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فرهاد مجیدی و دالر جهانگیری

پاس ارزی فرهاد!

 پارلمان الیحه پیشنهادی اردوغان 
را تصویب کرد؛

اعزام نیروهای نظامی ترکیه 
به جمهوری آذربایجان

آژانس مدعی شد؛

ایران تزریق گاز به 
سانتریفیوژهای پیشرفته را 

آغاز کرده است

 دو هفته آینده، شاید گامی 
در راستای مهار کرونا باشد؛

فارغ از اما و اگرها؛ به 
محدودیت ها تن دهیم
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وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به 
نفت کمتر از ۱۰ درصد است
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همين صفحه

 روحانی در جلسه هیات دولت:

 یک سوم جامعه 
 بسته کمک معيشتی 
دریافت می کنند

شهرنوشت 6

 عشقی با اشاره به کمبود شدید 
 ذخایر خون در کشور:

 اهدای خون موجب 
انتقال کرونا نمی شود
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انتخابات آمریکا، پیش بینی ها درباره 
رئیس جمهور آتی ایران را تغییر داد؛

بایدن،   برجام 
و   سرنوشت 
پاستور  ۱۴۰۰

سياست 2

نیویورک تایمز می گوید حرف بازگشت بایدن به برجام و برداشتن 
تحریم ها، ســاده تر از عملش اســت. ظریف اما می گوید با سه فرمان 
اجرایی بایدن، تحریم ها لغو می شود. اینکه کدام یک درست بگویند و 
بایدن در همان ماه های آغازین چگونه عمل کند، نقشی انکارپذیر در 

تعیین ساکن بعدی پاستور دارد. 
28 خــرداد 1400 زمان برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری در 
ایران است؛ یعنی حدود هفت ماه دیگر. تا پیش از این با بُرد حداکثری 
که اصولگرایــان در انتخابات مجلس داشــتند و وضعیت وانفســای 
کشور، برای بسیاری نتیجه انتخابات 1400 روشن بود؛ دل بریدن از 

اصالح طلبان و پیروزی اصولگرایان.
حاال اما معــادالت به هــم ریخته اســت. در حالی کــه خیلی ها 
منتظر تکــرار ترامــپ بودنــد، بایــدن در انتخابات آمریــکا آرای 
بیشــتری کســب کرده و مهیای حضور در کاخ ســفید می شــود. 
از اصولگرایــان با آن همــه شــعارهای پرطمطــراق و دهان پُرکن 
 در بهارســتان کاری برنیامــده و عمال مجلس مبدل شــده اســت 

به »قوه حرافی«.
همین حرافی های بی عمل و شــعارهای گل درشت نخ نما که این 
روزها بســیار نیز از تریبون رئیس مجلس به گوش می رسد، امتیازی 

منفی برای حضور اصولگرایان در انتخابات 1400 است...

نماینده مهریز:

از  مجلس چیزی باقی نمانده جز یک ساختمان و 290 نفر آدم
سياست 2

جهان 3

 اولین سفر رسمی وزیر خارجه بحرین به اسرائیل برای دیدار با نتانیاهو و پمپئو

 �حکیم رابطه در سایه �تلاش های 
فرستاده �رامپ

رئیس جمهور گفت: طبــق برآورد باید 
به یک ســوم جامعه بــرای 4 مــاه آینده 
بســته کمک معیشــتی ارائه کنیــم. روز 
 شــنبه در ســتاد کرونــا این موضــوع را 

تصویب می کنیم.
 حسن روحانی در جلســه هیأت دولت 
دیروز افزود: افرادی که مشمول این کمک 
می شــوند در ماه هــای آذر، دی ، بهمن و 
اسفند ماهانه به ازای هر نفر صد هزار تومان 
کمک بالعــوض دریافت مــی کنند. برای 
همیــن خانواده ها که حــدود 10 میلیون 
خانواده می شــوند وام یک میلیونی هم در 
نظر گرفته ایم که مثــل وام قبلی پرداخت 
می شــود. البته این وام برای همه دریافت 
کنندگان یارانه نیســت. در بخش درمان 
کرونا اگر کســی بیمه نیست تحت پوشش 
قرار می گیرد و داروهایــی هم که برای این 
 بیماری توصیه می شــوند مشــمول بیمه 

خواهد شد.
رئیس جمهور با اشاره به محدودیت های 
جدید کرونایی که از اول آذر اعمال خواهد 
شــد عنوان کرد: به دلیل اوج گیری کرونا 
در آســتانه مرحله جدیدی از مســئولیت 
پذیری اجتماعی هســتیم در این مرحله 
جدید شــهرهای قرمز به حالــت تعطیل و 
شــهرهای نارنجی به حالــت نیمه تعطیل 
درمی آینــد. البتــه همه مــا می دانیم که 
تعطیلی هــا و محدودیت شــدید راه حل 
اصلی مشکل کرونا نیست و صرفا از طریق 
تغییر ســبک زندگی اجرای پروتکل های 
بهداشــتی، رعایت فاصلــه فیزیکی ، عدم 
رفت و آمد خانوادگی  و مراسم عزا، شادی، 
مناسک دینی ، مذهبی و ملی مشکل کرونا 
کمتر می شود واگر مردم این سبک زندگی را 
تغییر ندهند با تعطیلی  تغییر چندانی ایجاد 

نخواهد شد.
وی ادامه داد: تعطیلی اعالم شــده یک 
هشــدار جدید به جامعه اســت که همه به 

یک انضباط دقیق اجتماعــی بازگردیم و 
این موضوع است که می تواند مقابله اصلی با 
کرونا باشد. به طور مثال ۵1 درصد ابتالها 
به دلیل رفت و آمد خانوادگی است و اگر در 
این دو هفته محدودیــت و تعطیلی رفت و 
آمدها بخواهد بیشتر شــود از ۵1 درصد به 
۶0 درصد می رسیم و این گونه ممکن است 
آمار را از جای کاهش دهیم و از جای دیگر 

افزایش پیدا کند.
روحانی همچنین تاکید کرد: باید همه 
و حتی آن اقلیتی که مراعــات نمی کند به 
یک درک مشترک برســند که این بیماری 
وجود دارد و ممکن است تا هر زمانی باشد 
چرا که هنوز به درمان قطعی و یا به واکسن 
نرســیده ایم. پس باید با رعایت پروتکل ها 

خود را مصون کنیم.
رئیس جمهور افزود: وقتی فوتی های ما 
به نزدیک به ۵00 نفر می رسد یک هشدار 
بزرگ برای همه ماست. ما باید کمک کنیم 
که محدودیت های جدید به خوبی اجرا شود 
و این در سایه کمک مردم نیروی انتظامی، 
بســیج و همه نهادها خواهد بود. از شــنبه 
تمام جلســات در تمام قوا چه دولتی و غیر 
دولتی در شــهرهای قرمز نباید با بیش از 
1۵ نفر برگزار شود. این مسئله ای است که 
در حد قانون اســت چرا که مصوبه شورای 
عالی امنیت ملی است. مقرراتی که وزارت 
بهداشــت تدوین و ســتاد کرونا تصویب 
کرده از دیروز ابالغ شــده و باید به درستی 

اجرا شود.

رئیس دولت دوازدهــم در بخش پایانی 
صحبت های خود با یــادآوری این موضوع 
که در این مدت نســبت به بهتر شدن وضع 
زندگی مردم در حد امــکان تالش صورت 
گرفته است، خاطرنشان کرد: سال ۹۹ سال 
سختی بود با این وجود حقوق کارمندان و 
کارگران را بین ۵0 تا ۶0 درصد اضافه کردیم 
و حتی ایــن افزایش برای بازنشســتگان و 
عشایر و روســتاییانی که از بیمه استفاده 

می کند صورت گرفت. 
خوشبختانه با وجود فشــار اقتصادی و 
کرونا رشد بخش تولید صنعتی ما در هفت 
ماه  نخست ســال ۶.14 درصد بود که این 
یعنی همه بنگاه ها و بخش های صنعتی ما 

به جلو حرکت کردند.
وی اضافه کرد: از طرفــی بانک مرکزی 
تالش کرده نیازهای ضروری را تامین کند 
و 21.۷ میلیارد دالر کاالی اساســی و مواد 
اولیه در اختیار بخش های مختلف قرار داده 
صادرات ما در هفته های اخیر رشد بهتری 
پیدا کرده و در هفته گذشــته 2۵ درصد در 
این زمینه رشد داشــتیم. که این یعنی در 
مسیر صادرات هستیم. برای تامین کاالهای 
اساســی و موردنیاز مــردم و کارخانجات 
حرکت خوبی در گمرکات ایجاد شده و در 
کل شاهد شرایط خوبی هســتیم که بهتر 

خواهد بود.
روحانــی در پایان گفت: مــردم بدانند 
دولت وظیفه اصلی خود را سالمت ، زندگی 
و معیشت مردم می داند. همه تالش ما این 
اســت که  این امور را به خوبی انجام دهیم. 
از طرفی در حال آماده کردن بودجه ســال 
آینده هستیم که در زمان معین به مجلس 
تقدیم می کنیم و به موقع به مردم توضیح 
می دهیم که در بودجه اهداف مهم اقتصادی 
و توســعه ای گنجانده شــده و امیدواریم  
تصویب آن موجب رشــد و توســعه بیشتر 

کشور شود.

خبر

روحانی در جلسه هیات دولت:

یک سوم جامعه بسته کمک معیشتی دریافت می کنند


