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  اقتصادی  رئي�س كل بان�ك مركزي 
گفت: بانك مركزي با در نظر 
داشتن شرايط كشور، بيشتر تالش خود را بر تأمين ثبات 
داشته اس�ت .  ارز  و  پ�ول  بازاره�اي  آرام�ش  و 
 نهمين نشس��ت دوره اي رئي��س كل بان��ك مركزي با 
اقتصاددانان با محوريت ثبات بازار ارز، كنترل نقدينگي و 
تأمين مالي توليد، مهار تورم، عمليات بازار باز، صادرات 

غيرنفتي و تصميم اخير FATF برگزار شد. 
به گ��زارش اقتصادآنالي��ن، عبدالناصر همت��ي در اين 
نشست با اشاره به شرايط خاص و حساس كشور گفت: 
بانك مركزي با در نظر داش��تن ش��رايط كشور، بيشتر 

تالش خود را بر تأمين ثبات و آرام��ش بازارهاي پول و 
ارز داشته است . 

رئيس كل بانك مركزي گفت: با توجه به مرجعيت گفته ها 
و نظرات صاحب نظران در جامعه از آنان دعوت مي شود 
براي تقويت توليد ملي و خنثي سازي تحريم هاي ظالمانه 
و تداوم ثبات بازارها، با مس��ئوالن همراهي و اميد را در 
جامعه تقويت كنند. رئيس ش��وراي پول و اعتبار درباره 
حجم نقدينگي عنوان كرد: هر چند نرخ ۲۸ درصد براي 
نقدينگي باال اس��ت، اما با توجه به ش��رايط كشور و نيز 
كاهش درآمدهاي نفتي، انحراف سه درصدي اين نرخ از 
ميانگين ۵۰ ساله نقدينگي، نشان از كنترل شرايط دارد 

و براي كنترل آن از ابزارهاي مختلف اس��تفاده خواهيم 
كرد. رئيس كل بانك مركزي با اش��اره به پيش بيني ها و 
فرضيات مطرح شده توسط حوزه معاونت اقتصادي اين 
بانك براي نرخ تورم در س��ال آتي اظهار كرد: با توجه به 
پيش بيني هاي به عمل آمده، تورم زير ۲۰ درصد دور از 
ذهن نيس��ت، هر چند بايد اين امر را در نظر داشت كه 
سال ۹۹، سالي دشوار است كه تنها با انسجام و همدلي 

مي توانيم از شرايط خاص آن عبور كنيم. 
همتي افزود: بر اساس مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار، 
حساب هاي بانكي اش��خاص حقيقي بر اساس تجاري و 

غيرتجاري از يكديگر تفكيك مي شود. 

  بین الملل معاون مس�ئول سياس�ت 
خارجی اتحاديه اروپا از آغاز 
بحث های حياتی شركت كنندگان در اين نشست برای حفظ 
اين توافق خبر داده ولی عباس عراقچی، معاون وزير خارجه 
ايران تأكيد كرده كه ايران بدون برآورده شدن انتظاراتش 
در حوزه های اقتص�ادی، كامل ب�ه برج�ام برنمی گردد.

به گزارش فارس، هلگا اشميد، معاون مسئول سياست 
خارجی اتحاديه اروپا كه به هم��راه معاون وزير خارجه 
ايران رياس��ت نشس��ت كميسيون مش��ترک برجام را 
برعهده دارد، ديروز درباره اين نشست پيامی توئيتری 
منتش��ر كرد. اش��ميد در اين پيام درباره اين جلسه، از 
»بحث های حياتی« حاضران در كميس��يون مشترک 
به منظور حف��ظ برجام خبر داده اس��ت. معاون جوزپ 
بورل، مس��ئول سياس��ت خارجی اتحاديه اروپا در اين 
توئيت نوشت: »كميس��يون مش��ترک برجام در حال 
برگزاری اس��ت. بحث های حياتی با ش��ركت كنندگان 
درباره راه رو به جلو به منظور حفظ توافق ]هس��ته ای[ 
ايران در جريان است.«  سيد عباس عراقچی، معاون وزير 
خارجه ايران هم كه برای شركت در نشست كميسيون 
مشترک برجام در وين حضور دارد، در پايان اين نشست 
در جمع خبرنگاران به تشريح گفت وگوهای انجام شده 

پرداخت و گفت: »نشست كميس��يون مشترک برجام 
هر س��ه ماه يك بار برگزار می ش��ود و آخرين وضعيت 
اجرای برجام را هم در حوزه هسته ای و هم در حوزه رفع 
تحريم   ها بررس��ی می كند و اين روال از قبل از اجرايی 
شدن برجام تا االن در جريان بوده اس��ت.«  وی افزود: 
»موضوع اصلی در جلس��ه امروز بح��ث تأثيرات خروج 
امريكا و بازگش��ت تحريم  های امريكا علي��ه ايران بود 
كه در اين جلس��ه بررسی ش��د و اينكه چگونه می توان 
به نوعی منافع اقتصادی ايران را از برجام تأمين كرد.« 
معاون سياس��ی وزي��ر خارجه ايران خاطرنش��ان كرد: 
»همه اعضای باقيمانده در برجام در اين جلسه مجدداً 
بر اهميت برجام تأكيد كردند و اينك��ه اين توافق مهم 
بين المللی است و جنبه های امنيتی و اقتصادی دارد و 
بايد حفظ ش��ود و حمايت خود را مجدداً اعالم كردند و 
به ويژه حمايت خود را از ابتكاراتی كه موجب شود ايران 
از منافع اقتصادی ناش��ی از برجام بهره مند شود، اعالم 
كردن��د.«  وی گفت: »برجام از نوع��ی تعادل برخوردار 
شده كه متأسفانه تعادلی كه در س��طح پايين است. با 
بازگش��ت تحريم ها، انتظارات اقتصادی ايران برآورده 
نشد و در مقابل ايران تعهداتش را كاهش داد. با اين حال 
تالش كشورهای باقيمانده در برجام برای حفظ برجام 

ادامه دارد و جمهوری اسالمی ايران هم در هر جلسه و 
از جمله اين جلسه تأكيد كرده كه بدون برآورده شدن 
انتظارات ما در حوزه های اقتصادی بازگشت كامل ايران 

به برجام مقدور نيست.«
    باز هم تحريم

وزير خارجه امريكا از تحريم ۱۳ فرد و نهاد خارجی در 
چين، عراق، روس��يه و تركيه ذيل يك قانون مرتبط با 
ايران خبر داده است. مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا 
مدعی ش��ده اس��ت: »اياالت متحده ۱۳ نهاد و فرد در 
چين، عراق، س��وريه و تركيه را ذيل » قانون منع اشاعه 
برای كره شمالی، سوريه و ايران « تحت تحريم قرار داده 
اس��ت.«  در بيانيه پمپئو از يك فرد چينی، سه شركت 
مستقر در اين كشور و يك ش��ركت تركيه ای به عنوان 
حاميان برنامه موش��كی ايران نام برده شده است. او در 
ادامه مدعی شده اس��ت: »اعمال اين اقدامات بار ديگر 
تأكيد می كند كه برنامه موش��كی اي��ران كماكان جزو 
نگرانی های ما در زمينه اشاعه تسليحاتی است. اعمال 
اين تحريم   ها عليه ش��ركت های خارجی در راس��تای 
تالش  های ما برای استفاده از همه تدابير موجود جهت 
جلوگيری از دس��تيابی ايران به قابليت های موش��كی 

قرار دارد.«

رئيس كل بانك مركزی:
تورمزیر۲0درصددرسالآیندهدورازدسترسنیست

 در اوضاع پ��س از كرونای فض��ای مجازی، دعواي��ی هم بين 
غالمرضا صادقیان

  یادداشت سردبیر
طرفداران مبارزه با ويروس به روش علمی و مبارزه با آن با توّسل 
و توّكل درگرفته اس��ت كه عموماً  مبنا  هايی غلط و آشفته  دارد. 
معلوم است كه در دين اسالم،  با توّكل، پای اشتر را می بندند، فلذا اگر كسی به بهانه توّسل و 
توّكل، رعايت بهداشت فردی را به تمس��خر گرفت يا برعكس، به بهانه علمی بودن، توّسل و 
ت��وّكل را ب��ه تمس��خر گرف��ت، حداقل��ش اي��ن اس��ت ك��ه بح��ث او خ��ارج از بح��ث 

 

دينی است. 
در داستان ش��ير و نخچيران)حيوانات ش��كاری( در دفتر اول مثنوی، شير)طرفدار جهد و 
اكتساب( در احتجاج با نخچيران)طرفداران توّكل( اين حديث شريف را يادآور می شود: گفت 
آری گر توّكل رهبراست/ اين سبب هم سنت پيغمبراست/ گفت پيغامبر به آواز بلند/ با توّكل 

زانوی اشتر ببند/ رمز »الكاسب حبيب اهلل « شنو/از توّكل در سبب كاهل مشو. 
اما موالنا مشخصاً  در همان داس��تان اول مثنوی، وقتی طبيبان برای درمان كنيز شاه جمع 
می شوند، تأكيد می كند كه نتيجه اعتماد طبيبان درباری به علم و دانش خود بدون توّكل، 
مشخص ش��دن ناتوانی بش��ر بود. آنها به خاطر اينكه »ان ش��اء اهلل « نگفتند،  هرچه كردند، 

برعكس شد و خدا عجز انسان را به رخ ايشان كشيد. 
شه طبيبان جمع كرد از چّپ و راست/گفت جان هر دو در دست شماست

جان من سهل است جان جانم اوست/ دردمند و خسته ام درمانم اوست
هر كه درمان كرد مر جان مرا/ برد گنج و دّر و مرجان مرا

جمله گفتندش كه جانبازی كنيم/ فهم گرد آريم و انبازی كنيم
هر يكی از ما مسيح عالمی است/ هر الم را در كف ما مرهمی است
»گر خدا خواهد« نگفتند از بطر/ پس خدا بنمودشان عجز بشر

ترک »استثنا« مرادم قسوتی است/ نه همين گفتن كه عارض حالتی است
ای بسا ناورده استثنا بگفت/ جان او با جان استثناست جفت
هرچه كردند از عالج و از دوا/ گشت رنج افزون و حاجت ناروا

آن كنيزک از مرض چون موی شد/ چشم شه از اشك خون چون جوی شد
از قضا سركنگبين صفرا فزود/ روغن بادام خشكی می نمود

از هليله قبض شد اطالق رفت/ آب آتش را مدد شد همچو نفت
موالنا می گويد پزشكان از روی بطر)ناسپاسی و غرور( »گر خدا خواهد« )ان شاءاهلل( نگفتند 
و خدا عجز بشر را به آنها نشان داد. موالنا البته تأكيد می كند كه مرادش از ترک ان شاء اهلل،  
ترک از روی كفر و قساوت است نه فقط اينكه طبيبان اين عبارت را به زبان نياورده باشند، 

زيرا چه بسا كسی كه ان     شاء اهلل را به زبان نمی آورد، اما با جان آن را قبول دارد. 
]اس��تثنا در اينجا از آيه ۱۸ سوره قلم گرفته ش��ده كه می فرمايد: »وال يستثنون « يعنی »و 

ان شاءاهلل نگفتند«[
آن طبيبان هر يك خود را مسيح يك جهان می دانس��تند و با غرور می گفتند هر دردی در 

دست ما مرهمی دارد و به چيزی به نام خدا باور نداشتند، پس خدا بنمودشان عجز بشر!
پس نه »به اميدخدا نشستن بی عمل « و نه »عمل كردن بی اميد به خدا«.

رئيس ستاد اجرايی فرمان  حضرت امام)ره(    ایران
گفت: در حال حاضر در هر ش�يفت ۱۰۰ هزار 
بطری محلول و ۳۵ هزار ژل در حال توليد است و تا رفع نياز مردم ، توليد 

اين اقالم ادامه خواهد داشت. 
محمد مخب��ر رئيس س��تاد اجرايی فرمان ام��ام)ره( در مراس��م راه اندازی 
كال س��نتر با ۲۰۰۰ خط همزمان برای مش��اوره درخصوص ويروس كرونا 
از واردات ۵۰ ميليون ماس��ك، تغيير خ��ط توليدات دارويی ش��ركت های 
تحت مديريت س��تاد به توليد م��واد ض��د عفونی كننده و اع��زام تيم های 
كاروان س��المت ب��ه اس��تان های قم و گي��الن خب��ر داد و گف��ت: يكی از 
اقداماتی كه انجام شده، تغيير خط توليد هر س��ه كارخانه توليد دارو، البرز 
دارو و س��بحان اس��ت. وی افزود: در حال حاضر در هر ش��يفت ۱۰۰ هزار 
 بطری محلول و ۳۵ هزار ژل در حال توليد اس��ت و تا رفع ني��از مردم ادامه 

خواهد داشت. 
رئيس س��تاد اجرايی فرمان امام گفت: به توصيه وزير بهداشت ۵۰ ميليون 
ماس��ك را وارد می كنيم كه محموله اول آن روز پنج  شنبه )امروز( در تهران 

خواهد بود . 
مخبر ادامه داد: س��تاد اجراي��ی دخالت��ی در توزيع و ارزش��گذاری ندارد و 
 تنها مس��ئوليت واردات آن را دارد ك��ه در نهايت تحويل وزارت بهداش��ت 

خواهد شد. 
وی با بيان اينكه قرارداد توليد ۳/۵ ميليون ماس��ك N95  را كه مخصوص 
پزشكان است هم امضا كرديم، گفت: ظرف چند روز آينده كمبود بين توليد 

و نياز مردم مرتفع خواهد شد. 
رئيس س��تاد اجرايی از انعقاد قرارداد توليد يك ميليون دس��ت لباس برای 
پزشكان هم خبر داد كه ظرف چهار روز آينده اين لباس   ها در تهران تحويل 

وزارت بهداشت خواهد شد.  
وی با بيان اينكه شش كاروان سالمت به قم و چهار كاروان سالمت به گيالن 
با تمام تجهيزات مقابله با كرونا اعزام شدند، گفت: ۸۰ پزشك اين كاروان  ها 

را پشتيبانی می كنند. 
به گفته مخبر ، مش��اوره  ها و درمان های تله مديسين در دو شهر قم و گيالن 

در حال انجام است. 
وی با بيان اينكه راه اندازی دو كارخانه در تهران در دس��تور كار است، گفت 
كه اين دو كارخانه ماسك های N99  را توليد خواهد كرد و در نهايت تحويل 

مردم خواهيم داد. 
مخب��ر تأكي��د ك��رد: متعه��د خواهي��م ب��ود تا زم��ان رف��ع ني��از مردم 
 تولي��د كااله��ای مذك��ور را ادام��ه دهي��م ت��ا كمب��ودی در ب��ازار وجود 

نداشته باشد. 

يادداشت هاي امروز

فیفا و AFC چگونه روی ما حساس می شوند
فريدون حسن
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 سلحشور می خواست 
مسير درست برای سينما 

ترسيم كند
  بصي��ر سلحش��ور فرزن��د مرح��وم ف��رج اهلل سلحش��ور 
در گفت وگو با »جوان«: پدر مي گفت قبل از توليد س��ريال 
حضرت يوس��ف)ع( خدمت رهبر انقالب رسيديم، معظم له 
پيگير ساخت سريال حضرت موسي)ع( بودند و تأكيد داشتند 
كه هر چه زودتر اين كار صورت بگيرد.  امروزه مي توان با توليد 
يك اثر سينمايي نگرش و طرز فكر جوامع مختلف را تغيير داد 

يا اصالح كرد |  صفحه ۱6

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه 8 اسفند ۱۳98   -    ۳ رجب ۱44۱

سال بيست و دوم- شماره ۵878 - ۱6 صفحه
قيمت: ۱۰۰۰  تومان

صفحه 2

ی
اس

سی

ی
اع

تم
قرار دادن نام ايران در ليست سياه  اج

دیانگيزه سياسي دارد
صا

قت
ا

 بازار بورس 
بي توجه به ريسك ها مي تازد

   شاخص كل بازار سرمايه روزگذشته با ۵88۱ واحد صعود به رقم 
۵24 هزار و ۳94 واحد و شاخص كل با معيار هم وزن نيز با ۳هزار 

صعود به رقم ۱7۳ هزار و 944 واحد رسيده  است | صفحه 4

 زيرآبي ايرواني 
در تسهيالت پارك آبي

    به گفته نماينده دادستان، ارتباطات خانوادگي عباس ايرواني 
با برخي مديران و فاكتورسازي هاي وي باعث خروج ميليون ها دالر 

ارز از كشور شده است | صفحه ۳

سالروز شهادت امام هادی)ع( را تسليت می گوييم

بيانيه دولت درباره تصميم FATF در مورد ايران

 عراقچی:  خوشحالی از شيوع كرونا در ايران 
»شرم آور و غيرانسانی«  است 

چند ده بيمار مبتال به كرونا در تهران و قم
با بهبودي كامل از بيمارستان ترخيص شدند

كيت ايراني تشخيص كرونا هم توليد شد

خوشحالی  امریکایی 
از کرونا   در ایرا ن 

روحانی: کرونا  نباید
 به سالح دشمنان ما 

تبدیل شود
  امريكايي ه�ا و دش�منان ما در دو س�ال اخير، ب�ا تحريم و 
تبليغ شان همواره خواستند در ايران، توليد و فعاليت اقتصادي 
بخوابد و مردم در رنج قرار بگيرند. اين مسئله ويروس يك بهانه 
جديدي دست معاندين نشود كه كار، فعاليت و توليد را متوقف 

كند

صف 
ترخيص    كرونايي ها

خط تولید ماسک فیلتر دار در سازمان صنايع دفاعافتتاح خط تولید مواد ضد عفونی توسط ستاد اجرايی فرمان امام )ره( - محمد حسن ظريف منش - تسنیم
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