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رحیمپور ازغدی :االن کدام احمقی با آمریکا مذاکره میکند؟

رحیمپور ازغدی :مذاکره وسیله
است ،چه مذاکره خادمانه باشد ،چه
مذاکره خائنانه .کسی با کلمه مذاکره

ً
و اصل آن ذاتا مشکلی ندارد ،بستگی
سر
دارد چه کسی با چ ه کسی و بر ِ
چ ه چیزی و چگونه مذاکره کند .آدم

قوی و ملی میتواند مذاکره کند؛ اما
آدم ضعیف و منفعل و ذلیل نمیتواند
مذاکره کند ،چرا که چنین آدمی
نمایندۀ ملت ضعیف است .وی ادامه
سر دفاع از منافع
داد :مذاکره باید بر ِ
و حقوق و عزت کشور باشد و نباید
ج دادن به دشمن و عقبنشینی
برای با 
حقوق و عزت ملت باشد .هدف
مذاکره نیز باید دفاع از استقالل کشور
باشد .رحیمپور ازغدی ادامه داد :ما
بعد از این مذاکره بیشتر از چهل سال
قبل تحریم شدیم .کشورهای اروپایی
نیز در بیشترشدن تحریمها در تالش
هستند و هدفشان این است که ایران
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کشتیگیر آذربایجانی مدالهایش را به موزه امام رضا تقدیم میکند

را وادار کنند به غلط کردن بیفتد و از
رسیدن به اهدافش بازبماند .میتوان
گفت :برجام یک دوره برای تجربه
بود که ایران صدمات اقتصادی زیادی
در آن دید و تنها نکته مثبتی که داشت
این بود که نسل جوان االن متوجه
شده است که نمیتوان به آمریکا
اعتماد کرد و دیگر تا پنجاه سال آینده
نسل جوان متوجه این بیاعتمادی
شد .حسن رحیمپور در پایان گفت:
االن کدام احمقی با آمریکا مذاکره
میکند؟ چ ه کسی االن میتواند از
خوشبینی نسبت به آمریکا صحبت
کند؟

ُ
جبرئیل حسناف کشتیگیر سرشناس تیم ملی جمهوری آذربایجان که برای حضور در لیگ برتر کشتی آزاد به تیم «تا
ثبت جهانی توس» مشهد پیوسته است ،از تصمیمش برای اهدای  ۵مدال قهرمانی جهانی و برنز المپیک خود به موزه
آستان قدس رضوی خبر داد.
این برای نخستینبار است که یک ورزشکار خارجی مدالهای جهانی خود را به موزه آستان قدس رضوی (ع) اهدا
ُ
خواهد کرد .جبرئیل حسناف در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس ،درباره انگیزهاش از حضور در لیگ
ایران و پیوستن به تیم توس گفت :پیشنهادهای مختلفی از تیمهای دیگر داشتم ،اما به خاطر ارادت و عالقه قلبیام به
امام رضا (ع) نماینده مشهد را انتخاب کردم.
وی درخصوص تصمیمش مبنی بر اهدای مدالهای جهانی و المپیکش گفت :همان طور که گفتم ارادت قلبی زیادی
به امام رضا (ع) دارم.
من شیعه هستم و اهل بیت را دوست دارم .به همین دلیل تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم .البته شنیدهام که تا به حال
هیچ ورزشکار خارجی چنین کاری انجام نداده است/ .فارس

مرکز پژوهشها :زبان چینی در مدارس تدریس شود

چه کسانی مالیات کافی پرداخت نمیکنند؟
راغفر ،کارشناس اقتصاد :برای از
بین بردن شکاف طبقاتی و رانت
جویی و داللی در عرصه اقتصاد،
الزم است ابزارهای مالیاتی
کارآمد شود؛ به عبارت دیگر در
حال حاضر بخش مهمی از فشار
مالیاتی بر عهده تولیدکنندگان و
نیروی کار است ،در حالی که باید
مصرفکنندگان کاالهای لوکس
و دالالنی که بیزحمت به ثروت
میرسند ،مهمترین هدف مالیات
گیرندگان باشند .برآوردها حاکی از

آن است در سال گذشته که کشور
شدیدا زیر فشار ارزی قرار داشت،
 ۲۰شرکت خصولتی ایرانی سود
خالصی معادل  ۷۶هزار میلیارد
تومان را داشتهاند و این سودها
بدون رانت انرژی ارزان و رایگان
عملی نبوده است .به بیان دیگر،
 ۲۰شرکت خصولتی با بهره مندی
از رانت نهادها و منابع ارزان و با
افزایش همزمان قیمت ارز  ۷۶هزار
میلیارد تومان سود گرفتهاند ،ولی
مالیات کافی را نمیپردازند.

ماجرای همسایه عصبانی که با پنچر کردن چهار چرخ آمبوالنس ،باعث مرگ بیمار شد
معاون عملیات اورژانس تهران
درباره اخباری مبنی بر فوت بیمار
قلبی پس از پنچر کردن آمبوالنس
توسط همسایه بیمار ،توضیح
داد :همراهان بیمار حین رسیدن
تکنسینهای اورژانس ،اضطراب
زیادی داشتند که با توجه به
حساسیت موضوع ،آمبوالنس مقابل
پارکینگ منزل همسایه مقابل ،پارک
شد .در این حین ،همسایه ضمن

فحاشی ،با یک قمه به همراه بیمار
و خودروی آمبوالنس حملهور شده
و چهار الستیک خودروی آمبوالنس
را پنچر کرد.
طوالنی شدن روند انتقال به دلیل
اتفاقات به وجود آمده ،در مرگ بیمار
مؤثر بوده است.اورژانس تهران نیز با
توجه به خسارات وارده به خودروی
آمبوالنس ،از آن شخص شکایت
کرد/ .ایسنا

تورمسوئیس
منفی شد

وزارت کشور :لیست سیاه
سخرنانینداریم
معاون سیاسی وزیر و رییس ستاد انتخابات
کشور گفت :تا این ساعت هیچ فهرستی تحت
عنوان لیست سیاه سخنرانی موضوعیت نداشته
است.
جمال عرف یکشنبه شب در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا بیان کرد:
لیست و فهرستی مبنی بر ممنوعیت افراد برای سخنرانی نداریم و اگر از سخنرانی
فردی در یک مجموعه جلوگیری شد به عنوان مثال در دانشگاه باید از مکانیزم
هیات نظارت برای دفاع از حق خود استفاده کند .رییس ستاد انتخابات کشور
اظهار داشت :وزارت کشور سعی دارد در کمیسیون ماده  ۱۰احزاب تمامی
راههای قانونی را در پیش رو بگذارد تا میزان لغو سخنرانیها به حداقل ممکن
برسد.
عرف درباره انتخابات الکترونیکی اظهار داشت :فرایند انتخابات شامل چند
مرحله از جمله احراز هویتها ،اخذ رای ،صندوق و شمارش آرا است که مرحله
نخست آن به طور حتم الکترونیکی برگزار میشود.

برای نخستین بار از سال  ۲۰۱۶نرخ تورم در
سوئیس منفی شد.به گزارش ایسنا به نقل از
تریدینگ اکونومیکس ،متوسط نرخ تورم سوئیس در
دوازده ماه منتهی به اکتبر به منفی ۰.۳درصد رسیده است که
 ۰.۴درصد کمتر از نرخ تورم ثبت شده برای دوره منتهی به ماه قبل و ۰.۳درصد کمتر
از نرخ تورم پیشبینی شده قبلی برای این کشور محسوب میشود.تورم منفی ۰.۳
درصدی که پایینترین تورم ثبت شده در سوئیس از نوامبر  ۲۰۱۶تاکنون محسوب
میشود بیش از همه تحت تاثیر کاهش قیمت در بخشهای مسکن ،مواد غذایی و
حمل و نقل قرار گرفته است .طی این مدت کمترین تورم مربوط به آموزش و فرهنگ و
هم چنین مواد غذایی و نوشیدنی هر دو با تورم منفی  ۱.۲درصدی بوده است و حمل
و نقل با تورم منفی یک درصدی و مراقبتهای درمانی با تورم منفی  ۰.۶درصدی در
ردههای بعدی قرار گرفته اند .تورم در بخش انرژی نیز منفی  ۰.۳دصرد اندازه گیری
شده است .تورم تنها در دو بخش خدمات و رستوران و هتلداری مثبت بوده و به تریتب
 ۱.۳درصد و  ۰.۵درصد اندازهگیری شده است.

توصیهرئیسیبرایبرخوردبامراکززیرزمینیسقطجنین
رئیس قوه قضاییه ،تعامل جدی با
دولت ،مجلس و سایر دستگاهها
را راهبرد جدی قوه قضاییه دانست
و گفت :تعامل با دولت ،مجلس و
دستگاهها راهکار اصلی برون رفت از
مشکالت کشور است و ما همه قوا،
نهادها ،رسانهها و دغدغهمندان کشور
را در مسیر مبارزه با فساد در کنار خود
میدانیم.
به گزارش میزان ،رئیس قوه قضاییه با
بیان اینکه فهرست خباثتهای آمریکا
در منطقه و جهان ،طوماری بلندباال
است ،ادامه داد ۱۳ :آبان ،نماد و نمود
استکبارستیزی امت اسالمی و نشان
دهنده ماندگاری این پرچم در همه
نسلها و عصرهاست؛ چنانکه امروز
دانش آموزان ،دانشجویان و نسلهای
سوم ،چهارم و پنجم انقالب روز به
روز با این فرهنگ آشناتر میشوند تا ان
شاءالله در مواقع الزم ،با زمان شناسی
خود ،عکس العملهای درخور نشان
دهند و در صحنه حضور یابند .آیت
الله رئیسی ،جمهوری اسالمی را
الگویی موفق از چهل سال حکومت
داری و سیاست ورزی بدون آمریکا

برای مردم و دولتهای منطقه و جهان
توصیف کرد و یادآور شد :امروز
علیرغم جنگ سنگین اقتصادی،
سیاسی ،روانی و اقتصادی دشمن علیه
ملت ایران ،به لطف خدا جمهوری
اسالمی با ابتنا به ارزشهای اسالمی،
خواست مردم و رهبریهای حکیمانه
رهبر معظم انقالب در مسیر تعالی و
پیشرفت خود به پیش میرود .رئیس
قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان
خود با اشاره به انتشار گزارش گزارشگر
حقوق بشر ایران ،تاکید کرد :ما در
چهار دهه گذشته بارها اعالم کرده
ایم که حکومتمان مبتنی بر شریعت
است و در خصوص آنچه مربوط به
اجرای احکام الهی در بحث کیفرها
و مجازاتهاست ،با هیچ فرد و نهادی
سخن و بحث نداریم.
در قوه قضاییه نیز شرع انور ،مبنای
اصلی کار است و تعجب میکنم فردی
که مسلمان است ،بدون توجه به آیات،
روایات و سنت نبوی ،مطالبی را تدوین
کرده و توجه ندارد که ما به هیچ عنوان
از مبنای دینی خود دست برنمی داریم.
آیت الله رئیسی افزود :نکته دوم این

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی ضمن بررسی کارشناسی ابعاد طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی
در نظام آموزش هماهنگی پیشنهاد رد کلیات این طرح را داده و همچنین خواستار امکان آموزش زبان
چینی در مدارس شده است .به گزارش ایسنا ،مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی کارشناسی
طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش هماهنگی کشور پرداخته است .در چکیده این گزارش
اشاره شده که نتیجه این طرح رشد بی رویه موسسات آموزشهای زبان خارجی ،کاهش عدالت آموزشی
از حیث عدم امکان دسترسی دانش آموزان مناطق محروم و همچنین امکان ایجاد چالشهای امنیتی از
حیث ورود کنسرسیومهای خارجی به نظام آموزشی کشور خواهد بود .همچنین در حال حاضر براساس
سند تحول بنیادین امکان ارائه آموزش زبانهای خارجی فرانسه ،آلمانی ،اسپانیولی ،ایتالیایی و روسی در
مدارس وجود دارد .به همین دلیل رفع کلیات این طرح پیشنهاد میشود .مرکز پژوهشهای مجلس در
جمع بندی گزارش خود تاکید کرده که الزم است آموزش زبان خارجی به خصوص تنوع در این آموزش
در مدارس وجود داشته باشد ،ولی نه بدان معنا که آموزش به آموزشگاههای آزاد خارج از مدارس واگذار
شود .همچنین در این گزارش آمده با وجودی که تقویت آموزش زبان خارجی یکی از اهداف طرح است،
اما این هدف با این طرح محقق نمیشود؛ لذا پیشنهاد میشود که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری
در خصوص آموزش زبان کشورهای پیشرفته شرقی از یک سو و افزایش تعامالت تجاری ایران با کشور
چین شورای عالی آموزش و پرورش امکان آموزش زبان چینی در مدارس را در کنار سایر زبانهای پنج
گانه غیر انگلیسی تصویب کند.

است که بخش جدی این گزارشها از
منابع ناسالم و معاند با نظام جمهوری
اسالمی دریافت شده است که
گزارشهایی کامال غلط و بی مبناست.
چنین گزارشهایی باید براساس
اطالعات معتبر و از منابع رسمی و
مورد تایید باشد .البته این گزارش مورد
توجه نخواهد بود ،زیرا بر اساس حقد و
کینه نسبت به جمهوری اسالمی تنظیم
شده است ،اما به هر حال هر اطالعاتی
برای تنظیم گزارش در زمینه حقوق بشر
باید از ستاد حقوق بشر و منابع رسمی
اخذ شود ،نه گروههای معاند .رئیس
قوه قضاییه در ادامه این جلسه ،راهبرد
جدی دستگاه قضایی را تعامل با قوا
عنوان کرد و گفت :امروز همکاری و
تعامل را یکی از راهبردهای جدی و
تنها راه برون رفت از مشکالت ،رونق
تولید ،مبارزه با فساد و ساماندهی امور
میدانیم.
آیت الله رئیسی تصریح کرد :همه
اقدامات ما و جراحیهای قضایی
در جهت تداوم سالمت نظام اداری
کشور ،صیانت از دولتمردان و حمایت
از خدمتگزاران به مردم است .طبعا

ممکن است این اقدامات ابتدا مثل
یک دارو در کام برخی افراد تلخ
بیاید ،اما نهایتا تبدیل به سالمت نظام
اداری کشور میشود .بر همین مبنا،
امروز دولت ،مجلس ،دستگاهها و
همه دغدغهمندان ارزشهای انقالب
و پیشرفت کشور را در مسیر مبارزه
با فساد در کنار خود میبینیم و تاکید
میکنیم که مبارزه با فساد ،اصالح
امور و سالمت اداری در ذات انقالب
اسالمی است؛ لذا هیچگونه ناسالمتی
و فساد ،زیبنده نظام نیست و هیچکس
نباید آن را بپذیرد.رئیس قوه قضاییه در
بخش دیگری از سخنان خود با تاکید
بر اینکه هیچ پروندهای جز مواردی
که شأن پرونده اقتضا میکند ،در
دستگاه قضایی نباید بدون تعیین زمان
رسیدگی بماند ،اظهار کرد :نباید به
نتیجه رسیدن پروندهها به گذشت
زمان سپرده شود بلکه باید مدت زمان
رسیدگی به یک پرونده و به سرانجام
رسیدن آن تعیین شود و برای خود
قاضی مشخص باشد .این امر عالوه
بر افزایش رضایتمندی مردم میتواند از
اطاله دادرسی نیز جلوگیری کند.

ترویج چند همرسی بنیان خانواده
را سست میکند
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ترویج
چند همسری را باعث سست شدن بنیان
خانوادهها دانست و تاکید کرد که به جای ترویج
چند همسری مشکالت اشتغال جوانان را حل کنید تا

آنها بتوانند ازدواج کنند.
به گزارش ایسنا محمدرضا بادامچی در واکنش به ترویج چند همسری در
برنامهای در صدا و سیما و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی با همین موضوع
گفت :چند همسری در فرهنگ و عرف جامعه ما وجود ندارد ،اگر کسی دو همسر
هم داشته باشد احتماال به دلیل شرایط اضطراری همچون مریضی و یا بچه دار
نشدن رخ داده که این اتفاقات هم به ندرت مشاهده میشود .وی افزود :برگزاری
کارگاه آموزشی با هدف ترویج چند همسری تنها باعث از بین رفتن قبح موضوع
در جامعه و ناپایدار کردن سالمت خانواده میشود .حتی امکان دارد که برخی
از افراد با این گونه تبلیغات به این موضوع روی آورده که نتیجه آن از هم پاشیدن
خانواده خواهد شد.

ایران

حیدری :پرسپولیس  Nبرابر تراکتور
هوادار دارد
سپهر حیدری در خصوص
اینکه زنوزی مدعی شده تراکتور
پرهوادارترین تیم آسیاست ،افزود:
ببینید تراکتور تیم قابل احترامی
است و هواداران پرشوری هم در بین
آذریزبانان دارد ،اما قطعا پرسپولیس
و بعد از آن استقالل پرطرفدارترین
تیمهای ایران و آسیا هستند .در اینکه
در شهرهای آذریزبان تیم تراکتور
هوادار دارد شکی نیست ،ولی
تماشاگران و هواداران پرسپولیس اصال
قابل مقایسه با هواداران تراکتور نیستند.
نمیدانم برای حرفم چه عددی را مثال
بزنم ،اما مطمئنا پرسپولیس  Nبرابر
نسبت به تراکتور هواداران بیشتری دارد
که اصال قابل مقایسه نیستند .تراکتور
و هوادارانش قابل احترام هستند ،اما
از نظر تعداد هوادار ابتدا پرسپولیس و
بعد استقالل میتوانند مدعی پرهوادار
بودن باشند.

دستگیری هفت متاشاگر دیدار
تراکتور و استقالل

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور
از دستگیری  ۷تماشاگر بازی تراکتور
استقالل خبر داد .حسین ذوالفقاری،
معاون امنیت انتظامی وزارت کشور
در حاشیه جلسه ستاد اربعین در جمع
خبرنگاران درباره رسیدگی به شعارهای
غیر فوتبالی برخی تماشاگران بازی
استقالل و تراکتور در هفته نهم
مسابقات لیگ برتر اظهار کرد۷ :
نفر تاکنون بازداشت شدهاند که آنها
حرکت خارج از عرف فوتبال انجام
دادند که البته تعدادشان هم خیلی کم
بود .وی ادامه داد :دستگاه اطالعاتی
انتظامی و قضایی هم پیگیر  ۴-۳نفری
هستند که آنجا مطلبی نوشته بودند.

چین میلیاردها دالر از تولیدات
آمریکا را تحریم میکند

سی سی تی وی تلویزیون دولتی چین
روز یکشنبه گزارش کرد ،منازعه دو
کشور درباره قوانین ضد دامپینگ که
آمریکا به اجرا گذاشته بود ،از سال
 ۲۰۱۳میالدی شروع شد ،اما روز
شنبه پس از یک دوره طوالنی سازمان
تجارت جهانی اعالم کرد چین
میتواند تا میزان  ۳میلیارد و ۶۰۰
میلیون دالر از کاالهای آمریکایی
را تحریم و مشمول تعرفه کند .این
پیروزی برای چین در شرایطی به دست
میآید که این کشور هم اکنون درگیر
یک منازعه بزرگ تجاری با آمریکاست
و این رأی میتواند تالشهای طرفین
را برای رسیدن به یک توافق برای پایان
این مناقشه را تحت تأثیرات منفی قرار
دهد/ .ایرنا

قاضیپور از حواشی ایجاد شده
بازی تراکتورسازی و استقالل
عذرخواهی کرد
نادر قاضی پور در ادامه جلسه علنی
امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسالمی
در تذکری در خصوص برخی حواشی
بازی روز پنج شنبه تیمهای تراکتورسازی
تبریز – استقالل تهران ،گفت :حقیر به
عنوان یک فرد آذری توهین به قومیتها
و خانواده معظم شهدا در مسابقات
فوتبال را محکوم میکنم و از خانواده
شهدا و رسول خطیبی برادر دو شهید
عذرخواهی میکنم .نماینده ارومیه
افزود :از هواداران تیمها بخصوص تیم
محبوبآذربایجانتراکتورمیخواهیمبه
هیچ وجه به قومیتها ،فارسها ،کردها
و گیلکها توهین نکنند .آنها عزیز ما
هستند و در این مقطع زمانی همه باید
سرباز والیت و مطیع امر رهبر باشیم.

