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و متاهلین تهرانی برای دریافت این وام باید  ۳۸میلیون و ۶۸۸
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کارگردانی سریال «موسی(ع)» با فیلمنامهای از فرجاهلل
سلحشور ،حاال به ابراهیم حاتمیکیا واگذار شده؛ کارگردان
مطرحی که به استناد کارنامه سریالسازیاش...
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سریالحملهبهدولت،اینداستان:روحانیمخالفاست!

واکنشها به شایعه استعفا و اختالف
میان دولتمردان
همزمان بــا تالشهای دولت بــرای اتخاذ
بهترین تصمیم در شــرایط کنونی ،گروهی
تالش کردند از یک ســو نشــان دهند میان
مــردان دولت درباره شــیوه مقابله با کرونا و
اعمال محدودیتهای تازه اختالف نظرهای
عمیقــی وجود دارد که ایــن اختالف نظرها
اســتعفای ســعید نمکی وزیر بهداشت را در
پی داشــته اســت .وجه دیگر این تالشها
معطوف به شــایعه مخالفت رییس جمهوری
با تعطیلی دو هفتهای تهران بود .شــایعهای
که در رســانههای فارســی زبــان خارج از
ایران هم مورد توجه قرار گرفت .انتشــار این
شایعات واکنش رییس دفتر رییس جمهوری،
وزیر بهداشــت ،مشــاور رییــس جمهوری،
معاون ارتباطات و اطالعرسانی دفتر ریاست
جمهوری و ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با

صفحه2

صفحه 5

افتتاح
 12واحد
آموزشی
در یزد

تهران-ایرنا -کرونا و تصمیمات ستاد مقابله
با این پاندمی کشــنده ،تازهترین سوژه شایعه
پردازان و حاشــیه ســازان علیه دولت است
تا یک هفته پس از شــایعه ســازی پیرامون
تصمیمات دالری و چراغ ســبز ســاکن تازه
کاخ ســفید ،به تنوع موضوعی در تاختن به
دولت برسند.
به گــزارش ایرنا ،از روزهــای انتهایی هفته
گذشته مسووالن ســتاد ملی مقابله با کرونا
و رســانهها از نشست مهم روز شنبه  ۲۴آبان
ماه خبر میدادند .این جلسه در موعد مقرر و
با دستور جلسه مشــخص برگزار شد ،دولت
و دیگــر ارگانها و نهادهــای همکار در این
نشســت درباره موضوع تعطیلی کالنشــهر
تهــران دیدگاههای خود را مطــرح کردند و
سرانجام تصمیم نهایی اعالم شد .محورهای
مهم طرح محدودیتهایی که ستاد ملی کرونا
روز شنبه تصویب کرد شامل تعطیلی مشاغل،
فعالیت کارکنان ادارات و تردد وســایل نقلیه
است .تصمیمات مهمی که با توجه به شرایط
و امکانات کشــور مورد تایید جمعی تصمیم
گیران قرار گرفت و تالشها و امیدها بر این
است که بتواند تا حدودی از مرگ و میرها و
ابتــا به ویروس کرونا را کاهش دهد .دراین
میان اما دستگاه شایعه پراکنی مخالفان دولت
با تمام ســرعت کار خود را ادامه داد و با دو
شایعه جدید ،مخالفت حجت االسالم «حسن
روحانی» رییس جمهوری با تعطیلی شــهر
تهران و نیز اســتعفای وزیر بهداشــت سوژه
تازهای برای رســانههای داخلــی و خارجی
فراهم کرد.

غربالگری عمومی
باید در همه محلهها
انجام شود
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هدفالیحهبودجه۱۴۰۰
کاهشتصدیگریدولتو
قطعوابستگیبهنفتاست

صفحه 2

تست های
 ۲۰دقیقه ای
کرونا؛بزودی

صدا و سیما از اجرای مصوبه شورای
فضای مجازی شانه خالی کرد

کرونــا را در پی داشــت« .محمود واعظی»
ضمن رد مخالفت رییس جمهوری با تعطیلی
تهران ،حاشــیه ســازان را دعوت کرد تا در
بحبوحه نبرد سرنوشتســاز کشور با بیماری
کرونا که از قضا با تحریمهای بســیار دشوار
و ظالمانه خارجی نیز همراه است ،با توجه به
منافع ملی ،از حاشیهســازی و دامن زدن به
برخی مباحث بیاساس بپرهیزند.

«ســعید نمکی» وزیر بهداشــت هم با تاکید
بر اینکــه اهل ترک کردن صحنه نیســت،
تصریح کرد« :امروز توســط جریان شناخته
شدهای شــایعه شــده بود که وزیر بهداشت
اســتعفا کرده اســت ،اما با عهد و پیمانی که
با مردم این ســرزمین بسته ام ،گرچه ممکن
اســت جاهایی بر مواضعم بایســتم و برای
موضوعی چانه بزنم ،اما تا جان در بدن دارم
و تا جایی که جان آفرین این توفیق را خواهد
داد ،اهل ترک کردن صحنه ای به ضرر مردم
نیستیم».
«حسام الدین آشنا» هم در توییتی به گزارش
شــبکه خبری بی بی ســی فارســی درباره
شــایعه مخالفت رییس جمهوری با تعطیلی
تهران کنایه ای زد و نوشــت« :مدتهاست
که جلســات ســتاد ملی کرونا در اواسط هر
هفته از شبکه خبر پخشمیشود .الزم نیست
بیبیسی برای اخبار جعلی به منابع دمدستی
خود هزینه اضافی بپردازد».
«علیرضا معــزی» هم در صفحه توییتر خود
با انتشــار تصویری از گفــت و گوی رییس
جمهــوری و وزیر بهداشــت ،نوشــت« :در
حالیکه صبح امروز طرح جامع مدیریت کرونا
شامل تدابیر و محدودیتها تا پایان سال ،در
ســتاد ملی به تصویب رسید و قسمت عمده
این طرح نیز در وزارت بهداشت و درمان تهیه
شــده ،صحبت از استعفای وزیر بهداشت و...
چیزی فراتر از اخبار جعلی نیست».
«علیرضا رئیسی» هم تاکید کرد« :مخالفت
روحانی با تعطیلی تهران کذب محض است و
رییس جمهوری نه تنها با این طرح مخالفت
نکردند بلکه با حمایت این طرح تاکید کردند
در جلســه امروز نیز این طرح مطرح و سایر
اعضا نظرات اصالحی خود را دادند .مثال ستاد
نیروهای مسلح نظری داشت که اصالح شد،
دادستان کل کشور نظری داشتند که در طرح
لحاظ شد».
شایعه استعفای یکی از وزرای کابینه نخستین
بار نیســت که رسانهها منتشــر شده و مورد
تحلیل قرار میگیرد ،شــایعه استعفای وزیر
بهداشــت هم با توجه به مسوولیت سنگین

و دشــوار روزهای کرونایی ،بیشــتر از دیگر
وزرا طی ماههای گذشــته در محافل حاشیه
ساز منتشــر میشود .از اســفند  ۹۸تاکنون
نمکی چندین بار در رســانههای این گروه به
دروغ اســتعفا داده و حتی با رییس جمهوری
درگیری هم پیدا کرده است!
تاختن به رییــس جمهوری هم طی ماههای
گذشته به قدری تکرار شده و تنوع موضوعی
داشــته است که اگر روزی گعدههای سیاسی
حاشــیه و شایعه تازهای نســازند باید تعجب
کرد .اخبــار جعلی این روزها که دامنه آن از
شایعه ارزپاشی دولت تا گروگانگیری معیشت
مردم ،از اســتعفای وزیر بهداشت تا مخالفت
رییس جمهوری با تعطیلی شهرهاگســترده
است .هجمهها و شایعاتی که به تعبیر رییس
جمهوری گره زدن منافع کشور به رقابتهای
انتخاباتی و سیاسی بوده و بیش از هر موضوع
دیگری ،روان و آرامش جامعه و افکار عمومی
کشور را نشانه رفته است .شرایطی که کرونا
و تحریــم مــردم را آزرده خاطر و هراســان
ساخته شــایعه استعفای مسوول یا مسووالن
مســتقیم مقابله با ویروس کرونا-تحریم یا
قــرار دادن آنها در مقام تقابل با مردم ،هیچ
دســتاورد دیگری جز ناامیدی بیش از پیش
جامعه نخواهد داشت.

ناکارآمدان دیروز و مدعیان امروز
بررســی محافل شایعه ساز علیه دولت نشان
میدهد که آنها چندان هم گروههای بینام
و نشانی نبوده و به صورت مشخص از رقبای
سیاســی و انتخاباتی جدیــد و قدیم رییس
جمهوری هســتند .کســانی که یــا دورهای
مسوولیت داشــته و موجبات ضرر و زیان را
با تصمیمات عجیب و هدررفت منابع فراهم
کردند یا کسانی هستند که در سودای رسیدن
به پاســتور از هیچ دروغ و شایعه ای فروگذار
نیستند .ناکارآمدان دیروز و مدعیان امروز به
صورت علنی و نه در داخــل مرزها بلکه در
تریبونهای فارســی زبان خارج از کشور (که
پیــش از این خود آنها را معاند میخواندند)،
زبان به هجمه علیه رییس جمهور گشــوده و
فراموش میکنند که روزی صاحب باالترین
درآمد حاصــل از فروش نفــت بودند و جز
بدهیهای کالن چیــزی برای آینده برجای
نگذاشتند .حال خود و حواریون جدید و قدیم
آنها در بیرون از گود مســوولیت نشســته
و از دولــت انتظار معجزه ،اصالح ســاختار
اقتصادی ،رشــدتولید خالص و ناخالص ملی،
مقابله بــا کرونا ،تعطیلی کســب و کارها و
هزاران خواسته کوچک و بزرگ دارند .چنین

درخواســتهایی در شــرایط عادی و زمانی
کــه درصــدی از آنها در زمان مســوولیت
آنها محقق میشــد ،قابل قبول بود .امروز
اما در شــرایطی که جمهوری اسالمی تحت
شــدیدترین تحریمهای اقتصادی و سیاسی
تاریــخ قرار دارد و بحران کرونا نه فقط ایران
که جهان را دچار دشواریهای بسیاری کرده
اســت ،نه تنها اخالقی و منصفانه بلکه حتی
عاقالنه هم نیست.
این گروه عامدانه فراموش میکنند که ایران
تا پیش از شروع تحریمهای ترامپ آرام آرام
و در سایه برجام در اقتصاد بیمار خود تغییراتی
ایجاد میکرد ،بدعهدی تاجر کاخ ســفید اما
این روزها موضوع فراموش شدهای از سوی
آنان است که شــاید در اثر همین فراموشی
تبعات این بدعهدی را متوجه دولت و شخص
رییــس جمهوری میدانند .کینــه این گروه
نسبت به برجام نه تنها تمام نمیشود بلکه با
جدیتر شدن گمانه زنیهای بازگشت رییس
جمهــوری تــازه آمریکا به ایــن توافق بین
المللی ،افزایش هم مییابــد به گونهای که
حتی در مخالفتهای خود نیز دچار تناقضات
آشکار میشوند .این گروه در تحلیلهای خود
مدعی اند که برجام کاری برای اقتصاد ایران
نکرده اســت و در همان تحلیل بازهم اذعان
میکنند در ســایه برجام و برداشــته شــدن
تحریمها ،ایران توانســت میزان فروش نفت
خود را افزایش دهد .پرســش بیپاســخ این
اســت که اقتصاد ایران به فروش نفت متکی
بود و روحانی توانســت موانــع این اتکا را از
مســیر بردارد؛ اگر به تایید این گروه توانسته،
چرا بر دولتش میتازند؟
مگــر اقتصاد ایران پیش از ایــن و در زمان
دولتهای محبــوب آنها به منبعی جز نفت
تکیه داشــته اســت و آیا همین منبع حاصل
از فروش نفت کشور را اداره نمیکرد؟ ایران
منهای نفت گرچه آروزی بسیاری از دلسوزان
نظام بوده اســت اما این دولــت روحانی بود
که هــم با فروش نفت و هم بــا تحریم آن
توانست کشور را اداره کند .همراهی با دولت
برای مهار بحران ،اقدامی منصفانه و عقالیی
و به نفع مردم و کشــور است اما رقابتهای
انتخاباتی اجازه دیدن واقعیات را به مخالفان
نمیدهــد با ایــن همه اما واعظــی از آنها
خواســته که اگر کمکی بــه دولت نمیکنند
دستکم با حاشیه سازی تمرکز دستگاههای
مســوول را بهم نزنند .درخواستی که بارها از
سوی اعضای دولت و رییس جمهوری مطرح
شــده اما به نظر میرسد گوش شنوایی برای
آن نباشد.
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هدفالیحهبودجه ۱۴۰۰کاهشتصدیگریدولتوقطع
وابستگیبهنفتاست

هــدف الیحه بودجه  ۱۴۰۰کاهش تصدیگری دولت و قطع
وابستگی به نفت است
رئیسجمهور گفت :هدف اصلی بودجه سال  ۱۴۰۰بر کاهش
هزینهها ،افزایش درآمدها ،کاهــش تصدیگریهای دولت
توســعه دولت الکترونیک ،قطع وابســتگی مستقیم بودجه به
نفت و رونق تولید استوار است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازاز پایگاه اطالع رســانی
ریاست جمهوری ،حجتاالسالم حسن روحانی رئیس جمهور
صبح روز یکشــنبه در یکصد و هشــتاد و یکمین جلسه ستاد
هماهنگی اقتصــادی ،درباره چارچوب بودجه ســال ۱۴۰۰
کل کشــور گفت :هدف اصلی بودجه سال  ۱۴۰۰بر کاهش
هزینهها ،افزایش درآمدهــا ،کاهش تصدیگریهای دولت،
توســعه دولت الکترونیک ،قطع وابســتگی مستقیم بودجه به
نفت ،رونق و جهش تولید و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی استوار شده است.
رئیس جمهور افزود :الیحه بودجه ســال  ۱۴۰۰در چارچوب
برنامه کلی اصالح ســاختار بودجه ،سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی ،با رویکردهای «رشــد بلندمدت از طریق تمرکز بر

صادرات غیرنفتی»« ،مقابله فعاالنه با شــیوع ویروس کرونا
و کاهــش آثار منفی اقتصــادی آن»« ،تســریع در تکمیل
طرحهای تملک داراییهای تولید»« ،تســهیل فضای کسب
و کار»« ،توجه به معیشت مردم با اولویت کاالهای اساسی»
و «توســعه الگوی مشــارکت عمومــی -خصوصی» تدوین
خواهد شد.
وی اظهار داشــت :بودجه دســتگاهها باید فرصتهای جدید
و منابع جدید درآمدی غیرمتکی به نفت برای کشــور ایجاد
نماید ،بدون اینکه موجب بههمخوردگی تعادل قیمت کاالها
و خدمــات در همان بخش یا ســایر بخشها و دســتگاهها
شــود .همچنین چالشهای پیش روی کشور را که با بودجه
در ارتباط اســت حــل کند و موجب تســهیل فرآیند اجرایی
بودجه شــود.رئیس جمهور تصریح کرد :تقویت و حمایت از
تولیدات و ســاخت داخل و تمرکز بر سیاست توسعه صادرات
به خصوص صادرات غیرنفتی با تأکید خاص بر کشــورهای
همسایه و اوراســیا و ایجاد روابط بلندمدت تجاری و کاهش
تعرفهها در توافقــات دو یا چندجانبه بینالمللی از اصلیترین
ابزارها برای مقابله با تحریمها هدفگذاری شده است.

خبر

تدوینسندهمکاریدفاعیباعراق

نیازهایدفاعیعراقراتامینمیکنیم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از تدوین سند همکاریهای دفاعی
ایران و عراق خبر داد و گفت :این سند مراحل آخر خود را میگذراند
و در آیندهای نزدیک به امضا خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر ،سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح صبح امروز در حاشیه دیدار با وزیر دفاع عراق در
جمع خبرنگاران ،با اشاره به مناسبات گسترده و اشتراکات تاریخی
دو کشــور اظهار داشت :نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
و جمهوری عراق بهعنوان دو کشــور همسایه و برادر ارتباطات و
عالئق طوالنیمدتی را داشتهاند که در سفرهای گذشته بحثهای
زیادی در این رابطه صورت گرفته است.
وی ادامه داد :وزیر دفــاع و فرماندهان نیروهای دریایی ،هوایی،
پدافند هوایی و برخی دیگر از فرماندهان عراق به کشورمان آمدند
و درباره نحوه توسعه و تعمیق همکاریهای دفاعی و نظامی بحث
و بررسی صورت گرفته است.
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح با اشاره به برنامه هیئت نظامی
بلندپایه عراقی در ســفر به ایران گفت :دوســتان ما بازدیدهایی
از نمایشــگاه صنایع دفاعی داشــته و همچنین مالقاتهایی با
فرماندهان همتراز در نیروهای مســلح جمهوری اسالمی ایران
خواهند داشت.سرلشکر باقری اضافه کرد :در این دیدار در خصوص
مباحث مرتبط با صنایع دفاعی و امنیت مرزهای مشترک دو کشور
و موضوعــات مرتبط با همکاری و تبادل تجربهها ،رزمایشهای
نظامی مشترک و مسائل آموزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت
و انشاءاهلل این همکاریها توسعه خواهد یافت.

وی افزود :هدف از انجام این دیدار ،توسعه و تعمیق امنیت در هر
دو کشور ایران و عراق است؛ البته کشور عراق طی سالهای اخیر
با توطئههای متعددی مواجه بوده است؛ مسئله داعش موضوعی
بود که در سالهای اخیر اتفاق افتاد و رزمندگان جمهوری اسالمی
ایران و مستشاران ما در کنار رزمندگان عراقی حضور پیدا کردند و
ما شهدای گرانقدری را در این راه تقدیم کردیم که شهید بزرگوار
حاج قاسم سلیمانی در همین مسیر به شهادت رسید؛ اکنون هم
که آمریکاییها به دنبال گســترش مجدد تروریستها در منطقه
هســتند ،این همکاریها موجب ایجاد امنیت مناسبتری برای
کشور عراق خواهد شد.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عنوان کرد:
تاکنون در همه زمینهها بحثهای گوناگونی داشتهایم و خواهیم
داشت؛ همچنین دو کشور سندی را آماده کردهاند که مراحل آخر را
میگذراند و در آیندهای نزدیک به امضا خواهد رسید.
ســردار باقری گفت :ما در گذشته همکاریهایی در حوزه دفاعی
و تجهیزاتی داشــتیم و در این رابطــه قراردادهایی را نیز منعقد و
اجرا کردیم و محصوالتی را که کشــور عراق نیاز داشته ،توسط
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
تأمین شده است.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد:
همچنین همکاریهای آموزشی ،عملیاتی و مستشاری فراوانی با
عراق داشــتیم و در این رابطه مباحثی صورت گرفت که هر زمان
طرف عراقی احســاس نیاز و ضرورت کند ،ما در کنار برادرانمان
هستیم و خواهیم بود که مقدمات آن فراهم شده است و قرار شد
به تناسب وضعیت و مناطق مورد نیاز ،این همکاریها توسعه یابد.

