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روحانی :موانع سر راه تولید
و سرمایه گذاری باید برطرف شود

رئیس جمهور با بیان اینکه برای حل مشکالت تجار و سرمایه
گذاران ،تصمیمات خوبی اتخاذ شده است،تاکید کرد :باید موانع اداری،
قضائی وسياسي از سر راه تولید و سرمایهگذاری برداشته و با اصالح
رویهها و قوانین ،سرمایهگذاری تسهيل شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،آقای روحانی روز
سهشنبه در یکصد و شصت و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت ،اظهار داشت :تمام مقرراتی که مانع ایجاد میکند ،باید اصالح
شوند تا سرمایهگذاران بهراحتی و در کمترین زمان ممکن موفق به
انجام امور مربوط به سرمای ه گذاری خود شوند.
رئیس جمهور در این جلسه در پی بررسی پیامدهای تأخیر در
تأمین ارز سرمایهگذاران خارجی ،برداشتن موانع غیرضرور و دست و
پاگیر برای سرمای ه گذاران خارجی را از جمله تالشهای دولت برشمرد
و تصریح کرد :با توجه به اهمیت باالی امنیت سرمایهگذاری ،دولت
برای رفع موانع حقوقی و قانونی امنیت سرمای ه گذاری ،به همراهی
سایر دستگاههای ذیربط از جمله مجلس شورای اسالمی نیازمند است.
وی استقبال از مشارکت سرمایههای ایرانیان خارج از کشور را
ضروری خواند و گفت :در شرایط فعلی که تحریم کنندگان از هرگونه
فشاری فروگذار نیستند ،عالقه هموطنان خارج از کشور به سرمایه
گذاری در ایران ،فرصت مغتنمی است که باید از آن حمایت کرد و
شرایط الزم را برای اعتمادسازی و تامین امنیت سرمایه گذاری فراهم
کرد.
رئیس جمهور حس امنیت سرمایه و فراهم نمودن زیرساختهای
الزم برای سرمایهگذاری و ورود و خروج پول را از جمله مهمترین
بخشهای این اعتمادسازی برشمرد و اظهار داشت :باید با وضع قوانین
و مقررات الزم این حس را برای افراد به وجود آورد تا با اطمینان سرمایه
شان را وارد اقتصاد کشور کنند و مطمئن باشند که خطری آن را تهدید
نمیکند و تضمین کافی برای استفاده از اصل و سود سرمایه وجود دارد.

استاندار تهران :امکان لغو طرح ترافیک
وجود ندارد

انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه مراسم مانور مشترک مدیریت
بحران استان تهران در جمع خبرنگاران در خصوص پیشنهاد استانداری
تهران مبنی بر اعمال محدودیتهای جدید کرونا گفت :محدودیتهای
جدید مرتبط با کرونا با توجه به تراکم جمعیت در تهران پیشنهاد شده
که در جلسه ستاد ملی کرونا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی افزود :در این پیشنهادات دورکاری کارکنان دولت و اجرای
طرح ترافیک مطرح نیست بلکه با ورود به فصل پاییز و پدیده وارونگی
هوا قطعا نمیتوان طرح ترافیک را در تهران لغو کرد .همچنین دورکاری
برای کارکنان استان تهران نیز مطرح نیست ،اما بیتردید کارکنانی که
بیماریهای زمینهای دارند مطابق با مصوبه سازمان اداری استخدامی
کشور میتوانند از دورکاری استفاده کنند.
محسنی بندپی با اشاره به اینکه هم اکنون  ۴۵۰۰نفر به علت ابتال
به بیماری کرونا در بیمارستانهای استان تهران بستری هستند ،افزود:
روند ابتال به بیماری کرونا در استان تهران متأسفانه همچنان افزایشی
است و بهبود این شرایط نیازمند همکاری و همراهی شهروندان با
رعایت پروتکلهای بهداشتی و عدم ترددهای غیرضرور امکانپذیر
است.

سخنگوی وزارت خارجه :عربستان مسیر
صداقت و حکمت را انتخاب کند

سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای مطرح شده از سوی مقامات
عربستان علیه ایران را رد و تاکید کرد :عربستان سعودی به جای
سناریونویسیهای بیارزش و سفارشی ،مسیر صداقت و حکمت را
انتخاب کند.
به گزارش اداره کل اطالعرسانی و امور سخنگویی وزارت امور
خارجه« ،سعید خطیبزاده»در واکنش به ادعای سراسر ساختگی
عربستان سعودی در کشف گروه تروریستی منتسب به جمهوری
اسالمی ایران گفت :اتهامات اخیر مسئوالن سعودی به جمهوری
اسالمی ایران ،در امتداد مواضع بیاعتبار و تکراری این کشور طی
سالهای گذشته است.
ویر ادامه داد :حاکمان سعودی با کنار گذاشتن عقالنیت سیاسی و
این بار در قالب نمایشی دست چندم ،پروندهسازی دروغین علیه ایران
را به عنوان حربهای برای انحراف افکارعمومی و روشی برای سرپوش
گذاشتن بر اقدامات شکست خورده خود برگزیدهاند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه اتهامزنیهای
تکراری ،کلیشهای و بیارزش حاکمان سعودی ،راهی نیست که
عربستان را به مقصد برساند ،اظهار داشت :توصیه ما این است که
عربستان سعودی به جای سناریونویسیهای بیارزش و سفارشی ،مسیر
صداقت و حکمت را انتخاب کند.
سخنگوی ریاست امنیت کشور در عربستان سعودی ،شامگاه
روز دوشنبه ،در ادعایی بیاساس علیه جمهوری اسالمی ایران گفت
که یک گروه  ۱۰نفره دستگیر شدند که اعضای آن در ایران آموزش
دیدهاند.

شیخ صباح ،امیر کویت درگذشت

امیر کویت از مدتی پیش به دلیل بیماری و وخامت حال تحت
درمان بود و برای معالجه به آمریکا سفر کرده بود.
به بی بی سی ،اندکی پیش از اعالم رسمی این خبر تلویزیون
کویت برنامههای معمول خود را قطع کرد و پخش قرآن را آغاز کرد.
سپس شیخ علی جراح الصباح ،وزیر امور درباره در پیامی تلویزیونی
اعالم کرد «در نهایت تاثر و تاسف ما عزادار در گذشت شیخ صباح احمد
جابر صباح ،امیر کشور کویت هستیم« .
شیخ صباح  ۱۴سال امیر کویت و پیش از آن چند دهه وزیر امور
خارجه بود .او به عنوان چهرهای شناخته میشد که به سیاست خارجی
این کشور حاشیه خلیج فارس شکل داد .شیخ صباح مدتی هم وزیر
دارایی کویت بود.

موضع رسمی یکسان ایران و آمریکا
درباره بحران قرهباغ

موضع رسمی جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده آمریکا
درباره بحران قره باغ بر ضرورت پایان هر چه سریعتر منازعه نظامی و
آغاز مذاکرات برای رسیدن به یک راهحل سیاسی استوار است.
اظهارنظر روز سه شنبه «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا درباره
منازعه نظامی روزهای اخیر بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر
سر منطقه «ناگورنو-قره باغ» با موضع رسمی جمهوری اسالمی ایران
درباره این بحران مطابقت دارد.
پمپئو که به یونان سفر کرده است در اظهار نظری خواستار پایان
هر چه سریعتر منازعه نظامی و آغاز گفتگوها بین دو کشور برای
رسیدن به یک راهحل سیاسی شده است.
او گفته است :در منطقه قرهباغ هر دو طرف منازعه باید هر چه
سریعتر به درگیری نظامی خاتمه داده و به مذاکرات سیاسی بازگردند».
جمهوری اسالمی ایران هم بارها خواستار پایان هر چه سریع
تر منازعه نظامی و آغاز گفتگوهای سیاسی بین دو طرف شده است.
تهران همچنین به  2کشور همسایه شمالی خود پیشنهاد میانجیگری
هم داده است.
پمپئو افزود »:من و وزیر خارجه (یونان) درگیری در قره باغ را
بررسی کردیم ،جایی که هر دو طرف باید خشونت را متوقف کرده و با
اعضاء «گروه مینسک» کار کنند و در اسرع وقت به مذاکرات اساسی
برگردند».
کارگروه موسوم به «گروه مینسک» در سال  1992توسط سازمان
امنیت و همکاری اروپا ( )OSCEبرای حل مشکل قره باغ تاسیس
شده است.برخی اعضاء این گروه عبارتند از :ایاالت متحده آمریکا؛
روسیه ،فرانسه،آلمان ،ایتالیا ،بالروس ،آذربایجان و ارمنستان.

جلسه رای اعتماد وزیر صمت روز سه شنبه هشتم
مهر بار دیگر در غیاب رئیس جمهور برگزار شد آنچه
موجب انتقاد گسترده نمایندگان شد.
بررسی رأی اعتماد وزیر پیشنهادی صنعت در
دستور کار جلسه روز سه شنبه بود ،اما رئیس جمهور باز
هم برای دفاع از وزیر پیشنهادی در جلسه علنی حاضر
نشد تا یک ساعت فرصتی که در آییننامه داخلی مجلس
برای دفاع رئیس جمهور پیشبینی شده بود استفاده
نشود.
این در حالی بود که یک روز قبل از آن ،حسینعلی
امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با فارس،
در خصوص حضور یا عدم حضور رئیسجمهور در جلسه
رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت تصریح کرده بود:
آقای رئیس جمهور تابع نظر ستاد ملی مقابله با کرونا
است .ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد که ما صالح
نمیدانیم آقای رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد
در مجلس حضور یابد لذا به دنبال عدم موافقت ستاد،
آقای روحانی برای معرفی رزم حسینی در مجلس حضور
نمییابد ،اما آقای جهانگیری به جای رئیس جمهور به
مجلس میآیند.
عالوه بر این ،امیری دوم مهرماه نیز در حاشیه
جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر حضور
رئیس جمهوری در جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی
صمت اظهار کرده بود :حضور رئیس جمهوری در جلسه
رای اعتماد وزیر پیشنهادی بستگی به نظر ستاد ملی
مبارزه با کرونا دارد .اگر نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا
بر حضور رئیسجمهوری در جلسه رای اعتماد باشد
ایشان شرکت میکنند و اگر ستاد ملی مبارزه با کرونا
نظر دیگری داشته باشد ،رئیس جمهوری مقید است که
از مصوبات ستاد تبعیت کند.
معاون پارلمانی رییس جمهوری در پاسخ به سوال
دیگری مبنی بر امکان حضور رییس جمهوری در جلسه
رای اعتماد وزیر پیشنهادی به صورت ویدئو کنفرانس
گفته بود :اینکه رییس جمهوری در این جلسه به صورت
ویدیو کنفرانس شرکت کنند بستگی به توافق ما با مجلس
شورای اسالمی دارد .فکر نمیکنم از جهت شرکت رییس
جمهوری در جلسه رای اعتماد به شکل ویدئو کنفرانس
مشکلی وجود داشته باشد ،اما این موضوع بستگی به
توافق دولت و مجلس شورای اسالمی دارد.
ولی روز یکشنبه ششم مهرماه مجلس با درخواست
دولت مبنی بر سخنرانی رئیس جمهور یا معاون اول وی
به صورت ویدئو کنفرانس در جلسه رأی اعتماد به علیرضا
رزمحسینی وزیر پیشنهادی صنعت ،معدن و تجارت مخالفت
کرد تا این جلسه در غیاب رئیس جمهور برگزار شود.
هر چند پیش از جلسه رای اعتماد مشخص بود
که رئیس جمهور در مجلس حضور نمییابد ،اما ورود
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور ،علوی
وزیر اطالعات و حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش

وزیر بهداشت:
توزیع ۱.۵
میلیون واکسن
آنفلوآنزا در
کشور آغاز شد

جنجال غیبت روحانی در مجلس

اعتماد مجلس به رزم حسینی

نمایندگان مجلس شورای اسالمی به علیرضا رزم حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت
رای اعتماد دادند.
آقای محمد باقر قالیباف پس از پایان شمارش آرای نمایندگان برای وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت،
تصریح کرد :نمایندگان مجلس با  ۱۷۵رای موافق ۸۰ ،رای مخالف و  ۹رای ممتنع از مجموع  ۲۶۴آرای ماخوذه؛
به آقای رزمحسینی به عنوان وزیر صنعت معدن و تجارت رای اعتماد دادند.
وی افزود :در جلسه با این همتی که موافقان و مخالفان نشان دادند ،کابینه تکمیل شد.
رئیس مجلس با اشاره به جایگاه بسیار مهم و تاثیرگذار وزارت صمت در شرایط فعلی کشور و بازار خاطرنشان
کرد :امیدواریم دولت و به ویژه وزیر صنعت معدن و تجارت بتوانند با این باری که مجلس بر دوششان گذاشت،
جوابگو باشند و مشکالت را در حد توان و با کمک مجلس حل کنند و وضعیت این وزارتخانه بهتر شود.
وی گفت :امیدواریم دولت و به ویژه وزیر صنعت معدن و تجارت در شرایط فعلی کشور جوابگو باشند و
مشکالت را حل کنند.
به همراه رزم حسینی وزیر پیشنهادی صنعت در جلسه
علنی تذکر و اخطار نمایندگان را در پی داشت .آنها
نسبت به عدم حضور رئیس جمهور معترض بودند .البته
این اعتراضها به حضور نیافتن روحانی در مجلس از
روزهای گذشته آغاز شده بود ،اما در صحن علنی مجلس
به اوج خود رسیده بود.
چنانچه علیرضا سلیمی این جلسه را غیرقانونی
و خالف آئین نامه خواند .او در اخطار قانون اساسی با
استناد به اصل  ۱۳۱گفت :بر اساس این اصل در صورتی
که رئیسجمهوری بیش از دو ماه غیبت کرده یا بیمار
شود ،با اذن مقام معظم رهبری مسئولیت به عهده معاون
ایشان است و آقای روحانی از روز افتتاحیه مجلس در
مالء عام حاضر نشده است.
نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه بر اساس اصل  ۱۱۳قانون اساسی
رئیسجمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است ،افزود:
اصل  ۱۲۱قانون اساسی میافزاید که رئیسجمهوری
سوگند یاد میکند که همه استعداد و صالحیت خود
را در راه ایفای مسئولیتها به کار گرفته و خود را وقف
خدمت به مردم کند .بر اساس اصل  ۱۲۳قانون اساسی

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
گفت که توزیع  ۱.۵میلیون واکسن آنفلوآنزا
برای استفاده زنان باردار ،بیماران سرطانی و
پرسنل درمانی کشور آغاز شد.
سعید نمکی روز سه شنبه در پایان
جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا
در گلستان به خبرنگاران گفت :در مرحله دوم،
این واکسن بین افراد باالی  ۶۵سال و گروه
های پرخطر توزیع می شود و جامعه هدف
نگران برخورداری از این واکسن نباشند.
وی بیان کرد :تامین نشدن ارز و
خودداری کشورهای تولیدکننده واکسن از

رئیسجمهوری موظف است به مصوبات مجلس عمل
کند ،این در حالی است که اگرچه ماده  ۲۰۲و ۲۰۴
قانون آییننامه داخلی تصریح میکند که در جلسه رأی
اعتماد به وزیر پیشنهادی رئیسجمهوری باید در جلسه
حضور یابد ،اما ایشان به قانون عمل نکرده و در جلسه
رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی حاضر نشده است.
سلیمی با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی
رئیسجمهوری موظف است به مصوبات مجلس عمل
کند ،ادامه داد :حضور نیافتن رئیسجمهوری در
نشست دیروز مجلس شورای اسالمی که با دستور کار
بررسی صالحیت وزیر پیشنهادی صمت برگزار میشود،
استنکاف از قانون است .طبق آییننامه هم سازوکار
این جلسه بدون حضور ایشان مشخص نیست که آیا
میتوانیم جلسه را ادامه بدهیم یا نه .به نظرم خالف
قانون است و دو بار قبلی هم خالف قانون بوده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت:
میگویند ستاد کرونا مصوب کرده ایشان نیاید .آیا این
ستاد صرفا فقط برای یک نفر تشکیل جلسه میدهد.
چطور رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس به سفر میروند.
الزم است رئیس جمهور یک بار قانون اساسی را بخواند و

فروش این تولیدات به ایران ،از دالیل اصلی
تاخیر در خرید آن بود.وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی افزود :تولید سال گذشته
واکسن آنفلوآنزا در جهان  ۴۰۰میلیون واحد
بود که امسال این رقم به  ۷۰۰میلیون رسید.
نمکی ادامه داد :با وجود افزایش ۱۰
درصدی تولید واکسن آنفلوآنزا در جهان ،برای
تامین آرامش مردم ،خرید این واکسن را به
 ۲۰درصد رساندیم تا هیچ گروه نیازمند از
تهیه آن ناتوان و ناامید نشود.
وی به روند تولید واکسن کرونا اشاره کرد
و گفت :تاکنون هیچ کشوری به طور قطعی

خبر
به وظایف خود آشنا شود.
اما محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به
این اخطار گفت :عدم حضور رئیس جمهور در جلسه
رأی اعتماد خالف آییننامه نیست و به خاطر رعایت
پروتکلها و مسائل مربوط به کروناست.
با این حال انتقادات به روحانی همچنان ادامه یافت.
اردشیر مطهری ،نماینده مخالف وزیر پیشنهادی صمت
در این باره گفت :رئیس جمهور خودش را مخفی کرده
و به هیچ وجه درانظار عمومی نمیآید و حتی برای
دومین بار درمجلس شورای اسالمی برای دفاع از وزیر
پیشنهادیاش حضور پیدا نکرده است؛ ما متاسفیم.
آقای رئیس جمهور آیا میدانی مردم در خیابانها چه
میگویند میگویند خدا روحانی را لعنت کند؟! مردم یک
سر سوزن به شما اعتماد ندارند.
افزون بر او ،علی اصغر عنابستانی نماینده موافق
وزیر پیشنهادی نیز طی سخنانی به رئیس جمهور تاخت
که رئیسجمهور محترمی داریم که خالف سوگندی که
یاد کرده تا خود را وقف مردم بکند آنقدر جان عزیز
است که برای دومین بار حاضر نشده چند دقیقه برای
حمایت از وزیر پیشنهادی خودش در مجلس و درخانه
ملت حاضر شود.
روحانی یک بار دیگر در مردادماه در مجلس در
جلسهای که برای بررسی صالحیت وزیر پیشنهادی
صمت برگزار شده بود شرکت نکرد و این غیبت بر اساس
رعایت پروتکلها و نظر ستاد ملی مقابله با کرونا توجیه
شد ،اما باز هم اعتراض نمایندگان را در پی داشت که
میگفتند مگر خون رییس جمهور از ما رنگینتر است
که در جلسه رای اعتماد حاضر نشده است؟
گر چه گفته میشود حضور نیافتن روحانی
در مجلس به دلیل رعایت توصیه ستاد ملی مقابله با
کروناست اما به نظر میرسد روحانی چندان تمایلی هم
به این حضور نداشته باشد .آن هم در حالی که رفتن
وزرایی چون وزیر امور خارجه چندان خاطره خوبی
از حضور در صحن علنی مجلس برای دولت به جای
نگذاشته است .به خصوص که این روزها و با پیچیده
شدن کالف اقتصاد کشور و اوج گرفتن بحرانها گمان
نمیرود نمایندگان مجلس بخواهند به سادگی از کنار
روحانی عبور کنند و حتما حضور رئیس جمهور در
مجلس جنجالی خواهد شد.
انتقادات به حضور نیافتن روحانی در مجلس در
شرایطی است که پیش از این روحانی در جلسه بازگشایی
مدارس و حتی دانشگاهها به صورت مجازی شرکت کرد،
اقدامی که با واکنش منفی مردم مواجه شد .این بار نیز
او از رفتن به جلسه رای اعتماد به وزیر صمت ،سرباز زد
تا به گفته خود و نزدیکانش بر خالف مصوبههای ستاد
ملی مقابله با کرونا عمل نکرده باشد .شاید هم برای آنکه
نشان دهد تهدید کرونا چقدر جدی است آنقدر که رئیس
جمهور هم از آن میترسد.

موفق به خرید واکسن این بیماری نشده و
چند گروه در ایران هم به پیشرفت های خوبی
در زمینه تولید آن رسیده اند.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
همچنین در پاسخ به سوالی گفت که کارانه
سه ماه (ابتدای امسال) کادر درمانی اعم از
پزشکان و پرستاران به زودی واریز میشود.
نمکی بیان کرد :برای جذب کامل این
اعتبار ( ۶ماه نخست امسال) تالش فراوانی
ل منابع مختلف بخشی از
انجام شد و از مح 
مطالبات (نصف) را تامین کردیم و بقیه هم در
دست انجام است.

وی بدون اشاره به جزییات و با تصریح
بر اینکه تالش می کنیم شرمنده زحمات
کادر درمان نشویم ،یادآور شد :تالش عوامل
پزشکی و درمانی باعث شد برای مقابله با
کرونا از هیچ کشوری عقب نباشیم و حتی یک
بیمار را پشت در بیمارستانها نگه نداشتیم.
وزیر بهداشت پرداخت مطالبات پزشکان
خانواده را هم مورد اشاره قرار داد و اضافه
کرد :تالش داریم تا مشکالت نیروها ،مشکالت
و کمبودهای بخش درمان و حوزههای مربوطه
را تا قبل از پایان دولت دوازدهم به حداقل
ممکن برسانیم تا یادگار خوبی برجای گذاریم.

ح اهلل زم ویژه است
سخنگوی قوه قضاییه :پرونده رو 

غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوهقضاییه در سی وچهارمین نشست
خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده روح اهلل زم گفت :این
پرونده ویژه است؛ مطمئن باشید بعد از قطعیت دادنامه و وصول پرونده در
دادسرا حتما از مراجع رسمی آخرین وضعیت پرونده اعالم میشود.
به گزارش ایرنا ،وی خاطرنشان کرد :گمانه زنیها در این پرونده قابل
اعتماد نیست و این پرونده هم پروندهای نیست که به سرانجام برسد و مراجع
رسمی اعالم نکنند.
سپاه پاسداران انقالب اسالمی روز دوشنبه  ۲۲مهر سال گذشته در
بیانیهای از دستگیری روح اهلل زم سرشبکه سایت معاند و ضدانقالب آمدنیوز
در یک عملیات اطالعاتی هوشمندانه توسط سازمان اطالعات سپاه خبر داد.
سخنگوی قوه قضاییه نیز در دوازدهمین نشست خبری در  ٣٠مهر ماه
سال گذشته در پاسخ به سوالی درباره دستگیری روح اهلل زم ،مدیر کانال آمد
نیوز گفت :این اقدام هوشمندانه ،دقیق ،اطالعاتی و عملیات فریبی که سربازان
گمنام امام زمان (عج) در اطالعات سپاه رقم زدند ،قدردانی میکنم.
پس از آن ،نخستین جلسه دادگاه روح اهلل زم  ٢١بهمن ماه سال گذشته
در شعبه  ١۵دادگاه انقالب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
نماینده دادستان در نخستین جلسه دادگاه درباره اتهامات روح اهلل
زم گفت« :افساد فی االرض» ،در بازه زمانی سال  ۹۵تا زمان دستگیری
از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ،نشر اکاذیب

به طور گسترده ،معاونت در تخریب ،معاونت در ایجاد اخالل در نظام
اقتصادی کشور ،تشکیل و اداره کانال معاند آمدنیوز و صدای مردم با
هدف برهم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور ،جاسوسی به نفع سرویس
اطالعاتی یکی از کشورهای منطقه ،جاسوسی به نفع سرویس اطالعاتی
کشور فرانسه در ابتدای سال  ۹۷تا زمان دستگیری ،همکاری با دولت
متخاصم آمریکا علیه نظام جمهوری اسالمی در نیمه دوم اسفند ماه سال
 ۹۶تا زمان دستگیری ،اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت
داخلی و خارجی ،مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی
به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام ،عضویت و همکاری با کانال
معاند سحام با هدف بر هم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور ،مشارکت
در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار در دی ماه سال  ،۹۶مشارکت
در جمع آوری اطالعات طبقه بندی شده با هدف برهم زدن امنیت کشور،
مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده ،توهین به مقدسات اسالم،
تحصیل مال از طریق نامشروع و شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از
جمله اتهامات متهم است.
 ۶جلسه محاکمه برای روح اهلل زم برگزار شد و  ٢٠خرداد ماه قاضی
صلواتی با اعالم ختم رسیدگی به این پرونده اعالم کرد :حکم دادگاه در مهلت
قانونی صادر خواهد شد.
دهم تیر ماه غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در بیست و

هشتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده
روح اهلل زم گفت :رسیدگی به پرونده به پایان رسید؛ دادگاه محکومیت برای
زم صادر کرده و  ١٣مورد از عناوین اتهامات را از مصادیق افساد فی االرض
دانسته و حکم اعدام صادر کرده در چند مورد اتهامی دیگر به حبس محکوم
شده البته این حکم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور
است.
این پرونده در دیوان عالی کشور فرجامخواهی شد.

حزباهلل لبنان به ماکرون :حد و حدودت را بدان!

به رغم اینکه فرانسه طرح خود را برای حل بحران دولت لبنان برای
شش هفته دیگر تمدید کرده ،اما عمال این طرح به پایان رسیده است .تمام
گروههای سیاسی منتظر نتایج انتخابات ریاستجمهوری آمریکا هستند و قرار
است امشب دبیرکل حزباهلل لبنان موضع خود را نسبت به این طرح اعالم
کند؛ موضعی که حزباهلل به نوعی آن را اعالم کرد؛ پیامی که معنای آن «حد
و حدودت را بدان» بود.
به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه لبنانی االخبار ،نه تماسی میان مسؤوالن
سیاسی وجود دارد و نه مذاکرات و نشستی .امانوئل ماکرون ،رئیسجمهوری
فرانسه طرح خود را برای مدت شش هفته تمدید کرد ،اما همگان میدانند که
هیچ دولتی وجود ندارد .قبل از نتایج انتخابات آمریکا و مشخص شدن روش جدید
واشنگتن در قبال پروندههای منطقه دولتی در کار نخواهد بود.

ادامه از صفحه اول
در حالی که انتظار میرفت حمایت اوپک پالس از کاهش تولید و
طوفانهای خلیج مکزیک ،تداوم روند صعودی هفته گذشته قیمت نفت را به
دنبال داشته باشد ،بهای انواع نفت در هفته منتهی به  ۲۵سپتامبر نزولی بوده
و نفت خام آمریکا ،نفت برنت و نفت اوپک به ترتیب کاهش  ۲ ،۲.۲و ۳.۱
درصدی را به ثبت رساندند .احتمال از سرگیری تولید و صادرات نفت لیبی و
همچنین افزایش تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در بیشتر کشورها ،از عوامل
کاهش بهای نفت در هفته اخیر بوده است.
ارزش شاخص دالر که در دو هفته گذشته به کانال  ۹۲واحد وارد شده
بود ،در هفته منتهی به  ۲۵سپتامبر با رشد  ۱.۵درصدی از کانال  ۹۴واحد
عبور کرد و به باالترین رقم در حدود  ۶هفته اخیر رسید .افزایش نگرانیها از

طی ماه میالدی گذشته سیاستمداران منتظر رئیسجمهوری فرانسه
ماندند تا دستوراتش را بر آنها دیکته کند و بدون اعتراض آن را اجرا
کنند .اینها خودشان منتظر تصمیم آمریکا در نوامبر و در عین حال منتظر
سخنرانی امشب سید حسن نصراهلل ،دبیرکل حزباهلل لبنان هستند .هر چند
مشخص نیست نصراهلل اظهارات تندی خطاب به ماکرون به دلیل اتهاماتش
علیه حزباهلل ایراد خواهد کرد یا اظهاراتش با دوراندیشی و آرامش خواهد بود.
حزباهلل به شدت از اصطالحات رئیسجمهوری فرانسه که حق استفاده از آن
را ندارد ،بسیار خشمگین است .حزباهلل در نشست اول سپتامبر در کاخ الصنوبر
به ماکرون به وضوح اعالم کرد که موافق چه چیزی و مخالف چه مسائلی است .در
دوره بعدی چه در مذاکرات درباره تشکیل دولت و چه دیدار با مسؤوالن فرانسوی
حزباهلل همین موضع را اتخاذ کرد.

بورس ریخت،ارز باال رفت

شیوع ویروس کرونا در اروپا و تضعیف ارز این کشورها منجر به رشد ارزش
دالر در هفته گذشته شد .اگر چه در هفته گذشته ارزش شاخص دالر اندکی
افزایش یافت ،اما پیشبینی میشود به دلیل تشدید تنشهای چین و آمریکا
و تداوم سیاستهای پولی انبساطی مجددا شاهد فت شاخص دالر در روزهای
آتی باشیم.
قیمت بیت کوین که در هفته منتهی به  ۱۸سپتامبر رشد  ۴.۱درصدی را
به ثبت رسانده بود ،در هفته گذشته با کاهش  ۲.۳درصدی به  ۱۰هزار ۶۴۹
دالر رسید .تقویت شاخص دالر مهم ترین عامل افت ارزش بیت کوین بوده
است .با توجه به احتمال افزایش ارزش طال در روزهای آتی پیشبینی میشود
ارزش بیت کوین نیز مجددا روند صعودی را از سر گیرد.
در هفته گذشته (منتهی به  ۱۸سپتامبر) همه فلزات پایه رشد قیمتی

شبکه المنار شب گذشته خطاب به ماکرون اعالم کرد« :راه را اشتباه
رفتی و آدرس را گم کردی و نقش نظارت را با نقش قیمومیت اشتباه
گرفتی« .
این شبکه اعالم کرد :اظهارات ماکرون نشان دهنده دستپاچگی و آشفتگی
موضع وی به دلیل ناکام ماندن ماموریتش با اقدام همپیمانان آمریکاییاش و
مزدورانشان در منطقه و لبنان است .ما با پیامهای تهدیدآمیز و پند و نصیحت و
اتهامزنی مخالفیم.
حزباهلل لبنان از طریق این شبکه خواهان انتشار متن طرح فرانسه شد تا
لبنانیها تمام جزئیات آن را بدانند.
این شبکه به ماکرون توصیه کرد از واقعیت لبنان اطالع حاصل کند؛ واقعیتی
که شبیه آن چیزی نیست که مشاورانش یا رسانهها نقل میکنند.

را ثبت کردند .افزایش خوشبینیها نسبت به تقاضای چین ،کاهش بیسابقه
موجودی انبارهای لندن و کاهش ارزش دالر در اواسط هفته از دالیل اصلی
افزایش تقاضای فلزات در هفته گذشته بوده است .قیمت آلومینیوم در هفته
گذشته در فاصله  ۱۰دالری از مرز هزار و  ۸۰۰دالر قرار گرفت .همچنین
پیشبینی میشود در صورت شکسته شدن مرز  ۷هزار دالر قیمت مس در یک
روند صعودی بلندمدت قرار خواهد گرفت.
در حالی که قیمت فلزات اساسی در هفته منتهی به  ۱۸سپتامبر رشد
مثبت داشتند ،در هفته اخیر (منتهی به  ۲۵سپتامبر) همه رشد منفی را به
ثبت رساندند .نگرانیها از افزایش تنشهای امریکا و چین ،شیوع گسترده
بیماری کووید  ۱۹در بسیاری از کشورها و تقویت شاخص دالر از دالیل افت
بهای فلزات اساسی در هفته گذشته است.

