
 تکذیب ادعای کریمی قدوسی
 توسط عضو کمیسیون امنیت ملی:

کسی از وزرای روحانی 
دستگیر نشده 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس در واکنش به توییت کریمی قدوســی 
مبنی بر دســتگیری یکی از وزرای کابینه دولت 
دوازدهم گفت: بعیــد می دانم که یکی از وزرای 

دولت دوازدهم دستگیر شده باشد.
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی، در 
گفتگو بــا ُمنیبان درباره اعــدام علیرضا اکبری 
گفت: اینکه یک جاسوس را به یکی از مسئوالن 
کشــوری منتســب کنیم کار درســتی نیست. 
به هرحال دستگاه های امنیتی بر روی این مسئله 
مســلط هســتند. همچنین اینکه بگوییم یک 
فردی در این سطح در یک دستگاهی مسئولیت 
داشته یا با یک شخصیتی ارتباط داشته درست 

نیست و نباید این دو را به هم گره بزنیم.
او افــزود: درباره موضوعــات کاری مخصوصاً 
بحث اغتشاشــات و جاهای دیگــر انتظاراتی از 
شــمخانی وجود دارد که برآورد نشــده است و 
این انتظارات کماکان وجود دارد. در حقیقت با 
توجه به وظایف کالنی که دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی دارد انتظارات بسیار بیشتری از این 
مجموعه احساس می شــود. همه امور در حوزه 
تحوالت بین المللی، سیاســت خارجی و مسائل 
داخلی به صورت مســتقیم یا غیرمستقیم تحت 
تأثیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هستند.

مالکی با اشــاره به وظایف دبیرخانه شــورای 
عالی امنیت ملی دربــاره ناآرامی ها تصریح کرد: 
در جریــان ناآرامی ها ما شــاهد ناهماهنگی هایی 
میان دستگاه ها بودیم و برخی از دستگاه ها مانند 
دستگاه های فرهنگی که باید به وظایفشان عمل 
می کردند اقدامی انجام ندادنــد و یا در بعضی از 
مواقع به پلیس کشــور کم  توجهی شد که به نظر 
می رسد کار درستی نیست. واقعیت امر این است 
که همان طور در دنیا همــه حکومت ها به دنبال 
اقتدار پلیس شــان هستند  ما هم باید این رویه را 
بیشتر در پیش بگیریم، از این رو طراحی و تبیین 
موضوعات برای اهمیت دادن به پلیس مربوط به 
شورای عالی امنیت ملی است. البته شورای امنیت 
کشور کار خودش را در یک حدی انجام می دهد 
ولی بیشتر  متوجه شورای عالی امنیت ملی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس در واکنش به توییت کریمی قدوســی 
مبنی بر دســتگیری یکی از وزرای کابینه دولت 
دوازدهم خاطرنشان کرد: بعید می دانم که یکی 
از وزرای دولت دوازدهم دستگیر شده باشد. البته 
روز شنبه هم که ما جلسه فوق  العاده کمیسیون 
امنیت ملی داشتیم بحثی در رابطه با دستگیری 

وزیری از کابینه دولت دوازدهم مطرح نشد.

در نامه ای به رئیس جمهور انجام شد؛

رونمایی احمد توکلی از »یک رانت بی سابقه«
همدلی|  احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شــفافیت و عدالت با 
ارسال نامه ای به رئیس جمهور و رونوشت به وزیر جهاد کشاورزی، خواستار 
شفاف سازی دولت در چرایی اجازه واگذاری واردات ۱۳ میلیون تن کاالی 
اساسی ،بدون رعایت تشریفات قانونی، به شرکتی تازه کار و فاقد پیشینه در 

واردات کاالهای اساسی شد.
در این نامه که خطاب به » برادر ارجمند جناب آقای رئیســی؛  ریاست 
جمهور محترم« نوشته شده آمده است:»در فروردین سال جاری در تأمین 
کاالهای اساسی تخلفات و جرائم بزرگی در وزارت جهاد کشاورزی رخ داد 
که از حیث اهمیت موضوع، شــدت پنهان کاری، نقض قوانین مادر و ایجاد 
رانت، پیش از آن سابقه نداشته  است. البته در عرصه واردات این کاالها در 
دولت های پیشین نیز تخلفات بزرگ کم نبوده است. برای نمونه در سال۹۳ 
دولت وقت، حجم قابل توجهی از واردات کاالهای مذکور را به یک انحصارگر 
سپرده بود که با امتیازاتی که به فرد واردکننده داده شد، سهم وی را در بازار 
آن کاال به اندازه چشم گیری باال برد و بر بازار آن کاال افزود. پس از شکایات 
متعدد و پی گیری های مستمر مسئله در دادگاه دادسرای دیوان محاسبات، 
امتیازدهی بانک مرکزی و وزارت صمت وقت، جانب داری از انحصارگران و 
امتیازدهی به آنان به اثبات رسید. گرچه پس از اثبات جرم به جای مجازات 
قانونی به اخطار بســنده کردند، اما چنانچه خواهید دید موضوع امروزین 
ابعاد مسئله بزرگ تری و مهم تری دارد و امتیازات داده شده ویژه تر است.«

رئیس هیأت مدیره دیده بان شــفافیت و عدالت در تشــریح رانت جدید 
نوشت:» ماجرا از این قرار بوده است که واردات ۱۳ میلیون تن کاالی اساسی 
شامل: گندم، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفید 
به یک باره طی قراردادی با طبقه بندی کامال محرمانه و بدون رعایت تشریفات 
قانونی به شرکتی بدون پیشینه در واردات کاالی اساسی، واگذار گردد! در این 
قرارداد عجیب، حتی تأمین منابع ریالی الزم جهت خرید ارز را دولت تضمین 
کرده است. سود نیز ۵۰-۵۰ تقسیم می شود! یعنی امتیاز واردات کاالهایی که 
به حیات و ممات مردم بستگی دارد، به شرکتی تازه کار داده می شود. شرکتی 
که در طول عمر کوتاهش یک تن از این کاالها وارد نکرده اســت حاال می 
خواهــد ۱۳ میلیون تن از آنها را با ریال دولت و ارز بانک مرکزی، وارد کند! 
کاالهایی که اندکی پس و پیش شــدن زمان انجام هر یک از مراحل متنوع 
واردات شان، می تواند قحطی و تنش اجتماعی در پی داشته باشد!! این قرارداد 
مهر کامالً محرمانه می خورد تا در تاریک خانه دولتی فرآیند سرتاپا ناشفاف و 
تبعیض آمیز و نیز دســتخوش ۵۰ درصدی از سود، از چشم رسانه های آزاد 

پنهان بماند. به نام بخش خصوصی و به کام بخش خاص!!«
به نوشــته احمد توکلی این فرآیند مجرمانه و متخلفانه در حالی صورت 
می گیرد که وزارت جهاد کشــاورزی دو شرکت بزرگ در تجارت خارجی 
دارد  به نام های بازرگانی دولتی ایران  و پشتیبانی امور دام کشور، که کاماًل 
فعال هســتند و معلوم نیست چرا وزارتخانه، واردات خود را به این شرکت 

خصوصی تازه کار محول نموده است .
توکلی تشــریح بخش دیکری از ماجرا نوشت:» در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ 
وزیر جهاد کشــاورزی نامه ای به بانک مرکزی ارســال نموده و در خواست 
می نماید که یک میلیارد و چهارصد میلیون دالر ارز ترجیحی به ســازمان 
تعاون روستایی برای این قرارداد پرداخت شود. جناب وزیر در تاریخ پانزدهم 
اردیبهشت نامه ای به بانک مرکزی ارسال می کند که  مبلغ ۷۳۵،۷۰۵،۰۰۰ 
یورو به صورت حواله نقدی به یک شرکت خارجی که ظاهراً فروشنده کاال به 
این شرکت بی تجربه در این بازار از بخش خاص بود، پرداخت شود در حالی که 
هنوز هیچ کاالئی به کشور وارد نشده بود. امتیاز ویژه ای که حتی شرکت های 
دولتــی مذکور نیز از آن بی بهره اند. زیرا تا قبل از ورود کاال به کشــور، ارزی 
به هیچ واردکنند ه ای پرداخت نمی شود. اما وزیر مربوطه طی نامه ای به بانک 
مرکزی، دســتور حواله نقدی کالنی را به خارج از کشور می دهد که البته با 

اقدام به موقع نهادهای نظارتی، این پرداخت انجام نمی شود.«
رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به سویه دیگری از 
این اقدام، ادامه داد:» اقدامات نامبارک به اینجا ختم نمی شود. وزارت جهاد 
کشــاورزی مقادیر معتنابهی از این کاالها را که هنوز خرید و وارد نشــده، 
در ســامانه موســوم به »بازارگاه« با اسناد غیرمعتبر، پیش فروش می کند. 
مرغداران و دامداران زیادی در کشور به پیش خرید دست می زنند و بیش از 
هزار میلیارد تومان به حساب این شرکت بخش خاص، واریز می گردد. ولی 

هنوز، خبری از بارگیری کاالها نیست.«
توکلی ادامه داد:»پرونده ای با ابعاد گسترده شکل گرفته  است. رسانه های 
گوناگون مســتنداتی مبنی بر انحراف کارگزاران دولت ارایه کرده اند. آقای 
قادری فر )رئیس تعاونی روســتایی( و آقای عســکری زاده )معاون توسعه 
 بازرگانی وزارتخانه( جابه جا یا برکنار شــده اند. اما جز بیانیه های رسانه ای 
چیزی ارائه نشــده  اســت و پس از گذشــت ماه ها از آشکار شدن مسئله، 
مســتندات اقناع کننده ی وجدان عمومی و کارشناســانه موضــوع، ارائه 

نشده است.«
توکلی به بخش دیگری از آســیب های اقداماتی از این دســت، اشــاره 
کرد و نوشت:»آســیب به اعتماد عمومی و پامال شدن سرمایه ی اجتماعی 
بزرگ ترین خســارتی است که به آن توجه نمی شــود. این حد از اهمال و 
تفریط در حفظ ســرمایه ی اجتماعی دولتی، گناهی بزرگ و نابخشودنی 
است. الزم است در اسرع وقت به مراتب زیر ترتیب اثر داده شود تا شاید تا 
حدی آسیب به سرمایه ی اجتماعی ترمیم شود و عامالن اهمال و تفریط، 

تنبیه شوند.«
رئیس هیأت مدیره دیده بان شــفافیت و عدالت، » محورهای اساسی که 
محتاج شفافیت « را به شــرح زیر اعالم کرد و خواستار توضیح مسئوالن 

مربوطه شد:
۱- مســتندات تصمیم برای کنار گذاشتن مراجع رسمی و دولتی مانند 
شرکت بازرگانی دولتی ارائه شود و روشن شود که چرا در این خرید که از 
مبداء روسیه بوده و بحث تحریم مطرح نبوده  است چنین تصمیمی گرفته 

  شده  است؟
۲-تعیین و انحصار واردات به یک شــرکت بنام »آریو تجارت سهیل« از 
بین صدها شرکت وارد کننده متخصص، با انتخاب و اعمال نفوذ چه کسی 
صورت گرفته است؟ چرا وزیر با نادیده گرفتن مصوبات قانونی، نامه رانت ساز 

مذکور را امضا می کند؟
۳-مستندات برگزاری مناقصه ی واگذاری کار به این شرکت خاص به طور 
کامل و طبق قانون برگزاری مناقصات منتشــر شود و در اختیار عموم قرار 
گیرد. در حالی که مراحل خرید و مناقصه ی میز و نیمکت یک مدرسه در 
سامانه ها باید منتشر شود، مستندات این معامله و مناقصه بزرگ اگر وجود 

دارد کجاست؟
۴- مستندات ورود و وجود کاالیی که به مردم فروخته  شده  است و وجوه 
آن دریافت شده  است، ارائه گردد. این که گمرک اعالم کرده هیچ محصولی 

از این قرارداد وارد کشور نشده است، چگونه باید روشن شود؟
۵- اسناد غیرقانونی که مقدمه صدور دستور پرداخت به شرکت فروشنده 
بوده اســت، به دستور و مباشرت چه کسانی صورت گرفته و با عاملین چه 

برخوردی شده است؟
احمد توکلی نامه خود را با یک هشــدار به پایان برد:»روشــن است که 
رســیدگی شــفاف و پی گیری اجرای عدالت درباره تصمیم گیرندگان و 
مباشران این قانون شکنی ها وظیفه دولت است. در عین حال اگر تا پانزده 
روز دیگر اقدامات مذکور صورت نگیرد سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت 
و عدالت از اختیارات قانونی خویش برای شفافیت ماجرا و تعقیب و مجازات 

مقصران استفاده خواهد کرد.«

تحلیل علی ربیعی از نیاز کشور پس از اعتراضات اخیر:

یک منجی بزرگ به نام صندوق های رای 
وزیر ســابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران 
خاطر نشان کرد: FATF بازی برای فروختن سرداران 
نبود و این موضوع واقعیتی در اقتصاد جهان اســت که 
با تحریم و قرار گرفتن در لیســت سیاه آن مانع جذب 

سرمایه گذاران خارجی شدیم.
علی ربیعی در نشســت بررســی تبعات اجتماعی و 
اقتصادی اعتراضات اخیر با بیان اینکه می توان با اصالح 
سیاست ها از بحران های آینده جلوگیری کنیم، افزود: 
یافته های پژوهشــی و صاحب نظران در حوزه اقتصاد، 
سیاســت و جامعه به اصالح ۴ حوزه سیاســتی اشاره 
کرده اند که به اعتقاد بنده مهم ترین آن اصالح سیاست 
داخلی اســت. اگر ســال های گذشــته از من پرسیده 
می شد که سیاست داخلی را مهم می دانید یا سیاست 
خارجی را، من بر سیاســت خارجی پافشاری می کردم 
اما امروز به شــما می گویم که راه سیاست خارجی از 
سیاســت داخلی می گذرد. وی ادامه داد: حوزه اقتصاد 
به طور خاص اقتصاد اجتماعــی، فرهنگ و مرجعیت 
رسانه از دیگر حوزه هایی است که باید برای اصالح آنها 
قدم برداریم. ارزش فرهنگی باید با تغییرات نســلی و 
جنسیتی متناسب شــوند. ربیعی با تاکید بر این نکته 
که انسان های پس از بحران مانند گذشته نخواهند شد، 
گفت: در حوزه سیاست داخلی ما به یک منجی بزرگ 
به نام صندوق های رای نیاز داریم که می تواند فریادهای 
کف خیابــان را به رفتارهای نظام مند تبدیل کند و در 
حوزه سیاســت خارجی بایــد از رفتارهــا تنش آمیز 
پرهیز و در جای درســت تحوالت جهانی بایستیم و از 

تحلیل های بی مبنا خودداری کنیم.
وزیر سابق کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اصالحات 
در زمینه اقتصادی دیگر به ســادگی میسر نمی شود، 
تصریح کــرد: فعاالن اقتصادی این نکتــه را به خوبی 
حس کردند که مهم ترین اثر بحران اخیر در تشدید نا 
اطمینانی از شرایط اقتصادی و عدم پیش بینی پذیری 
است. ناامنی سرمایه و فقدان سرمایه گذاری موضوعات 
بهم تنیده شده دهه های اخیر ما بوده است و این بحران 
این موضوع را تشدید خواهد کرد. ایران بعد از مهاجرت 
نخبگان علمی با پدیده مهاجــرت نخبگان صنعتی و 
کارآفرینان به ویژه کارآفرینان نســل دیجیتال مواجه 
شــده اســت.وی بخش خصوصی را لوکوموتیو توسعه 
معرفی کرد و افزود: برخالف تصور نظام یکدست شده، 
تحریم هــا نعمت نبودند؛ تحریم هــا نفس گیر، زندگی 
سوز، فقرزا و زند گی ستان بود. همچنین FATF بازی 
برای فروختن سرداران نبود و این موضوع واقعیتی در 
اقتصاد جهان است که با تحریم و قرار گرفتن در لیست 
ســیاه آن مانع جذب ســرمایه گذاران خارجی شدیم. 
دولــت پولی برای ســرمایه گذاری ندارد و عالمتی هم 
برای جذب ســرمایه خارجی از خود نشان نمی دهد و 
تنها کورسوی امید ما به کارآفرینان داخلی است و اگر 
اصالحات را صورت و سیگنال ها را از داخل ندهیم، دور 
جدید تحریم ها را شاهد خواهیم بود و این موضوع فشار 

بیشتری را بر اقتصاد ایران وارد می کند.

ربیعی با اشــاره به نرخ مشــارکت اقتصادی، افزود: 
مشــارکت اقتصادی در سال ۹8 باالترین رقم را تجربه 
کــرد و ۴۴.۱ درصد نرخ مشــارکت اقتصادی ما بود و 
مهم ترین دلیل کاهش مشــارکت را می توان در امید 
نداشــتن به آینده جســت وجو کرد و امید نداشتن به 
دستیابی به شغل است و افزایش نرخ بیکاری را می توان 
در این عامل جست وجو کنیم. در سال ۹۵ ایجاد شغل 
در گاوداری تا پتروشــیمی حدود ۵۰۰ میلیون تومان 
می شــد هر چند ظرفیت ایجاد شغل ارزان تر در بخش 
خدمــات وجود دارد اما تا ســرمایه گذاری کالن انجام 

نشود نمی توان به ایجاد شغل امیدوار بود.
ســخنگوی دولت دوازدهم با بیان اینکه ساالنه ۷۵۰ 
هــزار نفر وارد بازار کار می شــوند، گفت: من نمی دانم 
ایجاد یک میلیون شــغل از کجا آمده اســت و مبنای 
علمی ندارد و گمراه کننده اســت. داده های مرکز آمار 
نشــان می دهد یک ســال منتهی به تابستان ۱۴۰۱ 
حدود ۳۷۳ هزار شغل داشتیم که بخش قابل توجهی از 
آن غیررسمی بوده و ۱۰۰ هزار شغل ریزش کرده است.

وی تصریح کرد: حدود ۳ میلیون کسب و کار وابسته 
به پلتفرم های اینترنتی هســتند و اگر این تعداد شغل 
آنها حذف شــود احتمال افزایش افــراد به فقر جدید 
وجود دارد و به دهک های پایین سقوط می کند. بحث 
مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان نیز موضوعی است 
کــه باید به آن پرداخته شــود. زنــان در جنبش های 
اجتماعی نقش مهمی دارند، درســت است که میزان 
دستگیری زنان نسبت به مردان کمتر بود اما زنان نیز 

مانند مردان در خیابان ها مشارکت داشتند.
ربیعی نرخ مشــارکت اقتصادی زنان در سال ۹۱ را 
۱۲ درصد دانســت و افزود: مشــارکت اقتصادی زنان 
در ســال ۹8 به ۱۷ درصد رســید و امروز این آمار به 
۱۳ درصد سقوط کرده اســت؛ زنان در حوزه آموزش 
و سالمت توانمند شدند و انسدادهای روانی، سیاسی و 
اجتماعی شدیدی مواجه هستند و این موضوعات یکی 
از پایه های تحلیلی مشارکت زنان در ناآرامی های پاییز 
خیابان های ایران است. البته همین مبنا را برای طبقه 
متوسط فرهنگی قائل هستم این طبقه از نظر معیشتی 
سقوط کرده اســت اما منزلت اجتماعی آنها باالست و 

آنها ناراضیان پشت پنجره ها بودند.
وی با بیان اینکه در ناآرامی های اخیر امکان دستیابی 
به توافق هسته ای دشوار شده است، گفت: این موضوع 
انتظارات تورمی و تاثیــر در مبادالت تجاری و امنیت 
ســرمایه گذاری را به طور مضاعف تحت تاثیر قرار داده 
اســت و با موج جدید افزایش نــرخ ارز، تورم و کاهش 
مبــادالت تجاری روبه رو خواهیم بــود، کیک اقتصاد 
کوچکتر و قدرت خرید مردم کمتر خواهد شــد، فقر 
گسترده تر می شــود و وقتی قدرت مصرف تقلیل پیدا 
می کنــد در بنگاه هایی که در زندگــی مصرفی مردم 
ســروکار دارند تاثیر می گذارد. از همین روی، به نظر 
می رسد ۵۰ درصد فروش ها از بابت کاهش قدرت خرید 

تقلیل پیدا کرده است.

روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

همدلی از جزئیات طبقاتی شدن اینترنت در کشور گزارش می دهد

رانت جدید با اسم رمِز 
»سطح دسترسی«

همدلی|  در روزهای گذشته انتشار نامه برخی مسئوالن 
وزارت جهاد کشاورزی، خبرگزاری تسنیم، وزارت صمت، 
فدراسیون فوتبال و برخی از اعضای شورای شهر تهران 
نشــان می دهد که این مجموعه ها از وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات درخواست کرده اند اینترنت بدون فیلتر 
دریافت کنند.رویکرد دولت در مورد اینترنت- به ویژه بعد 
از ناآرامی های چندماه اخیــر-  واژه های جدیدی مانند 
اینترنت خــواص، اینترنت تخصصی، تبعیض اینترنتی، 
اینترنت طبقاتــی و ... را به فرهنگ لغات ایرانیان اضافه 
کرده اســت. بیــش ازچهارماه از فیلترینگ گســترده 

اینترنت به ویژه پلتفرم های اینســتاگرام و واتس آپ در 
کشورمی گذرد، اغلب کسب وکارهای اینترنتی و کاربران 
از فیلترینگ آسیب جدی دیده اند، بسیاری موج جدید 
مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور را از پیامدهای محدود 
کردن اینترنت می دانند. در این شرایط، گویا دولت برای 
برخی از سازمان ها و نهادها واشخاص فیلترینگ را کاهش 
داده و به عبارت دیگر اینترنت طبقاتی را اجرا کرده است.

اینترنت طبقاتی یعنی اینترنتی که هر دســته از عامه 
مردم، به یک ســری کانال ها دسترسی داشته و از یک 
شرح در صفحه 4 سری کانال ها محروم باشند. 

شرکای  ومجلس  دولت 
هستند موجود«  »وضع 

تحلیل رسول منتجب نیا از وضعیت کشور در گفت وگو با همدلی:

 انتقاد محمد خوش چهره
 از دولت:

مشکالت را پای نظام 
می نویسند، نه رئیسی

 روزهای تالش  بیهوده
 برای انتخاب تبعیدگاه

 سرگردانی شاِه
 از همه جا رانده

28

2

 زمزمه های کاهش نرخ دالر و یورو
 از سوی بانک مرکزی

نسخه جدید بانک 
مرکزی برای ارز 

همدلی| ســهمیه ارز دولتــی از دو هزار به پنج 
هزار دالر رسیده و حاال بازار ارز دوباره زیرذره بین 
ســکانداران بانک مرکزی رفته است. رئیس بانک 
مرکزی در آخرین واکنش خود به نوســانات نرخ 
ارز از ورود ایــن بانک به بازار ارز خبر داده اســت 
تا بهای دالر بیش از این سایه بر کاالهای اساسی 
نینداخته باشــد. آن طور که محمدرضا فرزین در 
صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: »از سه شنبه 
بانک مرکزی و صرافی ها اقدامات مشــترکی در 
احیای ثبات اقتصادی در کشــور انجام می دهند. 
بانک مرکزی زین پس به بازار آزاد ورود پیدا خواهد 
کرد و نرخ ساز خواهد بود«. وی پیش  از این نیز در 
برنامه ای تلویزیونی در این باره اعالم کرده بود که 
در بازار آزاد هم ورود می کنیم و برخالف گذشته 
ســعی می کنیم در این بازار هم نرخ سازی کنیم، 

چراکه هدف ایجاد ثبات ارزی در کشور است.
6

 مقامات قوای مقننه و قضاییه 
از وزارت خارجه درخواست کردند

مقابله سیاسی و 
قضایی با تحریم سپاه 

 قبض های انرژی
 و فیش های حقوقی در 
کانون اعتراض نمایندگان

 تکذیب ادعای 
کریمی قدوسی درباره 

وزیر روحانی

دستکاری شاخص های 
آلودگی برای 

جلوگیری از تعطیالت

 انتقاد محسنی اژه ای
  از قطع اینترنت
 در زمان کنکور

 انتقاد کره ای ها  
به اظهارات ضدایرانی 

رئیس جمهورشان
3

4

2

2

1

3
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شدنی  چیز  هیچ  زندگی  این  در   
نیست/ فیض شریفی

خاطرات بنز)5( باالخره ماشین سواری 
با بنز/ امیرحسین جعفری

 پرویز اسالمپور؛ مدافع پرشور شعر 
حجم

به  رو  خورشید  فعال  منطقه  دو   
زمین چرخیده اند

ناسا تصویری عجیب و متفاوت از   
سطح مریخ منتشر کرد

گوناگون
8

8

8

8

8

 رونمایی
  احمد توکلی  از 

»یک رانت بی سابقه«

 در نامه ای به رئیس جمهور 
انجام شد؛

تفاوت 5000 دالری 
 دستمزد پرستار

 ایرانی وخارجی

دبیرکل خانه پرستاران در 
گفت وگو با همدلی اعالم کرد: 

 یک منجی
  بزرگ به نام

 صندوق های رای

تحلیل علی ربیعی از نیاز کشور 
پس از اعتراضات اخیر:

411


