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 دلتنگی
 که یک ساله شد
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خبر

 4سال صبر کردیم  این
 ۱۲ روز را هم صبر می کنیم

رقابت زمستانی  مهران 
مدیری و رامبد جوان!

تازه

مسببان حادثه هواپیمای اوکراینی باید محاکمه شوند
روحانی: وضعیت اقشار کم درآمد خط قرمز دولت در بودجه است

جلسه  در  روحانی  حسن  حجت االسالم والمسلمین 
هیأت دولت اظهار کرد: »کسی در دنیا فکر نکند که تحریم و 
جنگ اقتصادی ملت ایران را از پا درمی آورد. ما مسیر خود را 
با قدرت ادامه می دهیم و هر وقت طرف مقابل تسلیم شد، 

ما هم استقبال می کنیم.«
او افزود: »آیا نباید از کسی که تا دیروز در کوچه ما شیشه ای 
می شکسته و حاال می گوید پشیمان است، استقبال کرد؟ 
کار می آید و دو  که در آینده نزدیک در آمریکا سر  گر دولتی  ا
هفته دیگر آقای بایدن قدرت آن را در دست می گیرد، بگوید 
که آمریکا دیگر شیشه نمی شکند و توبه کرده و در مسیر قانون 
گر شما به همه  گرفته، جواب ما روشن و ساده است. ا قرار 
کنید، ما هم به تعهدات خود عمل  تعهدات خود عمل 
گر به تعهدات  خواهیم کرد.« رئیس جمهوری ادامه داد: »ا
که تا به حال  خود عمل کنید، منتی سر ما نگذاشته اید؛ چرا
که از آن دست برداشته اید و  کار خالف قانونی می کردید 

متوجه شده اید که اشتباه کرده اید.«
روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره هواپیمای 
اوکراینی اظهار کرد: »مسببان این حادثه باید در یک دادگاه 
کمه شوند و دولت بر این موضوع اصرار دارد و  عادالنه محا
گر قصور و  کار را انجام می دهد. ا قوه قضائیه هم حتما این 
اشتباه و هماهنگی و ناهماهنگی بوده، باید همه زوایای 
که چگونه بوده  مسأله روشن شود و مردم مطلع شوند 
کرد: »هیأت دولت هم  است.« روحانی همچنین اظهار 
کرده تا پرداخت شود و در این موضوع  خسارات را تصویب 

تابعیت را هم در نظر نگرفته و برای همه به طور مساوی 
پرداخت  پول  این  که  شده  گرفته  قرار  مدنظر  خسارات 
کره را ادامه  خواهد شد. درباره  هواپیما هم با اوکراین مذا
کمه خواهند  می دهیم. مقصران هم حتما در دادگاه محا
شد. در این شرایط سخت بود، اما 30میلیون دالر در اختیار 

قرار داده شده تا خسارات پرداخت شود.« 
رئیس جمهوری در بخش دیگری از صحبت های خود 
که در رسانه ها صحبت  کید بر اینکه برخی از دوستان  با تأ
می کنند، باید حواس شان باشد که شرایط ما چگونه بوده 
است، یادآور شد: »زمانی کشور در یک شرایط تعادل است 
و زمانی شرایط کشور، شرایطی است که دشمن بر ما جنگ 
تحمیل کرده و شرایط التهاب است که این شرایط دیگری را 
گر دولت آمده برای کاالهای اساسی ارز 4200  اقتضا می کند. ا
تومان را مقرر کرده و همه مشکالت و سختی ها برای بانک 
مرکزی، دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی 
که قابل  کاالها در اختیار مردم با قیمتی  برای اینکه این 
تحمل باشد، قرار گیرد، کسی نگوید آقا چرا 4200 تومان بعد 
می گویند یک آدمی سوء استفاده کرده، آخر این شد حرف؟« 
گرفتار هستند،  که  او ادامه داد: »ما برای عده ای از مردم 
که به دست آنها برسانیم و به  کرده ایم  بسته هایی درست 
گر  که به دست آنها برسانند، حاال ا عده ای آدم سپرده ایم 
یک نفر از اینها هم آمد و این بسته را نرساند و دزدی کرد، آیا 
باید بگوییم کل این بسته و کمک ایراد داشته است؟ حاال 
بله، یک عده ای آدم های بزرگ که 4200 تومان را گرفته اند و 

جنس را نیاورده اند که باید اینها را طبق هرچه قانون می گوید 
از  تعدادی  گذشته  سال  یک  در  البته  کنیم.    کمه  محا
کاالهای 4200 تومانی را به تدریج خارج کردیم و گفتیم که به 
اینها ارز نیمایی اختصاص داده ایم، مثل چای، برنج، شکر، 
الستیک و موارد متعدد که یکی یکی و به تناسب آرام آرام در 
حدی که جامعه بتواند تحمل کند و قابل قبول باشد، این 
کار را انجام دادیم، جوری با آرامش عمل کردیم که بعضی ها 
گرفته  کار صورت  که این  متوجه نشده  و اصال نفهمیده اند 
کرد: »بعضی ها اصال  است.« روحانی در ادامه خاطر نشان 
انگار در این کشور نبودند و می رفتند خرید می کردند، مثال 
برنج و حبوبات خرید کرده و متوجه نشدند که اینها را از آن 
کردیم. این خوب است و معنی  لیست 4200 تومان خارج 
آن این است که فکر کردند ما هنوز داریم ارز 4200 تومانی را 
کاالها ادامه می دهیم. ما قدم به قدم ارز 4200  درباره این 
که برای ما مهم بود، از  کردیم و چند قلم  تومانی را خارج 
جمله دارو نگه داشته ایم. در عین حال آنها را هم در یک 
شرایط قابل قبولی ممکن است دولت برایشان تصمیماتی 
بگیرد، اما از امروز دوردور کردن و طبل و دهل به راه انداختن 
کردن اینکه آقا دوران 4200 پایان یافت، خدمت به  و اعالم 
کمک می کنید.   کسی  کارها به چه  کسی است. با این  چه 
موقع جار زدن و طبل و دهل نیست که بیاییم شعار بدهیم، 
خب نتیجه این شعار چه می شود، باعث آشفتگی می شود 
و همان رانت و فسادی که می گویند با آن مخالف هستند، 

ایجاد می شود.«

و  عمرانی  معاون  جمالی نژاد  مهدی 
کشور  توسعه امور شهری و روستایی وزارت 
در  ساری  شهر  شورای  انحالل  تصویب  از 
رسیدگی  و  اختالف  حل  مرکزی  هیأت 
و  داد  خبر  کشور  شوراهای  شکایات  به 
جلسه  صدوهشتادوهشتمین  »در  گفت: 
شورای مرکزی حل اختالف و رسیدگی به 
موضوع  کشور،  وزارت  در  شوراها  شکایات 
انحالل شورای اسالمی شهر ساری بررسی 
و با توجه به شرایط فعلی اعضا و عدم حد 
برای تشکیل جلسات، رأی هیأت  نصاب 
تأیید شد.« انحالل شورا  بر  استانی مبنی 

او با بیان اینکه شورای اسالمی شهر ساری 
استانی  مرکز  شهر  شورای  اولین  عنوان  به 
شوراها  فعالیت  پنجم  دوره  در  که  است 
منحل شده است، اظهار کرد: »وزارت کشور 
با جدیت بر عملکرد و فعالیت همه شوراهای 
و  داشته  نظارت  کشور  روستاهای  و  شهر 
بدون  تخلف  اعالم  یا  مشاهده  صورت  در 
اغماض و چشم پوشی با اهتمام فراوان با 
آن برخورد قانونی الزم را به عمل می آورد.«

   یکی از خانواده های حادثه کرمان
  بعد از گذشت یک  سال آن ماجرای تلخ را 

روایت می کند

 روایت امدادگران داوطلب و عکاســی که در ساعات اولیه
 بعد از ســقوط هواپیمای اوکراینی در محل ســانحه حضور داشتند

مثل آیینه ترک برداشتیم

یک دوئل ویژه در 
دربی 94؛ گل نخورها!

  چراغ انتخابات فوتبال 
روشن شد

بله دولت به الیحه  
حمایت از زنان

به نظر می رسد تقابل دروازه بان های 
آماده استقالل و پرسپولیس یکی از 

جذابیت های دربی 94 است

 رئیس سازمان 
هواپیمایی کشوری خبر داد:

نماینده رهبر معظم انقالب در دیدار 
با طالب جهادگر قرارگاه معنویت و 

کید کرد سالمت تأ

 شهاب الدین عزیزی خادم
 اولین نامزد ریاست فدراسیون فوتبال 

لقب گرفت

 تصویب الیحه  حمایت
 از زنان  بعد از 8 سال در دولت

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

44956200-2

   شورای شهر ساری 
 منحل شد

 پسِر   
 بی آرزو

در آخر خط

معرفی گرانفروشان 
بلیت هواپیما به 
دستگاه قضائی

رمز ماندگاری؛ اخالص 
در عمل است
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ویژه نامه ای برای چهل چهره تاثیرگذار
 در دوران هشت سال دفاع مقدس
+ شهید حاج قاسم سلیمانی
برجسته ترین سردار ایرانی پس از جنگ تحمیلی

برجسته ترین سردار ایرانی پس از جنگ تحمیلی+ شهید حاج قاسم سلیمانی در دوران هشت سال دفاع مقدسویژه نامه ای برای چهل چهره تاثیرگذار

ویژه نامه | دی ماه 1399| 160 صفحه|  قیمت: 30 هزار تومان
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 رئیس جمعیت  هالل احمر 
در بازدید و رونمایی از 
 »شهروندآنالین«: 
با مردم همراه و همدل باشید

یک قدم بعد از خبر؛ 
 »شهروندآنالین«
 رسما افتتاح شد

 گزارش »شهروند«
  از ماجرای مرگ پر ابهام

 کودک کار معروف

واعظی:   آمریکا با جنگ روانی می خواهد 
مردم را برای یک حمله    نگران کند

 بازگشت رامبد جوان
 و خندوانه به تلویزیون

عکس: سعید غالمحسینی/ شهروند

این ویژه نامه را  از کیوسک مطبوعاتی تهیه کنید
عالقمندان در شهرهای دیگر جهت تهیه ویژه نامه با دفتر روزنامه تماس بگیرند


