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در پایان دو هفته و کاهش شمار شهرهای قرمز 
اعالم شد؛

تغییر سطح محدودیت ها و 
تمدید برخی از آنها

با شعارهایی علیه شورای شهر و شهردار همراه بود؛

تجمع مردم سربندر 
خوزستان در اعتراض به 
تداوم آبگرفتگی در شهر

مرشدي با تأکید بر اینکه »نباید رقیب را 
دست کم بگیریم«:

زماني به خود آمدیم كه 
كار از كار گذشته بود

ناامیدی کارگران از قوای سه گانه؛

دریافتی مزدبگیران بر هیچ 
منطقی استوار نیست

اولین واکنش بایدن به ترور دانشمند هسته ای؛

ترور فخری زاده مذاكره 
با ایران را پیچیده كرد
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 عربستان و قطر با واسطه گری کوشنر، 
 دیپلماسی آشتی درپیش گرفتند 

 احيای ائتالف 
عربی-عربی!

سياست 2

 کنایه تند مهاجری به قالیباف؛

 »#مجلس_دناپالس« 
دروغ را حالل کرده است؟
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مجلس انقالبی آماده بررسی آخرین بودجه قرن شد

بوی جنجال به 
مشام می رسد

چرتکه 3

بودجه سال آینده در حالی تقدیم مجلس شــورای اسالمی شده 
است که بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کنند وضعیت بررسی 

آن متفاوت از سال های گذشته باشد.
به محض تقدیم الیحه بودجه به مجلس نمایندگان انتقادات ویژه ای 
را نسبت به جزئیات بودجه مطرح کردند. شاید بتوان مهمترین انتقاد 
صورت گرفته را از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دانست. وی 
در توئیتی نوشت: »بودجه ای که یک بند آن با هدف حمایت از محرومان 
نوشته نشده باشد، تبعیض نامه علیه آرمان های انقالب اسالمی است.« 
در این توئیت تاکید شده است: »مجلس مصمم به کاهش تبعیض های 
اقتصادی با اصالح ســاختار بودجه به نفع مردم است. گام اول اصالح 
ســاختار بودجه هم با الیه های موجود بودجه ۱۴۰۰ برداشته خواهد 
شد.« همین نکته کافی بود که بســیاری این نتیجه را بگیرند بودجه 
سال ۱۴۰۰ در شــرایط غیرعادی بررسی خواهد شــد. از سوی دیگر 
سید احســان خاندوزی، نماینده مجلس در توئیتر تاکید کرده است 
که رکوردهای الیحه بودجه ۱۴۰۰ نســبت به بودجــه ۱۳۹۹ قابل 
بررسی اســت. وی در این توئیت نوشته است رشــد بودجه عمومی و 
مخارج دولت ۴۵ درصد، حقوق ۲۵ درصد و فروش نفت یا اوراق نفت 
۲۵۰ درصد خواهد بود. سهم کسری تراز عملیاتی از سوی ۲۵ درصد 
بودجه اعالم شده اســت. پایین ترین رده های اخیرا اما سهم مالیات از 
بودجه عمومی است که ۲۹ درصد برآورد می شود. پیشنهاد؛ رد کلیات 
بودجه در مجلس است. با این حال روشن نیست انتقاد رئیس مجلس و 
دیگر نمایندگان به کدام قسمت از الیحه بودجه است، چراکه بسیاری 

از همفکران دولت دوازدهم...

ظریف در نشست مجازی »گفت وگوهای مدیترانه ای«:

درباره برجام دوباره مذاکره نمی کنیم؛ تمام
سياست 2

شهرنوشت 6

  کمتر از 2درصد بهبودیافتگان کرونا ماده زردرنگ خون را در اختیار بیماران قرار می دهند؛

 بی علاقگی ایرانی ها 
به اهدای پلاسما


