دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

روحانی اصل  ۳۱قانون اساسی را
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نماینده مردم تهران در مجلس

www.asre-iranian.ir
صفحه2

برای مهار تورم چه باید کرد؟

نمایندگان مجلس و کارشناسان مسائل بینالملل مطرح کردند؛

برنامه بایدن برای
تحمیل برجام پالس
به ایران

اگر بیش از ۴۰س��ال است که دولتها در بازکردن گره
کور تورم در ایران ناتوان هستند ،باید یقه سازمان برنامه و
بودجه و بانک مرکزی را گرفت ،دو دستگاهی که متولی
 ۲برنامه مهم اصالح ساختار یعنی اصالح ساختار بودجه
و اصالح ساختار بانکها هستند ،ولی کاری نکردند...
صفحه3

سخنگوی ستاد ملی
مقابله با کرونا :

ورود  ۱۰۰هزار کیت
تست سریع کرونا
صفحه5

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مطرح کرد؛

معیشت مردم گروگان
سیاسیبازی دولتمردان

شبکه انبیسی نیوز:

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس گفت :معیش��ت مردم در گرو سیاسیبازی و
سیاستزدگی برخی از مس��ئوالن دولتی قرار گرفته
است .ش��هریار حیدری نماینده مردم قصر شیرین در
مجلس شورای اسالمی با اشاره به برنامه...

بایدن به یکباره تحریمهای ایران را تعلیق نخواهد کرد

همین صفحه

دالر جایش را در نقل و انتقاالت
مالی جهان به یورو واگذار کرد
همین صفحه

صفحه2

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مطرح کرد؛

معیشت مردم گروگان سیاسیبازی دولتمردان

نای��ب رئی��س کمیس��یون امنیت ملی
و سیاس��ت خارج��ی مجل��س گف��ت:
معیش��ت مردم در گرو سیاس��یبازی
و سیاس��تزدگی برخی از مس��ئوالن
دولت��ی ق��رار گرفته اس��ت .ش��هریار
حیدری نماینده مردم قصر ش��یرین در
مجلس ش��ورای اسالمی در گفت وگو
با تس��نیم ،با اش��اره به برنامه معیشتی
دولت ،اظهار داش��ت :مجلس با اصل

این موضوع موافق است چرا که تأکید
مجل��س توجه ب��ه اقتصاد و معیش��ت
مردم اس��ت ،اما رفت��ار دو گانه برخی
از مس��ئوالن دولتی و اینکه عنوان می
کنند برای طرح معیشتی مجلس منابع
ندارد اما ب��رای برنامه معیش��تی خود
منابع دارن��د ،قابل قبول نیس��ت .وی
با بیان اینکه متاس��فانه معیشت مردم
در گرو سیاس��یبازی و سیاستزدگی

برخی از مس��ئوالن دولتی قرار گرفته
اس��ت ،افزود :اگر یارانه ای را مجلس
برای مردم مصوب کند تورم زا است و
دولت م��ی گوید منابعی برای پرداخت
نیس��ت ،اما اگر هم��ان یارانه را دولت
مص��وب کند منابع وجود دارد و تورمی
ه��م در پی ندارد! نماین��ده مردم قصر
شیرین در مجلس با اشاره به دوگانگی
کابینه دوازده��م در تأمین منابع طرح

معیش��تی مجل��س علیرغ��م توانایی
اجرای برنامه معیش��تی مد نظر دولت،
ادام��ه داد :ای��ن برخورد ه��ای دوگانه
نش��ان دهنده این اس��ت که معیشت
م��ردم گ��روگان سیاس��یبازی برخی
از دولتم��ردان قرار گرفته اس��ت؛ این
رفتارها باعث آزرده خاطر ش��دن مردم
می ش��ود چرا که مردم انتظار اینگونه
رفتارها را از مسئوالن ندارند.

ارتش یمن پایگاه راهبردی «ماس» را آزاد کرد

وزی��ر گردش��گری دولت صنع��ا اعالم کرد ک��ه پایگاه
راهبردی «ماس» در مأرب عملیات تحت کنترل ارتش
و کمیتههای مردمی یمن درآمده اس��ت .به گزارش آنا،
«احم��د العلیی» وزیر گردش��گری دولت صنع��اء ،امروز
(شنبه) ،تس��خیر پایگاه صنعاء را رسما تأیید کرد .العلیی
در گفتوگو با «المیادین» در این خصوص گفت« :پایگاه
ماس عمال تحت کنترل نیروهای یمن در آمده است» .او
در ادامه گفت« :پس از شش سال کشتار و جنایت ،دیگر
گزینهای جز باز پسگیری سرزمین با زور سالح نداریم».

العلیی همچنین تأکید کرد که دیگر آزادس��ازی مناطق
اشغالی جزئی از وظایف ارتش و کمیتههای مردمی شده
اس��ت .این اعالم رسمی در حالی است که پایگاه خبری
«عدن  ،»۲۴شامگاه روز گذشته ،خبر داد ،نیروهای ارتش
و کمیتهه��ای مردمی یمن پس از محاصره کامل پایگاه
م��اس ،آن را تحت کنترل کامل خ��ود گرفتهاند .پادگان
ماس آخری��ن پایگاه راهبردی تحت س��یطره نیروهای
اخوانی حزب اصالح در اس��تان مأرب و نزدیک ترین به
شهر مأرب بود که با تسلط نیروهای ارتش و کمیتههای

دیپلماسی اقتصادی ضرورت
این روزهای سخت

روزنامهصبحايران

«بودجه» و «بانک» ۲،متهم در
بازنشدن گره کور «تورم»

یادداشت

ضروری اس��ت که تمام دس��تگاه های
دول��ت در عرصه داخل��ی و منطقه ای،
ب��ه خصوص در ش��رایط فعل��ی ،دارای
برنامه باشند .وزارت امور خارجه نیز نباید
کارکرد یکجانبه ای داشته باشد ،از چند
سال قبل بر موضوع دیپلماسی اقتصادی
در کنار همه حوزه های امنیتی ،سیاسی،
فرهنگی و غی��ره در وزارت امور خارجه
تأکید ش��د تا ضمن برنامه ریزی دقیق،
تعامل ویژه ای در حوزه اقتصادی با سایر
کشورها داشته باشیم .توسعه و گسترش
روابط اقتصادی کشورمان با سایر کشورها
به خصوص همس��ایگان ضروری است،
جمهوری اس�لامی از شرایط مناسبی در
حوزه اقتصادی برخوردار است لذا دستگاه
دیپلماس��ی باید ب��ا توجه ب��ه تأکیدات
رهب��ری و نیازه��ای جامع��ه ،معاون��ت
اقتصادی خ��ود را فعال می ک��رد اما تا
کنون نتوانس��ته از این معاونت به خوبی
اس��تفاده کند .دنیا محل تعامل اس��ت،
جمهوری اسالمی در چارچوب های خود
با همه کشورها به جز آنها که خط قرمز
ماست ،ارتباط برقرار می کند که در این
راس��تا روابط اقتصادی بسیار مهم است.
همسایگان کشورمان به دلیل دارا بودن
نقاط مشترک فرهنگی ظرفیت ویژهای
دارند ،از آنجایی که کش��ورمان به لحاظ
اقتصادی دچار تحریم و فشار است ،می
ت��وان از طریق ارزهای منطقه ای با این
کش��ورها تجارت کرد لذا ظرفیت هایی
وجود دارد ک��ه معاونت اقتصادی وزارت
خارجه بای��د به آن توجه کن��د .رویکرد
س��فرای ما در خارج از کش��ور بس��تگی
ب��ه رویکرد وزارت خارج��ه دارد ،به طور
مثال اگر رویکرد ای��ن وزارتخانه برجام
باشد همه سفارتخانه ها در هر کشوری
برج��ام را پیگیری می کنند بنابراین ،اگر
رویکرد وزارتخارجه اقتصادی باشد سفرا
نیز به همین مس��یر میرود .اخیرا جنب
و جوشهای خوبی در س��طح دس��تگاه
دیپلماسی کشور صورت گرفته جلساتی
برای تقویت دیپلماسی اقتصادی گذاشته
شده است.

آگهی مزایده عمومی فروش امالک مستغالت
شماره 2099004449000002

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان س��منان در نظر دارد امالک و مستغالت
تح��ت اختیار خود را با عنوان واگذاری عرصه و اعیان مجتمع خدماتی – رفاهی ،تیرپارک
میامی و عرصه زمین جنب آن که برای طرح توس��عه مجتمع موصوف می باش��د ،واقع در
کلیومتر  2محور میامی به سبزوار از طریق مزایده عمومی ،با بهره گیری از سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت  www.setadiran.irو با شماره مزایده  2099004449000002به
فروش برساند.
 -1تاریخ انتش��ار آگهی -2 99/09/02 :مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ99/09/16 :
ساعت14 :
 -3تاریخ بازدید :از  99/09/02به مدت یک هفته  -4مهلت ارس��ال پیشنهادات تا تاریخ:
 99/09/16ساعت 14

 -5تاریخ بازگشایی 99/09/17 :ساعت  8صبح  -6تاریخ اعالم به برنده99/09/18 :
توضیحات برگزاری مزایده:
الف) برگ��زاری کلیه مراحل فرآیند مزایده عمومی مزبور صرفا از طریق س��امانه تدارکات
الکترونیکی دولت امکانپذیر می باشد.
ب) کلیه اطالعات امالک شامل مشخصات ،شرایط و نحوه فروش و واگذاری در برد اعالن
عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب می باشد.
ج) دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت الف به صورت فیزیکی:
س��منان – میدان ش��هید مطهری ،کدپستی پستی ش��ماره  3514713995و تلفن تماس
0233342082-3
د) اطالعات مرکز تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت021-41934 :

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان

مردمی یمن بر این پادگان ش��هر مأرب زیر سلطه آتش
باری این نیروها قرار میگیرد .اس��تان سرش��ار از نفت و
گاز م��أرب (در مرکز یمن) مهمترین مرکز حضور حزب
اخوانی «االص�لاح» بود که بخش اصل��ی پیادهنظامی
دولت «عبدربه منصور هادی» رئیس دولت مستعفی یمن
محس��وب میشد .با تسلط نیروهای ارتش و کمیتههای
مردمی بر این ش��هر ،دولت مس��تعفی صرفا مناطقی در
الم َهره و حضرموت را در
اس��تان تعز و بخشی از اس��تان َ
کنترل خواهد داشت.

دالر جایش را در نقل و انتقاالت مالی جهان به یورو واگذار کرد

س��وئیفت اعالم ک��رد :دالر آمریکا برای نخس��تین بار
در  8س��ال گذش��ته ،جایگاه خود به عنوان ارز نخست
در تراکنشه��ای جهان��ی را به ی��ورو واگ��ذار کرد .به
گزارش فارس ،جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی
(سوئیفت) اعالم کرد ،دالر آمریکا برای نخستین بار در
 8س��ال گذش��ته ،جایگاه خود به عنوان ارز نخست در
تراکن��ش های جهانی را به یورو واگذار کرد .بر اس��اس
گزارش بلومبرگ ،آخرین باری که یورو ،ارز شماره یک

جهان شد به فوریه  2013باز میگردد .آمارهای سوئیفت
که پرداخت های بین المللی بیش از  11هزار موسس��ه
مالی در  200کش��ور جهان را مدیریت می کند ،نش��ان
داد ،ارز واح��د اتحادیه اروپا ،ماه گذش��ته ،پرکاربردترین
ارز دنیا بوده اس��ت .پ��س از آن دالر ،پون��د انگلیس و
ی��ن ژاپن قرار دارد .در رده پنج��م دالر کانادا قرار دارد
ک��ه یوآن چین را به جایگاه شش��م رانده اس��ت .آمارها
نش��ان داد  37.8درصد نقل و انتقاالت مالی س��وئیفت

در ماه اکتبر به یورو بوده اس��ت که  6درصد نس��بت به
س��ال گذشته افزایش را نشان میدهد و بیشترین سطح
از فوریه  2013به ش��مار میرود .استفاده از دالر آمریکا
با کاهش  4.6درصدی به  37.64درصد رس��یده است.
ارزش دالر آمریکا بیش از  11درصد نسبت به اوج خود
در ماه مارس در برابر سبدی از ارزهای اصلی افت کرده
است .تحلیلگران کاهش بیش ارزش دالر را پیش بینی
میکنند.

تهدید رهبران مسلمانان فرانسه توسط مکرون

رئیس جمهوری فرانس��ه که اظهارات اسالمستیزانهاش
خشم مسلمانان در اقصی نقاط جهان را به دنبال داشت،
اگرچ��ه با ادعای احترام به اس�لام و ای��ن که به دنبال
جنگ با این دین نیس��ت ،تالش کرد به پیامدهای این
اش��تباه بزرگ پایان دهد ،به رهبران مذهبی مس��لمان
نس��بت به پذیرش ارزشهای جمهوری اولتیماتوم داد.
ب��ه گ��زارش دانش��جو« ،امانوئل مک��رون» در گفت و
گ��وی اخیر خود با «محمود عباس» رئیس تش��کیالت
خودگردان فلس��طین ادعا کرد که برای اسالم و جهان
اسالم احترام قائل است و پس از آن با انتشار پاسخی در

روزنامه فاینانش��یال تایمز در پاسخ به مقالهای که چاپ
ش��ده بود گفت که فرانس��ه علیه «تجزیه طلبی اسالم
گرا» میجنگد و به هیچ عنوان علیه اس�لام نمیجنگد.
او ک��ه تالش کرد تا دس��تکم از تبعات ای��ن اقدام خود
بکاهد ،در تازهترین اظهاراتش روز چهارش��نبه گذش��ته
در جمع رهبران مذهبی مس��لمانان فرانسه ضمن ارائه
خطوط اصلی تشکیل یک «شورای ملی ائمه جماعات»
با هدف نظارت بر کار امامان جماعت ،به آنها دو هفته
فرصت داد تا منش��ور ارزشه��ای جمهوریخواهانه که
ش��ورای مسلمانان فرانس��ه و  ۹فدراسیون زیرمجموعه

این ش��ورا به آن پایبند باشند را ارائه کنند .این در حالی
صورت میگیرد که «امانوئل مکرون» رییس جمهوری
فرانسه چندی پیش در پیامی توییتری نوشت :کشور ما
با هیچ مذهبی مشکلی ندارد .همه آنها (پیروان مذاهب)
آزادانه [مناسک مذهبی خود را] انجام میدهند ...فرانسه
به صلح و همزیستی متعهد است .روزنامه فرانسویزبان
«لکپرس��یون» الجزایر روز شنبه نوشت :در این نشست
که وزیر کش��ور فرانسه هم در آن حضور داشت ،چندین
پیش��نهاد و تصمیم در خصوص فعالیت امامان جماعات
مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

روز نامه صبح ايران
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آخرين اخبار و تحليلهاي روز ايران و جهان
را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد

