط 
نقــل و انتقــال باشــند، از ســامانه منــادا جــواب مثبــت دریافــت خواهنــد 
کــرد. ایــن در حالــی اســت کــه درخواســت افــرادی کــه در ســامانه بــه 
مشــکل بربخورنــد، در کمیســیون نقــل و انتقــاالت بررســی شــده و نتایــج 
ــی(  ــرم بهمــن )نیمســال دوم ســال تحصیل ــل از شــروع ت ــا قب ــی ت نهای

دانشــگاه آزاد اســالمی )۱۲ بهمــن( اعــالم خواهــد شــد.
پایــان  در  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  دانشــجویی  فرهنگــی  معــاون 
ــامانه  ــق س ــد از طری ــی می توانن ــجویان متقاض ــرد: دانش ــان ک خاطرنش
ــرای  ــام ب ــه ثبت ن ــه آدرس https://monada.iau.ir/ نســبت ب ــادا ب من

ــد. ــدام کنن ــال دوم اق ــجویی نیمس ــاالت دانش ــل و انتق نق

غالمی:
اغلب دانشجویان بازداشتی در اغتشاشات

 آزاد شده اند

ـــجو  ـــدادی دانش ـــت تع ـــاوری از بازداش ـــات و فن ـــوم، تحقیق ـــر عل وزی
ـــوه  ـــس ق ـــا رئی ـــدارش ب ـــال دی ـــر داد و احتم ـــر خب ـــات اخی در اغتشاش

ـــرد.  ـــاره را رد نک ـــن ب ـــه در ای قضایی
ـــات  ـــوم، تحقیق ـــر عل ـــی وزی ـــور غالم ـــت، منص ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ـــر  ـــات اخی ـــه در  اغتشاش ـــجویانی ک ـــت دانش ـــاره وضعی ـــاوری درب و فن
ــر  ــت: بـ ــده اند، گفـ ــت شـ ــن بازداشـ ــت بنزیـ ــالح قیمـ ــس از اصـ پـ
اســـاس گزارش هـــای واصلـــه، تعـــدادی دانشـــجو بازداشـــت شـــده اند 

کـــه اغلـــب آن هـــا تـــا امـــروز آزاد شـــده اند.
عضـــو کابینـــه دولـــت دوازدهـــم افـــزود: در تـــالش هســـتیم کـــه 
ـــور  ـــن کش ـــاظ قوانی ـــه لح ـــا ب ـــات آن ه ـــه تخلف ـــجویانی ک ـــده دانش پرون
مانعـــی نـــدارد بـــه  داخـــل دانشـــگاه ها منتقـــل و پرونـــده آن هـــا در 
ــرار  ــیدگی قـ ــورد رسـ ــی مـ ــای انضباطـ ــگاه و در کمیته هـ درون دانشـ

ـــرد. گی
غالمـــی تصریـــح کـــرد: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه ایـــن دانشـــجویان 
آنـــان،  اغلـــب  بازداشـــت شـــده اند و آزادی  از دانشـــگاه  خـــارج 

ــند. ــده باشـ ــب نشـ ــنگینی مرتکـ ــف سـ ــم تخلـ امیدواریـ
وزیـــر علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری در پاســـخ بـــه ایـــن ســـئوال 
ـــد  ـــه خواهی ـــوه قضایی ـــس ق ـــا رئی ـــداری ب ـــاط دی ـــن ارتب ـــا در ای ـــه آی ک
ـــداری را  ـــن دی ـــا چنی ـــزوم حتم ـــورت ل ـــت: در ص ـــر، گف ـــا خی ـــت ی داش

ــم. ــب می دهیـ ترتیـ

ــا اتــکا  معــاون اول رئیــس جمهــور گفــت: ب
بــه دانشــگاه و نخبــگان کشــور مــی تــوان 
راهکارهایــی مناســب بــرای بــرون رفــت از 
مشــکالت کشــور در زمینــه هــای مختلــف 
ــن کــرد. اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی تدوی

ــه گــزارش مهــر، جلســه بررســی گــزارش  ب
ــرح  ــوص ط ــدرس در خص ــت م ــگاه تربی دانش
پژوهشــی ارتقــاء ســرمایه اجتماعــی بــه ریاســت 

معــاون اول رییــس جمهــور برگــزار شــد.
اســحاق جهانگیــری در ایــن جلســه بــا 
ــی  ــرمایه اجتماع ــت س ــه تقوی ــر اینک ــد ب تأکی
ــود  ــل ش ــی تبدی ــوع مل ــک موض ــه ی ــد ب بای
ــف و  ــای مختل ــه، نهاده ــوای ســه گان ــت: ق گف
همــه ارکان نظــام بایــد بــرای تقویــت ســرمایه 
اجتماعــی و بــاال بــردن امیــد جامعــه بــه آینــده 
کشــور بــه صحنــه بیاینــد و مطالبــات و دغدغــه 
هــای مــردم را بیــش از پیــش مــورد توجــه قرار 

ــد. دهن
ــده از  ــه ش ــزارش ارائ ــی از گ ــا قدردان وی ب

ــوص  ــدرس در خص ــت م ــگاه تربی ــوی دانش س
ــح  ــور تصری ــی کش ــرمایه اجتماع ــت س وضعی
ــزارش  ــن گ ــته ای ــکات برجس ــی از ن ــرد: یک ک
ســرمایه  تقویــت  راهکارهــای  پیشــنهاد 
اجتماعــی اســت کــه در قالــب ۱۱ برنامــه 

ــت. ــده اس ــن ش تدوی

ــا اتــکا  معــاون اول رییــس جمهــور افــزود: ب
بــه دانشــگاه و نخبــگان کشــور مــی تــوان 
راهکارهایــی مناســب بــرای بــرون رفــت از 
مشــکالت کشــور در زمینــه هــای مختلــف 
ــن کــرد. اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی تدوی

جهانگیــری بــا تأکیــد بــر اینکــه پیشــنهادات 

ارائــه شــده در گــزارش دانشــگاه تربیــت مدرس 
ــت  ــا اولوی ــرد و ب ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م بای
ــر  ــر صالحــی وزی ــی شــود، از دکت ــدی اجرای بن
ــوان رییــس  ــه عن فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ب
کمیســیون فرهنگــی دولــت خواســت ایــن 
مشــارکت  بــا  جلســاتی  در  را  پیشــنهادات 
اســاتید دانشــگاه و صاحبنظــران مــورد بررســی 
قــرار دهنــد و ظــرف دو مــاه بــا اولویــت بنــدی 
ــندی  ــه س ــتگاه، ب ــر دس ــف ه ــک وظای و تفکی
ــرمایه  ــت س ــرای تقوی ــرا ب ــل اج ــع و قاب جام

ــد. ــل کنن ــور تبدی ــی کش اجتماع
مشــاور  ربیعــی  دکتــر  از  وی همچنیــن 
و  جمهــور  رییــس  اجتماعــی  ارتباطــات 
موضــوع  خواســت  نیــز  دولــت  ســخنگوی 
ــکار  ــن راه ــوان مهمتری ــه عن ــی ب ــوی مل گفتگ
ــتور کار  ــی را در دس ــرمایه اجتماع ــت س تقوی
خــود قــرار دهــد و در گام نخســت، بــرای 
ــت و دانشــگاه  ــل و گفتگــوی دول ــش تعام افزای

برنامــه ریــزی و اقــدام کنــد.

مجیـد راسـتی  می گویـد: شـرایط مالـی کـه 
ناشـر پیـش پـای تصویرگـر می گذارد، آشـنایی 
همچنیـن  و  کـودک  ادبیـات  بـا  تصویرگـر 
روان شناسـی و شـناخت مخاطب بر تصویرگری  

کتـاب کـودک و نوجـوان تأثیـر دارد. 
بـه گـزارش ایسـنا، ایـن نویسـنده ادبیـات 
کـودک ونوجـوان ، دربـاره وضعیـت تصویرگری 
کـرد:  اظهـار  نوجـوان،  و  کـودک  کتاب هـای 
بایـد و شـاید  برخـی از کتاب هـا آن طـور کـه 
نیسـت،  همخـوان  کتـاب  بـا  تصویرگری شـان 
البتـه کارهایی هم هسـتند که خوبنـد و ایرادی 
بـه آن ها وارد نیسـت. تعـداد کارهایـی که متن 

و تصویرشـان همخوانـی نـدارد، کـم اسـت.  
نداشـتن متـن  او سـپس گفـت: همخوانـی 
از  یکـی  کـه  دارد  مختلفـی  دالیـل  تصویـر  و 
آن هـا ناشـر اسـت. ناشـر بودجـه مشـخصی بـه 
تصویرگـر می دهـد و او بـا توجـه بـه بودجـه ای 
کـه گرفتـه بـرای تصویرسـازی وقـت و انـرژی 
می گـذارد.  همچنیـن تصویرگـران هرچقـدر بـا 
ادبیـات کـودک آشـناتر باشـند، قطعـا می توانند 
بیـرون  قصـه  دل  از  مناسـب تری  تصویرهـای 
بکشـند. پس می تـوان گفت شـرایط مالی ای که 
ناشـر پیـش پای تصویرگـر می گذارد و  آشـنایی 

تصویرگـر با ادبیات بـر تصویرگری هـا تأثیر دارد.
راسـتی خاطرنشـان کرد: در برخـی از حوزه ها 
تجربه هـای کافـی هنـوز اتفـاق نیفتـاده اسـت؛ 
توانایـی و مهـارت تصویرگـر و مسـائل مالی جای 
خـود را در تصویرگـری کتـاب کـودک دارد، امـا 
روان شناسـی و شـناخت مخاطب هـم باید به این 
مسـائل اضافـه شـود. همان طـور کـه در نوشـتن 
کتـاب کـودک نویسـنده بایـد مخاطب شناسـی 
داشـته باشـد، بـرای تصویرگـر هـم ایـن موضوع 
صادق اسـت. در انتخاب نوع و اندازه قلم تصویرگر 
بایـد به مخاطب خود توجه داشـته باشـد. ممکن 
اسـت تصویرگری بخواهـد کار هنـری انجام دهد 
و نخواهـد از رنگ هـای متنوعـی اسـتفاده کنـد، 
امـا اگـر ایـن تصویرگـر مخاطب شناسـی داشـته 
باشـد، می دانـد رنگ یکـی از چیزهایی اسـت که 
بچه هـا را بـا قصـه همـراه می کنـد. از طرفـی هم  
بـه کار بـردن رنـگ و نـوع طراحـی باید بـا توجه 
بـه مخاطـب و قصـه ای باشـد کـه نوشـته شـده 
اسـت. بـه همین دلیـل می گویـم تصویرگـر باید 

بـا ادبیـات کـودک و نوجوان آشـنا باشـد.
او افـزود: اگـر تصویرگـر شـناخت کافـی از 
ادبیـات کـودک نداشـته باشـد ممکن اسـت در 
تصویرهـا فـرق قصـه تخیلـی بـا قصـه تمثیلـی 

واضـح نباشـد. یکـی از چیزهایـی کـه می توانـد 
بـه تصویرگـر کمـک کند، ایجـاد ارتباط بیشـتر 
بـه  رسـیدن  و  هم فکـری  بـرای  نویسـنده  بـا 
نتیجـه مطلـوب اسـت. در ایـن زمینه نیز ناشـر 
می توانـد نقـش مهمـی داشـته باشـد. ارتباط و 
هفکـری تصویرگـر بـا نویسـنده می توانـد او را 
یـک  قـدم جلوتر ببـرد. اگر تصویرگـر در جریان 
بـا  باشـد  نویسـنده  انتظـارات  و  خواسـته ها 
خوانـدن متـن و شـنیدن صحبت های نویسـنده 
او را در طـرح  انتظـارات   از  می توانـد بخشـی 
اولیـه نشـان دهـد و بـا همفکـری او می توانـد 
کارش را کامـل کنـد. البتـه قطـع کتـاب نیز در 

ایـن زمینـه می توانـد تعیین کننـده باشـد.
بـرای  کسـی  »چـه  کتاب هـای  نویسـنده 
گنجشـک نامـه نوشـت؟«، »موش می  شـم من 
را بگیـر« و »آب گفـت مـن خوردنـی نیسـتم« 
همچنیـن بیـان کرد: خیلـی چیزهـای جزئی تر 
کـودک  کتاب هـای  تصویرگـری  در  می توانـد 
دخالـت کنـد. تصویرگـر قصه کـودک و نوجوان 
بـا توجـه بـه مخاطـب و نیازهایی کـه دارد باید 
خالقیـت  و  ابتـکار  البتـه  کنـد،  تصویرگـری 
تصویرگـر نیـز در ایـن زمینـه تأثیرگـذار اسـت. 
تصویرهـای  تصویرگـر  یـک  می بینـم  گاهـی 

خوبی کشـیده کـه از نظـر  تکنیکـی فوق العاده  
یـا  اسـت  کـم  تصویرگـر  خالقیـت  امـا  اسـت 
برعکـس، برخـی کارهـا خالقیـت زیـادی دارد 
امـا تکنیـک تصویرگر در حد خالقیتش نیسـت. 
مجیـد راسـتی دربـاره این که برخـی معتقدند 
ضعـف برخـی از  متن هـا در پشـت تصاویـر زیبـا 
پنهـان می شـود و متن هـا ارزش ادبـی ندارنـد، 
اظهـار کـرد: بلـه ایـن موضـوع وجـود دارد؛ به هر 
حـال نویسـنده ها نیـز در سـطوح مختلـف قـرار 
دارند و کیفیت کار همه شـان یکی نیسـت. اما اگر 
ناشـری متـن ضعیف پذیرفت، امیدوار نیسـتم که 
تصویرگـری قوی ای را بـه کار بگیرد زیرا هزینه ای 
کـه باید بـرای تصویرگری بدهد، خیلی بیشـتر از 
متـن اسـت. بنابرایـن ناشـران خـوب متـن خوب 
انتخـاب می کننـد و بـه تبـع آن بـا تصویرگـران 
خوبـی در ارتبـاط هسـتند و در کاری کـه ارائـه 
می کننـد، تفاوتی بین متن و تصویـر وجود ندارد. 
امـا ممکن اسـت ناشـرانی کـه تازه کارنـد و خیلی 
بـا آثـار کـودک آشـنا نیسـتند، در کارهای شـان 
ناشـر  اگـر  باشـد.  داشـته  وجـود  نارسـایی هایی 
ضعیـف باشـد محصولـی هـم کـه تولیـد می کند 
در حـد توانایـی خـودش اسـت اما ناشـران خوب 
معمـوال همه جنبه هـای کار را  رعایـت می کنند. 
عمومـا کارهـای خوب از طرف ناشـرانی اسـت که 
بعـد فرهنگـی و هنـری کار را هـم می شناسـند و 
هـم رعایـت می کننـد و اگـر ایـن اتفـاق نیفتد به 

ناشـر خوب تبـدل نمی شـوند.

کمیسـیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام 
صنفـی رایانـه ای تهـران بـرآورد خـود از میزان 
کسـب وکارهای  بـه  شـده  وارد  خسـارت های 
اینترنتـی بـر اثر قطعـی طوالنی مدت سراسـری 

اینترنـت را منتشـر کرد. 
تجـارت  کمیسـیون  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
رایانـه ای  صنفـی  نظـام  سـازمان  الکترونیکـی 
خسـارت های  میـزان  از  خـود  بـرآورد  تهـران 
وارد شـده بـه کسـب و کارهـای اینترنتـی بـر 
اثـر قطعـی سراسـری اینترنـت طـی چنـد روز 

کـرد. منتشـر  را  گذشـته 
رسـمی  غیـر  گزارش هـای  اسـاس  بـر 
تعـداد  کشـور،  هـای   PSP از  شـده  دریافـت 
درگاه هـای  در  شـده  انجـام  تراکنش هـای  کل 
اول  روز  دو  در  موبایلـی  و  اینترنتـی  پرداخـت 
قطعـی اینترنـت کاهـش بسـیار شـدید داشـته 
و پـس از رفـع مشـکالت توسـط شـرکت های 
پرداخـت، تعـداد تراکنش هـای روزانـه در ۵ روز 
بعـدی )تـا زمـان اتصـال اینترنت ثابـت( حدود 
تراکنش هـای  تعـداد  متوسـط  درصـد   ۴۸.۵

اسـت. بـوده  قبلـی  در هفته هـای  روزانـه 
مطابـق گزارش سـاالنه مرکز توسـعه تجارت 
الکترونیکـی وزارت صنعـت،  معـدن و تجـارت، 
حجـم کل گـردش مالـی تجـارت الکترونیکـی 

میلیـارد  هـزار  در سـال گذشـته ۲۰۸  کشـور 
 ۵۷۰ حـدود  روزانـه  عبارتـی  بـه  یـا  تومـان 
میلیـارد تومـان بوده اسـت. با احتسـاب کاهش 
تعـداد تراکنش هـا، گـردش مالـی روزانـه ایـن 
حـوزه با کاهـش ۲9۳ میلیـاردی،  حـدود ۲۷۷ 

میلیـارد تومـان تخمیـن زده می شـود.
تعـداد  ثابـت،  اینترنـت  اتصـال  از  پـس 
پرداخـت  درگاه هـای  روزانـه  تراکنش هـای 
بـه حـدود ۷۳ درصـد حالـت قبلـی رسـیده و 
کمـاکان ۲۷ درصـد کاهش تعـداد تراکنش های 
شـاهد  موبایـل  اینترنـت  حضـور  عـدم  در  را 

. هسـتیم
کاهـش  فـوق  داده هـای  بـه  توجـه  بـا 
اینترنتـی و موبایلـی در ۱۰ روز  پرداخت هـای 
گذشـته بیـش از ۲9۵۰ میلیـارد تومان تخمین 

می شـود. زده 
نکتـه مهـم دیگـر، سـطح متفاوت خسـارات 
محـل  از  اینترنتـی  کسـب وکارهای  بـه  وارده 
گزارش هـای  مطابـق  اسـت.  فـروش  کاهـش 
دریافتـی از کسـب وکارهای بزرگ ایـن حوزه به 
واسـطه شـناخت برنـد آنها توسـط مشـتریان با 
کمتریـن کاهـش فـروش )حـدود ۳۰ درصدی( 

روبـه رو بوده انـد، بـا احتسـاب این کاهـش و در 
نظـر گرفتـن نسـبت حجـم بـازار، تخمیـن زده 
کوچـک  و  متوسـط  کسـب وکارهای  می شـود 
حـوزه بـا کاهـش فـروش بیـش از ۸۰ درصدی 
در روزهـای قطعـی کامـل اینترنت روبـه رو بوده 
باشـند. همچنیـن کاهـش 9۸ درصـدی در ۲ 
روز اول، بیـش از ۸۰ درصـدی در ۵ روز بعـدی 
و حـدود ۵۰ درصـدی بعـد از اتصـال اینترنـت 
ثابـت در تعـداد تراکنش هـای پرداخت یارهـای 
ایـن  نشـان دهنده  واسـط،  درگاه  ارائه کننـده 
خانگـی  و  خـرد  کسـب وکارهای  کـه  اسـت 
کاهـش  محـل  از  ضـرر  بیشـترین  متحمـل 
فـروش شـده اند. ایـن حـوزه بیشـترین تعـداد 
کسـب وکارهایی را شـامل می شـود کـه عمـده 
کانـال فـروش آنها شـبکه های اجتماعی اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه خسـارت حاصـل 
از کاهـش فـروش تنهـا یکـی از خسـارت های 
تجـارت  کسـب وکارهای  بـه  وارده  مسـتقیم 
اجـاره  هزینه هـای  اسـت.  الکترونیکـی 
نیـروی  الزم،  سـرویس های  و  زیرسـاخت ها 
و  کمپین هـا  توقـف  فعالیـت،  بـدون  انسـانی 
جایـگاه  دادن  از دسـت  بازاریابـی،  برنامه هـای 
ارائـه  امـکان  عـدم  جسـتجو،  موتورهـای  در 
از  کشـور،  از  خـارج  مشـتریان  بـه  سـرویس 
دسـت دادن اعتمـاد مشـتریان و پیامدهایـی از 
ایـن دسـت سـرفصل های دیگـر خسـارت های 
بـه شـمار  اینترنتـی  بـه کسـب وکارهای  وارده 
می رونـد. میـزان ایـن خسـارت ها بیـش از ۱۰ 
برابـر خسـارت اولیـه حاصـل از کاهـش فروش 

می شـود. زده  تخمیـن 

معاون اول رئیس جمهور:

با اتکا به دانشگاه ها و نخبگان می توان مشکالت کشور را برطرف کرد

عوامل تأثیرگذار بر تصویرگری کتاب های کودک

دو هزار و ۹5۰ میلیارد تومان خسارت 
کسب وکارهای آنالین در روزهای قطعی اینترنت

پژوهشــگران »دانشــگاه هــاروارد« در بررســی 
ــک  ــی نم ــک نوع ــا کم ــتند ب ــدی توانس جدی
ــد.  ــان کنن ــا درم ــی را در موش ه ــع، چاق مای

از  نقــل  بــه  و  ایســنا  گــزارش  بــه 
اســت  مشــکلی  چاقــی،  مدیکال اکســپرس، 
ــر  ــت تاثی ــتری را تح ــراد بیش ــاالنه اف ــه س ک
ــکالت  ــاد مش ــر ایج ــالوه ب ــد و ع ــرار می ده ق
ــروز  ــه ب ــد ب ــرای ســالمتی، می توان گوناگــون ب
ــون  ــار خ ــد فش ــنده ای مانن ــای کش بیماری ه
ــود؛  ــر ش ــکته منج ــم و س ــت، آس ــاال، دیاب ب
تهدیــدات  مهم تریــن  از  یکــی  نتیجــه  در 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــی ب ــالمت عموم ــوزه س ح
از  ناشــی  بیماری هــای  درمــان  هزینه هــای 

افزایــش می یابنــد. چاقــی، ســاالنه 
اگرچــه ژنتیــک نقــش مهمــی در بــروز 
ــری  ــر کال ــا مصــرف غذاهــای پ ــی دارد ام چاق
کــه سرشــار از کربوهیــدرات و چربــی هســتند 
ــه  ــی ب ــیوع چاق ــم ش ــل مه ــی از دالی ــز یک نی
ــکان  ــه پزش ــه توصی ــی رود؛ در نتیج ــمار م ش
ــد از  ــه بای ــن اســت ک ــه ای و متخصصــان تغذی
ــروی  ــادل پی ــالم و متع ــی س ــم غذای ــک رژی ی
ــدود ۱۰  ــه ح ــش وزن ک ــای کاه ــود. داروه ش

درصــد آنهــا بــه تاییــد »ســازمان غــذا و داروی 
می تواننــد  رســیده اند،   )FDA(»آمریــکا
ــن  ــا ای ــد ام ــی کمــک کنن ــا چاق ــه ب ــه مقابل ب
داروهــا معمــوال بــا عــوارض جانبــی قابــل 
ــیب  ــهال، آس ــردرد، اس ــه س ــی از جمل توجه
شــدید کبــدی، آپنــه خــواب، التهــاب پانکــراس 
و فکــر کــردن بــه خودکشــی همــراه هســتند.

»دانشــگاه  پژوهشــگران 
در   )Harvard University(»هــاروارد
ــی  ــه نوع ــد ک ــود دریافتن ــد خ ــی جدی بررس
نمــک مایــع موســوم بــه »CAGE« می توانــد 
از غــذا را کاهــش دهــد و  جــذب چربــی 
عــوارض جانبــی نیــز نداشــته باشــد. ایــن 
ــا  ــده روی موش ه ــام ش نمــک در بررســی انج
ــدون  ــی غــذا را ب ــزان جــذب چرب توانســت می
داشــتن عــوارض جانبــی کاهــش دهــد و وزن 
ــد  ــا ۱۲ درص ــز ت ــا را نی ــدن موش ه ــی ب کل

بیــاورد. پاییــن 

معــادل  بــدن  وزن  درصــد   ۱۲ کاهــش 
ــه ۷9  ــرم ب ــان از 9۰ کیلوگ ــیدن وزن انس رس
کیلوگــرم اســت کــه تغییــر قابــل توجهــی بــه 
ــن  ــگران از ای ــدف پژوهش ــی رود. ه ــمار م ش
ــد  ــه بتوان ــت ک ــی اس ــه محصول ــی، ارائ بررس
ــوب و  ــه وزن مطل ــیدن ب ــان ها در رس ــه انس ب

ــد. ــک کن ــب کم مناس

ابداع نمک مایع
ــه  ــت ک ــع اس ــک مای ــی نم CAGE، نوع
چنــد ســال پیــش توســط دکتــر »ســمیر 
 ،)Samir Mitragotri( میتراگوتــری« 
ــاروارد و طــی پژوهشــی  پژوهشــگر دانشــگاه ه
در مــورد بهبــود جــذب دارو در بــدن ابداع شــد.

ــف  ــت: کش ــاره گف ــن ب ــری در ای میتراگوت
CAGE، مــا را بــه ســوی ایــن ایــده هدایــت 
کــرد کــه شــاید بتوانیــم بــا کمــک ایــن نمــک، 
از جــذب مولکول هــای آب گریــز پیشــگیری 

کــه  داد  نشــان  مــا  بررســی های  کنیــم. 
آب گریــز  و  کوچــک  چربــی،  مولکول هــای 
هســتند و ممکــن اســت کــه CAGE بتوانــد 
ــک  ــه ی ــد و ب ــگیری کن ــا پیش ــذب آنه از ج

ــود. ــل ش ــی تبدی ــرای چاق ــان ب روش درم
پژوهشــی  نخســتین  ایــن  افــزود:  وی 
ــی  ــع یون ــک مای ــد ی ــه نشــان می ده اســت ک
ــی و وزن  ــش چرب ــه کاه ــد ب ــی می توان خوراک
بــدن کمــک کنــد. ایــن پژوهــش، روشــی 
ســاده، ســریع و غیرتهاجمــی را بــرای کاهــش 
وزن بــدن ارائــه می دهــد کــه عــوارض جانبــی 

ــدارد. ــراه ن ــه هم ــز ب نی
ــه  ــه »PNAS« ب ــش، در مجل ــن پژوه ای

ــید. ــاپ رس چ

در »دانشگاه هاروارد« صورت گرفت

درمان چاقی با استفاده از نمک!
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با ۱۰۰ میلیون تومان چه 
خودروهایی می توان خرید؟

بــا ۱۰۰ میلیــون تومــان چــه خودرویــی 
ــت  ــن قیم ــا ای ــا ب ــرد؟ آی ــداری ک ــوان خری می ت
ــا کیفیــت ســوار شــد؟ آیــا  می تــوان خودرویــی ب
در لیســت محصوالتــی کــه قیمتــی حــدود ۱۰۰ 
میلیــون تومــان دارنــد، نــام خودروهــای خارجــی 

ــود؟  ــده می ش ــم دی ــده ه ــاژ ش ــا مونت ی
ــته  ــال گذش ــل س ــواالت را اوای ــن س ــر ای اگ
ــد  ــوان می ش ــا عن ــه آنه ــخ ب ــید در پاس می پرس
کــه بــا صــرف هزینــه ۷۰ تــا ۱۰۰ میلیــون 
ــوالت  ــی از محص ــب یک ــد صاح ــان می توانی توم
ــی  ــای چین ــژه خودروه ــی به وی ــت خارج باکیفی
ــت  ــش قیم ــا افزای ــاال ب ــا ح ــوید. ام ــت ش باکیفی
خــودرو، گزینــه مشــتریان بــرای انتخــاب ماشــین 
ــن  ــا ای موردعالقه شــان بســیار محــدود شــده و ب
گزینه هــای  بــه  تنهــا  انتخاب هــا  قیمت هــا 
تولیــد داخــل محــدود شــده اســت کــه جزئیــات 
آن بــه تفصیــل در ادامــه ایــن گــزارش آورده 

ــت. ــده اس ش
ــته  ــای گذش ــازار خــودرو کشــور طــی روزه ب
نــرخ  افزایــش  و  ســهمیه بندی  تاثیــر  تحــت 
بنزیــن برخــی تغییــرات را تجربــه کــرد. بــا 
ــه  ــداد جمع ــه از بام ــن ک ــت بنزی ــش قیم افزای
۲۴ آبان مــاه اعــالم شــد، بــازار ارز هــم در اولیــن 
روز کاری خــود رونــد افزایشــی بــه خــود گرفــت. 
ــازار ارز  ــن و نوســانی شــدن ب ــرخ بنزی ــش ن افزای
ــداران  ــه خری ــدند ک ــل ش ــی تبدی ــه دو عامل ب
و فروشــندگان خــودرو را بــا برخــی ابهامــات 
روبــه رو کــرد. برخــی خریــداران به دلیــل افزایــش 
بــا تصــور  نــرخ ســوخت و ســهمیه بندی آن 
ــش  ــار کاه ــازار در انتظ ــود ب ــدن رک ــر ش عمیق ت
قیمت هــا بودنــد، امــا برخــالف تصــور مشــتریان، 
ــد  ــار دیگــر رون ــرخ ارز ب ــر از ن ــازار خــودرو متاث ب

ــت. ــود گرف ــه خ ــدی ب تصاع
البتــه بــازار خــودرو پیــش از داســتان افزایــش 
ــی  ــود. افزایش ــات نب ــدان باثب ــن چن ــرخ بنزی ن
ــار  ــاه ب ــی مهرم ــا از روزهــای پایان شــدن قیمت ه
ــازار اردیبهشــت ســال جــاری را  دیگــر شــرایط ب
ــرد. در آن مقطــع  ــی ک ــازار تداع ــاالن ب ــرای فع ب
هــم در حالــی کــه بــازار به صــورت ســنتی بعــد از 
تعطیــالت عیــد بــه رکــود می رفــت، قیمت هــا بــه 

ــاز افزایشــی شــد. ــاگاه وارد ف ن
بودنــد  معتقــد  خــودرو  بــازار  تحلیلگــران 
ــه دلیــل اخــالل در  ــازار ب افزایــش قیمت هــا در ب
ــد فاکتــور کــردن خودروهــا روی داده اســت؛  رون
ــد،  ــاط می دادن ــن ارتب ــا در ای ــه آنه ــی ک آدرس
ــا هفتــه ابتدایــی  ــه هفتــه آخــر مهــر ت ــوط ب مرب
ــاه  ــرایط دو م ــن ش ــر گرفت ــا در نظ ــود. ب ــان ب آب
گذشــته بــازار، حــاال دوپینــگ قیمتــی محصــوالت 
ــا را  ــازار ارز، قیمت ه ــات ب ــه تالطم ــه ب ــا توج ب
بیــش از پیــش در مســیر افزایشــی قــرار داده 

ــت. اس
دســت اندارکاران  برخــی  میــان  ایــن  در 
بــازار بــا توجــه بــه قطــع شــدن اینترنــت و 
خریــداران  و  فروشــندگان  دسترســی  عــدم 
و ســتد  داد  زمینــه  در  کــه  بــه ســایت هایی 
همیــن  معتقدنــد  هســتند،  فعــال  خــودرو 
ــته و  ــی گذاش ــر منف ــا تاثی ــئله روی قیمت ه مس
ــود را  ــودروی خ ــه خ ــرس اینک ــندگان از ت فروش
ــا ضــرر بفروشــند، بعضــا قیمت هایــی را مطــرح  ب
ــای  ــر واقعیت ه ــق ب ــدان منطب ــه چن ــد ک می کنن

ــت. ــازار نیس ب
ــراز  ــودرو اب ــازار خ ــاالن ب ــال فع ــن ح ــا ای ب
امیــدواری می کننــد چنانچــه در روزهــای آینــده 
شــاهد تــداوم کاهشــی شــدن نــرخ ارز و بازگشــت 
بــازار بــه شــرایط معمــول قبــل از افزایــش قیمــت 
ــا  ــود قیمت ه ــدوار ب ــوان امی ــن باشــیم، می ت بنزی
در مســیر کاهشــی قــرار بگیرنــد. حــال بــه ســراغ 
بــازار خــودرو برویــم و در قالــب یــک جــدول بــه 
ــا  ــوان ب ــه می ت ــم ک ــی بپردازی ــی محصوالت معرف

قیمــت ۱۰۰ میلیــون تومــان خریــداری کــرد.
منبع: ایرنا

برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی
 در ایران قطعی است

ســلطانی فر«  »مســعود  پیگیری هــای  بــا 
و جوانــان، جــام جهانــی کشــتی  ورزش  وزیــر 
ــه میزبانــی  ــا تغییــر تاریــخ ب فرنگــی ســال ۲۰۱9 ب

می شــود.  برگــزار  کشــورمان 
بــه گــزارش ایرنــا، براســاس اعــالم وزارت ورزش و 
جوانــان؛ بــرای حفــظ حــق میزبانــی ایــران از ســوی 
ــلطانی فر«  ــعود س ــتی، »مس ــی کش ــه جهان اتحادی
در  ایــران  بــا ســفیران  تلفنــی  تماس هــای  بــا 
کشــورهای ژاپــن و روســیه خواســتار پیگیــری 
ــی  حضــور نماینــدگان ایــن کشــورها در جــام جهان

ــران شــد. ته
ـــای  ـــا تالش ه ـــت ب ـــزارش در نهای ـــن گ ـــر ای بناب
کمیتـــه ملـــی المپیـــک، فدراســـیون کشـــتی، 
ــیون  ــویلی« رییـــس فدراسـ ــا »مامیاشـ ــاس بـ تمـ
ــه و  ــای وزارت خارجـ ــیه و کمک هـ ــتی روسـ کشـ
ـــن و  ـــتان، ژاپ ـــفرای گرجس ـــت س ـــتفاده از ظرفی اس
روســـیه در تهـــران، بـــا تغییـــر تاریـــخ، برگـــزاری 
مســـابقات جـــام جهانـــی کشـــتی فرنگـــی در 

تهـــران قطعـــی شـــد.
کشـــتی،  جهانـــی  اتحادیـــه  تصمیـــم  بـــا 
برگـــزاری رقابـــت هـــای جـــام جهانـــی کشـــتی 
ـــایل  ـــی مس ـــل برخ ـــه دلی ـــران ب ـــی ۲۰۱9 ته فرنگ
ــه  ــم در جلسـ ــن تصمیـ ــاد. ایـ ــق افتـ ــه تعویـ بـ
کمیتـــه اجرایـــی اتحادیـــه جهانـــی در  اســـتانبول 

ترکیـــه، اتخـــاذ شـــد.
در ایــن نشســت تصمیــم گرفتــه شــد بــه دلیــل 
ــا و  ــن رقابت ه ــور در ای ــور از حض ــراف ۲ کش انص
ــورها  ــی کش ــه برخ ــه وزارت خارج ــن توصی همچنی
بــرای بــه تعویــق انداختــن مســابقات، جــام جهانــی 

در زمــان دیگــری برگــزار شــود.
ــالم  ــز اع ــتی نی ــی کش ــه جهان ــر کل اتحادی دبی
کــرد در حــال حاضــر شــرایط بــرای برگــزاری 
ــا  ــابقات ت ــن مس ــت و ای ــب نیس ــا مناس ــت ه رقاب

ــاد. ــد افت ــق خواه ــه تعوی ــوی ب ــالع ثان اط
قــرار بــود ایــن مســابقات در روزهــای پنجشــنبه 
و جمعــه ایــن هفتــه بــا حضــور ۸ تیــم برتــر 
ــال ۲۰۱9  ــی س ــی قهرمان ــتی فرنگ ــای کش پیکاره
جهــان در ســالن ۱۲ هــزار نفــری آزادی تهــران 

ــود. ــزار ش برگ

ملــی  تیــم  و  پرســپولیس  ســابق  ســرمربی 
فوتبــال ایــران از دوران حضــورش در پرســپولیس و 
تیــم ملــی فوتبــال ایــران یــاد کــرد و گل قهرمانــی 
ــت.  ــال دانس ــزه ای در فوتب ــدری را معج ــپهر حی س
ــرمربی  ــی س ــین قطب ــنا، افش ــزارش ایس ــه گ ب
مربیگــری  در کشــورهای مختلفــی  کــه  اســت 
کــرده، از حضــور در جــام جهانــی بــه عنــوان یکــی 
ــران،  ــور در ای ــا حض ــره ت ــی ک ــای کادر فن از اعض
ــراز و نشــیبی زندگــی  ــر ف ــکا دوران پ چیــن و آمری

مربیگــری قطبــی را شــکل می دهــد.
افشــین قطبــی کــه متولــد تهــران اســت عشــق 
ــدار  ــود پدی ــور در خ ــن کش ــش را در ای ــه فوتبال ب
ــد  ــال پیون ــا فوتب ــت ب ــه توانس ــه رفت ــرد و رفت ک
عمیقــی برقــرار کنــد. در ســال ۱9۷۸ بعــد از 
ــرت  ــکا مهاج ــه آمری ــادرش او ب ــدر و م ــی پ جدای
کــرد. آن هــم در حالــی کــه ۱۳ ســال ســن داشــت. 
ــل  ــال و تحصی ــه فوتب ــروع ب ــکا ش ــی در آمری قطب
ــت و  ــران رف ــه ای ــری ب ــرای مربیگ ــا ب ــرد و بعده ک

ــت. ــده گرف ــه عه ــپولیس را ب ــم پرس ــت تی هدای
تیــم  در  حضــورش  دربــاره  قطبــی  افشــین 
فوتبــال پرســپولیس گفــت: وقتــی هواپیمــا در 
ایــران بــه زمیــن نشســت غــرق در احساســات 
شــدم. فضــای فوق العــاده ای را تجربــه کــردم. بــرای 
ــادرش دور  ــدر و م ــه از پ ــم ک ــس نمی خواه هیچ ک

ــد. ــه کن ــا را تجرب ــت و فض ــن موقعی ــد و ای باش
ــات  ــای اتفاق ــه معن ــه حاشــیه ب در فارســی کلم
ــود  ــوط می ش ــک موضــوع مرب ــون ی خارجــی پیرام
ــه  ــپولیس ب ــال پرس ــم فوتب ــیه در تی ــن حاش و ای

ــی آورد  ــاد م ــه ی ــی ب ــود. قطب ــیده ب ــود رس اوج خ
ــد،  ــده ش ــفر دزدی ــان در س ــای بازیکن ــه کفش ه ک
ــید و  ــد می رس ــه مقص ــر ب ــان دی ــوس بازیکن اتوب
بحث هــا و صحبت هــای داخلــی تیــم در چنــد 
زمــان  آن  در  می کــرد.  درز  بیــرون  بــه  ثانیــه 
ــود  ــوب نب ــدان خ ــم چن ــی ه ــی قطب ــان فارس زب
ــرای فارســی صحبــت  ولــی هــواداران تــالش او را ب
کــردن ســتایش می کردنــد. شــش فصــل از آخریــن 
قهرمانــی پرســپولیس در لیــگ گذشــته بــود و 
قطبــی بــه هــواداران قــول داد ایــن طلســم را 

ــدون  ــازی ب ــا ۱6 ب بشــکند. پرســپولیس فصــل را ب
باخــت شــروع کــرد و هــواداران بــه او لقــب افشــین 
امپراطــور دادنــد. لقبــی کــه بــرای او لقــب راحتــی 
نبــود. در همیــن رابطــه قطبــی گفــت: چــه کســی 
ــط  ــد فق ــد. بای ــته باش ــور داش ــت دارد امپراط دوس
ســعی می کــردم فروتــن باشــم و بــا فروتنــی پیــش 

ــروم. ب
حاشــیه از پرســپولیس جــدا نشــدنی بــود و 
شــش امتیــاز از ایــن تیــم از طــرف فیفــا کــم شــد 
و در میانه هــای فصــل صحبــت از حضــور قطبــی در 

تیــم ملــی ایــران مطــرح شــد کــه در نهایــت علــی 
دایــی بــه ایــن ســمت رســید. پرســپولیس بــا قطبــی 
توانســت در هفتــه آخــر و دقیقــه آخــر بــا گلــی کــه 
ــان  ــرد قهرم ــدری وارد دروازه ســپاهان ک ســپهر حی
لیــگ ایــران شــود. قطبــی گفــت: آن گل واقعــا 
یــک معجــزه از طــرف خــدا بــود. دربــاره جدایــی از 
پرســپولیس نیــز بایــد بگویــم اگــر شــما مدت هــا در 
فوتبــال باشــید حــس ششــمی پیــدا می کنیــد کــه 
شــرایط طبیعــی نیســت و در مســیر درســتی پیــش 
ــم از  ــم گرفت ــر تصمی ــن خاط ــه همی ــد و ب نمی روی

تیــم جــدا شــوم.
ــال  ــی فوتب ــم مل ــت تی ــه هدای ــی در ادام قطب
ایــران را بــه عهــده گرفــت تــا در ســه بــازی پایانــی 
انتخابــی جــام جهانــی روی نیمکــت ایــران بنشــیند 
ــه  ــه منزل ــی ب ــره جنوب ــا ک ــر۱ ب ــی تســاوی ۱ ب ول
پایــان رویــای حضــور ایــران در ایــن رقابت هــا بــود.

ملــی  تیــم  و  پرســپولیس  ســابق  ســرمربی 
ــه  ــردم ک ــاس ک ــان احس ــت: در آن زم ــران گف ای
یــک شــانس طالیــی در زندگــی بــه مــن رو کــرده 
ــز  ــت آمی ــت موفقی ــرار اس ــز ق ــه چی ــت و هم اس
ــره وارد دروازه  ــن ک ــوپ بازیک ــی آن ت ــود. وقت ش
ــا رخ داد. یکــی از  ــرای م ــی ب شــد بدشانســی بزرگ
آرزوهــای مــن ایــن اســت کــه یــک تیــم را بــه جــام 

ــرم. ــی بب جهان

واکنــش متناقــض ســازمان لیــگ و کمیتــه 
انضباطــی بــه دنبــال رفتارهــای غیــر ورزشــی، 
فضــای پــاک ســالن های برگــزاری لیــگ برتــر 

والیبــال را تحــت الشــعاع قــرار خواهــد داد.
ــومین  ــی و س ــروع س ــا ش ــر، ب ــزارش مه ــه گ ب
دوره رقابت هــای لیــگ برتــر والیبــال در ابتــدای 
فصــل شــاهد ورود جــدی و واکنــش ســریع ســازمان 
ــی  ــه حواشــی و بداخالق ــه انضباطــی ب لیــگ و کمیت
رویدادهــای لیــگ برتــر بودیــم و همیــن نویــد روزهای 

ــی داد. ــن ورزش را م ــازی ای ــاک س ــرای پ ــوب ب خ
ــازی  نخســتین واکنــش ســازمان لیــگ پــس از ب
ســپاهان و کالــه در هفتــه دوم مســابقات لیــگ برتــر 
ــر  ــازی، منوچه ــان ب ــس از پای ــک روز پ ــه ی ــود ک ب
ــرد:  ــالم ک ــگ اع ــازمان لی ــت س ــن، سرپرس پورحس
بــر اســاس گــزارش ناظــران مســابقه تیم هــای فــوالد 
ــوب  ــدران در چارچ ــه مازن ــان و کال ــپاهان اصفه س
ــان تشــکیل  ــا زم ــال، ت ــر والیب ــه دوم لیــگ برت هفت
ــات  ــورد اتفاق ــالم رای در م ــی و اع ــه انضباط کمیت

ــوالد  ــم ف ــواداران تی ــوی ه ــت رخ داده از س ناشایس
ســپاهان در ایــن دیــدار، بازی هــای خانگــی ایــن تیــم 

ــزار خواهــد شــد. ــدون حضــور تماشــاگر برگ ب
ــه  ــه کمیت ــزاری جلس ــش از برگ ــه پی ــی ک رای
انضباطــی ایــن تیــم را از حضــور هــواداران محــروم 
ــدی راد، ســرمربی  ــان محم ــش رحم ــا واکن ــرد ب ک
تیــم ســپاهان مواجــه شــد و گفــت: چــرا فدراســیون 
بــه صــورت ضربتــی و بــدون برگــزاری جلســه 
کمیتــه انضباطــی تیــم را از حضــور تماشــاگر محروم 
ــرعتی و  ــد س ــن ح ــا ای ــد ت ــرار باش ــر ق ــرد؟ اگ ک
محکــم رای صــادر کننــد دیگــر در هیــچ ســالنی در 
هیــچ کجــای ایــران نبایــد شــاهد حضــور تماشــاگر 
ــروع  ــا ش ــم م ــا تی ــه ب ــاال ک ــدوارم ح ــیم. امی باش
کرده انــد و اینقــدر ســریع و ضربتــی رای صــادر 
می کننــد تــا پایــان فصــل و بــا تمــام تیم هــا 

ــد. ــار کنن ــه رفت اینگون
ــاهد  ــر ش ــگ برت ــم لی ــاز ه ــن رای ب ــس از ای پ
ــی  ــر حواش ــی ه ــگ در پ ــازمان لی ــای س واکنش ه

بــود و آخریــن واکنــش مربــوط بــه بــازی شــهداب 
یــزد و ســپاهان اصفهــان بــود کــه در ســایت رســمی 

فدراســیون والیبــال منتشــر شــود.
ــزارش  ــاس گ ــر اس ــرد: ب ــالم ک ــه اع ــی ک رای
ــوالد  ــزد و ف ــهداب ی ــای ش ــدار تیم ه ــران دی ناظ
ســپاهان اصفهــان از هفتــه هشــتم لیــگ برتــر 
والیبــال مــردان کــه بــه میزبانــی یــزد برگــزار شــد، 
ــت  ــار ناشایس ــل رفت ــه دلی ــزد ب ــهداب ی ــم ش تی
تماشــاگرانش تــا تشــکیل جلســه کمیتــه انضباطــی 
و اعــالم رای از ســوی ایــن کمیتــه، از حضــور 
ــد.  ــروم ش ــی مح ــازی خانگ ــود در ب ــاگران خ تماش
ــزد  ــهداب ی ــم ش ــم تی ــه نه ــدار هفت ــن دی بنابرای
ــدون تماشــاگر برگــزار  ــر تیــم  شــهروند اراک، ب براب
ــم  ــن تی ــادی بازیک ــهیل کمال آب ــد. س ــد ش خواه
ــدار  ــن دی ــه در ای ــز ک ــان نی ــپاهان اصفه ــوالد س ف
از داور کارت قرمــز دریافــت کــرده بــود، بــرای ادای 
ــه  ــه کمیت ــات رخ داده، ب ــون اتفاق توضیحــات پیرام

ــد. ــار ش ــال احض ــیون والیب ــی فدراس انضباط

ــن  ــا در بی ــود ام ــع ب ــه موق ــا ب ــام واکنش ه تم
ــگ و  ــازمان لی ــریع س ــای س ــس العمل ه ــام عک تم
ــود  ــه وج ــزرگ ب ــائبه ب ــک ش ــی ی ــه انضباط کمیت
آمــده اســت. در چارچــوب دیدارهــای هفتــه هشــتم 
ــپاهان، دو  ــهداب و س ــازی ش ــات ب ــر اتفاق ــالوه ب ع
تیــم ســایپا و پیــکان در خانــه والیبــال بــه مصــاف 
یکدیگــر رفتنــد کــه در ایــن بــازی پوریــا یلــی، ملــی 
پــوش جــوان و آینــده دار تیــم والیبــال پیــکان بــه 
ــم  ــژاد، بازیکــن تی ــا اســماعیل ن ــری ب ــال درگی دنب
ســایپا الفــاظ رکیــک و غیــر ورزشــی را بــه کار بــرد 

ــا کارت قرمــز داور بــازی نیــز مواجــه شــد. کــه ب
بازیکــن جــوان پیــکان در مقابــل چشــم اصحــاب 
رســانه الفــاظ رکیــک را بــه کار بــرد و همــه منتظــر 
ــازی  ــر ب ــد ناظ ــه از دی ــاق ک ــن اتف ــا ای ــد ت بودن
ــه انضباطــی  ــا واکنــش کمیت ــده ب ــان نمان ــز پنه نی
ــک روز پــس  ــا ی و ســازمان لیــگ همــراه شــود. ام
ــش  ــاره واکن ــه درب ــری ک ــا خب ــازی تنه ــن ب از ای
ــر روی ســایت رســمی فدراســیون  ســازمان لیــگ ب
قــرار گرفــت مربــوط بــه بــازی ســپاهان و شــهداب 
بــود کــه بازیکــن ســپاهان بــه دلیــل دریافــت کارت 
قرمــز بــرای توضیحــات بــه کمیتــه انضباطــی 

ــد. ــده ش فراخوان

در  شـــطرنج  باشـــگاهی  مســـابقات 
ـــی  ـــان مدع ـــام بازیکن ـــور تم ـــا حض ـــی ب حال
پیگیـــری مـــی شـــود کـــه جـــای خالـــی 
ـــور در آن  ـــزرگ کش ـــتاد ب ـــوپر اس ـــن س اولی
محســـوس اســـت؛ بازیکنـــی کـــه چنـــدی 
پیـــش بحـــث تغییـــر تابعیـــت او مطـــرح 

بـــود. 
ـــه گـــزارش مهـــر، بیشـــتر شـــطرنجبازان  ب
ــابقات  ــر مسـ ــا درگیـ ــن روزهـ ــور ایـ کشـ
باشـــگاهی هســـتند کـــه بـــرای نخســـتین 
ــرح و  ــی مطـ ــم هایـ ــور تیـ ــا حضـ ــار بـ بـ
ــایپا و  ــپولیس، سـ ــون پرسـ ــدار همچـ نامـ
ـــال  ـــیون در ح ـــل فدراس ـــن در مح ذوب آه

پیگیـــری اســـت.
ــای  ــن دوره رقابـــت هـ ایـــن هجدهمیـ
باشـــگاهی شـــطرنج اســـت کـــه از شـــنبه 
گذشـــته بـــا حضـــور ۱۰ تیـــم آغـــاز شـــد 
تـــا پـــس از 9 دور رقابـــت میـــان شـــرکت 
و  تیـــم قهرمـــان  تکلیـــف  کننـــدگان، 
ــا و  ــگاه هـ ــابقات باشـ ــه مسـ ــی بـ اعزامـ

ــود. ــخص شـ ــیا مشـ ــهرهای آسـ شـ
ـــه  ـــی پوشـــان شـــطرنج از جمل حضـــور مل
ـــی،  ـــم مقام ـــان قائ ـــو، احس ـــام مقصودل پره
ـــی  ـــور رمضانعل ـــا پ ـــی و امیررض ـــن غالم آری
در ایـــن دوره رقابـــت هـــا و قـــرار داشـــتن 
نام شـــان در ترکیـــب تیـــم هـــای مدعـــی 
ـــدازه و  ـــان ان ـــه هم ـــت و ب ـــه اس ـــل توج قاب
ـــوش  ـــی پ ـــت دو مل ـــتر غیب ـــا بیش ـــه بس چ

ـــر! دیگ

غیبت سوال برانگیز تنها سوپر 
استاد بزرگ شطرنج ایران در لیگ 

باشگاهی
ــی  ــی یکــی از مل ــن طباطبای محمــد امی

پوشــان غایــب در لیــگ شــطرنج اســت. ایــن 
ــگ  ــر در لی ــوان لژیون ــه عن ــوش ب ــی پ مل
ــل در  ــن دلی ــه همی ــان حضــور دارد و ب آلم
ایــن فصــل از رقابــت هــای باشــگاهی کشــور 
حضــور نــدارد. غایــب دیگــر لیــگ شــطرنج 
ــن  ــم ای ــه او ه ــت ک ــا اس ــا فیروزج علیرض
ــرد  ــی ب ــر م ــه س ــارج از کشــور ب ــا خ روزه

ــازی. ــرای ب ــا ب ــه صرف امــا ن
ـــتاد  ـــوپر اس ـــا س ـــن و تنه ـــا اولی فیروزج
بـــزرگ شـــطرنج ایـــران اســـت. وی مردادمـــاه 
ــه از  ــای آزاد ترکیـ ــته در رقابـــت هـ گذشـ
ریتینـــگ ۲۷۰۰ عبـــور کـــرد تـــا بعـــد از 
ــروژی،  ــن نـ ــی و کارلسـ ــطرنجباز چینـ شـ
ـــه  ـــد ک ـــان باش ـــطرنجباز جه ـــن ش جوانتری
ـــوان ارزشـــمند ســـوپر  ـــه کســـب عن ـــق ب موف

ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــتاد بزرگ اس
ــه در  ــوان کـ ــن عنـ ــه ایـ ــتیابی بـ دسـ
راســـتای درخشـــش هـــای متوالـــی بـــرای 
ـــن  ـــد، ای ـــت آم ـــه دس ـــا ب ـــا فیروزج علیرض
ـــورد  پســـر ۱6 ســـاله را بیشـــتر از همیشـــه م
ـــه  ـــرار دارد طوریک ـــان ق ـــطرنج جه ـــه ش توج
ـــتاد  ـــوپر اس ـــس از س ـــاه پ ـــک م ـــت ی درس
ــت  ــر تابعیـ ــث تغییـ ــدن، بحـ ــزرگ شـ بـ
اینکـــه قصـــد دارد  او مطـــرح شـــد و 
زیـــر پرچـــم فرانســـوی هـــا بـــه فعالیـــت 
ــه  ــد. البتـ ــه دهـ ــود ادامـ ــطرنجی خـ شـ
ـــطرنج  ـــیون ش ـــس فدراس ـــان رئی ـــان زم هم
ـــب  ـــا جال ـــرد ام ـــب ک ـــوع را تکذی ـــن موض ای
اینکـــه ایـــن روزهـــا غیبـــت فیروزجـــا در 
ـــت در  ـــل غیب ـــه دلی ـــگاهی ب ـــابقات باش مس

همیـــن کشـــور فرانســـه اســـت.

تغییر تابعیت یا چی!؟
ــن ۱6  ــه در سـ ــا کـ ــا فیروزجـ علیرضـ

ـــت،  ـــران اس ـــطرنج ای ـــغ ش ـــز نواب ـــالگی ج س
قهرمانـــی جهـــان در ســـن ۲۲ ســـالگی را 
ـــود  ـــی خ ـــای اصل ـــه ه ـــدف و برنام ـــزو ه ج
قـــرار داده اســـت. ایـــن شـــطرنجباز ملـــی 
ـــه  ـــی زمانیک ـــش یعن ـــال پی ـــه س ـــوش س پ
ــا  ــت بـ ــال داشـــت، در رقابـ فقـــط ۱۳ سـ
ــتاد  ــن اسـ ــی اولیـ ــم مقامـ ــان قائـ احسـ
ــد و  ــروز شـ ــران پیـ ــطرنج ایـ ــزرگ شـ بـ
ـــن  ـــود در ای ـــب خ ـــتعداد عجی ـــه اس اینگون

رشـــته را اثبـــات کـــرد.
ــرح  ــات مطـ ــائل، موضوعـ ــن مسـ همیـ
ـــد  ـــی کن ـــوه م ـــر جل ـــم ت ـــون او را مه پیرام
ـــا فیروزجـــا در  ـــن روزه ـــه ای ـــه خصـــوص ک ب
ـــث  ـــه بح ـــرد ک ـــی ب ـــر م ـــه س ـــوری ب کش
ـــان  ـــرای هم ـــدش ب ـــت جدی ـــن تابعی گرفت
ــاه  ــا دو مـ ــود. فیروزجـ ــرح بـ ــور مطـ کشـ
ـــخص  ـــرد و مش ـــفر ک ـــه س ـــه فرانس ـــش ب پی
ـــران  ـــه ای ـــی ب ـــه زمان ـــا چ ـــم نیســـت دقیق ه
ـــت  ـــی اس ـــن طبیع ـــردد. بنابرای ـــی گ ـــاز م ب
ایـــن ســـوال تداعـــی شـــود کـــه »تغییـــر 
ـــده و  ـــدی ش ـــا ج ـــا فیروزج ـــت علیرض تابعی

در حـــال پیگیـــری اســـت؟«
ــس  ــوان زاده رئیـ ــرداد پهلـ ــه مهـ البتـ
ــن  ــه ایـ ــم بـ ــطرنج بازهـ ــیون شـ فدراسـ
ــت:  ــی داد. وی گفـ ــخ منفـ ــش پاسـ پرسـ
ســـفر علیرضـــا فیروزجـــا بـــه فرانســـه 
او و  اســـت.  انجـــام شـــده  خانوادگـــی 
ــاال بـــه دنبـــال اخـــذ  خانـــواده اش احتمـ
ـــچ  ـــه هی ـــا ب ـــتند ام ـــه هس ـــت در فرانس اقام
وجـــه موضـــوع تغییـــر تابعیـــت علیرضـــا 

ــت. ــرح نیسـ مطـ
وی تاکیـــد کـــرد: فدراســـیون شـــطرنج 
ــن  ــت. اوایـ ــاط اسـ ــا در ارتبـ ــا فیروزجـ بـ
ـــه شـــدت تمریناتـــش را در فرانســـه  روزهـــا ب
ـــات  ـــر اقدام ـــه فک ـــد و ب ـــی کن ـــری م پیگی

ـــت. ـــم نیس ـــی ه اینچنین
رئیـــس فدراســـیون شـــطرنج اینگونـــه 
ــا  ــا فیروزجـ ــه علیرضـ ــرد کـ ــوان کـ عنـ
احتمـــاال جـــزو شـــرکت کننـــدگان در 
مســـابقات ســـریع و بـــرق آســـای جهـــان 
)۴ تـــا 9 دی مـــاه - مســـکو( اســـت و 
بـــا پرچـــم ایـــران هـــم در ایـــن رقابـــت 
ـــر  ـــه ه ـــا ب ـــت ام ـــد داش ـــور خواه ـــا حض ه
ـــی توســـط  حـــال گـــذر زمـــان و اقدامـــات آت
علیرضـــا فیروزجـــا، واقعیـــت را در مـــورد 
او و آینـــده شـــطرنجی اش مشـــخص تـــر 

خواهـــد کـــرد.

بررســی رونــد جــذب جونیــور براندائــو 
و مصاحبه هــای ســرمربی پرســپولیس 
ــی  ــن برزیل ــن بازیک ــد ای ــان می ده نش
ــا اصــرار و تضمیــن گابریــل  بی کیفیــت ب

ــدرون جــذب شــده اســت.  کال
پرســپولیِس  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــه تیــم  فصــل نوزدهــم هیــچ شــباهتی ب
ســه فصــل اخیــر تحــت هدایــت برانکــو 
ــم از  ــن تی ــاید ای ــدارد. ش ــچ ن ایوانکووی
نظــر فنــی مشــکالت زیادی داشــته باشــد 
ــاره آن  ــد درب ــی بای ــان فن ــه کارشناس ک
اظهــار نظــر کننــد امــا گابریــل کالــدرون 
ــراز اول  ــم ت ــود مهاج ــت، نب ــد اس معتق
ــم  خارجــی، باعــث شــده پرســپولیس تی

ــد. ــه نبای ــط حمل ــدی در خ قدرتمن
در ابتـــدای فصـــل و زمانـــی کـــه 
شـــهید  ورزشـــگاه  بـــه  کالـــدرون 
ـــو  ـــی برانک ـــا روی صندل ـــت ت ـــی رف کاظم
می کـــرد  تصـــور  شـــاید  بنشـــیند، 
ــش  ــش رویـ ــختی پیـ ــدان سـ کار چنـ
ـــا  ـــت ب ـــم گرف ـــن رو، تصمی ـــت. از ای نیس
ـــرات پرســـپولیس،  ـــرات در نف ایجـــاد تغیی
ـــل  ـــه قب ـــبت ب ـــه نس ـــازد ک ـــی را بس تیم
ــد و  ــک داده باشـ ــر تاکتیـ ــی تغییـ کمـ
ـــازی  ـــی ب ـــبک آرژانتین ـــا س ـــی ب ـــه نوع ب
ـــت  ـــان را در فهرس ـــد بازیکن ـــد. او چن کن
ـــران  ـــه مدی ـــرارداد و ب ـــگاه ق ـــروج باش خ
ــی  ــد مهاجمـ ــرد، بایـ ــالم کـ ــت اعـ وقـ
ـــم  ـــت ه ـــود و در نهای خارجـــی جـــذب ش
بـــا مهاجمـــی قـــراداد امضـــا شـــد کـــه 

کیفیـــت مطلوبـــی نـــدارد.
ــه  ــو ب ــور براندائ ــه جونی ــس از آن ک پ
بــازی  پرســپولیس آمــد در یکــی دو 
نشــان داد نــه تنهــا مهاجــم گلزنــی 
زمیــن  در  حضــورش  بلکــه  نیســت، 
ــی تیــم  ــت فن ــت کیفی ــز باعــث اف نی
کالــدرن  روزهــا  آن  البتــه  می شــود. 
ندانســتن فرهنــگ ایرانــی و زبــان فارســی 
توســط ایــن بازیکنــان را عامــل عملکــرد 

می دانســت. او  ضعیــف 
ســرمربی پرســپولیس پیــش از آمــدن 
جونیــور کیفیــت ایــن بازیکــن را تضمیــن 
کــرده بــود و طــی یــک مصاحبــه در 
مهاجــم  دربــاره  خبرنــگاران  جمــع 
ــوان  ــن ج ــود: »او بازیک ــه ب ــی گفت برزیل
ــا  ــه اروپ ــت. او ب ــن اس ــده روش ــا آین و ب
منتقــل شــد ولــی مجبــور شــد کــه 
ــید.  ــازی نمی رس ــه او ب ــون ب ــردد چ برگ
و  دارد  بازیکــن کیفیــت خوبــی  ایــن 

ــم، کار  ــه داری ــه ای ک ــه بودج ــه ب باتوج
ــوب و  ــن خ ــرای آوردن بازیک ــختی ب س
ــن  ــن تضمی ــم. م ــش داری ــی در پی نام
در  خوبــی  عملکــرد  او  کــه  می کنــم 

ــت.« ــد داش ــران خواه ای
البتـــه حـــاال دیگـــر شـــرایط تغییـــر 
هفته هـــای  شـــاید  اســـت.  کـــرده 
ابتدایـــی حضـــور جونیـــور در پرســـپولیس 
چـــون  بهانه هایـــی  بـــا  می شـــد 
ــی  ــگ، سرپوشـ ــان و فرهنـ ــاوت زبـ تفـ
ــن  ــن بازیکـ ــف ایـ ــت ضعیـ ــر کیفیـ بـ
گذاشـــت، امـــا امـــروز دیگـــر مشـــخص 
شـــده جونیـــور براندائـــو کـــه بـــا عقـــد 
قـــراردادی ۵۷۳ هـــزار دالری )بیـــش 
از 6 میلیـــارد تومـــان( بـــه پرســـپولیس 
ــک  ــد یـ ــی در حـ ــر فنـ ــده، از نظـ آمـ
فوتبالیســـت حرفـــه ای نیســـت. از ایـــن 
رو گابریـــل کالـــدرون هـــم تغییـــر 
تاکتیـــک داده و بـــه جـــای وعـــده 
ــور  ــی جونیـ ــت فنـ ــروز کیفیـ ــرای بـ بـ
ــت او را  ــن کیفیـ ــد: »مـ ــد می کنـ تاکیـ
ـــس  ـــون هیچ ک ـــودم چ ـــرده ب ـــن نک تضمی
ـــن  ـــی را تضمی ـــت بازیکن ـــد کیفی نمی توان
ـــود و  ـــا ب ـــم م ـــه نه ـــور گزین ـــد. جونی کن
ـــتیم  ـــگاه نمی توانس ـــم باش ـــه ک ـــا بودج ب

بازیکـــن بهتـــری جـــذب کنیـــم«.
در  گزارشــی  طــی  ایــن  از  پیــش 
ایســنا، رونــد جــذب جونیــور را بــه 
طــور کامــل شــرح داده بودیــم و بــر 
ــم،  ــه تی ــک ب ــع نزدی ــالم مناب ــاس اع اس
اصــرار  بــا  براندائــو  جونیــور  گفتیــم 
گابریــل کالــدرون بــه پرســپولیس آمــده 
ــی  ــد مرب ــا اظهــارات جدی اســت. حــاال ب
ــماً از  ــده او رس ــخص ش ــی مش آرژانتین
ــی  ــور شــانه خال مســوولیت جــذب جونی

. می کنــد

ــوول  ــم، مسـ ــک تیـ ــرمربی در یـ سـ
فنـــی محســـوب می شـــد و عـــالوه بـــر 
ـــم، روی  ـــک تی ـــب و تاکتی ـــاب ترکی انتخ
جـــذب بازیکنـــان هـــم نظـــر نهایـــی را 
ـــی  ـــت بازیکن ـــرار اس ـــی ق ـــد. وقت می ده
ــه  ــگاه بـ ــران باشـ ــود، مدیـ ــذب شـ جـ
ـــد  ـــاد می کنن ـــم اعتم ـــرمربی تی ـــر س نظ
ســـرمربی  معلـــوم  قـــرار  از  چـــون 
دســـتمزد می گیـــرد کـــه روی همیـــن 
مســـائل تصمیـــم بگیـــرد و مســـوولیت 
ــاال  ــد. حـ ــم بپذیریـ ــش را هـ تصمیماتـ
ــرق  ــرایط فـ ــپولیس شـ ــگار در پرسـ انـ
ــدرون  ــرار کالـ ــه اصـ ــت. بـ ــرده اسـ کـ
ــراردادی  ــا قـ بازیکنـــی گران قیمـــت )بـ
بیـــش از 6میلیـــارد تومـــان( جـــذب 
می شـــود و در ادامـــه پـــس از ایـــن 
کـــه مشـــخص می شـــود ایـــن بازیکـــن 
گران قیمـــت کیفیـــت مطلوبـــی نـــدارد، 
ـــذب او  ـــوولیت ج ـــار مس ـــر ب ـــی از زی مرب

ــد. ــی می کنـ ــانه خالـ شـ
ــان  ــی از همـ ــو یکـ ــور براندائـ جونیـ
بازیکنـــان بی کیفیـــت خارجـــی اســـت 
کـــه بـــه پرســـپولیس آمـــده تـــا مثـــل 
ـــای  ـــطه ها از دالره ـــب واس ـــه جی همیش
ـــور  ـــه چط ـــن ک ـــود. ای ـــر ش ـــال پ بیت الم
ـــرمربی  ـــد س ـــازه می ده ـــر اج ـــک مدی ی
ـــی  ـــن کاله ـــا او، چنی ـــط ب ـــراد مرتب و اف
مســـاله ای  بگذارنـــد  باشـــگاه  ســـر 
ـــا  ـــران ب ـــر مدی ـــان از فق ـــه نش ـــت ک اس
ـــران  ـــال ای ـــی در فوتب ـــا آگاه ـــش و ب دان
ـــش  ـــد نق ـــن نبای ـــن بی ـــا در ای ـــت ام اس
نهادهـــای نظارتـــی را نادیـــده گرفـــت. 
ـــد  ـــژه ای روی رون ـــارت وی ـــر نظ ـــا اگ قطع
جـــذب بازیکنـــان خارجـــی شـــکل بگیـــرد، 
کمتـــر شـــاهد هـــدر رفتـــن، دالرهـــای 

ــود. ــم بـ ــال خواهیـ بیت المـ

قطبی دلیل رفتنش از پرسپولیس را فاش کرد

توهین هایی که دیده نمی شوند؛

سایه سیاه بی اخالقی بر والیبال

فیروزجا در فرانسه است؛

غیبت عجیب
 تنها سوپر استاد بزرگ شطرنج ایران در لیگ
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اوقات شرعی شهر تهران

عضــو کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی کشــور 
در مجلــس بــا تاکیــد بــر لــزوم شناســنامه دار بــودن 
ــات،  ــان هــای سیاســی فعــال در عرصــه انتخاب جری
ثمــره رای دهــی بــه جریــان هــای شناســنامه دار را 

وجــود امــکان ارزیابــی عملکــرد آنهــا دانســت. 
ــی،  ــد علیرضابیگ ــت، احم ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــه  ــدر، برنام ــس مقت ــای مجل ــه ه ــریح مولف در تش
ــد  محــوری را از شــاخصه های مجلــس مقتــدر خوان
و گفــت: زمانی کــه ورود نماینــدگان بــه مجلــس بــر 
اســاس برنامــه ای مشــخص و حــول ایــده و عقیــده 
ای از پیــش تعییــن شــده باشــد بــه طــور طبیعــی 
ــده و  ــق آن ای ــت تحق ــود را در جه ــراد خ ــن اف ای
آرمــان مســئول دانســته و چــون وعــده تحقــق بــه 
ــه طــور حتــم در مســیر  ــد ب مــوکالن خــود داده ان
تحقــق آن از هیــچ تــالش و کوششــی فروگــذار 
ــدار  ــر اقت ــوع ب ــن موض ــه همی ــرد ک ــد ک نخواهن

ــزود. ــد اف ــس خواه مجل
تبریــز در مجلــس شــورای  مــردم  نماینــده 
اســالمی افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه مجلــس 
ــی کــه فاقــد اســتراتژی باشــند فقــط  ــا نمایندگان ی
بــه گذشــت زمــان اکتفــا کــرده و بــه طــور طبیعــی 
خروجــی نخواهنــد داشــت، البتــه زمانــی کــه مبنــا 
ــی  ــکان ارزیاب ــد ام ــته باش ــود نداش ــاری وج و معی

موفقیــت و میــزان کامیابــی نماینــدگان هــم وجــود 
ــت. ــیب زا اس ــه آس ــت ک ــد داش نخواه

چه نامزدهایی مورد اقبال مردم هستند؟
عضـــو کمیســـیون شـــوراها در مجلـــس دهـــم 
ـــور  ـــروز کش ـــرایط ام ـــل ش ـــه دلی ـــه ب ـــان اینک ـــا بی ب
ـــه  ـــود ک ـــد ب ـــردم خواهن ـــال م ـــورد اقب ـــی م نامزدهای
بـــرای اصـــالح شـــرایط موجـــود برنامـــه داشـــته 
باشـــند، تاکیـــد کـــرد: بـــه جهـــت نارســـایی های 
ـــورد  ـــی م ـــدی کاندیداهای ـــف درآم ـــادی و ضع اقتص
ـــرایط  ـــالح ش ـــرای اص ـــه ب ـــتند ک ـــردم هس ـــال م اقب
موجـــود برنامـــه ای داشـــته باشـــند. برنامـــه 
محـــوری شـــرایطی را فراهـــم خواهـــد کـــرد کـــه 
امـــکان ارزیابـــی موفقیـــت نماینـــدگان در پایـــان 

دوره میســـر باشـــد.
علیرضــا بیگــی بــا بیــان اینکــه بــه لحــاظ 
سیاســی نیــز بایــد افــراد دارای ایــده و آرمــان 
ــد، افــزود:  مشــخص مــورد اقبــال مــردم قــرار گیرن
بــه طــور حتــم نامزدهــا بایــد یــک گفتمــان، ایــده 
و آرمــان را بــرای راه یابــی بــه مجلــس ارائــه تــا بــر 
اســاس آن بتــوان کاندیداهــا را شناساســی و راهــی 

ــرد. ــان ک پارلم
ــودن  ــنامه دار ب ــزوم شناس ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
ــات  ــال در عرصــه انتخاب ــای سیاســی فع ــان ه جری
هــای  جریــان  بــودن  دار  شناســنامه  گفــت: 
ــود  ــبب می ش ــه س ــت ک ــی اس ــی از ضروریات سیاس
جریان هــای سیاســی مســئولیت راهیابــی احتمالــی 

ــرد. ــده بگی ــه عه ــود را ب ــای خ نامزده
عضــو کمیســیون شــوراها ثمــره رای دهــی 
ــکان  ــود ام ــنامه دار را وج ــای شناس ــان ه ــه جری ب

ــت. ــا دانس ــرد آنه ــی عملک ارزیاب

جریان وابسته به قدرت و ثروت پرنفوذ 
نیست

نماینـــده مـــردم تبریـــز در مجلـــس دهـــم 
دربـــاره نگرانـــی هـــا از ورود افـــراد وابســـته بـــه 
منابـــع قـــدرت و ثـــروت گفـــت: یکـــی از آســـیب 
ـــور  ـــن مح ـــر همی ـــات ب ـــرای انتخاب ـــور ب ـــای متص ه
ـــی  ـــه نم ـــت ک ـــت آن اس ـــا واقعی ـــت ام ـــتوار اس اس
ــش  ــرا بخـ ــد زیـ ــی باشـ ــان پرقدرتـ ــد جریـ توانـ
ـــی  ـــش سیاس ـــد و بین ـــردم دارای دی ـــده ای از م عم
ــا  ــه بـ ــن اینکـ ــتند ضمـ ــل هسـ ــدرت تحلیـ و قـ
گذشـــت زمـــان آثـــار تصمیمـــات گذشـــته خـــود 
ــه  ــد بـ ــاب نماینـــدگان رصـــد می کننـ را در انتخـ
طوریکـــه شـــرایط موجـــود را محصـــول انتخـــاب 
ـــردم  ـــی م ـــور طبیع ـــه ط ـــد، ب ـــی دانن ـــان م خودش
ـــی  ـــات آت ـــا در انتخاب ـــه حتم ـــش زمین ـــن پی ـــا ای ب

دقـــت بیشـــتری خواهنـــد داشـــت.

زمان شعارهای پوپولیستی به پایان 
رسیده

عضــو کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی کشــور 
احتمــال  دربــاره  اســالمی  در مجلــس شــورای 
ــل  ــه دلی ــتی ب ــعارهای پوپولیس ــه ش ــا ب گرایش ه
نقدهایــی کــه بــه دو جریــان سیاســی حاکــم 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــرد: نگران ــد ک ــود دارد تاکی وج
وجــود نــدارد، واقعیــت ایــن اســت کــه زمــان ایــن 
ــی  ــزان آگاه ــدرت و می ــرا ق ــته زی ــا گذش حرف ه
مــردم افزایــش پیــدا کــرده بــه طوریکــه بــه راحتــی 
ــا  ــاهدیم ب ــروز ش ــود دارد؛ ام ــک وج ــدرت تفکی ق
ــان هــای سیاســی  وجــود همــه ناکامــی هــای جری
مــردم بــه راحتــی قادرنــد مســائل مرتبــط باموضــوع 

ــد. ــدا کنن ــت ج ــالب را از دول انق

در بررسی با علیرضا بیگی مطرح شد

پایان پوپولیسم؛ مجلس نیازمند احزاب شناسنامه دار
ــه زدگان  ــکل زلزل ــت: مش ــوری گف ــس جمه ریی
ــم و  ــان می دانی ــکل خودم ــرقی را مش آذربایجان ش

ــا آخــر در کنــار آنهــا ایســتاده اســت.  ــت ت دول
بــه گــزارش ایرنــا، حجــت االســالم و المســلمین 
ــه زده  ــتای زلزل ــا حضــور در روس ــی ب حســن روحان
دســتجرد شهرســتان میانــه بــا بیــان اینکــه بســیار 
خوشــحال هســتم کــه محضــر شــما هســتم، افــزود: 
بــه همــه اهالــی روســتا قــول مــی دهــم کــه دولــت 
تــا پایــان کار در کنــار شــما ایســتاده و کمــک هایــی 
ــای  ــاختمان ه ــت س ــازی و مرم ــرای بازس ــه ب ک
ــه  ــت، ب ــده الزم اس ــیب دی ــا آس ــده ی ــب ش تخری

ــوه الهــی پرداخــت مــی شــود. حــول و ق
ــت  ــه دول ــی ک ــغ بالعوض ــرد: مبال ــار ک وی اظه
بــرای کمــک بــه زلزلــه زدگان و ســاخت واحدهــای 
مســکونی قــول داده، در اختیــار آنهــا قــرار مــی گیرد. 
ــیب  ــای آس ــه ه ــه خان ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــه  ــه در زلزل ــود ک ــداث ش ــه ای اح ــه گون ــده ب دی
هــای احتمالــی بعــدی دچــار آســیب نشــوند، اضافــه 
کــرد: کشــور مــا ایــران در بســیاری از مناطــق روی 
ــای دچــار آســیب  ــه ه ــرار دارد، خان ــه ق خــط زلزل
ــه  ــه گون ــا ب ــه ه ــد خان ــن بای ــوند و بنابرای ــی ش م
ای ســاخته شــود کــه هیــچ گونــه خســات جانــی و 

ــردم وارد نشــود.  ــه م ــی ب مال
ــم  ــی خواه ــتاندار م ــه داد: از اس ــی ادام روحان
ــه زده آذربایجــان  ــردم زلزل ــدی هــای م ــه نیازمن ک
ــود؛  ــیدگی ش ــت رس ــرع وق ــا و در اس ــرقی احص ش
اگــر مــردم کانکــس یــا پــول مــی خواهنــد انتخــاب 

ــردم اســت. ــار خــود م ــه اختی ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه روســتای دســتجرد ۱۱ 
شــهید تقدیــم نظــام و انقــالب کــرده اســت، گفــت: 
ایــن مــردم همــواره کنــار انقــالب، نظــام و رهبــری 

هســتند و حافــظ شــرف و اخــالق و نامــوس شــان 
دردفــاع از کشــور هســتند.

ــان اینکــه آذربایجــان شــرقی همیشــه  ــا بی وی ب
در خــط مقــدم دفــاع مقــدس و دفــاع از ایــران بــوده 
اســت، اضافــه کــرد: روســتاها و مناطــق ایــن اســتان 
نیــز همــواره در طــول دفــاع مقــدس در خــط مقــدم 
بــوده و مــا نیــز خــادم شــما هســتیم و وظیفــه داریــم 
بــا تمــام تــوان و  امکانــات در خدمــت شــما باشــیم.

رییـس جمهـوری بـا بیـان اینکـه دولـت از هیـچ 
کاری دریـغ  نخواهـد کـرد، اظهـار کـرد: امیدواریـم 
بنیاد مسـکن همه واحدهای مسـکونی را بازسـازی و 
مقـاوم سـازی کند تا در آینده دچار مشـکل نشـوند. 
وی گفــت: امیــدوارم با اقدامات انجام شــده روســتاییان 
در آینــده بــه فعالیت هــای کشــاورزی و دامپــروری با خیر 
و برکــت خــود ادامــه دهنــد، در آرامــش باشــند و در دنیا و 

آخرت شــان ســعادتمند شــوند.
ــان  ــی در جری ــلمین روحان ــالم والمس حجت االس
ــای  ــدادی از چادره ــور در تع ــا حض ــد ب ــن بازدی ای
ــان  ــا آن ــو ب ــه زدگان و گفــت و گ ــت زلزل اســکان موق

ضمــن دلجویــی از آســیب دیدگان در جریــان اقدامــات 
ــت. ــرار گرف ــانی ها ق ــد کمک رس ــده و رون ــام ش انج

مــردم آســیب دیــده روســتای دســتجرد در ایــن 
ــد کــه در یــک فضــای صمیمــی انجــام شــد،  بازدی
ــا  ــود را ب ــروری خ ــای ض ــکالت و نیازمندی ه مش

ــان گذاشــتند. رئیــس جمهــور در می
یکــی از خانواده هــای آســیب دیــده از زلزلــه 
ــر  ــوده و ۳ نف ــهدا ب ــم ش ــواده معظ ــه از خان ــز ک نی
از اعضــای ایــن خانــواده در دوران دفــاع مقــدس بــه 
درجــه رفیــع شــهادت نایــل آمــده انــد، ضمــن ابــراز 
ــتای  ــور در روس ــس جمه ــور رئی ــحالی از حض خوش
ــی از کمک رســانی های انجــام  ــا قدردان دســتجرد و ب
ــده را در راســتای  شــده، برخــی از مشــکالت باقیمان

ــد. بهبــود وضعیــت مــردم روســتا مطــرح کردن
بخــش  در  دســتجرد  زده  زلزلــه  روســتای 
ــت.  ــده اس ــع ش ــه واق ــتان میان ــای شهرس ترکمنچ
ــرقی  ــان ش ــتری آذربایج ــرزه ۵.9 ریش ــن ل زمی
ــان ۵ کشــته و  6۰۰  ــم آب ــه هفده ــداد جمع در بام

ــر جــا گذاشــت. مصــدوم ب

روحانی: 

مشکل زلزله زدگان را مشکل خودمان می دانیم

هنــوز ایــن ســوال باقــی اســت کــه چــرا نمایندگان 
پایه هــای  مجلــس در شــرایط تحریمــی کشــور 
ــا  ــد، آی ــش می لزانن ــش از پی ــت را بی ــزل دول متزل
دنبــال جایــگاه از دســت رفتــه مجلســی هســتند کــه 
خــود بــا کنــش ضعیــف باعــث شــده اند دیگــر در راس 

امــور نباشــد؟ 
ــر  ــی وزی ــتعفای حجت ــا اس ــا، ب ــزارش ایلن ــه گ ب
ــای  ــه عط ــت ک ــی اس ــمین کس ــاورزی او شش کش
ــت جــدا شــد،  ــش بخشــید و از دول ــه لقای وزارت را ب
ــود اســتیضاح  ــرار ب ــد ق محمــود حجتــی اگــر می مان
ــس راجــع  ــه مجل ــش از اینک ــک روز پی ــا ی شــود، ام
ــی کار او را  ــتعفا داد؛ برخ ــرد، اس ــم بگی ــه او تصمی ب
هوشــمندانه تلقــی کردنــد چــرا کــه اغلــب نمایندگان 
او را بــه گونــه ای تهدیــد بــه اســتیضاح می کردنــد کــه 
بیــم آن می رفــت کــه نتوانــد جــان ســالم بــه در بــرد 
و نماینــدگان بــا تیــغ »عــدم رای اعتمــاد« ســرش را 

ببرنــد!
ــر  ــتعفای وزی ــاره اس ــاری درب ــار اخب ــس از انتش پ
جهــاد کشــاورزی، اخبــار غیــر رســمی حاکــی از ایــن 
بــود کــه رئیس جمهــور اســتعفای او را نپذیرفتــه اســت 
ــورد  ــتعفایش م ــه اس ــد ک ــزارش دادن ــانه ها گ ــا رس ام
پذیــرش رئیس جمهــور قــرار گرفتــه اســت؛ پــس 
ــه  ــت رئیس ــخنگوی هئی ــی س ــداهلل عباس ــن اس از ای
ــر ایــن خبــر صحــه  مجلــس روز دوشــنبه ۴ آذرمــاه ب
گذاشــت و گفــت: قــرار بــود حجتــی روز سه شــنبه در 
صحــن علــی مجلــس اســتیضاح شــود که بــا توجــه به 
قبــول اســتعفای ایشــان، اســتیضاحش نیز منتفی شــد.

علت استیضاح حجتی چه بود؟!
نماینــدگان علــت اســتیضاح حجتــی را ممنوعیــت 
صــادرات محصــوالت مــازاد کشــاورزی و عــدم حمایت 
از صادرکننــدگان همچنیــن برخــورد نکــردن بــا 
مدیــران متخلــف و انحصــار در واردات اعــالم کردنــد.

اســتعفای محمــود حجتــی و موضــوع اســتیضاح او 
در شــرایطی مطــرح شــد کــه چنــدی پیــش خلیــل 
آقایــی رئیــس ســابق ســازمان جنگل هــا در ایــران بــه 
اتهــام فســاد بازداشــت شــد. او از آذرمــاه 96 بــا حکــم 
ــه ســمت ریاســت  ــر جهــاد کشــاورزی ب حجتــی وزی
ایــران  ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 

ــود. منصــوب شــده ب
ــت ارز  ــانات قیم ــس از نوس ــای پ ــی گرانی ه در پ
ــه  ــو ک ــک ویدئ ــار ی ــته، انتش ــای گذش ــی ماه ه ط
نشــان مــی داد، یــک پیرمــرد کشــاورز اهــل طبــس در 
خراســان جنوبــی خطــاب بــه محمــود حجتــی وزیــر 
ــود،  ــه ب ــعری گفت ــدن ش ــا خوان ــران ب ــاورزی ای کش
»خودتــان می دانیــد و مملکتتــان، خداحافــظ.« بســیار 

مــورد توجــه قــرار گرفــت.
اگــر محمــود حجتــی اســتیضاح می شــد ســومین 
وزیــر دولــت دوازدهــم و هفتمیــن وزیــر در کل دوران 
تصــدی حســن روحانی بــر صندلــی ریاســت جمهوری 
ــه  ــح داد ک ــود ترجی ــتعفای خ ــا اس ــا او ب ــود ام می ب
ــت دوازدهــم و  ــر مســتعفی کابینــه دول ششــمین وزی

نهمیــن فــرد طــی دو دولــت روحانــی باشــد.

دولت شبه ائتالفی یازدهم و ضعف ساختاری
از ابتــدای شــکل گیری دولــت یازدهــم در ۲۴ 
خردادمــاه 9۲ و پیــش از اینکــه گــروه و جریــان 
خاصــی ایــن پیــروزی را منتســب بــه خــود کنــد، بیم 
ایــن می رفــت کــه بــه واســطه رای متزلــزل روحانــی 
امــکان تشــکیل کابینــه قدرتمنــد را نداشــته باشــد، 
ــه  ــت هم ــب رضای ــرای جل ــود ب ــر ب ــه ناگزی ــرا ک چ
گروه هــای سیاســی و متنفــذ بخشــی از دولــت را بــه  

آنهــا واگــذار کنــد.

بــه گفتــه کارشناســان علــم سیاســت، نبــود 
ــت،  ــک دول ــی در ی ــت های کل ــی و سیاس یکپارچگ
نبــود هماهنگــی بیــن ارکان اجــرای آن و ســاز 
دولت هــای  مختلــف  بخش هــای  زدن  مخالــف 
ــد دولتــی ضعیفــی را تشــکیل دهــد  ائتالفــی می توان
کــه  کوچکتریــن مســاله برایــش تبدیــل بــه چالشــی 

می شــود. بــزرگ 
ــی در کابینــه نخســت خــود تــالش  ــت روحان دول
کــرد بهتریــن گزینه هــا را انتخــاب کنــد امــا مجلــس 
نهــم کــه قاطبــه آن مشــی مخالــف روحانــی داشــتند 
بــه بســیاری از وزرای آن یــا رای اعتمــاد ندادنــد و یــا 

آنهــا را اســتیضاح کردنــد.
صابــون اســتیضاح مجلــس نهــم بــه تــن ســه تــن 
ــر  ــا وزی ــا فرجی دان ــم، رض ــه یازده ــران کابین از وزی
علــوم و علــی اصغــر فانــی وزیــر آمــوزش و پــرورش در 
تیرمــاه 9۴، هچنیــن عبــاس آخونــدی وزیر مســتعفی 
راه و شهرســازی دولــت دوازدهــم در مهــر همان ســال 
ــا  خــورد. از میــان ایــن ســه گزینــه تنهــا فرجــی دان
ــه دســت  ــس را ب نتوانســت رای اعتمــاد مجــدد مجل
بیــاورد و ناگزیــر بــه تــرک کابینــه متبــوع خــود شــد.

امــا فشــارها بــه دولــت تنهــا بــه اســتیضاح ختــم 
ــگ و  ــر فرهن ــی وزی ــی جنت ــه عل ــه طوریک ــد ب نش
ــرورش و  ــوزش و پ ــر آم ــی وزی ــر فان ــاد؛ علی اصغ ارش
ــل  ــه دلی ــان ب ــر ورزش و جوان ــودرزی وزی ــود گ محم
ــده شــد از ســمت خــود  ــه خوان ــت کابین آنچــه تقوی

کناره گیــری کردنــد.

مجلس دهم راه مجلس نهم را ادامه می دهد
مجلــس دهــم بــا اینکــه از نظــر سیاســی نســبت 
بــه مجلــس پیــش از خــود بــا ترکیبــی متفاوت شــکل 
گرفــت و اصالح طلبــان و اعتدالیــون بیشــترین تعــداد 
ــورد  ــا در برخ ــدند ام ــده دار ش ــی ها را در آن عه کرس
بــا دولتــی کــه مدعــی بودنــد برآمــده از نظــرات آنهــا 
اســت، خــوب تــا نکردنــد؛ بــه طوریکــه بعد از گذشــت 
۱9 مــاه از تشــکیل کابینــه دولــت دوم حســن روحانی 
ــالمی  ــوری اس ــت جمه ــن دول ــوان دوازدهمی ــه عن ب
ایــران، ایــن کابینــه از ۱۲ مــرداد 96 تاکنــون ترکیبــی 
از اســتیضاح و اســتعفا را در خــود تجربــه کــرده اســت.

مجلــس  نماینــدگان  آیــا  اینجاســت  ســوال 
ــه  ــض وزرای کابین ــتیضاح و تعوی ــه اس ــد ک نمی دانن
ــان مــدت  ــه پای ــده ب ــی در دوســال مان حســن روحان
زمامداریــش در قــوه مجریــه نمی توانــد دردی از 
جامعــه دوا کنــد و تنهــا موجــی از تنــش را در دولــت و 

پــس از آن در جامعــه ایجــاد می کنــد؟
پاســخ بــه ایــن ســوال می توانــد بخشــی از 
ناکارآمــدی دولــت و همچنیــن ســر نــخ علــت 
فشــار  بــا  پی درپــی  اســتیضاح های  و  اســتعفاها 

نماینــدگان را بــه دســت بدهــد.

مجلس و سهم خواهی در قبال پس گرفتن 
استیضاح

در ۱۷ مــرداد 9۷ علــی ربیعــی وزیــر کار بــه عنوان 
اولیــن قربانــی دولــت دوازدهــم، اســتیضاح شــد و کنار 
رفــت، علــی ربیعــی، وزیــر پیشــین تعــاون، کار و رفــاه 
ــی  ــز در حال ــت نی ــی دول اجتماعــی و ســخنگوی فعل
ــیه های  ــتیضاح او حاش ــه اس ــد ک ــدا ش ــت ج از دول
فراوانــی را در صحــن علنــی مجلــس شــورای اســالمی 
ایجــاد کــرد. حرف هــای او در جلســه رای اعتمــادش 
یکــی از پــر حاشــیه ترین اســتیضاح های دولــت 

تدبیــر و امیــد را رقــم زد.
ربیعــی در آن جلســه دســت بــه افشــاگری دربــاره 
نمایندگانــی زد کــه از او برای اینکه طرح اســتیضاحش 
امضــا نشــود،  ســهم خواهی کــرده بودنــد. حواشــی  این 
پرونــده همچنــان ادامــه دارد بطــوری کــه پرونــده آن 
همچنــان در هیئــت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان باز 

بــوده کــه البتــه هنــوز بــه نتیجــه نرســیده اســت!
آنچــه کــه مجلــس دهــم را از مجلــس نهــم جــدا 
ــگ  ــه رن ــد اســتیضاح ها و فشــارهایی اســت ک می کن
ــل  ــه حاص ــد بلک ــی ندارن ــی و جناح ــوی سیاس و ب
ــر  ــه اگ ــدگان از وزرا اســت، ک ســهم خواهی های نماین
تــن ندهنــد بایــد دشــنه اســتیضاح یــا خــار ســوال را 

بــه جــان بخرنــد.
ــت  ــی می گف ــده کار از نمایندگان ــار ش ــر برکن وزی
کــه منحصــر بــه یــک جنــاح یــا جریــان نبودنــد؛ بــه 
ــان در  ــد چن ــت امی ــده ای در لیس ــال نماین ــور مث ط
مجلــس صــالی فســاد در مجموعــه وزارت کار ربیعــی 
را ســر مــی داد کــه گویــی »ادوارد اســنودن« افشــاگر 
ــد شــده اســت. امــا  ــاره متول ــران دوب آمریکایــی در ای
ــار هــم راجــع  ــک ب ــی ی ــی حت ــد از گذشــت مدت بع
ــود آه و فغــان از جامعــه  ــه مفاســدی کــه معتقــد ب ب
بلنــد کــرده اســت، صحبــت نکــرد! بعدهــا مشــخص 
ــر  ــه زی ــتادیش ب ــاالن س ــکان و فع ــب نزدی ــد اغل ش

مجموعه هــای وزارت کار راه پیــدا کرده انــد!
ســخنرانی های  از  یکــی  در  صادقــی  محمــود 
ــه طــرح ســوال از یکــی از  وزرا  ــا اشــاره ب خــودش ب
ــی  ــت امضاهای ــود از ثب ــه توســط او انجــام شــده ب ک
بــه پــای طرحــی می گفــت کــه فقــط و فقــط بــرای 
بــه دســت آوردن منافــع شــخصی بــوده و بــا هدفــی 
کــه او از مطــرح کــردن ســوال و یــا اســتیضاح داشــته 

ــه داشــته اســت. کیلومترهــا فاصل

مجلس دیگر در راس امور نیست
ــزل شــدن  از ســویی برخــی از نماینــدگان از متزل
ــخن  ــودن آن س ــور نب ــس و در راس ام ــگاه مجل جای
ــا ســخنان وزرا و  ــه نظــر می رســد ب می گوینــد کــه ب
دســتگیری برخــی از نماینــدگان در رابطــه بــا مفاســد 

ــد. ــاط نباش ــدان بی ارتب ــادی چن اقتص
ــع و مقاصــد شــخصی  ــتیضاح وزرا از روی مناف اس
ــدگان  ــد نماین ــزار کارآم ــن اب ــدن ای ــوث ش ــث ل باع
دغدغه منــد شــده و حتــی باعــث می شــود کــه 
دولــت در حاشــیه امنــی از تیــغ انتقــادات قــرار بگیرد؛ 

از ســویی نیــز باعــث شــود نمایندگانــی هــم کــه قصد 
اصــالح امــور دولتــی و اجرایــی کشــور را بــا ایــن ابــزار 

دارنــد، نیــز بــه محــاق رونــد.
مســعود کرباســیان دومیــن وزیــر کابینــه دوم 
ــه  ــت آنچ ــه عل ــه ب ــود ک ــم ب ــور دوازده رئیس جمه
نوســانات بــازار ارز و نبــود توانایــی وزارت اقتصــاد برای 
ــه  ــهریور 9۷ ب ــد، در ۴ ش ــده ش ــازار خوان ــرل ب کنت

ــد. ــار ش ــر کار دچ ــت وزی سرنوش
شــعله نوســان قیمــت ارز در ابتــدای ســال 9۷ تنها 
دامن گیــر وزیــر اقتصــاد نشــد بلکــه آتــش آن دامــن 
ولــی اهلل ســیف رئیــس بانــک مرکــزی را گرفــت و او را 

بــا اســتعفایی خانه نشــین کــرد.
ــر از  ــی دیگ ــوان در یک ــا را می ت ــن ادع ــواه ای گ
شــائبه ها دربــاره نماینــده تنــدروی عضــو کمیســیون 
مخالفــت  علیرغــم  کــه  دیــد  مجلــس  قضایــی 
ــا وزیــر راه و شهرســازی داشــت  سرســختانه ای کــه ب
ــای  ــان امض ــه ناگه ــتیضاح او ب ــات اس ــن لحظ آخری
ــدی برداشــت  ــای طــرح اســتیضاح آخون خــود را از پ
ــس  ــاد را از مجل ــت رای اعتم ــار دوم توانس ــرای ب و ب

ــد! ــتعفا ده ــودش اس ــا خ ــد بعده ــا بتوان ــرد ت بگی

استعفای آخوندی و آشکار شدن نکاتی از درون 
دولت 

گویــا روزهــای پایانــی مهــر روزهــای کناره گیــری 
از دولــت روحانــی اســت چــرا کــه ایــن بــار در ۲۸ مهر 
9۷ عبــاس آخونــدی وزیــر راه و شهرســازی کــه دوبــار 
از تیــغ اســتیضاح نماینــدگان جــان ســالم بــه در بــرده 

بــود، اســتعفای خــود را تقدیــم رئیس جمهــور کــرد.
ــر اینکــه از درخواســت  نامــه اســتعفای او عــالوه ب
ــری از وزارت راه و  ــرای کنارگی ــدی ب ــاره آخون ــه ب س
ــه  ــود ک ــی ب ــاوی نکات ــی داد، ح ــر م ــازی خب شهرس
نشــانه هایی از نبــود هماهنگــی در ارکان دولــت و 

ــت؛ ــود داش ــت را در خ ــارج از دول ــارهای خ فش
ــد:  ــتعفانامه اش می گوی ــی از اس ــدی در بخش آخون
ــی  ــا روش بازآفرین ــاط ب ــد در ارتب ــر نمی رس ــه نظ »ب
شــهری مــورد نظــر جنابعالی بتوانــم کار مؤثــری انجام 
ــت در  ــا سیاســت دول ــاط ب ــن، در ارتب ــم. همچنی ده
ــه لحــاظ  ــور اقتصــادی ب ــاماندهی ام ــازار و روش س ب
شــرایط موجــود بــازار نیــز امــکان هماهنگــی نــدارم. 
ایــن حــق شماســت کــه وزیــر همراه تــری را در دولــت 

داشــته باشــیم.
ــل  ــه اص ــه س ــتم ک ــاد هس ــن اعتق ــر ای ــن ب م

ــت و  ــون مالکی ــه قان ــرام ب ــون،  احت ــه قان ــدی ب پایبن
اقتصــاد بــازار رقابتــی را در هیــچ شــرایطی نبایــد زیــر 
پــا گذاشــت. آنچــه در تدبیــر شــرایط ســخت ناشــی 
ــه  ــن س ــض همی ــاهدیم نق ــکا ش ــای آمری از تحریم ه

ــت.« ــرط اس ش

یک بام و دو هوای مجلس در رای اعتماد به 
شریعتمداری

ــدن و  ــت، مع ــر صنع ــریعتمداری وزی ــد ش محم
ــرای  ــود ب تجــارت در همــان روز و در حالیکــه قــرار ب
ــود،  ــر ش ــس حاض ــی مجل ــن علن ــتیضاح در صح اس
ــد؛  ــتعفا می ده ــود اس ــمت خ ــه از س ــرد ک ــالم ک اع
ــدگان  ــش نماین ــا واکن ــه ب ــم آنک ــدام علیرغ ــن اق ای
مجلــس روبــرو شــد امــا آنهــا در جلســه رای اعتمــاد 
بــه او بــرای تصــدی وزارت خانــه جدیــد آری گفتنــد!

ــز  ــان و آمــوزش پزشــکی نی وزارت بهداشــت، درم
ــه کار ســید حســن  ــاز ب ــای نخســت آغ ــه از روزه ک
قاضی زاده هاشــمی در صــدر وزارت خانــه پرحاشــیه 
ــرار  ــد ق ــر و امی ــای تدبی ــیب دولت ه ــراز و نش و پرف
ــرش  ــه وزی ــود ک ــاهد ب ــاه ۱۳9۷ ش ــت، در دیم داش
ــی  ــن خداحافظ ــه ضم ــان وزارتخان ــه معاون در جلس
ــه عنــوان آخریــن  اســتعفای خــود را اعــالم کــرد و ب
اقــدام بــه بازدیــد آسایشــگاه معلــوالن رفــت. در ایــن 
ــس شــورای اســالمی  ــدگان مجل ــان برخــی نماین زم
ــوزش  ــان و آم ــر بهداشــت، درم ــل اســتعفای وزی دلی
پزشــکی را کاهــش بودجــه بهداشــت و ســالمت 

ــد. ــوان کردن عن
او کناره گیــری کــرد تــا دولــت روحانــی تــا همیــن 
ــود  ــام خ ــه ن ــری وزرا را ب ــورد کناره گی ــای کار رک ج
ثبــت کنــد و حتــی تعــداد اســتعفای وزرای دولــت او 
ــژاد هــم کــه رکــورد بیشــترین  از دو دولــت احمدی ن
ــا  ــه بیشــتر آنه ــه البت ــد )ک ــته باش ــی را داش جابجای

برکنــاری بودنــد نــه اســتعفا(.

شوک استعفای ظریف؛ رکورد هفت استعفا در 
کمتر از شش سال

بــا ایــن وجــود ایــن پایــان ماجــرا نبــود و اســتعفای 
محمدجــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه در 6 اســفند 
9۷ بــه عنــوان هفتمیــن اســتعفا در دو دولــت روحانی 
ــالف  ــر خ ــور ب ــد رئیس جمه ــر چن ــد ه ــرح ش مط
اســتعفاهای قبــل بــا ایــن کناره گیــری موافقــت نکــرد.

را  او  می تــوان  کــه  ظریــف  اســتعفای  علــت 
ــم  ــم و دوازده ــت یازده ــه دول ــر کابین ــن وزی مهم تری
ــه  ــه جامع ــی نشــده ای را ب دانســت، شــوک پیش بین
ــه می شــد  ــرد. گفت ــی وارد ک ــه جهان ــی و جامع داخل
ــت برخــی نهادهــا  ــه دخال اســتعفای او در اعتــراض ب
ــودن او از  ــی خبــر ب در امــور وزارت امــور خارجــه و ب
حضــور بشــار اســد رئیس جمهــور ســوریه بــوده اســت.

بــا اســتعفای ظریــف دولــت روحانــی در کمتــر از 
شــش ســال هفــت اســتعفا و ســه اســتیضاح داشــت 
کــه هــر چنــد هنــوز بــا رکــورد تاریخــی احمدی نــژاد 
فاصلــه دارد امــا ایــن تعــداد جابجایــی در میــان وزرای 
کابینــه در دو دولــت روحانــی آن هم در کمتر از شــش 
ســال ایــن نگرانــی را بــه وجــود آورده کــه در دو ســال 
ــوج  ــن م ــر ای ــت، اگ ــن دول ــده از ای ــی مان ــم باق و نی
ــت  ــه وضعی ــا توجــه ب ــد ب ــدا کن ــه پی اســتعفاها ادام
ــا  ــود دارد آی ــه وج ــه ای ک ــار همه جانب ــور و فش کش
روحانــی می توانــد بــه ســالمت دو دوره ریاســت 
ــات  ــا اتفاق ــاند ی ــان برس ــه پای ــود را ب ــوری خ جمه

ــم خواهــد خــورد. ــت رق دیگــری در دول

بنی صدر سازی از رئیس جمهور
شــایعات  برخــی  کــه  اســت  درحالــی  ایــن 

ــور  ــدرت در کش ــای ق ــی نهاده ــه برخ ــد ک می گوین
درصــدد از نصــاب انداختــن کابینــه روحانــی در 
ســال های پایانــی آن هســتند تــا دولــت از نــو مجبــور 
بــه تشــکیل هیــات وزیــران شــود و دوبــاره از مجلــس 

ــرد. ــاد بگی رای اعتم
ــت،  ــان دول ــات مخالف ــی در بســیاری از تجمع حت
روحانــی را بــا بنــی صــدر کــه مجلــس رای بــه عــدم 

ــد. ــه می کنن ــت او داد، مقایس کفای
کابینــه دولــت دوازدهــم را شــاید بتــوان از آن 
ــن  ــدای ای ــه از ابت ــزل دانســت ک جهــت بســیار متزل
ــای  ــی از اعض ــع باالی ــوری، جم ــت جمه دوره ریاس
ــدا  ــه ج ــی از کابین ــه دالیل ــدام ب ــت هرک ــات دول هی

ــدند. ش
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــی، وزی ســیدمحمد بطحائ
فخرالدیــن  و  فانــی  علی اصغــر  از  پــس  کــه 
ــه  ــن وزارت خان ــکاندار ای ــتیانی س احمدی دانش آش
شــده بــود در خردادمــاه ســال جــاری  و زمانــی کــه 
ــک  ــا برخــی اعضــای نزدی ــر او ب ــه اختالف نظ زمزم
ــالم  ــا اع ــید؛ ب ــوش رس ــه گ ــور ب ــه رئیس جمه ب
ــدا  ــس کاندی ــات مجل ــد در انتخاب ــه می خواه اینک
شــود در نامــه ای اســتعفای خــود را تقدیــم حســن 

ــرد. ــی ک روحان
ــاه ۱۳9۷ در  ــز در آذرم ــوالوردی نی شــهیندخت م
ــود  ــتعفای خ ــور اس ــه رئیس جمه ــاب ب ــه ای خط نام
را از دســتیاری رئیــس جمهــور در امــور حقــوق 
شــهروندی بــه دلیــل آنچــه قانــون منــع بــه کارگیری 

ــه شــد، اعــالم کــرد. بازنشســتگان گفت

جدا نشوندگان از دولت!
در نقطــه مقابــل جداشــدگان دولــت دوازدهــم نیــز 
ــر  ــی وزی ــا رحمانی فضل ــون عبدالرض ــی همچ نام های
ــژن  ــات، بی ــر اطالع ــوی وزی ــیدمحمود عل ــور، س کش
نامــدار زنگنــه وزیــر نفــت و محمدجــواد ظریــف وزیــر 
امــور خارجــه وزرایــی هســتند کــه از ابتــدای دولــت 
یازدهــم در کابینــه حســن روحانــی حضــور داشــته اند.

علــی ربیعــی و محمــود واعظــی نیــز به رغــم آنکــه 
ــری  ــم و دیگ ــت دوازده ــتیضاح در دول ــا اس ــی ب یک
ــران  ــات وزی ــع هی ــم از جم ــت یازده ــان دول ــا پای ب
ــر  ــس دفت ــون رئی ــی چ ــا عناوین ــا ب ــدند ام ــدا ش ج
ــه  ــت در جمــع کابین رئیس جمهــور و ســخنگوی دول
ــی  ــود حجت ــد و محم ــی ماندن ــی باق ــن روحان حس
نیــز بــا کنــاره گیــری از وزارت کشــاورزی بــه ســمت 
مشــاور رئیــس جمهــور در امــور کشــاورزی و امنیــت 

ــده اســت! ــی منصــوب ش غذای
معصومــه ابتــکار نیــز کــه در دولــت یازدهــم 
کار خــود را بــه عنــوان معــاون رئیس جمهــور و 
ــود،  ــرده ب ــاز ک ــت آغ ــط زیس ــازمان محی ــس س رئی
ــواده  ــان و خان ــور زن ــت ام ــم معاون ــت دوازده در دول
ریاســت جمهوری را بــه عهــده گرفــت و همــراه 

ــد. ــی مان ــی باق روحان

در ادامه استیضاح ها...
ــتعفا و  ــزارش اس ــان گ ــه پای ــدن ب ــک ش ــا نزدی ب
اســتیضاح وزیــران خبــری رســید کــه محســن حاجی 
ــر  ــش ب ــاه از تصدی ــار م ــر از چه ــه کمت ــی ک میرزای
صندلــی وزارت آمــوزش و پــرورش می گــذرد بــا 
نزدیــک بــه 6۰ امضــا بایــد بــرای رای اعتمــاد دوبــاره 
بــه مجلــس بــرود و بــا همــه ایــن تفاســیر هنــوز ایــن 
ســوال باقــی اســت کــه چــرا نماینــدگان مجلــس در 
ــت  ــزل دول ــای متزل ــور پایه ه ــی کش ــرایط تحریم ش
ــگاه از  ــال جای ــا دنب ــد، آی ــش می لزانن ــش از پی را بی
دســت رفتــه مجلســی هســتند کــه خــود بــا کنــش 
ضعیــف باعــث شــده اند دیگــر در راس امــور نباشــد؟

رکورد استعفاها و استیضاح های کابینه روحانی


