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صحن پارلمان سبزپوش شد؛

مجلس ایران یکپارچه
سپاهی شد

نمایندگان مجلس صبح دیروز در نشست علنی
پارلمان در حمایت از سپاه و محکومیت اقدام خصمانه
آمریکا علیه این نهاد نظامی ،لباس سپاهی بر تن کردهاند.
صحن علنی صبح امروز مجلس شورای اسالمی با
حضور اکثریت وکالی ملت و به ریاست علی الریجانی
آغاز شد.
در این جلسه نمایندگان ضمن محکومیت اقدام
خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران در حمایت
از سپاه پاسداران انقالب اسالمی لباس سبز سپاهی را بر
تن کردند.

قیمت جهانی نفت افزایش یافت

عبور بهای نفت از  ۷۱دالر

در پی اقدام خصمانه دولت آمریکا علیه ایران ،قیمت
جهانی نفت افزایش یافت.
در پی اقدام خصمانه دولت آمریکا در قرار دادن
نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست گروههای
تروریستی ،قیمت جهانی نفت افزایش یافت و از  ۷۱دالر
در هر بشکه عبور کرد.
هر بشکه نفت برنت با رشد  ۸۲سنتی در معامالت
امروز به  ۷۱دالر و  ۱۶سنت رسید.
قیمت نفت سبک آمریکا نیز با افزایش  ۱.۱۶دالری
به  ۶۴دالر و  ۲۴سنت در هر بشکه رسید.
دولت آمریکا در اقدامی مغایر با هنجارهای بینالمللی و در راستای خوشخدمتی به رژیم
صهیونیستی ،ساعاتی قبل نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در فهرست گروههای تروریستی
قرار داد.

خبر
در هفته معلم انجام میشود؛

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان
ناجا و وزارت آموزشوپرورش

فرمانده نیروی انتظامی در دیدار با
وزیر آموزش و پرورش به توجه ویژه این
نیرو به قشر دانش آموز اشاره و از انعقاد
تفاهم نامه همکاری میان این دو سازمان
در هفته معلم خبر داد .سردار حسین
اشتری با سید محمد بطحائی وزیر آموزش
و پرورش دیدار و گفت و گو کرد.فرمانده
ناجا در این دیدار از انعقاد تفاهم نامه
همکاری میان ناجا با آموزش و پرورش
در هفته معلم خبر داد و گفت :اقدامات
کارشناسی از سوی کارشناسان معاونت
اجتماعی نیروی انتظامی برای مفاهیم این
تفاهم نامه انجام شده است .در ادامه این
دیدار ،سید محمد بطحائی با اشاره به نقش
تأثیرگذار آموزش همگانی در پیشگیری و
کاهش جرایم و آسیبهای اجتماعی ،از
تخصیص دو ساعت در هفته برای آموزش
همگانی در مقاطع تحصیلی چهارم تا نهم
خبر داد.

عدم اجرای «طرح ترافیک» و
«زوج و فرد» در روزهای پنجشنبه

مشاور معاونت حمل و نقل و
ترافیک شهرداری تهران از عدم اجرای
طرح ترافیک و زوج و فرد در روزهای
پنجشنبه خبر داد.
علی پیرحسینلو در مورد آخرین
وضعیت اجرای طرح ترافیک و زوج و
فرد در روزهای پنجشنبه گفت :در سال
گذشته شورای ترافیک تهران تصویب
کرد که طرح ترافیک و زوج و فرد در
روزهای پنجشنبه نیز همچون روزهای
جمعه اجرا نشود.
وی با بیان اینکه در دو هفته پایانی
سال گذشته تصمیم بر آن شد که در
راستای نظمبخشی به تردد و کاهش
ترافیک ناشی از خریدهای آخر سال،
مجددا به صورت موقت طرح ترافیک
و زوج و فرد در روزهای پنجشنبه اجرا
شود ،افزود :حاال با آغاز سال جدید،
طرح ترافیک و زوج و فرد همچون
سال گذشته اجرایی میشود ،یعنی در
روزهای پنجشنبه همانند جمعهها تردد
در هر دو محدوده بدون محدودیت قابل
انجام و رایگان است.
مشاور معاونت شهردار تهران
خاطرنشان کرد :البته از تیرماه که
قرار است طرح زوج یا فرد حذف شود
و ضوابط جدید محدوده آلودگی هوا
جایگزین آن شود ،مقرر شده که در
روزهای پنجشنبه طرح ترافیک نداشته
باشیم ،اما از سهمیه  ۲۰روز محدوده
دوم کسر شود و پس از  ۲۰روز نیز
عوارض محدوده دوم که نصف عوارض
طرح ترافیک تعیین شده ،دریافت شود.

جشن نودیها برای فردوسیپور
دادستان تهران تاکید کرد:

کمک به تولید و تداوم اشتغال سیاست دستگاه قضائی

دادستان تهران گفت :سیاست دستگاه قضائی کمک
به تولید و تداوم اشتغال است و مغایرتی ندارد که در کنار
این موضوع به تعقیب حکم در زمان خودش بپردازیم.
دادستان تهران در رابطه با اقدامات قضائی صورت
گرفته در ایام نوروز به خانواده جانباختگان سیل اخیر در
کشور تسلیت گفت و با ابراز امیدواری نسبت به اینکه
دولت بتواند هرچه زودتر این حادثه ناگوار را سر و سامان
دهد ،اظهار کرد :همکاران در این ایام کشیک بودند و
اقدامات خوبی در خدمت رسانی به مراجعان انجام شد.
عباس جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی
در مورد الزامات قضائی در رونق تولید ،بیان داشت:
بیشترین اتفاقات در سیستم اجرایی باید رخ دهد؛ اما
دستگاه تقنینی و قضائی باید حالت حمایتی بیشتری
به خود بگیرند و چون به دلیل مشکالت ارز و تحریمها
مشکالتی در مسیر تولید ایجاد شده لذا باید برای رونق
تولید ،باید بانکها و دستگاههای اجرایی بروکراسیها
شدیدی که در صدور مجوزها وجود دارد را کاهش
دهند.
دادستان تهران با بیان اینکه در دستگاه قضائی
دو نمونه عملی در این زمینه داشتیم به رسیدگی به
پرونده نیشکر هفت تپه اشاره و اظهار کرد :در این
پرونده با سیاستی که تولید متوقف نشود و کارگران
بیکار نشوند و اشتغال تعطیل نشود ،اقدامات الزم را
انجام دادیم.
وی ادامه داد :در پرونده روز چنگها با وجود
داشتن یک پرونده سنگین ولی کارخانجات آنها
مشغول به کار است و برای ادامه کار نیز اخیرا ً ارز
دریافت کردند.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد :سیاست
دستگاه قضائی کمک به تولید و تداوم اشتغال است و
حفظ حضور کارگران در محیط کاری است و مغایرتی
ندارد که در کنار این موضوع به تعقیب حکم در زمان

خودش بپردازیم .تالش کردیم بین تعقیب قضائی و
تعطیل کردن و تداوم اشتغال یک هماهنگی ایجاد
شود.
دادستان تهران در رابطه با اقدامات صورت گرفته
در کنترل قیمت مرغ و قیمتی که از سوی دادستانی
اعالم شد ،اظهار کرد :در جلسهای در اواخر سال گذشته
سوال اساسی از مسئول سازمان حمایت داشتیم و
پرسیدیم که دولت مرغ را چه میزان قیمتگذاری
کرده است که اعالم نمودند  ۱۱۵۰۰و وقتی در مورد
قیمتی که از مرغداریها خریداری میکنند سوال شد
اعالم کردند که  ۷,۲۰۰تومان خریداری میشود؛ اما
متأسفانه عدهای سودجو در میدان بهمن این مرغ را تا
 ۱۷هزار تومان نیز به فروش میرساندند و در روزهای
پایانی سال به سازمان حمایت نامه کتبی برای ما
نوشتند و قیمت مرغ را  ۱۱۵۰۰اعالم نمودند.
جعفری دولت آبادی افزود :معاونان دادستان از
فردای آن روز در میدان بهمن مستقر شدند و برخی
گالیه کردند که چرا قیمت اعالم میکنید در حالی که

این قیمت از سوی دادستانی اعالم نشده بود و دادستان
قیمت گذار نیست بلکه از حق عمومی حمایت میکند.
وی با اشاره به دستگیری سینفر از دالالن عمده
که با گرانفروشی و عدم عرضه مرغ در بازار تالش
کردند وضعیت بازار مرغ را طی روزهای پایانی سال
جاری آشفتهتر نمایند ،گفت :این افراد میخواستند
سیاست دادستانی به شکست منجر شود ولی بعد از
دستگیری و تعطیلی غرفههای این افراد دولت همکاری
خوبی داشت و مرغ وارد بازار کرد.
دادستان تهران گفت :طبق گزارشات دریافت شده
از میدان بهمن روز گذشته  ۱۰۰۰تن مرغ توزیع شده
و در برخی مراکز مرغ اضافی آمده است و این نشان
میدهد این موضوع ،زور آزمایی بین سود جویی و رانت
خواری عدهای است که میدان بهمن را به الگویی برای
احتکار و گرانفروشی تبدیل کرده بودند که با برخورد
قاطع دادستانی مواجه شدند به طوریکه اخطار دادیم
اگر تمکین نکنند درب میدان بهمن را خواهیم بست.
وی تصریح کرد :در ایام عید همکاران ما در میدان

بهمن حضور و نظارت داشتند و مردم بدانند قیمت
مرغ ( ۱۱هزار و  )۵۰۰در واقع از طرف دولت و سازمان
حمایت اعالم شده بود و قیمت دادستانی نبود.
جعفری دولت آبادی با تاکید بر اینکه باید در کشور
یک قیمت باید حاکم باشد و نباید ده نرخی باشد ،ادامه
داد :بنابراین در تهران ما این موارد را معرفی کردیم و
دادستانهای سایر استانها نیز در این قضیه با سیستمهای
داخلی استانهای خود هماهنگ کنند.
دادستان تهران با تاکید بر اینکه دستگاه دولتی پای
تصمیم خود بایستد که این مهمتر از تصمیم دادستانی
است؛ گفت :اگر دولت پای تصمیم خود ایستادگی نکند
دادستان چه اقدامی میتواند انجام بدهد؟
وی تاکید کرد :سازمانهای مرتبط از جمله وزارت
صمت ،سازمان حمایت و … اگر با هم هماهنگ باشند
و یک نرخ را اعالم کنند ما به شما تضمین میدهیم که
مرغ به اندازه تأمین میشود و کمبود نخواهد داشت.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در تأمین
گوشت گفت :در حال حاضر دام زنده به چابهار،
بندرعباس و خوزستان وارد شده و بعد از کشتار به
تهران ارسال میشود که اگر این رویه ادامه پیدا کند
امیدوارم مشکالت گوشت نیز پایان یابد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به اقدامات قضائی
صورت گرفته در رابطه با سیالب اخیر افزود :در موضوع
سیالبهای اخیر باید آنهایی که واقعاً مقصر هستند
شناسایی شوند و با آنها برخورد گردد.
دادستان تهران بیان کرد :قوه قضائیه هم در این
خصوص با همه امکاناتش در استانها و شهرستانها
پای کار آمد و در حفظ اموال مردم و دیگر مسائل
کمک کرده است .وی افزود :البته ما باید از این حوادث
برای تبدیل کردن آن به فرصت استفاده کنیم و به
نوعی این حوادث طبیعی را به فرصتی برای انسجام
واتحاد ملی تبدیل نمائیم.

معاون وزیر صنعت:

قیمتها در ماه رمضان افزایش نمییابد

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :در
ستاد تنظیم بازار امروز در خصوص تأمین کاالهای مصرفی ماه رمضان
تصمیمگیری شد.
به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،عباس
قبادی در خصوص برنامههای ستاد تنظیم بازار برای تأمین کاالهای اساسی
ماه مبارک رمضان گفت :در این جلسه برای تأمین کاالهای مصرفی به
خصوص کاالهای پروتئینی و لبنیات تصمیم گیری شد.
وی با بیان اینکه سال گذشته توانستیم بخش عمدهای از مصرف
کشور را تأمین کنیم و بازار شرایط نسبتاً آرامی داشت ،افزود :در کارگروه
تنظیم بازار امروز گزارشاتی در خصوص توزیع کاالهای سطح کشور در
روزهای پایان سال داشتیم.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت اظهار کرد:
مجموعه وزارت جهاد کشاورزی گزارشات مختلفی را در خصوص تأمین
و توزیع مواد پروتینی برای ماه مبارک رمضان ارائه کرده است .امیدواریم
ماه رمضان شرایط قیمتی بازار در شرایط مطلوبی باشد .البته در خصوص
تأمین شکر ،مواد خوراکی مثل زولبیا و بامیه گزارشات مختلفی ارائه شده
است.

قبادی در خصوص تأمین اقالم مورد نیاز مناطق سیل زده خاطرنشان
کرد :برای این مناطق به طور نامحدود و براساس تقاضای استانداران
کاالهای مصرفی همچون آرد ،برنج ،گوشت ،مرغ ،روغن و غیره تأمین
میشود.
در ماه رمضان افزایش قیمت نخواهیم داشت
وی با بیان اینکه قرار نیست در ماه مبارک رمضان افزایش قیمت
داشته باشیم ،گفت :قیمتها در سایت سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان درج شده است .قیمت مرغ همچنان  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان
است؛ البته هماکنون وزارت جهاد کشاورزی روزانه  ۱۲۵۰تن مرغ در
میدان اصلی شهر تهران توزیع میکند .در میادین میوه و تره بار شهرداری
تهران هم مرغ توزیع میشود.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :در
جلسه امروز سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قیمت مرغ را
 ۱۲هزار و  ۳۰۰تومان اعالم کرد که مورد قبول اعضا قرار نگرفت .قرار شد
برای پیشگیری از افزایش قیمت مرغ ،عرضه افزایش پیدا کند .همچنین
شکر به طور گسترده توزیع میشود.
قبادی با بیان اینکه قیمت گوشت هماکنون  ۹۰هزار تومان است،

اظهار کرد :قیمت پیاز بعد از ممنوعیت صادرات کاهش پیدا کرد و بیش از
این هم کاهش پیدا میکند .طبق گزارش سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان قیمت گوجه در خرده فروشیها حدود  ۶هزار تومان است.
وی در پایان گفت :شهروندان میتوانند گزارشات خود از افزایش قیمت
غیر قانونی را به سامانه  ۱۲۴اطالع دهند .سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان و بازرسیهای اصناف با افزایش غیرقانونی قیمتها به شدت
مقابله میکنند.
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سرمقاله
جایت در دل مردم است عادل

نویداستادرحیمی -گزارشگر برنامه نود

دوشنبه ها کال حال و هوای متفاوتی
داره .حتی اگه قرار نباشه نود پخش شه.
قرار بود آقا عادل سورپرایز شه.
سورپرایز شد .وقتی دید همه نودیا دور
یه میز جمع شدن ،سایز چشماش تغییر
کرد .کوبابا رو روی سرمون گذاشتیم.
میخندید تا اینکه به امیر رسید .بغضش
ترکید .بغض هممون ترکید .سخته دیگه.
تصور کنید پدرید و بچتون رو بردن.
قرارم نیست برش گردونن .می خندیدیم.
انگار مثال حواسمون نیست .انگار دوشنبه
نیست .نه خانی رفته نه خانی اومده .اما
اداشم نمیتونستیم دربیاریم .جوری که
استاد متوجه نشه پنهونی به هم میگفتیم
ساعت داره ده میشه ها .چیزی تا شروع
برنامه نمونده ها .اره .االنا دیگه سوال برنامه
هم پخش شده بود .شد ده و نیم .ده و
چهل .ده و پنجاه .یازده .یازده و نیم .نه.
امشب نود رو آنتن نمیرفت.
خالصه...جمع شدیم تا بگیم آقا
عادل ،دستمون تو دستته .چه قدیمیا چه
جدیدا .حاال برن سه شبانه روز فکراشونو
بریزن رو هم تا یه آتویی گیر بیارن و یه
جلدی درست کنن و تهشم به هیچی
نرسن .تو ،توی دل مردم جا داری .اون پسر
ویلچرنشین ،اون خانوم ناشنوا ،اون پیرمرد
رو همه دیدن امشب که با چه ذوقی
میخواستن باهات عکس بگیرن .اینارو چه
جوری میخوان بگیرن؟
پ ن :هرکاری میکنیم بکنیم .فقط
قبلش یه نگاه به اون باال سری بندازیم
ببینیم ارزششو داره؟ وجدانی هست؟
همین...
پ ن پریم :ممنون از محمد کرمعلی
عزیز بابت قاب های به یادموندیش.

خبر
جشن نودیها برای عادل
فردوسیپور

عوامل برنامه محبوب تلویزیون برای
مجری برنامه  90سورپرایز ویژهای را تدارک
دیدند.مدتی هست که برنامه محبوب نود
روی آنتن زنده شبکه سه نمی رود و یکی
از محبوب ترین برنامه های صدا و سیما از
دید مردم پنهان است .شب گذشته و طبق
عادت همیشگی که همه منتظر برنامه نود
بودند ،این برنامه مثل چند هفته اخیر
پخش نشد .اما این به معنای دور هم جمع
نشدن عوامل تولیدکننده این برنامه نبود.
نودی ها شب گذشته هم دور یکدگیر جمع
شدند و کیکی را هم به عادل فردوسی پور
تقدیم کردند .عادل البته هنوز در تلویزیون
حضور دارد و پنج شنبه ها تهیه کننده
برنامه «فوتبال »120خواهد بود.

