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پس از استعفا از فرماندهی قرارگاه خاتم؛

سردار سعید محمد 
حضورش را در انتخابات 

1400 تایید کرد

داستان این سریال درباره چیست؟

 قورباغه؛ زشت، بدترکیب 
و البته خفن نما!

کلیدی ترین تصمیم های مجیدی برای آینده استقالل

 هفت ماموریت 
برای شماره هفت!

تاکید دولتمردان بر بی طرفی در مذاکرات مزدی

وظیفه دولت، هم سو 
کردن نظرات کارگران و 

کارفرمایان است

به بهانه هشت مارس، روز جهانی زن مطرح شد:

 سهم 1۶ درصدی زنان 
از بازار کار ایران

دسترنج 4

سياست 2

آدرنالين 7

فرهنگ و هنر8

شهرنوشت 6

سياست 2

 روحانی در دیدار وزیر خارجه ایرلند؛

 فعال شدن برجام 
 منوط به لغو تحریم ها و
 ایفای تعهدات است

چرتکه 3

 با چراغ سبز واشنگتن؛

 3 ميليارد دالر از منابع ایران 
 در کره جنوبی، عراق و عمان

 آزاد شد

با ايلنا همراه شويد
خبرگزاري کار ایران »ایلنا«
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رئیس جمهور وزارت صمت را موظف کرد با 
طراحی های ویژه و ســریع الوصول ضمن کوتاه 
کردن مســیر زنجیره تولید تا توزیــع و عرضه 
گســترده میوه و مواد غذایی به همراه  شفافیت 
اطالعات در ایام ســال نو و همچنین ماه مبارک 
رمضان برای کاهش قیمت  هــا اقدامات الزم را 

انجام دهد.
به گزارش ایسنا، دویســت و نهمین جلسه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دیروز به ریاست 
رئیس جمهور برگزار شد و در ابتدای این جلسه 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی 
از تمهیدات ویژه برای تامین کاالهای ضروری و 
تثبیت و مدیریت قیمت قیمت کاالها متناسب با 

نیاز مردم در آستانه سال جدید ارائه کرد. 
رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر اجرای 
کامل و سریع برنامه های تنظیم شده برای تامین 
کاال و مدیریت قیمت  ها،گفت: از جمله جلوه های 
شکست دشمن در جنگ اقتصادی، وفور کاالهای 
ضروری در بازار در شرایط سخت کشور بوده اما 
متاسفانه مدیریت قیمت  ها به نحو مناسبی انجام 
نشــده و به زندگی و  معیشــت مردم فشار وارد 

کرده است.
حسن روحانی تصریح کرد: دولت در اجرای 
تذکرات مقام معظم رهبری در مدیریت قیمت 
کاالهای اساســی، برنامه هایی را در نظر گرفته 
اســت که امیدوارم با همکاری اصناف و بخش 
خصوصی، به ســرعت اجرایی شــود و با ســوء 

استفاده و گرانفروشی خاطیان برخورد شود.
روحانی افزود: شــرایط جاری کشــور بویژه 
وضعیت اقتصادی و معیشت مردم ایجاب می کند 
اختالف نظرها به حداقل برســد و امور کشور در 
سایه همصدایی و اجماع همه قوا مدیریت شود .

رئیس جمهــور به موفقیت نظــام در خنثی 
ســازی توطئه دشــمنان مبنی بر فروپاشــی 
اقتصاد کشور اشاره کرد و اظهار داشت: نباید با 
اقدامات، رفتارها و گفتارهایی که امنیت و اعتماد 
اجتماعی مردم را خدشــه دار مــی کند، امواج 
مخرب و بدبینانه به سطح جامعه فرستاده شود.

در این جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 

همچنین رئیس بانک مرکزی گزارشــی از روند 
رشــد بخش حقیقی اقتصاد و کاهش انتظارات 

تورمی ارائه کرد.
بنا بر این گزارش، تولیــد کارگاه های بزرگ 
صنعتــی که حــدود 75 درصــد ارزش افزوده 
صنعت را تشکیل می دهد، در سه ماهه سوم سال  
10.7 درصد و در مجموع در 9 ماهه سال حدود 8 

درصد رشد داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تسهیالت 
بانکی در 10 ماهه امســال معادل یک میلیون و 
چهارصد هزار میلیارد تومان بوده که 60 درصد 

آن سرمایه در گردش بوده است.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه نیــز تاثیر 
افزایش هزینه های عمرانی دولت در سال 99 را 

در رشد بخش حقیقی موثر دانست.
رئیس جمهور در این رابطــه ابراز امیدواری 
کرد روند رشــد مثبت اقتصادی تا پایان ســال 

ادامه یابد.
رئیس ســازمان برنامه و بودجــه همچنین 
گزارشــی از آخرین وضعیت بررسی و تصویب 

الیحه بودجه سال 1400 ارائه کرد.
روحانی با مثبت ارزیابی کردن تعامل دولت 
با مجلس شورای اسالمی برای تسریع در بررسی 
این الیحه، گفــت: اگر تصویــب الیحه بودجه 
1400 در ابتدا با برخی اختالف سالیق و نظرات 
مواجه شــد، اما در ادامه کار در نهایت تعامل و 
تفاهم سازنده دولت و مجلس برای الیحه بودجه 
در فضای بهتری انجام گرفت و امیدواریم با رفع 
اشــکاالت موجود مصوبات در شــورای محترم 
نگهبان و ابالغ بــه موقع آن زمینه ادامه رشــد 

اقتصادی کشور در سال آینده نیز فراهم شود.  

این فعال سیاســی اصالح طلــب با بیان این که متاســفانه 
اصولگرایان در گفتار و رفتار خودشــان صادق نیستند؛ عنوان 
کرد: برخی اصولگرایان برای رســیدن به قدرت حاضر هستند 
به پابوس آمریکا بروند در حالی که مــا )اصالح طلبان( اعتقاد 
داریم با حفــظ عزت، مصلحــت و حکمت و طبــق نظر مقام 
معظم رهبری باید با کشــورهای مختلف گفت و گو و برخورد 
 کنیم و باید برای حفــظ منافع ملی از موضع اقتــدار پای میز 

مذاکره بنشینیم.
جهانبخش خانجانی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش 
به اظهارات اخیر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام مبنی بر امادگی ایران برای بازگشــت بــه میز مذاکره با 
آمریکا، عنوان کرد: متاســفانه شرایط کشــور به گونه ای شده 
که افراد مسئولیت رفتارشــان را برعهده نمی گیرند و در قبال 

صحبت هایی که بر زبان می آوردند پاسخگو نیستند.
یک فعال سیاســی اصالح طلب تاکید کرد: برای رسیدن به 
کرسی ریاست جمهوری ضرورت ندارد از منافع ملی خرج کنیم 

و رفتارهای خارج از شأن دیوانی انجام دهیم. 
وی یادآور شــد: زمان حضرت امام)ره( هنگامی که یکی از 
وزرا و یا تعدادی از نمایندگان مجلس در حوزه سیاست خارجی 
مطالبی را بیان می کردند، ایشان آن ها را توبیخ کرده و می گفتند 
این حوزه امنیتی کشور است و تنها مرجعی که باید اظهار کند 

وزارت خارجه است.
این فعال سیاســی اصالح طلب خاطرنشان کرد: متاسفانه 
امروز همه به خودشــان اجازه می دهند درباره مســائل کشور 
مخصوصا حوزه سیاســت خارجــی اظهار نظر کننــد. البته 
این گونه رفتارها را ما در جناح اصولگرا بیشتر مشاهده می کنیم 
که نماینده مجلس، رئیس کمیســیون و در حــال حاضر هم 
جناب آقای رضایی فراتر از وظایف قانونی خودشان اظهار نظر 

می کنند.
وی با بیان این که اگر بنا بر مذاکره باشــد، وزرات خارجه با 
سیاســت مقام معظم رهبری و با هماهنگی ریاست جمهوری 

انجام می دهد، گفت: رفتارهایی که امروز بشــخصه مشاهده 
می کنم مرا یاد شعر »قربان برم خدا را یک بام و دو هوا« می اندازد. 
بله واقعیت این است که این اظهار نظرها شاید برآیندش حرف 
نیکویی باشد و بُرداری ترسیم می کند که ما برای حفظ منافع 
ملی مذاکره کنیم اما چرا یکسال آینده؟چرا امروز نه؟ اگر بنای 
بر مذاکره است ما باید در شرایطی که در قدرت هستیم و طرف 
مقابل هم احساس نیاز و درخواست این کار را دارد انجام دهیم 

نه این که سیگنال بدهیم برای سال بعد.
خانجانی ادامــه داد: صحبت های آقای رضایــی من را یاد 
مالقات یک فردی در  ســال  75 با »نیک براون« می اندازد  که 
گفته بود اگر ما رأی بیاوریم با شما روابط مان را حسنه می کنیم؛ 
حرف های امروز دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم شبیه 

همان رفتار است.
وی تاکید کرد: آقای رضایی اگر قائل به مذاکره هستند، نباید 
تصمیم گیری درباره موضوعــات »FATF« و »CFT« را به 
درازا بکشاند و در مجمع تشخیص مصلحت نظام  هرچه زودتر 
بررسی این دو را در دستور کار قرار دهند تا مشکالت و مضایق 
اقتصادی که برای دولت و ملت و مشکالت معیشتی ایجاد کرده 

است رفع کنند.
وی ادامه داد: اتفاقــا ما هم موافق مذاکره هســتیم اما چرا 
هنگامی دولــت صحبــت از مذاکره می کنــد رگ گردن این 
دوستان برافروخته می شــود اما وقتی خودشان این اظهارات 
را انجام می دهند نــه از مجلس و نــه از افراد وابســته به این 
جناح اصولگرای ضد تجدد صدایــی در نمی آید؟ معتقدم این 
جریان منافــع را فقط در راســتای اهداف خودشــان تعریف 
می کنند و هرجا اهداف شــان تامین شــود منافــع ملی را به 
 همان شــکل تفســیر می کنند و کرانه های تفســیری آنان 

مانند سیاست ورزی شان است.
خانجانــی ادامه داد: نــگاه کنید این جریــان در برخورد با 
مفاسدی مانند امالک نجومی و اختالس های بزرگی که عمدتا 
در جریان اصولگرا و طرفدارانش صورت گرفته چگونه برخورد 

می کنند. مجلس واکنش مناسبی ندارد و  چشم خودشان را می 
بندند و متاسفانه باید بگویم برخوردی دوگانه دارند.

وی تاکید کرد: آقای محسن رضایی در چارچوب مقررات و 
قوانین کشــور صحبت کند و فراتر از قوانین و چارچوب وزارت 
خارجه اظهار نظری نداشته باشند تا دشمنان و جریان خارج از 

کشور فکر نکند در داخل انشقاق وجود دارد.
این فعال سیاســی اصالح طلب تاکید کرد:برای رسیدن به 
کرسی ریاست جمهوری ضرورت ندارد از منافع ملی خرج کنیم 

و رفتارهای خارج از شأن دیوانی انجام دهیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آقای رضایی هر دوره از 
انتخابات ریاست جمهوری کاندید می شود اما رأی نمی آورد؛ آیا 
این بار هم مانند گذشته خواهد بود، گفت: آقای رضایی به خوبی  
می داند که جایگاه رأیی که دارد چیست، معتقدم بیشتر برای 

تنوع در فضای کاری اش وارد عرصه انتخابات می شود.
این فعال سیاســی اصالح طلب یادآور شد: محسن رضایی 
معموال یک تا زیر یک درصد آرا را جذب می کند؛ شــاید منافع 
اقتصادی در این کارها وجود داشته باشــه که بعضی ها ایشان 
را به ســمت انتخابات ســوق می دهند. اگر نه در چند دوره ای 
که ایشــان کاندید انتخابات شــدند حداقل آرا را هم کســب 
 نکردند و در جریــان اصولگرایی بعید می دانــم جز کاندیدای 

رده اول تا سوم باشد. 

گفتوگوخبر

تأکید روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: 

وزارت صمت با گرانفروشی ها برخورد کند
خانجانی در گفت وگو با ایلنا

برخی اصولگرایان برای رسیدن به قدرت، به پابوس آمریکا می روند

ورود چین به بحران میانمار، واکنش آمریکا و اروپا را برانگیخت؛ 

 قطب بندی بین المللی 
و بیم تکرار »تیان آن من«

چرتکه 3

جهان 5

حقوق کارمندان به ایستگاه پایانی رسید 

تشدید عقب ماندگی 
 حقوق از تورم  

در سال صفر
بحث حقوق کارمندان دولت، امســال به 
یکی از مهم تریــن و پرجدل ترین بحث های 
مجلس در جریان بررسی الیحه بودجه سال 

آینده تبدیل شد.
نمایندگان مجلس پیش بینی های صورت 
گرفته در قالب الیحه بودجــه را پیش بینی 
مناسبی برای سال آینده نمی دانستند. آنها 
معتقد بودند افزایش متوســط ۲5 درصدی 
حقوق کارمندان دولت سبب می شود شکاف 
طبقاتی موجود در جامعه ایران افزایش یابد 

چراکه کسانی که حقوق بیشتری می گیرند 
افزایش حقوق بیشتری را نیز تجربه می کنند 
و کسانی که حقوق کمتری دریافت می کنند 
با افزایش حقوق اندک تری مواجه می شوند 
که همه اینها می توانــد زمینه را برای برقرار 
ماندن شــکاف طبقاتــی در جامعــه ایران 

فراهم کند.
دولت اما با پیشــنهاد نمایندگان مجلس 
برای محدودسازی افزایش حقوق مخالفتی 

جدی داشت...

طی 10سال، نرخ فقر در مناطق شهری ۶0 درصد رشد داشته است

بازگشت ايرانیان به زندگی با استانداردهای 20 سال پیش
شهرنوشت 6


