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صفحه2

انگشتاتهامانفجاربیروتبه
سمتاسرائیلوآمریکاست
گروه سیاس�ی :در حالی که تعداد مجروحان در انفجار
روز سهش��نبه بی��روت به بیش از  4ه��زار نفر و تعداد
کشتهها به  100نفر رسیده است ،تحلیلهای بسیاری
در این مورد مطرح میشود ،امری که...
همین صفحه

افشاگری عضو هیات رئیسه مجلس از علت عدم معرفی 75درصد متخلفان ارزی؛

شرکتهای دولتی20میلیارد دالر
ارز صادراتی را به کشور بازنگرداندهاند

تدوین الیحه
حمایت از خبرنگاران

صفحه5

طرح مالیات بر خانههای خالی تصویب شد

گام عملی مجلس برای
مقابله با احتکار مسکن

گروه سیاسی :طرح مالیات بر خانههای خالی به عنوان
اولین طرح دوفوریت��ی مجلس یازدهم امروز تصویب
نهایی ش��د؛ در این طرح مالیات بر خانههای خالی در
سال اول  ۶برابر درآمد اجاره ،سال دوم...
صفحه2

فوالدازبورسکاال
خارج نمیشود
همین صفحه

صفحه3

بررسی تحوالت لبنان در گفتوگو با کارشناسان مسائل بینالملل:

انگشت اتهام انفجار بیروت به سمت اسرائیل و آمریکاست

گروه سیاسی :در حالی که تعداد مجروحان در انفجار روز
سهش��نبه بیروت به بیش از  4هزار نفر و تعداد کش��تهها
به  100نفر رس��یده اس��ت ،تحلیلهای بس��یاری در این
مورد مطرح میشود ،امری که به اذعان کارشناسان بستر
ایجاد تحوالت آتی خواهد ش��د .سیدرضا صدرالحسینی،
کارش��ناس مسائل غرب آسیا در این باره با بیان اینکه در
حالی که مقامات صهیونیستی و آمریکایی نیز ضمن ابراز
همدردی با مردم لبنان و عدم نقش داشتن در این انفجار
آمادگ��ی خود را برای کمک به این م��ردم اعالم کردند،
گفت :با توجه به تحوالتی که در طول یک س��ال اخیر با
مدیریت مثلث عبری ،عربی و آمریکایی در خاورمیانه به
وجود آمده طرح موضوع کمک به لبنان از طرف اسرائیل
و آمریکا یک خنده تلخ سیاس��ی است .وی با بیان اینکه
دو کشوری که عامل اصلی فشارهای اخیر بر مردم لبنان
بودند به شکلی که در طول چند ماه گذشته قیمت اجناس
در لبنان چند ده برابر ش��ده بود ،تصریح کرد :در شرایطی
که ابعاد این حادثه هنوز روشن نیست و انگشت اتهام به
س��مت اسرائیل و آمریکا به دلیل منافعی است که از این
ناآرامی و انفجار در لبنان میبرند نشانه گرفته شده ادعای
کم��ک به این مردم را مطرح میکنند .صدرالحس��ینی با
اش��اره به آمار ضمنی این انفجار تا این لحظه که بیش از
 4هزار مجروح و کش��تههایی که هنوز تعداد آنها نهایی
نش��ده است ،گفت :اینکه این انفجار حمله هوایی بوده یا
یک رخداد قابل پیگیری و یا اتفاقی که عواملی مس��تقیم
یا غیرمس��تقیم در آن دست داشتهاند از نقاط ابهام حادثه
دیروز است .این کارشناس مس��ائل غرب آسیا ادامه داد:
در این حادثه چند نکته اساس��ی وجود دارد که باید به آن
توجه جدی کرد اول آنکه وحدت داخلی بین جریانهای

سیاس��ی در شرایط فعلی لبنان از اهمیت باالیی برخوردار
است .وی نکته دوم را متوجه جمهوری اسالمی و شرایط
کشورمان دانس��ت و گفت :آنچه بر همه واضح و روشن
است تنفری است که از طرف اسرائیل و آمریکا نسبت به
ایران چندین برابر لبنان وجود دارد و با توجه به ش��رایط
پیرامون جمهوری اس�لامی باید قدردان امنیت و حامیان
آن در کشور باشیم .صدرالحسینی نکته بعدی را ضرورت
همبس��تگی منطق��های ارزیابی کرد و گف��ت :با توجه به
اینکه در آس��تانه عید سعید غدیر به س��ر میبریم باید با
تاسی به روش مردانه زندگی امیرالمومنین (ع) به فکر هم
کیش��ان و هم مذهبان خود در لبنان باشیم و همان طور
که مقامات جمهوری اس�لامی نسبت به اتفاق لبنان ابراز
کمک و همدردی کردند به نظر میرسد جای آن دارد که
مردم ایران نیز برای انجام کمکهای خود در حد بضاعت
به مردم مظلوم لبنان اعالم آمادگی کنند.
انفجار بیروت دارای پیامدهای سیاسی است


س��عد اهلل زارعی ،کارش��ناس تحوالت غرب آسیا نیز با
اش��اره به انفجار بیروت درباره بافت جمعیتی این ش��هر

گفت :بیروت کال به س��ه بخش تقس��یم میش��ود .یک
بخش جنوب بیروت اس��ت که ش��یعه نش��ین اس��ت و
اصطالحا به آن ضاحی��ه میگویند .در این منطقه حدود
 700الی  800هزار ش��یعه س��کونت دارند .بخش دیگر،
بیروت غربی است که سنی نشین است و از سایر مناطق
بیروت پیش��رفته تر محسوب میش��ود .بخش سوم هم
بیروت شرقی اس��ت که مسیحیان در آن سکونت دارند.
یک منطقه دیگری هم به نام جبال وجود دارد که دست
دورزی هاست .این کارشناس تحوالت غرب آسیا با بیان
اینکه انفجار بیروت در منطقه سنی نشین پایتخت لبنان
رخ داده است ،اظهار داش��ت :این منطقه که بندری هم
اس��ت ،در واقع ،موقعیت اقتصادی لبن��ان در اینجا قرار
دارد و هیچ گاه ش��یعیان در آنجا نبودهاند و اصال محلی
برای فعالیتهای نظامی یا شبه نظامی نبود ه است .وی
دو احتم��ال را ب��رای انفجار بیروت مط��رح کرد و اظهار
داش��ت :اول اینکه انفجار در منطقه سنی نشین بیروت،
میتواند توطئه آمیز باش��د .مث�لا برای ایجاد درگیری یا
فش��ل کردن دول��ت .دوم آنکه ،انفجار بی��روت میتواند
سهل انگاری باش��د چون این انفجار ابتداء از یک آتش
سوزی شروع شد ،بعد آتش سوزی به انباری سرایت کرد
که در آن نیترات دپو ش��ده بود و سرانجام این انفجار رخ
داد .زارع��ی تصریح کرد :اکن��ون نمیتوان درباره توطئه
آمی��ز بودن یا ع��ادی بودن انفجار بی��روت نظر داد ولی
این ماج��را تاثیر زیادی به جای خواهد گذاش��ت چراکه
طی  70الی  80سال گذشته در لبنان ما شاهد فاجعه به
این بزرگی نبودهایم .این کارش��ناس تحوالت غرب آسیا
در پایان اظهار داش��ت :انفجار بی��روت دارای پیامدهای
سیاسی است.

سرپرست وزارت صمت:

فوالد ازبورس کاال خارج نمیشود

سرپرست وزارت صمت گفت :امروز نزدیک  ۱۵تا  ۲۰سال
اس��ت که فوالد در بورس عرضه میش��ود و دولت قصد
خروج فوالد از بورس کاال را ندارد .به گزارش مهر ،حسین
مدرس خیابانی در حاش��یه جلسه هیئت دولت اظهار کرد:
مهمترین برنامه ما برای وزارت صمت بحث تقویت بخش
تولید داخل و توسعه صادرات و افزایش همه ابعاد تولید چه
در بحث کمی و کیفی اس��ت و بیشتر از آن ،اتکا به توان
تولید داخل اس��ت .در حوزه معیشت مردم بحث کاالهای
اساسی و حفظ معیشت مردم و توجه به سفره مردم است.
وی اف��زود :ما در حال مب��ارزه و در یک جنگ تمام عیار
اقتصادی با چاش��نی غلظ رسانهای هستیم و در این راستا
نقش رس��انه خیلی مهم اس��ت .وقتی باور به یک جنگ
اقتصادی داشته باشیم باید از همه داشته ها و ابزارهایمان
برای مقابله با دشمن اس��تفاده کنیم و اجازه نخواهیم داد
نقشه های دش��من اجرا شود و همه حربههایش را خنثی

میکنی��م .وی افزود :از مهمتری��ن برنامه های ما تحقق
اه��داف جهش تولی��د و اتکا به توان تولی��د داخل و قطع
وابستگی هایی که بخش های مختلف صنعت به خارج و
بحث ارز دارند .محور دوم تکمیل و اتمام پروژه های نیمه
تمام اس��ت ۲۰۰ .طرح صنعتی معدن��ی انتخاب کردیم با
حجم سرمایه گذاری  ۱۷۰هزار میلیارد تومان .محور سوم
بحث توس��عه صادرات و کنترل واردات اس��ت ،ما مصمم
هس��تیم نسبت به کنترل واردات و محدودیت آن فقط به
اقالم اساس��ی اقدام کنیم .مدرس خیابانی گفت :تاکنون
جلوی حدود  ۲۵۰۰ردیف تعرفه کاالهای وارداتی را بستیم
و این به آن معناس��ت که جلوی کااله��ای غیر ضرور و
مش��ابه داخل را میبندیم .محور چهارم مدیریت و کنترل
ب��ازار اس��ت .در بخش جهش تولید از چهار مس��یر آن را
محقق میکنیم؛ استفاده از ظرفیت های خالی کارخانجات،
احی��ا و راه اندازی واحد های صنعتی معدنی ،نیمه تمام و

دستیابی به فناوری نوین است .سرپرست وزارت صمت در
پاس��خ به س��والی در خصوص بورس کاال گفت :سازوکار
بورس برای قانون ماده  ۹۶برنامه سوم توسعه است .امروز
نزدیک  ۱۵تا  ۲۰س��ال اس��ت که فوالد در بورس عرضه
میش��ود و دولت قصد خروج فوالد از بورس کاال را ندارد.
بورس یک شبکه پذیرفته شده است و کسی سعی در شل
کردن سازوکار بورس را ندارد .بورس فلزات متاثر از قیمت
های جهانی است ،به تناسب تامین خوراک داخل ،صادرات
و ارزآوری هم برای ما مهم اس��ت .وی با اش��اره به تولید
ماسک ادامه داد :از زمان آغاز کرونا تولید ماسک در کشور
زیر  ۲۰۰هزار عدد در روز بود ،ولی امروز روزانه  ۱۱میلیون
عدد ماس��ک تولید میشود .ماس��ک در همه شبکه های
توزیع اس��ت .بعد از موج اول کرونا خیلی از خطوط تولید
ماس��ک از خط خارج ش��دند .امروز توان تولید و صادرات
ماشین آالت ماسک را داریم.

تشدید بحران یمن در سایه

سکوت سازمانهای حقوق بشری

روزنامهصبحايران

بررسی تحوالت لبنان در گفتوگو با
کارشناسان مسائل بینالملل:

یادداشت

متجاوزان به یمن طی چند سال گذشته از
همه شیوهها برای سرکوب مردم بیدفاع
به��ره بردهان��د .رس��انههای دنیا تالش
کردند با جهتدهی ب��ه تجاوز نیروهای
نظام��ی بیگانه در یمن،این اق��دام را در
راستای نجات مردم یمن نشان دهند،اما
امروزه مش��هود است که س��ازمانهای
بینالمللی از بروز فاجعه انس��انی در این
کش��ور ابزار تأس��ف و نگرانی میکنند.
برخی کشورهای منطقه با آمریکاییها و
ائتالف سعودی همسویی دارند ،البته پس
از پایان بحران یمن ،روسیاهی عدمحمایت
از یمنیها برای برخی کشورهای عربی
خواهد ماند .سکوت مجامع مدعی حقوق
بشر در موضوع بحران یمن امری مذموم
است و به نظر میرسد سازمان ملل هم
در جه��ت حل و فصل مس��ئله و به دور
از محاسبات کشورهای مستکبر و مهمتر
از همه آمریکا و انگلیس عمل نمیکند.
مردم دنیا دریافتهاند که یمنیها کام ً
ال در
محاصره زمینی ،دریایی و هوایی هستند
و از نظ��ر غذایی و دارویی در فقر مطلق
ق��رار دارند،اما مقاومت میکنن��د .اقدام
عربس��تان در خرید سالحهای موشکی
از آمری��کا و انگلیس در راس��تای تثبیت
موقعی��ت داخلی و منطق��های حاکمیت
این کش��ورها اس��ت .موقعی��ت متزلزل
آمریکاییها در منطق��ه خاورمیانه باعث
ش��ده آنها دس��ت به اقداماتی همچون
فروش س�لاح و تجهیز متح��دان خود
زده ت��ا بتوانند همچنان حض��ور خود را
در منطق��ه حف��ظ کنند .س��ازمانهای
حقوق بشری در شرایط کنونی و بحران
بیماری کرونا باید بطور مس��تقل تالش
کنند،زمینه آتش ب��س در یمن را فراهم
کنند ،امیدواریم س��کوت معنادار جوامع
مدافع حقوق بش��ر نس��بت ب��ه جنایات
رخ داده در یمن شکس��ته شود .اقدامات
آمریکا در فروش س�لاح به کش��ورهای
منطق��ه اثرات چندان��ی در روحیه و اراده
مردم ،مبارزان و کش��ورهایی که روز به
روز ب��ه جبهه مقاومت و خ��ط مبارزه با
آمریکا افزوده می شوند ،ندارد.

