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افزایش حق مسکن 40هزار تومانی 
برای بهبود معیشت کارگران؟!

وعده درمانی، جدیدترین 
استراتژی دولت

پلیس تهران فاش کرد

ریاست باند سرقت 
به خاطر عشق یک زن

نگاهی به قیمت دالر
 در نظام یکپارچه معامالت ارزی

سامانه نیما واقعیت بازار 
ارز را منعکس می کند؟

چین به حضور ناو هواپیمابر آمریکا
 در دریای جنوبی این کشور واکنش نشان داد 

شدت گیری منازعات؛ 
مقدمه ای بر  

جنگ جهانی سوم

چرتکه 3

دسترنج 7

حوادث 10

جهان 5

بازخوانی پرونده
  ناآرامی های دی ماه 96

نخستين  ضميمه  
توسعه ایرانی 
منتشر شد

شهرنوشت 6

 با ادامه روند تولید خودروی بی کیفیت؛

خودروسازان مرکز 
نگهداری معلوالن بسازند!
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سياست 2 

چهار کشــتی روسی در ســاحل بندر پهلوی 
لنگر انداخته اند؛ اوایل فروردین 1321 اســت، 
در میانه بلوای جنــگ جهانی دوم. هــر روز که 
می گذرد، کشتی های بیشتری می آیند. صورت 
مسافرهایشان از زن و کودک و سرباز و پیر و جوان 
سرخ است، سرمای ســیبری را با خود آورده اند. 
روس نیستند، لهستانی اند؛ اما از شوروی می آیند 
و بسیاری شــان جان به دربُــردگان اردوگاه های 
کار اجباری استالین در شــوروی  و قزاقستان اند. 
از حمله نازی ها و بعد شــوروی ها به کشورشان 
هم جان به در برده اند. حاال که با کشــتی به انزلی 
می آیند، آلمان به شوروی حمله کرده و استالین 
مجبور شده در مقابل دولت لهستان کوتاه بیاید 
و توافق کند که نــه تنها نظامیان تجهیز شــده 
لهستانی، بلکه غیرنظامیان زندانی در اردوگاه های 
شــوروی نیز از طریق ایران به فلسطین و آفریقا 

مهاجرت کنند. کشتی هایی که هزار هزار ...

لهستان؛  از آرامستان های انزلی 
تا دژ ترامپ

بر  دوش 
باد موافق

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ضرورت 
استفاده همه جانبه از استعدادها و ظرفیت های 
کشــور در بخش های مختلف برای دستیابی به 
توسعه و پیشرفت، گفت: نباید مردم را نسبت به 
آینده ناامید کنیم. باید همه تالش خود را به کار 
بگیریم تا با انجام اقدامات مثبت و اجرای طرح های 
تاثیرگذار در زندگی مردم روند توســعه کشور 
را افزایش داده و بتوانیم با توطئه های دشــمنان 

مقابله کنیم.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری دیروز در 
مراسم بهره برداری از طرح های صنعتی و زیربنایی 
شهرستان کاشان با بیان اینکه بهره برداری از طر ها 
و پروژه هایی که در زندگی مــردم تاثیر مثبتی 
دارد موجب افتخار و خوشحالی مسئوالن است، 
گفت: به فضل الهی مسیر توسعه کشور با سرعت 
خوبی پیش می رود و روند اقداماتی که در توسعه 
کشور شــکل گرفته و در حال اجراست مثبت و 

امیدوارکننده است.
معــاون اول رئیس جمهــور بــا اشــاره به 
ســفرهای خود به اســتان های مختلف کشور 
از جمله هرمزگان و سیســتان و بلوچســتان و 
بررســی مســائل و مشــکالت این مناطق، با 
انتقاد از برخی ســیاه نمایی ها در کشــور افزود: 
مطمئنا یکی از اصلی تریــن اهداف و برنامه های 
آمریکا در شــرایط فعلی این اســت که مردم را 
 نســبت به آینده کشــور و نظام مأیوس کنند.

جهانگیری گفت: وقتی مردم یک کشور به ویژه 
نسل جوان نســبت به آینده خود مأیوس باشند 
ممکن است دست به اقدامات و حرکاتی بزنند که 

نتیجه آن ناخوشایند است.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: گاهی برخی 
افراد در زمینی بازی می کنند که خواست دشمن 
است و به دنبال بزرگ کردن نقاط منفی و مشکالت 
در شرایط سختی و فشار دشمنان هستند. البته 
اگر بیان این نقاط منفی درباره مشکالت حقیقی 
کشور باشد باز جای امیدواری است که مشکالت 
واقعی کشــور در حال بیان شدن است اما زمانی 
دردآور است که می بینیم مجموعه ای از مطالب 
دروغ و خالف واقع از ســوی افراد و مسئوالن در 

مجموعه ای از نظام بیان می شــود و رسانه ها از 
جمله رسانه ملی هم آن مطلب را منتشر می کند.

وی گفت: هنگامی که مردم این ســخنان را 
می شــنوند و تصور می کنند که در تمام سطوح 
فساد وجود داشته و امور کشور پیش نمی رود و 
دشمنان هم دست از دشمنی خود بر نمی دارند 
نسبت به آینده ناامید می شوند در حالی که نباید با 

دشمن همراهی کنیم.
وی تاکید کرد: خوشــبختانه امروز تمامی 
طرح های بزرگ صنعتی از طراحی و مهندسی و 
محاسبات آن تا ساخت، تجهیزات و بهره برداری 

در ایران انجام می شود.
جهانگیری با اشــاره به تــوان متخصصان و 
مهندسان کشــور در اجرا و ساخت نیروگاه های 
بــزرگ تولید برق خاطرنشــان کــرد: امروز به 
جایگاهی رســیده ایم که حتــی خدمات فنی 
مهندسی در زمینه ســاخت نیروگاه را به دیگر 
کشورهایی که قصد ســاخت نیروگاه دارند ارائه 
می دهیم؛ همچنین در زمینه احداث کارخانجات 
تولید فوالد و ســیمان نیز توان بســیار مثبت و 

باالیی داریم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به توانمندی 
متخصصان کشــور در اجرا و احداث سکوهای 
بزرگ نفتــی، گفت: هنگامی که پــس از برجام 
شــرکت توتال فرانسه می خواســت یک فاز از 
پارس جنوبی را انجام دهد برای احداث سکوی 
20 هزار تنی پس از بازدید از شرکت های ایرانی 
ساخت این ســکو را به مهندسان و شرکت های 

ایرانی واگذار کرد.
وی افزود: امروز توانمندی بســیار باالیی در 
کشور شکل گرفته و کشوری قدرتمند هستیم. 
دکتر جهانگیری ادامــه داد: آمریکایی ها گاهی 
از روی بی اطالعــی تصور می کنند کــه اگر روز 
به روز عرصــه را بر ملــت ایــران تنگ تر کنند 
 اقتصاد و زندگی مردم از هم پاشــیده می شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به شکســت 
توطئه های آمریکا در جلوگیری از صدور نفت و 
واردات کاال به ایران، گفت: امروز آمریکایی ها در 
مواجهه با ملت ایران دچار گرفتاری شده اند و به 

معنای واقعی جنگ اقتصادی را علیه ملت ایران 
راه انداخته و هر تحریمی که می توانستند را اعمال 
کرده اند به گونه ای که بسیاری از شرکت هایی که 
قصد سرمایه گذاری در ایران را داشتند، تهدید و 

تطمیع کردند که نباید با ایران کار کنند.
وی افزود: امروز آمریکایی ها از روی ناتوانی در 
یک کشور اروپایی همایشی با عنوان خاورمیانه و با 
تمرکز بر ایران راه انداخته اند تا شاید بتوانند ملت 
ایران را در برابر خواسته های خود تسلیم کنند، اما 
باید بدانند که تنها راه نجات آنها بازگشت از مسیر 

اشتباهی است که تاکنون رفته اند.
 جهانگیری تاکید کرد: باید با انسجام، وحدت، 
همدلی و همراهی و تدبیر این دوران دشــوار و 
سخت را پشت سر بگذاریم و با تدبیر روشی را پیش 
بگیریم که اداره کشــور، اقتصاد، زندگی مردم و 
اشتغال را در کشور پیش برده و آمریکایی ها را در 

رسیدن به اهداف خود ناامید کنیم.
معاون اول رئیس جمهور احداث پروژه تصفیه 
و بازچرخانی آب را از اصلی ترین اقداماتی دانست 
که باید برای بهــره وری آب در مناطق کویری به 
انجام برسد و خاطرنشان کرد: خوشبختانه بخش 
خصوصی با عالقه آمادگی سرمایه گذاری در این 
گونه پروژه ها به ویژه در شهرستان های کویری 

ایران را دارد.
وی افزود: هیچ آبی برای صنعت کشور مطمئن 
تر از آب بازچرخانی پســاب شــهری نیست و 

می تواند کمک بسیار خوبی به صنعت باشد.
 جهانگیری همچنین دانشگاه کاشان را در 
زمره دانشگاه های رده باالی جهان دانست و ابراز 
امیدواری کرد تا با اســتفاده از ظرفیت دانشگاه 
و استعدادهای انسانی کاشــان بتوان گام های 
بهتری در راستای توسعه بیش از پیش این منطقه 

برداشت.
پیش از ســخنان معاون اول رئیس جمهور 
اردکانیان وزیر نیرو گزارشی از ظرفیت های ایجاد 
شده توسط وزارت نیرو در بخش های مختلف آب 
،  برق و ایجاد تصفیه خانه های فاضالب شــهری 
در مناطق مختلف کشــور در دولت تدبیر و امید 

ارائه کرد.

خبر

جهانگیری :

نباید مردم را نسبت به آینده ناامید کنیم


