برخالف قیمت صعودی و غیرقابل مهار گوشت
قیمت دخانیات همچنان ارزان است

لطفا به جای پروتئین ،نیکوتین مصرف کنید !
3
هربامداد در سراسر کشور

آفتاب یزد گزارش میدهد

پزشکانیکه
زیر خط فقر هستند

«هوندا »125سوارانیکه
لکسوس فروش شدند

بعد از انتقادها به لکسوسسواری محسن رفیقدوست به عنوان
عضوهیئتامنایبنیادمستضعفین،حسامآشنادرتوئیتیمعنادارنوشت:
چرا از کسانی سخن نمی گویید که روزهای اول با هوندا 125آمدند
ولی امروز لکسوسفروش و مالسازند؟
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رئیس دیوان محاسبات کشور:

بیش از  ۹۸درصد
مدیران
پاک دستاند
2

صدا و سیما
و دیوان محاسبات
حقوق مدیران خود را
اعالم نکردهاند!
علمالهدیتشریحکرد

6

چرا امام خمینی(ره)

به خبرنگار
داخل هواپیما گفت
احساسی ندارم؟

ساز و کار مالی ویژه اتحادیه تحت عنوان «اینستکس»
باالخره ثبت شد

گام اول اروپا
برای حفظ برجام
آفتاب یزد درباره اقــدام اخیر اروپا با هرمیــداس باوند و علیبیگدلی
دو کارشناس بینالملل گفتگو کرده و نظر آنان را در این باره جویا شده است

ثبت ســاز وکار مالی ویژه با ایران موســوم به
« اینس تکس» آنهم پس از ماهها تأخیر با هدف
حفظ برجام ،بازتاب بسیار گستردهای در داخل
و به ویژه جامعه جهانی داشت و برخی در ایران،
ثبت این ســازو کار را سیلی به ترامپ خواندند.
امــا با این همــه ،عدم تعیین زمان مشــخص
برای اجرای این ســازوکار و همچنین شــروط

در قبال پیوســتن ایــران به معاهــده جهانی
«اف.ای.تی.اف» از سوی سه کشور اروپایی فرانسه،
آلمان و انگلیس در نشست مشترک بخارست و
همچنین مشخص نبودن ابعاد مبادالت تجاری
این کشــورها با ایران خود ابهاماتی در کشــور
نســبت به آینده این سازوکار و اجرای آن ایجاد
کرده است.
2
محسن میردامادی:

سال  ۱۴۰۰باید
به یک «تیم» رای دهیم
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خبرآخر

کدامپزشکان
زیرخطفقرهستند

بهروز بنیادی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

جامعه پزشــکی نیز از بقیه صنوف جدا نیست،
همانطور کــه در بین صنــوف مختلفی که در
جامعه فعالیت می کنند باال و پایین وجود دارد
و یک عده ممکن اســت در وضعیت مناســبی
قرارداشتهباشندوعدهاینیزدروضعیتضعیفتری
باشند ،قاعدتاً بخشی از صحبت های دکتر فاضل ،
صادق اســت ،شــما در نظر بگیرید یک پزشک
زمانی که وارد دانشــگاه می شــود باید  ۷سال
دوره پزشــکی عمومی را طــی کند و بعد از آن
دوران طرح را سپری میکند که البته حقوقش
در این دوران بسیار ناچیز است در ادامه آن هم
وارد دوره تخصص می شــود .در دوره تخصص
هم حدود چهار سال با حقوقی حدود  ۲میلیون
تازه آن هم در شرایطی که متاهل باشد ،سپری
می کند! بعد از آن هم فارغ التحصیل شده و وارد
بازار کار میشود!
البتــه ابتدای امر به دلیل رشــتهای که در آن
تحصیل کرده باید تعهدات قانونی اش را انجام

با عنایت به دادنامهای که با شکایت آقای میثم صالحی یکی
از شهروندان محترم تهرانی صورت گرفته است ،اینجانب
علیاکبر محمدی براساس حکم صادره از ایشان بابت
موضوع دادنامه مذکور که مفاد آن مورد پذیرش قرار گرفته
عذرخواهی نموده و در این دنیا حاللیت میطلبم.
انشاءاهلل مورد عنایت خداوند منان نیز قرار خواهد گرفت.

تالشناشیانه
برای زدن زیر آب یک وزیر!

محسن جلیلوند

استاد حقوق بین الملل

سرانجام اعالم شد که سازو کار مالی اتحادیه
اروپا راه اندازی شده است  .سازو کاری که از
نگاه من بیشتر باید آن را طرحی نمادین دانست
تا یک امر جدی  .این موضوع را نیز به چند
دلیلمیدانم.
نخست اینکه متن جدید حتی متفاوت باSPV
یعنی ســازو کار قبلی آنان است که پیشتر
وعده آن را دادهبودند .همین که نام سازوکار
جدید بــه  INSTEXتغییر پیدا کرد بیانگر
این است که در ساختار ها ی قبلی اتفاقاتی
افتاده است .از ســوی دیگر در حال حاضر
تنها همان ســه کشــور اروپایی فرانسه،
آلمــان و انگلیس به این ســازو کار ورود
پیدا کرده اند و هنوز ســایر کشورها وارد
نشدهاندهرچندکه اتحادیه اروپانیزرویطرح
نظرداشتهاست.

یادداشتها

کسب سود
با طعم منتگذاری

دكتر علی میرزامحمدی
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پشت پرده خشونت
در جامعه

دهد؛ یک پزشک نسبت به رشته ای که انتخاب
کرده است ،تعهد قانونی اش متفاوت است یعنی
این دوره تعهد ممکن اســت از دو سال باشد تا
چهار سال و یا حتی بیشــتر .حقوق ثابتی که
این پزشک متخصص دریافت میکند حدود دو
و نیم میلیون تومان است و چنانچه کارانه به او
پرداخت نشود حقوق او همان دو و نیم میلیون
تومان باقی خواهد ماند! در حال حاضر هم که
پرداختی های پزشــکان حدود  ۱۴ماه تاخیر
دارد! پس حرفی که آقای دکتر فاضل فرمودند
در این برهه از زمان حرف درستی است.
الزم به ذکر است که پزشکان هنگامی که طرح
خود را میگذرانند اجــازه مطب زدن ندارند و
بعد از گذشــت یک سال از دوره طرح شان بنا
به موافقت رئیس دانشگاه و بنا بر شرایط خاص
اگر در مناطق محروم باشند ممکن است به آنها
اجازه مطب داده شود؛ به هر حال اگر همه اینها
را کنار هم قرار دهیم متوجه می شویم که حرف
دکتر فاضل درســت اســت و یک پزشک ،چه
پزشک عمومی و چه پزشک متخصص در دوران
تحصیــل و طرح خود یعنی بیش از  ۱۸ســال
از عمر خود را در خط فقر به سر می برد.
ادامه در صفحه16

پوزش و عذرخواهی

نا امیدی از «رای آوری» استیضاح وزیر نفت موجب شد

طرح
نمادین؟

دیشها
و اندیشهها
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یادداشت2

سرمقاله

علیرضا تاریوردی

حمایت از آقای روحانی را
در سالهای  ۹۲و  ۹۶درست میدانم

نرخ تورم در امارات
زیر یک درصد شد

| رئـیس اتحادیه قنادان تهران با بیان اینکه

همزمان با افزایش قیمت کارتن و مقوا ،قیمت
شــیرینی با احتســاب وزن کارتن محاســبه
میشــود ،گفت :بر اســاس آمار فعلــی ما ،به
واسطه کاهش توان خرید مردم ،میزان فروش
قنــادان در تهران بیــش از  ۴۰درصد کاهش
داشته است.علی بهرهمند در گفتوگو با تسنیم،
تصریح کرد :بر همین اساس و برای جلوگیری از
افزایش قیمتها ،از چند ماه گذشته که قیمت
جعبه به تناســب نرخ کاغذ با افزایش  300تا
 400درصدی همراه شد ،تصمیم به احتساب
وزن جعبه با نــرخ شــیرینی گرفتیم.رئیس
اتحادیه قنادان تهران با بیان اینکه تا پایان سال
به هیچ وجه افزایش قیمت در توزیع شیرینی
نخواهیم داشت ،گفت :علیرغم افزایش قیمت
مواد اولیه و مشکالت همکارانمان در تهیه این
اقالم ،امکان افزایش قیمت شــیرینی به دلیل
عدم توان خرید مردم وجود ندارد و در همین
مدت نیز شاهد بسته شدن تعداد قابل توجهی
از قنادیها به دلیل مشکالت موجود هستیم.
رئیــس اتحادیه قنادان تهــران تاکید کرد :بر
اســاس آمار فعلی ما ،به واســطه کاهش توان
خریــد مردم ،میزان فروش قنــادان در تهران
بیش از  40درصد کاهش داشته است.
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رامین نخستین انصاری

16

