خبرسازان
آرش مقدم نیا

توانستیم مردم را از گناهان کبیره نجات دهیم
آیت اهلل ایمانی (امامجمعه شیراز و نمایندۀ ولي فقيه در استان فارس) گفت" :سالهای
حجابی مطلق
گذشته در روز هفتم آبان (روز جهانی کوروش) ،بدحجابی نبود بلکه بی
بود؛ گناهانی بود که من شرم دارم در خطبههای نماز جمعه بگویم .در این روز ،شعارهای
شد .امسال اما ،مسئوالن استان بدون اینکه خسارت و
هنجارشکنی علیه نظام سر داده می
هزینهای وارد کنند ،توانستند با برنامهریزی دقیق و حسابشده ،مقابل این حرکت نادرست
ای برای حضور انجام شده بود .از همه آنها با تمام وجود
که تبلیغات گسترده
بایستند درحالی
سپاسگزارم که الاقل بخشی از مردم را در یک روز از گناهان عدیده و معاصی کبیره نجات
دادند".

 تهران پایتخت ج ّراحی بینی جهان شد!

خوانند .به گزارش اقتصادآنالین ،خبرگزاری
تهران را "پایتخت جراحی بینی در دنیا" می
آلمان در گزارشی به افزایش عالقه زنان ایرانی به انجام جراحی پالستیک پرداخته است.
اخیرا ً ابوالحسن امامی رییس "انجمن جراحان پالستیک" گفته" :روزانه صدها عمل جراحی
زیبایی بینی در پایتخت انجام میشود .به طور متوسط  20هزار عمل جراحی بینی در تهران
گیرد".به گفته رییس "انجمن جراحان پالستیک" در ایران عمل زیبایی جراحی
صورت می
بینی به یک "عمل رایج" تبدیل شده است.
ابوالحسن امامی همچنین
به نقش صدا و سیمای
جمهوری اسالمی در ترویج
عملهای جراحی زیبایی
پرداخته و گفته" :برخی از
پزشکان با حضور در برخی
های صدا و سیما
از برنامه
و پرداخت مبلغی پول به
تبلیغ و ترویج عمل جراحی
زیبایی از جمله عمل بینی
میپردازند".در همین زمینه
بابک ساعدی جراح پالستیک نیز گفته تقاضا برای عمل جراحی زیبایی صورت در ایران
افزایش یافته است.پیش از این خبرگزاری رویترز در گزارشی ،تهران را "پایتخت جراحی
بینی در دنیا" نامیده بود.
میزان جراحی بینی ،چه مثبت و چه منفی ارزیابی شود ،ایران را پایتخت جراحی بینی در
دنیا کرده است .ساالنه حدود  80هزار جراحی بینی در ایران صورت میگیرد که این رقم
های زیبایی برای پزشکان دارد،
شود.به دلیل سود باالیی که انجام عمل
هر سال بیشتر می
امکان سوء استفاده از جوانان متقاضی نیز در ایران باالست .پیشتر عبدالحسن امامی رئیس
خواهد
انجمن جراحان پالستیک ایران به جوانان توصیه کرده بود در انتخاب پزشکی که می
بینی آنها را به منظور زیبایی عمل کند دقت کنند.

ایران پنج برابر کشورهای پیشرفته دانشگاه دارد!

ایرنا در گفتگويي با دکتر کامران محمد خانی ،استاد دانشگاه و کارشناس آموزشی ،به بررسی
های ایران پرداخته است:
و واکاوی پدیدۀ مدرک گرایی و افزایش تعداد دانشگاه
هزار و  ۴۸۱و هند هزار
*در ایران ۲هزار و  ۶۴۰دانشگاه وجود دارد درحالی که چین تنها ۲
و  ۶۲۰دانشگاه دایر کرده است.
*بنابرگزارش مؤسسه اسپانیاییCISC تعداد دانشگاهها در اغلب کشورهای پیشرفته
جهان زیر  ۵۰۰دانشگاه است ،بهطوری که آلمان  ،۴۱۲انگلیس  ،۲۹۱کانادا  ،۳۲۹ایتالیا
 ۲۳۶و هلند  ۴۲۳دانشگاه دارند.
*این تعداد دانشگاه در ایران ،حدود  ۵هزار میلیارد تومان از بودجۀ کل کشور را میبلعد و
نزدیک به  ۵۰درصد از جمعیت بیکار کشور را تولید میکند.
* هشتاددرصد وزیران کابینۀ انگلیس مدرک لیسانس دارند .در ایران موج دکترا گرفتن و
پشت میز نشستن راه افتاده است!
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یارانهها را قطع کنید من فحشها را میپذیرم!
رئیس کمیته امداد با انتقاد از حجم باالی ورود کاالی قاچاق به کشور خطاب به رئیس
جمهور گفت :شما که میروید شبانه دو داعشی را که در روستایی در کرمانشاه پنهان شدند
توانید جلوی ورود دو کانتینر قاچاق در روز روشن را بگیرید؟
جزغاله میکنید نمی
پرویز فتاح در سی و یکمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به
مشکالت پیش روی درآمدهای دولت گفت :من در ارتباط با قطع یارانهها از یک سال
پیش با آقای رئیس جمهور روحانی صحبت کردم و گفتم که من مسئولیت قطع یارانهها را
پذیرم.وی خطاب به رئیس
می
جمهور افزود :از چه میترسید
ها را قطع کنید من
که یارانه
پذیرم به هر
ها را می
فحش
حال این کارها فحشخوری
هم دارد.
رئیس کمیته امداد امام
خمینی(ره) در ادامۀ صحبتهای
خود خطاب به روحانی گفت:
شما (رئیس جمهور) بگویید
که هر کسی نیازمند است
بیاید کمیته امداد .مردم
ما فهیم و بزرگ هستند و
مسائل را درک میکنند چرا
 20هزار میلیارد تومان یارانه
دهید در حالی که میشد
را می
این هزینه را که نیمی از مبلغ یارانهها است حذف کرد.
رئیس کمیته امداد گفت :مبارزه با قاچاق فقط اراده میخواهد آیا کسی این حرف را از شما
میپذیرد که نمیشود جلوی قاچاق را گرفت؟ اگر  10میلیارد دالر از میزان قاچاق را کم
کنیم اشتغالی در کشور ایجاد میشود.رئیس کمیته امداد امام خمینی در ادامه صحبتهای
خود گفت :وسعت فقر زیاد شده است که دلیل این امر اقتصاد بیمار کشور است.وی افزود:
زمانی که در کشور قاچاق در این سطح وجود دارد یعنی در کنار آن فقر نیز وجود دارد و
ها
مانند و چینیها و کرهای
ها بیکار می
وقتی واردات در این سطح وجود داشته باشد ایرانی
به جای ما کار میکنند.

 90درصد باندهای تکدیگری تهران از کشورهای
همسایه هستند

رضا قدیمی ،مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفت 90 :درصد
گری تهران از کشورهای همسایه مانند افغانستان و پاکستان و همچنین
باندهای تکدی
شهرستانها و حتی روستاهای کشور هستند .وی گفت در ماه گذشته  11باند تکدی گری
شناسایی شد و از ابتدای امسال تاکنون  4هزار و  300متکدی جذب و شناسایی شدند.
از این تعداد 480 ،کودک زیر  18سال بوده اند.

احمدینژاد ۳۰۰میلیارددرشهرداریتخلفکردنه ۳۲میلیارد
رییس شورای شهر تهران گفت :در صورتی که اعضا بر روی نبش قبر تخلفات زمان
احمدینژاد اجماع داشته باشند آنها را بررسی خواهیم کرد.محسنهاشمی در واکنش به
گفته شهردار تهران مبنی بر تخلف ۳۲میلیاردی احمدینژاد گفت :فکر میکنم این مبلغ
۳۰۰میلیارد تومان بوده نه ۳۲میلیارد ،چرا ۲۷۰میلیارد آنرا کم کردند؛ اطالع ندارم.
به گزارش نامه نیوز ،وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد رییس شورا چنین تخلفی
دانم چگونه ایشان
را شش سال نگه دارد ،اظهار کرد :من از این موضوع اطالعی ندارم و نمی
شورای شهر تهران ،ری و تجریش اضافه کرد :زمانی که
شش سال این کار را کردند.رییس
چنین تخلفاتی در شهرداری رخ
میدهد دستگاههای نظارتی آنها
را به دستگاههای مربوط ارجاع
میدهند یا آنکه شورای مربوطه از
آن شکایت میکند.
هاشمی همچنین در جواب این
سؤال که آیا شورای پنجم به
تخلفات زمان مدیریت احمدینژاد
رسیدگی میکند یا نه نیز اظهار
کرد :اینکه تخلفات را نبش قبر
کنیم خودش مورد جدیدی است که
باید با دوستان راجع به آن صحبت
کنیم.

