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خبرى از گوشت یخ زده نیست
در چنــد هفته اخيــر به خاطــر باالرفتن 
قيمت گوشت، گوشــت يخی تنظيم بازاری 
در فروشــگاه ها و ميادين ميوه و تره بار شهرها 
توزيع می شد که حاال خبر می رسد توزيع آن 
متوقف شده اســت. خبرآنالين در اين مورد 
نوشته: «اين گوشــت های يخی که به گوشت 
برزيلی معروف هستند، با قيمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ 
تومان تا ۲۹ هزار تومان توزيع می شد که بدون 
هيچ توضيحی، توزيع  آن متوقف شده است.» 
برخی می گويند به علت ذخيره سازی اين توزيع 
متوقف شده است و برخی هم خبر از برنامه های 
ديگری می دهند که  دولــت برای تنظيم بازار 

گوشت در نظر دارد.
 

 

که  زير  اينفوگرافــی 
ايسنا  توسط خبرگزاری 
تهيه شــده، به جزييات 
عيدی و دستمزد ۱۰ سال 
ايرانی  کارگران  گذشته 
مقايسه  است.  پرداخته 
رقم عيدی و دســتمزد 
۱۰ ســال  طی  کارگران 
گذشته نشان می دهد با 
وجود آن که اين رقم در 
 سال ۱۳۸۷ چندان قابل 
توجه نيست، اما از اثرات 
اقتصادی  وضــع  امروز 
کمتری  تأثير  کشــور، 

پذيرفته است. 

نگاهى به عیدى کارگران در 10 سال اخیر 

گزارش تصویرى

وکيليــان|  آيــت 
تعــدادی از نماينــدگان 
حــال  در  مجلــس 
جمــع آوری امضــا برای 
استيضاح رئيس جمهوری 
هســتند. در جلسه علنی 
ديروز مجلس و در جريان 
بررســی بودجــه  ســال 
۹۸،  مجتبــی ذوالنور از 
عناصــر جبهــه پايداری 
در حال جمــع آوری امضا 
از نماينــدگان برای تهيه 

طرح اســتيضاح رئيس جمهوری بود. قبال اين طرح 
از ســوی تعدادی از نمايندگان تهيه و تدوين شده 
بود، اما بنا به داليلی برخــی نمايندگان از پيگيری 
آن دست کشــيدند؛ اين اتفاق مربوط به شهريورماه 
بود کــه در آن زمان ذوالنور گفت که «با هشــدار و 
توبيخــی که روحانــی از مجلس گرفــت کارهايی 
انجام خواهد شــد». اما ظاهرا کارهــای ديگری در 
حال انجام اســت، مانند کار ديروز مجلس که خود 
ذوالنــور آن را نمايندگی می کرد. اکنــون نيز اين 
نماينده مجلس که از مخالفان سفت و سخت دولت 
است، طرح استيضاح روحانی را با محورهايی چون 
برخورد با بيکاری، سوء مديريت در کنترل بازار ارز، 
وارد آمدن خســارت به منافع ملی و ســوءمديريت 
در کنتــرل قيمت کاالهــا عملياتی کرده اســت. 
طبق اخبار رســيده از ســوی مجلس، فقط ٩ نفر از 
نمايندگان حاضر به امضای اين طرح شدند. ناگفته 
نماند مجتبی ذوالنــور به عنوان نماينده پارلمانی در 
شرايطی به دنبال اســتيضاح رئيس جمهوری است 
که رهبر معظــم انقالب اخيرا با اشــاره به اختالف 
ســليقه های موجود در کشــور و در دعوت از مردم 
برای حضور در راهپيمايــی ۲۲ بهمن تأکيد کردند 
که در شــرايطی که پــای انقالب و نظــام به ميان 
می آيد، همــه  اختالف هــا بايد رنگ ببــازد و همه 
در کنــار هم به ميــدان آيند. رهبــر معظم انقالب 
همچنين بارها توصيه به حمايت از دولت در شرايط 
بحرانی مناســبات منطقه ای و جهانی کرده اســت 
اما گــوش مدعيان واليتمدار بدهکار اين ســخنان

نبوده است. 
سليقه شخصی يا موقعيت ناشناسی

همزمان سيدحســين نقوی حسينی، سخنگوی 
فراکســيون واليی مجلس نيز در ايــن مورد گفت: 
«برخــی از نمايندگان اســتيضاح رئيس جمهوری 
را در ۱۴ محــور کليد زده اند که ايــن موضوع اصال 
ارتباطی با فراکســيون واليی نــدارد.» او در ادامه 
افــزود: «موضوع اســتيضاح رئيس جمهــوری در 
فراکســيون واليی مطرح نشــده اســت و تصميم 
فراکسيونی نيســت، بلکه تعدادی از نمايندگان بنا 

به تصميم شخصی خود اين کار را انجام داده اند.»

در فراکسيون واليی 
هم اتفاق نظر
وجود ندارد 

يک عضو هيأت رئيســه 
مجلس  اميد  فراکســيون 
دربــاره طرح اســتيضاح 
رئيس جمهــوری گفته که 
«طرح بــه هيأت رئيســه 
نرفته است.» رضا انصاری 
دربــاره طرح اســتيضاح 
رئيس جمهــوری گفــت: 
«طرح بــه هيأت رئيســه 
نرفته و تعداد اندکــی از نمايندگان از امضاکنندگان 
آن هستند.» او درباره خبر تالش برخی نمايندگان 
برای طرح اســتيضاح رئيس جمهــوری بيان کرده 
اســت: «اين موضوع از جانب چنــد نماينده مطرح 
شده و پيگير آن هستند. طرح به هيأت رئيسه نرفته 
است. با توجه به شــرايطی که درحال حاضر داريم و 
فشارهايی که دشــمنان بر مردم می آورند، بيشتر از 
هر چيزی نياز به اتحاد و انســجام داريم و استيضاح 
رئيس جمهوری در ايــن مقطع زمانی به هيچ عنوان 
به مصلحت نظام و کشــور نيســت.» ايــن نماينده 
مجلس در ادامه اظهار کرده که «برداشــت بنده اين 
اســت که در مجلس هم بيشــتر همين نگاه حاکم 
است. تا آن جا که من اطالع دارم در خود فراکسيون 
واليی هم روی اين موضوع اتفاق نظر وجود ندارد و 
در درون خود فراکســيون هم اختالف نظر هايی در 

اين موضوع است.»
پايداری و واليی عليه روحانی

برخی از نمايندگان عضو فراکسيون واليی مجلس 
و تمامی نمايندگان عضو جبهه پايداری از مواضع و 
اقدامات ضد دولتی خود کوتاه نمی آيند و همچنان 
دو محور « کشــاندن وزرای دولت به مجلس و دادن 
کارت های رنگی» و «اســتيضاح رئيس جمهوری» 
را در ســرلوحه اعمال پارلمانی خود قــرار داده اند. 
مجتبی ذوالنــور که در اســفند ۱۳۹۴ توانســت 
به عنــوان نماينده مــردم قم به مجلــس راه يابد و 
به عنوان يک عضو کميسيون امنيت ملی و سياست 
خارجی مجلس اين حق را برای خود قايل شد که در 
امور مختلف عرصه سياست خارجی کشور اقدام به 
موضعگيری کند. او و دوستانش در اين سال ها بعضا 
با زدن اتهام هايی چون همســويی با غرب و آمريکا 
يا فتنه گر توانســته اند ديگر رقبا را از صحنه سياسی 
کشــور حذف يا حضورشــان را کمرنگ کنند. بايد 
توجه داشــته باشيم که در شــرايط فعلی و با توجه 
به وضعيت موجود کشــور توصيه های رهبر معظم 
انقالب را بايد فصل الخطاب قــرار داد و با همياری و 
همکاری همگانی برای حل مشــکالت کشور همت 
گماشــت و از پرداختن به حاشــيه های وقت گير و 

بی حاصل پرهيز کرد.

اتفاق

قرار بود مراسم تشــييع پيکر دكتر 
پوران شريعت رضوی، همسر دکتر علی 
شريعتی صبح روز گذشته از حسينيه 
ارشــاد به سمت مزار شــهدای ۱۶ آذر 
امامزاده عبداهللا (ابن بابويه) برگزار شود، 
اما درهای حســينيه ارشاد باز نشد و از 
برگزاری مراسم تشييع پوران شريعت 
رضوی در حسينيه ارشاد ممانعت شد. 
عده بســياری از مردم پشــت درهای 
بسته حسينيه ارشــاد که شهرتش را 
وامدار ســخنرانی های دکتر شريعتی 
پيش از انقالب است، در انتظار برگزاری 
مراسم ماندند تا درها باز شود و بتوانند 
نماز ميــت را آن جا برگــزار کنند اما 
نشــد. اين موضوع باعث شد تا احسان 
شريعتی، فرزند دکتر شريعتی نسبت به 
بسته ماندن درها لب به اعتراض بگشايد 
و با اشــاره به ســخنان پدرش بگويد: 
«ارشاد ساختمان نيست و يک جنبش 
اســت. اگر اين جا را انتخــاب کرديم و 
امروز می گويند حق ورود نداريد، شرم 
بر ما.» مردم در واکنش به حاشيه پيش 
آمده شــعار درود بر شريعتی سر دادند 
و ســرود  ای ايران را زمزمه کردند. پس 
از آن احسان شريعتی از مردم خواست 
نماز ميــت را در خيابــان بخوانند «در 
خيابان شــريعتی نمــاز می گزاريم و 
مراســم را برگزار خواهيم کرد». به اين 
ترتيب نماز ميت در پيــاده رو و در برابر 

حسينيه ارشاد برگزار شد.  
حاشيه های برگزاری اين مراسم آن قدر 
زياد بود که عيسی فرهادی، فرماندار تهران 
به آن واکنش نشــان داد و گفت: «مجوز 

تشييع پيکر پوران شريعت رضوی همسر 
دکتر شريعتی از حسينيه ارشاد صادر شده 
بود و نيروی انتظامی نيز همکاری الزم را 
در اين زمينه داشــته است اما متوليان و 
خانواده مرحوم بايد به منظور انجام مراسم 
هماهنگی هــای الزم را بــا هيأت امنای 
مسجد انجام می دادند که اين کار صورت 
نگرفته بود.» به گفته او برگزاری مراسم در 
مسجد، بازشدن درها و ساير امور نيازمند 
هماهنگی با هيأت امنای مسجد بود که 
بايد از طرف متوليان مراســم يا خانواده 
متوفی انجام می شد اما ظاهرا اين اقدامات 
انجام نشده است. «مجوز انجام مراسم از 
آن محل و نيز همکاری نيروی انتظامی 
صادر شــده بود و مامــوران پليس نيز 

همکاری الزم را داشته اند.»
آذر منصــوری، فعال سياســی هم در 
واکنش به اين اتفاق نوشت:   «درخيابان 
طويلی که نام شريعتی را روی آن نهاده اند 
و حســينيه ای که هويتش با شــريعتی 
عجين شــده اســت؛ چه زشــت که دِر 
حسينيه ارشاد برای مراسم تشييع پيکر 
پوران شــريعت رضوی همسر دکتر علی 

شريعتی باز نشد.» 
هاشــم صباغيــان، فعال سياســی و 
وزير کشــور دولت موقت هم اين اتفاق 
را بهانه جويی دانســته و گفت که «بهانه 
 آوردند که بايــد از جای ديگری هم اجازه 
گرفته می شــد؛ در حالی  کــه خانواده 
شريعتی اجازه الزم را برای تشييع گرفته 
بودند و تعجــب دارد  که چرا از تشــييع 
همسر دکتر شريعتی در حسينيه ارشاد 

جلوگيری شد.» 

پشت درهاى بسته حسینیه
مراسم تدفین پوران شریعت رضوى
با حاشیه هاى بسیارى مواجه شد

  تشییع پیکر شهداى حادثه تروریستى سیستان وبلوچستان در اصفهان. (مهر)

  رامبد جــوان، بازیگر، کارگردان و برنامه ســاز ســینما و تلویزیون، صبح امــروز با حضور 
در دفتر ســیدمحمد بطحایى، وزیر آموزش و پرورش به تشــریح چند طرح ابتــکارى با هدف 

افزایش نشاط کودکان و نوجوانان پرداخت. (پانا)

  در یک ســایت داخلى خریدوفروش خودرو در تهران، خودروى «وســت فیلد» به قیمت 
یک میلیارد و 200 میلیون تومان به فروش گذاشته شده! (عصر ایران)

  حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع) به همت خادمان آستان علوى غبارروبى شد. (مشرق)
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محمدجواد ظريف، وزير خارجه کشورمان در کنفرانس امنيتی مونيخ در پاسخ به سوالی مبنی بر اين که 
برخی از کشــورهای اروپايی ازجمله فرانســه معتقدند که ايران بايد در ارتباط با فعاليت های موشکی خود 
به صورت جداگانه با اروپايی ها مذاکره کند، گفت: «آيا ايران بايد مثل مرده دراز بکشد و به همه خواسته ها تن 
بدهد؟» ظريف در ادامه با تأکيد بر اين که من برای راضی کردن آقای لودريان (وزير خارجه فرانسه) کشورم را 
بی دفاع نمی کنم، تا کسانی در منطقه بيايند و مردم ما را بکشند و به آنها آسيب برسانند، گفت: «هنوز مردم 
زيادی در کشور ما هستند که به خاطر سالح های شــيميايی که اروپايی ها در اختيار صدام قرار دادند، اذيت 
هستند. اگر اروپايی ها می خواهند با ما مذاکره کنند، نمی توانند در نقش بازجو عمل کنند و ما را محاکمه کنند.»

محمدجواد ظریف:  

اروپا نمى تواند
در نقش بازجو 

عمل کند

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

اشـیاى بـزرگ یا سـنگین و 
همچنیـن ظروف شیشـه اى ، 
ظروف چینى و سـایر اشـیاى 
شکسـتنى و ظـروف حـاوى 
مـواد خوراکى و شـیمیایى  را 
در قفسـه هاى پاییـن کابینت 

و کمـد قـرار دهید.

روز گذشــته ســاختمان مرکز پشــتيبانی عمليات 
امدادونجات جمعيت هالل احمر با حضور علی اصغر پيوندی، 
رئيس جمعيت هالل احمر و قاســم ســليمانی دشتکی 
استاندار ايالم افتتاح شد. پيوندی در اين مراسم گفت: «ايالم 
به واسطه شرايط خاص اقليمی و همين طور به دليل اين که 
مرکز گذر به عتبات عاليات اســت و حوادث مختلفی که 
در آن رخ می دهد، نيازمند نگاه ويژه ای اســت و افتتاح اين 
مرکز در ايالم امکان برقراری ارتباط ديجيتالی با سراســر 
کشور و حتی خارج از کشور را برطرف می کند. اميدوارم با 
بهره برداری و افتتاح اين مرکز مديريت عمليات بهتری را 
داشته باشيم.» او به پروژه های ديگر اين استان اشاره کرده و 
گفت: «عالوه بر افتتاح اين مرکز کلنگ زنی انبارهای امدادی 
هم انجام می شود که اعتبار آن به صورت کامل تأمين شده و 
در حساب جمعيت هالل احمر استان است. اميدواريم پيش 
از دهه فجر  سال ۹۸ شــاهد افتتاح اين انبارها هم باشيم.» 
قاسم سليمانی دشتکی، استاندار ايالم هم در ادامه گفت: 
«از زحمات هالل احمری ها که در تمام حوادث حضور دارند، 
تشکر می کنم. اين استان شــرايط خاص خودش را دارد و 
انواع حوادث اعم از ســيل، زلزله، رانش زمين و... در آن رخ 

می دهد. از طرف ديگر ما ۴۳۰کيلومتر مرز مشترک با کشور 
عراق داريم و اينها تمهيدات خــاص خودش را می طلبد. 
همچنين اين استان نسبت به بخش های ديگر کشور از نظر 
زيرساخت های جمعيت هالل احمر نيازهای زيادتری دارد 
و با توجه به شرايط ويژه استان، اميدوارم سفر دکتر پيوندی 
با برکت باشــد.» رئيس جمعيت هالل احمر ضمن بازديد 
از ساختمان مرکز جامع توانبخشی ايالم و روند ساخت و 
تکميل آن و همين طور آشيانه امداد هوايی، از دو خودروی 
نجات تيپ ۲ نيــز رونمايی کــرده و در محوطه معاونت 
امدادونجات جمعيت هالل احمر استان، کلنگ ساخت دو 

انبار امدادی نيز زده شد.

با حضور دکتر پیوندى مرکز پشتیبانى عملیات امدادونجات هالل احمر ایالم افتتاح شد

خدمات جدید براى مردم ایالم

مجتبى ذوالنور به بهانه  بیکارى
 و نوسان هاى ارزى، دوباره از  طرح استیضاح روحانى مى گوید

تکاپوى بى سرانجام پایدارى علیه رئیس جمهورى


