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دولت در برابر اتاق بازرگانی عقب نشست

 بروز نشانه های نامیمون تغییر
 در مصوبه مزدی کارگران

سياست 2

دسترنج 4

سفر خانواده قالیباف به ترکیه، انقالبی گری را به چالش کشید

سرهنگ چهار  درصدی 
و  سيسمونی گيت

حاال شــاید رئیس مجلس با صیانتی ها 
همدل تر شده باشــد. سه شنبه شب، فضای 
مجازی صحنه افشا و واکنش به سفری بود که 
اعضای خانواده محمدباقر قالیباف به ترکیه 
داشتند، ســفری اشــرافی که انقالبی گری 
جناب رئیس را به چالش کشــید. ادعا شــد 
این سفر برای خرید سیسمونی بوده است و 
سروصدای ماجرا هم ظاهرا حاصل درگیری 
این مســافران بر ســر حجم باری بوده که 
قصد داشــتند با خود به ایــران برگردانند. 
مخالفان قالیباف، هم دسته های سیاسی اش 
و کاربران شبکه های اجتماعی دیروز مشغول 

تحلیل جدی و شــوخی روی ماجرای سفر 
خانواده کســی بودند که البته در جریان دو 
انتخابات ریاست جمهوری، شعار اصلی کارزار 
انتخاباتی خود را بر مبنای تقابل با ثروتمندان 
و تجمالت زندگی آن هــا و برخورداری های 
خانواده مسئولین از جریان های رقیب قرار 
داده بود. توضیحات الیــاس قالیباف، فرزند 
مشهور فرمانده سابق نیروی انتظامی نیز به 
نوبه خود واکنش های بســیاری برانگیخت. 
بخشی از انتقادها به سمت اصل سفر به عنوان 
نشانه ای از زندگی اشرافی خانواده این رئیس 

قوه بود ...

نرسی قربان در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

  صنعت گاز ایران گروگان
چرتکه 3 تحریم و اف ای تی اف است

اسالمی:

 پرونده مباحث فنی 
در مذاکرات وین بسته 

شده است

هجوم ساکنان جنوب و جنوب شرق به 
شهرهای شمالی آغازگر یک بحران است؛

مهاجرت های اقلیمی؛ 
کوچ به سمت افق گمشده 

مقام وزارت خارجه آمریکا مدعی شد

محموله نفتکش روسی 
توقیف شده در یونان متعلق 

به ایران است

شهرنوشت 6

سياست 2

چرتکه 3

 یادداشتی بر نمایش »فرآیند«،
 به کارگردانی علی کرسی زر

تجاوز شبه دموکراتیک
فرهنگ و هنر 8

درباره تنها امیدهای یک فوتبال خسته 

بگذارید نفس بکشیم! 
آدرنالين 7

رئیس جمهور پیگیری را رمز موفقیت دستگاه ها 
در انجام وظایف و ماموریت های شان دانست و تاکید 
کرد: مشکالت فقط با دستور دادن حل نمی شود، 
بلکه دستورات باید منجر به اقدام و عمل جدی شود.

به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه 
در جلسه هیات دولت با اشاره به گزارش وزارت امور 
اقتصادی و دارایی دربــاره فرصت ها و چالش های 
روابط تجاری با کشورهای منطقه، وضعیت تجاری 
کشــورمان را خوب توصیف و بر لزوم بهره مندی از 
فرصت های موجود و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش 

خصوصی در این عرصه تاکید کرد.
رئیس جمهور در ادامه به معاون اول ماموریت 
داد با تشکیل کمیته ای با حضور مسئوالن ذیربط، 
مشکالت و موانع حوزه تجارت را احصا و در کوتاه ترین 
زمان برای حل آنها تدبیر کنند.رئیس جمهور با تاکید 
بر لزوم مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیالت بانکی 
به سوی تولید گفت: خلق نقدینگی بدون مدیریت 
آن پیامدهای ســوء اقتصــادی دارد و تالش های 

خدمت گزاران عرصه اقتصاد را بالاثر می کند.
رئیسی در ادامه ضمن محکوم کردن حمالت 
تروریستی به چند مدرسه در کشــور افغانستان 
و تســلیت به خانواده های قربانیان ایــن رخداد، 

مســئولیت این حوادث را عالوه بر تروریست ها، بر 
عهده کشورهایی دانست که در سال های گذشته 
به اســم تامین امنیت، با مداخالت غیرمسئوالنه 
بیشــترین نقش را در ناامن سازی و بی ثبات سازی 

افغانستان ایفا کرده اند.
رئیســی همچنین از هیات حاکمه افغانستان 
خواســت که با تمام توان برای جلوگیری از تکرار 
این دست حوادث که بیشترین قربانیان آن اطفال و 

دانش آموزان بیگناه هستند، بکوشد.
حفظ کرامت و منزلت اساتید یک وظیفه 

همگانی است
رئیس جمهور همچنین  در نشست هم اندیشی با 
اساتید دانشگاه، حفظ شان، منزلت و کرامت اساتید 
دانشگاه را یک وظیفه همگانی در کشور دانست و به 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دستور داد پیگیری 
مطالبات، رفع دغدغه های اساتید دانشگاه خصوصا 
در حوزه معیشت را با جدیت در دستورکار قرار دهد.

رئیسی با یادآوری اهمیت باالی و جایگاه اساتید 
دانشگاه در فرایند توسعه و تعالی کشور، اظهار داشت: 
امروز موظف به رفع دغدغه های اســاتید و جلب 
رضایت آنان هستیم تا آنان با روحیه و نشاط باالیی، 

آینده سازان کشور را پرورش بدهند.
رئیس  دولت همدلی، همفکری و اســتفاده از 
ظرفیت عظیم جوانان و نخبگان دانشگاهی کشور 
را بهترین راهکار عبور از موانع و مشــکالت کشور 
دانســت و تصریح کرد: در دولت به استفاده ازهمه 
ظرفیت های فکری و منابع انسانی کشور باور داریم 
و به سوی همه دلسوزان و دغدغه مندان خصوصا در 
جامعه دانشــگاهی و نخبگانی کشور دست یاری 

دراز کرده ایم.
رئیسی دانشــگاه ها را اتاق فکر دولت خواند و 
خاطرنشان کرد: دانشگاه باید مســایل کشور را با 
اولویت و به صورت مسأله محور مورد بررسی قرار داده 
و درخصوص مسایلی مانند، آب، خاک، کشاورزی، 
هوا، صنعت، اشتغال و فناوری های نو راهکارهای 

عملیاتی به دولت ارایه دهد.

علیرضا محجوب گفت: الزم است 
که این دوســتان بدانند مبلغ اضافی 
در مصوبه شورای عالی کار داده نشده 
است که حاال کسی بخواهد آن را پس 
بگیرد!به گزارش ایلنا، دبیرکل خانه 
کارگر جمهوری اسالمی ایران به اخبار 
منتشر شده مبنی بر برگزاری جلسات 
بررســی و بازنگری مصوبات شورای 
عالی کار در ســال گذشته و کاهش 
حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ واکنش 
نشــان داد. علیرضا محجوب با اشاره 
به برگزاری جلسات بازنگری حداقل 
دستمزد مصوب شورای عالی کار در 
وزارت کار، تعــاون و رفاه اجتماعی با 
حضور مقامات این وزارتخانه گفت: 
چند روزی است موضوع بازنگری در 
دستمزد سایر سطوح ۱۴۰۱ مطرح 

شده اســت، البته تا آنجایی که من 
می دانم، جلسات ولو غیر رسمی برگزار 
شده تاکنون منجر به هیچ نتیجه ای 
نشده است. الزم است که این دوستان 
بدانند مبلغ اضافی در مصوبه شورای 
عالی کار داده نشــده اســت که حاال 
کســی بخواهد آن را پس بگیرد! بازار 

کار نیز چندین ماه است که به خاطر 
کمبود دســتمزد واکنشی مثبت به 
کار نشــان نمی دهد. بنده به همراه 
تعدادی از همکارانم در تشکیالت خانه 
کارگر در هفته های اخیر از کاریابی های 
متعددی سوال کردیم و متوجه شدیم 
که باوجود معرفی تعداد زیادی فرصت 
شغلی حتی در واحدهای صنعتی و 
تولیدی، اســتقبالی از کارها به دلیل 

مسئله کمبود مزد نمی شود. 
وی با بیان اینکــه »در نیمه دوم 
سال گذشته حتی بعضی کارفرمایان 
حاضر شدند دستمزد ۵میلیون تومانی 

بدون کسر حق بیمه را ارائه دهند که باز 
هم استقبالی نشد« اضافه کرد: برای 
مثال در همان زمان یکی از کاریابی ها 
در شهر ری به ما اعالم کرد که ۱۱هزار 
درخواست کار ثبت شــده داشتیم 
که برای آن ها برای معرفی شــغل با 
کلیه متقاضیان )کارجویان( با حداقل 
دستمزد و حتی گاهی بیشتر از حداقل 
دستمزد تماس گرفتیم که از میان آن ها 
حتی یک مورد هم پاسخ داده نشد. در 
این شــرایط به نظر می رسد که اتفاقا 
افزایش دستمزد به نفع کارفرمایان 

بخش صنعتی و مولد است. 

خبر
رئیس جمهور: 

مشکالت فقط با دستور دادن حل نمی شود
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