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دولت با اعتبار مربوط به کرونا چه کرده است؟

یک  معمای 
ویی یور میلیارد 

سياست 2

یک میلیارد یورو پول کمی نیســت؛ هم بــرای اختالس و تخلف و 
ولنگاری در هزینه ها و هم برای حاشیه سازی و هجمه های جناحی. از 
این رو اگر واقعا هرچه زودتر تکلیف آن روشن نشود، بی تردید حواشی 

بیشتری خواهد ساخت. 
وقتی موج کرونا بر کشور غالب شد، حسن روحانی، رئیس جمهوری 
اعالم کرد که بودجه جاری کشــور کفاف هزینه هــای مقابله با کرونا 
را نمی دهد. به دنبال آن فروردین ســال جاری مقام معظم رهبری با 
برداشــت یک میلیارد یورو از صندوق توســعه ملی موافقت کردند تا 
هزینه های مبارزه با کرونا از این محل تامین شود.  از آن جایی که وزارت 
بهداشت در خط مقدم این مبارزه بود، اعتبار در نظر گرفته شده نیز باید 
در اختیار این وزارتخانه قرار می گرفت. پس از مدت کوتاهی محمدباقر 
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد که جلساتی با وزارت 
بهداشت داشته و پیرو این جلسات، مقرر شده که 4200 میلیارد تومان 
به 15 برنامه وزارت بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند و در کنار آن 
هم یک هزار و 286 میلیارد تومان به بیمه بیکاری تعلق گیرد.  چندین 
ماه گذشت تا اینکه از ابتدای مهرماه، زمزمه ها درباره سرنوشت آن یک 
میلیارد یورو باال گرفت؛ از سوال و جواب های نمایندگان مجلس گرفته 

تا باز کردن پای دختر رئیس جمهور به ماجرا. 
حواشی یک نامه لغو شده

هفته گذشته نامه ای از ســوی برخی رسانه ها منتشر شد که نشان 
می داد در تاریخ 30 تیرماه ســال جاری به امضای نوبخت رســیده و 
در آن آمده کــه 120 میلیارد تومان از محل »اعتبــارات بابت تامین 
 هزینه های مقابله با کرونا« برای ساختمان دانشکده فناوری های نوین 

اختصاص یابد...

در آمریکا سیل حمایت ها  و مخالفت ها آرام آرام ترامپ و بایدن را دربرمی گیرد

ورود بیش ازپیش البراتوآرهای افکارسنجی به گود انتخابات 
جهان 3

گردشگری 8

رئیس جامعه هتلداران ایران خبر داد:

 تخفیف های 70 درصدی برخی هتل ها 
به دلیل کمبود مسافر

رئیس جمهوری با بیان اینکه نباید وارد مسائل حاشیه ای شویم، 
گفت: مردم می دانند اگر یک حاشیه و جنجالی درست شود، نباید اعتنا 

کنیم بلکه باید از آن عبور کنیم.
به گزارش ایرنا، حسن روحانی در جلسه هیات دولت با اشاره به پایان 
محدودیت های تسلیحاتی ایران گفت: این موضوع برای مردم مهم بود 
نه از این لحاظ که ما از نظر مقررات سازمان ملل امروز آزادی هستیم که 
اسلحه بخریم و بفروشیم که البته به جای خود این مساله مهم است اما از 
همه مهم تر این است که منطق حق و حقیقت و قانون و منطق عقالنیت 

بر زور و قلدری پیروز شد.
رئیس جمهوری افزود: آمریکایی ها ســال ها تالش کردند ملت 
ایران را از حقوق خود محروم کنند مهم این نیست که چه قدر اسلحه 

می خریم و یا چه قدر می فروشیم مهم این است که به حقمان برسیم.
وی افزود: ملت ایران باید آزاد باشد اگر سالحی نیاز داشت بخرد و 
اگرخواست بفروشد. حق مردم و احقاق حقوق مردم بسیار حائز اهمیت 
است. روز یکشنبه معلوم شد توطئه های آمریکا در طول چهار سال 
گذشته ناموفق بود. آمریکایی ها از آغاز دولت جدید آمریکا به دنبال 
این بودند که برجام را به هم بزنند نه این که به تنهایی خارج شوند تمام 

تالش آنها این بود که کاری کنند که همه از برجام خارج شوند.
دوست و دشمن نتوانست از کار ایران ایراد بگیرد 

روحانی اضافه کرد: آنها موفق نشدند و ترامپ ناچار شد به تنهایی از 
برجام خارج شود. همه امید آنها این بود که بعد از خروج از برجام، ایران 
هم از این توافق خارج شــده و قطعنامه های سازمان ملل برگردد اما 

تدبیر نظام و حاکمیت بسیار مهم بود.  
رئیس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه ایران سیاست بسیار 
پیچیده ای در پیش گرفته و نتایج درخشانی گرفته است، تصریح کرد: 
هم از تعهدات هسته ای خود کاستیم و به نوعی از آن فاصله گرفتیم 
ولی بسیار حساب شده، مرحله به مرحله و گام به گام بود، به گونه ای که 
دوست و دشمن نتوانست از کار ایران ایراد بگیرد و بگوید خالف مقررات 
بین المللی بوده است. به طرف مقابل هم مهلت دادیم و صبر نیز کردیم.
به گفته روحانی، روزهایی گذشت که حتی دوستان ایران نتوانستند 
از ما حمایت کنند. روسیه و چین دوست ما هستند اما نتوانستند از 
ما حمایت کرده و حتی ناچار شدند، کنار صف دشمن بایستند ولی 
ایران شرایطی فراهم کرد که دوستان ما فعال شوند و روسیه و چین به 
قدرت بایستند.  وی با اشاره به شکست های آمریکا در شورای امنیت 
خاطرنشان کرد: شرایطی ایجاد کردیم که حتی کشورهای اروپایی هم 
کنار ما قرار بگیرند. آنچه در سازمان ملل متحد در ماه مرداد و روزهای 
پایانی شهریور پیش آمد، یکی از پیروزی ما برابر آمریکا بود. این مساله 

در تاریخ سازمان ملل بی سابقه بوده است.

پیروزی های بین المللی می تواند مرهمی بر آالم مردم باشد
روحانی ادامه داد: آمریکا منزوی و تنها شد و کسی از آمریکا حمایت 
نکرد. آنها نه تنها حمایت نکردند بلکه به درخواست آمریکا هم اعتنا 
نکردند. شورای امنیت نامه آمریکا را کان لم یکن تلقی و به آن اعتنا 

نکرد.
رئیس جمهــوری با تاکید بــر اینکه موفقیت هــای خودمان را 
باید به خوبی برای مردم تبیین کنیم، ابراز داشــت: مردم در فشار و 
سختی هستند. فشار اقتصادی روی مردم است ولی مردم به خوبی 
موفقیت های سیاسی ما در دنیا را بدانند. حتی این پیروزی ها می تواند 
مرهمی بر آالم مردم باشــد. حرفی را که امام )ره( زد که آمریکا هیچ 
غلطی نمی تواند بکند، در همین ایام تجلی یافت که آمریکا همه تالش 

خود را به کار برد ولی به نتیجه ای نرسید.
روحانی با تشــکر از وزارت امور خارجه و تمام کسانی که موجب 
پیروزی های ایران شدند، بیان کرد: هر جا پیروز شدیم، همه ارکان 
نظام کنار هم بودند. هر جا پیروز شدیم، ملت یکپارچه باهم بودند. هر 
جا پیروز شدیم، هدایت های رهبری ما را به مسیر درست هدایت کرده 
است. بدون همراهی ارکان نظام، حمایت مردم و هدایت رهبری این 

پیروزی ها امکان پذیر نبود.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گذشت 
هشت ماه از شیوع کرونا در کشور گفت: هشــت ماه از سختی های 
ویروس کرونا عبور کردیم و روزهای بسیار سختی را داشتیم و امروز 
هم روزهای بسیار سختی داریم و باید کاری کنیم با کمک یکدیگر از 

این روزها عبور کنیم.
  اختصاص ۱۵۰ میلیون دالر 

برای تامین نیازهای وزارت بهداشت
روحانی با بیان اینکه امروز وزارت بهداشت و درمان در صف مقدم 
مبارزه با ویروس کرونا قرار دارد، اظهار داشت: من روز دوشنبه با وزیر 
بهداشت و معاونان و روسای دانشــگاه های استان ها جلسه داشتم. 
روحیه و برنامه ریزی آنها کامال برای من مشــهود بود.  بحمداهلل ما با 

روحیه کافی و کامل و البته با زحمات فراوان پزشــکان و پرستاران، 
بهورزان و همه کادر درمانی، با این ویروس مبارزه می کنیم.

وی ادامه داد: همانطور که می بینید ما با یک موج بسیار وسیع و 
سختی روبرو شدیم و دنیا هم همین طور است. کشورهای مختلف 
جهان هم با موج جدیدی مواجه شدند، تعداد بیمار، بستری، تخت های 
آی سی یو، تعداد فوتی و همه اینها مشکالتی است که برای مردم درست 
شده است. رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: دولت با همه توان در این 
زمینه و سایر ارکان کشور، نیروهای مسلح، صدا و سیما و قوای دیگر 
همه در کنار هم هستیم برای اینکه همدیگر را یاری و کمک کنیم و از 

سختی های مردم بکاهیم.
وی یادآور شد: در این مدت با وجود سختیهایی که در زمان تحریم 
داشتیم، همه نیازمندی ها و خریدهای مورد نیاز وزارت بهداشت و 
درمان  را انجام دادیم. به محض اینکه وزیر بهداشت به من نامه نوشت 
که ما برای بیش از 30 میلیون کیت جدید آزمایشگاهی نیاز به 150 
میلیون دالر داریم، من همان لحظه موافقت کردم و دستور دادم و به 
وی گفتم که 150 میلیون دالر در اختیار شماست برای اینکه بتوانیم 
کیت های جدید بخریم و وارد کنیم تا در یک زمان خیلی کوتاه مشخص 
کنیم فردی که احتمال می دهیم مبتال است، آیا تست وی مثبت است 

یا منفی و این کار انجام می گیرد.
 اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان 
برای کارانه پزشکان و پرستاران

روحانی گفت: هم ســازمان برنامه و بودجــه و هم بانک مرکزی 
یاری و کمک کردند با مشکالتی که ما داشتیم و داریم، بحمداهلل اکثر 
نیازمندی ها توسط شرکت های دانش بنیان ساخته و در اختیار مردم 
قرار داده می شود. امروز 22 میلیون ماسک تولید و در اختیار مردم قرار 
می گیرد. ماسک هایی که مورد نیاز پرستاران است و ونتیالتورهایی 

که مورد نیاز است،  در داخل کشور تولید می شود.
رئیس جمهوری با بیان اینکه بسیاری از نیازمندی ها و تجهیزاتی که 
امروز مورد نیاز ما است در داخل توسط متخصصین و دانشمندان تولید 
می شود، اظهار داشت: تقریبا یک سوم مقاالت مهم و متنوع علمی 
راجع به کرونا توسط دانشمندان ایرانی در مجالت مهم علمی به چاپ 

رسیده و کار بسیار بزرگ و مهمی است.  
روحانی خاطرنشان کرد: همه بخش ها تالش می کنند. سازمان 
برنامه و بودجه علیرغم مشکالتی که داشت در این ایام، ۹ هزار میلیارد 
تومان که 6 هزار میلیارد آن تا امروز پرداخت شده و 3 هزار میلیارد هم 
در هفته های آینده پرداخت می شود، برای کارانه پزشکان و پرستاران 
اختصاص داده شده است. مشخص است که همه پای کار هستند و 

تالش می کنند.

وزیر خارجه کشــورمان گفــت: می توانیم 
انتخاب کنیم که یا اســیر گذشته باقی مانده و 
عدم ثبات و تنش ادامه یابد و یا اینکه با همکاری 
یکدیگر صلح، امنیت، ثبات و شکوفایی را برای 

همگان برگزینیم. 
به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف با قرار 
دادن لینک ســخنرانی اش در جلسه  شورای 
امنیت پیرامون اوضاع در خلیج فارس در صفحه 
توییتــرش در توییتی به زبان عربی نوشــت: 
می توانیم انتخاب کنیم که یا اسیر گذشته باقی 
مانده و عدم ثبات و تنش ادامه یابد و یا اینکه با 
همکاری یکدیگر صلح، امنیت، ثبات و شکوفایی 
را برای همگان برگزینیم. این انتخاب باید برای 

همه بدیهی باشد.
وزیر خارجه پس از سخنرانی اش در شورای 
امنیت، این توییــت را به زبان انگلیســی هم 

منتشر کرده بود.
محمد جــواد ظریــف، وزیــر امورخارجه 
کشــورمان در نشســت شــورای امنیت که 
به ریاســت الوروف وزیر خارجه روســیه و با 
حضور وزیرخارجــه چین و تعــداد دیگری از 
وزرا برگزار شــد با اشــاره به پویش صلح هرمز 
اظهار داشت: این ابتکار متکی به مسئولیت هر 
کشور در منطقه برای تضمین صلح، ثبات و رفاه 

همسایگان و انتفاع همگان از آن است.
وزیر امور خارجه کشــورمان اظهار داشت: 
تجویزهای غلطی چون خرید امنیت از دیگران، 
بدست آوردن امنیت در ازای ناامنی همسایگان 
و کســب هژمونی منطقه ای مســبب عواقب 

ناگواری شده است.
ظریف همچنین افزود: حضور غیر مشــروع 
آمریکا بــا ۷600 مایــل فاصله از ســواحلش 
دستاوری نداشته جز ترور بزدالنه شهید سپهبد 
قاسم سلیمانی، دشمن شماره 1 داعش توسط 

رئیس جمهور آمریکا.
وزیر امور خارجه در ادامه افزود: شاید کسی 
بتواند با پول پیچیده ترین تسلیحات را بخرد اما 

حقیقت این اســت که امنیت و ثبات خریدنی 
نیســت. ما نیاز بــه همکاری جمعی توســط 
کشورهای منطقه برای ایجاد گفتگوی فراگیر 
و ایجاد امنیت شــبکه ای در منطقه داریم. در 
غیر اینصورت برای نســلها درگیر هرج و مرج 

خواهیم بود. 
رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان افزود: 
ما نیاز به تغییر پارادیم بنیادین در منطقه خود 
بر اساس بازتنظیم آگاهانه و شناسائی ضرورت 
ایجاد امنیت و ترتیبات همــکاری منطقه ای 
داریم. ما نیاز بــه یک منطقه قــوی داریم که 
توهمات هژمونیک بوسیله یک قدرت- منطقه 
ای یا جهانی- را بزداید.  یک منطقه قوی نیازمند 
ثبات سیاسی و سرزمینی رشد یافته در منطقه 
دارد. یک منطقه قوی که در آن تمام همسایگان 

خویشتنداری راهبردی را تمرین کنند. 
ظریف در بخــش دیگری از ســخنان خود 
اظهار داشــت: ما نگرانی ها و گالیه های خود را 
داریم. ایرانیان هرگز 8 ســال جنگ تحمیلی را 
که در آن متجاوز بطور کامل توسط همسایگان 

حمایت مالی می شد را فراموش نمی کنند.
وزیر امــور خارجه در پایان اظهار داشــت: 
معتقدیم کــه یک رهیافت جدیــد منطقه ای 
بایستی نتیجه تعامالت جمعی ما باشد. رئیس 
جمهور روحانی ایده هــای اولیه ایران را با تمام 
رهبران کشــورهای ســاحلی خلیج فارس به 
اشتراک گذاشــت و آنها را دعوت کرد که این 
ایده ها را غنی کنند و در اجرای آنها مشــارکت 

داشته باشند.

خبرخبر

روحانی در جلسه هیأت  دولت:

 مردم به حاشیه سازی ها و جنجال ها توجهی نکنند
ظریف در جلسه  شورای امنیت:

  می توانیم اسیر گذشته بمانیم 
یا صلح برای همه را برگزینیم


