
وزیران،  هیات  که  است  ضروری  می گوید:  کارگر  خانه  دبیرکل 
مرکزی  بانک  و  اقتصاد  شورای  اعتبار،  و  پول  شورای  مجلس، 
بانک ها روشن  برخی  اعمال  به  بدون غنا دادن  در گزارش هایی، 
کنند که چگونه آنها در ۱۰ سال گذشته به غیرمولدها پناه داده اند؛ 
غیرمولدهایی که باید به عنوان مجرم محاکمه شوند. بانک ها نباید 

به دشمنان مردم و اقتصاد پناه بدهند و از آنها حمایت کنند.
این روزها تولیدکنندگان از بانک ها گالیه مند هستند؛ می گویند که 
آنها به عنوان قرض دهنده، سختگیرانه رفتار می کنند و شرایطی را 
برای پرداخت وام می تراشند که با رکود حاکم بر تولید، هماهنگ 
نیست. از این دیدگاه، تولیدکننده به راحتی قادر به ورود به چرخه 
تامین مالی از طریق بانک نیست و مرعوب رقابتی می شود که بر 
با غیرمولد شکل گرفته  بانکی میان بخش مولد  سر جذب منابع 

است.
»علیرضا محجوب« دبیرکل خانه کارگر، به تشریح چالش هایی که 
بانک ها بر سر راه تولیدکنندگان می گذارند، می پردازد و حمایت 
بانک ها از بخش غیرمولد را تقبیح می کند. وی معتقد است که این 
حمایت، تقاضا برای خرید ارز و سوداگری در این بازار را افزایش 
از ۲۰ هزار تومان به  از کمتر  می دهد؛ به نحوی که قیمت دالر 
برای  هم  توصیه هایی  محجوب  می رسد.  تومان  هزار   ۳۰ حدود 

متولیان بازار پول، و ناظران و سیاستگذاران آن دارد. 
از  گردش  در  سرمایه  تامین  هزینه های  تولیدکنندگان  ادعای  به 
آنها  از  بسیار  که  نحوی  به  است؛  یافته  افزایش  بانک  ها،  طریق 
با کمبود مواد اولیه و کاهش ظرفیت خطوط تولید مواجه هستند. 

واقعی  ظرفیت  با  متناسب  که  نیستند  قادر  آنها  از  زیادی  درصد 
شرکت هایی  صف  به  حتی  و  کنند  استخدام  نیرو  تولید،  خطوط 
پیوسته اند که نیروهای خود را اخراج کرده اند یا قصد اخراج آنها 
و  تولیدکنندگان  با  ایران  بانکی  نظام  تعامل  نوع  چرا  دارند.  را 
شرکت  های خدماتی به گونه ای است که دریافت تسهیالت را در 

شرایط بحرانی، سخت می کند؟
زمانی که حجم تقاضای کل افزایش می یابد و عرضه کل کاهش 
نقطه  در یک  تولیدکنندگان  و  افزایش می یابند  قیمت ها  می یابد، 
قیمت  ها  قاعدتا  شرایط،  این  در  نیستند.  اولیه  مواد  خرید  به  قادر 
پایین  برای  که  می شوند  ناچار  تولیدکنندگان  و  می یابند  افزایش 

آوردن قیمت نهایی محصول رقابت کنند
. از این جهت، به وام گرفتن مایل می شوند و تالش می کنند که 
بر سر گرفتن منابع بانکی رقابت کنند. در این میان بازار پول، از 
عرضه  بر حجم  می تواند  تا  و  می برد  را  سود  حداکثر  رقابت  این 

تسهیالت و نرخ سود می  افزاید.
پیدا  آنها  از  بی انصاف تر  که  بانک های خصوصی  اینکه  ویژه  به   
مرتکب  مردم  علیه  باشد،  داشته  جا  و  بتوانند  هرآنچه  نمی شود، 

می شوند و بازهم انجام می دهند.
دیر یا زود باید بساط بانک های خصوصی برچپده شود. کشور ما 
تحمل یک چنین سیستمی را ندارد. نظام بانکی ایران باید پاسخ 
دهد که آیا اعمال این بانک ها با عقود اسالمی تطابق دارد یا نه. 
مبنای  تا  کنند  اعالم  باید  ندارد صراحتا  وجود  تطابقی  چنین  اگر 

قانونی و شرعی آن جاری شود.

غیرمولد  و  مولد  ترجیح  بدون  را  منابعشان  خصوصی  بانک های 
مولد  تولیدکننده ای  هر  البته  می کنند؛  عرضه  تقاضا،  بودن طرف 
مولد  باید  نوعا  که  تولیدکنندگان  برخی  بنابراین  نمی شود.  تلقی 

باشند، ضد تولید عمل می کنند. 
به  که  وام  هایی  گیرد.  قرار  اینها  اختیار  در  نباید  بانکی  منابع 
می کند؛  تشدید  را  اقتصادی  بحران  می شود،  پرداخت  غیرمولدها 
تا  به جریان می اندازند  پول"  "بازار  در  را  منابع  این  آنها  که  چرا 
از آب گل آلود ماهی بگیرند. آنگاه باید در خیابان بگیر و ببند راه 
بی اندازند تا قیمت ارز را پایین بیاورند؛ در حالی که اصل فتنه نه در 

خیابان، که در بانک به پا شده است.
فعالیت غیرمولدها چه بسا در خدمت بیگانگان باشد. فعالیت  آنها 
از اقدامات ستون پنج  و ضرباتی که به مردم وارد می کنند، بدتر 
ارتش  کردن  پیاده  با  می خواهند  که  است  کشورهایی  یا  دشمن 
دلیل  به همین  کنند.  اشغال  را  دخالت خارجی گسترده، کشور  و 

بانک ها باید دور آنها خط قرمز بکشند.
از غیرمولدها حمایت می کنند، سیاه و سفید  برای بانک هایی که 
فرقی ندارد؛ هر شخص حقیقی و حقوقی که بتواند بهره بیشتری 
پرداخت کند و قدرت بازپرداخت بیشتری را داشته باشد، می تواند 
اقتصاد،  علیه  فعالیت هایش  که  هرچند  گیرد؛  قرار  حمایت  مورد 
علیه مزدبگیران و علیه منافع ملی باشد. برای این بانک ها مهم 
این است که قرض گیرنده بتواند اصل پول را با تمام بهره ای که 
روی آن می کشند، پرداخت کند. این کار موجب می شود که تولید 

و خدمات مولد به گل بنشینند. 

برای  اقدام  ترین  مهم  گفت:  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
تومانی،  میلیون   ۴۰۰ تسهیالت  دریافت  جهت  تقاضا  افزایش 
پرداخت  زمان  مدت  حداقل  افزایش  و  وام  سود  میزان  کاهش 
اقساط است تا با کاهش مبلغ اقساط افراد بیشتری بتوانند از این 

تسهیالت استفاده کنند.
صدیف بدری با اشاره به طرح وزارت راه و شهرسازی برای افزایش 
تسهیالت خرید مسکن به ۴۰۰ میلیون تومان، گفت: هر چند که 
افزایش  در  اصلی  های  مولفه  از  یکی  تسهیالت  سقف  افزایش 
قدرت مالی خریداران برای تأمین مسکن محسوب می شود، اما 

چگونگی و شرایط اجرای این طرح بسیار اثرگذار و مهم است.

شورای  مجلس  در  سرعین  و  نمین  نیر،  اردبیل،  مردم  نماینده 
چشمگیر  افزایش  شاهد  کنونی  شرایط  در  داد:  ادامه  اسالمی 
قیمت مسکن در تمام شهرها از جمله تهران هستیم، به طور مثال 
مربع  متر  هر  در  اردبیل  مانند  در شهری  مسکن  قیمت  میانگین 
حدود 8 میلیون تومان است، این آمارها نشان می دهد که وضعیت 

بازار مسکن به هیچ وجه مناسب نیست.
بدری گفت: در هر صورت تسهیالت ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن 
بخشی از هزینه های خرید را پوشش می دهد، اما به طور عمده 
توان صاحب  نمی  وام  میزان  این  با  تنهایی  به  و  نیست  راه گشا 
مسکن شد. وی ادامه داد: به نظر نمی رسد که متقاضیان دریافت 

وام خرید مسکن، از تسهیالت ۴۰۰ میلیونی استقبال چندانی کنند، 
زیرا مبالغ اقساط ماهیانه این تسهیالت بسیار باال است.

بدری افزود: مهم ترین اقدام برای افزایش تقاضا برای دریافت این 
تسهیالت، کاهش میزان سود وام و افزایش مدت زمان پرداخت 
افراد  اقساط  مبلغ  کاهش  با  تا  است  سال   ۲۰ حداقل  به  اقساط 
کمیسیون  عضو  کنند.  استفاده  تسهیالت  این  از  بتوانند  بیشتری 
و  راه  وزارت  که  است  این  مهم  مسئله  گفت:  مجلس  عمران 
شهرسازی و دولت باید برای تأمین مسکن خانوارهای سه دهک 
نظر  در  رایگان  اراضی  و  قیمت  ارزان  تسهیالت  جامعه،  پایین 
بگیرد، در غیر این صورت این اقشار نمی توانند صاحب خانه شوند.

به  نیز  خودرو  سکه،  و  ارز  بازارهای  در  رکوردشکنی  تداوم  با 
جاه طلبی هایش ادامه داد تا قیمت های شگفت انگیزتری در آن به 
ثبت برسد. هرچند گفته می شود صعود قیمت خودروهای داخلی در 
پی سرکشی های ارز و سکه رخ داده، اما گزاف نیست اگر بگوییم 

»خودرو« روی هر دو بازار را هم سفید کرده است.
از  دارند،  قیمت های حیرت انگیزی  از  بازار حکایت  از  رسیده  اخبار 
گفته شود کسی  و  انکار  میلیونی که هرچه هم  پراید ۱۳۵  جمله 
این قیمت آن را نمی خرد، در اصل ماجرا )پراید ۱۳۵ میلیونی(  با 
توفیری ایجاد نخواهد کرد. قیمت هایی که این روزها در بازار خودرو 
پیشنهاد می شود، محصول نابسامانی اوضاع اقتصادی کشور است. در 
اقتصادی که دالر برای فتح قله ۳۰ هزار تومان به آب و آتش می زند 
و سکه در حال دست و پا زدن برای عبور از مرز ۱۴ میلیون تومان 
است، پراید ۱۳۵ میلیونی نیز دیگر یک کابوس وحشتناک نیست، 

واقعیتی است البته تلخ.
قیمت  اوج گیری  در  نیز  عرضه  کمبود  سکه،  و  ارز  مساله  از  جدا 
خودروهای داخلی بی تاثیر نبوده است. این ماجرا هم از ناحیه افت 
گفته  به  شماره گذاری.  قوانین  محل  از  هم  و  می خورد  آب  تولید 
فعاالن بازار، چون هیچ خودرویی بدون پالک تحویل نمی شود و 
پالک گذاری آن توسط خودروسازان نیز دو سه هفته طول می کشد، 

این موضوع بر کمبود عرضه به بازار اثرگذار بوده است. البته در حالت 
کلی اوضاع تولید نیز چندان مناسب نیست، به ویژه آنکه خودروسازان 
همچنان با پدیده محصوالت ناقص )خودروهایی که به دلیل کمبود 
قطعات امکان تجاری سازی بالفاصله پس از خروج از خط تولید را 

ندارند(، روبه رو هستند.
بنابر اخبار رسیده از بازار، قیمت خودرو با سرعتی بیش از گذشته 
در مسیر گرانی گاز می دهد، آن هم در شرایطی که گویا تماشاگری 
قیمت های  به  توجه  با  می گویند  بازار  فعاالن  ندارد.  )خریداری( 
نجومی که در بازار پیشنهاد می شود، خیلی ها اصال توان خرید حتی 
تا  منتظرند  نیز  برخی  از آن سو  ندارند.  نیز  را  ارزان ترین خودروها 
منحنی قیمت نزولی شود و آنگاه اقدام به خرید کنند، زیرا نرخ های 
فعلی را غیرواقعی و حبابی می دانند. در بین خودروهای داخلی اما 
قیمت پراید در مدل ۱۱۱ )هاچ بک( به حول و حوش ۱۳۵ میلیون 
تومان رسیده است. این قیمت البته سقف پیشنهادها است و برخی 

نرخ های پایین تری برای فروش پراید خود ارائه می دهند. 
پراید در مدل ۱۳۱ نیز قیمتی حدودا ۱۱۵ میلیون تومانی دارد. با این 
حساب، در حال حاضر کف قیمت خودرو در بازار به ۱۱۵ میلیون 
تولید  به  دیگر  پراید  در حالی که  آن هم  است،  میل کرده  تومان 
نمی رسد. اما تیبا نیز که بناست بخشی از جای خالی پراید را پر کند، 

خود را از مرز ۱۴۰ میلیون هم عبور داده است. از بازار ساینا هم خبر 
می رسد مالکان این خودرو قیمت هایی باالی ۱۵۰ میلیون تومان 
برای فروش آن پیشنهاد می دهند. ساینا هم قرار است در کنار تیبا، 

بازار پراید حذف شده را پوشش دهد. 
تا  که  نیز  تیپ   ۲۰۶ پژو  اما  داخلی  خودروهای  دیگر  بین  در 
شده  رد  تومان  میلیون   ۲۰۰ مرز  از  تازه  پیش  هفته  سه  همین 
بود، حاال در حال سالم کردن به ۳۰۰ میلیون تومان است. این 
پایان جاه طلبی ها در بازار خودرو نیست، چه آنکه خودروهای دیگر 
قیمت های شگفت انگیزتری را به ثبت رسانده اند، از جمله تندر-

۹۰ که قیمت ۴۰۰ میلیون تومانی پشت شیشه اش خورده است. 
قیمت ۴۰۰ میلیونی تندر-۹۰ در شرایطی است که گفته می شود 
بیش از چهار هزار دستگاه از این خودرو به دلیل نداشتن استاندارد 
و  می خورند  خاک  خودروسازان  پارکینگ  در  یورو۵،  آالیندگی 
ساندرو  یعنی  ال-۹۰  خانواده  دیگر عضو  نمی شوند.  شماره گذاری 
استپ وی نیز در حال حاضر خودرویی ۵۷۰ میلیون تومانی در بازار 
است، آن هم در شرایطی که با قیمتی زیر ۱۰۰ میلیون تومان تحویل 

مشتریان شد. 
در خودروهای مونتاژی هم جک اس۵ با قیمتی حدود 8۵۰ و هایما 

اس ۷ با قیمت حدود ۹۲۰ میلیون تومان در بازار معامله می شوند.
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رسانه بين الملل

سخنگوی وزارت بهداشت :
سه هزار و ۵2۳ كرونایي جدید

 شناسایی شدند
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: ۱۷۹ نفر از هم وطنان بر اثر 

ابتال به بیماری کرونا جان باختند.
سیما سادات الری سخنگوی وزارت بهداشت اظهار داشت: بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، سه هزار و ۵۲۳ بیمار جدید 
مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند که یک هزار و ۴۰۱ 
نفر از آنها بستری هستند.وی گفت: مجموع بیماران کووید۱۹ 

در کشور به ۴۶8 هزار و ۱۱۹ نفر رسید.
وی توضیح داد: ۱۷۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۲۶ هزار و ۷۴۶ نفر 
رسید. خوشبختانه تا کنون ۳8۷ هزار و ۶۷۵ نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
الری افزود: ۴۱۲۷ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت 
اعالم  اساس  دارند.بر  قرار  مراقبت  تحت  بیماری  این  شدید 
سخنگوی وزارت بهداشت، تا کنون چهار میلیون و ۹۵ هزار 
و ۱۶۱ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

الری توضیح داد: استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان 
اردبیل،  لرستان،  قزوین،  سمنان،  جنوبی،  خراسان  شرقی، 
بویراحمد، گیالن، بوشهر،  خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و 
و  چهارمحال  مازندران،  رضوی،  خراسان  ایالم،  زنجان، 
خراسان  کرمان،  مرکزی،  غربی،  آذربایجان  البرز،  بختیاری، 

شمالی، همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند.
وی گفت: استان های کردستان، هرمزگان، فارس و گلستان نیز 

در وضعیت هشدار قرار دارند.

وزیر راه و شهرسازی :
ثبت نام وام ودیعه مسکن تمدید شد

وزیر راه و شهرسازی گفت: در جلسه بین وزارت راه و شهرسازی 
و ستاد مقابله با کرونا، موفق به اخذ مصوبه شدیم که به موجب 
آن زمان ثبت نام طرح تسهیالت ودیعه مسکن برای مستاجران 

تا پایان مهرماه سال جاری تمدید شود.
امضای  مراسم  در  شهرسازی  و  راه  وزیر  اسالمی  محمد 
تفاهم نامه همکاری مابین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه 
و شهرسازی در ارتباط با حوزه مسکن، ضمن اشاره به تمدید 
مهلت ثبت نام طرح ودیعه مسکن، گفت: در جلسه بین وزارت 
راه و شهرسازی و ستاد مقابله با کرونا، موفق به اخذ مصوبه 
شدیم که به موجب آن زمان ثبت نام طرح تسهیالت ودیعه 
مسکن برای مستاجران تا پایان مهرماه سال جاری تمدید شود.

وزیر راه و شهرسازی در تشریح دالیل تمدید مهلت ثبت نام 
تسهیالت ودیعه مسکن، گفت: تمدید این تسهیالت به آن 
دلیل انجام شد که مستاجرانی که موفق به ثبت نام نشدند یا 
در مهلت مقرر از خبر گرفتن تسهیالت آگاه نگشتند، نسبت به 

ثبت نام در این طرح اقدام کنند.
اسالمی با اشاره به تمدید زمان تکمیل آورده طرح اقدام ملی 
اقدام ملی ۱۶۰ هزار نفر عقب  مسکن، تاکید کرد: در طرح 
ماندگی داریم که باید مردم واریز این وجوه را تسریع کنند تا 
طرح اقدام ملی در زمان بندی مشخص پیگیری شود. بر همین 
پایان  تا  اقدام ملی  آورده طرح  اساس آخرین مهلت تکمیل 

مهرماه تمدید شده است.

هرگونه تعرض ممنوع ؛
ایران به ارمنستان و آذربایجان هشدار داد

سخنگوی وزارت امور خارجه هرگونه تعرض از سوی آذربایجان 
و ارمنستان به خاک ایران را غیرقابل تحمل خواند و به همه 
طرف ها در این زمینه هشدار جدی داد که مراقبت های الزم را 
صورت بدهند.سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه 
در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص گزارش های برخی 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  خاک  به  شده  انجام  تعرضات 
جریان درگیری های اخیر بین جمهوری آذربایجان و جمهوری 
ارمنستان، اظهار داشت: تحرکات در مناطق مرزی کشورمان 
بطور جدی و با حساسیت تمام از سوی جمهوری اسالمی ایران 
در حال رصد بوده و در این ارتباط ضمن اعالم غیر قابل تحمل 
بودن هرگونه تعرض از سوی هر یک از طرف های درگیر در 
منطقه به خاک کشورمان، به همه طرفها در زمینه مراقبت الزم 
در این خصوص هشدار جدی می دهیم.وی باردیگر بر لزوم 
احترام به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان، رعایت اصل عدم 
تعرض به غیر نظامیان، توقف درگیری ها و آغاز گفتگوهای 
جدی و زمان دار تاکید کرد و آمادگی جمهوری اسالمی برای 

کمک به نیل به این اهداف را اعالم کرد.

پلیس فتا :
اینترنت هدیه دانش آموزی

 كالهبرداری است
دانش آموزان و معلمان باید بدانند که تبلیغات "اینترنت هدیه 
دانش آموزی" که این روزها در فضای مجازی ممکن است 
با لینک آن مواجه شوند، صرفاً یک شگرد برای کالهبرداری 
از آنهاست!طی روزهای گذشته، تبلیغاتی در فضای مجازی با 
عنوان اینترنت هدیه دانش آموزی در حال انتشار است که با 
فریب دانش آموزان و خانواده ها، اطالعات حساب آن را سرقت و 
اقدام به برداشت پول می کنند!دانش آموزان و معلمان باید بدانند 
که تبلیغات اینترنت هدیه دانش آموزی که این روزها در فضای 
مجازی ممکن است با لینک آن مواجه شوند، صرفاً یک شگرد 
برای کالهبرداری از آنهاست.در همین رابطه پلیس فتا اعالم 
در  دانش آموزی  اینترنت هدیه  کرد: طی ۴8 ساعت گذشته 
شبکه های اجتماعی تبلیغ می شود و کاربران وارد لینک مربوطه 
می شوند، در آنجا طی تبلیغاتی نوشته اند ۴۰ گیگ اینترنت هدیه 
کلیک  پرداخت  قسمت  روی  بر  وقتی  و  دانش آموزان  برای 
می کنند، وارد درگاه جعلی یکی از بانک ها می شوند که ظاهر 
آن شبیه درگاه اصلی است اما اطالعات کارت بانکی افراد به 

سرقت رفته و کالهبردان اقدام به جابه جایی وجوه می کنند.
تلفن  ارزان  و  شارژ شفگت انگیز  اینترنتی،  رایگان  بسته های 
همراه، سیم کارت رایگان و ... از جمله تبلیغات صورت گرفته 
در فضای مجازی محسوب می شوند که بسیاری از آنان کذب 
بوده و تنها با هدف کالهبرداری برای کاربران ارسال شده اند. 
باشند که  باید دقت داشته  همچنین معلمان و دانش آموزان 
 https://shad.ir شبکه شاد را از نسخه اصلی آن به آدرس
دانلود کنند. نسخه های غیراصل پیام رسان شاد دارای تبلیغات 
هستند که ممکن است برخی آنها تبلیغات جعلی دریافت شارژ و 

اینترنت رایگان برای فریب معلمان و دانش آموزان باشد.

چین : 
آمریکا دروغ پردازی مي كند

در پی اتهام زنی واشنگتن علیه پکن در رابطه با »قتل میلیون ها 
برای  تالش  و  »دروغ پردازی«  به  را  آمریکا  چین  نوزاد«، 

بازگرداندن جهان به »عصر جنگل« متهم کرد.
به گزارش رویترز، سخنگوی دفتر نمایندگی چین در سازمان 
ملل در تازه ترین اظهارات خود در رابطه با دولت آمریکا، این 
کشور را به »دروغ پردازی« و تالش برای بازگرداندن جهان 
به »عصر جنگل« متهم کرد. وی در بیانیه ای گفت: برخی از 
سیاستمداران آمریکا به بیان اظهارات کذب و فریبکارانه عادت 
کردند. آنها از روی خباثت کشمکش و درگیری سیاسی ایجاد 
می کنند و همکاری چندجانبه را از بین می برند. در ادامه بیانیه 
آمده است: آمریکا که خالف جریان معاصر حرکت می کند، به  
بزرگترین  نابودکننده نظام کنونی بین المللی تبدیل شده است 
و از هر روشی برای بازگرداندن جهان به عصر جنگل تالش 
می کند. مقامات آمریکایی اخیراً در اظهاراتی علیه کشور چین، 
این کشور و آژانس های سازمان ملل را مسئول »قتل میلیون ها 
در  آمریکا  آموزش  وزیر  دواس«  برشمردند.»بتسی  نوزاد« 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل به مناسبت سالگرد برگزاری 
کنفرانس تاریخی زنان در سال ۱۹۹۵، این اتهامات را علیه چین 
و آژانس های وابسته به سازمان ملل مطرح کرد که با واکنش 

»صندوق جمعیت سازمان ملل« مواجه شد.

با ارسال پیامي ؛
رهبر كره شمالی برای 

ترامپ آروزي سالمتي كرد!
رهبر کره شمالی با ارسال پیامی به ترامپ، برای او و همسرش 

که به کرونا مبتال هستند؛ آرزوی بهبودی کرد.
رسانه رسمی کره شمالی اعالم کرد که کیم جونگ اون رهبر 
این کشور، با ارسال پیامی خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا، برای او و همسرش که به کووید ۱۹ مبتال شده اند، 
آرزوی بهبودی کرده است. با آنکه مقامات دیگر کشورها و حتی 
سیاستمداران آمریکایی مخالف ترامپ، نظیر جو بایدن نامزد 
دموکرات انتخابات ۲۰۲۰، با وی به دلیل ابتال به کرونا همدردی 
کرده اند؛ پیام کیم جونگ اون در شرایطی که گفتگوهای پیونگ 
یانگ-واشنگتن در باب خلع سالح شبه جزیره کره به بن بست 
خورده، از اهمیت سیاسی نیز برخوردار است و کارزار انتخاباتی 

ترامپ را به باز بودن باب مذاکره امیدوار می کند.

مشاور رئیس جمهور آمریکا :
وضعیت ترامپ خوب نیست

مشاور رئیس جمهور آمریکا خبر داد وضعیت جسمانی ترامپ 
خوب نیست و به سختی نفس می کشد.

به گزارش سی ان ان، منبع آگاهی در کاخ سفید خبر داد: احتمال 
بستری شدن دونالد ترامپ در بیمارستان با توجه به امکانات 
پزشکی گسترده در کاخ سفید بسیار بعید است. با وجود این، 

مسئوالن کاخ سفید بسیار نگران وضعیت سالمت وی هستند.
همچنین یکی از مشاوران رئیس جمهور آمریکا با اعالم وخیم 
بودن وضعیت جسمانی ترامپ گفت: ترامپ خسته و افسرده 

است و بسیار سخت نفس می کشد.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی :
بابت پرونده هسته ای ایران

 تحت فشار هستم
پرونده  درباره  اتمی گفت:  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
هسته ای ایران از سوی کشورهای بزرگ هر دقیقه تحت فشار 
هستم. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
 گفت این نهاد در سال گذشته میالدی بیش از ۴۰۰ بازرسی در 
ایران انجام داده است.گروسی در مصاحبه با نشریه  اشپیگل آلمان 
گفت: فعالیت های هسته ای ایران پس از توافق ]برجام[ کاهش 
یافت اما هرگز کامال متوقف نشد. چنین چیزی به هیچ عنوان 
برای کشوری که معاهده منع گسترش را امضا کرده غیرعادی 

نیست و طبق آن عملکرد نظارتی خود را انجام می دهیم.
وی افزود:  برنامه هسته ای ایران بسیار پیچیده است و نیروگاهی 
هسته ای دارد که برنامه ای برای گسترش آن، آزمایشگاه های 
تحقیقاتی و تأسیسات غنی سازی وجود دارد. به همین دلیل است 
که رژیم نظارتی گسترده ای داریم. سال گذشته بیش از ۴۰۰ 
بازرسی در ایران داشتیم. هنگامی که از مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی  سؤال می شود آیا آژانس بیش از حد مسئله را در 
برابر ایران ساده نمی گیرد، پاسخ داد: ما طرف توافق نیستم. ما 
فقط متعهد به نظارت هستیم. این به دیگران بستگی دارد که از 

یافته های ما به جمع بندی برسند.
گروسی در پاسخ به این سؤال که آیا از سوی قدرت های بزرگ 
را  ]فشار[  این  خیر گفت:  یا  قرار می گیرد  فشار  جهان تحت 
هر دقیقه از هر روز احساس می کنم. باد از همه سو می وزد. 
هنگامی که یک ابر قدرت قدرت نمایی می کند یا دست به تهدید 
می زند باید چه رفتاری داشته باشم؟ با دقت به این مسئله فکر 
کرده ام. با آن نمی جنگم و خسته هم نیستم. کشورهای مختلف 

منافع ملی خود را نمایندگی می کنند. از پس آن برمی آیم.

وزارت دفاع ارمنستان : 
۳ جت آذربایجان را ساقط كردیم

ادامه  ایروان  درگیری های شدید مرزی هم چنان میان باکو و 
دارد و در آخرین تحوالت، آذربایجان به بمباران مرکز جمهوری 
خودخوانده قره باغ کوهستانی ادامه داد و ارمنستان از ساقط کردن 
۳ جت طرف آذری خبر داد. وزارت دفاع ارمنستان اعالم کرد 
۳ جت آذربایجان در ادامه درگیری های شدید در منطقه مورد 
مناقشه قره باغ کوهستانی ساقط شده است.»شوشان استپانیان« 
سخنگوی این وزارتخانه تشریح کرد: حدود ساعت ۰8:۲۵ )به 
وقت محلی( یک هواپیمای دشمن در جهت جنوبی مورد اصابت 
قرار گرفت. حدود ساعت ۰8:۴۶ دو جت دیگر در خط مقدم 
قره باغ کوهستانی هدف قرار گرفت.وی افزود: در همین حال 
درگیری شدید و مداوم در شمال و جنوب خط تماس ادامه دارد. 
دشمن نیروهای زیادی را در جناح ها مستقر و حمله را آغاز کرد. 
یگان های ارتش ارمنستان پیشروی دشمن را سرکوب و به آن ها 
خسارات سنگینی وارد می کنند. به گزارش خبرگزاری »تاس«، 
ارمنستانی  آذربایجان در واکنش، اظهارات طرف  وزارت دفاع 
درباره ساقط شدن ۳ جت خود را تکذیب کرد و گفت: ما یک 
بار دیگر اعالم می کنیم که حتی یک هواپیمای جنگنده نیروی 

هوایی آذربایجان سرنگون نشده است.

است  ماه   8 ما  درمان  جمهورگفت:  کادر  رئیس 
که درگیر کرونا هستند، کادر درمان ما در سراسر 
کشور از خود گذشتی کردند و مردم با استفاده از 

ماسک از آنان تشکر کنند.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در در 
جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت:  کادر درمان 
ما 8 ماه است که درگیر کرونا هستند و زحمات 
زیادی کشیده اند که از این افراد باید قدردانی کرد. 
البته برخی از قسمت ها تالش و مراقبت بیشتری 
را  آنها  بهداشت  وزارت  است  قرار  که  کرده اند 

تشویق کند. 
رئیس جمور بیان کرد: همه میدانند این بیماری 
چقدر خطرناک است و چه کار سختی بر دوش 

کادر درمان قرار دارد. 
روحانی ادامه داد: وضعیت اقتصادی آلمان منفی 
رشد  و  شده  کوچک  اقتصادشان  که  است   ۵.۲
کشور  یک  آلمان  است.  منفی  اقتصادی شان 
پیشرفته است که تحریم نیست. حتما اقتصاد ما 
وضعیت بهتری از این رقم داشته و رشد ما مثبت 
شده یا اگر منفی شد، وضعیت ما بهتر از وضعیت 

آلمان باشد. 
وی تاکید کرد: در مدت شش ماه امسال، نسبت 
به سال های قبل اقدامات ما چند برابر شده است. 
مهم است در زمینه اقتصاد الکترونیک و اقتصاد 
دیجیتال قدم هایی برداشته شده است. در شرایط 
راهش  که  کنیم  کمتر  باید  را  حضورها  کنونی 

اقتصاد الکترونیک و دیجیتالی است.
و سیما  امروز صدا  بیان کرد:  قوه مجریه  رئیس 
برابر کانال های  آگاهی دهد و در  به مردم  باید 
معاند بایستند که هم میخواهند مردم را نگران و 
هراسناک کنند و هم میخواهند بی اعتماد کنند، ما 

باید در کشور همدلی و هماهنگی ایجاد کنیم، ما 
باید هم مردم را همدل کنیم و هم معیشت مردم 

را هموار کنیم.
وی افزود: در جلسه نسبت به تهران بزرگ که قرار 
اتخاذ شد؛  انجام دهیم، تصمیماتی  اقداماتی  بود 
آنچه که تصویب کردیم، این است که همه کادر 
اداری ما در کشور و کسانی که کسب و کار در 
اختیار دارند، باید پروتکل های بهداشتی را رعایت 
کنند و اگر در صورتی که مراعات نکنند، با شدت 
را مشخص  تکلیف  ما  شود؛  برخورد  آنها  با  باید 
کردیم اگر یک کارمند اداری مراعات نکرد از تذکر 
پیش بینی  را  انفصال یک سال خدمت  تا  گرفته 

کرده ایم و در اختیار دستگاه ها قرار دادیم.
مردم خدمت  به  که  اصنافی  دوم  داد:  ادامه  وی 
را  بهداشتی  دستورالعمل های  باید  نیز  می دهند 
نهایتًا  و  تذکر  این صورت  غیر  در  کنند،  رعایت 

پلمپ برای آنها پیش بینی شده است.

از  ماه  از ۷  بیش  اینکه  بیان  با  رئیس جمهوری 
این  به  دنیا  بیماری کرونا می گذرد و همه مردم 
نتیجه واحد رسیدند که راه مقابله با این بیماری 
پیشگیری  راه  داشت:  اظهار  است،  پیشگیری 
ما  اعمال شود،  باید  افراد جامعه  نیز توسط همه 
واکسنی برای پیشگیری نداریم و مردم خودشان 
باید خودشان را در برابر این بیماری محافظت کند 
بیماری  این  برای  قطعی  درمان  و  دارو  که  چرا 
وجود  بیماری  این  زنجیره  که  زمانی  تا  نداریم. 
باید  ادامه خواهد داشت.  دارد مراعات پروتکل ها 
مشترک  خطر  یک  از  مشترکی  درک  جامعه  در 
دست  بیماری  این  از  پیشگیری  بیاید.  وجود  به 
ستاد  در  که  نمودارهایی  همه  در  است  خودمان 
مراقبت ها  ترسیم می شود هر جا  با کرونا  مقابله 
کاسته می شود ظرف دو هفته افزایش بیماری را 

شاهد هستیم.
ادامه سخنان خود به دومین تصمیم  روحاني در 

اتخاذ شده در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره 
کرد و گفت: مورد دیگری که در این جلسه بحث 
وزارت  و  بهداشت  وزارت  شد  قرار  بود  این  شد 
افرادی  موضوع  کنند،  کار  آن  روی  باهم  کشور 
هستند که از خانه خارج می شوند و ماسک ندارند، 
حاال ممکن است که اداری نباشد یا صاحب کسب 
و کار هم نباشد و کاری در بیرون دارد که باید 
انجام شود. خب این افراد هم باید مراعات کنند و 
ماسک بزنند و اگر رعایت نکند باید جریمه شوند.

وی ادامه داد: البته باید بر این نکته تاکید شود که 
برخورد با خود فرد نباید صورت گیرد، بلکه باید 
مشخص شود فردی که رعایت نکرده چه کسی 
بوده و به او اخطار شود و اعالم شود سپس بعد 
از اعالم به او جریمه صورت گیرد. مبلغ جریمه را 

هم در جلسه بعد مشخص می کنیم.
روحانی در پایان سخنان خود به اربعین اشاره کرد 
و بیان داشت: همانطور که قبال هم در این جلسه 
عنوان  تحت  حرکتی  هیچ  اربعین  در  شد  گفته 
راهپیمایی زائرین در عراق انجام نخواهد شد، البته 
از  با استفاده  یک تعدادی به سمت مرز رفتند و 
قاچاق بر ها سعی کردند به آن سمت مرز بروند 
که برخی به آن سمت مرز رفتند و برخی در کوه 
ها رها شدند و مشکالت و خطرات جانی برای آن 

ها ایجاد شد.
وی افزود: این کار قانونی نیست و هیچکس به 
و  نظامی  نیروهای  هم  مرز  در  نرود،  مرز  سمت 
انتظامی ما به دقت با این مساله برخورد خواهند 
کرد، در درون ایران هم راهپیمایی نمادین نداریم، 
در سال های قبل چنین حرکتی داشتیم اما امسال 
های  پروتکل  با  ها  عزاداری  ان شاءا...  و  نداریم 

بهداشتی به خوبی انجام خواهد شد.

رئیس جمهور :

مردم به سمت مرز حركت نكنند

دبیرکل خانه کارگر :

بیانصافترازبانکهایخصوصیپيدانمیشود

عضو کمیسیون عمران مجلس : 

وام400ميليونيهمكسيراصاحبخانهنميكند

رکورد شکني ها ادامه دارد ؛

پراید"هاچبک"۱۳۵ميليونتومانشد
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