کواکبیان در شورای ساماندهی پایتخت اعالم کرد:

عكس :كاروكارگر -حافظ القرآن

ضرورت تفکیک پایتخت سیاسی از پایتخت اقتصادی
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دیروزبادکترکواکبیانجویایتصمیماتگرفتهشدهدرجلسهشورایساماندهیپایتختشدم.ویضمنتاکیدبرنظرخودمبنیبرتفکیک
پایتخت سیاسی از پایتخت اقتصادی به عنوان تنها راه حل ممکن که در مصاحبه اختصاصی با کاروکارگر مفصل در موردش صحبت کرده
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ادامه در صفحه 2

فرمانده سپاه با اعالم پایان خط فتنه :۹۶

یک مسئول سابق فراخوان اغتشاش داده بود
مسئول سابق این روزها زبان به مخالفخوانی نسبت به اصل و ارزشهای نظام گشوده است
دشمنان بدانند تهدیدهای دفاعی علیه ایران جواب نمیدهد
اگر آمادگیهای امنیتی نبود شدت فتنه بیشتر میشد

در صفحه 2

راهپیمایی مردمی علیه آشوب برگزار شد
ملت بزرگ ایران اســامی دیروز با حضور در راهپیمایی های با
شکوه در بسیاری شهر های کشور ضمن اعالم برائت از آشوبگران،
 9دی دیگری آفریدند تا بار دیگر ثابت کنند که مشکالت اقتصادی
تأثیری بر والیتمداری مردم ایران و دفاع آنها از انقالبشــان نخواهد
گذاشت.
به گزارش خبرگزاری ها ،دیروز بســیاری از اســتانهای کشــور
صحنه خــروش ملت انقالبی ایــران علیه اهانت اغتشاشــگران و
دشــمنان ایران به مقدسات بود .مردم بابصیرت و همیشه در صحنه
ایران اســامی با حضــور در راهپیمایی هــای خودخوش در نقاط
مختلف کشــور ،ضمن اعالم حمایت قاطع خــود از والیت فقیه و
آرمانهــای انقالب و محکومیت اقــدام اخیر عده ای فرصت طلب،
دشمنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام گذاشتند.
راهپیمایی های دیروز مردم در اغلب استان های کشور در حالی
انجام شد که هزاران نفر از مردم والیتمدار و انقالبی شهرهای اهواز،

قزوین و کاشــان وهمدان در شب های گذشته نیز با حضور پرشور
خود در صحنه حمایت قاطع خود را از نظام جمهوری اســامی و
والیت فقیه اعالم کرده و مشت محکمی به دهان دشمنان زدند
مردم درهمه این راهپیمایی تاکید داشتند  :دشمنان اسالم و انقالب
که در خارج از کشور برای مردم طرح و برنامه اعالم می کنند ،آگاه
باشــند که این مردم برای اســتقالل کشور هزاران شهید تقدیم کرده
و مردم همچنان به پای نهال مقدس انقالب اســامی خون خود را
هدیه می کنند و راه حضرت امام حسین (ع) را ادامه می دهند .این
راهپیمایی ها در حالی برگزار شــد که باوجود انتشار دهها فراخوان
از سوی عوامل و عناصر مشکوک در فضای مجازی برای برگزاری
تجمــع های اعتراض آمیز  ،از عصر دوشــنبه جز چند مورد تجمع
چند ده نفره در تعدادی از شهرستانهای شیراز  ،اصفهان ،کرمانشاه ،
تهران و همدان جو آرامی در سطح کشور حاکم بوده است.
ادامه در صفحه 2
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وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

ایجاد صندوق رفاه در بودجه سال 97

کالنتری در حاشیه نشست هیأت دولت:

طرح تعطیلی یکماهه مدارس در زمستان را
برای کاهش آلودگی هوا ارائه کردهایم

صفحه 5
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تثبیت قیمت بنزین درسال۹۷
قوت گرفت

صفحه 4

معاون وزیر اقتصاد:

نرخ تورم با اصالح قیمت بنزین و گازوئیل
حداکثر  2درصد رشد می کند

طباطبایی مزدآبادی عنوان کرد:

 ۱۰درصد از درآمد کالن آگهی های رسانه ملی
متعلق به شهرداری است

طباطبایی مزدآبادی مدرس دانشــگاه تهران با اشــاره به اینکه امروز
شهرداری تهران از نظر درآمدی در وضعیت بسیار بدی است ،گفت :این
در حالی اســت که طبق قانون  10درصد از درآمد کالن آگهی های رسانه
ملی متعلق به شهرداری است!
به گزارش ایلنا ،سید محســن طباطبایی مزدآبادی مدرس دانشگاه تهران
و کارشــناس اقتصاد شــهری با اشــاره به اینکه یکی از چالش های کنونی
شــهرداری تهران و سایر کالن شــهرها اتکای بیش از حد به منابع درآمدی
ناپایدار اســت ،گفت :ردیفهای درآمدی در کالنشــهر تهران عمدت ًا ناپایدار
است به گونه ای که در بودجه  1396جایی که عوارض نوسازی که می تواند
یکی از مهمترین منابع درآمدی شــهرداری باشد تنها 7درصد از درآمد را به
خود اختصاص داده است اما بیش از 7هزار میلیارد تومان از درآمد شهرداری
از ردیــف عــوارض حاصل از تغییــر کاربری و عوارض مــازاد بر تراکم به
دســت آمده است! وی با تاکید براینکه چنین منبع درآمدی ناپایدار و زیانبار
بوده و در هیچ یک از شــهرهای پیشرو جهان موارد مشابه آنها به چشم نمی
خــورد ،افزود :این روند و اتکا به این درآمدها شــهر تهران را با اختالالت
و مســائل بسیاری مواجه می کند و تاکنون نیز مضرات بسیاری به بار آورده
است.کارشناس مسائل اقتصاد شهری با بیان اینکه تهران سایر کالنشهرهای
ایران نیازمند جایگزینی این ردیف های درآمدی ناپایدار با روشهای درآمدی
پایدار هســتند ،خاطرنشــان نمود :به نظر می رســد برای ارتقای درآمدهای
پایدار شــهرداری تهران باید دو رویکرد کوتاه مــدت و بلندمدت را توامان
دنبال کرد .طباطبایی مزدآبادی تاکید کرد :امروزه با توجه به درآمد کالن صدا
و سیما از محل تبلیغات ،این منبع می تواند مبلغی قابل توجه برای شهرداری
تهران باشد .وی همچنین در پایان گفت :این مصوبه بر بلیط ورودی مسابقات
ورزشــی نیز قابل اطالق بوده و کلیه مســابقات ورزشی بایستی 20درصد از
بهای بلیط فروشــی را به عنوان عوارض به شــهرداری پرداخت کنند که این
امر مغفول مانده است.

واکنش ترامپ به «دکمه هستهای»
رهبر کرهشمالی

رئیسجمهوری آمریکا در پاســخ به رهبر کرهشمالی که گفته است یک
دکمه شــلیک سالح هســتهای در دفتر کارش اســت ،اعالم کرد که دکمه
هستهای وی «بسیار بزرگتر و قویتر» است.
به گزارش اســکاینیوز« ،دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا ،دیروز-
چهارشــنبه -در پیامی توییتری نوشت« :من هم یک دکمه هستهای دارم ولی
بســیار بزرگتر و قویتر از دکمه او( رهبر کرهشــمالی) هست ،و دکمهای که
مــن دارم ،کار میکند ».این پیام توییتری ترامپ در واکنش به اظهارات اخیر
«کیمجونگ اون» رهبر کرهشــمالی اســت که در پیامی بهمناسبت سال نوی
میالدی ،گفته بود« :دکمه( سالح) هستهای در دفترم است .این تهدید نیست
بلکه یک واقعیت است».
کیمجونگ اون با تأکید بر اینکه کشورش یک قدرت هستهای شده است،
افزود ،کرهشمالی باید مقادیر زیادی بمب هستهای و موشک تولید کند.

عكس :كاروكارگر -مهدی نصیری

واعظی :رئیس جمهوری خواستار ریشهیابی حوادث اخیر شد

در صفحه2

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات:

اگر تلگرام به خواست مردم احترام نگذارد فعالیت آن در ایران متوقف خواهد شد

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعات
گفت :با مدیر تلگرام مکاتبه کردیم که ادامه
فعالیت این شــبکه در ایران منوط به حذف
کانالهای تروریستی است .اگر مدیر تلگرام
به خواســت مردم ایران احتــرام نگذارد،
فعالیت این اپلیکیشــن در ایــران متوقف
خواهد شد.
بــه گــزارش ایرنــا ،محمدجــواد آذری
جهرمی روز چهارشــنبه پس از جلسه هایت
دولت در جمع خبرنگاران درباره فیلتر شدن
شــبکه های اجتماعی و زمان برطرف شــدن
این محدودیت هــا افزود:عده ای از ظرفیت
های خوبی که در کشــور برای کسب و کار و
توســعه و برای دسترسی مردم و اطالعات از
این طریق وجود دارد ،ســوء استفاده کردند و
اثرات آن در سطح کشور دیده شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات متولی
این موضــوع را به عنوان کارگــزار ،دولت و
شورای امنیت کشور عنوان کرد و گفت :در آن
جلسه شورای امنیت کشور این موارد مطرح
شــد و برخی موافقت و برخی نیز با مسدود
شــدن تلگــرام مخالفت کردنــد و در نهایت

تصمیم گرفته شــد که فعال فعالیت این شبکه
ها متوقف شــود تا امکان ســوء استفاده ضد
انقالب و شرایط آرامش کشور گرفته شود.
وی تصریح کرد :متاســفانه با اتفاقاتی که
در اعتراض به گرانی رخ داده اســت ،قیمت
ســکه و دالر افزایش یافته و شاخص بورس
کاهش یافته است  .طبیعتا مردم حق اعتراض
دارند و می توانند مطالبات خود را بگویند و
کارگزاران نظام در هر رده ای که باشــند ،باید
به اعتراضات مردم گوش دهند ولی آشــوب،
حملــه به پاســگاه های پلیس چیــز دیگری
اســت .ما می بینم که به وقاحت در برخی از
کانال ها و شبکه های اجتماعی آدرس مراکز
تجهیزات نظامی را می گذارند و به مردم برای
حمله بــه آن اماکن خط مــی دهند ،آموزش
نحوه ساختن بمب می دهند ،در هیچ کشور و
نظامی اجازه دسترسی به این مطالب داده نمی
شود و با آن برخورد می کنند.
آذری جهرمی تصریح کرد :ما ابتدا بنابراین
داشتیم که شبکه های اجتماعی را حفظ کنیم ،ما
با همان صالح شورای امنیت کشور با مدیر پیام
رســان تلگرام مکاتبه کرده و از وی درخواست

کردیــم بنابر مدارکی که موجود اســت فعالیت
ایــن کانال را متوقف کنند و وی نیز ســه کانال
از مجموعه ایــن کانال ها بســت ولی مجددا
این کانال ایجاد شــد و با توجه به ضعف نقاط
مرجع خبری در کشور ما ،هجوم مردم به سمت
اینکه بخواهند بدانند چه خبر است و اطالعات
چگونه است ،مراجعات زیاد شد و مدیر تلگرام
علیرغم تعهدات که خودشان دارند به مقررات
خود پایبند نبود وهمکاری نکرد.
وی تصریح کرد :وگرنه کانال های متعددی
هستند که مردم را به آتش زدن خانه مسئولین،
مساجد ،تکایا و حمله به مراکز نظامی تشویق
می کنند که و در هیچ کشــوری اجازه فعالیت
اینچنین را نمی دهند.
وزیــر ارتباطات اظهار داشــت :شــورای
امنیت کشور تصمیم گرفت که بصورت موقت
این پیام رسان متوقف شد.
وی تصریح کرد :آرامش در حال بازگشت
به کشور است و در اکثر نقاطی که پیش از این
ناآرامی داشــتهایم ،آرامش برقرار شده است،
بعــد از برگشــت آرامش ،از شــورای امنیت
کشور پیگیری کردیم که در نقاطی که آرامش

دکتر تقی آزاد برمکی در اولین نشست تخصصی خانواده در ایران معاصر:

بایدها و نبایدهای مطرح در حوزه خانواده ضرورت برداشتن گام های نو را
ایجاد کرده است

اولین نشست تخصصی هم اندیشی تغییرات خانواده
در ایران معاصر ،در تاریخ10دی ماه ،در محل تاالر شریعتی
دانشکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران ،برگزار شد .این
نشست به همت گروه مطالعات جامعه شناختی خانواده
و با حمایت مرکز امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری
و پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی سامان داده شد.
به گــزارش کاروکارگر وبه نقــل از دبیرخانه اجرایی
همایش هم اندیشی تغییرات خانواده در ایران معاصر دکتر
تقی آزاد ارمکی در افتتاحیه این نشست در سخنانی بیان کرد
کهمجموعهبایدهاونبایدهاییکهدرحوزهمطالعاتخانواده
مطرح هســتند،ضرورت برداشتن گامی نو در این مسیر را
ایجابنمودهاست.ازجملهایننبایدهاپرهیزازنگاهآسیب
محورصرفوکمیگراییمبتذلهستند.چراکهایننگاهها
سویه توجهات را به سمت طالق می برد تا ازدواج.از جمله
بایدهایمهمهمشناختخانوادهدربسترتحوالتتاریخی
اســت.نکته مغفول مانده در مطالعه خانواده ایرانی،همین

ارجاع به بستر تاریخی ست .آنچه در فضای اجتماعی ما
خالی ست،تعهد جامعه شناختی ست و به جای آن تمرکز
مسایل بر بهره گیری از رویکردهای روانشناختی ست.نگاه
روانشناسانهنگاهیهمراهباسیاستگذاراناجتماعیست
چراکه همه مسوولیت ها را متوجه فرد می کند و چالشی
را متوجه ساختارها نمی کند اما برای جامعه ناکارآمد است
چون به حذف جامعه می انجامد.
مجموعه این باید و نباید ها ،ضرورت وجود مرکزی با
تمرکزکامالجامعهشناسانهدرحوزهمطالعاتخانوادهرامی
رساند.با این دغدغه ها از یک سال پیش  ،گروه تخصصی
شکل گرفت،متشکل از اســاتید فعال در زمینه خانواده و
دانشــجویان دوره دکتری جامعه شناســی که موضوعات
تخصصی رساله آنها بر خانواده تمرکز دارد.اقدامات اولیه
برای ایجاد مرکز مطالعات جامعه شناختی خانواده نیز از
ســوی این گروه ،در حال انجام است و نشست فعلی نیز
در همین راستا سامان داده شده که به شکل ادواری پیگری
و دنبال خواهد شد.

پروانه سلحشــور،نماینده مجلس شــورای اسالمی،
سخنران ویژه این نشست بود .وی با انتقاد جدی از دخالت
های سیاسی در حوزه خانواده ،از ناهماهنگی در نهادهای
متنوعتصمیمگیروتصمیمسازدرزمینهزنانوخانوادهخبر
دادوچالشهایجدیدرراهالیحهپیشنهادیمنعخشونت
علیه زنان را مصداق این امر دانست.
ایننشستدرپنجپنلباموضوعات«تغییراتخانواده؛
منازعه فروپاشــی و تداوم خانواده در ایــران»« ،الزامات
سیاسیتحکیمخانوادهباتکیهبرتغییراتخانوادهدرایران»،
«خانواده و دگردیســی آســیب های اجتماعی در ایران»،
«تاریــخ حقوق خانواده در ایران» و «زن ،وقف و مالکیت
در ایران» خواهد بود.
نشســت بعدی در تاریخ  ۱۰دی ماه در دانشکده علوم
اجتماعی دانشــگاه تهران ،سالن دکتر شریعتی ساعت ۱۴
برگزار خواهد شــد.یادآور می شود پیش از این بنا بود این
برنامه در  ۳دی ماه برگزار شــود که به دلیل وقوع زلزله در
تهرانبهتعویقافتاد.

بازگشــته است ،اجازه داده شــود که فعالیت
برخی از شبکههای مجازی از سر بگیریم.
وی با بیان اینکه ما با مدیر تلگرام هم مکاتبه
کردیم که ادامه فعالیت این شبکه در ایران منوط
به حذف کانالهای تروریســتی اســت ،خاطر
نشــان کرد :بیشــترین کاربران و حجم استفاده
تلگرام در ایران است و اگر احترام متقابل نباشد
شــرایط را دشــوار می کند و امیدواریم وی به
خواست مردم احترام گذارد.
وی ادامه داد :ما از مدیر تلگرام خواستهایم
این کانالها را فیلتر کند یعنی باید به مطالبات
مردم ما احترام گذارد و البته مدیر تلگرام هم
شاید تحت فشارهای بینالمللی است .به هر
حــال رییسجمهور آمریکا یا نخســتوزیر
رژیم صهیونیستی از این اقدامات با وقاحت
حمایت کرده و ممکن اســت به مدیر تلگرام
نیز فشار بیاورند.
وزیر ارتباطات گفــت :میگویند که مدیر
تلگــرام با دولت ایران همــکاری می کند در
حالی که این همکاری نیست ،بلکه احترام به
مردم اســت ،ما اطالعات خصوصی افراد را
از مدیر تلگرام نخواستهایم ،فقط خواستهایم

مانع ترویج خشــونت و تروریسم شود و اگر
این موضع اصالح نشــود ،ادامه فعالیت این
شبکه متوقف خواهد شد.
آذری جهرمی با اشــاره به اینکه برای رفع
مسدودیت تلگرام با وزیر کشور هم صحبت
کرده ،خاطرنشان کرد :کسب و کارهای زیادی
از طریق تلگــرام انجام میشــود بنابراین ما
پیگیر راهاندازی مجدد تلگرام هســتیم .البته
تلگرام تنها پیام رســان دنیا نیســت بلکه پیام
رسان های دیگری هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی
برای توسعه اپلیکیشــنهای ارتباطی داخلی
انجــام دادهایــد ،تصریح کرد :مــا مصوبات
شــورای فضای مجازی را پیگیــری کردهایم
اما این فرآیند در کشــور ما هنوز نوپاســت.
مردم هم حق انتخاب اســتفاده از شبکههای
اجتماعی داخلی و خارجی را دارند.
وزیــر ارتباطات گفت :در شــرایط کنونی
شــبکه های پیام رســانی داخلی کــه بتوانند
تمامی خواســته های مــردم را برطرف کنند،
وجود ندارد اما حمایت هایی صورت گرفته
است.

تماس تلفنی رییس جمهور ترکیه با همتای ایرانی؛

روحانی :اطمینان کامل به امنیت و ثبات ایران داریم
رییس جمهوری ایران در تماس تلفنی رییس جمهوری
ترکیه با وی تاکید کرد :ما به امنیت و ثبات کشور اطمینان
کامل داریم و با توجه به حضور گسترده مردم در مخالفت با
آشوبگران  ،امنیت و آرامش کامل خواهیم داشت.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری،
حجت االسالم حســن روحانی روز چهارشنبه در تماس
تلفنــی رجب طیب اردوغــان با وی به اظهــارات رییس
جمهــوری ترکیه درباره نقش برخی رســانه های غربی و
صهیونیســتی در ایجاد ناآرامی در کشورها و از جمله در
ترکیه اشاره کرد و اظهارداشت :حضور مدبرانه و آرام بخش
پلیس ایران در ناآرامی های محدودی که اخیرا در برخی از
شهرها شاهد بودیم ،نشان دهنده این است که ما به امنیت
و ثبات کشــور اطمینان کامل داریــم و با توجه به حضور
گسترده مردم در مخالفت با آشــوبگران ،امنیت و آرامش
کامل خواهیم داشــت .وی افزود :در جمهوری اســامی
ایران مردم درچهارچوب قانون آزادند تا انتقادها و اعتراض
خــود را بیان کننــد و بی تردید برای مــا امنیت و آرامش
مردم بســیار حائز اهمیت است و در همین راستا در برابر
اعمال خشونت و اقدامات غیرقانونی سوء استفاده کنندگان

ســکوت نخواهیم کرد .رییس جمهوری همچنین با ابراز
خرسندی از روند مثبت همکاری های دو کشور در حوزه
های سیاسی ،امنیتی و اقتصادی ،خاطرنشان کرد :با اجرای
طرح های در دستور کار دو کشور ،بی تردید در سال جاری
میالدی شاهد جهش و تحرکی اساسی در روابط تهران -
آنکارا بویژه در حوزه اقتصادی خواهیم بود .روحانی تسریع
در همکاری بانک های دو کشور از جمله در سوآپ ارزی
و اســتفاده از پــول های ملی را ضــروری خواند و گفت:
تقویت همکاری های بانکی و تسهیل امور گمرکی ،نقش
مهمی در توسعه و تقویت روابط برجای خواهند گذاشت.
وی بــا بیان این که ایران برای تحکیم روابط خود با ترکیه
مصمم است ،به همکاری های دو کشور در حوزه منطقه ای
اشاره کرد و گفت :همکاری های تهران  -آنکارا و مشارکت
فعال آنها در مذاکرات سوچی و آستانه ،به تقویت و توسعه
امنیت در منطقه کمک کرده و این روند همچنان تا رسیدن
به ثبات و امنیت کامل در منطقه ادامه می یابد .رجب طیب
اردوغان رییس جمهــوری ترکیه نیز در این تماس تلفنی
تاکیــد کرد که آنکارا مصمم اســت روابط خود را در همه
حوزه ها با جمهوری اسالمی ایران گسترش دهد.

ما معتقدیم گزینش را به لحاظ هدف بسیار مهمش باید مهم دانست( .مقام معظم رهبری)

فرارسیدن  15دی ماه سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی
مبنی بر تشکیل گزینش را گرامی می داریم.

(ره)
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