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عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد داد:

افزایش یارانه نقدی
به  ۹۱هزار تومان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پیشنهاد
طرح افزایش میزان یارانه نقدی به  ۹۱هزار تومان در
بودجه سال  ۹۸خبر داد.
حسینعلی حاجیدلیگانی عضو کمیسیون برنامه،
بودجه و محاسبات مجلس  ،با بیان اینکه میزان یارانه
نقدی از زمان اجرای این قانون افزایش نیافته است ،گفت:
قطعا نمایندگان پیشنهاد طرح افزایش میزان یارانه نقدی
در بودجه سال  98را مطرح میکنند.
وی درباره میزان افزایش یارانه نقدی در سال آینده،
افزود :با توجه به تورم و افزایش قیمت کاالها  ،یارانه نقدی
حداقل باید به میزان  2برابر افزایش یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد :قرار بود تا با اجرای هدفمندی
یارانهها  ،قیمت فراوردههای نفتی باال رود و درآمد دولت از این طریق افزایش یابد؛ مردم
نیز با مدیریت مصرف و دریافت یارانه نقدی متضرر نشوند و چیزی از دست ندهند.
حاجیدلیگانی تصریح کرد :از آن زمان تاکنون قیمت بنزین از لیتری  100تومان به
 1000تومان افزایش یافته و درآمد دولت نیز باال رفته ،اما میزان یارانه نقدی از زمان اجرا
تاکنون ثابت مانده و افزایش نیافته است؛ بنابراین نمایندگان پیشنهاد طرح افزایش یارانه
نقدی در بودجه سال  98را مطرح خواهند کرد.

صعود پرسپولیس به رده سوم جدول؛

شکست ذوب آهن
منصوریان مقابل
پرسپولیس شجاع

اجرای محدوده طرح زوج از درب منازل؛

زنگ ورزش مدارس تهران امروز لغو میشود

صفحه 4

خبر
روحافزا:

کاهش سن تنفروشی و فرار دختران

مدیر طرح و برنامه و تدوین سیاست
شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
با بیان اینکه مظاهر جنسی در جامعه
ما بسیار باالست ،گفت :در صورتی که
حجاب را برداریم ،من تضمین نمیکنم
زنان در جامعه با لباسهای نامناسب
ظاهر نشوند.
فرشته روحافزا در گفتوگو با
خبرگزاری ایلنا درباره چرایی مخالفتش
با ممنوعیت ازدواج کودکان گفت:
بیشترین رنج سنی دختران فراری در
سنین  ۱۳الی  ۱۵سال است و قطعا آمار
دختران فراری ما بیش از دخترانی است
که در کودکی ازدواج میکنند .همه
صحبت من این است که با این قوانین
اکثریتی فدای یک اقلیتی میشوند که
این منطقی نیست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا
آماری در خصوص فرار دختران  ۱۳تا
 ۱۵ساله دارید؟ گفت :آمارها موجود
است اما بهتر است؛ اعالم نشود ،چراکه
گفتن آمار موجب میشود ،افرادی که در
این سنین هستند نیز جرأت انجام این
کار را پیدا کنند و معتقدم ارائه برخی
آمارها باعث آسیب بیشتر در جامعه
میشود.
متاسفانه سن تنفروشی دختران
براساس آمارهایی که ارائه میشود،
پایین آمدهاست.
مدیر طرح و برنامه و تدوین
سیاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان
و خانواده خاطرنشان کرد :متاسفانه سن
تنفروشی دختران براساس آمارهایی
که ارائه میشود ،پایین آمده است.
همچنین سن دوستی دختران و پسران
نیز کاهش پیدا کرده و به سنین دبستان
رسیده است .بنابراین دختران در سنین
 ۱۳سال موضوعات جنسی را متوجه
میشوند و به دنبال آن نیز میروند و
قطعا در این سن نیاز به جنس مخالف
و زوج دارند.
وی در بخش دیگری از
صحبتهایش درباره سقط جنین گفت:
آمار سقط قانونی در کشور در سال
نسبت به سقطهای غیرقانونی و غیرمجاز
بسیار پایین است و سقطهای غیرمجاز
آمار باالیی در کشور دارد و افرادی که
این کار را انجام میدهند ،افرادی هستند
که هیچ تخصصی در این امر ندارند .یکی
از پزشکان درباره سقط غیرمجاز در
یکی از بیمارستانها میگفت؛ سرایدار
بیمارستان اقدام به سقط جنین یک
زن باردار کرده است .این نوع سقطها
خطر مرگ برای زنان به همراه دارد ،این
زنان دیگر نمیتوانند زایمان طبیعی هم
داشته باشند.

نامه سرگشاده  ۵۰روزنامه درباره لغو بخشنامه قوه قضاییه برای انتشار آگهیهای دادگستری

جلسه هماندیشی پیرامون مشکل آگهیهای
دادگستری با حضور مدیران مسئول  ۵۰روزنامه بخش
خصوصی برگزار شد و حاضران طی نامهای سرگشاده
خواستار رسیدگی و لغو بخشنامه دادگستری شدند.
به گزارش امتیاز ،باتوجه به مشکالت عدیدهای
که بخشنامه اخیر قوه قضاییه برای نشریات ایجاد
کرده ،جلسه هماندیشی پیرامون مشکل آگهیهای
دادگستری با حضور مدیران مسئول  ۵۰روزنامه
بخش خصوصی برگزار شد.
در این جلسه ،مدیران مسئول نشریات با اشاره
به شرایط اقتصادی نامساعد و افزایش قیمت کاغذ
و هزینههای انتشار روزنامه ،این بخشنامه را خالف
جریان اقتصاد مقاومتی دانسته و تهدیدی برای ادامه
حیاط نشریات قلمداد کردند.
در این بخشنامه قوه قضاییه درج آگهیهای
قانونی مراجعان به قوه قضاییه را به روزنامه حمایت و
درج آنها در سامانه این قوه منوط کرده است که آن
محروم کردن نشریات کشور از کلیه از منابع درآمدی
و تضعیف آنهاست.
با توجه به اینکه بخشنامههای اخیر قوه قضاییه

برای انتشار آگهی دادگستری در سامانه الکترونیک
با مواد  ۷۳و  ۳۰۲و  ۳۴۳آیین دادرسی مدنی و

مواد  ۱۷۴ ،۳۴۴ ،۶۱۶و  ۳۸۴قانون آیین دادگستری
کیفری در تعارض است و تمامی مواد مذکور بر انتشار

آگهیها در روزنامههای کثیراالنتشار تاکید دارد لذا
حاضرین در این جلسه ،طی نامهای سرگشاده
خواستار رسیدگی و لغو بخشنامه دادگستری شدند.
این مدیران مسئول درنهایت نامهای را به امضا
رساندند که متن آن به شرح زیر است:
امروز جامعه ایرانی در شرایط خاص بهویژه
تحریم و جنگ نرم و رسانهای جهان سلطه قرار داشته
که مقابله و دفاع را ایجاب و وظیفه شرعی و میهنی
تکتک آحاد رسانهای کرده است تا بهعنوان افسران
جنگ نرم بتوانند از هویت انقالب اسالمی دفاع کنند
که این انجام وظیفه مورد تاکید مقام معظم رهبری
قرار گرفته است .لذا بهعنوان رهنمونی برای تمامی
تصمیمسازان الزماالجراست.
در این میان توقع فعاالن رسانه که با انواع
مشکالت تهیه و تامین مواد اولیه و مسائل معیشتی
م
دست و پنجه نرم میکنند انتظار حمایت و «چش 
یاری داشتن» از دوستان جهت کاستن از دغدغههای
پیرامونی برای پرداختن به وظایف اصلی و تولید
محتوا و حضور فعاالنه و هوشمند در جنگ نرم مقابل
دشمنان است.

اجرای محدوده طرح زوج از درب منازل؛

زنگ ورزش مدارس تهران امروز لغو میشود

طبق اعالم کارگروه هماهنگی شرایط اضطراری آلودگی هوا با توجه
به شدت آلودگی هوای تهران فردا محدوده طرح زوج و فرد از درب منزل
توسط شهروندان رعایت و فعالت بدنی در زنگ ورزش مدارس ممنوع
اعالم شد.
به گزارش امتیاز  ،بهنقل از پایگاه اطالعرسانی استانداری تهران،
در جلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطراری آلودگی هوا که امروز در
محل استانداری تهران به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
تهران و با حضور تمام اعضای کارگروه تشکیل شد ،با توجه به گزارش
ادارهکل هواشناسی و تأکید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مبنی بر
پایداری جو و گزارش مرکز پایش آلودگی هوای محیطزیست و شرکت
کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران ،حداکثر تا ظهر فردا چهارشنبه
مقرر شد تمام محدودیتهای شرایط هشدار موضوع دستورالعمل شرایط
اضطرار آلودگی هوا برای روز چهارشنبه مورخ  14آذرماه اعمال شده و تمام
دستگاههای اجرایی و اقشار مردم همکاری الزم را به عمل آورند.
همچنین با توجه به اعمال محدودیتها در این روز مقرر شد :محدوده
طرح زوج و فرد از درب منزل توسط شهروندان رعایت شود.
مشارکت عمومی و خودداری از هرگونه فعالیت از جمله روشن کردن
آتش در معابر ،سوزاندن الستیک ،عملیات قیرکاری ،عمرانی و مانند آن که

منجر به افزایش آلودگی هوا میشود ممنوع است.
بیماران قلبی و ریوی و مبتال به آسم از هرگونه فعالیتهای بدنی به
ویژه در فضای باز خودداری کنند.
شهروندان از خروج غیرضرور از منزل خودداری کنند.
رعایت الگوی مصرف سوخت و دقت الزم در استفاده از وسایل حرارتی
همچون آبگرمکن ،بخاری و تأسیسات گرمایشی به منظور جلوگیری از
افزایش بیرویه درجه حرارت در فضاهای مسکونی ،تجاری و اداری
ضروری است .شهروندان حداالمکان در استفاده از وسایل نقلیه شخصی
و استفاده از وسایل حمل و نقل همگانی خودداری کنند .رانندگان در
هنگام سوختگیری در جایگاهها به منظور جلوگیری از سرریزشدن بنزین
و سایر سوختها دقت الزم را داشته باشند .انجام اقدامات پیشگیرانه
به دانشآموزان مانند کاهش حضور دانشآموزان در فضای باز و کاهش
فعالیتهای بدنی اطالعرسانیهای الزم صورت گیرد.
کنترل خودروهای فاقد برگه معاینه فنی و تشدید اعمال قانون در
مورد تردد خودروها و به ویژه کامیونها و موتورسیکلتهایی که آالیندگی
قابل رؤیت دارند توسط پلیس راهور؛ با منابع آالینده مستقر در محدوده
پیرامونی شهر توسط سازمان حفاظت محیط زیست برخورد شدیدی
صورت میگیرد.

شهرداریها نسبت به جلوگیری از سوزاندن زباله ،شاخ و برگ درختان
و ضایعات،کاهش و یا جلوگیری از فعالیتهای عمرانی در سطح شهر که
سبب تشدید آلودگی هوا میشود و همچنین تقویت ناوگان حمل و نقل
همگانی شهری با کنترل سالمت کامل خودرو و ممنوعیت فروش مجوز
روزانه ورود به محدوده طرح ترافیک و جلوگیری از روشن ماندن اتوبوس
و مینی بوس ها در پایانه ها و ترمینال های مسافربری نظارت ویژهای
داشته باشند.

معاون قضایی دادستان کل کشور خبر داد:

برخورد دادستانی کل کشور با گرانفروشی لبنیات

معاون قضایی دادستان کل کشور از برنامهریزی
برای برخورد قانونی با گرانفروشی و کمفروشی لبنیات
خبر داد.
محمدجواد حشمتی با اشاره به برنامهریزی برای
برخورد قانونی با گرانفروشی و کمفروشی لبنیات
به تسنیم گفت :دو هفته پیش جلسهای به ریاست
دادستان کل کشور و با حضور بخش دولتی و بخش

خصوصی به منظور رسیدگی به وضعیت تولید ،توزیع و
عرضه لبنیات و جلوگیری از سوء استفاده و گرانفروشی
برگزار شد.وی ادامه داد :در این نشست تصمیم بر آن
شد تا بخش خصوصی به منظور جلوگیری از وارد شدن
فشار به مردم ،مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را
تامین کرده و واحدهای تولیدی هم با توجه به شرایط
فعلی انصاف را در حق مردم رعایت کنند .حشمتی

با تاکید بر اینکه کمفروشی و گرانفروشی جرم است
افزود :دادستان کل کشور بر لزوم برخورد قاطع
دستگاههای نظارتی ،سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات با مقولههای
کمفروشی و گرانفروشی تاکید دارند .این موضوع در
جلسه مذکور حضورا تذکر داده شد و به زودی کتبا هم
ابالغ خواهد شد.
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سرمقاله
ُسر خوردم دیگه!

مجتبی هاشمی

حاال ديگه وقتی هشتم آذر ميری
سراغ احمدرضا ،منتظر حرف جديد يا
اتفاق خاصی نيستی .بعد از بيست سال
چه حرف جدیدی ممکنه مونده باشه برای
گفتن؟ هيچی .هشتم آذرماه سراغ عابدزاده
رفتن ،ديگه حتی اسمش مصاحبه نيست.
مثل عيدها پيش پدر و مادر رفتنه .حرفها
همهاش تكراريه ولي نميشه كه نرفت .اين
يه رسمه .يه جور تجليله.
برای من يک نفر اما ،از چهار ساعتی
كه تو خونه احمدآقا بوديم يه لحظه خيلی
بيشتر چسبيد به تنم .و موند .اونجایی كه
من برای صدمين بار توی عمرم گفتم اون
گلی كه از هاشمینسب خوردی ...اونم
برای صدمين بار جواب دادُ :سر خوردم...
اما اين دفعه «سر خوردم» رو يه جور
خاصی گفت .يا الاقل من فكر كردم يه جور
ديگه گفت .كاش میتونستم بهتون بگم
چهجوری .كاش اين متن ،صدا داشت .من
آخه چجوری منتقل كنم اون همه حس
بیخيالی و القيدی رو كه توی تلفظ اين
دو كلمه بود؟
«سر خوردم ديگه »...مثال اگه
گفتُ :
بخوام بزنم يه جورایی مثل علی عابدينی
وقتي به هامون میگفت« :خوشبخت...
اميدوار ...بدبخت ...نااميد ...ديگه چه فرقی
میكنه »...لحناش يک جوری بود كه
خاطرهی اون گل رو با تمام حاشيههاش از
توی ذهن من شيفتديليت كرد و برد .من
اون سالها هزار بار توی ذهنم صحنهی اون
گل رو مرور كردم .صد بار دربارهاش نوشتم.
يک بار به خود احمدآقا هم نشون دادم كه
نوشته بودم« :ای كاش هشتادوپنج دقيقه
هر چه دلت میخواست ُسر میخوردی
نفرينی هشتادوپنج را محكم
اما دقيقهی
ِ
میايستادی »...و حاال كنج آپارتمانی در
متلقو ،روبهروی دريایی كه از طبقه نهم
عظمتش بيشتر از هميشه بود و ما پيشش
ريزتر از هميشه؛ مرد ُسرخوردهی داستان
با لحن يگانهاش داشت شيرفهمام ميكرد
كه همه آنچه روزی در حد مرگ اهميت
داشت ،حاال چقدر میتواند بیاهميت
باشد .كه همهی آن توی سر زدنها و
حرص خوردنها ،بردنها و باختنها ،تاريخ
مصرفشان تمام شده و رفته .انگار همه
زندگی يک تكه آدامس بوده از همانها كه
احمدرضا را توی دروازه سرگرم میكردند.
تهش يا بايد تف كنی يا قورت بدی .همين.
حتي اگر منظور احمدآقا هم اين
نبوده باشه ،من ترجيح ميدم اينطوری
بردارمش .من از ميان احمدرضای گلر،
احمدرضای مربي ،احمدرضای سوپراستار و
احمدرضای سوژهی گفتوگو ،ترجيحم اين
است كه احمدرضای عارف را برای خودم
بردارم .حتی اگر چنين احمدرضایی اصال
وجود خارجی نداشته باشد.

