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چله نشینی چقدر آب می خورد!؟
گزارشی از حال و هوای شب یلدا
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 درخشش ظروف کهن
در بلندترین شب ایرانی

به بهانه زدیک شدن به شب یلدا بررسی شد

»ریال« ایران روی ریل تقویت 
رویترز: 

به گزارش رویترز اگر دولت ایران موفق شود ارزش ریال را در ماه های 
آینده نیز تقویت کند با این کار خواهد توانست تورم را مهار کند.

خبرگزاری رویترز در گزارشی به تقویت ارزش ریال طی هفته های اخیر 
در ایران پرداخته است. به گزارش اتحاد ملت و بر اساس این گزارش، بانک 
مرکزی ایران دخالت خود در بازار را برای تقویت ارزش پول ملی این کشور 
آغاز کرده و در هفته های گذشته ارزش ریال ایران در برابر ارزهای خارجی 

به میزان قابل توجهی تقویت شده است. به گزارش رویترز اگر دولت ایران 
موفق شود ارزش ریال را در ماه های آینده نیز تقویت کند با این کار خواهد 
توانست تورم را مهار کرده، استانداردهای زندگی شهروندان خود را بهبود 
بخشیده و از فرار سرمایه از کشور جلوگیری کند. یک کارشناس اقتصادی 
در تهران به رویترز گفته است: با تقویت ارزش ریال طی هفته های گذشته 
از نگرانی مردم از تاثیر تحریم های یکجانبه آمریکا بر اقتصاد کشور کاسته 

شده و انگیزه خرید دالر و دیگر ارزهای خارجی در میان مردم کاهش یافته 
است. بنا به گزارش رویترز ارزش ریال در برابر دالر که در اواخر اکتبر سال 
جاری میالدی بیش از 15 هزار تومان در برابر هر دالر آمریکا بود در روزهای 
گذشته با مداخالت و سیاست های جدید بانک مرکزی ایران  به حدود 10 

هزار و 500 تومان افزایش یافته است.

کوچه بن بستی به نام ماکرون!
ناآرامی های فرانسه در گفتگو با ناصر فکوهی
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رویاهایی که روی دار بافته می شودارز ارزان شد؛ کاال نشد!
 گزارشی از زندان نسوان شهرریبسته اخبار اقتصادی

با اقدامات انجام شده توسط وزیر علومرئیس شورای شهر تهران :

تشکیل کمیسیون 
انتصابات شهری 

شایعه است

 آرامشی به خوبی 
وضع فعلی در 

دانشگاه ها نداشتیم
صفحه 2 صفحه 3

رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در 
مجلس شورای اسالمی، از بررسی عملکرد ناجا 
مسکوت  انتظامی،  نیروی  کل  فرمانده  حضور  با 
تصویب  و  10احزاب  ماده  اصالح  طرح  ماندن 
کلیات طرح تجمعات در نشست امروز یکشنبه 

کمیسیون خبر داد.
به گزارش ایرنا از خانه ملت، محمدجواد کولیوند 
امروز  نشست  در  حضور  با  اشتری  سردار  گفت: 
این  در  کرد،  ارایه  ناجا  عملکرد  مورد  در  گزارشی 
گزارش به مسائلی چون بودجه ناجا، وضعیت نیروی 
انسانی، تجهیزات و رفاه، کمبود کالنتری ها و مرزها 

پرداخته است.
اسالمی،  شورای  مجلس  در  کرج  مردم  نماینده 
و  اربعین  مراسم  در  انتظامی  نیروی  حضور  افزود: 
نیروی  فرمانده  حضور  در  نیز  کربال  به  زوار  سفر 
حوادث  مورد  در  نمایندگان  شد،  بررسی  انتظامی 
اخیر در کازرون و اهواز و تجمعات سواالتی از سردار 

اشتری پرسیدند.
وی تصریح کرد: نیروی انتظامی در این تجمعات 
حضور موثری داشته و با وجود کمبود نیروی انسانی 
است.  و ساماندهی کرده  ورود  به موقع  و تجهیزات 
به  مجلس  بودجه ای  های  کمک  به  نشست  این  در 

ناجا نیز پرداخته شد.
طرح اصالح ماده 10 احزاب برای دو ماه مسکوت 

ماند/کلیات طرح تجمعات تصویب شد
احزاب  ماده 10  یادآور شد: طرح اصالح  کولیوند 
نیز از سوی یکی از نمایندگان مطرح شد اما با توجه 
به اینکه پیش از این طرحی با همین محتوا از سوی 
آقای میرزایی نیکو و خانم مافی ارایه و مصوب شده 
بود، طرح مذکور برای دو ماه مسکوت ماند تا طرح 

مصوب تعیین تکلیف نهایی شود.
امور داخلی کشور در  و  رییس کمیسیون شوراها 
مجلس شورای اسالمی، عنوان کرد: طرح تجمعات و 
راهپیمایی ها نیز از سوی آقای مازنی ارایه شد، نکات 
مثبت و منفی این طرح در کمیسیون مورد بررسی 
به کارگروه  لذا  نهایت کلیات آن تصویب شد،  و در 
احزاب ارایه شد تا در حضور وزارت کشور و اطالعات 
و نیروهای مسلح 25 ماده آن به صورت جزئی مورد 

بررسی قرار گیرد.
وام تسهیل ازدواج جوانان را مجدانه پیگیری 

می کنیم
تشکل های  و  احزاب  فراکسیون  رئیس  همچنین 
ایده پردازی های  به  توجه  لزوم  بر  تأکید  با  مجلس 
مجدانه  را  جوانان  ازدواج  تسهیل  وام  گفت:  جوانان 

پیگیری می کنیم.
فراکسیون  اندیشی  هم  نشست  در  شیخ  مهدی 
با  اسالمی  شورای  مجلس  تشکل های  و  احزاب 
جوانان  سمن های  ملی  مجمع  منتخب  نمایندگان 
اظهار داشت: جوان یعنی صراحت، جسارت و انرژی؛ 
ایده  زیرا  بگیریم  جوانان  از  را  ویژگی ها  این  نباید 
مشکالت  از  بسیاری  حل  منشأ  می تواند  جوانان 

کشور باشد.
مجلس  تشکل های  و  احزاب  فراکسیون  رئیس 
جوانان  درخواست  خصوص  در  اسالمی  شورای 
برای ایجاد ردیف اعتباری مجمع جوانان در بودجه 
در  مجمع  این  که  آنجایی  از  کرد:  بیان  آینده  سال 
نیز  بودجه ای  بود  نشده  تشکیل  گذشته  سال های 
تا  ولی تالش می شود  نمی گرفتند  نظر  در  آن  برای 
گنجانده  موضوع  این  آینده  سال  بودجه  قانون  در 

شود.
وی با اشاره به خرسندی جوانان از تصویب قانون 
امیدواریم  افزود:  بازنشستگان  کارگیری  به  منع 
نیروهای بازنشسته که مشاغل را در اختیار دارند به 

صورت مناسبی جابه جا شوند.
از  اسالمی  شورای  مجلس  اینکه  بیان  با  شیخ 
معاونت جوانان وزارت ورزش حمایت می کند، ادامه 
داد: نمایندگان مجلس حامی جوانان هستند و باید 

با ساز و کارهای غلط مقابله کنیم.
اسالمشهر  شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  پردیس  و 
درخواست سهمیه ورود بانوان به مجلس یادآور شد: 
قائل شدن سهمیه برای ورود زنان به مجلس نوعی 
تبعیض مثبت است که دیدگاه های موافق و مخالف 

زیادی در خصوص آن وجود دارد.
مجلس  تشکل های  و  احزاب  فراکسیون  رئیس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه وام تسهیل ازدواج 
جوانان را مجدانه پیگیری می کنیم، بیان کرد: طرح 
مشاوران جوان در دولت اجرا می شود و نمایندگان 
مجلس نیز اکثراً از جوانان به عنوان مشاور استفاده 

می کنند.
حضور  برای  را  ورزش  وزیر  داشت:  اظهار  شیخ 
در این نشست دعوت کرده بودیم که به علت عدم 
زرد  کارت  فراکسیون  این  از  وی  حضور سلطانی فر، 

می گیرد.
اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
تصریح کرد: نباید اقداماتی را انجام دهیم که منجر 
به ناامیدی جوانان شود. متأسفانه به دلیل ضعف در 
اطالع رسانی جوانان از ظرفیت هایی که وجود دارد 

نمی کنند. استفاده 
سن جوانی از 18 تا 35 سال تعیین شده است

امور  ساماندهی  معاون  تندگویان  محمدمهدی 
این  ابتدای  در  جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان 
جوانان  سمن های  ملی  مجمع  داشت:  اظهار  دیدار 
اساسنامه  و  عالی جوانان رسیده  به تصویب شورای 
مجمع تهیه شده است و منعی برای ثبت این مجمع 

وجود ندارد.
و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
سال   29 تا   15 از  جوانی  سن  کرد:  بیان  جوانان 
بر درخواست ما و اخذ نظر 32 دستگاه  بنا  بود که 
مختلف، شورای عالی جوانان سن جوانی را از 18 تا 

35 تعیین کرده است.
سازمان ملی جوانان باید احیا شود

پروانه مافی نیز در ادامه با اشاره به اینکه وزارت 
جوانان  برای  خوبی  بسیار  زیرساخت های  ورزش 
تهیه کرده است، اظهار داشت: قانون تسهیل ازدواج 
جوانان تصویب شده بود اما برای اجرای دقیق آن به 
انجام  بیشتر  نظارت  اجرا  برای  دارد که  نیاز  نظارت 

خواهد شد.
نایب رئیس فراکسیون احزاب و تشکل های مجلس 
شورای اسالمی بیان کرد: سازمان ملی جوانان باید 

احیا شود تا امور جوانان را پیگیری کند.
قانون مدیریت خدمات کشوری اصالح شود

سیدفرید موسوی ضمن ارزیابی مثبت از عملکرد 
وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  معاون  تندگویان 
بازنشستگان  کارگیری  به  منع  قانون  گفت:  ورزش 
تمام  قانون  این  ولی  بود  جامعه  نیاز  و  مطالبه  یک 

مشکالت نظام اداری را حل نکرده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و 
پردیس در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: قانون 
تا  شود  اصالح  باید  هم  کشوری  خدمات  مدیریت 

مشکالت این حوزه بیش از پیش رفع شود.
نبض و حیات کشور به جوانان بستگی دارد

با بیان اینکه مجلس برای  سیده حمیده زرآبادی 
با  اما  است  داده  طرح  جوانان  ملی  سازمان  احیای 
این  دلیل  همین  به  که  داشته  تداخل  دولت  الیحه 
داشت:  اظهار  نگرفت،  قرار  کار  دستور  در  موضوع 
مدتی  از  پس  دولت  الیحه  تکلیف  تعیین  با  اکنون 
طرح مجلس برای احیای سازمان ملی جوانان دنبال 

خواهد شد.
نبض  اینکه  بیان  با  مجلس  امید  فراکسیون  عضو 
کرد:  بیان  دارد،  بستگی  جوانان  به  کشور  حیات  و 
به  قانون منع  باید در کنار  نیز  قانون نظام مدیریت 
قانون  دو  هر  تا  شود  ایجاد  بازنشستگان  کارگیری 

وضعیت فعلی را سامان بیشتری دهند.
رمز ساماندهی وضعیت جوانان؛ هر ایرانی یک 

شغل
با تأکید بر لزوم اعتماد به جوانان  علی وقف چی 
اظهار داشت: همان طور که در زمان 8 سال جنگ 
از  سربلند  کشور  و  شد  اعتماد  جوانان  به  تحمیلی 
واقعی  طور  به  باید  نیز  امروز  کرد  عبور  دوره  این 

جوانان را بپذیریم.
اسالمی  شورای  مجلس  در  زنجان  مردم  نماینده 
فعلی  وضعیت  از  خروج  راهکار  تنها  کرد:  بیان 
ساماندهی جوانان است و برای این امر باید برای هر 

ایرانی یک شغل ایجاد کنیم.
میانگین سنی مجلس دهم کاهش یافته است

میانگین سنی  اینکه  بیان  با  ادامه  در  زهرا ساعی 
اعتماد  گفت:  است،  یافته  کاهش  دهم  مجلسی 

عمومی به جوانان بیشتر شده است.
با  نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی 
بیان اینکه تقویت احزاب برای آینده کشور ضروری 
احزاب  تقویت  برای  می توانند  جوانان  گفت:  است، 

نقش موثری را ایفا کنند.


