
 همتی خبر داد:

دستور رهبر انقالب به بانک مرکزی برای تقویت ارزش پول ملی

 شکست آمریکا دیگر رویا نیست

سبحانی نیا:
مسئوالن پاسخگوی مطالبات مردم باشند

یک نماینده سابق مجلس گفت: دولت اگر می خواهد به اقشار کم درآمد 
توجه داشته باشد و با بسته های حمایتی از آنان پشتیبانی کند، نباید دراین 

کار تاخیر داشته باشد.
حسن سبحانی نیا در گفت وگو با ایسنا ،در پاسخ به این پرسش که اولویت های 
کشور در شرایط تحریم چه باید باشد؟ اظهار کرد: کشور ما در شرایطی قرار دارد که  
نظام استکباری تحریم های فشرده ای را اعمال کرده و می خواهند فشارهای شان را 
بیشتر هم بکنند، براین اساس  در مرحله اول اولویت ما باید این باشد که وحدت مان 
را حفظ کنیم. وی افزود:  در چنین شرایطی مسئوالن کشوری هم باید پاسخگو 
باشند و با حضور در رسانه های عمومی به بیان ضعف ها و قوت ها بپردازند. به خصوص 
که در این شرایط باید به سمتی برویم که مسئوالن بتوانند تالش و کوشش بیشتری 

برای استفاده از ظرفیت های داخلی و اقتصاد مقاومتی داشته باشند.

وی با بیان این که »مردم برخالف کمبودها سعی می کنند، شرایط فعلی را تحمل 
کنند«، اظهار کرد: این موضوع درست است اما باید توجه داشته باشیم که وقتی 
مردم تحت فشار مالی و گرانی ها قرار می گیرند،کمبودها سبب می شود که به جامعه 

فشار آید که در این شرایط مسئوالن باید درک شان از مطالبات عمومی باال باشد.
این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: دولت هم اگر می خواهد به اقشار کم درآمد 
توجه داشته باشد و با بسته های حمایتی از آنان پشتیبانی کند، نباید دراین کار 
تاخیر داشته باشد؛ چراکه به هر حال در شرایط فعلی برخی از اقشار کم درآمد 

آسیب های جدی می بینند.
وی در پایان گفت: دهک های اول تا چهارم باید توسط مسئوالن از حمایت های 
فراوان برخودار شوند تا بتوانیم از شرایط تحریم عبور کنیم مسئوالن هم باید تالش 

کنند اعتماد مردم به حرف هایشان جلب شود.
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صفحه 8

 خط بطالن
بر اتهام بی غیرتی

پس از صعود به جام جهانی بسکتبال
صفحه 6

 بازی های خارجی قاچاق، صنعت بازی 
در کشور را نابود می کند

دبیر جشنواره بازی سازان مستقل ایران:

احتمال تبانی ترامپ و پوتین باال گرفت
آیا پایان دونالد ترامپ فرا رسیده است؟

اطالعات جدیدی که افشا شده، به طور مستقیم مسئله تبانی را نشان 
می دهد. روابط ترامپ با روسیه صریحا جنبه سیاسی داشته است. گفته 
می شود که کوهن پیشنهاد داده که در برج آینده ترامپ در مسکو یک 
آپارتمان الکچری ۵۰ میلیون دالری به پوتین داده شود. اگر این امر درست 

باشد، ترامپ و شرکتش ممکن است با خطر قابل توجهی مواجه شوند.
فرارو- رابرت مولر، مسئول تحقیقات در پرونده احتمال مداخله روسیه 

در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱6 آمریکا، جزئیات جدیدی درباره ارتباط 
افراد نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با دولت روسیه افشا 
کرده است. افشاگری های مولر بار دیگر گمانه زنی ها درباره احتمال پایان 
تراپ را احیا کرده است. به گزارش فرارو، روز جمعه، برای ترامپ روز بدی 
بود. مولر از »تبانی« تیم ترامپ با روسیه شواهد جدیدی ارائه کرد. طبق 
افشاگری های مولر، در اوایل نوامبر ۲۰۱۵، یک شهروند روسی که با کاخ 

کرملین روابط داشت، به مایکل کوهن، وکیل شخصی ترامپ، گفته که او 
می تواند از ارتباطات دولت روسیه برای کمک به طرح های تجاری و سیاسی 
ترامپ استفاده کند. این رابطه بین یک دستیار ارشد ترامپ و شهروند 
روسی، جدیدترین نمونه از ده ها رابطه است که پس از انتخابات نوامبر ۲۰۱6 

افشا شده است.

زنگنهچانهمیزند،مدعیانطعنهمیزنند!
در پی مذاکره با اعضای اوپک
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نظام پرداخت از دردسر پول خرد رها می شود؟اینجا کسی جواب مثبت نمی خواهد!
تحمیل هزینه های زیاد برای شبکه پولی کشورروزگار غریب معتادان در پاتوق »هرندی«

 هشدار رییس جمهور
به تحریم کنندگان ایران

 دومین کنفرانس مقابله با تروریسم
در تهران

نباید توانایی  ایران 
در مبارزه با مواد 
مخدر و تروریسم 

ضربه ببیند

الریجانی: رفتار 
ترامپ نظامات 
حقوق بشر را له 

کرده است
صفحه ۲ صفحه ۲

 رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دیدار اخیر خود 
با رهبر معظم انقالب اسالمی از دستور ایشان به این 
بانک برای تقویت هرچه بیشتر ارزش پول ملی و نیز 

رعایت استقالل بانک مرکزی خبر داد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از بانک مرکزی، »عبدالناصر 
همتی« در جلسه دوره ای با مدیران عامل بانک ها تاکید 
کرد: بانک مرکزی و نظام بانکی تمام توان مدیریتی و 
کارشناسی خود را برای تحقق منویات رهبر انقالب به 

کار می بندد.
جمهوری  رئیس  تاکید  به  اشاره  با  همچنین  وی 
تامین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد  درخصوص 
نیاز تولید از مدیران عامل بانک ها خواست تسهیالت برای 
سرمایه در گردش تولید را در اولویت قرار دهند و برای 
پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی که بهره وری 

دارند، سازوکارهایی تعیین کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار با تشریح اهمیت تولید و 
اشتغال و ضرورت توجه ویژه به آن، از مدیران عامل بانک ها 
خواست برنامه ریزی های مقتضی در این باره انجام دهند 
و در صورت نیاز به کمک و مساعدت بانک مرکزی اعالم 

کنند.
و  کارت خوان  دستگاه های  ساماندهی  درباره  وی 
چک های تضمینی بر کنترل و نظارت بیشتر تاکید کرد 
و گفت: بانک ها بر شرکت های پرداخت )PSP( نظارت 
داشته باشند و در صورت رعایت نکردن ضوابط نظارتی 
بانک مرکزی توسط این شرکت ها، مجوز آنها مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت.
وی در این جلسه ضمن تشریح برخی جزئیات الیحه 
بودجه سال آینده، تاکید کرد: بودجه ای متناسب با شرایط 

ویژه اقتصادی برای سال 1398 تدوین شده و ان شااله 
شرایط مناسبی در پیش خواهیم داشت.

رئیس کل بانک مرکزی با یادآوری برنامه بانک مرکزی 
برای اجرای عملیات بازار باز با هدف مدیریت سیاست های 
پولی و سود بانکی، پیش بینی های انجام شده در قانون 
بودجه سال 1398 برای تحقق این برنامه را برای مدیران 

عامل بانک های دولتی و خصوصی تشریح کرد.
اعالم  ضمن  جلسه  این  در  نیز  بانک ها  مدیران 
آمادگی برای حمایت از واحدهای تولیدی تاکید کردند 
که ضرورت دارد واحدهای صنعتی نیازمند شناسایی 
شوند و خواستار ارتقای بهره وری و نظام های مدیریتی 
منابع  از  بهینه  بهره برداری  برای  تولیدی  واحدهای 
منابع  انحراف  از  تا  شدند.  اختیارشان  در  سرمایه ای 

جلوگیری شود.

قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای محکوم کردن حماس 
در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که نتوانست دو سوم 
آرای الزم را به نفع رژیم صهیونیستی کسب کند، از سوی 
فلسطینی ها یک پیروزی آشکار تلقی شد و نشان داد 

شکست آمریکا دیگر یک رویا نیست.

]شکست آمریکا دیگر رویا نیست[

این قطعنامه پنجشنبه گذشته به رای مجمع عمومی 
گذاشته شد که 86 رای موافق ، 58 رای مخالف و 33 رای 
ممتنع داشت و به دلیل آنکه نتوانست 118 رای الزم را 

کسب کند، از دستور کار خارج شد.
حماس و جهاد اسالمی به این ناکامی آمریکایی ها به 
سرعت واکنش نشان دادند و طی بیانیه هایی از این واقعه 
به عنوان یک حرکت روبه جلو از سوی جامعه جهانی 
یاد کردند ؛ جهانی که حاال واقعیات را خوب درک کرده 

است و برغم فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی، حاضر 
نیست به سیاست های یکجانبه گرایانه، ظالمانه و متکبرانه 

واشنگتن تن دهد.
این رویداد که نشان از افول قدرت آمریکا و تضعیف 
نفوذ این کشور در جامعه جهانی دارد، به فوریت در سطح 
رسانه های بین المللی و بویژه منطقه بازتاب یافت تا ملت 
های خاورمیانه شاهد فرو ریختن ابهت ابرقدرت 100 سال 

اخیر جهان باشند.
قدرت آمریکا به واقع از اواخر قرن بیستم روبه افول 
گذاشته است، اما با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید و 
رفتارهای عصبی و کنترل نشده وی در قامت یک رئیس 
جمهور ، نه تنها فاصله و شکاف آمریکا و متحدانش را دو 
چندان کرد، بلکه ضعف های این ابر قدرت پیر و فرتوت 

را به نمایش گذاشت.
پاسخ منفی کشورهای اروپایی، چین و روسیه به آمریکا 
در ارتباط با برجام و مقاومت در برابر تحریم های یکجانبه 

علیه ایران، جنگ تجاری با چین و همچنین مخالفت 
کشورهای جهان با بیشتر تصمیمات ترامپ از جمله خروج 
از پیمان ها و معاهدات بین المللی، از آمریکا یک کشور 

منزوی تصویر کرده است.
نقش کشورهای اروپایی و آسیایی در شکست اخیر 
آمریکایی ها در سازمان ملل در محکوم کردن حماس ، 
از سوی ناظران، موثر ارزیابی شده است که این امر نشان 
می دهد جهان هر چه بیشتر به سمت واقع گرایی حرکت 
می کند و دیگر حاضر به تبعیت بی چون و چرا از مافیای 

قدرت جهانی نیست.
آمریکایی ها پیش از آغاز رای گیری درباره این قطعنامه 
به نفع رژیم اسرائیل، آنقدر به خود اطمینان داشتند که 
نیکی هیلی نماینده مستعفی آمریکا در سازمان ملل  که 
آخرین روزهای کاری اش را در سازمان ملل سپری می 
کند- گفته بود امروز می تواند برای سازمان ملل یک روز 

تاریخی باشد.


