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طرح جنجالی مجلس 
برای ممنوع الخروج 
کردن مسئوالن نظام

سالطین بردهای خفیف
 یک- هیچ؛ 

نه بیشتر و نه کم تر!

 در پی ابتال به کرونا؛
 صداپیشه پیشکسوت 

سینمای ایران درگذشت

اندوخته های کارگران با تصمیمات عامیانه 
مجلس ذبح می شود

حذف سن از شرایط 
بازنشستگی، تیر آخر به 
پیکره تامین اجتماعی

هم زمان با خروج تدریجی از منطقه؛

 آمریکا بمب افکن های 
 بی ۵۲ در خاورمیانه 

مستقر کرد

دسترنج 4

سياست 2

آدرنالين 7

سينما 8

جهان 5

سياست 2

 خطیب زاده در نشست خبری:

 آینده روابط ایران 
و آمریکا ساده نيست

جهان 5

تالش پمپئو برای حل اختالف طالبان و دولت افغانستان 
 همزمان با حمالت راکتی کابل ناکام ماند؛

 غلبه خشونت بر 
دیپلماسی مایک!
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گزارش»توسعه ایرانی« از جزئیات الیحه 
تدوین شده دولت و حواشی آن؛ 

تدارک بررسی 
جنجالی بودجه 

1400   در  مجلس

چرتکه 3

 الیحه بودجه 1400 در حالی آخرین مراحل تحلیل را پشــت سر 
می گذارد که اخبار رســیده از محتوای پیش بینی شده در این الیحه 
داللت بر آن دارد که دولت همچنان بر فروش نفت در بازارهای جهانی 

حساب باز کرده است. 
 دولت در حالی امیدوار اســت بتواند چیزی بین 600 تا 650 هزار 
بشــکه نفت را در بازارهای جهانی در هر روز به فروش برساند که طی 
سه سال اخیر ایران با یکی از دشــوارترین شرایط در بازارهای جهانی 
نفت روبرو بوده است. خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم های نفتی؛ 

اقتصاد ایران را با بحران هایی بسیار جدی مواجه کرده است.
محمدباقر نوبخت، رئیس ســازمان برنامه و بودجه پیش تر تاکید 
کرده بود در دوره جدید تحریم ها حتی اجازه فروش یک قطره نفت را 
نداریم. به گفته وی امکان فروش نفت در برابر غــذا و دارو نیز از ایران 

سلب شده است. 
 با این حال شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی 
بایدن زمینه های دگرگونــی در اقتصاد ایران را فراهــم کرد و به نظر 
می رسد شرایط صادرات نفت ایران در سال آینده تغییر کند. با این حال 
دولت جانب احتیاط را رعایت کرده و رقــم اندکی را برای فروش یا به 

عبارت بهتر صادرات نفت در سال آینده پیش بینی کرده است . 
 قیمت نفت نیز در الیحه تدوین شــده برابر با 40 دالر تعیین شده 

است...

پرسشی که پس از استعفای معاون تحقیقات وزارت بهداشت رنگ و بوی سیاسی نیز به خود گرفت؛

جدال طب سنتی و مدرن؛ علمی یا ایدئولوژیک؟
شهرنوشت 6


