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عضو شــورای مرکزی حزب اعتماد 
ملی گفت: امیدوارم تجربه شــهرداری 
تهــران در دوره ریاســت فعلــی آقای 
قالیباف در مجلس تکرار نشود و ایشان 
که روزگاری از خیابان بهشت نگاه شان را 
به پاستور دوخته بودند، حاال هم به جای 
نگاه به پاستور در همان بهارستان بر حل 

مشکالت مردم تمرکز کنند.
حجت نظری در گفت وگو بــا ایلنا، 
درخصــوص هجمه های اخیــر رئیس 
مجلس به دولــت و بانک مرکزی، گفت: 
ظاهراً بــا توجه به صحبت هــای آقای 
قالیباف در محافل عمومی و غیرعمومی، 
مشخص است که ایشــان به طور جدی 
به انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ 
می اندیشــند. به نظر می رسد باور آقای 
قالیباف در مورد خودش این اســت که 
فــردی اجرایی اســت و مجلس نهادی 
نیســت که بتواننــد خــودش را در آن 

نشان دهد.
این فعال سیاسی اصالح طلب افزود: 
اولین نکته این است که اگر باور شخصی 
ایشــان این است مســندی که در حال 
حاضر بر آن تکیه کرده، جایگاه مناسبی 
برای او نیســت و در عین حال، حاضر به 
ترک آن هم نیســت، نمی توان واژه ای 
درخورتر از خیانت بــه آن اطالق کرد. 
ایشان کمتر از یک ســال پیش و پس از 
چند سال نقد و هجمه علیه مجلس دهم 
و دولت تدبیر و امید که توســط جریان 
اصولگرا انجام شــد، به عنوان سرلیست 
این جریــان در تهران بــا وعده هایی به 
مجلس وارد شد که تاکنون نه تنها هیچ 
کدام از آنها محقق نشــده، بلکه اوضاع 
بدتر از قبل هم شده اســت. کدام قانون 
را اصالح کرده که گره ای از مشــکالت 

مردم باز کند؟

از نمایندگان این دوره تحلیل های 
شاذی شنیده  شد

وی ادامــه داد: عمــده صدایــی که 
از مجلســی که آقای قالیبــاف رئیس آن 
است شنیده ایم، مطالبه خودروی شاسی 
بلند یا مشــخص کردن حد فاصل رشوه با 
شیرینی بود. البته در این میان تحلیل های 
شاذی هم شنیدیم که شیعیان میشیگان 
عامل پیروزی بایدن بودند، آن هم از کسی 
که خودش تحصیل کرده آمریکا اســت. 
سوال اساســی این اســت که آیا همین 
 جنس عقاید و گفتار قرار اســت دولت را 

به دست بگیرد؟
عضو شــورای اسالمی شــهر تهران 
خاطرنشــان کرد: به طور طبیعی زمانی 
که شخصی ســودای ریاست جمهوری 
در سر داشته باشد،  مدام تالش می کند 
که آن جایگاه را از منظر کســی که برای 
آن برنامــه دارد،  نقد کند و بســیاری از 
فعالیت هایش معطوف به رسیدن به آن 
جایگاه برنامه ریزی می شــود و اگر این 
برنامه ریزی را حذف کنیم، احتماالً  جنس 
فعالیت های رئیس مجلس تغییر خواهد 
کرد. مشخصاً  نوع حضور رئیس مجلس 
در استان ها و محافلی که به طور مستقیم 
با وظایف او تجانس چندانی ندارد، مؤید 

همین تحلیل است.
این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد 
ملی بیان کرد: مجلس به عنوان سیاستگذار،  

قانونگذار و ناظر بر تمام امور کشور این حق را 
دارد که در مورد امور اجرایی اظهارنظر کند و 
هر کجا که نقص و ایرادی می بیند، به عنوان 
تذکر به دولت مطرح کند اما مخاطب آگاه 
و کاماًل  هوشیار است و متوجه خواهد شد 
که حرفی که مطرح می شــود، آیا صرفاً در 
راســتای ایفای وظایف نمایندگی است یا 

سوداهای دیگری را هم به همراه دارد.
 عملکرد این دوره  مجلس

 ضعیف تر از تمام ادوار است
نظری اضافه کرد: امروز متاسفانه شاهد 
آن هستیم، جریانی که تندترین هجمه ها و 
انتقادات را به مجلس قبل داشت وارد خانه 
ملت شده، اما در عمل آنچه که انجام داده تا 
این لحظه به مراتب ضعیف تر از تمام ادوار 
مجلس اســت.  تا جایی که حتی صدای 
خود نمایندگان نیز درآمده و اخیرا یکی از 
نمایندگان از در راس امور نبودن مجلس 
گالیه داشت. حتی به جرات می توانم ادعا 
کنم اگر در دو مرحله، رهبر معظم انقالب 
ورود نمی کرد و نهیب نمی زد، مجلس امروز 
کارنامه ای به مراتب بدتــر از همینی  که 

هست، داشت.
 قالیباف چه برنامه ای برای 
حل مشکالت کشور دارد

این فعال سیاسی اصالح طلب با اشاره 
به وضعیت اقتصادی کشــور گفت: آقای 
قالیباف چه برنامه ای برای کشــور و حل 
مشکالت آن دارد؟ اگر برنامه دارد بهترین 
زمان همین حاالست که در ریاست مجلس 
حضور دارد. مگر غیر از این است که ایشان 
وعده بازگرداندن مجلس بــه راس امور را 
داده بود؟ پس چرا از راس امور، مشــکالت 
کشــور را حل و فصل نمی کند؟ و اگر خود 
را شایسته فعالیت باعنوان رئیس یا نماینده 
مجلس نمی داند، اساسا چرا وارد این عرصه 

شده است؟

خبر

نظری در گفت و گو با ایلنا:

 قالیباف به جای نگاه به پاستور از بهارستان، 
مشکالت مردم را حل کند 

رییس جمهوری کاهش مستمر اتکا بودجه به نفت در 
طول سال های دولت یازدهم و دوازدهم را از دستاوردهای 
بزرگ اقتصاد مقاومتی برشــمرد و تاکید کــرد: افزایش 
درآمدهای نفتی کشور صرف تامین امکانات برای تقویت 

زیرساخت های توسعه ای کشور خواهد شد. 
به گزارش پایگاه اطالع ریاســت جمهوری،   حســن 
روحانی عصر دیروز در جلســه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت با اشاره به بررســی دقیق الیحه بودجه در جلسات 
صبح و عصر دولت در هفته جاری، اصالح ساختاری بودجه 
و توجه به محورهای اصلی آینده نگرانه در بودجه ۱۴۰۰ را 

ضروری دانست.
رییس جمهوری کاهش مستمر اتکا بودجه به نفت در 
طول سال های دولت یازدهم و دوازدهم را از دستاوردهای 
بزرگ اقتصاد مقاومتی برشــمرد و تاکید کــرد: افزایش 
درآمدهای نفتی کشور صرف تامین امکانات برای تقویت 

زیرساخت های توسعه ای کشور خواهد شد.
روحانی ادامه پرشتاب تکمیل پروژه های ریلی برای 
استفاده از ظرفیت ژئوپولتیک ایران، تقویت زیرساخت 
الکترونیکی کشور برای شــتاب دهی به اقتصاد دانش 
بنیان و همچنین ادامه طرح های فقرزدایی را از جمله 
محورهای رویکرد آینده نگــر در الیحه بودجه ۱۴۰۰ 

عنوان کرد.
  ۱۰ میلیون خانوار

وام یک میلیون تومانی دریافت می کنند 
رئیس جمهور همچنین در جلســه ستاد ملی مبارزه 
به کرونا گفت: مصوب شد که برای حدود ۳۰ میلیون نفر 
ماهانه برای ۴ ماه تا پایان امسال در هر ماه ۱۰۰ هزارتومان 
ارائه دهیم و برای ۱۰ میلیون خانواده وام یک میلیون تومانی 
در نظر گرفته شد و مردم باید ۳۰ ماهه این وام یک میلیون 

تومانی را بازپرداخت کنند.
روحانی با اشــاره به تعطیلی دو هفته ای کشور گفت: 
امروز، اول آذر ماه و آغاز طرح جامعی است که باید اجرایی و 

عملیاتی شود که انشااهلل به خوبی عملیاتی و اجرایی شود.
رئیس جمهور یادآور شد: ما یک دوره بسیار سختی در 
اسفند ماه داشتیم؛ آن زمان مردم همکاری بسیار خوبی 
کردند که در فرودین و اردیبهشت فشار کرونایی کاهش 

پیدا کرد.
وی ادامه داد: از آن روز تا به امروز حدود ۵ الی ۶ گذشته 

است از اوج موج دوم وارد موج ســوم در برخی از استان ها 
شدیم بنابراین طرح کنترل هوشمند را اجرایی کردیم تا 

هرچه سریعتر افراد مورد مراقبت قرار گیرند.
رئیس جمهور افزود: محدودیت ها برای اینکه ما را به 
هدف برساند الزاماتی دارند؛  اولین الزام، مسئولیت پذیری 
آحاد مردم اســت. این تعطیالت برای این بود که به مردم 
بگوییم مسئله ویروس کرونا خیلی جدی است و همه باید 
مراقبت و مراعات کنند. بحث بر سر این نبود که مغازه بسته 
شود، بلکه برای این بود که در دورهمی ها مراقبت کنند؛ 
مقداری که کسب و کارها در این این بیماری مشکل ایجاد 

کرده بیشتر آن را دورهمی ها ایجاد کرده است.
وی با اشاره به حضور مردم در مراسم ترحیم اقوامشان 
افزود:  این موضوع از اینجا شروع شــده و جمع دورهمی 
شکل می گیرد. در این جمع شدن ها با توجه به تحقیقاتی 
به دست آمده  فقط بر اثر ســرفه و یا عطسه کردن ویروس 
منتقل نمی شود بلکه، حرف زدن و صحبت کردن باعث 
انتشار افشانه های تنفسی ایجاد می کند که ممکن است 
سبک یا سنگین باشند و در جمع های خانوادگی که معموال 
ماسک را هم کنار می دارند، میتواند دیگران را مبتال کند به 
ویژه اینکه اگر زمان حضورشان در جمع نیز کوتاه نباشد. اگر 
زمان یک ساعت یا دو ساعت باشد و از طرفی سیستم تهویه 
نیز درست نباشد، یک فرد مبتال در جمع ۵۰ نفره با صحبت 
خود باعث ابتالی همه می شود و امروز می بینیم که بسیاری 
از مبتالیان خانوادگی و گاهی یک یا دو نفر بدون یا با عالئم 

ضعیف بوده که همه را مبتال کرده است.
روحانی ضمانت اجرای مصوبات را عامل دیگری برای 
موفقیت طرح دانســت و گفت:  اگر مصوباتی که تصویب 
می شوند اجرا نشود و فقط روی کاغذ باشد بی فایده است 
و باید اجرایی شود؛ مردم بسیاری هستند که مصوبات آن را 

اجرا  می کنند اما افرادی هم هستند که بی مباالت هستند، 
بسیج، نیروی انتظامی، اتحادیه ها که به طور مرتب به آنها 
اطالع رسانی می شــود، همه آن ها باید اقدام کنند و باید 
یک پایش مستمر را نســبت به بیمارها انجام گیرد، امروز 
پیشنهادی در جلسه مطرح شــد و این بود که همه الزام 
شــوند که وقتی در جامعه حضور دارند باید کارت ملی  یا 
کارت شناسایی که روی آن شــماره ملی باشد را به همراه 

داشته باشند.
روحانی اظهار کرد: مسأله ســوم لزوم همکاری همه 
دستگاه هاست و همه باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم 

با کرونا مقابله کنیم.
وی ادامه داد: الزام چهارم کمک های خیرین، محالت، 
مساجد، بسیج، ســمن ها، هالل احمر و آنهایی است که 
آماده کمک رسانی دارند باید یاری کنند حتی کسانی را 
که در قرنطینه هستند را یاری کنند یا آنهایی که احساس 
می کنند مبتال هســتند را به مراکز درمانی هدایت کنند؛ 
خوشبختانه امروز اعالم شد که تست به روزانه ۱۰۰ هزار 
رسیده است البته با افزایش تعداد تست، تعداد مبتالیان 
نیز بیشتر خواهد شد اما از آن طرف ان شااهلل با ادامه این روند 

تعداد مرگ و میر کاهش پیدا می  کند. 
روحانی گفت: الزام پنجم، اطالع رسانی به موقع، شفاف 
و روشن تمامی تصمیمات و توصیه هاست که باید به موقع 
با زبان روشن و صریح به مردم ابالغ شود تا به خوبی به آنها 

عمل شود. 
رئیس جمهوری بیان کرد: مسأله ششم، اقناع سازی 
مردم است، مردم باید قانع شوند که در این شرایط راه دیگری 
نداریم و هیچ دارو و واکسنی وجود ندارد بنابراین هیچ راهی 

جز توصیه و رعایت پروتکل های بهداشتی نداریم.
وی افزود: یکی از مصوبات، کاهش ترددهای شــبانه 
از ساعت ۹ شب بود چون بســیاری از دورهمی ها ناشی از 
ترددهاست و اگر ترددها قطع شود، دورهمی ها نیز کاهش 
پیدا می کند ما باید در کنار این طرح، طرح های مکمل نیز 

اضافه کنیم تا به نتیجه برسیم.
وی افزود: اگــر همه مردم مراعات کننــد، نیاز به یک 
ساعت تعطیلی نداریم، این تعطیالت برای این بود که به 
مردم بگوییم شرایط کنونی شرایط سختی است و مردم 
با مراعات خودشان با کاهش ترددها نقل و انتقال بیماری 

را کاهش دهند.

خبر

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛

اصالح ساختاری، مبنای الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ خواهد بود

در وزارت بهداشت چه خبر است؟

جنجال یک 
استعفا با چاشنی 

»اتهامات امنیتی«

سياست 2

»دکتر ملــک زاده اطالعات بیــش از ۳۰۰۰ بیمــار کرونایی را به 
کشــورهایی داده که تجربه ثابت کرده اگر هم داروی درمان کرونا را 
کشف کنند قطعاً داروی مورد نظر را در اختیار ایران قرار نخواهند داد 
و عجیب تر اینکه پس از این همه دست و دل بازی ضد امنیتی، معاون 
محترم وزیر بهداشــت اعالم کرده داروهای گران قیمتی که روی این 
افراد آزمایش شــده هیچ تاثیری در بهبود بیماری کرونا نداشــته اند! 
البته این اولین گاف امنیتی ملک زاده نیســت«؛ این اتهامی است که 

اصولگرایان به رضا ملک زاده، معاون مستعفی سعید نمکی می زنند. 
ظاهرا کرونا هرچه بیشتر در ایران می ماند عالوه بر اینکه جان های 
بیشتری را می گیرد، دردسرهای بزرگ سیاسی هم می سازد! دردسر 
تازه ای که ساخته اختالفات شــدید میان آقای وزیر و برخی مقامات 
وزارتخانه است که یکی از پس لرزه هایش همین اتهام امنیتی به معاون 

تحقیقات و فناوری او، از سوی اصولگرایان است. 
یک سخنرانی تند و آغاز ماجرا

ماجرا از این قرار است که سعید نمکی روز پنجشنبه در جلسه ستاد 
دانشگاهی کووید۱۹ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در انتقاد از بخش 
تحقیقات وزارت بهداشت گفت: »برخی افراد و محققانی که برای من 
از سارس گزارش آورده بودند، روز های اول پیش بینی کردند که ما از 
اردیبهشــت خیالمان راحت می شــود و رفتار ویروس مثل اجدادش 
سارس است و با گرما، کار آن تمام می شود. اول خندیدم و بعد گفتم که 

ان شاءاهلل که پیش بینی های شما و...

رانت دالر ۴2۰۰ تومانی می توانست هزینه قرنطینه 3 ماه نیمی از خانواده های ایرانی باشد؛

پرداخت123هزارمیلیاردتومانیارانهارزیبیحاصل!
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جهان 5

نگاهي به دالیل برگزاري نشست گروه 2۰ در عربستان زیر سایه انتقادهاي جهاني
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