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حامیان قالیباف در حال جمعآوری امضا
علیهآذریجهرمیهستند؛

وزارت خارجه مقصر
دیدار نکردن پوتین
باقالیبافشناختهشد

بازخواست به دلیل نکوهش
«دل بستن به کرمیلن»
سیاست 2

سیاست 2

وقوع انفجار در نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان

آتشسوزی گسترده درگمرک اسالم قلعه

چرتکه 3

یزاست
فاصله عجیب قیمت زمین از مسکن شگفت 

سود۵٠٠درصدی
بعضیسازندهها!

قیمت مسکن در طول ســه سال اخیر به
حدی خارج از تصور افزایش یافته اســت که
دیگر قیمتهای نجومی تعجب خریداران را
برنمیانگیزد .قیمتهای چند ده میلیاردی
و حتی چند صدمیلیــاردی برای یک واحد
مسکونی در یک برج عادی شده است.
اما آیا تمامی تقصیر در این روند معیوب بر
گردن تورمی است که گریبان اقتصاد ایران
را گرفته است؟
واقعیت این است که قیمت مسکن همواره
باالتر از قدرت خرید متوســط جامعه ایرانی
اســت .همواره کمبود عرضــه در قیاس با
تقاضای موجود یکی از عوامل تعیینکننده

قیمت مسکن است .حاال اما با کاهش حجم
زمینهای مناسب ساختوســاز در تهران،
افزایش قیمت مســکن نیز به این روند دامن
زده است.
طبــق آمــار و ارقــام اعالمی از ســوی
دستاندرکاران حوزه ساخت ،به تازگی اما
فاصله قیمت زمین با قیمت ساخت مسکن
افزایش یافته اســت .این فاصله چنان زیاد
است که اهل فن میگویند عمال هیچ تناسبی
میان قیمت فروش و قیمت تولید مســکن
وجود ندارد و این مسئله حتی ساختوساز
در مناطق ارزانقیمت شهر را بیصرفه کرده
است .بر اساس آمارهای رسمی...

چرتکه 3

معاون وزیر کشور از شناسایی گلوگاههای فساد در شهرداریها خبر داد؛

جاییکه «فساد مالی»
قاعده است ،نه استثنا!
شهرنوشت 6

خبر

روحانی:

قرمز شدن چند شهر ،زنگ خطر آغاز موج چهارمکرونا است
رئیس جمهور گفت :امروز متاسفانه دیدیم که
چنداستانقرمزشدهاستواینموضوعیکاعالم
خطربرایماستبنابراینهمهبایدمراقبتکنیمواز
اینخطرجلوگیریکنیمکهواردموجچهارمنشویم
وبدانیمکهبههرحالحتیاگرواکسیناسیونانجام
شودوهمهتجهیزاتآمادهباشد،هنوزهمتایکسال
دیگربایدمراقبتکنیم؛اصلایناستکهماسبک
زندگیرابهگذشتهبازنگردانیم.
بهگزارشخبرنگارایلنا،حسنروحانیدرجلسه
ستاد ملی مبارزه با کرونا افزود :برای جلوگیری از
خیز چهارم همه دست به دست یکدیگر بدهیم؛
ما نزدیک عید نوروز هستیم و ایام برای مردم از نظر
کسب و کار و خرید و فروش و سفر و نظافت منزل
اهمیت دارد و اگر میخواهیم عید بســیار خوبی
داشتهباشیم،مراقبتهارابایدازامروزشروعکنیم.
وی یادآور شد:شاهد هســتیم میلیونها نفر
گرفتار کرونا هستند و صدها هزار نفر جان باختند
و این بیماری روز به روز هم به شــکل جدیدی این
بت عیارش ظاهر و جهشهای خاصی را مشاهده
میکنیم.
روحانی گفت :تقریباً یک سال از ورود کرونا به
کشورگذشتهاست،دردنیاکمترکسیفکرمیکرد
بازهم پاندمی به وجود بیاید .عالمان ما پیش بینی
چنینچیزیکههمهدنیارادرگیرکنندرانداشتند،
زیرا باآگاهیمردمتصوراینکهبایکمصیبتبزرگ
کهدرطولقرنتقریباًبیسابقهبودروصدسالاخیر
نداشتیمقابلپیشبینینبود.
رئیس قوه مجریه گفت :پیش بینی نمیشــد
پاندمیبهوجودبیایدوهمهراازپولداروفقیردرگیر
کند،پاندمیکهکشورهایدرعلمودانشپیشرفته
هستندوآنهاییکهدرفکربودنددر ایامتفریحمردم
پولدارشانرابهکراتدیگربفرستندوتنوعبرایشان
ایجادکنندوببینندکجاشرایطحیاتوجودداردو
درآنجازندگیکنند،درگیرششدند.
ویادامهداد:کمترکسیفکرمیکردکهدریک
قرن گذشته که ما شاهد دنیای دیجیتالی ،ربات و
هوشمصنوعیبودیمبااینمشکلومعضلبسیار
بزرگروبهروشویم،پاندمی کهازپایانسال۲۰۱۹
تقریبا شروعشدوهنوزهمادامهدارد.

روحانی گفت :شاهد هســتیم میلیونها نفر
گرفتاربیماریهستندوصدهاهزارنفرجانباختند
و این بیماری روز به روز هم به شکل جدیدی این
بت عیارش ظاهر و جهشهای خاصی را مشاهده
میکنیم.
ویبابیاناینکهبشرامیدواروآرزومندبودبتواند
به دارویی برای این بیماری برســد ،اظهار داشت:
داروهایی را نیز به دست آوردند و قیمتهای آنها
دربازارنیزافزایشپیداکردکهدرنهایتمعلومشد
هیچیکازاینداروهاییکهاعالمواستفادهمیشود
درمان دقیق و واقعی نیست .ممکن است تاثیراتی
داشته باشد اما به هر حال بشر تا به امروز که بیش
از یک سال از شیوع این بیماری میگذرد ،درمانی
برایشپیدانکردهاست.

روحانی افزود :امیدها همه در پی واکسن رفت
کهبتواندتاواکسنموردنیازخودرابهدستبیاورند.
همهمیدانستندتهیهواکسنگاهی ۱۰سالزمان
میبرد تا به نقطه مطلوب برسد ،اما ناچار شدند که
راه ضرورت را انتخاب کنند و کمتر از یکسال برای
واکســن مجوز تزریقات عمومی بدهند که از سر
ناچاریبود.
وی با بیان اینکه تالش دانش و تجربه بشری در
برابر این ویروس همچنان ادامه دارد  ،گفت :اینکه
علمکیموفقشوداینویروسرابهصراحتبهزانو
در بیاورد،کامال مشخص نیست .اما تجربه تاریخی
بشر نشــان داده که در نهایت و بشر پیروز و موفق
میشود .یک واقعیت نیز برای همه روشن شد که
هرچقدرهمکهبشرپیشرفتکنددربرابرعلمیکه
باید در این جهان حاصل شود ،مقدار اندک و کمی
است و نمیشــود گفت که به همه علوم و دانشها
دستیافتهایم.

رئیس جمهــور تصریح کرد :چــاره همچنان
مراعات تمام دستورالعملهای بهداشتی است که
در یک سال پیش گفته میشود ،یعنی استفاده از
ماسک ،شستندستها و فاصلهگذاری اجتماعی
تازمانیکهتعدادمبتالیانبهحداقلهاکاهشپیدا
کندتابهمرحلهعبورازاینبیماریبرسیم.
ویبااشارهبهآغازشدنواکسیناسیوندرکشور
تاکیدکرد:اینبرنامهکمکمیکندکهجامعهوافراد
راایمنسازیکنیم.هممرگومیرراکاهشدهیم
و هم زنجیره را قطع کنیم .امروز در جلسهای ستاد
مقابله با کرونا باز هم تاکید شد که مراقب نسبت به
ورودیها از خارج به داخل به ویژه کشورهایی که با
ویروسهای جدید آلوده هستند با دقت بیشتری
انجامشودوباتالشبیشترمقرراترابهطورکاملاز
طریقصداوسیماروزنامههاوهواپیماییهااعالمو
تکرارکنندتاهرکسیکه واردکشورمیشودبداند
قانونومقرراتاعمازتستوقرنطینهرابایدرعایت
کنند.اینموضوع قابلگذشتنیستچونمسئله
جانمیلیونهاانساندرمیاناست.
روحانی اظهار کــرد :شناســایی زود هنگام
مخصوصاً نســبت به ویروس جهش یافته بسیار
ضرورتدارد.فردیکهواردیکاستانیاشهرستان
میشود،فرماندار،بخشداروسایرافرادبایدمراقبت
کنند که افــراد جدیدی که از خــارج آمدهاند که
شخصجدیدیراآلودهنکندواگرکسیآلودهشده
مسألهقرنطینهاعمالشود.
وی افزود :بــرای جلوگیری از خیز چهارم همه
دســت به دســت یکدیگر بدهیم؛ ما نزدیک عید
نوروز هســتیم و ایام برای مردم از نظر کسب و کار
و خرید و فروش و سفر و نظافت منزل اهمیت دارد
و اگر میخواهیم عید بسیار خوبی داشته باشیم،
مراقبتهارابایدازامروزشروعکنیم.
وی تأکیــد کرد :مــاه بعدی مــاه برگزاری
مراســم عروسی اســت که باید بســیار مراقب
بود که مجالس عروســی به مراســم عزا تبدیل
نشــود .فاصلهها و اصول بهداشتی مراعات شود
تا انشااهلل ما بتوانیم پایان سال روزهای خوبی را
برای مردم داشته باشیم و آغاز سال  ۱۴۰۰بسیار
مناسبتر از سال  ۱۳۹۹باشد.

بهانههای کارفرمایان و دولت ،نخنما شده است

درخواست کارگران
برای افزایش ریالی
دستمزد ۱۴۰۰
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فرستاده سازمان ملل به این کشور با
مانعتراشی بازیگران خارجی مواجه است؛

تحمیل بالتکلیفی و
سهمخواهی از کیکِ
بزرگ لیبی
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بزرگترین بازارچه مهاباد
طعمه آتش شد
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شش چهره ویژه جدال امروز آزادی

سوپرمن علیه مارکوپلو!
آدرنالین 7

نگاهی اجمالی به جشنواره39ام تئاتر فجر

دستهای خالی؛
اما بهظاهر پر
فرهنگ و هنر8

