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صفحه2

حمایت تمامقد دولت از سیاهنمایان ایران؛

معافیت مالیاتی س��لبریتیها انتقاد بس��یاری از
مردم را در پی داشته است؛ اما تجربه نشان داده
که حمایت از این قش��ر در زمان انتخابات برای
دولت و جریان اصالحطلب اهمیت...
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«نجمه پالره»؛

سومین کتاب
از لشکر
«زینبیون»
صفحه6

 ۵۷۰میلیارد تومان اعتبار بابت سیستمهای
گرمایشی در استانها توزیع شد ؛

جمعآوری ۲۵هزار بخاری
نفتی از مدارس

گروه اجتماعی  :رییس سازمان نوسازی ،توسعه و
تجهیز مدارس کشور از جمعآوری  ۲۵هزار بخاری
نفتی از مدارس خبر داد« .مهراهلل رخش��انیمهر»
معاون وزیر آموزش و پرورش و...
صفحه5

در دوره زنگنه حتی یک
پروژهبهینهسازیپاالیشگاه
هم اجرا نشد

خسارت  ۱۰۸۰میلیارد تومانی محصول بیتدبیریهای ادامهدار دولت روحانی ؛

تعللوزارتارتباطات
در راهاندازی شبکه ملی اطالعات
خسارتمیلیاردیبهکشورزد
معاون دانشگاه آزاد :شبکه ملی اطالعات پاسخگوی بسیاری از نیازهای کشور است
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سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

بیانیههای اروپا برای فرار از پاسخگویی نسبت به عدم پایبندی به برجام است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست مجلس گفت:
هدف از برداش��تن گامهای کاهش هس��تهای این بود که
غربیه��ا به تعهدات خود عمل کنند ،اما غربیها بعد از هر
گام به جای اینکه به افکار عمومی جهان پاسخ دهند که چرا
به تعهداتشان در قبال برجام عمل نکردند ،دست به صدور
بیانیه میزنند .سید حسین نقوی حسینی در گفتوگو با خانه
ملت ،به بیانیه سه کشور اروپایی انگلیس ،فرانسه و آلمان
در رابطه با آنچه «نقض توافق هس��تهای از سوی ایران»
مینامند اشاره کرد و گفت :ایران گامهای کاهش تعهدات
هس��تهای را بعد از عدم تعهدات برجامی از طرف غربیها
در دس��تور کار خود قرار داد .وی در ادام��ه افزود :هدف از
برداش��تن این گامها این بود که غربیها به تعهدات خود

عمل کنند ،اما غربیها بعد از هر گام به جای اینکه بیایند
به افکار عمومی جهان پاسخ دهند که چرا به تعهداتشان
در قبال برجام عمل نکردند دست به صدور بیانیه میزنند
و از ای��ران میخواهند ک��ه گامهای کاهش تعهدات خود
را برندارد .سخنگوی کمیسیسون امنیت ملی مجلس به
صحبتهای اروپاییها در رابطه با گامهای کاهش تعهدات
هستهای اشاره و اظهار کرد :اروپاییها اعالم میکنند که
اگر ایران گامهای کاهش تعهدات هستهای را بردارد برجام
دچار مشکل میش��ود ،اما اینها بدانند که اگرمیخواهند
برجام دچار مشکل نشود باید به تعهدات خود عمل کنند.
نماین��ده مردم ورامین در ادامه افزود :ما این گامها را برای
چه چیزی برمیداری��م ،برای اینکه اروپاییها به تعهدات

خ��ود عمل کنند و قطعا اگر اینها به برجام عمل کنند ما
گامهای کاهش تعهدات هسته ای را مقداری تغییر خواهیم
داد ،متاسفانه اروپاییها به تعهدات خود عمل نمیکنند و
فقط دست به صدور بیانیه می زنند .این نماینده مردم در
مجلس دهم تصریح کرد :اروپاییها در دو س��ال گذشته
اثبات کردند که منهای آمریکا نمیتوانند تصمیم بگیرند
و ای��ن ادعاه��ا که اروپا مس��تقل از آمریکا عمل میکند،
واقعا ادعایی بیش نیست؛ چرا که در عمل اقدامی صورت
نمیگیرد و البته ناگفته نماند که مبادالت تجاری اروپا با با
آمریکا زیاد است و کل اروپا  15میلیارد دالر تبادل تجاری
ب��ا ایران دارد و هیچگاه  470میلیارد دالر تبادل تجاری با
آمریکا را به پای ایران نمیسوزاند.

بلومبرگ :کشورهای عربی در حال دور شدن از راهبرد ترامپ علیه ایران هستند

پایگاه اینترنتی بلومبرگ نوشت کشورهای عربی حاشیه
خلیج فارس که از حمایت آمریکا دلسرد شدهاند ،به دنبال
راهی برای گشایش هر چه بیشتر روابط با ایران هستند.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،پای��گاه اینترنتی
آمریکایی بلومبرگ در گزارش��ی نوش��ت :ب��ا حضور در
تورنمنت فوتبالی ،برقراری پرواز مس��تقیم ،نشستهای
پنهان��ی و وعده آزاد کردن اس��رای جنگی ،در واقع یک
دیپلماس��ی در حال رخ دادن است زیرا کشورهای عربی
حاشیه خلیج فارس در حال دور شدن از راهبرد رویارویی
مورد نظر ترامپ علیه ایران هستند .میتوان نشانهها در
اینباره را در همه جا پیدا کرد .هفته گذشته ،تیمهای ملی
فوتبال عربستان سعودی ،امارات عربی متحده و بحرین
پس از تصمیم دقیقه نودی ،نخس��تین بازیهای خود را
در جام خلیج فارس  ۲۰۱۹در قطر برگزار کردند که این

اقدام ظاهرا یک گشایش در جدال  ۳۰ماههای محسوب
میش��ود .بلومبرگ افزود :در همین حال ,ائتالف تحت
رهبری عربس��تان سعودی که از س��ال  ۲۰۱۵در یمن
در حال جنگیدن با شورش��یان حوثی (جنبش انصاراهلل)
تحت حمایت ایران بوده ،اقدام به آزاد کردن حوثیهای
زندان��ی (نیروهای انصاراهلل) کرده اس��ت؛ زیرا تالشها
برای پایان دادن به این درگیریها ش��دت یافته اس��ت.
در ادامه این مطلب آمده اس��ت :رژیمهای س��لطنتی در
حاش��یه خلیج فارس به س��بب نگرانی از چشمانداز یک
جنگ فاجعهبار با ایران در بحبوحه یک بازنگری راهبردی
در رویکردهایش��ان قرار دارند .امارات عربی متحده -که
الگوی اقتص��ادی اش به صورت فزایندهای به ارتباطات
بینالمللیاش متکی اس��ت -سریعا به این نتیجه رسید
که با تش��دید تنشهای نظامی بی��ش از دیگران بازنده

خواه��د بود .این کش��ور در پایان فصل تابس��تان -که
طی آن نفتکشها هدف ق��رار گرفتند و یک هواپیمای
بدون سرنشین آمریکایی در خلیج فارس سرنگون شد و
آمریکا واکنش خاصی به این موضوع نشان نداد -بیشتر
س��ربازان خود را از یمن خارج ک��رد .در حالی که فاجعه
انسانی ناشی از جنگ یمن سبب شد عربستان سعودی
در کان��ون انتقادات قرار گیرد ،حمله به تأسیس��ات نفتی
عربستان سعودی -که سبب نصف شدن تولید نفت خام
این کش��ور شد -سبب ایجاد خطراتی برای ریاض شد و
نشان داد که ترامپ برای نجات همپیمانانش کاری انجام
نخواهد داد .دیوید رابرتز ،اس��تادیار در کینگز کالج لندن،
که بررسیهایی در ارتباط با خلیج فارس انجام داده است،
در سخنانی گفت« :این حمالت سبب از بین رفتن همه
توهمات در ارتباط با این چتر امنیتی جادویی شد».

ث اخیر بکند
رئیس قوه قضائیه :دولت فکری برای خسارتهای حواد 

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت شنیدن خواسته
و انتقاد مردم و همچنین برخ��ورد عادالنه و قانونی با
اش��رار و مخالن امنیت در جریان حوادث اخیر ،گفت:
خسارتها باید جبران شود .به گزارش «عصر ایرانیان»
به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه ،آیت اهلل
سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با
اش��اره به حوادث پس از اجرای طرح مدیریت مصرف
س��وخت در کشور تصریح کرد :نسبت به اجرای طرح
اش��کاالت و انتقاداتی وجود دارد که از جمله آن ،عدم
اقناع افکار عمومی و ایجاد اجماع نخبگانی است .این
ایرادات ،موجب اعتراض مردم ش��د که این اعتراض و
خواست را باید شنید .رئیس قوه قضاییه ادامه داد :اشرار
و دش��منان خارجی بر موج انتقادات و اعتراضات بحق
مردم سوار ش��دند و تصور کردند با سوءاستفاده از این

فضا میتوانند به اهداف خود نائل شوند .بر این اساس
اقدام به شرارت ،ناامنی ،ایجاد نگرانی برای مردم و وارد
آوردن خس��ارتهایی به ام��وال عمومی و خصوصی
کردن��د که البته بحمداهلل با حض��ور معنادار و به موقع
م��ردم تحت رهنمودهای زمان شناس��انه مقام معظم
رهبری ،توطئههای آنها خنثی و امنیت کشور تضمین
شد .آیت اهلل رئیسی با تاکید بر ضرورت شنیدن سخن
مردم در مقام عمل و اجرا ،به موضوع نظارت بر بازار و
قیمتها اشاره کرد و افزود :مساله بازار و قیمت کاالها و
خدمات بویژه برای اقشار کم در آمد از مسائل بسیار مهم
است .بر همین اساس ،نظارت سازمانها و دستگاههای
مس��ئول بر بازار و قیمتها ضروری اس��ت و باید بازار
را از دست س��وداگران و سودجویان حفظ کرد .رئیس
قوه قضاییه درباره خسارت دیدگان این حوادث نیز تاکید

کرد :از خس��ارتهای جانی و مالی خس��ارت دیدگان
نمیتوان گذشت .ما معتقدیم از نظر حقوقی باید نسبت
به این خسارات مدعی بود و درخواست ما از مسئوالن
بویژه دولت این اس��ت که نسبت به جبران خسارتها
فکر و اقدام کنند .همکاران ما نیز این موضوع را دنبال
کنند ،زیرا نس��بت به حقوق مردم باید حساسیت وجود
داشته باشد و خسارت دیدگان مطمئن باشند که مورد
حمایت قانون قرار دارند .وی با بیان اینکه امروز مساله
معیشت مردم در اولویت قرار دارد ،موضوع اقناع افکار
عمومی در اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت را مورد
اشاره قرار داد و اظهار کرد :گرچه این اقدام باید پیش از
اجرای طرح صورت میگرفت ،اما همچنان ضرورت آن
باقی است و موضوع باید توسط کارشناسان ،نخبگان و
صاحبنظران به درستی تبیین شود.

اقتصاد مقاومتی بومی؛راهکار
ایجاد اشتغال پایدار منطقهای

روزنامهصبحايران

معافیتمالیاتی
سلبریتیهایاجارهای!

یادداشت

در تمامی برهههای زمانی اشتغال بهعنوان
یکی از مهمترین آرزوهای دوران کودکی و
اصلیترین خواسته در دوران جوانی مطرح
بوده است هر کس برای رسیدن به آن از
راهی واردشده و بهنوعی تالش میکند تا
بتواند آینده خود را تأمین کرده و قدمی مثبت
برای کشورش بردارد.اقتصاد مقاومتی یک
مجموعه کامل است که بایستی به همه
ابعاد آن توجه شود تا به آن نتیجه مطلوب
و اثربخش به دستیافت.برای جلوگیری
از توقف پیشرفت و توس��عه کشور ،الزم
است الگوی اقتصادی متناسب با شرایط
و به هنگام تری در کشور حاکم باشد که
این الگو اقتصاد مقاومتی اس��ت .اقتصاد
مقاومتی درواقع تشخیص حوزههای فشار
و نقاط ضعف و تالش برای کنترل و بیاثر
کردن آنها و تبدیل تهدیدها و تحریمها
به فرصتهای سازنده و رشد دهنده است.
یکی از اصلیترین ش��اخصهای اقتصاد
بح��ث تولید و اش��تغال همراه آن اس��ت
افزایش تولید در نگاه اول به معنای رونق
چرخ اقتصاد و در ادامه کاهش وابستگی و
واردات و افزایش اش��تغال ،افزایش سطح
معیش��ت مردم ،افزایش س��رمایهگذاری
داخلی و ارتقای فعالیت بخش خصوصی،
افزایش س��طح به��رهوری س��ازمانی و
کارآفرینی و حجم واردات ،تحقق عدالت
اجتماعی و بهبود ش��اخصهای توسعهی
اجتماعی درنتیجه افزایش قدرت اقتصادی
جامعه اس��ت.توجه به اقتصاد مقاومتی با
رویک��رد بومی و اس��تفاده از ظرفیتهای
هر منطقه برای رونق اقتصاد محلی یک
ضرورت انکارناپذیر است.پایداری اشتغال
و مهاج��رت معک��وس و احی��ای مناطق
خالی از س��کنه یکی از فواید این رویکرد
است .تولید و اشتغال در امر اقتصاد بهویژه
اقتصاد مقاومتی بسیار حائز اهمیت است.
شناسایی ظرفیتهای بومی هر منطقه و
چالشهای پیش روی تولید و اشتغال در
عرصه کنونی اقتصاد ایران باید در دستور
کار همه دستگاهها قرار گیرد.تا راهکارهای
کاربردی برای ایجاد اشتغال پایدار خانواده
محور و بومی محور و در راس��تای تحقق
اقتصاد مقاومتی شناسایی شود.

