
یک تحلیلگر بازار سرمایه با هشدار درباره نگاه کوتاه مدت داشتن 
به سودآوری در بازار سرمایه نوشت: پول های خارج شده از بورس 

در حال ورود مجدد به بازار سهام هستند.
با توجه به اصالح نرخ  اینکه قیمت سهام  بیان  با  افشین دهقان 
گروه پاالیشی، فلزی و خودرو طی ماه های گذشته و نقدینگی که 
در جامعه موجود است، شرایط مناسبی را برای تأمین مالی دولت 
گفت:  است؛  کرده  فراهم  سهام  فروش  طریق  از  سهام  بازار  از 
در شرایطی که بازار صعودی است دولت حتی اگر سهام خود را 
بفروشد و نقدینگی از بازار خارج کند، در روند بازار مشکلی ایجاد 

نخواهد کرد.
در  دولت  سوی  از  منابع  ورود  نحوه  و  زمان  البته  افزود:  وی 
از  منطقی  حمایت  اگر  که  نحوی  به  است؛  مهم  بسیار  بورس 
و همراه  جانبه  دولتمردان همه  تصمیمات  و  بگیرد  بازار صورت 
مالی  تأمین  باشد،  دولت  مختلف  بخش های  تمامی  حمایت  با 

بازار  یارانه نقدی، لطمه ای به  از جمله پرداخت  طرح های دولت 
وارد نخواهد کرد.

حقیقی  خریداران  و  دارد  را  رشد  پتانسیل  بازار  دهقان،  گفته  به 
سهام، پول سنگینی را وارد بازار سهام می کنند که نشان می دهد 

نقدینگی در حال هدایت به سمت بازار سهام است.
خارج  بازار  از  ریزش  زمان  در  که  پول هایی  داشت:  اظهار  وی 
شده اند، مجدد در حال بازگشت به بورس هستند؛ پس باید انتظار 

داشت نقدینگی سنگینی وارد شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است بازار سرمایه چشم انداز رو 
به رشدی دارد به طوری که شاخص رشد بزرگی را در آینده شاهد 

خواهد بود؛ به نحوی که اصالح اخیر در آن گم می شود.
دهقان گفت: با توجه به رکود بازار مسکن و حبابی بودن بازارهای 
طال و ارز، نقدینگی تمایل دارد وارد بازار سرمایه شود که این اتفاق 
ارزنده ای است و پس از آن، حتی اگر دولت بخواهد باز هم منابع 

را از بازار خارج کند، بازار جای رشد دارد.
و  است  ارزنده  اکنون  هم  سهام  قیمت های  است  معتقد  دهقان 
اقدام به خرید سهام کنند در کوتاه مدت به  با بررسی  اگر  مردم 
سود می رسند؛ ولی در میان مدت مردم باید مراقب باشند که هر 

سهمی را نخرند.

 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اختالف نظرات میان مجلس و ستاد ملی مقابله با کرونا، خواستار 
حضور رییس مجلس یا رییس کمیسیون بهداشت در جلسات ستاد 
شد و گفت: به نفع ملت ایران نیست که تا این حد اختالف نظر بین 

سیاسیون کشور وجود داشته باشد.
در  مجلس  نمایندگان  حضور  درباره  نجف آبادی،  سامه یح  همایون 
ستاد ملی مبارزه با کرونا که از سوی مجلس مطرح شده است، گفت: 
اختالف نظر بین تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا و مجلس شورای 
اسالمی بسیار زیاد است. امروز تصمیم هایی که این ستاد می گیرد به 
جز مورد اخیر )تعطیلی دوهفته ای شهرهای کشور( معموال مورد تایید 

مجلس نیست.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای به اختالف 
رئیس  پیش  چندماه  گفت:  و  کرد  اشاره  قرنطینه  بحث  در  نظرات 
کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی در نامه ای به رئیس جمهور 
خواستار تعطیلی حداقل دو هفته ای در کشور شد که ستاد ملی مقابله 

با کرونا در آن زمان مقاومت کرد اما در نهایت مشاهده کردید که این 
کار انجام شد .

وی درباره درخواست مجلس برای حضور نمایندگانی در ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، عنوان چند ماه پیش بود که در کمیسیون بهداشت 
مجلس پیشنهادی مطرح شد تا تعدادی از نمایندگان مجلس در ستاد 
ملی مبارزه عضو شوند. علت طرح درخواست این بود که همفکری ها 
در زمینه های تصمیم گیری بیشتر شود. نجف آبادی خاطر نشان کرد: 
هنگامی که نمایندگان در ستاد عضو می شدند نظرات بیشتری مطرح 
می شد و گفت وگو صورت می گرفت. آنان دالیل خودشان را درباره 
مسائل اعالم می کردند، پاسخ می شنیدن و در انتها به یک نظر واحد 

می رسیدند نه اینکه این اختالفات هر روز بیشتر شود.
وی ادامه داد: اگر تبادل نظر صورت می گرفت اختالف نظرها کمتر 
می شد، نه این که تصمیماتی که گرفته می شود تبدیل به جنگی شود 
که به نفع جامعه نیست. به نفع ملت ایران نیست که تا این حد اختالف 

نظر بین سیاسیون کشور وجود داشته باشد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با بیان 
این که اگر مجلس عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا می شد مسئولیتش 
دوچندان می شد، اضافه کرد: بهتر بود باتوجه به پیشنهاد مجلس به 
خاطر مردم حداقل رئیس کمیسیون بهداشت و رئیس مجلس در ستاد 
ملی مبارزه با کرونا حضور داشته باشند تا نظرات مجلس را به سمع و 

بصر دوستان برسانند اما متاسفانه این کار انجام نشد.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس درپاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا 
وزیر بهداشت و درمان با توجه به جایگاهی که در ستاد مقابله با کرونا 
دارند نمی توانستند خواهان حضور مجلس در این ستاد شود، اظهار 
داشت: وزیر بهداشت چند وقت پیش نامه نوشت و گالیه و درد و دل 
کرد و  گفت  آن چیزی که در دل من است نمی توانم بروز دهم. من 
نمی دانم از کدام ناحیه اما ایشان هم تحت فشار قرار دارد. به هر حال 
در ستاد ملی مبارزه با کرونا نظرات ارگان ها و وزارتخانه ها هم دخیل 
است و آنان نظرات خود را بیان می کنند تا به یک نظر واحد برسند که 
به نظر من در این بین نماینده مجلس نیز باید نظر خودش را بیان کند.

محدودیتها کرونایی و تعطیلی نمایشگاه ها باعث کاهش قیمت خودرو 
شده است. تا جایی که قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو حدود ۶۰ میلیون تومان 

کمتر شده است.
به گزارش کاماپرس، کاهش قیمت خودورهای داخلی و خارجی ادامه 
دارد. اما این کاهش قیمت باعث رونق در بازار خرید و فروش خودرو 
نشده است و همچنان رکود نسبی ادامه دارد. گویا خریداران واقعی 

منتظر کاهش بیشتر قیمتها هستند.
نعمت ا... کاشانی نسب، نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی 
تهران معتقد است وقتی معامله ای انجام نمی شود، قیمت خودروها هم 
کم می شود، هرچند عده ای همچنان در برابر کاهش ها قیمت ها 

مقاومت می کنند.

کاشانی نسب می گویند:» اکنون فروشندگان در بازار به صف شده اند، 
اما مصرف کنندگان و متقاضیان خودرو به امید کاهش بیشتر قیمت ها، 

از خرید دست کشیده اند.«
به اعتقاد نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تهران هرچه 
نرخ ارز بیشتر کاهش یابد، قیمت ها نیز کمتر می شود. او در ادامه به 
رکنا می گوید:» در حدود ۲۵ روز تا یک ماه گذشته افت ۲۵ تا ۳۰ 
درصدی قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و خارجی را شاهد بودیم و 

این نزول در بازار خودروهای خارجی به مراتب شدیدتر بود.
* پژو ۲۰۶ و پراید چقدر ارزان شدند؟

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۲۶۰ میلیون تومان در هفته های گذشته به 
کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان رسید و پراید به مرز ۱۰۰ میلیون تومان و 

حتی پایین تر نزدیک شده است.
او در ادامه می گوید:» در برهه ای، قیمت خودرو به دلیل بورس بازی 
دالالن، با نرخی شدیدتر از رشد قیمت دالر افزایش یافت، اما با نزولی 
شدن دالر، کاهش قیمت خودرو آنگونه که باید، اتفاق نیفتاده و هنوز 
جای ریزش دارد. اکنون با توجه به روند رو به رشد تولید خودرو از سوی 
دو خودروساز بزرگ کشور و بیشتر بودن عرضه از تقاضا، انتظار می رود 

که قیمت ها بیش از پیش کاهش یابد.«
درحالی که تحلیل های کارشناسانه از بازار ارز حاکی از روند کاهشی 
نرخ ها طی هفته های آینده است، با توجه به تاثیر مستقیم آن بر سایر 
بازارها، کارشناسان پیش بینی می کنند قیمت خودرو با کاهش قابل 

توجهی روبرو می شود.

نماینده مردم قم در مجلس گفت: به حضرت عباس به کسی که 
شما قبول دارید هیچ کس در این مجلس مخالف برداشتن تحریم 
را  اقتدار و عزت ورود کنید که حق مردم  از موضع  ولی  نیست، 

تضییع نکنید؛ از همین اول از موضع عجز شروع نکنید.
به گزارش ایسنا، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی با بیان این که هیچ کس در این مجلس 
عزت  موضع  حفظ  بر ضرورت  نیست  تحریم ها  برداشتن  مخالف 
و قدرت در مقابل آمریکا و تمرکز در امتیازگیری از طرف مقابل 

تاکید کرد.
مجتبی ذورالنور در تذکری در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
و  دشمن  برای  قرمز  فرش  کردن  پهن  به  دولت  کردن  متهم  با 
دولت،  این  خواندن  انقالب  از  بعد  کابینه  سیاسی ترین  و  امنیتی 

سستی  و  ضعف  موضع  از  اگر  که  می دانید  را  این  کرد:  اظهار 
برخورد کنید میدان امتیازگیری را از دست دادید و پیشاپیش زمینه 
فراهم کردید. شاعر درست گفته که  برای دشمن  را  امتیازگیری 
باعث طغیان  کباب  است، اشک  ابلهی  پیش ستمگر  اظهار عجز 
آتش است. وی افزود: به حضرت عباس به کسی که شما قبول 
نیست،  تحریم  برداشتن  این مجلس مخالف  در  دارید هیچ کس 
تضییع  را  مردم  کنید که حق  ورود  و عزت  اقتدار  از موضع  ولی 
نکنید؛ از همین اول از موضع عجز شروع نکنید که برجام بدبختی 
از  می کند.  فراهم  مردم  برای  بیشتری  بدبختی  ادامه اش  و  بود 
ارزش ها و حقوق  از اصول و  موضع عزت و قدرت ورود کنید و 

ملت عقب نشینی نکنید و محکم بایستید.
رییس  به  خطاب  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 

در  یعنی چه که دوروبری های شما هر کدام  جمهور مدعی شد: 
را  این موضوع که می خواهیم تحریم ها  آمریکا و در حل  تمجید 
برداریم تمام حمالت شان به نیرو های منتقد داخلی است؟ شما در 
امتیازگیری از طرف مقابل متمرکز شوید نه این که مرتب فریاد 

ننه من غریب سر بدهید.
را  جلسه  اداره  که  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب  نیکزاد 
این تذکر گفت: تحریم های ظالمانه  به  پاسخ  برعهده داشت در 
علیه ملت بزرگ و مقاوم ایران که ایاالت متحده به ناحق انجام 
داده چیزی است که دموکرات ها خیلی بیشتر از جمهوری خواه ها 
که  این  مگر  نیست  کدام  هیچ  به  امیدی  کردند  تصویب  را  آن 
و  دهند  گوش  آقا  حضرت  حرف  به  دولت  و  ایران  بزرگ  ملت 

مقاوم باشند.
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رسانه بين الملل

طرح مجلس براي صیانت و حفاظت از بیت المال ؛
مسئوالن ممنوع الخروج مي شوند

این طرح به دنبال صیانت و حفاظت از بیت المال مسلمین 
و مسئولین و مدیران ارشد نظام است.

تهیه  از  و شوراها  داخلی کشور  امور  کمیسیون  یک عضو 
مدیران  و  مسئوالن  خروج  ممنوعیت  فوریتی  یک  طرح 
نظام پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل 

قانونی در مجلس خبر داد.
مردم  نماینده  کوچی،  رشیدی  جالل  ایسنا،  گزارش  به 
»طرح  ممنوعیت  نوشت:  توئیتی  در  مجلس  در  مرودشت 
خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسالمی ایران پس 
از اتمام مسئولیت از کشور را تا سپری شدن مراحل قانونی، 
ارسال  رئیسه  هیات  به  فوریت  یک  قید  با  و  کردم  تنظیم 
گردید. این طرح به دنبال صیانت و حفاظت از بیت المال 

مسلمین و مسئولین و مدیران ارشد نظام است.«

 با اقساط ۳۵ هزار تومانی ؛
وام یک میلیوني

 دو هفته دیگر پرداخت می شود
از  نفر  میلیون   ۱۰ آن  در  که  تومانی  میلیون  یک  وام 
سرپرستان خانوار ثبت نام کرده اند، تا پایان هفته سوم آذر 
ماه پرداخت می شود. به گزارش کاماپرس، دولت با شروع 
محدودیت های کرونایی تصمیم گفت از خانواده های که 
به علت محدودیت های کسب و کارشان تعطیل می شود، 
حمایت کند. از این رو طرح پرداخت وام ۱ میلیون تومانی را 

با تامین بودجه مطرح شد.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی به جزئیاتی درباره نحوه 
اجرای این طرح اشاره کرد که به گفته او، حداکثر تا پایان 

هفته سوم آذر ماه این وام واریز می شود.
کرونا  تومانی  میلیون  یک  وام  دوم  مرحله  وی،  گفته  به 
 ۱۰ حدود  شامل  که  می گیرد  تعلق  معیشتی  یارانه بگیر  به 

میلیون سرپرست خانوار است.
شناسایی  وظیفه  دولت،  حمایتی  طرح های  دیگر  همانند 
خانوارها به عهده وزارت کار است و این وزارتخانه همانند 

دور قبلی یک پیامک به سرپرستان خانوار می فرستد.
که  می شود  پرسیده  خانوار  سرپرستان  از  پیامک  این  در 
اگر مایل به دریافت مرحله دوم وام کرونا هستند کد تایید 
کسر  معیشتی  یارانه  محل  از  وام  این  اقساط  بفرستند.  را 
می شود، بازپرداخت آن نیز ۳۱ قسط ۳۵ هزار تومانی است 

از یارانه معیشتی کسر می شود.
را  کرونا  وام  اول  مرحله  که  کسانی  خصوص  در  وي 
و جزو  کرده  دریافت  را  اول  مرحله  فردی  گفت:  گرفته اند 
یارانه معیشتی بگیران نیز باشد، اگر مشمول دریافت مرحله 

دوم نیز شناسایی شود این مرحله از وام را نیز می گیرد.

شورای عالی امنیت ملی به هوش باشد ؛
برخي براي بایدن 

یواشكي پیام مي فرستند
فعال رسانه ای اصولگرا در توئیتی نوشت: افراد و گروه های 
سیاسی کشورمان که تا دیروز برای پیروزی ترامپ یقه پاره 
پیام های  فرستادن  صدد  در  او  شکست  از  پس  می کردند 

یواشکی برای دولت بایدن هستند.
با  توئیتی  در  اصولگرا،  رسانه ای  فعال  مهاجری،  محمد 
هشتگ های ترامپ، بایدن، ضدامریکایی و انتخابات ۱۴۰۰ 
و  افراد  باشد؛  هوش  به  ملی  امنیت  عالی  شورای  نوشت: 
پیروزی  برای  دیروز  تا  که  کشورمان  سیاسی  گروه های 
صدد  در  او  ازشکست  پس  می کردند  پاره  یقه  ترامپ 
هستند.  بایدن  دولت  برای  یواشکی  پیام های  فرستادن 
جماعت  این  نزند.  گولتان  آن ها  ضدامریکایی  شعار های 

برای برنده شدن در انتخابات ۱۴۰۰ هرکاری می کنند.

جهانگیري خطاب به استانداران :
قبل از تامین سرپناه حق تخریب ندارید

معاون اول رئیس جمهور طی پی نوشتی بر گزارش تخریب 
خانه یک زن در بندرعباس، ضمن ابراز تاسف از وقوع این 
حادثه، در دستوری به استانداران سراسر کشور تاکید کرد: 
سرپناه  تامین  از  قبل  استان  دستگاه های  همه  است  الزم 

مناسب برای افراد ساکن،  نباید اقدام به تخریب کنند.
اسحاق  ابالغیه  متن  در  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
جهانگیری آمده است: متاسفانه گاهی شاهد اینگونه حوادث 
دردناک هستیم که روح و جان انسان را آزار می دهد.معاون 
اول رئیس جمهوری در این ابالغیه تاکید کرد: الزم است به 
همه دستگاه های استان ابالغ شود که قبل از تامین سرپناه 

مناسب برای افراد ساکن، نباید اقدام به تخریب کنند.
عالوه  می شود  یادآور  است:  آمده  جهانگیري  ابالغیه  در 
و  برنامه  سازمان  ساله  همه  ذیربط،  دستگاه های  اعتبار  بر 
بنیاد مسکن  و  امام خمینی)ره(  امداد  بودجه کشور، کمیته 
انقالب اسالمی اعتباراتی را به مسکن محرومان اختصاص 

می دهند که می توان از آنها استفاده کرد.

پیرامون واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش ؛
وزیر صمت به مجلس احضار شد

سوال نماینده خمین در مجلس درباره واردات ۴۲۰ کانتینر 
لوازم خانگی آلمانی از وزیر صمت تقدیم هیات رئیسه شد تا 

وی به مجلس توضیح دهد.
در  خمین  مردم  نماینده  نظری  علیرضا  آنا،  گزارش  به 
کانتینر   ۴۲۰ واردات  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس 
لوازم خانگی آلمانی به کشور که در گمرک رسوب کرده بود 
از رزم حسینی توضیح خواست. وی با طرح سوال و تقدیم 
آن به هیات رئیسه مجلس از وزیر صمت خواست پاسخگو 
باشد که چرا لوازم خانگی بوش ساخت کشور آلمان در سال 

جهش تولید از گمرک مجوز واردات گرفته است؟ 
خالصه سوال :

چرا در اعتراض به رای بدوی دیوان عدالت اداری در مهلت 
برای  ثبت سفارش  تمدید مجوز  قانونی در خصوص  مقرر 
نشده  اقدام  واردات یک محموله ۴۲۰کانتینریلوازم خانگی 
است؟پشت پرده ترک فعل وظایف آن وزارتخانه چیست؟ 
یا  می کند  تامین  را  تولیدکنندگان  منافع  صمت  وزارت 

واردکنندگان را؟

به بهانه مهار خشونت ؛
بمب افكن های آمریكایي 

به خاورمیانه اعزام مي شوند
استراتژیکی  های  افکن  بمب  آمریکا  هوایی  نیروی 
خشونت  مهار  هدف  با  را   ۵۲H Stratofortress-B
فرماندهی مرکزی  بیانیه  در  اعزام می کند.  میانه  به خاور 
 ۵۲H-B خدمه   « است:  آمده  آمریکا  مسلح  نیروهای 
تحت  متحده،  ایاالت  هوایی  نیروی   Stratofortress
هوایی  پایگاه  در  ها  افکن  بمب  پنجمین شاخه  فرماندهی 
نظامی ماینوت ایالت داکوتای شمالی، ۲۱ نوامبر به منظور 
مهار خشونت و تجاوز و اطمینان دادن به شرکا و متحدین 
پرواز  کوتاه  زمان  مدت  در  کشور  این  حمایت  در  آمریکا 

طوالنی به خاور میانه انجام دادند.«
 

براي نخستین بار ؛
یک زن در افغانستان وزیر شد

نخستین وزیر زن در افغانستان، فارغ التحصیل دانشگاه پیام 
نور است.

به گزارش ثریا، نخستین وزیر زن در افغانستان، فارغ التحصیل 
دانشگاه پیام نور است.

معصومه خاوری با رای اعتماد از مجلس افغانستان، به عنوان 
وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی این کشور منصوب شد.

نخستین وزیر زن افغانستان؛ متولد ۱۳۶۴، دره صوف سمنگان 
ارشد  ترکیه،  غازی  دانشگاه  از  ترکی  زبان  التحصیل  فارغ  و 

مهندسی پزشکی و حقوق از دانشگاه پیام نور است.

اردوغان : 
پشت كردني در كار نیست

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی ویدئویی 
خود در دوازدهمین همایش بین المللی امنیتی هالیفاکس اعالم 

کرد: نه به شرق و نه به غرب پشت نمی کنیم.
به گزارش بولتن نیوز، اردوغان در ادامه تصریح کرد: اگر امروز 
امیدها برای یافتن راه حل سیاسی در لیبی دوباره زنده شده است، 

در این امر مداخله به موقع ترکیه سهم بزرگی دارد.
اردوغان افزود: با اقداماتی که انجام دادیم، زمینه بازگشت امن 
و داوطلبانه بیش از ۴۱۱ هزار برادر و خواهر سوری خود به 

کشورشان را فراهم کردیم.
وی ادامه داد: در قره باغ نیز با توافقی که در نتیجه تالش های 
مشترک ما با روسیه حاصل شده است، به یک درگیری شدید 
پایان داده و به حل مسئله ای که ۳۰ سال در فریزر نگه داشته 

می شد، کمک کردیم.
اردوغان همچنین تاکید کرد: حبس کردن ترکیه در یک قاب 
تنگ در دیپلماسی که از لحاظ جغرافیایی یک کشور آفرو-

اوراسیا است، نه تنها اشتباه بلکه غیرممکن است.
 

کارزار ترامپ : 
آرای جورجیا 

باید برای بار سوم شمرده شود
کلیدی  ایالت  در  آرا  بازشماری  نتیجه  ترامپ  انتخاباتی  ستاد 
جورجیا را نپذیرفت و با تنظیم شکایت نامه ای، خواهان شمارش 
آرای این ایالت برای بار سوم آن هم به شرط تطابق امضا شد.

به گزارش اسپوتنیک، بازشماری آرا در ایالت کلیدی جورجیا با 
۱۶ رای الکترال به پایان رسیده و برد رافنسپرگر وزیر داخلی 
ایالت که خود از اعضای حزب جمهوریخواه است؛ بر پیروزی 

جو بایدن دموکرات مهر تائید زده است.
ترامپ  دونالد  برای  هنوز  موضوع  که  می آید  نظر  به  اما 
رئیس جمهور فعلی آمریکا تمام نشده چرا که کارزار انتخاباتی 

او با تنظیم شکایتی، خواستار شمارش آرا برای بار سوم شد.
تیم انتخاباتی ترامپ می گوید که بدون مطابقت دادن امضاها، 
بازشماری آرا فاقد ارزش است چرا که به این ترتیب، آرای تقلبی 

هم در محاسبه لحاظ می شود.
پیشتر ترامپ در واکنش به نتیجه بازشماری آرای ایالت جورجیا 
به نفع رقیب دموکرات، در پیامی توئیتری مدعی شد: فرماندار 
جورجیا و وزیر امور داخله اش به ما اجازه نمی دهند تا امضاها را 
که می تواند صدها هزار آرای غیرقانونی را افشا کرده و به من و 

حزب جمهوریخواه یک پیروزی بزرگ اعطا کند؛ ببینیم.
همچنین، وی بازشماری آرا بدون تطابق امضا را در حد یک 

شوخی مسخره تلقی کرده بود.
تقاضای کارزار انتخاباتی ترامپ برای بازشماری مجدد آرای 
فدرال  قضات  از  یکی  که  می گیرد  حالی صورت  در  جورجیا 
پنسیلوانیا، شکایت او با هدف ابطال هفت میلیون رای این ایالت 
کلیدی را بی ارزش تلقی کرد و به این ترتیب، ناکامی دیگری را 

برای رئیس جمهور آمریکا رقم زد.
همزمان، رهبران جمهوریخواه میشیگان نیز می گویند که قصد 
ندارند نتیجه انتخابات در این ایالت را که به نفع بایدن دموکرات 

است؛ تغییر دهند.

بدترین بحران اقتصادی ۳۰۰ سال اخیر ؛
ركورد استقراض در انگلیس شكسته شد

وزیر دارایی انگلیس از برنامه ریزی برای استقراض ۴۰۰ میلیارد 
پوندی خبر داد.

به گزارش رویترز، وزیر دارایی انگلیس از برنامه ریزی برای ۴۰۰ 
میلیارد پوند استقراض خبر داد که رکورد جدیدی در تاریخ این 
کشور محسوب می شود.  انگلیس با بدترین بحران اقتصادی 
۳۰۰ سال اخیر خود مواجه شده و اکنون اصلی ترین کانون 
درگیر با کرونا در جهان است. از زمان آغاز بحران کرونا تاکنون 
دولت این کشور بیش از ۲۰۰میلیارد پوند ) ۲۶۵ میلیارد دالر( 
برای حمایت از بخش های مختلف اقتصاد این کشور تخصیص 
داده و به جز بخش دفاعی، هزینه های بودجه ای خود را در 

تمامی بخش ها کاهش داده است. 
به گفته ریشی سوناک، برنامه دولت برای استقراض جدید و 
تغییرات درآمدی دولت نظیر افزایش مالیات ها اعالم خواهد شد. 
تحلیل گران بانک سیتی در گزارشی در این خصوص نوشتند: 
دولت در نظر دارد رویکرد بودجه ای سرسختانه تری را در پیش 
بگیرد. تحلی گران این بانک پیش بینی کرده اند استقراض 

دولت در پنج سال آینده به ۸۰۰ میلیارد پوند برسد. 
این ۴۰۰ میلیارد پوند که معادل حدود یک پنجم اقتصاد انگلیس 
است پنج برابر بیشتر از مبلغی است که دولت این کشور در سال 

گذشته استقراض کرده بود. 

رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان، درباره روند 
بیماری طی روز های آتی و احتمال ۴ رقمی شدن 
آمار مرگ و میر، اظهار کرد: همین وضعیت فعلی 
بدتر هم خواهد شد. ۴ رقمی شدن آمار مرگ و میر 
اصال دور از ذهن نیست؛ البته آمار همین االن هم 
۴ رقمی هست، اما طبق دستورالعمل های سازمان 
 PCR تست  با  که  تعدادی  بهداشت،  جهانی 
مثبت قطعی فوت می شوند، اعالم می شود و در 

آمار می آید.
انتقاد  با  لقمان  بیمارستان  عفونی  بخش  رئیس 
افزایش  و  کرونا  بیماری  بار  نگرفتن  جدی  از 
دورهمی های خانوادگی، گفت: نمی توان تنها توقع 
داشت که پزشکان وظیفه خود را انجام دهند، اما 
مردم موارد بهداشتی را رعایت نکنند و در سفر یا 
مهمانی باشند. دکتر شروین شکوهی، با اشاره به 
خطر افزایش دورهمی ها و مهمانی های خانوادگی 
گفت:  کرونایی،  جدید  محدودیت های  اعمال  با 
بار ها به کرات توصیه کردیم مهمانی و دورهمی 
عامل مهمی در انتقال کرونا است، اما مگر کسی 
اهمیت می دهد؟ برای برخی ها انگار نه انگار که 

کرونایی وجود دارد.
وی افزود: در حالی محدودیت تردد وسایل نقلیه 
شخصی از ساعت ۹ شب تا ۴ صبح اعمال می شود 
اینترنتی فعال هستند و هرکس  که تاکسی های 
استفاده  بستر  این  از  برود  مهمانی  به  بخواهد 
می کند. در این شرایط تعداد افراد بیشتری سوار 
خودرو می شوند و احتمال آلودگی و بیماری هم 

افزایش می یابد.
رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان، ادامه داد: 
لباس فروشی ها  مانند  غیرضروری  مشاغل  تنها 
تعطیل هستند. ادرات فعال اند و برخی ادارات هم 
دوم حضور  یک  یا  یک سوم  کارگیری  به  قانون 
کارکنان را رعایت نمی کنند. به خیابان که می رویم 
همه در خیابان هستند آیا این معنای الک داون 
واقعی است؟ اگر بارندگی نبود همه جلوی درب 

مغازه ها بساط پهن می کردند.
جواب  ماندن،  خانه  در  اندازه  به  راهی  هیچ   *

نمی دهد
وی تاکید کرد: بازهم از مردم می خواهیم تا حد 
امکان از منزل خارح نشوند، هیچ راهی به اندازه 

ویروس  انتقال  جلوی  نمی تواند  خانه  در  ماندن 
با زدن ماسک  از منزل  را بگیرد. هرگونه خروج 
باز هم ما را  و داشتن سایر اقالم محافظتی و... 
در خطر ابتال به ویروس قرار می دهد. الزم است 
مردم تا حد امکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده 
نکنند، رستوران نروند و یا در محل کار به شکل 
گروهی غذا نخورند، زیرا همه ماسک ها را برمی 
انتقال ویروس به شدت افزایش  دارند و احتمال 

می یابد.
* تعداد زیادی پزشک و پرستار از دست داده ایم

در  بیماران  بستری  وضعیت  درباره  شکوهی 
بیمارستان لقمان، تصریح کرد: اوضاع اصال خوب 
نظر  از  می شوند.  بستری  بدحال  بیماران  نیست. 

سخت افزاری مانند تخت و اکسیژن وضعیت خوب 
نیست، اما مهم تر از آن موضوع نیروی کار است. 
پزشکان و پرستاران خیلی خسته هستند. نمی توان 
تنها توقع داشت که پزشکان وظیفه خود را انجام 
نکنند  رعایت  را  بهداشتی  موارد  مردم  اما  دهند، 
توجهی  قابل  تعداد  باشند.  مهمانی  یا  سفر  در  و 
پزشک و پرستار از دست داده ایم، اما بازهم برخی 
در  که  ندیدیم  را  تصاویر  مگر  نمی کنند.  رعایت 
روز های اخیر باز هم همه به سمت شمال کشور 

راه افتادند؟
وی افزود: وقتی یک گروه بدون فکر به خستگی 
کادر درمان به سفر می روند، حتی اگر روزی یک 
میلیون تومان هم جریمه شوند آیا برایشان فرقی 
ما می خواهیم جلوی سفر ها گرفته  هم می کند؟ 
شود، جریمه در شرایطی که برای کسی اهمیت 
ندارد به چه کار می آید؟ می روند سفر، یک میلیون 
محدودیت ها  این  می کنند.  پرداخت  هم  تومان 
کارشناسی شده نیست و حتی نمی توان اسم آن 

را قرنطینه گذاشت.
شکوهی درباره روند بیماری طی روز های آتی و 
احتمال ۴ رقمی شدن آمار مرگ و میر، اظهار کرد: 
همین وضعیت فعلی بدتر هم خواهد شد. ۴ رقمی 
شدن آمار مرگ و میر اصال دور از ذهن نیست؛ 
البته آمار همین االن هم ۴ رقمی هست، اما طبق 
دستورالعمل های سازمان جهانی بهداشت، تعدادی 
که با تست PCR مثبت قطعی فوت می شوند، 

اعالم می شود و در آمار می آید.

علیرغم آغاز محدودیت ها، همچنان همه در خیابان هستند ؛

مردم هميشه در صحنه!

تحلیلگر بازار سرمایه :

نقدینگی سنگيني در حال ورود به بورس است

عضو کمیسیون بهداشت مجلس : 

اختالف بين سياسيون به نفع ملت نيست

خریداران منتظر کاهش بیشتر باشند ؛

قيمت 2۰۶ تيپ دو ۶۰ ميليون سقوط کرد

نماینده مردم قم خطاب به روحاني :

فریاد ننه من غریبم در نيار!
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