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جهانگیری:

نگاهی به اظهارات اردوغان
و اشاره تلویحی به عادیسازی
روابط با اسرائیل

هیچ مقام دولتی حق ندارد
خارج از دستورالعملها به
واکسن دسترسی پیدا کند

پایان پنهانکاری!

جهان 5

همین صفحه

پرتلفاتترین حادثه کوهنوردی در یکی دو دهه اخیر رقم خورد

روز سیاه کوهنوردان با  8جانباخته و  18مفقودی
شهرنوشت 6

حرارت تورم ،افزایش دستمزد را ذوب میکند

اعتراض برخی شهروندان به شروط چهارگانه
برخورداری از یارانه کرونا؛

بازنشستگان :مسئولین
یک ماه زندگی با حقوق
ما را تجربهکنند

نیازمند یارانهایم؛

دسترنج 4

اما حائزشرایط نه

این روزها در حالی پرداخت یارانه نقدی
به ایرانیان وارد یازدهمین سال خود میشود
که تعداد نیازمندان یارانه ،جمعیتی بســیار
بیشتر از سال  ۱۳۸۹را تشکیل میدهد.
دولت دهــم در ســال  ۱۳۸۹بــا هدف
بهبود شــرایط اقتصادی ایران و همچنین
ایجاد شــرایط رقابتی برای تولیدکنندگان
و حذف یارانههای پنهان دست به اصالحی
پر ســر و صدا موســوم به طرح هدفمندی
یارانهها زد .بر اســاس این طرح مقرر شــد
برای جبران افزایش تورم ناشی از رشد بهای

محمد مهاجری:

حاملهای انرژی در کشــور به ازای هر نفر
 ۴۵هزار و ۵۰۰تومــان در قالب یارانه نقدی
پرداخت شود .این مبلغ هنوز پس از گذشت
۱۱سال افزایشی را تجربه نکرده است .طبق
برآوردهای صورت گرفته دولت ایران مبلغ
نزدیک به  ۵هزار میلیــارد تومان به منظور
واریز  ۸۱هزار تومان یارانه نقدی دوماهه به
ازای هر فرد ،برای  ۶۰میلیون و  500هزار نفر
مشــمول طرح در این مرحله در نظر گرفته
بود .جمعیت ایران در ایــن تاریخ برابر با ۶۰
میلیون و 500هزار نفر بود...

چرتکه 3

سیاست 2

بالتکلیفی

حریم تئاترشهر،

درماههای پایانی دولت
فرهنگ و هنر 8

شرایط برگزاری مسابقه نساجی و پرسپولیس در
استادیوم وطنی ،آینه تمامنمایی از فوتبال ایران بود

سالطین اعتماد به نفس!

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس:

الیحه بودجه  ۱۴۰۰احتماالً
«دوسقفی» بسته میشود

آدرنالین 7

آواز زنان از پستوهای مجازی سربرآورده است؛

خوانندگان محک نخورده،
اما توانمند

سیاست 2

خبر

  FATFو برجام
دردولت بعد یواشکی
به نتیجه میرسد

فرهنگ و هنر 8

خبر

روحانی:

کنیم
روزانه و مورد به مورد از تحریمها عبور می

رئیسجمهورباتاکیدبراینکهمادرنقلوانتقالیانگهداریواکسن
هیچمشکلینداریم،تصریحکرد:درخریدالبتهمشکلداریماماروزانه
و مورد به مورد از این تحریمها عبور میکنیم و این کار را تاکنون هم
انجام دادهایم و بعد از این هم انجــام میدهیم .حاال کاری هم به این
نداریمکه FATFتأثیریبرخریدواکسنداردیعنیمننمیخواهم
االنوارداینموضوعشوم.
بهگزارشایسنا،حسنروحانیدرجلسهستادملیمقابلهباویروس
کرونابابیاناینکهخداراشاکریمکهامروزمنطقهقرمزدرکشورنداریم،
گفت :منطقه نارنجی هم تقریباًدر کشور نداریم و بیشتر مناطق زرد
هستندوبایدازمردمدراینزمینهتشکرکرد.البتهامیدواریمکهشب
یلداتاثیریدراینزمینهنگذاشتهباشد.
وی با تاکید بر اینکه ۱۳۰فوتی در روز برای ما خیلی زیاد اســت،
اظهارکرد:البتهماتارسیدنبهشرایطمطلوبفاصلهداریمولیباید
شرایطکنترلشدهفعلیراهمچناننگهداریم.
رئیسجمهوربااشارهبهاینکهماشاهدجهشکرونادرکشورهای
تبیشتری
اروپاییومخصوصاًانگلیسهستیم،اظهارکرد:بایدمراقب 
برای ورود مسافرانی داشته باشیم که از این کشورها به ایران ممکن
استبیایند.همچنینبایدخیلیتوجهداشتهباشیمکهتجمعاتراتا
جاییکهممکناستکاهشدهیم.
روحانیبابیاناینکهمردمشبنشینیهاراکاهشدادهاند،ماسک
استفاده میکنند و فاصله گذاری هم کمابیش انجام میشود ،گفت:
آنچه ممکن است در این میان مشکلســاز شود تجمعات است که
باید رعایت کنیم .به ویژه که در آستانه ایام فاطمیه قرار داریم و مردم
عاشق اهل بیت و عزاداری برای آنان هستند و این حق آنان است ،اما
باید طوری عمل کنیم که پروتکلهای بهداشتی حتماً در عزاداری
رعایتشود.
ویدربخشدیگریازسخنانشبااشارهبهاینکهرسانههایمعاند

خارجیبسیارپرروهستند،اظهارکرد:اوایلشروعکردندکهعلیهما
بگویند جمهوری اسالمی واکسن نمیخرد ،بعد گفتند جمهوری
اسالمی توان نگهداری واکسن را ندارد ،بعد گفتند اصال جمهوری
اسالمیپولخریدواکسنرانداردکههمهاینمواردهمدیدندکهرد
شدامادستبردارنیستند.
رئیسجمهورتاکیدکرد:امامردمعزیزمابدانندکهازروزهایاولیه
شیوعکرونایکیازمهمترینمسائلماواکسنبود.ازهمانزمانهم
شرکتهایدانشبنیانکارراشروعکردندوالبتهبایددرکنارکارآنان
به دنبال خرید واکسن هم باشیم چرا که ممکن است واکسن داخلی
دیرترآمادهشود.
روحانیتصریحکرد:مردممابدانندکهمااوالًبهدنبالخریدواکسن
رفتیم در ثانی در همین مرحله نیز فعالیت خبیثانه و رذیالنه آمریکا
جریان داشت و هیچ شک نکنید که در زمان خرید واکسن هم برای
مامشکلایجادکردند.اصالجایینیستکهمابخواهیمخریدانجام
دهیموآمریکاخباثتبهخرجندهد.
رئیسجمهور ادامه داد :مردم فکر نکنند ما مشکل نداریم .اینکه
رهبری گفتند تحریمها را بیاثر کنیم این کار را ما ســاعتی در حال
انجامش هستیم نه حتی روزانه .اگر هر کاالیی وارد یا صادر شده در
تماماینسهسالباجنگیدنماانجامشدهکهتحریمهابیاثرشود.
ویبابیاناینکهتاثیرتحریمدرخریدواکسنممکناستموجب
گرانتر شدن خرید ما شــود ،اظهار کرد :البته این را هم بگویم که
واکسنیبهغیرازکواکسراهرزمانوزارتبهداشتمااعالمکندکه
مورد اعتماد است ما حاضریم آن را خریداری کنیم اما اینکه ما مردم
خود را بدل به نمونه آزمایشی شــرکتهای خارجی کنیم ،نه .یک
شرکتیدردنیابرایخودواکسنیدرستکردهوحاالمیخواهدآنرا
رویمردمدنیاآزمایشکند،امابههیچوجهوزارتبهداشتماچنین
کاریراهرگزدربارهمردمایرانانجامنخواهدداد.
رئیسجمهور خطاب به وزیر بهداشت که در جلسه حاضر بود،
اظهارکرد:اگرروزیواکسنبهکشورواردشدوزیربهداشتبایدروزانه
گزارشدهدکهچهمقدارواکسنواردشدهاست،بهچهکسانیتزریق
شدهواولویتهاباچهکسانیاست.اینرابایدهرروزاعالمکند.چون
بازهم بعد از ورود واکسن به کشور این را خواهیم داشت که دشمنان
بهانهجوییکنندوباسوءاستفادهازاینمسائلبگویندکه«واکسندر
بازارسیاهاست»«،معلومنیستبهچهکسانیتزریقشده»«،معلوم
نیســت کجا رفته» ،پس برای جلوگیری از این بهانهجوییها باید
گزارشروزانهتوسطوزیربهداشتدراینزمینهبرایمردمانجامشود.
وی با اشــاره به روند انجام کار خرید واکسن از سوی دولت اظهار

کرد :پولی را از بانکی تهیه کردیم تا واکسن را از کوواکس بخریم ولی
گفتندبایداوفکاجازهدهد.آنقدرمردموسازمانبهداشتجهانیرا
ترساندهاند .ما پول را تهیه کردهایم ،آن کشور با انتقال پول موافقت
کرده اســت ،اوفک هم قبول کرده ولی گفتند پول ابتدا باید به بانک
آمریکاییبیاید.
روحانیخطابب هسرانآمریکا،گفت:چطورمیتوانبهشمااعتماد
کرد؟شماکهدردزدیمعروفید!شماکهمترصدهستیدپولیازماپیدا
کنیدتاآنرابگیرید!چگونهمیتوانبهشمااعتمادکرد؟
رئیسجمهور در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به آغاز
فصل سرما ،گفت :یکی از مسائل مهم ما در فصل زمستان ،جدای
از بیماری و شــرایطی که این فصل دارد ،وارونگی هوا اســت که
میتواندموثرباشدوذراتمعلقهممیتوانددرنقلوانتقالویروس
تاثیرگذار باشد و هم این ذرات معلق میتواند در سیستم ایمنی بدن
تاثیر سوء بگذارند.
وی اظهار کرد :بنابراین برای ما مهم است که در این ایام نسبت به
آلودگی هوا حساس باشــیم .البته قانون و مقرراتی داریم و براساس
قانون عمل میشود اما استاندارها مسئولیت دارند و برخی از موارد
همکهتاکیدبیشتریبرآنهاشده،امروزدرجلسهموردتصویبقرار
گرفتهکهامیدواریماینمقرراتدرفصلسرمابهطوردقیقاجراشوند.
رئیسجمهوربااشارهبهتغییرسبکزندگیمردمدردورانشیوع
کرونا،گفت:بخشیازاینتغییردرسبکزندگیدائمیخواهدشدو
بخشیازهمازبینمیرود.تغییرسبکزندگیدربهداشتباعثشد
مردم توجه ویژهای به بهداشــت پیدا کردند و این پایدار است و باقی
میماند.ازسویدیگراینبیماریباعثشدبیشتربهفضایدیجیتال
تکیهکنیمکهاینهمباقیمیماند.
روحانیباتاکیدبراینکهبایدباتوسعهدولتالکترونیکفعالیتها
و خدمات چهرهبهچهره کم شود و مردم بدون حضور این خدمات را
دریافتکنند،تأکیدکرد:کارهابایددیجیتالیانجامشود.اینتغییر
سبکزندگیدرماههایپیشروبایدباهمینشدتادامهیابد.
وی با اشاره به شناسایی نوع جهشیافته کرونا ،اظهار کرد :فرض
براین که این ویروس جهشیافته وارد کشور شد ،راه درمان همانی
استکهتاکنونداشتیمیعنیبرایآنویروسهمفاصلهگذاریباید
رعایتوهمهپروتکلهابایددقیقتروجدیتراجراشود.
رئیسجمهور با بیان اینکه بشــر به هرحال بر این ویروس پیروز
میشود و واکسن مطمئنی میآید ،گفت :سه تا  ۶ماه دیگر کمتر یا
بیشتر ،حتما به واکسن با کیفیت داخلی و خارجی میرسیم و این
ویروسمهارمیشود.

جهانگیری:

هیچ مقام دولتی حق ندارد خارج از
دستورالعملها به واکسن دسترسی پیدا کند
معاون اول رئیسجمهوری بــا بیان اینکه
هیچ مقام دولتی و هیچ خانــواده مقام دولتی
حق ندارد خارج از دســتورالعملهای وزارت
بهداشت ،به واکسن دسترسی پیدا کند ،گفت:
اولویتها را وزارت بهداشــت تعیین و شفاف
اعالم میکند و همه مردم مشابه هم به واکسن
دسترسی پیدا میکنند.
به گزارش ایرنا ،اســحاق جهانگیری دیروز در
سومین جشنواره ملی زن و علم در دانشگاه شهید
بهشتی ،گفت :متاسفانه در این کشور به سرعت
وقتی مسالهای که مطالبه عمومی است به وجود
میآیدشروعبهجوسازیمیکنند.
معاوناولرئیسجمهوریافزود:دولتمکلف
استمهمترینتالشوتمرکزخودرابراینبگذارد
کهدغدغهمردمرابرطرفکندوبهمردماطمینان
دهد.سالمتمردمامروزمسالهاصلینظام ،دولت
و عموم اســت تا از این ویروســی که همه دنیا را
درنوردیده ،بتوانیم هم سالمت مردم را حفاظت
کنیموهمتبعاترابهحداقلبرسانیم.
وی بــا بیان اینکه ویــروس کرونــا امروز در
بخشهای اقتصادی و معیشت مردم ،بخشهای
اجتماعی و فرهنگی تبعات زیادی داشــته است
که باید به موقع به آن پرداخته شود ،گفت :مقابله
با این ویروس اصلیترین مسئله ماست ما در همه
زمینهها تالش می کنیم واکســن تولید داخل
داشتهباشیم.
جهانگیری با اشاره به اینکه حداقل  ۹۷درصد
داروی مورد نیاز مردم را در داخل کشــور تولید
میکنیم ،گفت :در زمین ه تولید واکســن یکی از
تالشهای دولت ،مسئولین و دانشمندان ما این
استکهدرداخلکشورتولیدشودوهمهمادریک
مسیرهستیم.
معاون اول رئیسجمهوری ادامه داد :طبیعی
اســت که تا زمانی که ما به واکســن تولید داخل
برسیم ،حتی اگر همه مسیر موفقیت آمیز باشد
ممکن است که چند ماه دیگر طول بکشد .ما اگر
بتوانیمیکروززودترهمواکسنموردنیازمردمرا

ازهرجایدنیاکهواکسنمعتبروموثرتامینکنیم،
یکلحظهدرنگنخواهیمکرد.مردممطالبهدارند
و دولت هم وظیفه دارد و ما منابع مورد نیاز نه تنها
 ۲۰میلیون یورو ،بلکه به هر میزان که شهروندان
ایرانینیازداشتهباشند،تامینمیکنیم.
وی گفت :مردم باید احساس کنند همینطور
که دولتمردان آنها مکرر میگویند که ســامت
مردم مسئله اصلی هست ،متناسب با این حرف
عمل میکنند و متعهد هستند که دولت از همه
ظرفیتهااستفادهخواهدکرد.
جهانگیریبهجلساتمتعددبرایتولیدوخرید
واکسن کرونا اشــاره کرد و گفت :تاکنون شخصاً
چندین جلســه با وزرای امور خارجه ،بهداشت،
درمانوآموزشپزشکیورئیسکلبانکمرکزی
ومعاونینآنهابرگزارکردهامتاچنانچهمانعیبرسر
راهتامینواکسنوجودداشتهباشد،برطرفکنیم.
جهانگیریتاکیدکرد:تحریمدرهرزمینهایکه
مافکرمیکنیمبرایماایجادمانعکردهاستولیبه
فضل الهی توان مدیریتی کشور هم طوری هست
که بتواند تحریمها را بیاثر کند .ما همه تالشمان
ایناستکهتحریمهارابیاثرکرده،واکسنراوارد
کنیمودراختیارمردمقراردهیم.
معــاون اول رئیسجمهــوری تصریح کرد:
مردم مطمئن باشند که وزارت بهداشت و درمان
دستورالعملهایشفافتهیهوتدوینخواهدکرد
و به اطالع افکار عمومی خواهد رساند و این گونه
نیســت که احدی خارج از دستورالعملها و قبل
از اینکه به مردمی که در اولویت هستند ،بتواند به
واکسندسترسیپیداکند.

