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خداحافظی زشت با اصفهان زیبا

 آخرین ضربه 
 را محکم تر خورد!

به بهانه اجرای سه نمایش اسطرالب، 
عباس میرزا و جیرجیرک

 به تماشا نشستن جهان 
این روزهای ما

رئیس نظام روانشناسی: کرونا ۶۰ درصد مردم 
را نیازمند خدمات روانشناسی کرد؛

سهم بهداشت روان از 
بودجه سالمت؛ یک دهم 

از یک درصد!

اتمام قرارداد و عدم نیاز کارفرما، اصلی ترین 
دالیل بیکاری ایرانی ها اعالم شد؛

تهرانی ها در صدر 
دریافت کنندگان بیمه 

بیکاری کرونا
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پوتين از تأیيد و ثبت اولين 
واکسن کرونا خبر داد

شهرنوشت 6

  یک خيابان تهران به نام 
مهندس بازرگان شد
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 تکرار طرح بی سرانجام احمدی نژاد 
در دولت روحانی

دورنمای مبهم 
وش نفت به مردم  فر

چرتکه 3

 هفته گذشته حسن روحانی، رئیس جمهوری از خبر ویژه ای صحبت 
کرد که به گفته خودش موجب گشایش اقتصادی می شود. خبری که 
البته بارها با شــوخی و طنازی کاربران فضای مجازی بازنشر شد و از 
آن ســمت گمانه زنی های مختلفی برای آن شکل گرفت از آزادسازی 
دالرهای بلوکه شده در کشورهای خارجی تا تصویب FATF  و حتی 
تغییر واحد مبادالت پولی از دالر به یوان... با این حال هیچ کدام از این 
اخبار تایید نشــد و برخی چهره های سیاسی کدهایی از محتوای خبر 
رئیس جمهوری منتشــر کردند که احتمال عرضه اوراق سلف نفت را 

تقویت کرد. 
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی و حسین مرعشی، سخنگوی 
حزب کارگــزاران و از نزدیکان روحانی از جمله این افراد هســتند. بر 
اساس این شنیده ها قرار است که دولت 220 میلیون بشکه نفت یعنی 
روزانه 600 هزار بشکه را در طول یکســال پیش فروش کند. در واقع 
حاال که نفت ایران تحریم است و مشتری خارجی ندارد، به نظر می رسد 
که دولت تصمیم گرفته است تا نفت را به صورت اوراق بهادار به مردم 
بفروشد و سود آن را برمبنای قیمت روز نفت محاسبه کرده و به مردم 

پرداخت کند. 
از آن ســمت اگر دولــت با این طرح موفق شــود کــه تمام حجم 
پیش بینی شده را به فروش رســاند، با قیمت های فعلی ارز سنا و نفت 
ســنگین ایران، حدود ۱۹0 هزار میلیارد تومان درآمد به دست دولت 

می رسد که رقم قابل توجهی برای جبران کسری بودجه است. 
این معادالت در شرایطی اســت که فروش اوراق سلف نفت با اما و 

اگرهای بسیاری مواجه است...

اسماعیلی خبر داد؛

بازداشت پنج جاسوس در سه نهاد مهم
سياست 2

 بازداشت بیش از 15۰ معترض در بالروس و گریختن رهبر اپوزیسیون به لیتوانی 

مینسک، قلعه وحشِت لوکاشنکو
جهان 5


