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چرتکه 3

اعتراض استاد اقتصاد دانشگاه:

 چرا رئيس جمهور می گوید
 نرخ تورم کاهش یافته است؟

چرتکه 3

عضو کمیسیون انرژی مجلس: 

بابت انتصاب علی عسگری 
متاسفيم

قیمت  2000  تومان  /    شماره  985 پنجشنبه 23 دی   1400  /   10 جمادی الثانی 1443  / 13 ژانویه   2022

اشتغالزایی با یک میلیون تومان پول، رویایی بیش نیست

تفاوت 67 درصدی واقعیت 
بازارکار با آمار اعالمی

سياست 2

دسترنج 4

 خروجی سفر وزرای خارجه  ایران و چند کشور منطقه
 به چین چه خواهد بود؟

ینی  پکن  نقش آفر
 در  خلیج فارس

ســفر وزرای خارجه چند کشور منطقه 
بــه چیــن در هفته جــاری در کنار ســفر 
 امیرعبداللهیــان، وزیــر امورخارجه ایران 
توجه ها را به سمت مذاکرات وین و نقش چین 
در این گفت و گوها جلب کرده است. روز جمعه 
وزیر امور خارجه ایــران در حالی راهی پکن 
می شود که وزرای خارجه عربستان سعودی، 
کویت، عمان و بحرین به همراه نایف بن فالح 
الحجره، دبیرکل شــورای همــکاری خلیج 
فارس در اولین ســفر مشترک خود به چین، 
برای سفری پنج روزه وارد این کشور شده اند. 

پیش از این ســفر، وزیر امور خارجه ایران با 
وزرای خارجه کشورهای عمان و یمن دیدار 
داشته اســت. وزارت امور خارجه چین اعالم 
کرده اســت، وزرای امور خارجه کشورهای 
حاشیه خلیج فارس، ایران و ترکیه قرار است 
این هفته بــه طور جداگانه بــرای مذاکرات 
رسمی به چین ســفر کنند؛ هنوز مشخص 
نیست در این نشســت ها آیا برنامه ای برای 
نشست مشترک عربســتان و وزرای خارجه 
سایر کشــورهای منطقه با وزیر امور خارجه 

ایران تدارک دیده شده یا خیر؟ ...

نان با توزیع کارت موعود میرکاظمی، دو نرخی می شود؟

تغییر معادالت برای نان خورترین مردم دنیا
چرتکه 3

 تعارض منافع
 و یک فاجعه...!

نگاهی به نمایش »شترمرغ«

ابزورد اتفاقی!

 نیم فصل اول لیگ بیست و یکم 
امروز به پایان می رسد

ساالد نیم فصل

امامعلی رحمان درباره احداث مراکز آموزش 
تروریست  در افغانستان هشدار داد؛ 

تاجیکستان به دنبال ایجاد 
کمربند امنیتی 

رئیس پلیس راهور کل کشور:
 در حادثه بهبهان، ایربگ 

هیچ یک از خودروها باز نشد! 

 بازگشت ارس امیری 
به انگلیس

جهان 5

شهرنوشت 6

دسترنج 4

آدرنالين 7

فرهنگ و هنر 8

سياست 2

رئیس جمهور خطاب به مسئوالن ذیربط با تاکید 
بر اینکه به هیچ وجه اجــازه ندهید قیمت کاالیی 
افزایش پیدا کند، گفت: دســتگاه های مختلف هر 
امکاناتی اعم از نیرو و اختیارات که نیاز دارند اعالم 
کنند و در مقابل مکلف هستند که به طور قاطع مانع 

هرگونه افزایش قیمت شوند.
به گزارش ایلنا، ســید ابراهیم رئیســی صبح 
چهارشــنبه در جلســه هیات دولت تاکید کرد: 
متاسفانه جریان هایی به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی 
در مردم هستند و دستگاه های اجرایی و دولتی باید 
تالش کنند با گزارش و ارائه اخبار آنچه انجام شده 
است و نه آنچه قرار است انجام شود، مردم را نسبت 
به آینده کشور امیدوارتر کنند.ویاز اعضا و کارگزاران 
دولت خواست تا با نخبگان و صاحب نظران مرتبط 
با حوزه کاری خود، حتی کسانی که با سلیقه دولت 
مخالفت دارند، در ارتباط مستمر باشند و هیچ کدام 
از دستگاه های دولتی از ارتباط با جامعه نخبگانی 

مرتبط با حوزه مدیریت خود غفلت نکند.
رئیس جمهور از اعضای دولت خواست که عالوه 

بر جلســاتی که با مدیران و کارکنان زیرمجموعه 
خود برگزار می کنند با اربــاب رجوع و مردمی که 
به دستگاه ها مراجعه می کنند نیز ارتباط و دیدار 
داشته باشــند. رئیســی از همه کارگزاران دولت 
خواست تا مردم را به عنوان ناظرانی امین بشناسند 
و اظهار داشــت: اگر گزارشی از ســوی مردم به 
شما رسید حتما به طور دقیق بررسی کنید و اگر 
صحیح بود به آن ترتیب اثر دهید.رئیس جمهور 
همچنین از اعضا و کارگزاران دولت خواســت تا 
با نخبگان و صاحب نظــران مرتبط با حوزه کاری 
خود، حتی کسانی که با ســلیقه دولت مخالفت 

دارند، در ارتباط مستمر باشند و تصریح کرد: نباید 
هیچ کدام از دستگاه های دولتی از ارتباط با جامعه 
نخبگانی مرتبط با حوزه مدیریت خود غفلت کنند 
و باید به شکل مســتمر جلسات گفتگو و مشورت 
با صاحب نظران عرصه کاری خود داشــته باشند. 
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت 
تدوین و اجرای نظام عادالنه پرداخت حقوق تاکید و 
خاطرنشان کرد: به عنوان دولت سیزدهم با توجه به 
شعارها و رویکردهای این دولت باید نظام پرداخت 
حقوق را عادالنه کنیم. آنچه امروز اجرا می شود غلبه 
چانه زنی در نظام پرداخت حقوق است که باید در 
چارچوب یک نظــام پرداخت هماهنگ و عادالنه 

اصالح شود.
 رئیســی اظهار داشت: الزم اســت کارگروهی 
تشکیل شود تا در یک بازه زمانی کوتاه قانون جدید، 
واحد و عادالنه ای برای پرداخت حقوق تدوین کند و 
این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و 
مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در 

دستگاه های مختلف را ملغی اعالم کند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
با اشاره به مذاکرات طرف های برجام 
در ویــن، گفت که ایــن مذاکرات با 

پیشرفت اندکی همراه بوده است.
به گزارش ایلنا به نقــل از پایگاه 
اینترنتی وزارت خارجه آمریکا، »ند 
پرایس« افــزود: در ایــن مذاکرات 
پیشــرفت اندکی حاصل شده است 
ولی چنانچه خواستار نجات برجام 
باشیم تا مزایای توافق با پیشروی های 
ایران در برنامه هسته  ای خود تضعیف 
نشود یا از بین نرود، سرعت پیشرفت 

باید بیشتر از این باشد.
پرایس با انتقــاد از رویکرد دولت 
»دونالد ترامــپ« رئیس جمهوری 
ســابق آمریکا در قبال ایران، گفت 
که رویکردها به ویژه سیاست فشار 

حداکثری عامل شرایط فعلی است. 
این سیاست ها نه تنها پیشرفت برنامه 
هسته ای ایران را کند نکرد، بلکه باعث 

جسورتر شدن این کشور شده است.
وزیر خارجه فرانسه نیز با ادعای 
اینکه مذاکرات وین به آهستگی پیش 
می رود، مدعی شد که هنوز تا تکمیل 
مذاکرات و احیای برجام فاصله دارند.

»ژان ایــو لودریــان« بامــداد 
چهارشنبه گفت: ایران و قدرت های 

جهانی با وجود پیشرفت هایی که در 
پایان ماه دسامبر در مذاکرات رخ داد، 
هنوز از هرگونه توافقی برای احیای 

برجام دور هستند.
به نوشته خبرگزاری »رویترز«، 
لودریان در یک جلســه استماع در 
پارلمان فرانســه گفت: »مذاکرات 
ادامه دارد. آنها آهســته و بسیار کند 
هستند و این شکافی ایجاد می کند 
که شــانس یافتن راه حلی را که به 

منافع همه طرف ها احترام بگذارد، به 
خطر می اندازد«.

این درحالی اســت که پیش تر، 
رســانه ها به نقل از باقری رئیس تیم 
مذاکره کننده ایران در وین گزارش 
دادند مــوارد اختالف موســوم به 

پرانتزهای باز رو به کاهش است.
حســین امیرعبداللهیان رئیس 
دستگاه دیپلماسی نیز در گفت وگوی 
تلفنی اخیر خود با همتای هندی در 
خصوص مذاکرات لغو تحریم ها در 
وین با تاکید بر اینکه مذاکرات در مسیر 
درست جریان دارد، گفت: ما با حسن 
نیت، اراده الزم را برای رســیدن به 
توافق خوب داریم و اگر طرف غربی هم 
این حسن نیت و اراده را داشته باشد، 

می توانیم به توافق خوب برسیم.

خبر
رئیسی در جلسه هیات دولت:

قاطعانه مانع هرگونه افزایش قیمت کاالها شوید

ادعای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا  و وزیر خارجه فرانسه 

مذاکرات وین با توافقی آهسته و پیشرفتی اندک در جریان است


