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کدخدایی:

مجلسنمیتواندشاکله
بودجه را تغییر دهد

اسم هرکس «م» دارد،
کاندیدای  ۱۴۰۰شود!
سیاست 2

سیاست 2

روز پرستار در روزگار کرونا و تازهشدن داغ دل پرستاران:

تجلیل نمیخواهیم؛ قانون را اجرا کنید

شهرنوشت 6

گزارش میدانی «توسعه ایرانی» از وضعیت خرید
مردم در آخرین شب چله قرن

یلدایمقاومتی!

آخرین شــب یلدای قــرن در وضعیتی
عجیب و نامتعارف برگزار میشود.
در حالــی که دیــروز تعــداد خریداران
کاالهــای یلدایی حاضــر در بــازار میوه و
شــیرینی در روزهــای کرونایی به چشــم
میآمــد ،فعاالن بــازار تاکید داشــتند که
روند خریدها با سال گذشــته به هیچ روی
قابلمقایسه نیست.
دو اتفاق همزمان سبب شــده است که
آخرین شــب یلدای این ســده در وضعیتی
متفاوت سپری شود .اول کرونا و سپس تورم
و گرانی عجیب در ماههای اخیر شــرایط را
دگرگون کرده است.

به خرید برخی اقالم بسنده شد!
یکی از شهروندان که برای خرید پرتقال و
انار به میدان میوه و ترهبار مراجعه کرده بود،
در پاسخ به این ســوال که امسال برای شب
یلدا چه اقالمی را خریداری کردهاید؟ گفت:
متاســفانه قیمت آجیل بسیار باالست و من
به خرید تخمه و پسته شــامی بسنده کردم
چرا که نمیتوانســتم قیمت باالی آجیل را
تقبل کنم.
او در توضیح این مطلــب افزود :قیمتها
بین  ۱۷۰هزار تومان برای هــر کیلو آجیل
بسیار بیکیفیت تا  ۴۰۰هزار تومان برای هر
کیلو آجیل باکیفیت در نوسان بود اما...

چرتکه 3

افزایش درگیری میان ارتش مراکش و جبهه
پولیساریو؛ بعد از عادیسازی با اسرائیل

تنش در صحرای غربی؛

هدیه ترامپ به رباط
جهان 5

معاون اقتصادی رئیسجمهور خبر داد:

افزایش ۱۰میلیونی
دریافتکنندگان یارانه
کمک معیشتی
چرتکه 3

واکنش بهارستان به قطعنامه پارلمان اروپا؛

اسامی مقامات اروپایی
جهت اقدام متقابل در
اختیار مجلس قرارگیرد
سیاست 2

پرسپوليس فينال آسيا را به اولسان باخت ،اما
كماكان غيرمعموليترين تيم ايران است

وزیر ،کمک یا مانع؟

افزایش عمق شکاف دستمزد و هزینههای حداقلی زندگی

«سبد معاش»
نیاز به تعریفی تازه دارد

آدرنالین 7

درلزومحمایتازموزیسینهاوپاسداشتحقوقآنان

موسیقی پرمصرفترین
کاالی فرهنگی ایران
چهارگاه 8

دسترنج 4

گفتوگو

نشست

روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا:

تعداد شهرهای قرمزکشور به صفر رسید
رئیسجمهوری با بیان اینکه تعداد شهرهای قرمز کشور به صفر رسیده
است،گفت :اتحاد و همدلی و اعتماد مردم به تخصص بهداشتی کشور ما را از
این موج سهمگین نجات داد.
به گزارش ایلنا ،حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا ،با اشاره
به روز پرستار گفت :حدود یکسال است پرستاران عزیز ما در صف اول مبارزه
با کرونا قرار دارند و با این بیماری مبارزه میکنند و یاد شهدای عزیزشان را
گرامی میداریم
رئیسجمهورخطاببهمردمگفت:امسالشبیلدامصادفباروزپرستار
شده است؛ از مردم خواهش میکنم مراعات کنند و از فضای مجازی و تلفن
برای دیدار استفاده کنند.
«جمعنشویمتاکمنشویم»
وی ادامه داد :در فضای مجازی جملهای مطرح شده است مبنی بر این که
«جمع نشویم تا کم نشویم» این جمله بسیار درست است.
روحانی افزود :در این دوماه مردم ،کسبه و اصناف بسیار رعایت کردند
و این یک افتخار بزرگ برای ما است .اول آذر بسیار نگران بودیم ۱۶۰ ،شهر
ما قرمز است و امروز که پایان آذر ماه است شهر قرمز نداریم و صفر است.
روحانیبااشارهبهآمارهاونمودارهایارائهشدهدرجلسهستادملیمقابله
با کرونا ،گفت :به استثنای یک یا دو استان میتوانیم بگوییم که همه جا موج
سوم از موج قبلی بیشتر بود .در برخی شهرها موج اخیر دوم و در نقاط دیگر
موج سوم بود .موج ســوم متفاوت با موج ماه اسفند بود ،چرا که هم ویروس
تغییر کرده بود و هم به دلیل سردی هوا و بسته بودن دربها و اینکه مردم
دور هم جمع میشوند موج سنگینتری بود.
وی با بیان اینکه کار بســیار خوب و بزرگی در این مدت انجام گرفت و
مراعات مردم بسیار جای تشکر و سپاســگزاری دارد؛ گفت :از تالش همه
نیروهایی که در صحنه بودند و به ویژه کادر درمان که باالترین سهم را داشت
تشکر میکنیم .همچنین از همه آنهایی که در شرایط کرونا ای برای رشد و
اقتصادکشورتالشکردندازجملهبخشصنعت،کشاورزیتشکرمیکنیم.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد :در شش ماهه اول امسال رشد اقتصادی
ما هم با نفت و هم بی نفت مثبت بود .بی نفت  ۱.۴و با نفت  ۱.۳درصد رشد
داشتیم که یکی از افتخارات بزرگ برای ملت ما در این شرایط سخت است.
در حالی که خیلی از کسب و کارها دلیل شرایط کرونایی تعطیل شده بودند.
در بخشهای خدمات و گردشگری نتوانستند کار کند اما بخش صنعت و
کشاورزی جبران کردند .در شــرایطی که در دنیا و اکثر کشور کشورها با
رشد منفی اقتصادی مواجه هستند ما توانستیم در بحث اشتغال از خدمات
ارزشمند انجام دهیم.
وی با تقدیر از کسانی که برای آموزش دانشآموزان و دانشجویان تالش
میکنند ،بیان کرد :اگر چه آموزش حضوری نشــده اما معلمین و اساتید
از طریق فضای مجازی و صدا و سیما تالش بســیار زیادی را انجام دادند و

نگذاشــتند فرزندان ما از آموزش علم و فرهنگ محروم بمانند .هرچند که
پایههای اول دوم دبستان مشــکالتی دارند .یکی از مواردی این است که
پایههای اول و دوم اقداماتی انجام بدهیم که برای بررســی بیشتر قرارگاه
موکول به دو هفته بعد شد.
رئیس دولت ضمن تشکر از افرادی که برای تامین کمک معیشتی برای
کسانیکهحقوقثابتندارندوبایدروزانهکارکنند،تالشکردند،خاطرنشان
کرد :برای افــرادی که حقوق ثابت نداشــته و به دلیل شــرایط کرونایی
نمیتوانســتند در بازار آزاد فعالیت و مخارج خانه را تامین کنند ،چهار ماه
کمک معیشتی در نظر گرفتیم .بنا شد برای هر فرد خانواده ۱۰۰هزار تومان
اختصاص بدهیم؛ مبلغی که مجلس تعیین کرده بود  ۱۲۰هزارتوان بود که
با تلفیق این دو پیشنهاد بنا شد افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
 ۱۲۰هزار تومان و مابقی افراد ۱۰۰هزار تومان دریافت کنند .اولین پرداختی
در آذرماه بوده و سه ما دیگر نیز تا پایان سال پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :قرار شد با توجه به
اینکه این ایام منتســب به فاطمه زهرا و صدیقه کبری است با رعایت همه
مقررات و پرزروتکلهای بهداشتی این مراسمها انجام گیرد.
رئیسجمهور ادامه داد :من میخواهــم نکتهای را اضافه کنم و به مردم
ایران و همچنین آنهایی که دشمن ایران هستند و از شنیدن این حرفها
ی میشــوند بگویم .این نکته انجام یکی دیگر از تعهدات و قولهای
عصبان 
دولت به مردم است یعنی رایگان شدن آب ،برق و گاز است که طی  ۴۲سال
گذشــته یکی از قولهای ما به مردم بود که شرایطی به وحود بیاید تا عمال
بتوانیم آن را جامه عمل بپوشانیم.
وی ادامه داد :ما اکنون در برق دست برتر را داریم و تا پایان دولت هم ۲۰
هزار مگاوات برق به تولید کشور افزود میشــود و از این حیث امکان این را
داریم که برای اقشار نیازمند جامعه و اقشار کم مصرف برق رایگان شود که
حدودا ۳۰میلیون نفر مشمول این طرح میشوند.

روحانی به افزایش تولید و ذخیرهســازی گاز اشاره کرد و بیان داشت:
در کنار برق ما امروز در گاز هم در شــرایطی هستیم که دست ما پر است،
هیچوقت تولید گاز کشــور تا قبل از این دولت بــه  ۱میلیارد متر مکعب
نرسیده است .همچنین در آب قدمهای اســتثنایی در این دولت صورت
گرفت ما آب خلیج فارس را به فــات مرکزی می بریم که فاز اول آن انجام
شد و فازهای بعدی انجام خواهد شد .از سوی دیگر کاری که در این دولت
در زمینه سد سازی صورت گرفته بزرگ و عظیم بوده است ،ما هر  ۵۰روز
یک سد ساختیم.
وی افزود :پس در هر سه زمینه اول رشد کافی در این دولت بیش از همه
دولتهایگذشتهانجامدادیموشرایطراآمادهکردیموامروزرسیدیمبهاین
نقطه که بتوانیم به افرادی که مصرف کم دارند و اقشار آسیبپذیر هستند،
این سه محصول را رایگان در اختیار بگذاریم و این یکی از افتخارات بزرگ
دولت است.
دشمنان نمیخواهند پیروزی و دستاوردهای ما را باور کنند
روحانی همچنین به رفتار دشمنان در این شــرایط اشاره کرد و گفت:
دیدهام افرادی که ضد ایران هستند با چه حرص و عصبانیتی در این مورد
صحبت میکنند ،اینها نمیخواهند پیروزیها و دســتاوردهای ما را باور
کنند ،در مساله کرونا پیروزیهایی داشتیم که باور نکردند و اگر روزی در
واکسن هم موفق به پیروزی شویم باز هم باور نمیکنند.
رئیس ســتاد ملی مبارزه با کرونا در بخش پایانی سخنان خود با تاکید
چندباره به مردم درخصوص پرهیز از تجمع و برگزاری دورهمیهای ویژه
شب یلدا ،تصریح کرد :ما امروز در کشــور شهری نداریم که در شرایط حاد
قرمز باشــد و این با تالشهای کادر درمان و همکاری مردم به دست آمده
است اما اگر خدای نکرده ما مراقبت نکنیم و به مقررات بهداشتی بی اعتنایی
کنیم وضعیت حاد هفتههای گذشته مجددا تکرار میشود ،برخی امور باید
به عنوان معروف(نیکی) در جامعه جا بیفتد مانند ماســک که یک معروف
است و عموم مردم امروز امر به معرف کرده و دیگران را توصیه به زدن ماسک
میکنند ،همچنین الزم اســت برخی امور به عنوان منکر(بدی) شناخته
شود مانند برگزاری میهمانی و دورهمی حتی خانوادگی و این باید کامل جا
بیفتد .مخصوص آنهایی که افراد سالمند و با بیماریهای زمینهای دارند
باید بیشتر مراقب باشند.
وی افزود :من خواهش میکنم کسانی که میفهمند مبتال شدهاند حتما
دو هفته قرنطینه را مراعات کنند و در اجتماع نیایند و آنهایی که موظف
هستند نســبت به اینها جریمه کنند باید با دقت کار خود را انجام دهند.
همچنین افرادی که احســاس میکنند عالئمی از بیماری دارند حتما به
پزشک یا بیمارستان مراجعه کنند تا دچار مشکل نشــویم .امیدوارم که
همه همکاری کنیم تا از این موج عبور کنیم و موج دیگری نداشــته باشیم
انشاءاهلل.

محبعلی در گفتوگو با ایلنا:

ایران و آمریکا
دوجانبهگفتوگوکنند

مدیرکل پیشــین وزارت امور
خارجه شرایط پیش روی ایران و
آمریکا برای بازگشــت به برجام و
گفتوگوراجعبهمسائلمنطقهای
و موشکی را مورد بررسی قرار داد و
تاکیدداشتکهآمریکاوایرانباید
مسائلخودرادوجانبهحلکنند.
قاســم محبعلی در گفتوگو
با ایلنا ،درباره حفظ برجام ســال  ۲۰۱۵بدون تغییر و بازگشت آمریکا و اروپا به
تعهداتشان بدون پیششرط ،گفت :این موضوع تابعی از اقدامات متقابل ایران
و ایاالت متحده است .آمریکاییها برجام که یک برنامه هشت ساله بود را نقض
کردندوبایدبهآنبازگردند.
ویافزود:رئیسجمهورایراننیزتاکیدکردکهدرگامپنجم،ایراندیگرتعهدی
نسبتبهبرجامنداردوهرگونهبخواهدتصمی ممیگیردوانجاممیدهد.بنابراین
دوطرفبایدتصمیمبگیرندکهبهبرجامبازگردند.
اینکارشناسمسائلدربارهاینکهآیاتاکیدایرانبربازگشتآمریکابهبرجام
وسپسگفتوگوراجعبهسایرمسائلشرایطراسختنمیکند،تاکیدکرد :این
موضعگیریایراندرستاست.برجامیکبرنامهتضمینشدهبودواگرقراراست
مذاکرات نیز صورت بگیرد ،ابتدا باید ایاالت متحده آمریکا به برجام بازگردد و به
همراهاروپا،روسیهوچینبهتعهداتشانعملکنند.
ویخاطرنشانکرد:اماایراننیزنبایداینمسئلهرابهمفهومپایاناختالفات
بداند بلکه باب دیپلماسی و مذاکره را برای سایر موضوعات مورد مناقشه نیز باز
بگذارد.اگرایرانبگویدکهکمافیسابقراجعبهسایرموضوعاتصحبتنمیکند،
طرفهایدیگرنیزمیگویندکهبرجامکافینیست.همانطورکهترامپگفتهبود
باید یک قرارداد جدید بنویســیم که همه موضوعات در آن باشد و برجام را کنار
بگذاریم در حالی که این موضوع به نفع ایران نیست ،اکنون نیز ممکن است در
صورتتاکیدایرانبرگفتوگونکردنراجعبهاینموضوعآنهانیزچنینموضعی
بگیرند .مدیرکل پیشــین وزارت امور خارجه بیان کرد :ایران ضمن تاکید روی
برجامبایدبابگفتوگوراجعبهموضوعاتدیگررابدوناینکهخواستهباشداین
سندبرجامدوبارهازنوبازنگریشود،نیزبازبگذارد.اینمسائل،موضوعاتمتفاوتی
هستند.اینتحلیلگرمسائلسیاستخارجیبابیاناینکههمهمسائلبایدسر
جای خود مورد بررسی قرار بگیرند ،گفت :متاسفانه سیاست غلط گذشته ایران
اینامکانرابهآمریکاییهاواروپاییهادادکهمدعیشوندایرانآمادگینداردکه
راجعبهپیشبردوتامینصلحوامنیتمنطقههمکاریکند.محبعلیتصریحکرد:
بهنظرنمیرسداینآمادگیدرهمسایگانایرانوجودداشتهباشدکهباایرانوارد
مذاکرهوگفتوگوهایدوجانبهوحلوفصلموضوعاتشوند،چراکهایرانقدرت
بزرگتریاستوبهنفعشاننیستکهدوجانبهگفتوگوکنند؛بههمیندلیلسعی
میکنندکهپایقدرتهایبزرگرابازکندتاتعادلبرقرارشود.

