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گ�روه سیاس�ی:معاون اول ریی��س جمه��ور گفت :مردم ایران در س��ال های اخیر
متحمل فش��ارهای فراوانی ش��ده که ما ش��رمنده آنها هستیم .به گزارش اسکناس
به نقل از ایس��نا ،اس��حاق جهانگیری دیروز (سهش��نبه) در حاش��یه بازدید از مزرعه
ماهی س��رای کرج و نمایش��گاه دستاوردهای عشایری و کشاورزی استان البرز در
گفتوگ��و ب��ا خبرن��گاران ،مردم ایران را مردمی تمدن س��از توصیف کرد و افزود:
ملت ایران در تمدن جهانی نقش تعیین کننده ای دارند و...
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بررسی های «اسکناس» نشان می دهد؛

تیترهایمهم

امنیت تنگه هرمز در گرو اراده ایران
5

بهره برداری از منطقه یک آزاد راه
تهران – شمال در دستور کار

بیم و امیدهای حذف دالر 4200تومانی

گروه اقتصاد کالن :در ش��رایطی که گمانه زنیهای مختلفی
درباره حذف دالر  4200تومانی در واردات کاالهای اساسی
مطرح ش��ده اس��ت؛ همزمان این ایده از س��وی دولتی ها و
برخی کارشناس��ان عنوان ش��ده که از طریق افزایش نرخ ارز

برای واردات کاالهای اساسی به اقشار ضعیف یارانه پرداخت
شود .به گزارش «اسکناس» ،این در حالی است که بسیاری
از اقتصاددان��ان در نقط��ه مقابل معتقدند که پرداخت یارانه از
طریق باال رفتن قیمت کاالهای اساس��ی یک اش��تباه مهلک

گ�روه زیربنایی:مع��اون اول رئیسجمه��ور صب��ح
دیروز از روند پیش��رفت احداث پروژه ادامه آزاد راه
هم��ت تا ک��رج و اتصال آن به محور کرج -چالوس
بازدید کرد .به گزارش اسکناس به نقل از فارس،در
حاش��یه این بازدید وزیر راه و شهرس��ازی در جمع
خبرنگاران اظهار داشت :پروژه آزادراه همت تا کرج
برای اس��تانهای تهران ،البرز و اس��تانهای همجوار پروژهای گرهگش��ا است.
محمد اسالمی افزود :این پروژه ملی رشد مناسبی دارد و...

اس��ت و س��ودی برای اقشار ضعیف جامعه نخواهد داشت چرا
که افزایش تورم افسارگس��یخته عمال قش��ر فرودست جامعه
را تهدی��د خواه��د کرد .در همین رابطه،عبدالمجید ش��یخی
اقتصاددان؛ با اشاره به پیشنهاد...
صفحه 3

رئیس جمهور در جلسه ستاد مرکزی مبارزه
با قاچاق کاال و ارز تصریح کرد؛

مبارزه با قاچاق برای بهبود
شرایط تولید الزامی است
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افتتاح۴میلیارد و ۵۰۰میلیون
دالر طرح معدنی تا پایان سال

ن ارزی صورت خواهد گرفت
برخورد قاطع با متخلفا 
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در صورت تایید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان؛

سود و جریمه مضائف بدهکاران بانکی
حذف میشود
3

صفحه2

مصائب ارز  3نرخی برای واردات

در روزهای ابتدای افزایش
 ۳۶.۵درص��دی دس��تمزد
کارگ��ران امی��دوار بودیم
که ای��ن افزایش تاحدودی
مشکالتمعیشتیکارگران
را برطرف کند و به س��فر ه آنها رنگ بدهد ولی تاثیر
افزایش  ۴۰۰هزار تومانی حقوق زمانی بود که تورم
افسارگسیخته را شاهد نباشیم .اگر تورم ثابت میماند
و به این شکل با افزایش قیمتها به ویژه کاالهای
اساسی روبه رو نبودیم شاید مصوبه شورای عالی کار
برایبهبودوضع معیشتکارگرانقابللمسبودولی
متاسفانه از همان برج فروردین تورم سبقت گرفت و
افزایش حقوقها را خنثی کرد .با اشاره به نامگذاری
سال  ۱۳۹۸به عنوان سال رونق تولید باید اظهار کرد:
وقتیازتولیدحرفمیزنیمتولیدکنندهداخلیبایداین
قدرت را داشته باشد که مواد اولیهاش را به آسانی تهیه
و نیروی کارش را تامین کند تا کاالیش قابل عرضه
باش��د اما در ش��رایطی که اقتصاد دچار مشکل است
تولیدکننده هم تحت تاثیر قرار میگیرد و وقتی نتواند
مواد اولیه تولید را تامین کند کارگاه به رکود و تعطیلی
کشیدهمیشود،اجناسدرانبارهامیماندوناچاراست
یک��ی یک��ی عذر کارگران را خواهد .تاکید بر افزایش
قدرت خرید مردم به این دلیل است که هرچه قدرت
خریداقشارجامعهکهبخشاعظمیازآنهاراکارگرانو
کارمندانتشکیلمیدهندبیشترشود،کمکمیکند
کاالی تولید شده در داخل مصرف شود و همین امر
به رونق تولید منجر می شود اما از آن طرف باید تولید
داخل به لحاظ کیفی در سطحی باشد که هم قابلیت
رقابتبامحصوالتمش��ابهخارجیراداش��تهباشدو
هم جلوی ورود کاالهای وارداتی را ک ه عدهای از خدا
بیخبرواردمملکتمیکنند بگیرد.فروشندگانخرد
رادرافزایشقیمتهانبایدتاثیرگذارندانست؛طبعاپشت
پرده بازیگران اصلی ،آنهایی هستند که نرخ ها را در
بازار تعیین و جابه جا میکنند و مغازه دار خرد قدرت
فضا سازی و ایجاد جو روانی را ندارد .متولیان تنظیم
بازار و ستاد حمایت از مصرف کننده،سازمان تعزیرات
و بازرسی باید وارد عمل شوند و دستهایی را که بازار
را آش��فته جل��وه میدهند و م��ردم را حریص خریدن
میکنند قطع کنند .در پایان برخورد قاطع با دالالن را
باید خواستار شد و از دولت خواست تا همچون عرضه
گوشت تنظیم بازاری ،ساماندهی کاالهای اساسی و
مایحتاج ضروری مردم را همچون عرضه گوش��ت
تنظیم بازاری به نحو شایسته پیگیری کند.
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ازسویمعاونتبینالمللدفتر رهبر معظم انقالب اسالمی اعالم شد

سردار فدوی:

سپاه از هر زمان دیگری مقتدرتر است
گروه سیاسی:سردار علی فدوی جانشین فرمانده
کل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی در مراسم
تشییع شهید نقیبی در یگان ویژه صابرین گفت:
لباس سپاه مقدسترین لباسی است که در طول
تاریخ آن را میشناس��یم؛ زیرا هزاران ش��هید از
بهترین بندگان خدا با این لباس شهید شدند.
به گزارش تسنیم،وی افزود :چهل سال است سپاه
با همین لباس در حال پاسداری از انقالب است.
س��پاه مقتدر و س��رافراز بیش از هر زمانی بااقتدار
و س��رافراز اس��ت و هر روز که از انقالب میگذرد
انقالب اس�لامی س��رافرازتر میش��ود .جانشین
فرمانده کل سپاه ادامه داد :شهیدان خالصترین
وج��ود خ��ود را که جان آنهاس��ت تقدیم کردند؛
ای��ن وضعی��ت وصفناپذیری اس��ت که تا در آن

قرار نگیریم نمیتوان آن را وصف کرد .چهل سال
اقتدار و سرافرازی که بهوجود آمده بهبرکت خون
شهداست .سردار فدوی تصریح کرد :ما پاسداران
همچنان پای در رکاب انقالب هستیم و بهتبعیت

از امامان معصوم(ع) منتظر هس��تیم تا ش��هادت
نصیب ما هم ش��ود .اگر همه مس��تکبرین عالم
بخواهند به یک قدرت واحد تبدیل شوند و مقابل
ما قرار گیرند در هر صحنهای که بهوجود میآید
شکس��ت و حقارت و س��رافکندگی نصیب آنها
میشود زیرا ما به قدرت الهی وصل هستیم .وی
ادامه داد :رزمندگانی که چهل س��ال اس��ت پشت
سر امامین انقالب اسالمی راه درست را انتخاب
کردهاند و بر عهد و پیمانشان باقی ماندهاند به هیچ
وجه بر عهدشان خللی وارد نشده است .جانشین
فرمانده کل س��پاه تأکید کرد :این راهی اس��ت که
م��ا را ب��ه س��رانجام نیکی که خداون��د وعده داده
میرساند البته بهشرط آنکه بندگانش در راهی که
او وعده داده پابرجا و استوار باقی بمانند.

رسانه آلمانی تحلیل کرد؛

دستکمگرفتن قدرت ایران برای غرب گران تمام میشود
روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمان در مطلبی به مناقشات
اخیر بین ایران و آمریکا بهخصوص در منطقه خلیج فارس
پرداخته نوش��ت :در جهان دونالد ترامپ همه آنچه برای
خود او جدید است ،نو و تازه ارزیابی میشود ،از جمله (این
چیزهای جدید در دنیای ترامپ) سختترین تحریمهای
همه زمانها علیه ایران ،تمایل به تغییر نظام در ایران و
تش��کیل تنگاتنگترین ائتالفها با انگلیس برای ایجاد
یک نظم جدید در خاورمیانه اس��ت .نویس��نده این مطلب
در ادام��ه نوش��ت :اما اگر کس��ی دوران قب��ل از روی کار
آم��دن دونال��د ترامپ و جریانات مربوط به ایران و منطقه
را بهیاد آورد متوجه میشود که سختترین تحریمهای
تمام زمانها علیه ایران همچنین تحت ریاست جمهوری
سلف ترامپ یعنی “جورج دبلیو بوش” که ایران را بهعنوان
دولت شرور ارزیابی میکرد هم وجود داشته و برای تغییر
نظام در این کشور هم تالشها و حمایتهای گستردهای
وجود داش��ته اس��ت .در ادامه این مطلب آمده اس��ت که
ق��درت و برت��ری ایران به ای��ن برمیگردد که جمهوری
اسالمی ایران دههها است به این مسئله عادت کرده که
با تحریمهای بینالمللی زندگی کند .اینکه این تحریمها
دوباره بهخاطر توقیف یک نفتکش انگلیسی توسط ایران
تش��دید ش��ود مسئلهای است که کس��ی (در ایران) از آن
ابایی ندارد .مردم ایران تحت این تحریمها رنج میبرند و
ناراحت و عصبانی میشوند ،البته درباره چهکسی عصبانی
میشوند؟ ارزیابی نظام جمهوری اسالمی مبنی بر اینکه
تحریمها یک فرمی از تروریسم اقتصادی است موضوعی
است که اکثر ایرانیها به آن اعتقاد دارند .اینکه پیچ این

تحریمها کمی سفتتر شود به تغییر نظام و یا کوتاه آمدن
ایران در برنامههای هستهای منجر نمیشود .و نیز در این
مطلب آمده است :ترامپ ایرانیها و بهویژه مهارتهای
تاکتیکی و استراتژیک آنها را دستکم میگیرد .ایرانیها
در پانزده س��ال گذش��ته بدون اینکه مس��تقیم ًا جنگی را
هدایت کنند نفوذ خود در تمام منطقه را گسترش دادهاند.
نویس��نده با اش��اره به اینکه ایرانیها حاال دقیق ًا تحرکات
و اقدام��ات تحریکآمی��ز در تنگه هرم��ز را مدنظر دارند
همچنین نوش��ت :طبیعت ًا این شرایط ایجادشده میتواند
به انفجار منجر ش��ود .طرفهای درگیر در این مناقش��ات
میتوانند بهطور ناخواس��ته وارد یک جنگ ش��وند و شاید
حتی یک اتحاد در ناتو برای این منظور تشکیل شود ،اما
از دید ایران این یک خطر حسابشده است .در ادامه آمده
است :ترامپ نهتنها در خانه اکثریتی برای یک درگیری
نظام��ی را نمیتواند کس��ب کن��د ،بلکه او خود در عرصه
سیاس��ی هم همواره عکس این موضوع را میخواس��ته
و خواهان بازگش��ت نیروهای آمریکایی از عملیاتهای
جنگ��ی و پای��ان نقش آمریکا بهعنوان پلیس جهانی بوده
است .در انگلیس هم حمایت بسیار کمتری برای درگیری
نظامی وجود دارد و آنها درگیر مشکالت دیگری هستند.
نویسنده در بخش دیگری از این مطلب تصریح کرد که
تنشهای طوالنیمدت در چنین مس��یر تجاری شلوغی
(تنگه هرمز) اقتصاد جهانی را تهدید میکند .دس��تکم
گرفتن ایران و ناچیز ش��مردن آن خطایی اس��ت که در
نهایت برای همه گران تمام میشود .دو روز قبل نیز یک
روزنامه آلمانی در مطلبی با اشاره به چالشهای اخیر ایران

و غرب نوش��ته است :آنها استراتژی مقاومت حداکثری
را در برابر کمپین فش��ار حداکثری رئیسجمهور آمریکا
بهکار میبرند .روزنامه “زوددویچه سایتونگ” در مطلبی
به مناقشات بین تهران-لندن بر سر نفتکش توقیف شده
انگلیس��ی توس��ط ایران پرداخته و نوشت :توفیف کشتی
های انگلیسی باید برای آمریکا و اروپا این مسئله را آشکار
کند که ایران می تواند در صورتی که از صادرات نفت آن
جلوگیری به عمل آید آس��یب های گس��تردهای را ایجاد
کند .زوددویچه سایتونگ در ادامه نوشت :انگلیس همراه
با فرانسه و آلمان تالش می کند توافق هستهای با ایران
را نجات دهد و با وجود تحریم های یکجانبه آمریکا علیه
ایران برای تس��هیل تجارت قانونی با جمهوری اسالمی
ایران تالش می کند .اما ایران در حادثه توقیف نفتکش
خود توس��ط انگلیس این کش��ور را غالم حلق به گوش
آمریکا می داند .نویسنده در ادامه مناسبات هر دو کشور
را از نظر تاریخی تیره ارزیابی کرده و نوشت :بی اعتمادی
در مناسبات بین لندن-تهران به همان اندازه بی اعتمادی
در مناسبات واشنگتن –تهران است.

تشکررهبرمعظمانقالبازمردممتدینکشمیر

س��ومین مرحل��ه کمکهای ش��یعیان و م��ردم نیکوکار
هندوس��تان برای س��یلزدگان کش��ور ،به مبلغ  ۷۰هزار
دالر وجه نقد به همراه  ۱۵میلیون روپیه از سوی نماینده
مقام معظم رهبری در هندوس��تان به رئیس کمیته امداد
تحویل ش��د .به گزارش ایس��نا ،رابط نماینده مقام معظم
رهبری در هندوس��تان با حضور در کمیته امداد ،س��ومین
مرحله کمکهای شیعیان هندوستان برای مردم سیلزده
کشورمان را به این نهاد اهدا کرد .این بخش از کمکهای
شیعیان و مردم نیکوکار هندوستان برای سیلزدگان ایران
معادل  ۷۰هزار دالر وجه نقد به همراه  ۱۵میلیون روپیه،
طی چند روز گذش��ته به رئیس کمیته امداد تحویل ش��د.
س��یدپرویز فتاح در نامهای به حجتاالسالم والمسلمین
قمی،معاونارتباطاتوبینالمللدفترمقاممعظمرهبری،
ضمن تقدیر از این اقدام مردم نیکوکار هندوستان ،تاکید
کرد که این مبلغ همچون کمکهای پیشین ،صرف تامین
نیازها و مس��کن مددجویان س��اکن در مناطق س��یلزده
خواهد ش��د .گفتنی اس��ت شیعیان هندوستان پیش از این
در  ۲مرحله مبلغ سه میلیارد تومان به صورت نقدی و ۳۹

قطعه طال را با تحویل به کمیته امداد ،به سیلزدگان کشور
اختصاص دادنده بودند .این گزارش می افزاید :جمعی از
مسلمانان منطقه کشمیر با ارسال نامهای به رهبر معظم
انقالب با اظهار تأس��ف از حادثه س��یل در ایران ،عنوان
کردند :ما مردم و جوانان در شهرهای کشمیر هندوستان،
ضمن آرزوی سالمتی ،عزت و سربلندی برای رهبر معظم
ن وسیله به استحضار میرسانیم از
انقالب اس�لامی ،بدی 
حادثه تأسف برانگیز سیل اخیر در ایران که سبب ویرانی
و خسارت زیادی به مردم شریف ایران شد ،بسیار متأسف

هستیم و صمیمانه با همه حادثهدیدگان اظهار همدردی
میکنی��م .در ادام��ه ای��ن نامه ،به راهاندازی س��تادهای
جمعآوری کمک برای س��یلزدگان اش��اره و خاطرنشان
شدهاست:موسساتوسازمانهایمردمیوجوانانمنطقه،
پش��ت س��ر علما و روحانیون اقدام به راهاندازی ستادهای
جمعآوری کمک برای سیلزدگان ایران کردند و در حد
توان ،کمک های نقدی و غیرنقدی خود را اهدا کردند .در
این نامه همچنین تاکید شده است :مردم برخی از مناطق
علیرغم اینکه خود از س��طح اقتصادی پایینی برخوردار
هس��تند ،اما خالصانه عالوه بر اهدای مبالغ نقدی ،زمین
کش��اورزی ،احش��ام و دام خود را هدیه کردند و همچنین
بان��وان اق��دام به اهدای زی��ورآالت و جواهرات خود برای
کمک به س��یلزدگان ایران داش��تند که این اقدام مردم
منطقه ،برخاسته از ارادت قلبی به نظام جمهوری اسالمی
و مقام معظم رهبری بوده است .به دنبال وصول این نامه،
معاونت بینالملل دفتر رهبر معظم انقالب اسالمی مراتب
تشکر حضرت آیت اهلل خامنهای را از احساسات و عواطف
ارزشمند مردم متدین و مقاوم کشمیر ابالغ کرد.

تاگس اشپیگل بررسی کرد؛

ابزار محدود اروپا برای مهار راهبرد مقاومتی ایران

گروه سیاس�ی :یک روزنامه آلمانی نقش اروپا برای حل
مناقشات اخیر در منطقه خلیج فارس بین ایران و آمریکا را
سیاهیلشکریبیشندانستهوامکاناتایناتحادیهبرای
مهار مقاومت حداکثری ایران را بس��یار محدود ارزیابی
کرد .روزنامه "تاگس اشپیگل" آلمان در مطلبی نوشت:
اقدامات اخیر ایران در منطقه از جمله توقیف یک نفتکش
انگلیسی در تنگه هرمز موسوم به استینا امپرو فشارها بر
اروپا برای یافتن راهکاری به منظور خروج از این بحران
را افزایش می دهد .روز گذشته ویدئوهایی در رسانههای
اجتماعیپرچمجمهوریاسالمیرابردکلاینکشتیکه
به بندرعباس در خلیج فارس هدایت شده بود نشان می
دادند .عالوه بر این بلندگوها از عرشه این نفتکش برخی
مناجات های اسالمی را پخش می کردند .برخی کلیپ
ها هم نشان می دادند که  23خدمه این کشتی در آن نگه
داش��تهش��دهاند.همزمانمقاماتایرانازدستگیری17
جاس��وس آمریکایی در این کش��ور خبر دادهاند .بر اساس
اطالعات سازمانهای امنیتی در ایران این جاسوس ها
اتب��اع ایران��ی بودند که برخ��ی از آن ها به اعدام محکوم
شدهاند .این متهمان برای سازمان سیای آمریکا فعالیت
می کردند .دولت انگلیس روز دوشنبه در یک نشست ویژه
کابینهامنیتیدربارهشرایطوواکنشهایاحتمالیلندنبه
این اوضاع به بحث و بررسی پرداخت .به گفته وزیر دفاع
انگلیسبرخیگزینههادردستبررسیقراردارد.براساس

اطالعات رسانههای انگلیسی تشدید تحریم های مالی
علیه ایران از گزینههای احتمالی انگلیس است .انگلیس،
فرانس��ه و آلمان و همچنین اتحادیه اروپا این اقدام س��پاه
پاسداران انقالب اسالمی را محکوم کردهاند .کشورهای
اروپایی که می خواهند توافق هس��تهای با ایران را حفظ
ک��رده و از جن��گ بین ای��ران و آمریکا جلوگیری کنند به
دنبال راهکارهایی می گردند تا بتوانند ایران را به سمت
یک موضع به زعم خود متعادل تر حرکت دهند .اما امکان
نفوذ اروپایی ها در این باره محدود است .مکانیسم مالی
اینس��تکس که باید از مناس��بات تجاری بین ایران و اروپا
در برابر تحریمهای آمریکا حمایت کند به اعتقاد تهران
ناکافی بوده چرا که صادرات نفت ایران را پوش��ش نمی
دهد .تالش های میانجی گرانه به رهبری فرانس��ه هم
تا به حال نتیجه قابل توجهی را به دنبال نداش��ته اس��ت.
دخالت دادن روسیه و چین در این مسئله بهترین فرصت
برای اروپا به منظور تاثیر گذاری بر ایران اس��ت .مس��کو
مش��ارکت در سیس��تم مالی اینستکس را مد نظر داشته و
خواستارگسترشاینسیستمبهعرصهتجارتهاینفتی
با ایران است .چین هم که تا شروع تحریم های آمریکا
یکی از مهمترین خریداران نفت ایران بوده اس��ت اعزام
یک هیات برای نشس��تی در وین که هفته آینده درباره
آینده توافق هستهای برگزار می شود را در دست بررسی
قرار داده اس��ت .نویس��نده در ادامه نوش��ت :در غیر این

صورت اروپا به ندرت ابزار و راه کارهایی را در اختیار دارد
که بتواند تهران را به زعم خود به رویکرد تعادل حرکت
ده��دوی��اآنرامه��ارکردهوجلویاینکش��وررابگیرد.
هم��ه نیروه��ا و احزابی ک��ه در ایران بر لزوم یک رویکرد
س��ختگیرانه در قبال غرب فش��ار می آورند می دانند که
غرب می خواهد تحت هر شرایطی از تشدید تنش ها در
منطقه جلوگیری کند .نویسنده در ادامه نوشت :محافل
سیاسی ایران بر مقاومت حداکثری تاکید دارند و نیروهای
به اصطالح میانه رو در ایران هم وارد این دور ش��دهاند.
حامیان و مخالفان راهکار مذاکره با آمریکا در ایران البته
در این باره با هم اتفاق نظر دارند که مناقشات با آمریکا
تنها به صورت مس��تقیم با این ابرقدرت قابل حل اس��ت.
اروپا در این ش��رایط در بهترین حالت نقش یک س��یاهی
لشکر را ایفا می کند.

