
حض�رت آي�ت اهلل    سیاسی
خامن�ه اي، رهب�ر 
معظم انقاب اس�امي صبح دي�روز در ديدار 
رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت، با اشاره به 
لزوم قدرشناسي مسئوالن از فرصت خدمت به 
مردم و ض�رورت هم�كاري و هم افزايی قواي 
س�ه گانه، »اقتصاد« و »فرهنگ« را دو مسئله 
مهم كش�ور خواندند و با تأكيد ب�ر توجه كامل 
مس�ئوالن به »توليد داخلي« به عنوان »كليد 
اصلي حل مش�كات موجود« نكات مهمي را 
درباره »رهايي كش�ور از وابس�تگي به درآمد 
نفت«، »توج�ه ويژه ب�ه بخش های پيش�ران 
اقتصادي نظير مسكن، كشاورزي و شركت های 
دان�ش بني�ان«، »ض�رورت تغيي�ر ن�گاه ب�ه 
توليدكننده به عنوان رزمنده جنگ اقتصادي« 
و »ل�زوم جهت گيری و هدفگذاري پيش�رفت 
اقتصادي به س�مت تأمين عدالت و ريش�ه كن 
كردن فقر« بيان كردند و مسئوالن وزارتخانه ها 
و دس�تگاه هاي مرتبط با مقول�ه فرهنگ را به 
حساسيت بيشتر و مقابله جدي و هوشمندانه با 
هجوم همه جانبه دشمن به مباني ديني، انقابي 

و اخاقي فراخواندند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهب��ري، رهبر انقالب اس��المي در ابت��داي اين 
ديدار با تبريك عيد س��عيد غدير خم و س��الروز 
والدت حضرت امام موسي بن جعفر عليه السالم و 
همچنين هفته دولت، و گراميداشت ياد و خاطره 
شهيدان رجايي و باهنر گفتند: هفته دولت شاخص 
و نشانه اي است كه با يادآوري خدمات و تالش های 
يك س��ال گذش��ته، از يك ط��رف مي تواند مايه 
دلگرمي باشد و از طرف ديگر، چنانچه اين تالش ها 
با دو شرط مهم »حركت جهادي« و »نيت الهي« 
همراه شود، زمينه س��از بركات زيادي در جامعه 

خواهد شد. 
 دولت در باقيمانده عمر خود، از حواش�ي 

فاصله بگيرد
حضرت آيت اهلل خامنه اي يكي ديگر از بركات هفته 
دولت را »ارزيابي اعضاي دولت از عملكرد يك ساله 
خود و نقاط قوت و ضعف آن« برشمردند و افزودند: 
مسئوالن بايد دوران مس��ئوليت را كه يك لطف 
الهي براي خدمت به مردم اس��ت، قدر بدانند و از 
اين طريق، براي عرصه بس��يار دشوار آخرت زاد و 
توشه فراهم كنند.  ايشان با اشاره به گذشت شش 
سال از عمر دولت، تأكيد كردند: دو سال باقيمانده 
از دوران دولت، مدت زمان كمي نيس��ت و بايد به 
دور از گرفتار ش��دن در برخي آفات، مسائل مهم 
كشور را »اولويت بندی«، و اولويت ها را يك به يك 

پيگيري كرد. 
 رهبر انقالب اسالمي يكي ديگر از آفات دولت ها در 
طول سال های مختلف را »گرفتار شدن به فروع و 

حواشي« دانستند و گفتند: دولت در اين دو سال 
باقيمانده، از حواشي و مسائل فرعي كه متأسفانه 
با ظهور فضاي مجازي، امكان آن بيشتر هم شده 
است، فاصله بگيرد و مس��ائل اصلي را در اولويت 

كاري خود قرار دهد. 
 تولي�د داخلي كلي�د اصلي حل مش�كل 

اقتصاد
رهبر انقالب دو اولويت اصلي كشور را »اقتصاد« 
و »فرهنگ« برش��مردند و در سخنانشان درباره 
موضوع اقتصاد با اش��اره به تأثيرگذاري مشكالت 
موجود برطبقات ضعيف و متوسط، توليد داخلي 
را كليد اصلي حل اين مشكالت خواندند و افزودند: 
البته به دست آوردن و چرخاندن اين كليد در قفل 
مشكالت اقتصادي آسان نيس��ت اما بايد اين كار 

را انجام داد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي علت نامگذاري امسال 
به نام »رونق توليد« را توجه به پيش بيني ها درباره 
افزايش كارش��كني هاي بيگانگان برش��مردند و 
خاطرنشان كردند: بهترين مقابله با اين دشمني ها، 
رونق توليد اس��ت كه به فضل الهي در اين زمينه 
حركتي در بخش های مختلف ديده مي شود كه به 
نوبه خود نشان دهنده ظرفيت های بالقوه در سراسر 
كشور است، بنابراين مسئوالن بايد توليد داخلي را 

اساس كار قرار دهند. 
 راه رهايي از وابس�تگي به ص�ادرات نفت 

خام
ايشان سپس در تبيين اولويت ها در زمينه اقتصاد، 
بر س��ه مس��ئله تمركز كردند: »قطع وابس��تگي 
به صادرات نف��ت خام«، »توجه به پيش��ران هاي 
اقتصادي كه مي توانند موتور محركه ديگر بخش ها 
قرار گيرن��د« و »ضرورت تغيير نگاه مس��ئوالن و 
دستگاه ها به توليدكنندگان«. رهبر انقالب، درآمد 
آس��ان صدور نفت خام را باليي بزرگ دانس��تند 
و يادآور شدند: اين مش��كل ديرينه واقعاً به ضرر 

پيشرفت كشور تمام شده است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به كشورهايي كه 
بدون توليد يك قطره نفت به پيشرفت چشمگيري 
دست يافته اند، گفتند: حتي در شرايط غيرتحريمي 
نيز كنت��رل بازار نف��ت از جمل��ه قيمت گذاری و 
ميزان خريد، دس��ت مصرف كننده ه��ای بزرگ 
دنيا يعني كشورهاي غربي است و آنها مي توانند 
براس��اس منافع خود و جهت گيری های سياسي 
توليدكنن��دگان را تحت فش��ار بگذارند. ايش��ان 
تبديل نفت خام به فرآورده های مختلف را راه اصلي 
رهايي از وابستگي به صادرات نفت خام برشمردند 
و افزودند: همچنان كه بارها گفته ش��ده اس��ت، 
مي توانيم با استفاده از انديشمندان و صنعتگران، 
عالوه بر فرآورده های فعلي نظير گاز و بنزين، در 
آينده به تركيبات و توليدات ديگري دست يابيم كه 
ارزش صادراتي آنها چندين برابر نفت خام باشد. 

رهبر انقالب اس��المي، توجه ويژه رئيس جمهور، 
وزارت نف��ت و ديگ��ر دس��تگاه ها را به س��اخت 
پااليش��گاه ضروري دانس��تند و افزودند: مشكل 
هزينه توليد پااليشگاه را نيز مي توان با نقدينگي 
موجود در كشور و مديريت قوي حل كرد. حضرت 
آيت اهلل خامن��ه اي در زمينه رون��ق توليد، برخي 
بخش های اقتص��ادي را داراي ق��درت تحريك و 
فعال كردن بخش های ديگر خواندند و گفتند: بايد 
به بخش های پيشران نظير مس��كن، كشاورزي، 
خودرو، لوازم خانگي و همچنين اقتصاد دانش بنيان 
توجه ويژه كرد چرا كه فعال شدن هر كدام از اينها 
مي تواند بخش های مختل��ف ديگر را به حركت وا 
دارد و حركت عمومي اقتصادي كش��ور را به كلي 

متحول كند. 
  توليدكنندگان رزمندگان جنگ اقتصادي 

با دشمنان
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي در نكته مهم ديگري، 
تغيير نگاه مجموعه دولت، مسئوالن و دستگاه ها 
به توليد كنندگان را ضروري خواندند و با مقايسه 
توليدكنندگان با رزمندگان سال های دفاع مقدس 
تأكيد كردند: توليدكنن��دگان رزمندگان جنگ 
اقتصادي با دشمنان هس��تند و بايد با اين چشم 
به آنها نگاه كرد. ايشان با انتقاد مجدد از مشكالت 
موجود بر سر راه ايجاد واحدهاي توليدي گفتند: 
گاهي براي فعاليت يك واحد تولي��دي بايد نه از 
۷ خوان بلكه از ۷۰ خوان عبور كرد كه مسئوالن 
بايد اين مشكل جدي را حل كنند و مقررات زائد 
و موانع توليد را رفع ك��رد. رهبر انقالب در همين 
زمينه، نگاه وي��ژه دولت به بنگاه هاي متوس��ط و 
كوچك را خواستار شدند و افزودند: اين نگاه ويژه، 
ركن اصلي در اقتص��اد مقاومتي اس��ت كه همه 
مسئوالن آن را پسنديده اند و قول اجرا داده اند كه 

البته كارهايي هم شده است. 
 تحريم ها را مي توان به فرصت تبديل كرد

حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: اگر 
به نكات گفته شده اهتمام جدي شود، تحريم ها 
واقعاً به فرص��ت تبديل مي ش��ود، همان گونه كه 
در ماه ه��اي اخير نيز چ��ون واردات برخي كاالها 
دشوار شده، برخي مسئوالن به شركت های دانش 
بنيان مراجعه كرده ان��د و مقداري از ظرفيت هاي 
جوانان، شركت های دانش بنيان، جهاد دانشگاهي 
و مجموعه ه��اي تولي��دي ب��ه كار گرفته ش��ده 
است. رهبر انقالب اس��المي در بخش ديگري از 
سخنانش��ان رونق توليد را نيازمن��د چهار نهاده 
دانستند: »نيروي انساني«، »سرمايه«، »فناوري« 
و »مديريت اقتصادي«. ايشان نيروي انساني ايراني 
را انصافاً بي نظيربرشمردند و گفتند: اين واقعيت 
امروز مورد اذعان انديشمندان برخي كشورهاي 

ديگر نيز قرار دارد. 
بقيه در صفحه 2
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حشدالشعبی:پرنده های 
امریکا را بر فراز 

پایگاه های مان می زنیم 

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه  31 مرداد 1398   -    20 ذی الحجه1440
سال بيست و يكم- شماره 5730 - 16 صفحه

قيمت: 1000  تومان

هفتاد خوان موانع تولید را بردارید
رهبر معظم انقالب در ديدار رئيس جمهور و اعضای هيئت دولت: 

هفتاد خوان موانع تولید را بردارید
رهبر معظم انقاب در ديدار رئيس جمهور و اعضای هيئت دولت: 

وکیلی : ایران شانس اول قهرمانی جهان است

آژانس: فعالیت های اتمی کره شمالی متوقف نشده است

حمایت انتخاباتی ترامپ از صهیونیست ها

رقابت های جهانی واليبال زير 19 سال امروز آغاز می شود

توليدكنندگان رزمندگان جنگ اقتصادی با دشمنان هستند/ پااليشگاه ها را با مديريت نقدينگی  برای عبور از خام فروشی نفت بسازيد 
همين صفحه
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      رئيس سازمان نظام پزش��كی در نامه ای به رئيس كل سازمان امور مالياتی خواس��تار تمديد دوباره مهلت به 
پزشكان برای استفاده از كارتخوان شد.  از جمله داليل  اين درخواست  نبود زمان كافی برای آموزش اعضای سازمان 

برای ثبت و استفاده از دستگاه های كارتخوان عنوان شده است! 

   گفت وگوي »جوان« با كارگردان نماهنگ »آفتاب«
   رئيس پليس پايتخت: تهرانی ها به هنگام س��فر آخرتابس��تان 
هشدارهاي پيشگيرانه سرقت از منازل را جدي بگيرند چراكه سارقان 

براي خانه هاي خالي آنها برنامه ريزي كرده اند

  نظام پزشکی : 
مهلت بدهید کارتخوان را یاد بگیریم!

 سرود خوب مي تواند 
مقابل موزيك ويدئوهاي 

ماهواره اي بايستد

سارقان براي  شهريور 
برنامه ريزي كرده اند! 
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 شانزدهمين دوره رقابت های 

وحید صابری 
  جوان آنالین

جهانی واليبال زير 19 سال در 
حالی از امروز به ميزبانی تونس 
آغاز خواهد ش�د كه تيم ملی واليبال كش�ورمان در دوره 
گذشته توانست عنوان قهرمانی را كسب كند و حاال برای 
كس�ب دومين قهرمانی پياپی يك�ی از مدعيان اصلی اين 
مسابقات به شمار می رود. در اين دوره تيم واليبال نوجوانان 
كش�ورمان در گروه B مس�ابقات با تيم های بلغارس�تان، 
كلمبيا، جمهوری چك و ايتاليا همگروه شده است و فردا در 
نخستين گام از ساعت 16:30 مقابل بلغارستان صف آرايی 

می كند. 
محمد وكيلی، س��رمربی تيم ملی نوجوانان درباره اين دوره از 
رقابت   ها گفت: امسال ش��انس تيم هايی كه در بين هشت تيم 
پايانی قرار بگيرند بسيار زياد اس��ت. در دوره های قبل سطح 
كيفی بازيكنان بسيار زياد بود و تقريباً مشخص بود چه تيم   هايی 
در مرحله پايانی قرار خواهند گرفت، اما در اين دوره با توجه به 
آناليزی كه داشتيم واقعاً اين كار سخت است و هيچ چيز از قبل 

تعيين شده نيست. 
  ايران پتانسيل دومين قهرمانی پياپی جهان را دارد

وی افزود: تيم   هايی مثل برزيل، روس��يه، كوبا، ايتاليا و ايران و 
حتی ژاپن تيم های قدر اين دوره هستند، اما نمی توان از كنار 
تيم هايی چون بالروس و بلغارس��تان و حتی جمهوری چك 
به راحتی گذش��ت. امروز همه تيم   ها با انگيزه زياد پا به ميدان 

می گذارند و بسيار توانمند و با قدرت ظاهر می شوند. 
سرمربی تيم ملی با اشاره به اينكه استعداديابی خوبی در تيم   ها 
انجام می دهند، خاطر نشان كرد: امروزه در دنيا چه صاحبنام 
و غير صاحبنام از تيم های پايه ش��روع می كنن��د، يعنی ابتدا 
در بحث اس��تعداديابی تمركز می كنند و با سرمايه گذاری در 
تيم های پايه و با برنامه ريزی درازمدت سعی می كنند تيم های 

قدرتمندی را روانه مسابقات جهانی كنند. 
وكيلی در ادامه با اشاره به اينكه ايران هم در بحث استعداديابی 
قدم های مؤثری برداشته، اظهار داشت: خدا را شكر فدراسيون 
واليبال هم در چند س��ال اخير اقدامات بسيار تأثيرگذاری در 
بحث س��رمايه گذاری روی جوانان و اس��تعداديابی داشته كه 
ماحصل آن قهرمانی در ۲۰۱۷ جهان بود. البته يك نكته مهم 
كه خيلی بايد حواس مان به آن باش��د اينكه در س��ال ۲۰۱۵ 
زمانی كه ايران بر س��كوی سومی ايستاد، لهس��تان توانست 
قهرمان جهان ش��ود، اما در ۲۰۱۷ كه ما قهرمان جهان شديم 
حتی لهس��تان نتوانس��ت در بين ۱۶ تيم هم قرار بگيرد و اين 
نشان دهنده اين است كه ما چه روند رو به پيشرفتی داشته ايم 
و در اين دوره هم بايد خيلی با حواس جمع و هوشياری هرچه 

تمام كار را به نحوه احسن پيش ببريم. 
وی با اش��اره به اينكه نبايد در باد قهرمانی دوره قبل بخوابيم، 
افزود: يكی از نكاتی كه همواره به بچه   ها متذكر می ش��وم اين 
است كه اوالً نبايد غرور داشته باشند و در باد قهرمانی دوره قبل 
بخوابند، چرا كه آن قهرمانی با بازيكنان ديگری به دست آمد و 

بيشتر تيم   ها بازيكنان جديد اضافه كرده اند و دوماً اينكه قطعاً 
در اين دوره ديگر تيم   ها بيكار ننشسته اند تا ما آنها را شكست 
دهيم و قهرمان شويم. اين احتمال خيلی وجود دارد كه تيمی 
كه اصاًل تصورش را نمی كرديم در اين دوره قهرمان شود پس 
بايد بسيار باهوش و بازی به بازی پيش رويم.  سرمربی تيم ملی 
با اشاره به اينكه هنوز شانس قهرمانی هستيم، خاطر نشان كرد: 
ما برای اين مسابقات زحمت زيادی كشيده ايم و با شناختی 
كه از بچه   ها سراغ دارم هنوز شانس اول قهرمانی هستيم. تيم 
ما پتانس��يل دومين قهرمانی پياپی را دارد و با آناليز خوب و 
هوش��ياری كامل بازی به بازی پيش می رويم تا ان شاءاهلل به 
قهرمانی برسيم.  وی در مورد اضافه شدن نبی زاده در لحظات 
آخر به اردوی تيم ملی گفت: در چند بازی تداركاتی كه داشتيم 
احساس كردم نبی زاده با توجه به توپ برگشتی و نحوه پاس 
دادنش می تواند به تيم ملی خيلی كمك كند و هنوز می توانيم 
تا لحظه آخر از ه��ر فرصتی برای تعويض بازيكنان اس��تفاده 
كنيم و ترجيح دادم هر چه سريع تر نبی زاده به تيم ملی ملحق 
شود.  وكيلی با اشاره به بازی فردا برابر بلغارستان گفت: به هر 
حال تيم   هايی كه پا به اين مسابقات می گذارند از قابليت   هايی 
برخوردار هستند كه بلغارستان هم يكی از آنهاست، اما كادر 
فنی با آناليزی كه از بازی های بلغارستان داشته تصور نمی كنم 
اين تيم بتواند برای ما در بازی اول دردسرساز باشد. همان طور 
كه گفتم هشت تيم شانس دارند روی سكو بروند و ايران هم 

يكی از آنها است. 

به رغ�م توافقاتی ك�ه ميان    بین الملل
امريكا و كره شمالی در زمينه 
خلع ساح اتمی انجام شده بود، آژانس بين المللی انرژی 
اتمی اعام كرد كه پيونگ يانگ فعاليت های اتمی خود 
را در سال 2018 متوقف نكرده است. گزارش انديشكده 
RAND هم حاكی از آن اس�ت كه كره ش�مالی تا سال 
2020 ميادی می تواند 100 كاهك اتمی داش�ته باشد. 
بر اساس گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره سال 
۲۰۱8، رآكتورهای نيروگاه اتمی »يونگ بيون« تا اواسط اوت 
سال گذشته در حال فعاليت بوده اند. يونگ بيون اصلی    ترين 
نيروگاه اتمی كره شمالی است كه در توافق سنگاپور ميان 
دونالد ترامپ و كيم جونگ اون قرار ب��ود فعاليت های خود 

را متوقف كند. به گزارش خبرگ��زاری رويترز، اين گزارش 
افزود:» نش��انه های ديگ��ری از فعاليت رآكتور در اواس��ط 
اوت تا ماه نوامبر نيز مش��اهده شده است اما در ماه دسامبر 
نشانه ای كشف نشده است«. در ادامه گزارش آژانس آمده 
اس��ت: آخرين گزارش   ها همچني��ن فعاليت   هايی در كنار 
رود »كوريونگ« در س��ه ماهه اول س��ال ۲۰۱8 مشاهده 
شده اس��ت كه مربوط به تغييراتی در زمينه سيستم های 
خنك كننده برای رآكتور آب سبك در يك رآكتور ۵مگاواتی 
در دس��ت ساخت اس��ت. انديش��كده RAND كه روابط 
نزديكی با ارتش امريكا دارد در گزارش ژانويه ۲۰۱۹ خود 
يك واكنش جامع به تهديد كره شمالی را توصيه كرد و گفت: 
امريكا و متحدانش در منطقه از جمل��ه چين بايد عالوه بر 

اقدامات ديپلماتيك چند جانبه برای متوقف كردن پيشرفت 
اتمی كره ش��مالی اقدامات��ی را برای كاهش خط��ر برنامه 
اتمی پيونگ يانگ اتخاذ كنند«. به گزارش پايگاه نش��نال 
اينترست، انديشكده RAND در گزارش خود آورده است: 
اگر پيونگ يانگ در ساخت يك موشك دور برد موفق باشد 
می تواند گوآم، هاوايی، آالسكا و شمال غرب امريكا را هدف 
گيرد. پيونگ يانگ با زرادخانه متشكل از صد كالهك اتمی 
و طيف وس��يعی از موشك    ها برای ش��ليك اين كالهك    ها 
قادر اس��ت تا يك اس��تراتژی جنگ اتمی را دنبال كند كه 
برای آن كارآمد نيز خواهد بود. به گزارش اين انديش��كده، 
»كره ش��مالی تا س��ال ۲۰۲۰ می تواند ۱۰۰ كالهك اتمی 

داشته باشد.«

رئيس جمهور امريكا در واكنش به صحبت های برخی اعضای 
حزب دموكرات درباره امكان قطع كمك های مالی به رژيم 
صهيونيستی، گفت كه باورش نمی شود كسی در اين مورد 
صحبت كند. اظهاراتی كه برای جلب نظر البی صهيونيستی 
ب�رای پي�روزی در انتخاب�ات 2020 انج�ام ش�ده اس�ت. 
دونالد ترام��پ، رئيس جمهور امري��كا بار ديگر در س��خنانی 
حمايت همه جانبه خود را از رژيم صهيونيس��تی اعالم كرد. به 
گزارش رويترز، ترامپ سه    شنبه شب اظهارات ايلهان عمر، عضو 
دموكرات مجلس نمايندگان امريكا  را كه گفته واشنگتن بايد در 

روابط خود با تل آويو تجديدنظر كند، وحشتناک خواند و گفت 
كه عمر برای اسرائيل فاجعه بار است. ترامپ با بيان اينكه تصميم 
تل آويو برای ممانعت از ورود ايلهان عمر و رشيده طليب، ديگر 
نماينده مس��لمان كنگره، به خود اسرائيل مربوط است، گفت 
كه اين تصميم تحت فش��ار او اتخاذ نشده است، هرچند كه او 
از اين تصميم حمايت می كن��د. وی افزود:»من كمك مالی به 
اسرائيل را قطع نمی كنم. اصاًل باورم نمی شود كه االن داريم در 
اين مورد بحث می كنيم. پنج سال پيش، حتی همين سه سال 
پيش، فرض قطع كمك به اسرائيل، به خاطر اين دو نفر كه از 

اسرائيل و از يهودی    ها متنفر هستند، ]غيرقابل تصور بود[. باورم 
نمی شود كه داريم در اين مورد صحبت می كنيم«. او سپس از 
حزب دموكرات به دليل سكوت در برابر ايده توقف كمك مالی 
به رژيم صهيونيستی انتقاد كرد و گفت:»يهوديانی كه به حزب 
دموكرات رأی دهند، يا ناآگاه هستند و يا عهدنشناس«. هرچند 
ترامپ حامی اصلی رژيم صهيونيستی است ولی به نظر می رسد 
اين اظهارات ب��رای جلب البی صهيونيس��تی در امريكا انجام 
می شود تا حمايت صهيونيست   ها را در انتخابات ۲۰۲۰ امريكا 

پشت سر خود داشته باشد. 

 ظریف:
 مقابل امریکا پیش بینی نشده عمل می کنیم

رئيس جمهور امريكا نمی تواند سياست غيرقابل پيش بينی در پيش بگيرد و از ديگران انتظار داشته باشد سياست های قابل پيش بينی داشته باشند  حض��رت ام��ام خامن��ه اي در 
آس��تانه هفته دولت   در ديدار 
رئيس جمهور و اعضاي هيئت 
دولت، »اقتصاد« و »فرهنگ« 
را دو مسئله مهم كشور اعالم  و 
توليدكنندگان را رزمندگان در 
جنگ اقتصادي دشمن عنوان 
كردند و ني��ز  بر توج��ه كامل 
مسئوالن به »توليد داخلي« به 

عنوان »كليد اصلي حل مشكالت موجود«تأكيد فرمودند. 
صفحه 2
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سیدعبداهلل متولیان

كارشناس سياسی

  اقتدار دفاعی  را 
به حوزه اقتصاد تعمیم دهید
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