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 معاون 
نخست وزیر

بخــش خصوصــی قدرتمنــد و مســتقل، می تواند پیشــران 
توســعه پایدار در اقتصاد باشــد و اهداف پیش بینی شده در 
تولیــد، صادرات و اشــتغالزایی را محقق کند. در این راســتا، 
عــزم وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، حمایــت از فعــاالن 
بخش خصوصی و بسترسازی برای تحقق خصوصی سازی 
واقعی است. در سال های گذشته تالش هایی برای گسترش 
حقوق مالکیت خصوصی و کاهش تصدی گری های دولت 
انجام شــده اســت، اما نتوانســته اند به طور کامل به اهداف 
موردنظــر دســت یابنــد. بارهــا شــاهد بوده ایــم کــه برخــی 
شــرکت ها تحت عنوان بخش خصوصی اقــدام به فعالیت 
کرده انــد، امــا در عمــل مشــخص  می شــد این شــرکت ها با 
تکیه بر دولت و در سایه رانت ها و حمایت های دولتی سرپا 
بوده اند و به محض کم شدن حمایت ها، دچار بحران شده 

و حتی به تعطیلی کشیده شدند.
 با آگاهی از این مشــکالت، تــالش کردیم بخش خصوصی 
واقعی را شناسایی کرده و بستر و زیرساخت را برای فعالیت 
آنها آماده کنیم. در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در پی آن اســت به ســمت شــرکت ها و بنگاه هایــی برود که 
بــدون ارتبــاط و کمــک دولــت و صرفــاً با ســرمایه خــود به 
جایگاه مناسب رسیده اند. معتقدیم بنگاه ها و شرکت های 
موفــق، خوشــنام و خوش حســاب بخــش خصوصــی نباید 
درگیر مقررات دســت وپاگیر غیرضروری باشند بلکه دولت 
بایــد یکی از وظایف خود را گره گشــایی ویژه قــرار دهد. آنها 
نباید از وظیفه اصلی خود که پیشــبرد اقتصاد کشــور، رشــد 
تولید و اشتغالزایی است، باز بمانند. خط تولید شرکت های 

موفــق بخش خصوصی نبایــد به علت تأخیــر در واردات و 
تأمین مواد اولیه متوقف شــود و بنگاه هــای اقتصادی تراز و 
خوش حســاب نباید برای تأمین سرمایه در گردش معطل 
بماننــد. در نظر داریم شــرکت های موفــق و دارای عملکرد 
مثبت و خوش حساب را مورد حمایت قرار دهیم. بنابراین 
در گام نخســت اقدام به شناســایی آنها کــرده و در گام بعد 
بســترهای فعالیت آنها را تســهیل و موانع فعالیت شــان را 
برطــرف می کنیــم؛ همچنین به آنها خدمــات ویژه در همه 
بخش ها از جمله مالیات، گمرک، تسهیالت و سرمایه گذاری 
خواهیم داد. باید بدون چشمداشــت بــه حمایت از بخش 
خصوصی غیررانتی پرداخــت، زیرا موفقیت آنها موفقیت 
دولت و کشــور محســوب می شــود و ســود آن به همه مردم 
رســیده و تمام بخش های اقتصاد از آن منتفع خواهند شد. 
البتــه باید توجه داشــت که ارائه مشــوق ها بــرای حمایت از 
این شــرکت ها باید از یک ســو پایدار و پیوسته و از سوی دیگر 

واقع بینانه و غیررانتی باشد. 
تقویــت  و  حمایــت  جهــت  بارهــا  گذشــته  ســال های  در 
شــرکت های بخش خصوصی اقدام شــده، اما به ســرانجام 
مطلوب نرسیده اســت، زیرا برخی از این اقدامات حمایتی 
جنبــه موقــت و مقطعی داشــته و به ســرعت به فراموشــی 
سپرده شده اند و برخی دیگر نیز به بیراهه رفته اند، به طوری 
که به جــای حمایت منطقی و واقع بینانه از این شــرکت ها، 
به ســراغ توزیــع رانــت و ایجاد انحصــار برای آنهــا رفته اند. 
بــا این رویکــرد، برگزاری آیین تجلیل از فعــاالن قانونمند و 
خوش حســاب اقتصــاد ایران با شــعار »رســم درســتکاری« 
و همچنیــن رونمایــی از ســامانه »تــراز« گامــی بــرای قــرار 
دادن ســازکار حمایــت از بخــش خصوصی واقعــی در ریل 
درست محســوب می شــود که می تواند به تقویت بسترها و 
زیرساخت های فعالیت بخش خصوصی و تسهیل فعالیت 

آنها منجر شود.
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شناســایی، پرورش و جذب نخبگان در هر کشــوری از امور مهم است از این جهت که می توان 
بخش مهمی از پیشرفت کشور را بر پایه این توانایی ها پیش برد. از سوی دیگر نگهداشت این 

نیروها که عموماً تا سطح تحصیالت عالی در کشور تحصیل می کنند  اهمیت دارد. 

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
گفت: اســتیضاح وزیر بهداشــت در دستور کار این کمیسیون 
قــرار نــدارد. بــه گــزارش ایرنا، حســینعلی شــهریاری رئیس 
کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس روز دوشــنبه گفت: 

اســتیضاح مطابق قانون آیین نامه داخلــی مجلس، روند و 
فرایند خــاص خود را دارد و موضوعی تحت عنوان بررســی 
استیضاح بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان قرار ندارد.

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
عنوان کرد

جشنواره تئاتر 
فرصتی کم نظیر 

برای استعدادهای 
ناشناخته

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد

 مختومه شدن 
استیضاح وزیر بهداشت

با توجه به جمعیت هشتاد و پنج 
میلیون نفری کشور، اگر ما از هر هزار نفر 
یک نفر را نخبه بدانیم، 85 هزار نخبه و 

اگر از هر 100 نفر یک نفر را نخبه بدانیم، 
هشتصد و پنجاه هزار نخبه در کشور 

وجود دارد. یکی از سیاست های سند 
نخبگان که مصوب شورای عالی انقالب 
فرهنگی است، حرکت از عالی محدود 

به سمت خوب گسترده است

ذوب شدن یخ 
دارایی های ارزی 

بلوکه شده ایران

روابط تهران و مسکو  در حال ارتقا است
رئیس جمهور در دیدار رئیس دومای دولتی روسیه:

رئیس مجلس شورای اسالمی و رئیس دومای روسیه بر ضرورت معماری »جهان چند قطبی« تأکید کردند

معاون اول رئیس جمهور در آیین تجلیل از فعاالن پیشتاز اقتصاد ایران

 چند میلیارد دالر از دارایی های 
مسدودشده کشور آزاد شد

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به قابل 
استفاده شدن تمام منابع ارزی کشور، خبر داد

  رقم دارایی های آزاد شده در عراق به 
10 میلیارد دالر می رسد که قسط اول آن پرداخت 

شده و مابقی نیز در حال آزاد شدن است

ظرف 24 ساعت نیاز تمام بازرگانان ایرانی 
 برای مراوده با تجار چینی تأمین می شود 

 معــاون اول رئیس جمهــور بــا بیــان اینکه امروز دشــمنان با تمــام توان 
خود برای ضربه زدن به اقتصاد کشــور بســیج شــده اند و در همین چند 
روز گذشــته با وجود اینکــه چند میلیارد دالر از دارایی های ارزی مســدود 
شــده کشــور آزاد شــده و در چرخه اقتصــاد قرار گرفتــه و به رغم آنکه کل 
نیازهای ارزی کشور از طریق سامانه نیما با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان 
تأمین می شــود، اما شــاهد نوســانات نرخ ارز و افزایش قیمت ها در بازار 
آزاد هستیم که دلیل آن نه معامالت واقعی بلکه همین فضاسازی های 

رســانه ای و روانی دشمن است که موجب هراس افکنی در میان مردم و 
بخش خصوصی شده است.

محمد مخبر روز گذشته در آیین تجلیل از فعاالن پیشتاز اقتصاد ایران که در 
مرکــز همایش های بین المللی برج میالد برگزار شــد، به یک کانال تلگرامی 
کــه نرخ فردایی برای دالر اعالم می کند، اشــاره کرد و گفــت: آن کانال عددی 
می زند و همان عدد مبنا می شــود، بخش خصوصــی باید در عمل به دولت 

اعتماد کند.

 امسال تاکنون 900 هزار فرصت شغلی بر اساس کد ملی ایجاد شده و بنابراین وعده دولت مبنی بر ایجاد
 یک میلیون شغل در سال به راحتی تحقق پیدا می کند

 بورل: نمی توانیم بگوییم 
سپاه تروریست است

»ایران« از شکست جنگ روانی غرب در تروریستی نامیدن سپاه گزارش می دهد
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مسلمانان جهان برای دومین روز پیاپی به اقدام 
اسالم ستیزانه در سوئد واکنش نشان دادند

 خشم 
پایان ناپذیر
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اقدام در کشــورهای مسلمان همچنان جهان شد، روز گذشته واکنش ها به این قرآن کریم که باعث خشــم مسلمانان رهبری راسموس پالودان در آتش زدن موهــن جریــان اســام ســتیز ســوئد به گروه جهان/ با گذشــت یک روز از اقدام 
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس بــه ادامه یافت.

و نقل از شــبکه خبری المســیره، هزاران  کریــم  قــرآن  از  حمایــت  در  که این عمل در ادامه اقدامات سریالی سوئد را تقبیح و در عین حال اشاره کرد قرآن کریــم تحت تدابیر امنیتی پلیس صعــده طــی نطقــی هتک حرمــت به محمــد جابر عــوض، اســتاندار اســتان کردند. در این اجتمــاع بزرگ مردمی، اســامی در قبال این جنایت را محکوم داد، سکوت برخی از دولت های عربی و خشــم از آنچــه روز شــنبه در ســوئد رخ در تظاهراتــی در این شــهر ضمن ابراز این گزارش هزاران نفر از مردم صعده در ســوئد تظاهــرات بر پا کردنــد. بنا بر محکومیــت هتک حرمت قــرآن کریم یمنــی 
و اسام ستیزانه صورت گرفته است. نیــز جمعیــت »قولنــا  لبنــان  در 

برالیــاس منطقه بقــاع برگــزار کردند. العمــل« تجمع اعتراضی در شــهرک 

قــرآن از بابــت آن غوغــا می کنــد.« انجمــن نادرســت حقوق بشری است که غرب زیرا خود نشان دهنده گستره ادعاهای به توصیف این جنایت شــنیع نداریم، ایــن بیانیه تأکید شــده اســت: »نیازی در ســوئد را به شــدت محکــوم کرد. در بیانیــه ای هتــک حرمــت قــرآن کریم انجمــن علمــای ایــن شــهر بــا صدور کریــم را محکوم کردنــد. در بیروت نیز اقــدام عامــان هتــک حرمــت قــرآن دســت داشــتن قرآن کریم و بنرهایی، شــرکت کننــدگان در این تجمــع، با در  ســوزاندن  بیــروت،  ســوئدی اقــدام خصمانه ربطی بــه آزادی بیان مسلمانان دانســت و اعام کرد: »این کریــم در ســوئد را حملــه آشــکار علیه علمــای  مقامــات  و  نــدارد  عقیــده  جریحه دار شدن احساسات مسلمانان هتــک حرمــت  بــه قــرآن را کــه باعث و از دولــت ســوئد خواســت تــا عامان قــرآن کریــم در ســوئد را محکــوم کرد محمد حســین فضل اهلل نیز سوزاندن لبنانــی و فرزنــد مرحــوم عامــه ســید ســید علی فضل  اهلل، روحانی برجسته مســئول این هتک حرمت ها هستند.« و 
وزارت خارجــه عــراق هم بــا صدور شدند، محکوم کنند.

احساســات در بخشــی از بیانیه این وزارتخانه آمده کریم مقابل ســفارت ترکیــه اعام کرد. شخص تندرو به منظور سوزاندن قرآن بــه اجــازه مســئوالن ســوئدی بــه یــک بیانیه ای اعتراض شدید خود را نسبت  اقداماتــی،  چنیــن  کــرد: انس حقانی از اعضای ارشــد حکومت بــه شــمار مــی رود. در افغانســتان نیــز و یــک اقــدام تحریک آمیــز خطرنــاک مســلمانان جهان را جریحه دار می کند اســت:  اعــام  پیامــی  در  اگــر آزادی نامحــدود باشــد، هیچ کس بیان جرم محسوب نمی شود، بنابراین می کنــد، اما عمــل وی به بهانــه آزادی مســلمان آســیب روحــی و روانــی وارد با توهیــن به قرآن کریم بــه دو میلیارد باید بداننــد مطابق اصل ضرر یک نفر »کســانی کــه مدعــی مدنیــت هســتند افغانســتان 
در امریکا جامعــه ترک تباران امریکا آزاد و در امان نخواهد بود.«

ترکیــه-نفرت است، نه آزادی بیان. مله بکتاش، اعام کرد سوزاندن قرآن جنایت ناشی از  راهبــری  ملــی  کمیتــه  باورهــا و پرهیــز از چنیــن حرکت هایــی در بیانیــه ای خواســتار احتــرام بــه همــه انجمــن تــرک در ایــاالت متحده اســت امریکایی)TASK( که شامل حدود ۱۵۵ رئیــس 

کشوری مانند سوئد در قرن بیست و یکم او از وقــوع چنین اقدامات فاشیســتی در شــد که باعث تحریک جامعه می شــود. 
»والدیمیــر لگویدا«، مســئول روابط ابراز تأسف کرد. 

نزدیکــی انتقــاد کــرد. ایــن مقام مذهبی روســیه ســوئد واکنش نشــان داد و از این اقدام موهــن هتــک حرمــت قــرآن کریــم در کلیســای ارتدوکس مسکو نیز به مسأله عمومــی جامعــه و رســانه های گروهی  در  قــرآن  »ســوزاندن  اقــدام گفــت:  یــک  حــزب متحد هم  به صراحت اقدام شــرورانه عالــی ائتاف تمدن های ســازمان ملل  میگل آنخل موراتینــوس، نماینده کرد و مقدسات را هتک حرمت کرد.«مبارزه سیاسی از مرزهای انسانیت عبور توهیــن کرد. نبایــد به عنوان بخشــی از به چیزی که برای دیگران مقدس است نامناســب و غیرقابل قبول است. نباید ســفارت ترکیــه در ســوئد  رهبــر  توســط  قــرآن  منزله ابراز نفرت از مسلمانان است.تأکیــد کرد که آتــش زدن قرآن کریم به اساسی بشــر، در بیانیه مطبوعاتی خود آزادی بیــان بــه عنــوان یکــی از حقــوق کــرد و ضمــن تأکیــد بر اهمیــت حفظ افراطی هــارد الین در ســوئد را محکوم ســوزاندن 

اعتراض ها در سرزمین های اشغالی وارد فاز جدیدی شد

زنگاعتصابدرتلآویو
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اعتراض ها در قالب اعتصاب سراسری خواهد دید. نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی از امروز خــود را رویاروی فــاز جدیدی از علیــه بنیامیــن نتانیاهــو کــه در نزدیک به یک مــاه اخیر جریان داشــت، بعد از سلســله اعتراض های گســترده سراســری در ســرزمین های اشغالی 

و نقش آفرینی آنها  در آشوب می گویدمحمد جعفربگلو  در گفت و گو با  »ایران«  از ویژگی های گروهک منافقین 
تغییراستراتژیمنافقیناز»جذبتوده«


به»جذبنخبه«

6

دارد. سازمان مجاهدین خلق یکی از مهم ترین جریان های نفاق علیه …پنهــان کاری و ظاهــری فریبنده ســعی در ضربه زدن به جامعــه از درون را صدر اسام تا دوران انقاب اسامی بوده است که با امتزاج حق و باطل، جریــان نفاق همــواره یکی از اصلی تریــن چالش های جامعه اســامی از 

مسلمانان جهان برای دومین روز پیاپی به اقدام اسام ستیزانه 
در سوئد واکنش نشان دادند

خشمپایانناپذیر

عامل آتش زدن قرآن در سوئدسوزاندن تصویر راسموس پالودان مسلمانان خشمگین ترکیه در حال 
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