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پیام تبریک مظفری به مناسبت فرا 
رسیدن ماه مهر و باز گشایی مدارس 

به نام خداوند لوح و قلم
فرا رسیدن ماه مهر فصل رویش دوباره اندیشه و 
امید بر تمامی فعاالن عرصه آموزش و پرورش و دانش 
آموزان عزیز میهن اسالمی به ویژه معلمان و دانش 

آموزان جزیره زیبای کیش فرخنده باد.
امیدوارم دانش آموزان ســاعی کیش با تالشی 
مضاعف آینده ای روشن تر را برای میهن اسالمی 

رقم زنند. 
آغاز مهر و تقارن آن با هفته دفاع مقدس فرصت 
ارزشمندی برای گرامیداشت مجاهدت و رشادت 
انسان های بلند همتی است که در مکتب آزادگی 
الفبای ایثار را به شایستگی آموختند. به ویژه دانش 
آموزان شهید و فعاالن عرصه فرهنگ که جان شیرین 
خویش را در طبق اخالص نهادند تا امروز نونهاالن، 
نوجوانان و جوانان ایران اسالمی در امنیت و آرامش 
به کسب علم پرداخته و برای فتح قله های عزت و 

افتخار و سر افرازی میهن خویش بکوشند.
با گرامیداشت این دو مناسبت ارزشمند، برای 
فرهنگیان پر تالش جزیره کیش که در جهت رشد 
و شکوفایی اســتعداد و توانمندی های کودکان و 
نوجوانان این جزیره از هیچ کوششی فرو گذار نمی 
کنند آرزوی ســالمت و توفیق ادامه خدمت دارم 
و امیدوارم دانش آموزان ســاعی کیش با تالشی 
مضاعف آینده ای روشن تر را برای میهن اسالمی 

رقم زنند.
       غالمحسین مظفری
         رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 

    
در شورای مشورتی سازمان مطرح شد 

تجلیل از نام  آوران جزیره کیش 

به مناسبت فرا رسیدن بیستم آبان »روز کیش« 
طی مراسمی نام آوران جزیره کیش معرفی و مورد 

تجلیل و قدردانی قرار خواهند گرفت 
به گزارش ایلنــا؛  به منظور ترغیب و تشــویق 
مشارکت وسیع همه اقشار جامعه، طرح تجلیل از 
نام آوران کیش در قالب اعطای »نشان مروارید« به 
شخصیت های برجسته علمی،فرهنگی، کارآفرین 
و اقتصادی جزیره کیش که منشا اتفاقات مهم برای 
جزیره کیش بوده اند اجرا و اهداء می شود. در جلسه 
شورای مشورتی سازمان منطقه آزاد کیش که پنج 
شنبه 28 شــهریور در ســالن اجتماعات معاونت 
اجتماعی و فرهنگی ســازمان برگزار شــد اعضاء 
درخصوص شاخص های انتخاب و نحوه برگزاری 
مراسم تجلیل از نام آوران کیش بحث و بررسی و بر 
بهره گیری از نظرات گروه های مرجع، انجمن ها و 
نهادهای مردمی و خصوصی در کیش جهت انتخاب 
نام آوران تا کید کردند. شخصیت  اجتماعی مناسب 
مورد قبول  آحاد مردم و اشتهار به  خدمت صادقانه 
به مردم از جمله شرایط عمومی مالک انتخاب نام 
آوران است و همچنین اختراع یا کشف مهم که منجر 
به تحول علمی شده باشد، نهاد سازی در حوزه علم 
و نگارش کتاب که در رشته خود مرجع شده باشد؛ 
از شــرایط اختصاصی مالک انتخاب نام آوران در 

حوزه علم است.
    

انتصاب سرپرست امور مالی 
و اداری اپراتور تلفن همراه 

جزیره کیش

عباسعلی نجاتی ســلیم به عنوان سرپرست 
امورمالی و اداری اپراتور تلفن همراه ســازمان 
منطقه آزاد کیش منصوب شد. به گزارش ایلنا؛ 
مسعود توفیقی، معاون توســعه مدیریت این 
سازمان طی حکمی عباسعلی نجاتی سلیم را به 
عنوان سرپرست امور مالی و اداری اپراتور تلفن 

همراه کیش ) تله کیش(  منصوب کرد.

اخبار کیش
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خزانــه داری آمریــکا در تحریم 
جدیــد بعــد از حملــه پهپــادی 
به تاسیســات نفتی آرامکــو که به 
کاهش ۵۰ درصــدی صادرات نفت 
عربستان منجر شــد، بانک مرکزی 
ایران را این بار بــه بهانه تأمین مالی 
تروریسم در فهرســت تحریم های 
ایاالت متحده قرار داد. اعالم فهرست 
جدید و تکــراری تحریم هــا بعد از 
محدودیت هایی که بر سیستم های 
سوئیفت و تبادالت مالی انجام شد، 
این بار با تشدید شرایط تحریمی با 
این باور انجام شــد که اقتصاد ایران 
در تنگنای بیشتری قرار گیرد. بانک 
مرکزی پیش تر نیز توســط وزارت 
خزانه داری آمریکا تحریم شده بود؛ 
اما این  بار نام این بانک به فهرســت 
تأمین مالی تروریســم اضافه شده 
اســت با این هدف که رفــع تحریم 
آن دشوارتر و عواقب همکاری با آن 

گسترده تر شود.
وزارت خزانــه داری آمریــکا با 
غیرقابل قبــول دانســتن حمله به 
تاسیسات نفتی شرکت آرامکو مدعی 
شده که با وضع تحریم های جدید، 
مکانیزم تأمین مالی ســپاه قدس و 

حزب اهلل را هدف قرار داده است.
در بیانیــه وزارت خزانــه داری 
آمریکا آمده اســت: »امــروز دفتر 
کنتــرل دارایی هــای خارجــی 
خزانــه داری با توجه بــه اختیارات 
خود درزمینه مقابلــه با تأمین مالی 

تروریســم تصمیــم گرفــت بانک 
مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی 
ایران و شرکت اعتماد تجارت پارس 
را تحت دستورالعمل شماره ۱۳22۴ 
به فهرســت حامیان مالی تروریسم 

اضافه کند«.
وزارت خزانــه داری آمریــکا 
همچنین مدعی شــد که شــرکت 
اعتمــاد تجــارت پــارس، برخی 
تراکنش های ارزی ایران را تسهیل 
کرده اســت و صندوق توسعه ملی 
ایران نیز یکــی از منابع تأمین مالی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی است.
از جمله تفاوت های تحریم جدید 
بانک مرکزی با تحریم های دور قبلی 
که پــس از خروج ترامــپ از برجام 
اعمال شد، این است که تحریم های 
جدید به بهانه تامین مالی تروریسم 
انجام شده است. بر این اساس، رفع 
تحریم هــای جدید بانــک مرکزی 
دشوارتر شــده و تهدیدات بیشتری 
متوجه موسسات مالی می شود که 
در آینده بخواهند بــا بانک مرکزی 

ایران همکاری کنند.
دور باطل تحریم ها

اعمــال ایــن تحریم هــا برای 
دومین بار در یک ســال گذشته در 
شــرایطی اجرایی شــد که ریچارد 
نفیو، سیاستمدار آمریکایی که خود 
معمار تحریم های دور گذشته علیه 
ایران بود اکنون می گوید که از نظر 
عملی این تحریم  جدید فشــاری را 
به فشــارهای موجود بر ایران اضافه 

نخواهد کرد.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی نیز طی یادداشتی در واکنش 
به اعمال تحریم های جدید می گوید: 
»این تحریم ها، مشت خالی آمریکا را 
نشان می دهد. اگر اینگونه اقدامات 
می توانست در پیشبرد خواسته های 
ظالمانه آن دولت موثر باشد، وضعیت 
اقتصادی کشور بســیار متفاوت با 
وضعیت فعلــی بــود. ناکامی های 
مکرر دولت آمریکا در یک ســال و 
اندی گذشته نشان می دهد که این 
تحریم ها بی اثرتر از هر زمان دیگری 
شــده اند و اقتصاد ایران، تاب آوری 
خود در مقابل تحریم ها را به همگان 

اثبات کرده است.«
رئیس کل بانــک مرکزی یادآور 
شده است: »موفقیت های اخیر بانک 
مرکزی و ثبات بازار نشــان می دهد 
که خوشــبختانه تجارت و مبادالت 
مالی کشور از راه هایی انجام می شود 
که از ســوی آمریکا غیرقابل تحریم 
است. خوشبختانه از دوره دور زدن 
تحریم ها بــه دوره تحریم ناپذیری 
تجارت خارجی عبور کرده ایم و وقت 
آن رسیده اســت که دولت آمریکا از 

واقعیت ها درس بگیرد.«
محمدجواد ظریــف؛ وزیر امور 
خارجه ایران نیز که خــود پیش از 
این مورد تحریم هــای آمریکا واقع 
شــده، تحریم بانک مرکزی را نشانه 
اســتیصال آمریکا دانســت و اعالم 
کرد: »آمریکایی ها هر تحریمی را که 
می توانستند علیه ایران انجام دادند. 
کاری که اکنون انجام می دهند، این 

اســت که بانک مرکــزی را که قباًل 
تحریم شــده بود با عنــوان دیگری 
تحریم می کننــد. می خواهند مانع 
رســیدن غذا و دارو به مــردم ایران 
شــوند و حتما این اقدام نقض همه 

تعهدات بین المللی است.«
ظریف این اقــدام آمریکا را نقض 
تمام تعهــدات بین المللــی نه تنها 
برجام بلکه نقض اصول شناخته شده 
بین المللــی در مصونیت بانک های 
مرکزی دانســت و گفــت: »وقتی 
یــک موسســه را چندیــن بــار با 
عناوین مختلف تحریــم می کنند، 
نشان دهنده آن اســت که آنچه فکر 
می کردند با سیاست فشار حداکثری 
می توانند در ظرف چنــد ماه مردم 
ایــران را به زانو درآورند، شکســت 

خورده است.«
ظریــف تصریــح کــرده کــه 
آمریکایی ها هرچه زودتر باید به این 
واقعیت اعتراف کنند و با یک روش 
آبرومندانــه به این سیاســت خود 

پایان دهند. اگــر همانطور که مقام 
معظم رهبری فرمودنــد توبه کنند 
و به میز مذاکــره بازگردند، حتماً به 
نتایج بهتری می رسند تا اینکه بانک 
مرکزی را دو یا چند بار تحریم کنند.
بی اثر بودن تحریم های جدید 

در سایه شبه سوییفت 
وزارت خارجه روسیه در کمتر از 
یک ساعت پس از اعالم تحریم های 
جدیــد توســط دونالــد ترامــپ، 
رئیس جمهور آمریکا بــه این اقدام 
واکنش نشــان داد. وزارت خارجه 
روسیه در واکنش به اقدام خصمانه 
آمریکا مبنی بر تحریم بانک مرکزی با 
نامشروع خواندن این تحریم ها عنوان 
کرد که با وجود تحریم ها به همکاری 

با بانک های ایرانی ادامه خواهد داد.
آمریــکا پس از خــروج از برجام 
در اردیبهشــت ۹۷، در آبــان ماه 
دسترسی نظام بانکی ایران به شبکه 
بانکی ســوئیفت را قطع کرد، اما در 
تازه ترین گام از ســناریوی جدید، 
بانک مرکــزی )بــرای دومین بار( 
و صندوق توســعه ملی ایــران را در 
فهرست تحریم های خود قرار داده 
و این در حالی اســت که دیپلماسی 
اقتصادی ایران در حال گســترش 
همکاری های بانکی و مالی دوجانبه 
در قالب شبه سوییفت با طرف های 

تجاری خود است.
بر ایــن اصــل انجــام مبادالت 
خارجی با تکیــه بر حــذف دالر و 
جایگزینــی ارزهــای ملــی در 
مبــادالت خارجــی، دسترســی 
به راه هــای جایگزین ســوئیفت و 
انعقاد پیمان هــای پولی دوجانبه از 
مهمترین اقدامــات بانکی برای دور 
زدن تحریم های آمریکا در ماه های 

اخیر به شمار می رود.
در این زمینه رئیــس کل بانک 
مرکــزی هفته گذشــته اعالم کرد 
ارتباط بانکی ایران و روسیه از طریق 
پیام رســان روســی و ســپام بانک 
مرکزی بدون نیاز به سوئیفت برقرار 

شده است.
سیگنال مثبت از رشد تجارت 

خارجی بدون نفت 
با وجود محدودیت های گسترده 
تحریم های آمریکایی علیه اقتصاد 
ایران، روند روبه رشد تجارت خارجی 
نشان می دهد که به رغم تنگناهای 
موجــود در راه نقل و انتقــال مالی 
و ارزی، فعــاالن حوزه صــادرات و 
واردات با اتخــاذ راهکارهای نوین 
مســیرهای جدیــد را بــرای بقای 
بازارهای داخلــی و تولید ملی پیدا 

می کنند.
رشــد ۳۰ درصــدی صــادرات 
غیرنفتی و بازگشت ارزهای حاصل 

از صادرات به چرخــه اقتصاد ایران، 
نشــان از ناکارآمدی تحریم ها دارد، 
چراکــه در ایــن میان بســیاری از 
کارشناسان به منطق تحریم ناپذیر 
سیاســت های جدید انتقــال ارزی 
بانک مرکزی اشــاره کــرده و عمال 
تحریم های جدید آمریکا علیه بانک 

مرکزی را بدون تاثیر می دانند.
رئیس کل بانک مرکزی در صفحه 
شــخصی خود در فضــای مجازی 
نوشته است که در ســه ماه نخست 
ســال جاری، بخــش غیرنفتی که 
بخش مولد اقتصاد است، حدود ۰.۴ 
درصد نســبت به مدت مشابه سال 
قبل رشد داشته است. هر چند این 
رشد کمتر از توان بالقوه است، ولی 
با توجه به رشد منفی سه فصل قبل 
از آن و در کنار شــروع کاهش تورم، 
امیدوار کننده است. این مهم در سایه 
بازگشت آرامش و ثبات نسبی بازار 
ارز و تخیله آثار شوک های خارجی 
ناشی از تحریم و فشــار حداکثری، 
تحقق یافته اســت. همتی جزئیاتی 
از این آمــار ارائه نکــرده، اما آنچه 
مشخص است، فعال ماندن اقتصاد 
غیرنفتی ایران در شــرایطی ایجاد 
شده است که فروش نفت با فشارهای 
بسیار گسترده مواجه شده و دولت 
ترامپ تمام توان خــود را بر کاهش 
درآمدهای نفتی و ارزی ایران به کار 

گرفته است. 
پیش بینی هــای ابتدایی دولت 
آمریکا در زمــان خــروج از برجام 
گویای این مســئله بود که  اقتصاد 
ایران ظــرف چند ماه تــوان مقابله 
خود در برابر شــرایط جدیــد را از 
دســت خواهد داد؛ اما با گذشــت 
حدود ۱۵ ماه از آن زمان، دیپلماسی 
اقتصادی ایــران نشــان داد که نه 
تنها خبــری از فروپاشــی و فاجعه 
اقتصادی نیست بلکه  امروز آمارهای 
 جدیــد از مثبــت شــدن نســبی 

شرایط حکایت دارند.

تحریم دوباره بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا؛ 

همتی:از»دورزدنتحریمها«بهدوره»تحریمناپذیری«ورودکردهایم

خزانه داری آمریکا در 
تحریم جدید، بانک مرکزی 

ایران را این  بار به بهانه تأمین 
مالی تروریسم در فهرست 
تحریم های ایاالت متحده 

قرار داد با این هدف که 
رفع تحریم آن دشوارتر 
و عواقب همکاری با آن 

گسترده تر شود

همتی: در سه ماه نخست 
سال جاری، بخش غیرنفتی 
که بخش مولد اقتصاد است، 

حدود ۰.۴ درصد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل رشد 

داشته که در کنار شروع 
کاهش تورم، امیدوار کننده 

است. این مهم در سایه 
ثبات نسبی بازار ارز، تخیله 

آثار شوک های خارجی 
ناشی از تحریم و فشار 

حداکثری است

گزارش ویژه

در نشســت خبری دکتر ســعید پورعلی به 
مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، برنامه های 

فرهنگی و هنری این حوزه تشریح شد. 
به گزارش ایلنا؛  در این نشست خبری که 
با حضور ســعید معاون فرهنگی و اجتماعی 
ســازمان ، مدیران زیر مجموعه این حوزه و 
اصحاب رسانه کیش امروز 2۴ شهریور برگزار 
شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
هشت سال دفاع مقدس و خانواده های معزز 
آنها، برنامه ریزی های انجام شده به مناسبت 
هفته دفاع مقدس مورد بحث و بررســی قرار 

گرفت.
معاون فرهنگــی و اجتماعی ســازمان 
منطقه آزاد کیش ضمن قدردانی از اصحاب 
رسانه برای پوشش خبری شایسته در تمامی 
رویداد های کیش گفت: به منظور گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس،تعــداد ۷ برنامه به همت 
معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان ، تعداد 

۷ برنامه توســط ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
کیش ، ۱۵ برنامه با همکاری موسسه ورزش 
و تفریحات سالم و برنامه های مفصلی در ۱2 
محور توسط صدا و سیمای کیش برگزار می 
شود. دکتر پورعلی در این نشست یاد و خاطره 
بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران و شهدا و 
رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در جنگ 
تحمیلی را گرامی داشــت و با درود به اروح پر 
فتوح تمامی شهدای دفاع مقدس، فرماندهان 
شهید،همسران و خانواده های آنها ، زنان فعال 
در جبهه های جنگ، همچنین جانبازان هشت 
سال جنگ تحمیلی به تشریح ابعاد مختلف 
این سال ها و همچنین برنامه های هفته دفاع 

مقدس پرداخت.
سعید پورعلی در خصوص ویژگی های دفاع 
مقدس و دالیل گرامیداشت  این هفته گفت: 
این حرکت عظیم ،حرکتی مردمی بود که با 
مسئولیت جمعی انجام شد و با توجه به اینکه 

دفاع ریشه در اصل، عزت، صالبت و اقتدار یک 
ملت دارد، مردم ما به اقتضا طبیعت انســانی 
و مســئولیت ملی، دینی و انقالبی موظف به 

دفاع بودند.
وی  با بیان اینکه مردمی بودن این حرکت 
یکی دیگــر از ویژگــی های دفــاع مقدس 
اســت گفت: در این حرکــت دفاعی، تمامی 
اقشــار جامعه،ارتش ،ســپاه و بسیج، دانش 
آموزان و دانشجویان، زنان و کارگران  حضور 
داشــتند  و در صــدر جریان مردمــی ، امام 
خمینی )ره(  که با صالبت خود توانست روحیه 
باال و اعتماد بــه نفس ملــی را تقویت کند و 
 شــاهد افتخار آفرینی مردم عزیز کشورمان 

در آن صحنه ها  بودیم.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه 
آزاد کیش افزود: معنویت مداری که یکی دیگر  
از ارکان مهم حضور مردم در این عرصه بوده 
است، توانست با استعانت از ذات مقدس الهی 

نیروی مضاعفی برای شرکت در این امر مهم 
بین مردم ایجاد کند که  حضور در آن استقامت 
و پایداری  مردم را در تمامی دوران محرومیت 
و جنگ رقم زد و این خود یک ویژگی بســیار 
با ارزش ســال های دفاع مقدس بــود که تا 
 به امــروز اثــرات آن در این شــرایط تحریم 

نمایان شده است.
پور علــی همچنین با اشــاره بــه اینکه 
شهادت طلبی عنصر مهمی در این دفاع ملی 
بودگفت: میــل به شــهادت و روحیه از جان 

گذشتگی در راه حفظ کشــور و وطن قدرت 
مضاعفی در جبهه های جنگ ایجاد کرد که در 
این زمینه باید به نکته ای بارز و برجسته توجه 
داشته باشیم و بدانیم که شجاعت فرماندهان 
جوان دوران دفاع مقدس که ســتادی پیش 
تاز و ایــن امر بودند، ظرفیت بــی بدیل دفاع 
مقدس به شمار می آید و با اخالق مداری آنها و 
رعایت مسائل دینی و شرعی که در سال های 
دفاع مقدس مد نظر قرار گرفته بود، مروت و 

جوانمردی را آشکار کرد.

در یک نشست خبری اعالم شد:

برنامه های فرهنگی و هنری کیش در  هفته دفاع مقدس


