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 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

تصویب افزایش 
 200هزارتومانی 

حق مسکن کارگران
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 تمدید تحریم تسلیحاتی ایران امروز 
به رأی گذاشته می شود؛

سه شنبه 
سرنوشت ساز

سياست 2

»مســئله ایران« به یک موضوع تبلیغاتی بــرای انتخابات نوامبر 
آمریکا تبدیل شده اســت. دونالد ترامپ دیروز در یک گردهمایی در 
جمع هوادارانش گفت که »در صورت پیروزی در انتخابات آتی، ظرف 
چهار هفته به توافقی با ایران دســت می یابد.« جیک سالیوان، مشاور 
ارشد سیاست خارجی جو بایدن، رقیب ترامپ هم گفته است که اگر در 
انتخابات پیروز شوند، پرونده هسته ای ایران را خواهند بست. آنتونی 
بلینکن، دیگر مشاور ارشد بایدن نیز صریحاً متعهد شده که در صورت 
تمایل ایران، آمریکا مجدداً به توافقنامه 2015 برگردد. دو طرف، هر یک 
به سبک و شیوه خود سعی دارند به جمعیت رأی دهندگان اطمینان 
دهند که »مســئله ایران« را حل خواهند کــرد؛ اطمینانی که اکنون 
تاحدودی از ترامپ سلب شده است.  دولت او هفته هاست در تالش است 
تا متحدان خود و اعضای شورای امنیت سازمان ملل را متقاعد کند که به 
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران که به زودی به پایان می رسد، رأی مثبت 
دهند.  هفته گذشته رسانه های آمریکایی از ارائه دومین پیش نویس 
قطعنامه آمریکا درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به شورای امنیت 
خبر دادند. امروز این قطعنامه در این شورا به رأی گذاشته خواهد شد تا 
مشخص شود که آیا دولت ترامپ باالخره می تواند دیگر اعضای شورای 
امنیت را با خود همراه کند یا اینکه به ســختی به سد چین و روسیه و 

چه بسا دوستان اروپایی خود برخواهد خورد.
اتحاد اعراب علیه لغو تحریم تسلیحاتی ایران

همســایگان منطقه ای و عرب ایران تا آخریــن لحظات در تالش 
هستند تا این تحریم را تمدید کنند. روزنامه سعودی »الیوم«،  دیروز 

گزارش داد که نایف فالح مبارک الحجرف،...

اختالف نظر دو وزارت خانه نفت و اقتصاد دوشنبه سیاهی برای بازار سرمایه رقم زد 

لغو پذیره نویسی »دارا دوم« چه بر سر شاخص بورس آورد؟
چرتکه 3

جهان 5

 افزایش کشته ها به 200 نفر، ادامه اعتراض ها و استعفای دولت لبنان 
پس از نشست پاریس

بیروت در آستانه خلأ قدرت! 

رئیس  جمهوری با اشاره به ضرورت حفظ انسجام و همگرایی قوای سه گانه 
در راستای حل و فصل مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم و مقابله با تحریم 
و توطئه دشمنان تاکید کرد: دولت با همکاری قوای دیگر به دنبال گشایش 
در اقتصاد و معیشت مردم است و نخواهیم گذاشت توطئه دشمنان به ثمر 

بنشیند.
به پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حســن روحانی عصر دوشنبه 
در پنجاه و سومین جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه 
که با حضور روســای قوای مقننه و قضائیه، اعضای ستاد اقتصادی دولت و 
نمایندگان قوه قضائیه و مجلس شــورای اســالمی برگزار شد، تاکید کرد: 
باید به گونه ای برنامه ریزی و اقدام کنیم تا مردم شــریف ایران حس کنند 
مجموعه نظام برای حل مشکالت اقتصادی و معیشت آنان در تالش هستند 
و این موضوع در شرایط خاص و پیچیده اقتصادی امروز کشور، بسیار حائز 

اهمیت است.
رئیس جمهوری ادامه داد: عبور از شرایط پیچیده ای که شیوع بیماری 
کرونا و تحریم دشــمنان بر کشــور تحمیل کرده، نیازمند اتخــاذ تدابیر و 
سیاســت هایی اســت که بتواند گشــایش هایی را در وضعیت اقتصادی و 
معیشــتی مردم ایجاد کند و در این راستا هر ســه قوه در کنار هم با وفاق و 

همگرایی تالش می کنند.
روحانی با بیان اینکه امروز دشمنان عالوه بر تحریم و اعمال فشار، به دنبال 
سیاه نمایی و ایجاد یأس، ناامیدی و دلسردی نسبت به آینده در میان مردم 
بوده و می خواهند با شایعه پراکنی، اختالف و چنددستگی میان مسئوالن 
را به جامعه القا کنند، گفت: همه مسئوالن باید در گفتار و رفتار خود مراقب 
و هوشیار باشند تا بتوانیم توطئه دشمنان را خنثی کرده و امید و نشاط را در 

جامعه گسترش دهیم.
روحانی با بیان اینکه ســران ســه قوه و دیگر مســووالن از پیشنهادها، 
انتقادات و راهکارهای همه متخصصین، کارشناسان و فعاالن اقتصادی در 
مسیر بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم استقبال می کنند، خاطرنشان 
کرد: بر اساس تجربه سال های گذشته بویژه دو سال و نیم اخیر مقابله با تحریم 

و جنگ اقتصادی دشمن، مطمئنا با اتکا به توانایی ها وظرفیت های موجود 
در کشور و حفظ انسجام و وحدت می توانیم از این مشکالت عبور کنیم.

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد مطرح شده 
از سوی ستاد اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم نفتی و هدایت نقدینگی 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن استقبال از این طرح، تصمیمات الزم 

جهت نهایی شدن آن اتخاذ شد.
ابالغ مجازات  سرپیچی از پروتکل های بهداشتی شنبه آینده 

رئیس جمهور همچنین در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: عمدتاً 
تاکنون نیازی نبوده که ما از مجازات استفاده کنیم اما همیشه افرادی هستند 
که برای کنترل آنها باید از مجازات اســتفاده کنیم؛ عــده ای پروتکل های 
بهداشــتی را مراعات نمی کنند و دیگران را نیز گرفتــار می کنند، بنابراین 
اعمال قانون مورد نظر قرار گرفته شنبه هفته آینده نهایی و ابالغ خواهد شد.
روحانی تاکید کرد: ما حداقــل باید در نظر بگیریم کــه ۶ ماه دیگر هم 
همین وضعیت است. تا روزی که یک واکسنی به دست ما برسد و موثر باشد 
و در اختیار ما قرار بگیرد و مردم بتوانند استفاده کنند، تا آن زمان همه باید 

مراعات کنیم.
رئیس جمهور تصریح کرد: محدودیت های شدید دیگر امکانپذیر نیست 

زیرا جامعه را دچار التهاب و افسردگی می کند.
روحانی اضافه کرد: همه ما باید بدانیم در شرایط ویژه ای هستیم و تمامی 

دستورالعمل ها را رعایت کنیم.
رئیس دولت دوازدهم بیان کرد: برای ســالمندان و کسانی که بیماران 
زمینه ای دارند، باید فکری جداگانه کنیم و این از وظایف ماست که این افراد 
گرفتار بیماری نشــوند، مخصوصاً در اجتماعات باید مراقبت های بیشتری 

صورت گیرد.
وی با بیان اینکه در این جلسه ما بر دستورالعمل های ماه محرم نیز تأکید 
کردیم، گفت: عزاداری نداشــتن در ماه محرم نادرســت و ناصحیح است و 
موجب اضطراب و افسردگی برای مردم می شود و برای جامعه ما قابل تحمل 

نیست، ما عدد را کم می کنیم اما اصل عزاداری را باید برقرار می کنیم.
روحانی ادامه داد:  ما امســال باید سالمت و ســوگواری مردم را در کنار 
یکدیگر قرار دهیم که اولین راهکار اطالع رسانی است، یعنی همه باید بدانند 
که به چه صورت باید عمل کنند و این اطالع رسانی باید از طریق رسانه و صدا 
وسیما انجام بگیرد و همه هماهنگی های الزم نیز از امروز آغاز شود و ان شااهلل 

ما ماه محرم بسیار خوبی داشته باشیم.
رئیس جمهور گفت: پذیرایی باید ممنوعیت داشــته باشــد؛ افرادی که 
دچار تخلف می شــوند و پروتکل ها را بی اهمیت می دانند، ما در سه بخش 
دســتورالعمل هایی در این خصوص تهیه کردیم و برای ادارات و اصناف و 
عموم ابالغ خواهد شد، امیدوارم سالمت جامعه را حراست و حفاظت کنیم و 
تخت های بیمارستانی را خالی کنیم و همه دست به دست همه دهیم که این 

کار بزرگ را بتوانیم انجام دهیم.

خبر

روحانی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا:

دولت به دنبال گشایش در اقتصاد و معیشت مردم است


