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www.asre-iranian.ir
صفحه2

غولهای نفتی در تنگه هرمز نفتکشهای با پرچم انگلیس را به کار نمیگیرند

حذف پرچم روباه پیر از
کشتیهایعبوریدرخلیجفارس

ائتالفرویآبآمریکا

گروه سیاس�ی :استقبال سرد کشورهای غربی و
عربی از پیش��نهاد ترامپ برای تشکیل ائتالف
دریای��ی در منطقه خلیج فارس نش��ان از فهم
جدید آنها از واقعیته��ای موجود در خاورمیانه
دارد .درخواست آمریکا برای تشکیل یک ائتالف
دریایی در منطقه خلیج فارس به بهانه...
صفحه2

اعتراض؛

بالی جان
ورزش ایران
صفحه7

دو دلیل معلمان برای عضویت
در طرح «معلم تمام وقت»؛

آیاحقوقمعلمان
 ۵۰۰تا  ۷۰۰هزار تومان
افزایشمییابد؟!

به دلیل مشکالت مالی

«وطن امروز» از امروز منتشر نمیشود

روزنام��ه وطن امروز با انتش��ار متنی در
اینس��تاگرام خبر داد که ای��ن روزنامه به
علت مش��کالت مالی از امروز (ش��نبه)
منتش��ر نخواهد ش��د .به گزارش «عصر
ایرانیان» ،روزنام��ه انقالبي وطن امروز
كه طي س��الهای گذش��ته هم��واره در
خط مقدم مقابله با جريان غربگرا ايستاده
و پرداخ��ت حرف��های ب��ه موضوعات و
تيترهاي ماندگارش همواره مورد توجه افكار عمومي بوده است به دليل مشكالت
مالي از امروز ديگر منتشر نخواهد شد .در اطالعيه رسمي اين رسانه با عنوان «تا
سالمی دوباره ،خداحافظ!» که روز جمعه منتشر شد ،آمده است...

صفحه5

سایهسنگینقوانینکهنه
برکسب وکارهای نوپا
صفحه3

روزنامه «وطن امروز»
تعطیل شد

روزنام��ه وطن امروز با انتش��ار متنی در اینس��تاگرام خبر داد
ک��ه این روزنامه به علت مش��کالت مالی از امروز (ش��نبه)
منتش��ر نخواهد ش��د .به گزارش «عصر ایرانیان» ،روزنامه
انقالبي وطن امروز كه طي سالهای گذشته همواره در خط
مقدم مقابله با جريان غربگرا ايس��تاده و پرداخت حرفهای به
موضوعات و تيترهاي ماندگارش هم��واره مورد توجه افكار
عمومي بوده اس��ت به دليل مش��كالت مالي از امروز ديگر
منتشر نخواهد ش��د .در اطالعيه رسمي اين رسانه با عنوان
«تا سالمی دوباره ،خداحافظ!» که روز جمعه منتشر شد ،آمده
است :به اطالع میرس��انیم که روزنامه وطن امروز به دلیل
مشکالت مالی از فردا منتشر نخواهد شد .از همه دوستان و
مخاطبان عزیز که در تمام این سالها ،با همراهی خود حامی
ما بودهاند متشکریم .روزنامه وطن امروز مجوز انتشار خود را
در بهمن  ۱۳۸۶از وزارت ارش��اد دریافت کرده و به مدیریت
مهرداد انتش��ار خود را آغاز کرد .این روزنامه پس از  10سال
فعالی��ت در تاری��خ  11مرداد  1398اعالم ک��رد که به دلیل
مشکالت مالی دیگر فعالیت نخواهد کرد.

نهضت «ساخت داخل» با جدیت
و بدون وقفه دنبال میشود

مع��اون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :نهضت س��اخت
داخل با جدیت و بدون وقفه دنبال میشود و تعطیلی حتی یک
واحد تولیدی و صنعتی در این شرایط توجیهی ندارد .به گزارش
تسنیم ،فرشاد مقیمی عصر امروز در بازدید از پتروشیمی تبریز
با تاکید بر اینکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت نهضت ساخت
داخل را با قوت هرچه تمام آغاز کرده اس��ت اظهار داش��ت:
در این راس��تا وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت آماده هرگونه
همکاری با تولیدکنندگان برای افزایش توان تولید و صادرت
کشور است.وی افزود :خدمت و خدماترسانی به تولیدکنندگان
که از آنها به عنوان سربازان جنگ اقتصادی یاد میکنیم جزو
وظیفههایم��ان میدانیم به همین جهت اگ��ر تولیدکنندهای
نیاز به خدمت داش��ته باش��د حتی در اقصی نقاط کش��ور ،از
خدمترسانی دریغ نمیکنیم.معاون امور صنایع وزیر صنعت،
معدن و تجارت بابیان اینکه داخلیس��ازی نیازهای کشور در
شرایط تحریمی جزو اولویتهای اصلی دولت است گفت :در
این جهت امسال نهضت «ساخت داخل» را جزو برنامههای
اصلی ک��ه برای تحقق آن وظیفه خودم��ان میدانیم را آغاز
کردهایم .مقیمی ادامه داد :وزارت صنعت ضمن اینکه نهضت
«س��اخت داخل» را با جدیت و بدون وقفه پیگیری میکند از
اینرو تاکید میکنیم هر واحد تولیدی یا صنعتی تعطیل شود از
آن جلوگیری میکنیم.وی از همکاری بخشهای از مخابرات
و اپراتور همراه اول در راستای داخلیسازی قطعات مورد نیاز
با وزارت صنعت ،معدن و تجارت خبر داد و گفت :بخشهای
از مخاب��رات و اپراتور همراه اول از نهضت «س��اخت داخل»
استقبال خوبی داشتند و برای داخلیسازی قطعات مورد نیاز با
تولیدکنندگان توانمند کشور همکاری میکنند.

سعیدجلیلی:

دشمن از الگو شدن
مقاومت ایران
واهمه دارد
صفحه2

همین صفحه

فیلمسازاناجتماعی،
فیلم کودک بسازند

صفحه6

هیچ نقطهای درعربستان امن نیست

آغاز معادله موشکهای دور بُرد دریمن

عملیات منحصر به فرد روز گذش��ته نیروهای مقاومت یمن
باعث حیرت و وحشت متجاوزان شده است.دو عملیات گسترده
و منحص��ر به فرد نیروهای مقاوم��ت یمن علیه متجاوزان و
مزدوران طی روز گذشته باعث شده تا کشورهای متجاوز نتوانند
از شوک این عملیات خارج شوند .یگان موشکی ارتش و کمیته
های مردمی یمن روز پنجشنبه با یک فروند موشک بالستیک
دوربرد و برای اولین بار یک هدف نظامی را در دورترین نقطه
منطقه ش��رقی عربستان یعنی شهر الدمام درهم کوبید .شهر
الدمام آخرین نقطه در ش��رق عربستان و در کرانههای خلیج
فارس قرار دارد و مرکز تجمع شرکت های اقتصادی به شمار
می رود ،همچنین غول نفتی عربستان موسوم به آرامکو ،مقر
اصل��ی صادرات نفت خود را در این منطقه قرار داده اس��ت.در
عملیات دیگر نیروهای مقاومت یمن رژه نظامی عناصر وابسته
به دولت مستعفی یمن در عدن هدف قرار گرفت .منابع یمنی از
کشته شدن  ۴۱نفر در عملیات نیروهای ارتش یمن و انصاراهلل
به مراسم رژه نظامی شبهنظامیان دولت مستعفی یمن در شهر
عدن خبر دادند.این عملیات نیروهای یمنی علیه شبهنظامیان
مستقر در پادگان «الجال» واقع در منطقه «البریقه» شهر عدن
و در حین برگزاری مراسم رژه نظامی نیروهای دولت مستعفی
صورت گرفت .نیروهای نظامیای که در جریان رژه هدف قرار
گرفتن��د ،خود را برای انجام عملیات علیه دو اس��تان «تعز» و
«ضالع» آماده میکردند.شبکه المیادین درباره تلفات ناشی از
این عملیات مشترک یگانهای پهپادی و موشکی یمن که با
پهپاد انتحاری قاصف و یک فروند موشک بالستیک میا نبُرد
ص��ورت گرفته ،گ��زارش داد که در این حمله  ۴۱نفر ،از جمله
یک فرمانده ارش��د ،کشته ش��دهاند.در همین خصوص ضیف
اهلل الشامی وزیر اطالع رسانی دولت نجات ملی یمن در صنعا
اعالم کرد که دش��من علیه ما وارد جنگی شد که اکنون همه
ابزارهای خود را از دس��ت داده است .وی تاکید کرد آمریکا به
دنبال به فرسایش کشیدن همه توان عربستان و ویران کردن
یمن اس��ت تا بتواند بر منطقه مس��لط شود .الشامی همچنین
گفت اکنون مرحله دوم پاس��خ به متج��اوزان را آغاز کردیم و
در صورتی که تجاوزگری ها ادمه یابد ،مرحله س��وم هم آغاز
خواهد ش��د.این  ۲عملیات موشکی و پهپادی منحصر به فرد
یمنی ها در حالی صورت می گیرد که کش��ورهای همس��و با

ضرورت اجرای دقیق قانون
تسهیل ازدواج جوانان

روزنامهصبحايران

اسپانیا هم درخواست آمریکا برای
مشارکت در ائتالف دریایی را رد کرد

یادداشت

عربس��تان و امارات این عملیات را محکوم کردند .رسانه های
وابسته به آنها نیز با پوشش مغرضانه این عملیات سعی کردند
در راس��تای جنگ روانی علیه نیروهای مقاومت یمن حرکت
کنند.عملیات منحصر به فرد نیروهای یمنی که طی یک روز
و به فاصله تنها چند ساعت از یکدیگر صورت گرفت این پیام
را برای کش��ورهای متجاوز به ویژه عربس��تان دارد که قدرت
نظامی نیروهای یمن روز به روز پیش��رفت ک��رده و اکنون با
شلیک موشک های بالستیک می توانند حتی دور ترین نقطه
در شرق این کشور را هدف قرار دهند.نیروهای یمنی هم چنین
به حمله پهپادی به رژه شبه نظامیان مزدور دولت مستعفی یمن
به آنها نش��ان دادند که همواره هوشیار بوده و می توانند حتی
یک رژه نظامی را در منطقه تحت کنترل این شبه نظامیان در
هم بکوبند.نکته قابل توجه آنکه این شبه نظامیان خود را برای
انج��ام یک عملیات نظامی علیه نیروهای مقاومت یمن آماده
م��ی کردند اما با عملیات قاب��ل توجه این نیروها ،به اصطالح
آمادگی نظامی آنها در نطفه خفه شد.این عملیات نشان داد که
شبه نظامیان وابسته به ائتالف متجاوز سعودی تنها به دنبال
شوی تبلیغاتی و رسانه ای برای عرض اندام هستند و در واقع
هیچ آمادگی نظامی ب��رای مقابله با نیروهای مقاومت یمن و
انصاراهلل ندارند.بسیاری از مسئوالن نظامی دولت مستعفی یمن
با ابراز نگرانی و وحشت نس��بت به هدف قرار گرفتن پادگان
الجالء در عدن اعالم کردند که فکر می کردند این پادگان در
شرایط دفاعی امنی قرار دارد.نیروهای مقاومت یمن پیشتر نیز
پ��ادگان العند در عدن را هدف قرار داده بودند و در جریان این
عملیات یکی از فرماندهان نظامی برجسته نیروهای متجاوز به

بلومبرگ بر اساس بررسی خود مدعی شد تولید نفت ایران در ماه
جوالی  70هزار بش��که در روز کاهش یافت��ه و به  2.21میلیون
بش��که رسیده اس��ت .به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ ،تولید
نفت اوپک که قبال به کمترین میزان از س��ال  2014رس��یده بود،
بار دیگر در ماه گذشته میالدی با توجه به تحریمهای نفتی آمریکا
علیه ایران ،کاهش یافت .به نوش��ته این گ��زارش ،از آنجایی که
آمریکا هر کش��ور یا ش��رکتی را که با ایران تجارت کند را جریمه

هالکت رسیده بود .مقامات نظامی دولت مستعفی یمن نسبت
به اینکه پهپادها و موشکهای یمنی به راحتی خود را به پادگان
های جنوبی می رس��انند ابراز شگفتی و حیرت کرده اند.شدت
گرفتن عملیات نیروهای مقاومت یمن علیه مواضع متجاوزان
در حالی صورت می گیرد که از س��وی دیگر اختالفات داخلی
میان عربستان و امارات بر سر پرونده یمن تشدید شده است.
متجاوزان با دیدن این پیشروی های نظامی از سوی نیروهای
مقاومت یمن و هدف قرار گرفتن مواضع مهم خود توسط آنها
بیش از پیش به اش��تباه بودن محاسبات نظامی خود در یمن
پ��ی برده اند.در این میان امارات که روند خارج کردن نظامیان
خود را از یمن آغاز کرده به اختالفات جدی با عربستان رسیده
اس��ت .در همین راستا علی القحوم عضو دفتر سیاسی جنبش
انصاراهلل یمن در گفتوگو با شبکه المیادین تاکید کرد اردوگاه
متجاوزان در یمن در حالتی از اختالف و از هم گسستگی قرار
گرفته اس��ت .وی خاطر نشان کرد دشمن مرحله بازنگری در
محاسبات خود را آغاز کرده و اختالف سعودی و اماراتی آشکار
است .پیام مهم این عملیات این است که نیروهای یمنی می
توانند شهر دمام که در فاصله بیش از هزار کیلومتری یمن قرار
دارد با هدف قرار دهند و اینک معادله موشک های دور برد در
یک پهنه جغرافیایی گسترده آغاز شده است.این معادله بعد از
معادله فرودگاه ها مطرح می ش��ود .صنعاء می تواند عملیات
نظامی خود را گس��ترده تر کرده و آن را وارد منطقه ش��رقی و
پایتخت عربستان و در کل تمام اهداف حیاتی این کشور کند.
عربستان در نهایت مجبور می شود مانند هم پیمان اماراتی خود
دست به بازنگری در حساب و کتابهای خود در یمن به صورت
ویژه و در منطقه خلیج فارس به صورت کلی بزند؛ البته قاعدتا
این بازنگری ،در سیاستهای ضد ایرانی عربستان در منطقه نیز
صورت خواهد گرفت.در هر صورت باید گفت که هر چقدر زمان
به جلو پیش برود دایره و نوع عملیات نیروهای یمنی گسترده تر
و با کیفیت تر شده و مناطقی را در امارات و عربستان در بر می
گیرد که بی سابقه بوده است.بنابراین ریاض و ابوظبی باید بدانند
که زمان در خصوص جنگ یمن به نفع نیروهای مقاومت به
پیش می رود و گرچه طوالنی تر شدن این جنگ باعث برجای
ماندن قربانیان بیشتر در یمن خواهد بود اما عربستان و امارات
نیز از پیامدهای خطرناک آن در امان نخواهند ماند.

ترامپ برای توافق جدید با ایران
دست به دامان سناتور تندرو شد

رئیسجمهور آمریکا از یک س��ناتور تندرو و ضدایرانی خواسته به او در تدوین یک توافق
هس��تهای جدید با ایران که بتواند جایگزین «برجام» ش��ود کمک کند .به گزارش فارس،
«دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا از یک س��ناتور تندرو و ضدایرانی خواس��ته به او در
تدوین یک توافق هس��تهای جدید با ایران که بتواند جایگزین «برجام» شود کمک کند.
روزنامه دیلیبیست به نقل از چهار مقام آمریکایی که اشارهای به نام آنها نشده نوشته سناتور
«لیندسی گراهام» در حال همکاری نزدیک با مقامهای ارشد دولت ترامپ به منظور پیدا
کردن جایگزینی برای توافق هس��تهای برجام است .دو نفر از این مقامها گفتهاند بخشی
از تالشهای گراهام و اعضای دولت ترامپ گرفتن پیش��نهاد از بازیگران بیرونی ،از جمله
مقامهای کشورهای خارجی را شامل میشود .دیلیبیست نوشته گراهام در حالی این نقش
را پذیرفته که وزارت خارجه ،وزارت دفاع و سایر دستگاههای آمریکا در تالش برای مدیریت
مسائل مربوط به رابطه حساس ایران و آمریکا هستند .واشنگتن بعد از خروج از برجام در
راستای سیاستی موسوم به «فشار حداکثری» به اقداماتی تحریکآمیز مانند قرار دادن سپاه
پاسداران انقالب اسالمی در فهرست سازمانهای اصطالح ًا تروریستی ،اعزم یک ناوگروه،
چند بمبافکن بی ۵۲-و چند جنگنده اف ۲۲-به منطقه و تحریم وزیر خارجه ایران روی
آورده است« .دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا خردادماه بعد از چندین هفته صحنهآرایی
نظامی و تهدید ایران ،در یک کنفرانس خبری مشترک با نخستوزیر ژاپن گفت که تمایل
دارد با تهران وارد مذاکره شود .مقامهای جمهوری اسالمی ایران با یادآوری اینکه آمریکا با
خروج از توافق هستهای میز مذاکره را ترک کرده هر گونه گفتوگوی جدید با دولت این
کشور را رد کردهاند .روزنامه دیلیبیست نوشته کارشناسان مسائل ایران میگویند تهران،
مگر در صورت رفع دس��تکم برخی از تحریمها وارد مذاکره با آمریکا در خصوص توافق
هستهای جدید نخواهد ش��د .این منابع گفتهاند با اقدام جدید وزارت خزانهداری آمریکا در
تحریم «محمد جواد ظریف» ،وزیر امور خارجه ایران ش��انس مذاکره با ایران بعید به نظر
میرسد .با وجود این ،مقامهای دولت ترامپ ،و گراهام فعاالنه در حال تالش برای پیشبرد
توافق هستهای جدید با ایران هستند .گراهام در مصاحبهای که چهارشنبه با دیلیبیست انجام
داده گفته چندین بار نظرات خودش را درباره توافق هستهای جدید با ایران به ترامپ انتقال
داده است .سناتور آمریکایی گفت آمریکا باید از ایران بخواهد با قراردادی موسوم به «قرارداد
 »۱۲۳موافقت کند .این قرارداد کشورهایی که وارد توافق هستهای با آمریکا میشوندد را
ملزم به امضای سندی الزامآور درباره منع اشاعه هستهای میکند .او به دیلیبیست گفت:
«به رئیسجمهور گفتم :س��ند  ۱۲۳را روی میز مذاکره با ایران بگذار .کاری بکن که آنها
نه بگویند .فکر میکنم ایرانیها بگویند نه .بعد فکر میکنم اروپاییها مجبور شوند کاری
کنند ».گراهام گفت آمریکا باید ایران را وادار با امضای «استاندارد طالیی» کند .منظور از این
استاندارد ،تعهد به عدم غنیسازی و بازفرآوری سوخت هستهای است .گراهام گفت« :اگر
کشورها میخواهند صنعت هستهای خودشان را داشته باشند ،مشکلی ندارد .من مخالف آن
نیستم .ولی کشورها میتوانند این کار را بدون غنیسازی و بازفرآوری [سوخت هستهای] و
بدون ساختن سوخت خودشان انجام دهند».

بلومبرگ :ایران در ماه قبل روزانه  2/2میلیون بشکه نفت تولید کرد
می کند ،ایران کمترین میزان تولید نفت از نیمه دهه  1980داشته
اس��ت .تولید نفت ایران در ماه گذش��ته میالدی یعنی جوالی 70
هزار بش��که در روز کاهش یافته و به  2.21میلیون بش��که در روز
رسیده است .بر اساس نظرسنجی بلومبرگ از مقامات ،تحلیلگران
و آماره��ای رهیابی نفتکش ها ،این کاهش بیش��ترین کاهش در
می��ان  14عضو اوپک بوده اس��ت .تولید نفت اوپک نیز  130هزار
بشکه در روز کاهش یافته و به  29.87میلیون بشکه در روز رسیده

صفحه2

ازدواج یک فریضه الهی و سنت رسول خدا
و آفرینش اس��ت .تشکیل زندگی مشرک
خوب و س��الم آرزوی هر جوان مسلمانی
اس��ت .ازاینرو و در جهت تس��هیل این
امر قانون تس��هیل ازدواج جوانان در سال
 84برای رفع موانع اقتصادی ،فرهنگی و
معیشتی پیش روی ازدواج جوانان توسط
مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید؛
قانونی که ق��رار بود روزهای خوش��ی را
ب��رای جوانان کش��ور به ارمغ��ان آورد بر
اس��اس این قانون تمامی خدماتی اس��ت
ک��ه نهادها و س��ازمانهای مختلف باید
درزمینهٔ تس��هیل ازدواج جوان همچون
در نظر گرفتن وام ازدواج ،مس��کن ،شغل
و ..باید تسهیل و انجام شود بر اساس این
قانون ،تمامی دستگاهها دارای وظایفی در
رابطه ب��ا جوانان خواهند ش��د و در ادامه
عمده مش��کالت جوانان کاهش مییابد.
قانون تس��هیل ازدواج قانونی  ۱۳مادهای
که  14س��ال پیش به تصویب رس��ید و
به گفته مس��ئوالن هرگز آنطور که باید
اجرایی نشد؛ اساس قانون تسهیل ازدواج
و بهمنظ��ور توانمندس��ازی جوانان برای
تش��کیل خانواده و ش��امل مباحثی نظیر
تسهیالت مسکن و تسهیالت رفاهی برای
ازدواج آس��ان است و دولت وظیفه دارد در
این راستا اقدامات الزم را به عمل آورد .با
نگاه به وام هلی موجود برای ازدواج نظیر
وام ازواج و وام مس��کن زوجی��ن میتوان
بهراحتی دریافت که این تسهیالت عم ً
ال
گ��رهای از کار ازدواج جوانان باز نمیکند
و جوانان همچنان برای تش��کیل خانواده
متکی به خانواده و پش��تیبانی مالی آنها
هستند .در شرایط فع ً
ال اقتصادی بسیاری
از خانوادهه��ا باک��م کردن تش��ریفات و
رس��وم تا حد توان فش��ار اقتصادی ناشی
از ازدواج را ک��م کردهان��د اما با اینوجود
همچنان تعداد جوانان آماده ازدواج ک به
دلیل ناتوانی مالی هنوز موفق به تشکیل
خانواده نش��دهاند ،زیاد است .ازاینرو الزم
است مس��ئوالن امر به این موضوع ورود
کرده و با اجرای دقیق قانون تسهیل ازدواج
جوانان زمینه ازدواج هرچه راحتتر جوانان
را فراهم کنند.

اس��ت که کمترین میزان در  5سال اخیر به شمار میرود .اوپک از
آغاز امس��ال به عنوان بخشی از توافق با دیگر تولیدکنندگان نظیر
روسیه میزان تولید خود را با هدف تقویت قیمتها و کاهش فزونی
عرضه در بازار در میانه تقاضا ش��کننده برای نفت و افزایش تولید
نفت شیل آمریکا ،کاهش داد .قیمت نفت در سه ماه نخست امسال
تقریبا  30درصد افزایش یافت ،اما از آن زمان تاکنون کاهش یافته
است و به کمتر از  65دالر در هر بشکه رسیده است .پس از ایران،

بیش��ترین کاهش تولید در ماه جوالی به عراق و لیبی تعلق دارد
که هر دو روزانه  50هزار بشکه نفت کمتر تولید کردند .تولید نفت
لیبی سال هاست که به علت اختالفات سیاسی برای کنترل کشور
کاهش یافته است .این کاهش تاحدی با افزایش تولید کشورهایی
نظیر عربستان جبران شده است .این کشور در ماه جوالی  50هزار
بشکه نفت در روز بیشتر نفت تولید کرده و میزان تولیدش به روزانه
 9.87میلیون بشکه در روز رسیده است.

