چرا معتقدیم اعالن جنگ ریاض
فقط بلوف است

یادآوری گفته کالین پاول به مقامات سعودی
السالم علیک یا ابا عبداهلل الحسین

صادق خرازی:

دولتروحانی

رهبر معظم انقالب اسالمی:

«پیادهرویاربعین»

بیشترینارتباطرا
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نماد پرشکوه

باقاسمسلیمانیدارد

پیروان اهلبیت(ع) است
چهارشنبه  17آبان 1396
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فرا رسیدن اربعین حسینی را تسلیت عرض می نماییم
سرمقاله

سید مهدی طباطبایی:

پیامدادند
مردم ساده زیست باشند
اماخودشان
رعایت نکردند

نگران برج های

تغییر مهم روحانی در دوران پس از هاشمی

آنچه آیت الله
به روحانی نگفت
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آرزوی نوبخت
در موردکیهان

شاید اگر هاشمی در ایام پس از انتخابات ریاست جمهوری در
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قید حیات بود به رئیس جمهوری منتخب مردم گوشزد می کرد

درخواست روانچی
از اروپا برای
مشخص کردن موضع خود

پدر و استاد همیشه ،فوت کوزهگری را نگفته بود انگار.

عراق تعرفه واردات لبنیات ایران را  2/5برابر کرد

صفحه15

که چرخش از چپ به راست ممکن است پایگاه مدنی منحصر به

فردی را که روحانی را یکه تاز عرصه سیاست کرده با تزلزل رو به

رو کند .روحانی ،اگر هنوز هاشمی بود ،شاید امروز با تردیدهایی
این چنینی که در فضای سیاسی رواج پیدا کرده رو به رو نمی شد.
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شیشهایدوبینیستیماما...

هیرش سعیدیان

مرحوم هاشمی رفسنجانی در خاطراتش درباره
تالش عربستان برای بهبود روابط با ایران در دهه
شصت میگوید (نقل به مضمون )  « :ظاهرا ً به
روزنامه هایشان گفته اند در مورد ایران فعال خبر
منفیکارنکنند،مانیزتوصیهمشابهیبهجرایدمان
داشتیم» .رجب طیب اردوغان در برههای به انتشار
برخی مطالب در مطبوعات ایران در مورد خودش
اعتراض کرد و حسن روحانی هم مطبوعات ایران
را آزاد خواند .سرمقالههای روزنامه رسمی ارگان
حزب حاکم در کره شمالی یا نشریاتی همچون
«پیپلزدیلیچین»بهصورتخبردرخبرگزاریهای
بینالمللیبهشکلوسیعبازتابمییابد و...

ادامه در صفحه16

چهره روز

فائزه هاشمی :زیر ساختها
برای حضور زنان
در ورزشگاه فراهم است

وزارت خارجه

پیگیری میکند
6

یادداشت

ضعف
در برندسازی

موید حسینی صدر کارشناس اقتصادی

در شرایط فعلی همه صاحبنظران و مسئوالن
بر این عقیده هستند که کشور باید به سمت
اقتصاد مقاومتی حرکت کند.
برای شکلگیری یک اقتصاد مقاوم باید روی
تولید حساب ویژهای باز شود که متاسفانه
تاکنون کمتر به تولید توجه شده است.
البتــه نباید تمام کوتاهیهــا و ضعفها را
به پای دولت بنویسیم.
وقتــی راهاندازی یک واحــد تولیدی صرفا
براســاس یک نیاز و با یک انگیزه خوب اما
نپخته صورت گیرد باید منتظر عواقب تلخی
برای این نوع از تولید باشیم .به عبارت دیگر،
اگر تصمیم برای راهاندازی یک واحد تولیدی
از روی احساس بوده و یک تصمیم زودگذر
و خلقالساعه باشد ،احتمال ناکامی این نوع
از تولید وجود دارد.
در همین راستا ،یکی از عوامل اصلی که تولید
ما را به مخاطره انداخته ،عدم برندسازی در
کشور اســت .در اکثر حوزهها برند شناخته
شــده و منطقــهای و حتی ملــی نداریم.
در زمینه صنعت کفش ،لباس ،موادخوراکی،
محصــوالت صنعتی ،خــودرو ،برند واقعی
به معنای درست و دقیق آن در کشور ایجاد
نکردهایم.
مسئوالن متولی تولید هنوز که هنوز است
به اهمیت برندســازی پــی نبردهاند .عدم
برندســازی چه در حوزه صادرات و چه در
حوزه بازاریابی داخلی ،تولید ما را با مشکالت
زیربنایی مواجه ساخته است.
ادامه در صفحه 16
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بانک مرکزی عربستان 1200حساب بانکی
اشخاص و شرکتها را مسدود کرد

بانکهــای عربســتان ســعودی بــه دســتور دولــت ،بیــش از
 1200حســاب متعلق به اشخاص و شرکتهای عربستانی را به بهانه مبارزه با
فساد مالی مسدود کرد .به نوشته خبرگزاری «رویترز» یک رئیس بانک محلی
– که خواســت نامش فاش نشود – گفت بانک مرکزی عربستان لیستی تهیه
کرده و تعداد حسابهای مسدود شده البته رو به افزایش است .این رئیس بانک
بدون نام بردن از شخص یا شرکت خاصی که حسابش مسدود شده باشد گفت
این حسابها شامل اشخاص و شرکتهایی است که هم نامشان در لیست بانک
مرکزی بوده و هم نبوده است .وی تاکید کرد اگر این حسابها برای مدت طوالنی
مسدود بمانند روزانه ضرر هنگفتی به معامالت تجاری و حتی پرداخت حقوق
کارمندان شرکتها وارد میآید .به گزارش فارس ،دولت عربستان با تشکیل یک
کمیته جدید به ریاست «محمد بن سلمان» ولیعهد 11 ،شاهزاده و  30مقام و
وزیر سابق را به اتهام مبارزه با فساد بازداشت کرده است.

