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سیاستی که ایران به رغم تهدید روستاهای مرزی 
کشور در جنگ قره باغ پی می گیرد؛

کنشگریِ 
بیطـرفانه

سياست 2

دور جدیــد درگیری های خونیــن میان جمهــوری آذربایجان و 
ارمنستان بر ســر قره باغ، از صبح ششــم مهرماه آغاز شد و به سرعت 

باال گرفت.
دامنه این منازعات که تلفات زیادی از جمله در میان غیرنظامیان 
به جا گذاشته، به ســرعت در حال سرایت به مناطق دیگر است. ارتش 
جمهوری آذربایجان دیروز اعالم کرد که کنترل هفت روستا را به دست 
گرفته است. در مقابل نیروهای ارمنی در قره باغ می گویند که موضع 
خود را در خط مقدم جنگ بهبود بخشیده اند. باران راکت و موشک بر 

سر مردم شهرهای دو طرف باریدن گرفته و 
طرفه آنکه شــهرهای مرزی ایران نیــز از این حمــالت در امان 

نمانده اند.
دیروز فرماندار خداآفرین در استان آذربایجان شرقی گفت که شنبه 
بیش از ۱۰ گلوله دیگر از منطقه جنگی قره باغ به مناطق غیرمسکونی 

در روستاهای قلی بیگلو و خلف بیگلو در این شهرستان اصابت کرد .
ولی امیری راد، اضافه کرد که این گلوله ها به محدوده غیرمسکونی 

اصابت کرده و خسارت جانی نداشته است.
روز جمعه نیز رســانه ها گزارش دادند که دســت کم ۲۰ خمپاره  
متعلق به طرف های درگیر منازعه قره باغ به نزدیکی روستاهای مرزی 
ایران برخورد کرده اســت. همچنین روز چهارشنبه تعدادی خمپاره  
به »مناطق مرزی و حاشیه رود ارس و روســتاهای مرزی شهرستان 

اصالندوز اصابت کرده بود که...

 پراید 6 ماهه معادل 31 ماه حقوق یک کارگر گران شد

 ارزان قیمت های الکچری در بازار خودرو
چرتکه 3

جهان 5

 گمانه زنی ها در مورد سرنوشت انتخابات پس از بستری شدن ترامپ باال گرفت 

 سورپرایز اکتبر؛ واکسن کرونا 
یا تحولات خاورمیانه؟

رئیس جمهور وزیر جدید صمت را مکلف 
کرد، زنجیره کامل تامین و توزیع شــامل 
تولید، صادرات و واردات کشــور، از مرحله 
ثبت سفارش تا توزیع کاال در فروشگاه ها را 
ایجاد و زمینه دسترسی همه مدیران، فعاالن 
اقتصادی و عموم مردم به این سامانه را فراهم 
کند، تا در هر لحظه همــه بتوانند از تمامی 
مراحل ورود، توزیع و میزان و موجودی کاال 

در کشور مطلع شوند.
به گزارش ایسنا، در یکصد و هفتادمین 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که 
صبح یکشــنبه به ریاســت حسن روحانی 
برگزار شد، پیرو مصوبات و مباحث جلسات 
گذشــته درخصوص ایجاد و فعال ســازی 
سامانه جامع اطالعات تجارت کشور، وزارت 
صمت از روند ایجاد این سامانه و فعالیت آن 

گزارشی ارائه کرد.
رئیس جمهــور ایــن ســامانه را مرکز 
اطالعات و مدیریت کاال و واردات و صادرات 
کشــور توصیف کرد و با تاکید بر نیاز مبرم 
اقتصاد کشور به آن و ضرورت تکمیل پوشش 
گسترده این سامانه افزود: فقدان انسجام و 
چند بخشــی بودن نظام گردش اطالعات 
زنجیره تامین، تولید و توزیع کاال در کشور 
دهه هــای متمادی اســتمرار داشــته که  

فعاالن، تولیدکنندگان و مدیران اقتصادی 
کشور را با کمبود اطالعات مدیریتی روبرو 
و زمینه را برای سوءاستفاده ها ایجاد کرده 
بود و به آرامش و امنیت روانی مردم در حوزه 

اقتصاد آسیب می زد.
رئیس جمهور با بیان اینکه این ســامانه 
باید بتواند تمامی حلقه های مسیر تامین و 
توزیع کاال را به یکدیگر متصل کند، گفت: 
این سامانه با ایجاد شفافیت، امکان مقابله 
موثرتر با فســاد و قاچــاق را فراهم خواهد 
کرد و یک اقدام بزرگ در حوزه ساماندهی 

اقتصاد محسوب می شود.
روحانی تصریح کرد: همه دســتگاه ها از 
جمله گمرک و بیمه موظف هستند اقدامات 
خود را  برای پیوستن کامل به این سامانه، به 

سرعت انجام دهند.
در ادامه جلســه و پس از گزارش رئیس 

بانک مرکزی از عملکرد ۱۰8 صادرکننده 
نمونه کشــور که در طول ســال گذشته به 
۱۰۰ درصد تعهد خود برای بازگرداندن ارز 
صادراتی به چرخه اقتصادی عمل کرده اند، 
مقرر شد مشوق هایی برای صادرکنندگان 

خوشنام در نظر گرفته شود.
رئیس جمهــور در این جلســه با تاکید 
بر این نکته که تجار و بازرگانان کشــور چه 
در شرایط جنگ اقتصادی و چه در شرایط 
عادی به هیچ وجه نباید در مســیر فعالیت 
خود درگیر موانع اداری شوند، گفت: در کنار 
رفع موانع و ایجاد ســهولت و سرعت برای 
فعالیت بازرگانان، دولــت وظیفه خود می 
داند برای آن دسته از صادرکنندگان خوش 
سابقه و متعهد کشور که در شرایط سخت 
اخیر عملکــرد موثر و مفیدی داشــته اند، 

مشوق هایی در نظر بگیرد.
روحانی دســتور داد ســازمان مالیاتی، 
نسبت به برگشــت مالیات بر ارزش افزوده 
صادرکنندگانی که تعهــدات خود را انجام 
می دهند حداکثر ظرف دو هفته اقدام کند.

در این جلسه مقرر شــد مالیات ارزش 
افزوده کلیه صادرکننــدگان با اعالم بانک 
مرکزی و به نسبت ایفای تعهد برگشت ارز 

صادراتی در مدت ۲ هفته برگردانده شود.

 رئیس جمهور در پیام تبریکی به شیخ نواف 
االحمد الجابر الصباح امیر جدید کویت، ابراز 
اطمینان کرد که در سایه استمرار راه و منش 
رهبری حکیمانه وی، همچون گذشته شاهد 
گســترش روزافزون مناســبات دوستانه و 
برادرانه میان دو کشور و توسعه ثبات و امنیت 

در منطقه خواهیم بود.
متن پیــام تبریک حســن روحانی به این 

شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
عالی جناب شیخ نواف االحمد الجابر 

الصباح
امیر دولت کویت

السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
با کمال خرســندی مقام امیری کشــور 
دوســت و برادر کویــت را بــه جناب عالی 

صمیمانه تبریک می گویم.
اطمینان دارم در سایه استمرار راه و منش 

رهبری حکیمانه آن جناب، همچون گذشته 
شاهد گسترش روزافزون مناسبات دوستانه و 
برادرانه میان دو کشور و توسعه ثبات و امنیت 

در منطقه خواهیم بود.
از خداوند متعــال، ســالمتی و موفقیت 
آن جنــاب و عزت و بهروزی مردم مســلمان 

کویت را مسألت دارم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسالمی ایران

خبر

خبر

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

تجار و بازرگانان به هیچ وجه نباید درگیر موانع اداری شوند

 پیام تبریک حسن روحانی به امیر جدید کویت 


