وزیر خارجه
مجلس را قانع کرد

ظریف :ترامپ باید برجام را ترکمانچای بنامد نه شما!
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هربامداد در سراسر کشور
با تایید و ابالغ ستاد تنظیم بازار صورت خواهد گرفت

بازار داغ کلیپ معلمان!

قانونی شدن
افزایش قیمت خودرو!

این روزها همزمان ویدئوهای بسیاری از نحوه مواجهه معلمان با
دانشآموزان در فضای مجازی دست به دست میشود؛ از معلمی که
برای دانشآموزانش در مناطق محروم فداکاری میکند و معلمی که با
شگردی جدید و بدیع ،دانشآموزان خود را تنبیه مینماید

6
سهشنبه  9بهمن 1397

واکنشهابهسخنانوزیرکشاورزی
درموردگرانیگوشت

حجتی حقیقت را
نباید میگفت؟

5

بهدنبالاظهاراتاخیرمطرحشده

سه سوال
از حسن عباسی

قیمت :استان تهران و البرز  2000تومان | سایر استانها 1000 :تومان

سرمقاله

مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام فاش کرد
برخی اعضا در مورد بررسی پالرمو تحت فشار تندروها هستند

لواسان
کجاست؟

در حاشیه درخواست یک نماینده مجلس برای ساخت مجسمه طالیی دو مدیر

پیامکتهدیدآمیز

معدن D19چرا و چگونه واگذار شد؟

مجیدابهری

رفتار شناس

ام��روز به مدد فضای مجازی و ش��بکههای
اجتماعی از گمشدن یک بچه در زیمبابوه تا
جشن تولد پیرمرد ۱۲۰ساله درکنیا و عروسی
دو خرس پاندا در باغ وحش سیدنی بالفاصله
به اطالع مردم جهان از سیبری تا روستاهای
ابهرماوتاشاخآفریقامیرسد.دیگرهیچحادثه
و رخدادی مخفی نمانده و انگار دنیا تبدیل به
یکاطاقشیشهایشدهوهمهیکدیگرراکنترل
میکنند.در این وانفسای انسانیت و شیون بر
محبت؛ عدهای بدون توجه به نکات گفته شده
باز به ظلم وزورگویی و پایمال نمودن حقوق
دیگرانمشغولند.
البته وجدانهای بیدار بعضی از اصحاب رسانه
آنه��ارا به انعکاس و پیگی��ری حقایق وادار
میکند و ب��دون ترس و مالحظات معمول
آنچه را باید بگویند میگویند.

این بار برای اعضای مجمع
مجید انصاری در گفتگو با ایس�نا گفت« :من از بعد جلس�ه روز شنبه
مجم�ع پیامکهایی حتی تهدید به قتل و به تعبیر آنان برخورد خونین
دریاف�ت کردم .ما که بیدی نیس�تیم که با این باده�ا بلرزیم؛ اما من
از دستگاه قضائی و امنیتی کشور میخواهم رسیدگی کنند .این کدام
جریان است که نشس�ته عدهای را تحریک میکند که اعضای مجمع
تشخیص یا نمایندگان را تهدید کنند؟
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2
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اظهارات فالحت پیشه
در مورد روسیه
موضع ایران نیست

یادداشتها

وداع تلخ تیم ملی ایران
از جام ملتهای آسیا

نگاهی
به اقتصاداندونزی

گافهای
نابخشودنی

لغوتحریم
سه شرکت روسی

{

تصویر تماشاگر خردسال ایرانی
پس از پایان بازی

16

2

یادداشت2

با پروژههای نفتی
برخوردسیاسینشود

احمد شیرزاد

فعالسیاسی

موضوع��ی ک��ه اخی��را در خص��وص پافش��اری
اصولگرای��ان بر واگ��ذاری قراردادها و پروژههای
نفتی به برخی ش��رکتهای داخلی مطرح شده
از چند جهت قابل بررسی و تفسیر است .نخست
اینکه به نظر میرس��د وزارت نفت یک مبنای
حرفهای ب��رای واگذاری پروژههای نفتی به افراد
و ش��رکتها دارد که دارای پشتوانه قانونی مجاز
اس��ت به این معنی که قاعدت��ا اگر در واگذاری

16

شاپور کریمی
طرح :آفتاب یزد -محمدصالح رزم حسینی
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اجرای سینمایی «انتظامی»
در شهرفرنگ!
10

جبارآذین

جنسیت ساالری
آکادمیک؟!

بابک خطی

10

خبرآخر
پروژهها  ،قانون رعایت نشده باشد ،یا تخلفی در
مناقصهها یا مزایدهها رخ داده باشد ،روال قانونی
این اس��ت که مرجع مربوط��ه یعنی نمایندگان
مجلس ،از وزیر س��وال کنند و اگر تخلفی محرز
ب��ود تذکر بدهند اما اگر هم��ه چیز مطابق روال
قانون��ی پیش رفت��ه و تخلفی رخ ن��داده نباید
ایرادی به موضوع وارد باشد.
نکت��ه دوم مدیری��ت هزینه اس��ت  .اگر برخی
مدعی هس��تند که افراد یا ش��رکتهای بهتری
میتوانند پروژهها را مدیریت کنند ،باید دید این
ادعا در مقایسه با ورود شرکتهایی که تکنولوژی
باالتری دارند ،چه میزان سود یا ضرر را به کشور
وارد میکند .ممکن اس��ت ش��رکتی با بیشترین

می��زان هدر رفت پول و هزینه گزاف پروژهای را
به س��رانجام برساند و در مقابل شرکتی دیگر به
ازای هر یک دالر هزینهای که در داخل متحمل
هزین��ه آن میش��ویم 10 ،دالر منفعت نصیب
کشور شود.
بدون ش��ک اگر هر س��رمایه گ��ذاری و ورود به
پروژهای به موقع و در زمان خودش باش��د دهها
برابر بازگش��ت س��رمایه طی دورهای کوتاه برای
کشور بهمراه دارد .
نکت��ه س��وم اینک��ه ورود ب��ه اینگون��ه مباحث
جنبه فن��ی و حقوق��ی دارد که ابع��اد آن باید
در کمیس��یونهای تخصص��ی بررس��ی ش��ود و
اینکه گروه سیاس��ی یا رس��انهای خاص بخواهد

به ای��ن موضوع��ات ورود کند چن��دان منطقی
به نظر نمی رسد.
اگ��ر به لحاظ فنی محرز ش��د که یک ش��رکت
داخلی بهتر از یک ش��رکت خارجی میتواند به
پروژهای ورود کند ،قطعا طبق قانون پروژه به آن
شرکت واگذار میش��ود اما باید دقت داشت که
جناحها و رسانههای خاص نباید سرمایه سیاسی
خود را بر روی منافع اقتصادی برخی ش��رکتها
و نهادهای خاص س��وخت کنند و اعتبار خود را
زیر سوال ببرند  ،اگر شرکتهای داخلی توانایی و
حرفی ب��رای گفتن دارند ،طبعا باید از مجاری و
کانالهای قانونی برای رس��یدن به خواستههای
خود ورود کنند.

رئیس انجمن پرورش مرغ گوشتی ،با بیان اینکه
تولید مرغ در کش��ور زیاد است ،گفت :با توجه به
شرایط موجود ،نرخ این کاال تغییری نخواهد کرد.
توگو با مهر با بیان اینکه
محمد یوس��فی در گف 
قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته ،تغییری نکرده
است ،اظهار داشت :به اعتقاد ما نرخ منطقی این
کاال در بازار ،بین ۱۱و نیم تا  ۱۲هزار تومان است.
وی گفت :هم اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده
ب��ه صورت فروش مدتدار ۹۲۰۰ ،تومان اس��ت.
بهگفته یوسفی ،هم اکنون قیمت تمام شده تولید
هر کیلوگرم مرغ زنده ،با  ۱۲درصد س��ود ۸۶۰۰
تومان است.
وی درباره نرخ این کاال برای ایام عید نیز تصریح

ک��رد :قیمت مرغ در ایام عی��د ،در همین حدود
باقی میماند و تفاوت زیادی نخواهد داشت؛ چرا
که تولید این محصول در کشور زیاد است و مثل
گوسفند نیست که ما با کمبود مواجه باشیم.
یوس��فی با اش��اره به اینک��ه از  ۲۲بهمن به بعد
ب��ه دلیل اینکه قدرت خرید م��ردم افزایش پیدا
میکن��د ،تقاضا ب��رای خرید ،ب��اال خواهد رفت،
تصریح کرد :با توجه به شرایط موجود و همچنین
اقدامات ش��رکت پشتیبانی امور دام و توزیع مرغ
منجمد که منجر به اشباع بازار میشود ،احتمال
افزای��ش قیمت مرغ را نمیدهیم و فکر نمیکنم
که قیمت ای��ن کاال در هفتههای آینده تغییری
داشته باشد.
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