خبرسازان
آرش مقدم نیا

تلگرام و اینستاگرام؛ ابزار دشمن هستند!

واردات  300تن ریگ و قلوه سنگ به کشور

براساس آمار گمرک در سال  ۹۶بیش از  ۳۰۱تن قلوه سنگ ،ریگ ،ریگهای صاف و سنگ
چخماق از کش���ورهای مختلف وارد ایران شده است.بر اساس واردات این حجم قلوه سنگ،
ریگ ،ریگهای صاف و سنگ چخماق به کشور ۱۳۴ ،هزار و  ۸۷۸دالر ارز از کشور خارج شد
که بالغ بر  ۴۶۲میلیون و  ۵۹۴هزار و  ۴۴۰تومان در آمار گمرک به ثبت رس���یده است.این
کاال از  ۸کشور جهان از جمله چین ،آلمان ،امارات ،ایتالیا و ...وارد ایران شده است.

جلوي ريخت وپاش در مجلس گرفته شود

رییس سازمان صداوسیما به راهبرد دشمن در بهره گیری از فضای مجازی به ویژه تلگرام و
اینس���تاگرام برای ایجاد فاصله میان نظام و مردم اشاره و اظهار کرد :دشمن با قدرت و توان
رس���انه می خواهد به مردم القاء کند که نظام در جایگاه ضعف قرار دارد ،در حالی که چنین
نیست و باید این مساله به روشنی برای مردم بازگو شود.
وی با اشاره به سابقه ناکامیهای دش���من در مقابله با نظام جمهوری اسالمی ایران گفت:
دشمن می کوشد تا با مدرن ترین ش���یوه مقابله با کشورها که همان استفاده از اینترنت و
فضای مجازی است ،برای اعمال فشار به کشور و مردم استفاده کند که البته با هوشیاری و
اقدام مناسب در این مسیر نیز ناکام خواهد شد.
رییس صدا و سیما با اشاره به ناتوانی آمریکا در وارد کردن فشار طوالنی مدت و جنگ نظامی
علیه کش���ور گفت :باید تالش کنیم تا با روشنگری و تشریح نقشه دشمن ،روحیه مقاومت و
خودباوری را در مردم تقویت کنیم و زمینه شکست فتنه دشمن را فراهم سازیم.

ها خبری مبنی بر حضور تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در
در برخی رس���انه
مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه منتشر شد که حواشی بسیاری را ایجاد کرد .انتشار
این خبر به س���رعت در شبکههای مجازی دست به دست شد و واکنشهای زیادی را در پی
ای
داش���ت و حتی باعث شد ،حجم انبوهی از اعتراضهای مردم متوجه مجلس شود ،به گونه
ک���ه برخی از نمایندگان را مجبور به واکنش کرد و برخی از آنها این خبر را تکذیب کردند و
چنین سفری را منافی با اوضاع کنونی اقتصاد کشور دانستند.
به گزارش تابناک ،حس���ن کامران نماینده اصفهان اظهار داشت :هر نوع سفر غیر ضروری
دارای اشکال است؛ حال این سفر در ارتباط با وزیر باشد یا ارتباطی به ورزش نداشته باشد،
بس���یاری از سفرهایی که نمایندگان مجلس میروند ،الزم نیست و در این سفر هم تنها یک
کنند .این نماینده مجلس در ادامه گفت :وقتی
عده برای اس���تفاده از منافع آن مسافرت می
فقرای ما برای داش���تن یک دفترچه درمانی عاجز هستند و یا وقتی فقیری نان شب برای
خوردن ندارد ،حاکمان نباید ریخت و پاش کنند ،متأس���فانه مجلس ما ریخت و پاشهای
زیادی دارد که یکی از اینها سفرهای خارجی نمایندگان است.
 وی گفت :شما به دفتر من بیایید و اسناد و مدارک را ببینید ،مجلس ما آنقدر ریخت و پاش
دارد که به مس���تراح هم بند کرده است؛ خرج تعمیر یک دستشویی در مجلس  ۲۶میلیون
گرفتید ،میدیدید
تومان شده است ،البته من جلوی آن را گرفته ام .اگر شما عکسی از آن می

قالیباف  ۵۲هزار میلیارد تومان بدهی روی دست
شهرداری گذاشته!
زهرا صدراعظم نوری گفت :درآمد اصلی ش���هر از"شهر فروشی" و تراکم فروشی تامین
شد که در شرایط فعلی سیاست شوراي شهر پنجم و شهرداری برخالف این رویه بنا نهاده
می
شده که هم شورا و هم شهرداری بر مبارزه با شهر فروشی تاکید دارند.
عضو شورای ش���هر تهران ادامه داد :در آغازین روزهای شروع به کار پنجمین دوره شورای
شهر ،این مجموعه خواستار ارائه گزارشی جامع از وضعیت شهرداری تهران طی فرصتی صد
روزه بود که در این مدت ،شهرداری و مدیریت قبلی آن یعنی آقای نجفی قرار بود سندی را
آماده کنند و مجموعه مش���کالت ،راهکارها و مسائل عمده شهر را در سند مزبور گنجانده و
به اعضای شورای شهر تقدیم نمایند.
این سند توسط آقای نجفی به شورا ارائه و مشخص شد که شهرداری تهران بالغ بر  52هزار
ها و افراد مختلف بدهی دارد! در واقع این بدهی
میلی���ارد تومان به بانکها ،پیمانکاران ،پروژه
میراث مدیریت دوازده ساله قبلی ش���هر تهران در دوره قالیباف است که اکنون این بدهی
کالن برای مدیران جدید شهرداری به ارث رسیده است.
هاست که باید به هر نحوی این
مشکل بزرگ ما در شورا و شهرداری حجم بسیار زیاد بدهی
بدهی کالن به طلبکاران ش���هرداری پرداخت شود .از طرفی شهرداری طلبهایی از اشخاص
و ش���رکتها و نهادهای مختلف دارد که باید تالش کنیم با وصول این مطالبات بخش���ی از
مشکالت را حل نماییم .برخی از کس���انی که قراردادهای میلیاردی با شهرداری داشتهاند
شوند ،طبیعتا باید پیگیر وصول این
براس���اس این تعهدات و قراردادها بدهکار محسوب می
مطالبات باشیم.

های مرتب داشت ،اما مجلس یک دفعه تصمیم
که دستشویی قبلی سنگ مرمر و کاش���ی
های سالم را خراب کردند و دستشویی جدید ساختند.
گرفت آن را تعمیر کند .دستش���ویی
االن مجلس هفت طبقه و در هر طبقه دو دستش���ویی دارد که روی هم رفته و با حس���اب
سرانگشتی برای هر دستشویی  ۲۶میلیون هزینه کردهاند که سرجمع آنها میشود چیزی
حدود  ۳۰۰میلیون تومان که خارج از مناقصه به افراد واگذار شده تا ساخته شود.
های مجلس جلوگیری نش���ده و حاکمان ما هنوز س���اده زیست
وی گفت :از ریخت و پاش
نشدهاند و به عبارت دیگر ،جوجه خور از درد اشکنه خور خبر ندارد.
این نماینده مجلس در پاسخ به این که برخی از نمایندگان ادعا میکنند ،با هزینه شخصی
گوییم چرا
ها و مدیران می
هاس���ت .به نماینده
س���فر خواهند کرد ،گفت :این مثل افطاری
گویند :با هزینه شخصی میدهیم ،در حالی
دهید ،این کار خالف قانون است ،می
افطاری می
کنند که آب و برق آن مال
گویند ،چون در سالنی این کار را می
که دروغ میگویند .دروغ می
گویند بروند و در بیرون سالن اجاره کرده و از جیب خودشان
بیت المال است .اگر راست می
هزینه کنند .نماینده اصفهان گفت :اگر نمایندهای میخواهد به روس���یه سفر کند و مسابقه
ببیند و اگر ادعا دارد ،با هزینه شخصی میرود باید بلیت هواپیما ،هزینه خروج ،پول هتل و
های ایاب و ذهاب خود را از جیب خودش بدهد ،نه اینکه برود و خوش بگذراند
هم���ه هزینه
و هتل مجانی استفاده کند بعد هم بگوید با هزینه خود رفته ام.

ایران در بین  ۴۰کشور ،بیشترین زنان بیوه را دارد

مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت رفاه همزمان با روزجهانی زنان بیوه گزارشی از
وضعیت زنان بیوه در ایران و جهان ارائه کرد .روزبه کردونی با اشاره به وضعیت زنان بیوه در ایران
شود ،ایران در بین
های داخلی نیز تایید می
گفت :بر اساس گزارشهای بین المللی که توسط داده
چهل کشور با باالترین تعداد زنان بیوه یعنی بیش از یک میلیون نفر قرار دارد.
وی افزود :همچنین نتایج یک نظرسنجی که در  17کشور توسعه یافته و توسعه نیافته انجام
شده و طی یک خوداظهاری کیفیت برخورد با زنان بیوه در قیاس با سایر زنان مورد سنجش
قرار گرفته اس���ت ،نشان می دهد کره جنوبی و ترکیه در نامطلوب ترین وضعیت و فرانسه و
اندونزی در بهترین وضعیت واقع شده اند.
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