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نگاهی به روند تهاجمی اظهارات ترامپ علیه 
دموکرات ها در آستانه انتخابات

تزریق شائبه؛ تکنیک 
حمله به بایدن! 

به بهانه اجرای نمایش »فقراِت بی ستون«

 ژست ها و بلوغ 
آقای بازیگر!

مشاور عالی رهبر انقالب 
درگذشت

متناسب سازی ای که عطف به ماسبق نمی شود

 زندگی یک 
 بازنشسته بیمار 

با ماهانه 500 هزار تومان

ناهمخوانی نظر ستاد کرونا و حاجی میرزایی 
درخصوص بازگشایی مدارس

بودجه آموزش وپرورش 
کفاف رعایت پروتکل ها 

را نمی دهد
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سياست 2

 واکنش حدادعادل به اظهارات فتاح، 
 با موجی از انتقاد مواجه شد؛

پاسخ دندان» نشکن«!
سياست 2

 الکاظمی درباره احتمال 
 انتقال پیام تهران به واشنگتن: 

پستچی نمی شوم

قیمت  2000  تومان  /   شماره 592         چهارشنبه 29 مرداد   1399  /   29  ذی الحجه 1441  /  19  اوت   2020

کارشناسان در گفت وگو با »توسعه ایرانی« 
شیوه پس انداز رایج در کشور را نقد کردند: 

مردم »دالل« 
نیستند، نگرانند

چرتکه 3

مردم نگران از ریزش ارزش پول، پس اندازهایشان را تبدیل به سهام، 
دالر و طال کرده اند. ســازمان بورس و اوراق بهادار خبر داده است که 
مردم از پارسال تاکنون سرمایه ای نزدیک به 145 هزار میلیارد تومان 
وارد بورس کرده اند. اتحادیه طال و جواهر هم از ذخیره 300 تن طال در 
خانه های مردم ایران گفته و بانک مرکزی اعالم کرده است که نزدیک 

به 20 میلیارد دالر، ارز خانگی در خانه های ایرانی ها وجود دارد. 
در مجموع ارزش روز پس انداز مردم ایران به عنوان ســهام، طال و 
دالر حدود 900 هزار میلیارد تومان است که اگر بخواهیم آن را به 80 
میلیون نفر ایرانی تقسیم کنیم، سهمیه پس انداز هر فرد تقریبا به 11 

میلیون و 250 هزار تومان می رسد. 
این موضوع در حالی رخ می دهد که خریــداران دالر و طال و حتی 
ســهام بارها برچســب دالل خورده و به عنوان اخاللگر بازار معرفی 
شــده اند. با این وجود کارشناســان اقتصاد اعتقاد دارنــد که عنوان 
 دالل بــرای مردمی که نگران ریزش ارزش سرمایه شــان هســتند، 
عنوان درستی نیست.  داوود ســوری، اقتصاددان به »توسعه ایرانی« 
می گوید در شرایطی که تورم سنگین به سرعت باعث ریزش ارزش پول 
و آب شدن سرمایه مردم می شود، نمی توان مردم را زیر سوال برد که چرا 
نگران حفظ ارزش دارایی هستند که سال ها برایش زحمت کشیده اند.  
او معتقد است که دولت باید با سیاست گذاری های درست، اقتصاد را به 

سمتی ببرد که نرخ تورم را مهار کرده...

جهانگیری به قوه قضاییه:

اتهامات اقتصادی به مسئوالن رده باالی کشوررا شفاف سازی کنید
سياست 2

آدرنالين 7

آدرنالين 7

سياست 2

نه استعفا، نه عذرخواهی، نه محاکمه

رسوایتی تتاریخی در فوتبال! 

در همین زمینه می خوانید:

رئیس جمهور از تدوین سند راهبردی »نقشه 
راه اقتصادی کشــور« برای سال هشتم فعالیت 
دولت تدبیر و امید خبر داد کــه در هفته دولت 
اعالم خواهد شد و با اجرای آن حوزه های مختلف 

اقتصادی برای رونق تولید، هم افزا خواهند شد.
به گزارش ایســنا، حســن روحانی روز سه 
شنبه در جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، با اشاره به توفیق دولت در جلوگیری از 

تحقق اهداف دشمن در ایجاد اختالل در تامین 
معیشت و توقف مسیر توسعه کشور در جریان 
جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسالمی، تصریح 
کرد: دولت با تدوین این نقشه راه و هدف گذاری 
دقیق، برای یکســال پیش رو، به دنبال ایجاد 
انســجام و حرکتی نظام مند و یکپارچه سازی 
منابع مالی همه دســتگاه ها در کنار مشارکت 
حداکثری مردم است تا عالوه بر ایجاد آرامش 

و ثبات، مســیر توســعه و پیشــرفت کشور را 
هموارتر کند.

ســخنگوی دولت گفت: دولت تا آخرین روز 
کاری و قانونــی خود »هدفمنــد«، »امیدوار« و 
»استوار« ایستاده و مجهز به نقشه راه و برنامه ای 

مشخص به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
 به گزارش ایسنا، در پی ابتالی سخنگوی دولت 
به کرونا در هفته های گذشته، چهارمین نشست 
خبری هفتگی علی ربیعی با خبرنگاران به صورت 
مکتوب برگزار شــد افزود: دولت به سختی های 
زندگی ناشی از تحریم های ظالمانه ای که به کشور 
و مردم تحمیل شده واقف است و همه تالش خود 
را برای عقب راندن تحریم گران، شکستن تحریم 
و حفاظت از زندگی مردم به کار بســته و خواهد 
بست و تاکنون نیز آرزوی آنهایی را که می گفتند 
ایران در سه ماه یا یکسال فرو خواهد پاشید، به باد 

داده است.
 ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی 

در ایام محرم
سخنگوی دولت با اشــاره به در پیش رو بودن 

ایام سوگواری ماه محرم تاکید کرد: امسال هم ما 
ایرانیان یک وظیفه مهم برای حفظ عزاداری های 
محرم و رعایت پروتکل های بهداشــتی برعهده 
داریم. هم عزاداری باید باقی بماند و هم الگویی از 
انجام این مناسک ارائه دهیم که آیندگان قضاوت 

صحیحی از ما داشته باشند. 
ربیعــی بــا بیــان اینکــه عــزاداری برای 
سیدالشــهدا)ع(، یکــی از مهم ترین مســائل 
فرهنگی جامعه اسالمی ماست، گفت: به هیچ وجه 
عزاداری برای امام حسین )ع( از فرهنگ ما حذف 
شدنی نیست اما ســالمت و حفظ جان مردم از 
خواسته های سیدالشهداست و ایشان هم راضی 
نیســت مردم، ســالم به مجلس بیایند و بیمار 
برگردند. این اتفاق هرگز مطلوب امام حسین)ع( 

نیست.
وی تاکید کرد: بنابراین امسال ظاهر عزاداری ها 
مثل سال های قبل نیســت؛ ولی باطن عزادرای 
همان باطن عزاداری های سال های قبل است. ما 
وظیفه داریم که »جانها« را حفظ کنیم که نهضت 

»حسین جان« مستدام بماند.
 طرح فروش نفت 

با موعد مشخص به متقاضیان
وی همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی 
بر اینکه عرضه اوراق ســلفی نفت که در جلســه 
سران قوا تصویب شده است و انتقاداتی به آن وارد 

شده گفت: طرح »فروش نفت با موعد مشخص به 
متقاضیان« نیز پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد 
و وزارت نفت بود که تاییدیــه بانک مرکزی را به 
همراه داشت و در بررسی ها معلوم شد که به اهداف 
هدایت نقدینگی و رونق تولید و طرحهای عمرانی 

و مقابله با تورم و رکود کمک می کند.
علت حضور نداشــتن رئیــس جمهوری در 
جلســه رأی اعتماد ســخنگوی دولت در پاسخ 
به پرسشــی مبنی بر اینکه علت حضور نداشتن 
رئیس جمهوری در جلســه رأی اعتماد به وزیر 
پیشنهادی صمت توصیه کمیته بهداشتی ستاد 
ملی کرونا اعالم شــده و اینکه آیا پروتکل خاصی 
در کمیته ها یا ستاد ملی کرونا در خصوص حضور 
مسئولین در برخی اجتماعات و جلسات تدوین 
شده است، گفت:پروتکل های مصوب ستاد ملی 
مقابله با کرونا و کمیته بهداشــتی ابالغیه های 
مشخصی دارد و قاعدتاً هر جا که شائبه و احتمال 
عدم رعایــت یا عدم امــکان رعایت آن باشــد، 
 حضور افراد اعم از مقامــات یا افراد معمولی جایز 

نخواهد بود.
وی افزود: این مورد مســبوق به ســابقه بوده 
چنانکه بسیاری از جلسات و دیدارهای مقامات 
ارشــد در این راستا لغو شــده یا به صورت ویدئو 
کنفرانس و از راه دور برگزار شــده اســت و این 

موضوع کماکان بر قوت خود باقی است.

خبر

خبر

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

نقشه راه اقتصادی کشور برای »سال هشتم« اعالم می شود

ربیعی:

 دولت تا آخرین روز کاری خود »هدفمند« و »استوار« ایستاده است

ایرانی ها در خانه هایشان 300 تن طال دارند

ویلموتس، مرد منفور میلیون دالری! 
گران ترین درخت تاریخ
واکنش بنا به قرارداد ویلموتس

امروز در مجلس اعالم وصول می شود؛
سؤال از سلطانی فر درباره قرارداد ویلموتس


