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حذف بودجه زیارت؛ آوار بی مهری بر مشهد
امام رضا(ع) تنها غریب الغربا نیست بلکه مشهد هم غریب
المدینه است ،شهر امام رضا(ع) هم غریب است.خبر حذف
بودجه زیارت آواری بود که از سوی دولت و مجلس بر مشهد
فرود آمد .در حالی که س��ال هاس��ت از ایجاد ردیف بودجه
زیارت می گذرد و انتظار بود با مطرح شدن مشهد به عنوان
پایتخت فرهنگی جهان اسالم اعتبار این ردیف افزایش یابد
اما متاسفانه دولت به زائران هدیه داد و این ردیف را حذف
کرد!! البته هنوز الیحه بودجه  96در مجلس تصویب نشده
و امید به ت�لاش نمایندگان ب��رای ادامه حی��ات این ردیف
وج��ود دارد.همه به ی��اد داریم ک��ه در مجلس فراکس��یون
زیارت در گذشته تشکیل شد و انعقاد ردیف بودجه از آن ها
به یادگار ماند و اکنون نیز توقع مردم از موکالن خود همین
است که مشهدالرضا(ع) غریب واقع نشود.نباید فراموش
کردکهنگاههایغیرکارشناسانهوغیرعلمیبهمشهدباعث
شده است که مش��هد از پروژه های زیربنایی و عمرانی الزم
برخوردار نباشد! و بودجه هایی که می توانست باعث شود،
کمر مش��هد در مقابل نیازهای ش��هری خم نشود به مشهد
تخصیص نیافته و این نگاه غیرمهربانانه مرکزنشینان باعث
شده که از سویی کالن ش��هر زیارتی جهان در مقابل پروژه
های زیربنایی زانو بزن��د و از ضرورت های ش��هری محروم
باش��د و از س��وی دیگر پایتخت معنوی ایران ،غریب بماند،
همین نوع نگاه عاملی شده که میزان ماندگاری زائران در
مش��هد از  10ش��بانه روز به یک و نیم روز برسد! همین نوع
نگاه ها موجب شده که کالن شهر مذهبی جهان از ناوگان
ریلی ش��هری فقط در حد یک خط برخوردار شود و خط دو
هنوز منتظر است که روبان آن را ببافند! و سرنوشت خط 3
با کرام الکاتبین است.آن روزی که مجلس و دولت بودجه
زیارت را برای مش��هد ردیف دادند این امید در دل ها زنده
شدکهمرکزنشینانبنادارنددرخصوصاعتبارواختصاص
بودجه های فرااستانی با مش��هد آشتی کنند و عینک واقع
بینی بزنند ولی ب��ا حذف ردی��ف بودجه زی��ارت باید گفت
احس��اس می ش��ود دولت و مجلس بنا دارند فق��ط تابلوی
پایتخت معنوی را برای مشهد داشته باشند و بس!! ،و باید
منتظر بود که این تابلو هم چون پش��توانه اعتباری ندارد بر
اثر گرما و سرما و  ...بپوسد و از بین برود.آقایان حذف بودجه
زیارت آن هم در حالی که مشهد ساالنه 30میلیون زائر دارد
یا به عبارت دیگر از هر دو ایرانی یکی مهمان مش��هد است
چه معنا و مفهومی دارد؟ آیا وجود آمار وحش��تناک حاشیه
نشینی در مشهد ارمغان همین نوع نگاه نیست؟
آیا همین نگاه موجب نشده که مشهد حتی از ناوگان ریلی
و اتوبوسرانی ش��هری قوی برخوردار نباشد ،آیا همین باور
باعث نشده که کالن شهر مذهبی جهان یک وجب اقامتگاه
ارزان قیمت و زائرسرای ارزان قیمت نداشته باشد؟
آیا این نگرش باعث نش��ده که مشهد به ش��هر تشنه شهرت
یابد؟ آقای رئیس جمه��ور از نگاه توریس��ت پذیری هم اگر
به مش��هد نگاه کنید حق می دهید که به مشهد و مشهدی
ها ،به زائر و مجاور ظلم می شود اگر برای مشهد اعتبارات
فرااستانی در نظر گرفته نشود.در کجای کتاب عدالت قرار
می گیرد که اعتبارات ش��هری که می بایست به پروژه های
زیربنایی اختصاص یابد صرف پذیرایی مهمانان بشود البته
پذیرایی از زائران هم ،افتخار است و هم توفیق برای مشهد
و مجاوران ول��ی اگر انصاف در تخصی��ص اعتبارات ملی به
مشهد لحاظ نشود باید گفت مشهد ش��رمنده زائر و مجاور
خواهد بود و از ایاب و ذهاب و آب ش��رب ت��ا اقامتگاه ارزان
قیمت و آلودگی هوا مجبور است روی خطوط قرمز حرکت
کند.مردم از نماین��دگان خود در مجلس انتظ��ار دارند که
اجازه ندهند این ظلم تاریخی نسبت به مشهد صورت گیرد
باالخرهآقایانحاالنوبتشمااستوتاثیرگذاردرمعدلیکه
مردم از شما توقع دارند.البته معاون رئیس جمهور هم وعده
داده که قضیه را دنبال کند ،افکار عمومی نیز از دولت توقع
دارد که پایتخت معنوی ایران را در بودج��ه ،به طور واقعی
ببیند و آوار بی مهری را بر مشهد فرود نیاورد.
یا غریب الغربا ادرکنی

...
اخبار

فتاح :رهبری از کلیت عملکرد کمیتهامداد
رضایت داشتند
رئیس کمیته امداد در گفت و گو با خبرگزاری دانش��جو با
اشاره به دیدار روز یکش��نبه خود با رهبری گفت :آنچه ما از
سخنان و عنایات مقام معظم رهبری برداشت کردهایم این
استکهایشاندرمجموعنسبتبهعملکردورویکردکمیته
امداد امام(ره) رضایت دارند .ما قدردان این عنایت ایشان
هس��تیم.به گ��زارش خبرگزاری دانش��جو ،پروی��ز فتاح در
پاس��خ به این س��وال که مهمترین نکته مد نظر رهبری چه
بود ،گفت :مقام معظم رهبری نکات زیادی را به ما تاکید و
سفارش��ات زیادی را مطرح کردند اما آن نکتهای که بسیار
تاکید کردند این بود که سرکشی از خانوادههای محرومان
را فراموش نکنید .فرمودند هر کاری که داشتید و سرتان هر
چقدرهمکهشلوغبودسرکشیبهمحرومینراترکنکنید.
لذا بنده خود را موظف کردهام که حتما به سرکشیها ادامه
دهم .ایشان بر ادامه سفرهای استانی نیز تاکید داشتند و
فرمودند که آن را ادامه بدهید.

بازداشت بدهکار بزرگ بانکی فعال
درحوزه ورزش
خبرگزاری رسمی قوه قضائیه درباره بازداشت یک بدهکار
بزرگ بانکی فعال در حوزه ورزش ،توضیح داد .به گزارش
خبرگزاری میزان ،روز سهشنبه گذش��ته دادستان تهران
از بازداش��ت و تعقیب قضایی دو بدهکار بزرگ بانکی خبر
داده بود که در خبر یاد شده ،یکی از این دو فرد ،سرمایهدار
مطرح فعال در حوزه ورزش عنوان شده بود .بنا بر اطالعات
به دست آمده ،صبح سهشنبه بدهکار بزرگ بانکی مطرح
در امور ورزش که ام��ور مالی یک تیم لیگ برت��ری را نیز بر
عهده دارد ،بازداشت و راهی بازداشتگاه اوین شده است.
گفتنی است ،احتمال میرود با بازداشت فرد مورد اشاره
که نقش بسزایی در جذب بازیکنان یک تیم لیگ برتری ایفا
میکند ،نقل و انتقاالت این تیم پر طرفدار در نیمفصل لیگ
برتر با مشکالتی مواجه شود.

دستور وزیرکشور به استاندار

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

به تسویه حساب با این گروه نشده است.
▪ ▪ابالغ دستوربه استاندار

مع��اون هماهنگی ام��ور اقتص��ادی و توس��عه منطقه ای
وزارت کشور ،تصریح کرد :گزارش تکمیلی این موضوع،
به اس��تحضار وزیر کش��ور رس��ید و حس��ب دس��تور موکد
وزیر مقرر ش��د ،تا اس��تاندار خراس��ان رضوی ،ب��ه عنوان
رئیس ستاد تدبیر و س��اماندهی بازار غیرمتشکل پولی و
شرکت های س��رمایه گذاری خراس��ان رضوی ،دراسرع
وقت و در ی��ک مهل��ت زمانی معین ،نس��بت ب��ه برگزاری
جلسه ستاد موصوف و یا دیگر جلس��ات مورد نیاز اقدام و
با بررس��ی تمامی جوانب امر و به ویژه جنبه های حقوقی
موضوع،تمهیدات الزم را به منظور احقاق حقوق قانونی
فروش��ندگان س��هام و دارن��دگان تعهدنام��ه ه��ای مورد
اش��اره تدارک نماید.وی تاکید کرد :ابالغیه مورد نظر به
استانداری خراسان رضوی منعکس و ابالغ شده است.
▪ ▪پرداخت تعهدات برعهده پدیده است

در همین باره مدیرعامل گروه شرکتهای سرمایه گذاری
پدیده در گفت و گو با خراس��ان رضوی گفت :اگرچه رقم
تعهدات این شرکت به س��هامدارانی که در مقطع زمانی
خاصی س��هام خود را در قبال دریافت تعهدنامه پرداخت
به فروش رس��اندند زیاد اس��ت ام��ا پرداخت آن ب��ر عهده
شرکت است .

ورود دادستانی به پرونده کشتارگاه صنعتی مشهد
سیدخلیل سجادپور – با ورود دستگاه قضایی به پرونده
نواقص متعدد بهداشتی در کشتارگاه صنعتی دام مشهد،
بسیاری از موارد غیربهداشتی رفع و برای برطرف شدن
دیگر نواق��ص موجود طی ی��ک برنامه زمانبن��دی ،ضرب
االجل تعیین شد .قاضی رس��یدگی کننده به این پرونده
در گف��ت و گ��وی اختصاص��ی به خراس��ان گف��ت :در پی
ابراز نگرانی برخ��ی از ش��هروندان و ارائه گ��زارش هایی
به دادستانی مشهد مبنی بر رعایت نش��دن برخی موارد
بهداشتی در کشتارگاه صنعتی دام ،گروه قضایی با صدور
دستورات ویژه ای از س��وی دادس��تان و به طور سرزده از
کش��تارگاه صنعتی بازدی��د کردند .قاضی س��ید «هادی
سبحانی» افزود :در این بازدید ،مواردی از رعایت نشدن
بهداشتدربخشهایمختلفاینکشتارگاهمشاهدهشد
که به هیچ وجه قابل اغماض نبود چرا که دستگاه قضایی
در تأمین امنیت غذایی مردم حساس است و نمی تواند از
مواردغیربهداشتینیزچشمپوشیکند.ازسویدیگرهم
در تأمین مایحتاج و گوش��ت قرمز شهروندان نباید خللی
به وجود می آمد به همین خاطر پرونده ای در دادس��رای
عمومی و انقالب مش��هد تش��کیل ش��د و با ورود دستگاه
قضایی به ای��ن موض��وع ،موارد مط��رح ش��ده در گزارش
های عینی ،در دستور کار قرار گرفت .قاضی شعبه 217
دادسرای عمومی و انقالب مشهد تصریح کرد :متصدیان
و مسئوالن کشتارگاه احضار شدند و موارد مهم برای رفع
نواقص بهداش��تی که به طور مس��تقیم در تأمین سالمت
مردم نقش داش��ت به آن ها اعالم شد .قاضی «سبحانی»
خاطرنشانکرد:درادامهرسیدگیبهاینپرونده،مدیرکل
دامپزشکیومسئوالنشهردارینیزبادستورقضاییوارد

حرفمردم



تکلیف تعهد نامه داران پدیده راروشنکنید

رستم زاده -معاون اقتصادی وزیر کشور؛ از دستور وزیر
به کارگروه ویژه پیگیری مس��ائل مربوط به شرکت پدیده
ش��اندیز ،مبنی بر تعیین تکلیف فوری وضعیت 63هزار و
 525نفر از دارندگان تعهد نامه شرکت پدیده شاندیز خبر
داد .به گزارش پایگاه خبری وزارت کشور بابک دین پرست
با اعالم این خب��ر گفت :به دنب��ال تعیین تکلی��ف و تبیین
فرآیند الزم ب��ه منظور رفع قانونی بس��یاری از مش��کالت
عمومی موجود در مس��یر آغاز به کار مج��دد فعالیت های
قانونی شرکت پدیده شاندیز و همچنین الزامات مورد نیاز
برای تحقق این امر طی  40روز گذش��ته ،اکنون کارگروه
وی��ژه در ح��ال بررس��ی و احص��اء مش��کالت اختصاصی و
اتخاذ تمهیدات مناس��ب برای تعیین تکلیف این دسته از
مشکالت می باشد .رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل
مرب��وط به ش��رکت پدی��ده ش��اندیز ادام��ه داد :براس��اس
اطالعات دریافتی و متعاقب ًا بررسی های اولیه و برگزاری
جلسه ای چند ساعته با مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز در
 14دی ماه جاری مشخص شد که در بازه زمانی خاص آذر
ماه سال  93تا بهمن ماه سال  ،94شرکت پدیده شاندیز
اقدام به خرید سهام متعلق به تعداد  63هزار و 525نفر از
سهامداران ( معادل  47درصد از کل سهامداران آن دوره)
نموده است و در قبال آن ،برگ تعهد مشخصی را با در نظر
گرفتن  30درصد سود سالیانه و در سررسید هشت ماهه،
در اختیار فروشندگان س��هام قرار داده است درحالیکه
شرکت به دلیل ش��رایط ویژه ای که تاکنون داشته ،موفق

نروحانیدرایندیدارها
روحانیباحضوردرمنزلشهیدانحسن،هادیونقیبغدادیونیزجانبازجبارهمتیبااعضایاین خانوادههادیدارکر د .بهگزارشایسنا،حس 
گفت :دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران برای مسئوالن یک افتخار و فرصتی مغتنم و موجب تجدید روحیه برای خدمت به ملت است .شهید حسن بغدادی در سال 5٩
در منطقه عملیاتی مهران در ایالم ،شهید هادی بغدادی در سال 6٠در منطقه کرخه نور و شهید نقی بغدادی در سال 65در منطقه شلمچه به فیض شهادت نائل آمدند.

موضوع شدند و جلساتی در این باره برگزار شد تا مقامات
مس��ئول در امور نظارتی وظیفه خود را با دقت و س��رعت
انجام دهند .قاضی پرونده کش��تارگاه صنعتی همچنین
با اشاره به قدیمی بودن برخی تجهیزات و ساخت و سازها
در این کشتارگاه اضافه کرد :با تعیین ضرب االجل برای
رفع نواقص بهداش��تی ،بس��یاری از موارد ضروری مانند
سیستم حمل و نقل گوشت ،حوضچه ها ،بسته بندی و...
رفع نقص شد و برای برخی از موارد مانند ساخت و سازها و
تعمیرات اساسی نیز یک جدول زمانبندی به دادسرا ارائه
شد که در حال بررسی این جدول هستیم و در صورتی که
جدول مذکور به تأیید دادس��را برس��د زم��ان خاصی را بر
اس��اس آن تعیین خواهیم کرد تا اقدام��ات ضروری برای
رفع کلیه نواقص بهداشتی صورت گیرد .این مقام قضایی
یادآور ش��د :برای آن که خللی در کار کش��تارگاه به وجود
نیاید از پلمب آن صرف نظر کردیم و مقرر ش��د تعمیرات و
رفع برخی نواقص در س��اعات غیر اداری انجام شود .وی
به شهروندان اطمینان داد :با نظارت مستقیم دادستان
در این پرونده و تالش خادمان آن ها در دستگاه قضایی،
اجازه نخواهیم داد سالمت مردم هر چند در رعایت نشدن
موارد جزئی بهداشتی نیز به خطر بیفتد و مردم می توانند
با اطمینان کامل مواد گوشتی خود را از شبکه مجاز توزیع
که ممهور به مهر دامپزش��کی اس��ت تهیه کنند .این مقام
قضایی در پایان به مس��ئوالن و متصدیان دیگر کشتارگاه
ها هش��دار داد قبل از آن که دستگاه قضایی وارد موضوع
شود خودش��ان به رفع نواقص بهداشتی بپردازند چرا که
در صورت بازدید سرزده حتم ًا محل مذکور پلمب و طبق
موازین قانونی با آن ها برخورد خواهد شد.

••اتفاقی سخنان آق��ای رفسنجانی را در خراسان
خواندم ،ایشان مشکالت را به دولت قبل نسبت داده
اس��ت .مگر ایشان آن موقع رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نبودند؟ چه کار می کردند؟
••شرکت گاز بر چه اساسی مناطق را اقلیم بندی کرده
است؟
••در واکنش به مناظره آقایان شریعتمداری و کواکبیان
باید به این آقایان عرض کرد شما که به عنوان اصولگرا
و اص�ل�اح طلب در رس��ان��ه ه��ا دس��ت ب��ه یقه ه��م می
شوید فکر می کنید دلسوز م��ردم و ای��ران هستید؟
••آقای  29ساله ای که تاریخ دوازدهم پیامشان چاپ
شده اگر سالم و پاک هستند من می توانم فرد مناسبی
برای ازدواج معرفی کنم.
••در جواب کسی که گفته بودند  15میلیون سیسمونی
دادند نگران نباشند من شنیدم  30میلیون سیسمونی
داده اند!
••خدمت آن خانمی که گفته «همسایه شان دختر خوبی
دارد» ما هم داریم ولی پسر نیست!
••دوس��ت عزیزی که گفتید آق��ای کواکبیان ،حسین
شریعتمداری را مات کرد! لطف ًا روزنامه های طرفدار
اصالح طلب را بخوانید تا بفهمید چه کسی مات شد!
به گفته خودشان کاش به جای کواکبیان یک فردی
با معلومات و اطالعات باال با حسین شریعتمداری در
مناظره حاضر می شد!
•• به آق��ای پورمختار می گویم هر نامزدی که شما و
دوس��ت��ان��ت��ان از آن حمایت کنید رأی���ی ن���دارد .کی
میخواهید خود را بشناسید؟
•• واقع ًا سردار نقدی چه کاره هستند که همه چیز را
نقد می کنند.
••واق��ف��ان محترم ب��رای وق��ف مکان ه��ای ورزش���ی و
استخرهای ارزان قیمت اقدام کنند تا جلوی خمودگی
و انحراف نسل ج��وان و شیوع بیماری های مختلف
گرفته شود.
••این همه شبکه هست یکی از آن ها فیلم درس��ت و
حسابی ندارد!
•• آقای آملی الریجانی سری به دادسراها بزنند و ببینند
آن جا چه خبر است.
••این بهترین پیشنهاد است که سران دو قوه با تشکیل
سامانه ای تمام دخل و خرج شان را در معرض دید عموم
مردم قرار دهند .مردم که نامحرم نیستند.
••فقط با کمی صرفه جویی در مصرف گاز می توانیم
دول��ت را ی��اری کنیم تا جلوی زی��اده خواهی کشور
کوچکی مثل ترکمنستان را بگیرد .هموطن عزیز فقط
خودمان می توانیم جلوی این باج خواهی را بگیریم.

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

••ما دو نفر هستیم و همیشه شعله بخاری را کم می کنیم
و لباس گرم در خانه می پوشیم .معیارمان صرفه جویی
در انرژی است به ویژه که قرار بود امسال به خودکفایی
در گاز برسیم که با قطع گاز از طرف ترکمنستان شرکت
گاز به جای تشویق برای کاهش مصرف ،قبض دو برابر
صادر کرده است! هم صرفه جویی کردیم و هم پول دو
برابر دادیم به جای این که تشویق شویم!
•• ترکمنستان با قطع گاز به ایران به دیوان الهه شکایت
می برد ولی نشنیدیم دولت یا وزارت نفت یا وزارت
خارجه اع�لام کند ع��دم وص��ول وج��وه ف��روش نفت به
کشورها را به دیوان الهه شکایت ببرد!
••آی��ا هیچ ج��ای��ی در ک��ش��ور نیست ک��ه ب��ه مشکالت
مبتالیان صرع رسیدگی کند؟ بنده با این که صرع دارم
مسافرکشی می کنم چون به من کار ندادند .به نظر شما
خطرناک نیست؟
••واقعا راهنمایی و رانندگی به بهانه قانون و مقررات
رانندگی با توقیف خودرو و دریافت جریمه های سنگین
به مردم ظلم می کند .رفیق من در جاده نیشابور شش
کیلومتر سرعت اضافه داشت  70هزار تومان جریمه
شد! واقعا چه وظیفه ظالمانه ای!
••چرا دولت جلوی ساخت این همه سالح های سرد
را نمی گیرد؟ آشکارا مشخص است که این سالح ها
فقط برای کشتن انسان ها کارایی دارد و هیچ کارایی
دیگری ندارد.
••آفرین بر آقای آملی الریجانی که همیشه حرف حق
می زند.
••افزایش هر روزه آلودگی ه��وای کشور ،بی خیالی
نهادها و افراد مسئول ،فاجعه خشکسالی ،فرونشست
زمین و ده ها آفت و بالی دیگری که در راه است ...به
راستی چه کسانی مسئول اند؟! چرا با بی اعتنایی هر
روز از کنار این سایه های شوم عبور می کنند؟!
••به فکر کارگران هم باشید!
••امروز رفتم حبوبات بخرم فروشنده گفت  45هزار
تومان! به خدا فقط پنج کیلو نخود و لوبیا بود .آخر چه
خبر اس��ت؟! برنج هم که کیسه ای هفت هزار تومان
گران شد!
••افزایش قیمت کاال و خدمات به بهانه رشد نرخ ارز
بزرگ ترین ضربه به اقتصاد کشور است .به طوری که
یک عمر تالش های صادقانه و خستگی ناپذیر عوامل
خدمت گزار در کنترل و نظم اقتصادی را به باد می
دهد! عالوه بر این که این موضوع باعث فشار بیشتر به
قشرهای ضعیف و فقیر جامعه می شود .پس در سال
«اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» جلوگیری از رشد تورم
و قیمت ها از ضروریات است.

نمابر05137009129 :

••لطفا در «زندگی س�لام» درب��اره ای��ده ها و خالقیت
بیشتر چاپ کنید .من دوست دارم بین جزایر کیش
و قشم و بندرعباس پل زده شود تا گردشگری رونق
پیدا کند.
••چرا حقوق فرهنگیان با تاخیر پرداخت می شود؟ ما
برای این حقوق ناچیز برنامه ریزی کرده ایم ،نجومی
نیست که دولت تعلل می کند! گرچه به نجومی ها کاری
ندارد و فقط تهدید می کند!
••آقای روحانی به کجای این اقتصاد خوش بین هستید؟
مگر کسبه جزء در این کشور کم هستند؟ نمی بینید زیر
بار کسادی بازار همه در حال نابودی و ورشکستگی
هستیم؟ تمام گفته های شما حاکی از مثبت بودن همه
چیز است .یعنی مردم مشکل ندارند؟
•• «حجاب و عفاف» سرمایه بی نهایت گران قدر معنوی
است که انسان را به مقصد کمال و رستگاری و سعادت
هدایت می کند و باعث مصون ماندن مردم و جامعه از
گزند انحرافات اخالقی می شود .این دستور مقدس
الهی از بزرگ ترین مصادیق احیای هویت اسالمی است.
••بعضی تاالرهای عروسی ب��رای گرفتن پول بیشتر
خدمات خاصی ارائ��ه می کنند آن هم رق��ص محلی
توسط چند خانم .واقع ًا متأسفم! ب��اور ندارید بروید
جاده طرقبه.
••از هر روش حالل ب��رای کاسبی استفاده می کنم،
نهادهایی بر سرم خراب می شوند! سد معبر ،اتحادیه،
اماکن ،بهداشت .خسته شدم.
••برای انجام مراحل وام ازدواج دخترم به بانک مراجعه
کردم ،فرمودند باید ضامن ،بازنشسته تأمین اجتماعی
باشد یا کارمند دولتی .اگر برای ضامن شرایط فوق
را نتوان فراهم ک��رد وام تعلق نمی گیرد .ب��رای وام
های هزار میلیاردی چرا هفت خان رستم جلوی پای
گیرنده نگذاشتند! این ها چه کسانی هستند که پس
از  15سال هنوز ریالی از وام های میلیاردی را پرداخت
نکرده اند؟
••روزنامه شما که خیلی تأثیرگذار است چرا درباره
خودروهای تک سرنشین مطلب نمی نویسد؟
••مهم ترین معضل پایتخت فرهنگی جهان اسالم هم
اکنون آلودگی هواست .وقتی زائر و گردشگر نتواند نفس
بکشد و سالمت اش در خطر باشد نمی آید ،هر چند بهترین
خدمات اقامتی ارائه شود .مسئوالن محترم وضعیت در
حد هشدار است چرا کاری نمیکنید؟ مسافران همه این
ها را برای آمدن یا نیامدن رصد می کنند.
••از روزی که شنیدم ترکمنستان در ص��ادرات گاز به
ای��ران دوب��اره بدعهدی کرده حداکثر صرفه جویی را
میکنم و واقعا حس خوبی دارم .شما هم امتحان کنید.

کی روش بیانیه صادرکرد

بازیکنان پرسپولیس به جز فیفا دی دعوت نمیشوند

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی درباره اتفاقات اخیر
و منازع��ه خود با برانک��و توضیحاتی ارائه ک��رد.در بخش
هایی از این بیانیه آمده است:
-1پس از اینکه آقای برانکو ایوانکوویچ نظر خود را درباره
تیم ملی اعالم کرد ،من هم تصمیم گرفتم تا هفت بازیکن
پرسپولیسیحاضردرکمپتیمملیدردبیرامرخصکنم.
-2این را می دانیم که این اردو در برنامه های فیفا جایی
ندارد ،و درک می کنیم که آقای برانکو ایوانکوویچ حاضر
نیس��تند با برنامه ه��ای آماده س��ازی تیم مل��ی همراهی
داش��ته باش��ند .می خواهم این موضوع را روشن کنم که
آقای ایوانکوویچ نمی تواند موفقیت و یا شکست های خود
را به من و یا تیم ملی نسبت دهد.
-3متاس��فانه ،وج��ود ناهماهنگ��ی و عدم احت��رام آقای
برانک��و ایوانکوویچ به تیم مل��ی و س��رمربی آن ،امکان به

توافق رسیدن با او را غیر ممکن کرده است.
-4با این حال ،این موضوع ما را از رسیدن به چیزهایی که
مهم می پنداریم باز نمی دارد ،و آن هم دفاع از بازیکنان
و تع��ادل در تیم مل��ی اس��ت .برای همی��ن هم ،ت��ا وقتی
که آق��ای برانکو ایوانکووی��چ موضع خ��ود را تغییر ندهد،
بازیکنان پرس��پولیس به جز فیفا دی به تی��م ملی دعوت
نخواهند شد.
-5آقای ایوانکوویچ می تواند هرچ��ه می خواهد بگوید،
من به کارم ادامه می ده��م و بهترین تالش��م را برای تیم
ملی و فوتبال ایران می کنم ،با احترام به همه باشگاه ها
از جمله پرسپولیس.
 -6در پای��ان م��ن معتقدم م��ردم م��ی دانند چ��ه اتفاقی
در ح��ال رخ دادن اس��ت و نمای��ش های آت��ش زای آقای
ایوانکوویچ فقط خودش را می سوزاند.

ارائه طرح دو فوریتی حل معضل ترافیک
تهران به هیئت رئیسه مجلس

مهلت تکمیل اطالعات سیم کارت های
بی هویت تا پایان دی تمدید شد

محمد اکب��ری -س��خنگوی هیئ��ت رئیس��ه مجلس
شورای اس�لامی از ارائه طرح دو فوریتی حل معضل
ترافیک تهران به هیئت رئیسه مجلس خبر داد .بهروز
نعمتی ب��ا بیان اینک��ه جمع��ی از نماین��دگان در حال
تدوین ط��رح دوفوریتی درب��اره حل معض��ل ترافیک
تهران هستند خاطرنش��ان کرد :پس از بررسی الیحه
برنامه شش��م توس��عه در صحن علنی مجلس شورای
اسالمی ،این الیحه تقدیم هیئت رئیسه می شود تا در
نوبت کاری مجلس قرار گیرد.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگوالتوری از تمدید مهلت
مش��ترکان تلف��ن همراه ب��رای تکمی��ل اطالع��ات هویتی
سیمکارت هایشان تا پایان دی ماه خبر داد.به گزارش مهر،
جوشقانی گفت :با آغاز اجرای طرح ساماندهی سیمکارت
های ب��ا هوی��ت نامش��خص یا ناق��ص از دو س��ال گذش��ته
احراز هوی��ت اطالعات دارندگان س��یمکارت در س��امانه
اپراتورهای تلفن همراه آغاز ش��ده اس��ت.وی با اش��اره به
این که تمدی��د مهلت تکمی��ل اطالعات هویت��ی به منظور
رفاه حال مشترکان بوده ،افزود :در حال حاضر اطالعات
مربوط ب��ه ح��دود پن��ج میلی��ون مش��ترک در اپراتورهای
تلفن هم��راه ناقص اس��ت که این مش��ترکان ت��ا پایان دی
فرص��ت دارند ب��رای تکمیل اطالع��ات خود اق��دام کنند.

▪ ▪ تعیین مالیات بر سیگارهای داخلی و خارجی به
کمیسیون تلفیق مجلس رفت

نمایندگان مجلس،موضوع تعیین مالیات بر س��یگار
و ان��واع محصوالت دخانی را برای بررس��ی بیش��تر به
کمیس��یون تلفیق برنامه ششم توس��عه ارجاع دادند.
رئیس مجل��س گفت :فضای مجل��س ،فضای حمایت
از تولید داخلی است.ما می خواهیم مالیات بر سیگار
وارداتی بیشتر ش��ود و در عوض از مالیات سیگارهای
داخلی کاسته شود.
عل��ی الریجانی   اف��زود :بر اس��اس این م��اده از الیحه
برنامه شش��م  ،مالیات هر پاکت سیگار تولید داخل به
میزان  ۲۰درصد و سیگار وارداتی و تولید مشترک به
میزان  ۳۰درصد قیمت خرده فروشی تعیین میشود.
الریجانی در ادام��ه خاطر نش��ان کرد :مالی��ات انواع
توتون ،پیپ و تنباکوی معسل یا س��نتی آماده مصرف
تولید داخلی به میزان  ۲۰درصد و وارداتی به میزان
 ۳۰درصد قیمت خرده فروشی تعیین می گردد.
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