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همين صفحه

رئیسی در گفت وگو با مکرون:

 مسئله اصلی برای رسيدن
  به توافق، تأمين منافع
 ملت ایران است

دسترنج 4

 تردستی دولت، شمار کارگران
 و بازنشستگان فقیر را  افزایش می دهد

 شکاف ۶ ميليونی 
 سبد معيشت واقعی

 و دو لت ساز
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در اوکراین، جدایی طلبان لوهانسک و دونتسک اعالم بسیج عمومی کردند؛ 

شورش از درون؛ پرده دوم 
نمایشنامه پوتین در کی یف 

چرتکه 3

جهان 5

 واکاوی دالیل رکود سنگین خودرو
 در گفت وگوی »توسعه ایرانی« با امیرحسن کاکایی

بازار، معطل نتیجه 
مذاکرات وین است

 عضو هیات علمی دانشــکده مهندسی 
خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران می گوید: 
بازار خودرو و سایر بازارهای مهم ایران معطل 
نتیجه مذاکرات وین هستند و این اتفاق در 
حالی رخ می دهد که قرار بود اقتصاد معطل 
مذاکرات نماند.به گزارش »توسعه ایرانی«، 
با حضور در میان مردم و مصرف کنندگان به 
راحتی می توان دریافت که همه در فاز انتظار 
هستند و به دلیل ارائه نشدن برنامه منسجم از 
سوی دولت و به ویژه وزارت صمت و همچنین 
گالیه های فراوان مســئوالن و کارشناسان 

نسبت به قیمت باال در مقابل کیفیت پایین 
خودروها و اخبار متناقض و مکرر از واردات و 
عدم واردات خودرو، حذف شیوه قرعه کشی 
و... ســبب شــده تا مردم تکلیف خود را در 
این بازار ندانند و مصرف کننــدگان واقعی 
با مشــکالت جدی مواجه شــوند. برخالف 
وعده های وزیر صمت همزمــان با اخذ رأی 
اعتماد نمایندگان مجلــس، در این ماه ها نه 
تنها قیمت خودروهــا داخلی کاهش نیافته 
بلکه برخی از کســانی که خــودروی صفر 

کیلومتر هم دریافت کرده اند...

تداوم خوشبینی ها از حصول توافق هسته ای

مونیخ، همسو با وین
سياست 2

بار دیگر در سراسر کشور برگزار شد؛

  تجمع معلمان 
در اعتراض به اجرا نشدن 

طرح رتبه بندی 

به بهانة ورود امام جمعه تهران به موضوع 
خصوصی سازی سرخابی ها

خصوصی نه، تخصصی شوید!

رئیس اتحادیه بارفروشان مطرح کرد؛

اسراف میلیاردها تومان 
 بیت المال توسط 

سازمان تعاونی روستایی

 شکل گیری کارزاری در کشور
 HPV   برای واردات واکسن 

 تحریم ها و بار روانی 
یک همه گیری خاموش

 واکنش دادستانی 
 به اظهارات حاشیه ساز
 در جشنواره فیلم فجر

شهرنوشت ۶

شهرنوشت ۶

چرتکه 3

آدرنالين 8

سياست 2

رئیس جمهــور خطــاب بــه 
رئیس جمهور فرانســه تاکید کرد: 
مسئله اصلی برای رسیدن به توافق، 

تأمین منافع ملت ایران است.
به گزارش ایلنا، ســید ابراهیم 
رئیسی  دیروز شنبه در گفت وگوی 
تلفنــی بــا امانوئــل مکــرون، 
رئیس جمهور فرانسه با بیان اینکه 
هیات ایرانــی با جدیــت در حال 
پیشبرد مذاکرات وین است، گفت: 
جمهوری اســالمی ایران در طول 
مذاکرات پیشنهاد های سازنده ای 
ارائه کرده اســت و پیشنهادهای 
مطرح شــده از ســوی طرف های 
دیگــر مذاکره را براســاس میزان 
انطباق آنها با منافــع ملت ایران، 

مورد بررسی قرار داده است.
وی با بیان اینکــه هیات ایرانی 
بارها اعالم کــرده از ابتکاراتی که 
متضمن تامین و حفظ حقوق ملت 
ایران باشند، استقبال می کند، اظهار 
داشت: فشارها یا ادعاهای سیاسی با 
هدف حفظ اهرم فشار بر ملت ایران 
مطرح شده اند و چشم انداز حصول 

توافق را تضعیف می کنند.
رئیس جمهــور ادامــه داد که 
هرگونه توافقی در وین باید شامل 
لغو تحریم ها، ارائه تضمین معتبر 
و بســته شدن مســائل و ادعاهای 

سیاسی باشد.
رئیسی با اشاره به اینکه سابقه 
تعامــل جمهوری اســالمی ایران 
با آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
و گزارش های متعــدد این آژانس 
مبنی بــر تایید صلح آمیــز بودن 
فعالیت های هســته ای ایران گواه 
بر دروغین بــودن ادعاهای برخی 
کشورهاســت، تصریح کرد: ایران 
برای اثبات حسن نیت خود همواره 
بر همــکاری  حرفه ای بــا آژانس 

بین المللی انرژی اتمی تأکید داشته 
اســت و در این راســتا باید مراقب 

فتنه انگیزی دشمنان بود.
رئیسی با اشــاره به نقش فعال 
ایران در مبارزه با تروریسم در کنار 
عراق و سوریه ابراز داشت: اگر مقابله 
مؤثر ایــران و به خصوص شــهید 
سلیمانی با تروریســم نبود، امروز 

داعش در اروپا مستقر شده بود.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
فرانسه نیز در این گفت وگوی تلفنی 
خاطرنشان کرد که پیشرفت های 

خوبــی در مذاکــرات وین حاصل 
شده است و این امیدواری را داریم 
که مذاکرات هر چه زودتر به نتیجه 

برسد.
روسای جمهوری ایران و فرانسه 
در این مکالمه تلفنــی همچنین 
درباره آخرین وضعیت همه گیری 
کرونا و نیز تحــوالت منطقه تبادل 

نظر کردند.
باال رفتن آمار مبتالیان و 
قربانیان نباید عادی شود 

رئیس جمهور دیروز همچنین  
در جلســه ســتاد ملــی مقابله با 
کرونا بر ضرورت اجــرای دقیق تر 
شــیوه نامه های بهداشتی و اعمال 
کنترل های هوشمند برای مقابله 
با روند افزایشی همه گیری کرونا، 

تاکید کرد.

رئیسی ضمن قدردانی از تالش 
همــه دســتگاه ها و کادر درمانی 
سراسر کشــور در عرصه مبارزه با 
این بیماری گفت: هر چند وضعیت 
کنتــرل بیماری کرونا در کشــور 
نسبت به گذشته بسیار بهتر شده 
اســت، اما همین میــزان از ابتال 
و فوتی ها نیز بســیار زیاد اســت و 
باید برای مقابلــه با آن اقدام عاجل 

انجام شود.
رئیس جمهور مردم را به رعایت 
دقیق شــیوه نامه های بهداشــتی 

و پرهیــز از تشــکیل اجتماعات 
فراخواند و به مســئوالن امر تاکید 
کرد: بــه هیچ وجه اجــازه ندهید 
باال رفتــن آمــار مبتالیــان و به 
خصوص قربانیــان کرونا، چه برای 
دســت اندرکاران و چه برای مردم 
عادی شود. فوت حتی یک نفر هم به 
خاطر کرونا زیاد است و نباید اتفاق 
بیفتد. هرگز نباید توجیهاتی نظیر 
اینکه در گذشته رقم درگذشتگان 
به ۷۰۰ نفر هم رســیده بود، سبب 
عادی انگاری شــرایط همه گیری 

شود.
رئیســی در ادامه صحبت های 
خود، موضوع رعایت شــیوه نامه ها 
در حــوزه اصنــاف و حمل ونقل را 
مــورد توجــه قــرار داد و ضمن 
تاکید بــر ضرورت نظــارت دقیق 

جــرای  نه بــر ا وســخت گیرا
شیوه نامه های بهداشــتی در این 
بخش، تصریح کــرد: وزارت راه و 
سایر دستگاه های مرتبط همچون 
شهرداری ها، اجرای آئین نامه های 
بهداشتی را در پروازها، مترو و دیگر 
وسایل حمل ونقل عمومی به دقت 

و با جدیت دنبال کنند.
رئیس جمهور همچنین با اشاره 
به افزایــش آمار ابتــالی کودکان 
به ســویه جدیــد بیمــاری کرونا 
خاطرنشــان کرد: اجــازه ندهیم 
جان مــردم و به ویژه کــودکان با 
ســهل انگاری در رعایــت اصول 

بهداشتی در خطر قرار گیرد.
رئیســی در بخــش دیگری از 
ســخنان خود بر اعتبــار مصوبات 
و تصمیمات پیشــین ســتاد ملی 
مبارزه با کرونا تاکید و خاطرنشان 
کرد: تا به روزرسانی آیین نامه های 
مربوط به رنگ بندی های کرونایی، 
تصمیمات قبلی ستاد ملی مبارزه 
کرونا بــه قوت خود باقی اســت و 
ستادهای استانی باید با رصد دقیق 
وضعیت نسبت به مدیریت شیوع 
کرونــا و اعمــال محدودیت های 
احتمالی برای مدارس و دانشگاه ها 

اقدام کنند.
رئیسی در پایان یک بار دیگر به 
ضرورت رعایت دقیق شیوه نامه های 
بهداشتی تاکید کرد و افزود: عالوه بر 
رعایت شیوه نامه ها، باید کنترل های 
هوشمند هم به طور کامل اجرا شود 
تا آمار ابتال و فوتی های کرونا به طور 

چشمگیر کاهش پیدا کند.
در این جلسه مقرر شد مهدهای 
کودک برای یک هفته دیگر تعطیل 
بوده و دورکاری مادران شاغلی که 
دارای فرزند خردسال هستند نیز 

یک هفته دیگر تمدید شود.

خبر
رئیسی در گفت وگو با مکرون:

مسئله اصلی برای رسیدن به توافق، تأمین منافع ملت ایران است


