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وزیر کشور تاکیدکرد:

استفاده از  350هزار کارت
سوخت مهاجر در مناطق مرزی

وزیر کشور با تاکید بر ضرورت قاعده مند شدن توزیع
سوخت گفت :بیش از  350هزار کارت مهاجر در مناطق
مرزی وجود دارد یعنی افرادی در تهران هستند ولی از کارت
هایشان درسیستان و بلوچستان،هرمزگان و یا استانهای دیگر
سوخت گیری می شود.عبدالرضا رحمانی فضلی تاکید کرد:
چون یکی از مشکالتی که در حوزه سوخت داریم؛ گزارشی
که وزارت نفت داده است بیش از  350هزار کارت مهاجر
در مناطق مرزی وجود دارد یعنی افرادی در تهران هستند
ولی کارتهایشان در سیستان و بلوچستان یا هرمزگان و
در استانهای دیگر سوخت گیری میشود .وی تصریح کرد:
وزارت نفت مامور شد موضوع را به دقت بررسی کند و پیشنهاد هم این بود که همه کارت ها در
کل کشور توسط خود مالکین خودرو مورد استفاده واقع بشود و در جای دیگر ممنوع بشود البته
کارگروهی تشکیل شد که این موضوع را بررسی کند.

خبر ناگوار و باورنکردنی برای اهالی ورزش و رسانه؛

بدرود آقای بهرام شفیع

بهرام شفیع ،مجری برنامه باسابقه ورزش و مردم و گزارشگر تلویزیون دیروز بعد از ظهر در
بیمارستان بهمن تهران جان به جان آفرین تسلیم کرد تا جامعه ورزش ایران را عزادار کند.بهرام
شفیع 62 ،ساله ،در دهه گذشته نیز رییس فدراسیون هاکی ایران بود و موفقیتهایی را در این
رشته ورزشی کسب کرد .شفیع که گزارشهای بیادماندنی و مهمی از وی به یاد مانده است ،تا
همین هفته گذشته اجرای برنامه ورزش و مردم را پیش میبرد و دو هفتهای بود که این برنامه را
به صبح جمعه منتقل کرده بود .از بهرام شفیع ،فرزندش امیر اقبال به یادگار مانده که در برنامه
ورزش و مردم به فعالیت مشغول است .روحش شاد و یادش گرامی.
روزنامه «امتیاز» این ضایعه را به اهالی ورزش ،جامعه رسانه و خانواده ایشان تسلیت میگوید و
خود را در غم این ضایعه شریک میداند.

خواننده و آهنگساز کشور ،با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرام ؛

حافظ ناظری ایران را ترک کرد
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تشریح چهار بسته حمایتی دولت در جلسه غیرعلنی مجلس

وعده پرداخت کارت اعتباری ۱۰۰هزارتومانی به  ۱۱میلیون نفر و  ۶۰۰هزارتومانی به  ۲۰میلیون نفر

یک عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس
شورای اسالمی از ارائه گزارش مسئوالن دولتی درباره
چهار بسته حمایتی دولت در جلسه غیر علنی دیروز
(سهشنبه) مجلس خبر داد.
علی قربانی ،با بیان این مطلب اظهار کرد :آقای
سینکی ،معاون وزیر صنعت با حضور در جلسه غیر
علنی دیروز مجلس از تهیه چهار بسته حمایتی برای
حمایت از اقشار آسیب پذیر در چهار سطح خبر داد و
ت که این کمک ها تا پایان سال به صورت کاالیی و
گف 
در قالب کارت برای خرید از فروشگاههای رفاه به مردم
ارائه میشود.
وی با اشاره به طرح دغدغ ه نمایندگان در زمینه
گرانی در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسالمی،
تصریح کرد :بسیاری از کاالهای اساسی به گفته وزیر
جهاد کشاورزی با نرخ چهار هزار و  ۲۰۰تومان وارد
میشوند ،ولی در برخی از موارد شاهد افزایش قیمت
و نایاب شدن برخی از کاالها هستیم .انتظار و توقع
نمایندگان این است که همان طور که قیمت ارز ظرف
چند روز کنترل شد ،در مورد قیمت کاالها نیز اقدامی
صورت بگیرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای
اسالمی در ادامه ،یادآور شد :اگر گرانی کاالها ادامه
یابد هر قدر حمایت هایی از اقشار آسیب پذیر انجام
شود ،تکافوی زندگی آنها را نخواهد کرد .هم چنان که
با تالطمی در بازار ارز سیستم اقتصادی ما دچار نوسان
شد و در این شرایط اقشار آسیب پذیر ،کسانی که
درآمد ثابت دارند و سه میلیون بیکاری که هیچ حمایتی
نمیشوند روز به روز ضعیف تر خواهند شد و فاصله بین
فقیر و غنی نیز افزایش مییابد.
قربانی ادام ه داد :انتظار ما از دولت این است که با
برنامه خود را برای جنگ اقتصادی آماده کند ،اگرچه
ممکن است فروش نفت کاهش یابد ،ولی این موضوع
از محل افزایش قیمت نفت جبران خواهد شد و ما
میتوانیم هزینههای غیر ضروری را نیز کاهش دهیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
شورای اسالمی در پایان با بیان این که دولت به صورت
محافظه کارانه و انفعالی با این شرایط برخورد می کند،
خاطرنشان کرد :بخشی از گرانیها شامل کل جامعه

میشود ،بخشی اقشار ضعیف را تحت فشار قرار میدهد
و بخشی از کاالها ممکن است جزو کاالهای اساسی
تعریف نشود ،ولی گران شدن آنها زندگی مردم را تحت
الشعاع قرار میدهد ،مثل الستیک که در ماجرای اخیر
کامیونداران تاثیر گرانی آن را شاهد بودیم.
کارت اعتباری  ۱۰۰هزار تومانی به  ۱۱میلیون
نفر پرداخت میشود
رئیس کمیسیون ا جتماعی مجلس شورای
اسالمی از پرداخت کارت اعتباری  ۱۰۰هزار تومانی به
 ۱۱میلیون نفر خبر داد.
سلمان خدادادی در حاشیه نشست غیر علنی
دیروز مجلس در جمع خبرنگاران گفت :در این جلسه
آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی را
دربارهی بازار ارز و مسائل کالن اقتصادی به نمایندگان
ارائه کرد .وی افزود :ایشان همچنین توضیحاتی را
دربارهی بسته حمایتی دولت از اقشار کم درآمد ارائه
و اعالم کرد که به زودی کارت اعتباری  ۱۰۰هزار
تومانی ،به  ۱۱میلیون نفر پرداخت میشود تا بتوانند
از فروشگاههای زنجیرهای خرید کنند.
خدادادی همچنین یادآور شد :این  ۱۱میلیون نفر
تحت پوشش شش نهاد از جمله کمیته امداد ،بهزیستی
و هالل احمر و ستاد اجرایی فرمان امام هستند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این

که طبق اعالم نوبخت  ۲۳۰هزار میلیارد تومان سبد
کاال به اقشار کم درآمد پرداخت شده اظهار کرد :به
گفتهی ایشان در این نوبت که به زودی انجام میشود
 ۱۱هزار میلیارد تومان به اقشار کم درآمد اختصاص
خواهد یافت.
بسته حمایتی  ۶۰۰هزار تومانی دولت به
اقشارآسیبپذیر در دو مرحله تا پایان سال
سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت که بر اساس
توافق صورت گرفته در جلسه غیر علنی دیروز مجلس
مقرر شد که در دو مرحله بستههای حمایتی به بخشی
از مردم در هر مرحله  ۳۰۰هزار تومان پرداخت شود
که مجموع پرداختی  ۱۲هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان
خواهد بود.
بهروز نعمتی در جمع خبرنگاران در توضیح جلسه
غیر علنی دیروز گفت :دیروز مجلس جلسه غیر علنی
با حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ،حجتی
وزیر کشاورزی ،معاون اقتصادی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،رئیس سازمان تعزیرات و کارشناسان مرکز
پژوهشها برای بررسی وضعیت اقتصادی برگزار کرد.
وی افزود :با توجه به بحثهایی که در بسته
حمایتی دولت برای اقشار آسیب پذیر است ،مقرر شد
برای  ۲۰میلیون نفر از اقشار آسیب پذیر جامعه که زیر
 ۳میلیون تومان درآمد دارند که ممکن است بخشی

از آنها کارمندان ،کارگران ،و افراد تحت پوشش کمیته
امداد و یا تحت پوشش سازمان بهزیستی باشند در دو
مرحله بسته حمایتی بگیرند .هر مرحله حدود ۳۰۰
هزار تومان است که مجموع پرداختی  ۱۲هزار و ۵۰۰
میلیارد تومان خواهد بود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس ادامه داد :مقرر شد
که کمیسیونهای اقتصادی ،کشاورزی ،برنامه و بودجه
و صنایع جلسات متعددی با دولت داشته باشند تا موارد
موجود در بحث تولید و گرانیها را مورد بررسی قرار
دهند تا ارتباط نزدیکی بین دولت و مجلس برقرار شود
که بتوانیم مشکالت بخش تولید را حل کنیم.
نعمتی با بیان این که موضوع مهار نقدینگی یکی
از بحثهای جدی در این زمینه بود گفت ۱۶۰۰ :تا
 ۱۷۰۰میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در جامعه
وجود دارد .قرار شد دولت و مجلس با همفکری هم به
راههایی برسند که نقدینگی را مهار کرده و اقدام عملی
انجام دهند.
نعمتی بحث واگذاری پروژههای عمرانی به بخش
خصوصی را از دیگر موارد مطرح در این جلسه عنوان و
اظهار کرد :نوبخت و سایر اعضای دولت قول دادند که
این اتفاق بیفتد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه در
این جلسه بر لزوم عدم برداشت از ذخایر کشور تاکید
شد ،گفت :ما بر مبنای این جلسه و جلسات گذشته
عنوان کردیم که تالش دولت باید بر این باشد که از
منابع ارزی و صندوق ذخیره ارزی به هیچ وجه برداشت
نشود .چون این صندوق برای آیندگان است و باید آن
را حفظ کرد.وی در ادامه با تاکید بر اینکه هیچ گونه
مشکلی از نظر تامین کانالهای اساسی و کوتاه و میان
و بلند مدت نداریم گفت :وزیر کشاورزی و آقای سینکی
از طریق وزارت صمت به مجلس قول داده است که
نیازمندیهای کاالهای اساسی برای بلند مدت را تهیه
کنند که تدارک هم دیدهاند .صندوقها و سیلوها و
انبارهای ما اشباع شدهاند.
نعمتی در مورد موضوع گرانی و افزایش قیمتها
هم گفت :رئیس سازمان تعزیرات گزارشی از نوع برخورد
با افتتاح و گران فروشی و چند قیمتیها دادند .آقای
نوبخت هم درباره بحثهای نوسانات قیمت ارز مواردی

را مطرح کردند معتقدیم دولت و مجلس و قوه قضاییه
باید همسو با یکدیگر تالش کنیم که موضوع گرانیها و
چند نرخی ها را در اسرع وقت کنترل کنیم.
به گفتهی نعمتی ،اصلیترین موضوع مطرح در این
جلسه تعیین زمان بندی اقدامات دولت است .مبنی بر
این که دولت باید در تمامی موضوعات برنامهها را به
مجلس اعالم کند .خوشبختانه آقای نوبخت هم قول
داد برنامه زمان بندی مشخص برای اقداماتشان را به
مجلس ارائه دهند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس در پاسخ به این
پرسش که کاالهای اساسی شامل چه مواردی میشود
گفت :دولت مکلف است که  ۲۵قلم کاال را تامین و به
مردم نیازمند بدهد .آنها شامل شش میلیون حقوق بگیر
و  ۱۴میلیون اقشار مختلف هستند که زیر  ۳میلیون
تومان درآمد دارند .این کاالها مربوط به اقالم روزمره
و نیازمندیهای مردم همچون کره ،ماست ،تخم مرغ
و غیره است.
وی گفت که قرار است در شش ماهه دوم سال
در دو نوبت این اتفاق بیفتد .محل پرداخت و عدد آن
مشخص است که مجموع پرداختی  ۱۲هزار و ۵۰۰
میلیارد تومان است.
نعمتی خاطر نشان کرد :افراد مشمول این
بستههای حمایتی مشخص و بانک اطالعاتی آنها تشکیل
شده است که از طریق آن اقدام صورت میگیرد .فرض
کنیم فردی که پرداخت کننده به بیمه تامین اجتماعی
باشد اگر کمتر از سه میلیون تومان دریافتی داشته باشد
خانوادهاش تحت پوشش قرار میگیرد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس در پایان دربارهی
زمان معرفی وزرای پیشنهادی دولت گفت :با توجه به
مذاکرهای که با آقای واعظی داشتم مقرر شد که چون
هفته آینده هفته سرکشی نمایندگان به حوزههای
انتخابیه است دولت وزرای مد نظر را هفته آینده معرفی
کند تا در مدت خود در مجلس معرفی شود .این وزرا
شامل اقتصاد ،صمت ،و تعاون و کار و رفاه اجتماعی
است.
نعمتی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا
شریعتمداری و آخوندی استفعا کردهاند گفت که هنوز
آنها استعفا نکردهاند.

دور دورهای الکچری با حیوانات وحشی ؟

برخورد پلیس با حیوانگردانی با ماشین

اخیرا تصاویر و گزارشهایی در فضای مجازی و برخی سایتها
منتشر میشود که نشان از فاز جدیدی از الکچریگری دارد .در
این تصاویر عکسهایی از گشتزنی در خیابانها با حیوانات وحشی
و گربهسانانی همچون ببر به چشم میخورد ،هر چند که برخی این
عکسها را به خیابانهای تهران نسبت دادهاند ،اما منابع رسمی این
موضوع را تایید نمیکنند.
خرید و فروش حیاتوحش در کشورها بعد از مواد مخدر از
پرسودترین قاچاقها به حساب میآید و هر از گاهی نیز اخباری
مبنی بر دستگیری قاچاقچیان این حوزه در کشور منتشر میشود.
طبق قانون شکار و صید ،نگهداری و خرید و فروش حیاتوحش
جرم است و مجازات حبس برای آن در نظر گرفته شده است.
نقی میرزاکریمی -فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان

تهران -در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه مدتی است که در فضای
مجازی عکسهایی از دور دور برخی افراد مرفه با حیاتوحش از
جمله ببر ،شیر و ببر منتشر میشود ،اظهار کرد :نمیتوان به طور
قطع گفت که آیا این عکسها در ایران گرفته شده است یا خیر.
وی ادامه داد :به نظر میرسد که این عکسها برای کشورهای
عربی باشد ،با این وجود یگان حفاظت محیط زیست تهران در
تالش است که اطالعات تکمیلی در این زمینه کسب کند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره
به اینکه اگر شهروندان تهرانی در سطح شهر با چنین پدیدهای
روبهرو شدند از پالک خودرو عکس بگیرند و مستندات خود را به
یگان حفاظت محیط زیست استان تهران ارائه دهند ،تصریح کرد:
در صورت اثبات این موضوع ،متخلفان به مراجع قضایی معرفی

خواهند شدو با آنان برخورد قانونی میشود.
میرزاکریمی در ادامه تصریح کرد :طبق ماده  ۱۰قانون شکار
و صید خرید و فروش و نگهداری از حیاتوحش جرم است و برای
آن مجازات تعیین شده است.
وی در پایان با بیان اینکه مجازات خرید و فروش و نگهداری
از حیاتوحش یک تا شش ماه حبس است ،اظهار کرد :چنانچه
شهروندان تهرانی مستنداتی در اینباره دارند با شماره تلفن
 ۷۷۳۵۹۵۶۴و  ۷۷۳۵۵۷۸۱تماس بگیرند تا درباره نحوه ارسال
مستندات به آنان اطالعات الزم داده شود.
از سوی دیگر سردار مهری رییس پلیس راهور ناجا نیز در این
باره اظهار کرد :حیوانات خانگی باید درون ظرفهای مخصوصی که
برای جابهجایی آنها وجود دارد ،در شهر جابهجا شوند در غیر این

صورت در صورت رویت پلیس با رانندگان متخلف برخورد خواهد
شد .چرا که بر اساس قوانین چنین اقدامی تخلف است.

سرمقاله
حکایت ناتوانی شورای شهر و
شکست اصالحات در انتخابات بعدی

هومن جعفری

 .1به زودی شهردار تهران به خاطر
بازنشستگی کنار می رود و دوباره ماراتن
بی پایان شورای شهر برای انتخاب شهردار
آغاز می شود .اصالح طلب ها هیچ وقت در
شورای شهر عرضه کار درست و سازمانی
نداشتند و همیشه هم به خودشان و مردم
لطمات سنگینی زدند .در همین یک سالی
که از انتخابات گذشته تمام انتخاب های
شورای شهر بی سرانجام مانده .نجفی که
به علت بیماری! کنار رفت و انتخاب بعدی
هم بازنشسته است و باید یکی دیگر را
انتخاب کنند.نمی شود از اول یک انتخاب
بدون حاشیه  ،بدون مشکل اداری  ،بدون
مشکل بیماری و غیره و بدون مشکالت
جانبی را انتخاب کرد تا کارش را بکند؟
اگر قرار است هاشمی این سمت را بگیرد
از همان اول می گرفت و وقت تلف نمی
کرد .اگر قرار است هاشمی شهردار نباشد ،
یک گزینه جوان و انرژی دار انتخاب کنید.
زشت است که در همین شهر قالیباف چند
دوره شهردار باشد و ما هر سال یک شهردار
عوض کنیم و بازهم مطمئن نباشیم که
برای چندماه قرار است از خدماتش بهره
برداری کنیم! با این وضع مدیریت شهری و
اتفاق هایی که در زیر مجموعه هایی مثل
همشهری رخ داد  ،بعید است اصالح طلب
ها در شورای شهر دوباره توفیقی بیابند.من
خودم دیگر به این لیست رای نمی دهم.
شما را نمی دانم.من به آدم هایی که نمی
شناسم به صرف اینکه رضایت آقای عارف
را جلب کرده اند رای بده نیستم! خودتان را
برای مجلس و ریاست جمهوری و شورای
شهر اصول گرا آماده کنید.
 .2رئیس بنیاد مستضعفان فرموده
که کشور نه با پول نفت ،که با مغز و
دست مردم آباد میشود! این را کسی
می گوید که معلوم نیست بنیادش دقیقا
چه می کند! کسی می گوید که در زمان
مدیریتش پالسکو با خاکستر یکی شد.
کسی می گوید که هیچ وقت گزارش
شفافی از دارایی ها ،برنامه های اقتصادی
و تجارت های مجموعه اش اعالم نمی
شود .کسی که در مجموعه اش اصال
معلوم نیست چه خبر است! جدا بنیاد
مستضعفان یعنی چه؟ به که می رسند؟
چه می کنند؟ کار کدام مستضعف را راه
می اندازند؟ کارشان چیست؟ وظیفه شان
چیست که تز هم می دهند؟ مغز و دست
مردم را چطوری تعریف می کنند؟ روی
چه حسابی اعالم می کنند که مملکت نه
با پول نفت که با مغز و دست مردم اداره
می شود؟ بنیاد با کدام دست و مغز اداره
می شود؟ کجا حامی اقتصاد تولیدی ایران
بوده اند؟ فعالیت های اقتصادی شان دقیقا
چیست؟ کسی می داند؟

