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رئیس مجلس:

 ۱۰۰میلیارد دالر ارز در  ۸سال گذشته از
کشور خارج شده است

هر کس از خدا بترسد ،ترسش از مردم کمتر می شود .امام علی (ع)

2 0 2 2

J u n e

T h u

3 5 8 2

N o

V o l . 13

وجود نیامده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

انق�لاب اس�لامی در
مس��یر چه��ل و ان��دی
س��ال ،عزتمندان��ه و
پیروزمندان��ه از موانع و
فراز و نش��یبهای بس��یاری به رهبری
امامین انقالب عبور کرده است و اکنون
کش��ور ما مقتدران��ه جایگاه خ��ود را در
جهان و کل منطقه پیدا کرده و به یکی
از قدرتهای منطقهای تبدیل شده است.
رئیس جمهوری پای کار ،مجلس و قوه
قضاییه همراه و همس��و در جبهه داخلی
شرایطی را فراهم آورده است که...

www.asre-iranian.ir
همین صفحه

تجزیه در آمریکا باز به صدا درآمد؛

ساز

تگزاس به دنبال همهپرسی
جدایی از ایاالت متحده

ادامه در همین صفحه


حزب جمهوریخواه ایالت تگزاس با آمادهسازی یک
س��ند خواهان برگزاری یک همهپرسی به منظور جدا
ش��دن این ایالت از دولت فدرال ایاالت متحده ش��ده
است .وبگاه اقتصادی «بیزنس اینسایدر» گزارش کرد
که حزب جمهوریخواه تگزاس در تالش برای...

یادداشت

تحریمهای جدید صرف ًا برای
امتیازگیری برجامی است

شهریار حیدری

عض�و کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت
خارجی مجلس

صفحه2

تحریمه��ای اخی��ر که
هم راس��تا ب��ا مذاکرات
هستهای انجام میشود،
صرف ًا جنبه روانی داشته
و برای امتیازگیری اس��ت .کاخ س��فید از
خنثی ش��دن تحریمها و محدودیتهای
ظالمانهشان علیه تهران عصبانی است ،در
واقع به وضوح میتوان شکست هژمونی
آمری��کا در عرصه بین الملل را مش��اهده
کرد .نفت و محصوالت پتروشیمی ایران
تاکنون به فروش رفته و تحریمها نتوانسته
تأثیر خاصی بر آنها بگذارد ،در واقع غربیها
خصوص ًا آمریکاییها به خوبی میدانند که
بازاره��ای بین المللی به نف��ت ایران نیاز
جدی دارن��د .اعمال تحریمه��ای جدید
علیه ایران و دم زدن از عالقه مندی برای
بازگشت به برجام ،بیانگر تناقض در رفتار
و سیاست در قابل ایران است .به عبارتی
سیاس��تمداران آمریکایی باید بدانند ایران
برای تأمین منافع ملی خود هیچگاه کوتاه
نخواهد آمد و در این راستا هیج تحریمی
نمیتواند مانع آنها باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل  90خبر داد؛

وجود  ۳میلیون مسکن
احتکارشده در کشور

صفحه2

چشمپوشیبایدن
از جنایات عربستان

کل��ر دالی با بیان اینکه آمریکا ،اروپا را به عنوان بازار
اس��یر جدیدی برای ص��ادرات  LNGخود تضمین
کرده اس��ت ،افزود که کاخ س��فید از تعهدات سیاسی
خود در قبال جنایات جنگی عربس��تان عقب نشینی
کرده است .روابط ریاض و واشنگتن پس از...
صفحه8

گام اول انحالل پارلمان

رژیم صهیونیستی برداشته شد

دیپلماسی فعال جواب داد؛

آغاز دوران طالیی
ایران در اوراسیا

صفحه2

صفحه2

رئیس مجلس:

 ۱۰۰میلیارد دالر ارز در  ۸سال گذشته از کشور خارج شده است

رئیس مجلس گفت :در طول  ۸تا  ۱۰س��ال گذشته بالغ
بر  ۱۰۰میلیارد دالر ارز از کش��ور خارج ش��ده است ،این
موضوع به مس��ائل خارجی ارتباط��ی ندارد و به مدیریت
ت��وان داخلی مربوط میش��ود .محمدباقر قالیباف رئیس
مجلس ش��ورای اسالمی در رونمایی از گزارش عملکرد
قانون برنامه شش��م توسعه کش��ور اظهار داشت :دیوان
محاسبات در مسیر تحول قرار گرفته و مسیر طوالنی در
پیش دارد و بر این ریلی که سوار شده به عنوان یک نهاد
نظارتی قدمهای خوبی برداشته که از آن تشکر میکنیم
و باعث افتخار ماست که رهبر انقالب از عملکرد دیوان
محاسبات احساس رضایت کردند .البته به همین میزان
که افتخارآفرین اس��ت ،مسئولیت آفرین هم بوده و باید
توج��ه کنیم تقویت دیوان محاس��بات ش��کر این نعمت
خواهد بود .وی افزود :ما برنامههای توسعهای قبل و بعد
از انقالب اسالمی را داشتیم و با توجه به مسئولیتهایی
که برعهده داش��تم از برنامه سوم توسعه با دقت آنها را

رصد کردهام ،تمام احکام برنامههای توس��عهای طی این
س��الها حدود  ۳۰ ،۲۹و  ۳۳درصد محقق ش��ده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه شاخصها و
ی آنها در برنامههای توسعه بسیار مهم هستند ،بیان
ارزیاب 
داشت :اما این سؤال هم مطرح میشود که اگر طی این
سالها کارهایی که صورت گرفته را انجام نمیدادیم ،آیا
میزان تحقق احکام برنامههای توسعه تغییری میکرد؟ ۶
برنامه توسعهای گذشته و میزان احکام محقق شده نشان
میدهد که اگر برنامه هفتم توس��عه نیز به همان ش��یوه
تنظیم شود ،پایانش تکرار همین نتایج خواهد بود ،بنابراین
رویکرد ما نسبت به این موضوع باید کام ً
ال تغییر کند .وی
ادامه داد :در عصری هس��تیم ک��ه نوع کار و مدیریت ما
باید از جنس مدیریت س��ایبرنتیک نسل سوم باشد .باید
براساس اهداف حرکت کنیم و قدرت تنظیم گری داشته
باشیم و در کنار قدرت تنظیم گری ،کنترل گر باشیم و در
عین حال قدرت بازگش��ت پذیری را هم در نظر بگیریم.

متاس��فانه در جریان تنظیم برنامههای توسعهای گذشته
چنین نگاهی نداش��تیم و به شدت قدرت حل مسئله ما
پایین آمده است .قالیباف با اشاره به لزوم حرکت مسئله
و موضوع محور در تنظیم و تدوین برنامه هفتم توس��عه،
تاکی��د ک��رد :با این کار ب��ه راحتی و ب��دون تردید ثبات
اقتصادی را در آینده ش��اهد خواهیم بود .اولویت فعلی ما
ایجاد ثبات اقتصادی است تا زمینه رشد اقتصادی فراهم
ش��ود .وی خاطرنش��ان کرد :در حدود  ۱۱۹میلیارد دالر
درآمد یک س��ال و ح��دود  ۱۷الی  ۱۸میلیارد دالر درآمد
یک سال دیگر که بیانگر این است رشد متناسب نداریم.
ما همیشه در حال نوسان هستیم و در این شرایط صحبت
از س��رمایه گذاری ،بهره وری ،رشد و یا عدالت نمیتوان
کرد ،هر جا را میبینیم ناترازی به وضوح دیده میش��ود،
بنابراین پیش از تنظیم برنامهای توسعه کشور باید تحلیل
دقیقی از محیط داخلی و خارجی داشته باشیم و براساس
آن برنامه را تنظیم کنیم.

سرلشکر سالمی:

سپاه امسال به  ۸هزار روستا آبرسانی میکند

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی از فعالیتهای
این نهاد برای آبرس��انی به  ۸هزار روستا در سال جاری
خبر داد .به گزارش «عصر ایرانیان» ،س��ردار سرلش��کر
پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب
اس�لامی در آیین آغاز رزمایش مش��ترک صرفه جویی
مصرف آب و برق که با حضور علی اکبر محرابیان وزیر
نیرو و جمعی از فرماندهان و مسئوالن در ستاد فرماندهی
کل س��پاه برگزار ش��د ،اظهار داش��ت :این که در جنگ
اقتصادی قرار داریم یک واقعیت پذیرفته ش��ده است .از
این رو ادراک ما از شرایطی که در آن هستیم ،بیانگر قرار
داشتن در این جنگ آن هم با تمام مشخصاتی که برای

ادامه از همین صفحه


یک جنگ متصور باشد ،است .وی افزود :جنگها با هر
ماهیتی که تحمیل میشوند هدفشان شکستن اراده طرف
ک تهاجم اقتصادی از سوی
مقابل اس��ت و امروز ما در ی 
دشمن قرار داریم .سرلشکر سالمی تصریح کرد :هر چند
این تحریمها تاکنون موجب رویشهای ارزش��مند برای
گسستن تمام بندهای وابستگی از بیگانگان شده است،
لذا از آنجایی که ما در حصر و جنگ اقتصادی هستیم این
کشور باید قادر باش��د با استفاده از منابع داخلی ،استمرار
حیات و اس��تقالل خود را تداوم بخش��د .وی افزود :عبور
موف��ق از جنگ اقتصادی ،موضوع ورود س��پاه به صرفه
جویی آب و برق اس��ت .البته در صرفه جویی همیش��ه

برداشتن بار اضافی مدنظر است؛ کشوری که میخواهد
پیشرفت کند الزمه آن برخورداری از آب است به همین
جهت هیچ کس حق ندارد سرمایههای خود را با مصرف
بیهوده هدر دهد .فرمانده کل سپاه در پایان با بیان اینکه
امسال  ۸هزار روس��تا توسط سپاه آبرسانی خواهد شد،
خاطر نش��ان کرد :س��پاه همواره اهل عمل است .لذا در
اجرای مصرف بهینه انرژی نیز مصمم اس��ت ،زیرا بدین
وسیله تالش داریم توطئههای شوم دشمن در سیاه نمایی
در حوزه آب و برق را شکست دهیم و از زحمات کسانی
که در س��رما و گرما تالش میکنند تا انرژی در دسترس
همگان قرار گیرد ،قدردانی کنیم.

مشکالت کشور یک شبه به وجود نیامده است

...بتوانیم به بس��یاری از مشکالت فائق آییم؛ انبوهی از
مشکالت ناشی از سیاستهای غلط و برنامهریزیهای
نادرست گذشته است .گرانی و تورم ،مشکل مسکن به
ویژه اجاره بها ،بیکاری جوانان ،حقوق بازنشستگان ،دهها
و صدها و هزاران پروژه نیمهتمام از گذشته به جا مانده
اس��ت .امروز رئیس جمهور مردم��ی و والیی با همتی
بلند ،پا به میدان گذاشته و به قلب مشکالت زده است.
استان به استان و شهر به شهر با شهامت و شجاعت و
برنامه ،موانع و سنگهای بزرگ سد راه اقتصاد سالم را
برمیدارد .آقای رئیس��ی! ما تو را در این میدان و کارزار

مشکالت کشور یک شبه به
حجتاالسالمسیدمحمدرضامیرتاجالدینی


روزنامهصبحايران

نماینده پارلمان اتحادیه اروپا مطرح کرد؛

سرمقاله

سخت با رانتخواران و فس��ادگران و تضعیفکنندگان
حق��وق مردم ،تنها نخواهیم گذاش��ت؛ چرا که ش��ما را
یار و یاور مخلص رهبری و افس��ر فداکار جبهه انقالب
میدانی��م .اگرچه عدهای در فضای مجازی و در فضای
بیرونی غیرمنصفانه و بعض ًا هتاکانه علیه شما میتازند؛
ولی وقتی گرد و غبار بنشیند ،نتیجه اقدامات بزرگ شما
معلوم خواهد ش��د .مدعیان اصالحات ،جریان انحرافی،
قدرتطلبان بازمانده از پست و قدرت درآرزوی شکست
برنامههای عدالتمحور و تحولآفرین دولت نشستهاند،
برخی چشمانشان را بر همه موفقیتهای نظام میبندند
و س��یاهنمایی میکنند .برخی فریادشان را بلند میکنند

که مش��کل نان پی��دا کردهایم؛ نخیر آقا! مش��کل نان
پیدا نکردهای��د؛ بلکه جلوی  ۲میلی��ون تُن رانت گندم
و حی��ف و می��ل و قاچاق آن را گرفتهای��م .ایران امروز
یک کش��ور مقتدر ،موشکی ،هستهای و صنایع فضایی
در صدر جهان اس��ت ،البته هیچکس منکر مش��کالت
موجود نیس��ت ،لکن به ریشههای عوامل آن باید توجه
کرد .وی با تاکید بر اینکه مش��کالت یک شبه به وجود
نمیآید ،اظهار ک��رد :دولت باید برای رفع گرانی همت
مضاع��ف کند ،ب��ا  ۲۰۰درص��د و  ۳۰۰درصد افزایش
یاران��ه ،قدرت خری��د مردم را جبران کن��د؛ باید به این
موضوع هم توجه کرد.

رئیسجمهور:

ش کادر درمان است
تک رقمی و صفر شدن آمار قربانیان کرونا ثمره تال 

حجتاالسالم رئیسی گفت :کادر درمان بویژه شهدای
سالمت در ش��رایط بسیار س��خت همه گیری کرونا
زمینه بازگشت امید و نشاط به جامعه را فراهم کردند.
به گزارش «عصر ایرانیان» ،رئیس جمهور در جلس��ه
هیات دولت اقدامات و تالشهایپزشکان و پرستاران
در مواج��ه با همه گی��ری کرون��ا را از دیگر مصادیق
امیدآفرینی در جامعه دانست و گفت :کادر درمان بویژه
شهدای س�لامت در شرایط بسیار سخت همه گیری
کرونا که زندگی همه مردم را تحتالش��عاع خود قرار
داده و نگرانیهایی را برای خانوادهها بوجود آورده بود ،با
جانفشانی و از خودگذشتگی علی رغم همه کمبودها در

عرصه خدمت رسانی میدان داری کردند و زمینه بازگشت
امید و نشاط به جامعه را فراهم کردند .حجتاالسالم
رئیسی همچنین گفت که وضعیت کنونی که فوتیهای
ناش��ی از کرونا تک رقمی و در برخی روزها صفر شده
و نیز میزان بس��یار پایین ابتال که امکان بازگشایی در
صنوف مختلف و ایجاد شور و نشاط در کشور را فراهم
کرده ،پس از لطف خدا،ثمره همراهی مردم و خصوص ًا
تالشها و اقدامات جامعه پزشکی و پرستاری است و
بنده در ماههای گذش��ته در تهران و برخی ش��هرها با
حضور در بیمارستانها و مراکز درمانی از نزدیک شاهد
ای��ن مجاهدتها و فداکاریها بودهام و قدردان ایش��ان

هس��تم .رئیس جمهور در بخش دیگری از س��خنان
خ��ود با بیان اینکه برخی رس��انههای بیگانه خصوص ًا
ش��بکههای فارسی زبان شبانه روز برای ایجاد یأس و
ناامیدی در دل مردم تالش میکنند ،گفت :اما همواره
با حضور مردم عزیز ما در صحنه شکست خوردهاند و به
هدفشان نرسیدهاند .حجتاالسالم رئیسی همچنین با
بیان اینکه امروز در یک جنگ اقتصادی هستیم ،گفت:
همه همکاران دولت به ویژه کسانی که مسئول بازار و
تأمین سفره مردم هستند ،شبانه روز برای خدمترسانی
و امیدآفرین��ی در جامعه تالش میکنند و این اقدامات
باید تا حصول نتایج نهایی تداوم داشته باشد.
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