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روی موج کوتاه

رهبر انقالب مقوله تولید در اقتصاد 
کشور را همچون سیستم ایمنی و دفاعی 
بدن انسان دانستند و گفتند: همانگونه 
که نقش سیستم ایمنی بدن در مقابله 
با ویروس ها بسیار مهم است، اگر تولید 
مناسب و رو به رشد باشد، می تواند پیکره 
اقتصادی کشور را در مقابل ویروس های 
طبیعــی و ویروس های دست ســاز 
همچون تحریم و یا نوســانات قیمت 
نفت و تکانه های مختلف محافظت کند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر 
مقام معظم رهبــری،  حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح روز چهارشنبه به مناسبت هفته 
کار و کارگر، در ارتباط تصویری مستقیم 
و ۳ ســاعته با هفت مجموعه تولیدی 
ضمن تأکید بر نقش و اهمیت جایگاه 
کارگر و وظایف متقابل کارگر و کارفرما 
در افزایش کّمی و کیفی تولید و ایجاد 
ثروت در یک اقتصاد سالم، به بیان نکاتی 
در خصــوص علت نامگذاری امســال 
به عنوان ســال جهش تولید و الزامات 
تحقق این شعار و بخش هایی که باید بر 

آنها تمرکز ویژه شود، پرداختند و وظایف 
مسئوالن در این عرصه را بیان کردند.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای با 
تبریک هفته کارگر بــه همه کارگران 
و زحمتکشان، شــنیدن گزارش های 
امیدبخش از تولید را شیرین و جذاب 
خواندند و با تأکید بر انتشار عمومی این 
گزارش ها، گفتند: رفع مشکالت جامعه 
کارگری یکی از مسائل مهم است که باید 

نسبت به آن اهتمام شود.
تاکید بر حقوق نیروی کار

حضرت آیت اهلل خامنــه ای هدف 
اقتصاد کشــور را تولید ثروت و تقسیم 
عادالنه آن بین آحاد مــردم خواندند و 
افزودند: برای رسیدن به اقتصاد سالم، 
کارگر یکــی از ســتون های اصلی و از 
عوامل درجه یک تولید ثروت در کشور 

است.
ایشان اهتمام به حقوق نیروی کار 
از جمله »دستمزد عادالنه و پرداخت 
منظم و بدون تأخیر آن، امنیت شغلی، 
بیمه، آموزش، خدمات رفاهی و بهداشت 
و درمان« را مورد تأکید قــرار دادند و 

گفتنــد: در دنیای کنونــی و تحوالت 
پر ســرعت فناوری، یادگیری مداوم 
آموزشی و استفاده از تجربیات قبلی برای 
مجموعه های تولیدی و کارگران آنها 
یک ضرورت است تا با ارتقاء بهره وری 
و کیفیت تولید، رونق اقتصادی افزایش 

یابد.
حمایت از تولید صرفا تزریق 

نقدینگی نیست
رهبر انقــالب اســالمی در ادامه با 
اشاره به فرصت کافی که تا پایان سال 
برای تحقق این شعار وجود دارد، روند 
فعلی تولید در کشــور را برای جبران 
عقب ماندگی ها ناکافی دانســتند و با 
تأکید بر لزوم توســعه و تقویت بیشتر 
تولید، نکاتی را در خصوص جهش تولید 
و راه های تحقق آن در شــرایط کنونی 

بیان کردند.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای یکی از 
مسائل مهم برای تحقق جهش تولید را 
مشارکت دادن مردم در اقتصاد از طریق 
استفاده از اســتعدادها و ظرفیت های 
گوناگون مردم برشمردند و افزودند: در 

این زمینه سه قوه وظایف مهمی دارند 
که اگر به این وظایف عمل نشود، جهش 

تولید اتفاق نمی افتد.
ایشان حمایت از تولید و تولیدکننده 
را اصلی ترین وظیفه مسئوالن دانستند 
و تأکید کردند: حمایــت از تولید فقط 
به معنای تزریق نقدینگی نیست بلکه 
باید با برداشــتن موانع، میدان را برای 
سرمایه گذار، صاحب فکر و تولیدکننده 

باز کرد.

رهبر انقالب اســالمی به برخی از 
مصادیق برداشتن موانع اشاره کردند 
و گفتند: حذف مقررات دست و پاگیر، 
مبارزه جدی با قاچــاق کاال، مقابله با 
واردات بی رویه، مبارزه با فســاد مالی 
و فســاد اداری، رعایت حقوق مالکیت 
معنــوی، مقابله بــا ســفته بازی ها 
و ســوداگری های زیان بخــش، و 
معافیت های مالیاتی در موارد ضروری 
و وضع مالیات در مــوارد الزم همچون 
ثروت های بــادآورده از جمله کارهای 
ضروری است که باید سه قوه نسبت به 

آن اهتمام بورزند.
 توضیحی درباره 

»ممنوعیت واردات« 
حضرت آیت اهلل خامنه ای قضایای 
اخیر مربــوط به ویــروس کرونا و پای 
کارآمدن همه ظرفیت های کشور برای 
تولید اقالم بهداشتی از جمله ماسک را 
نمونه بارزِ باز کردن میدان و حمایت از 
تولید خواندند و افزودند: علت اینکه در 
تولید ماسک توانستیم در مدت کوتاهی 
به ظرفیتی دست پیدا کنیم که بیشتر از 
نیاز کشور اســت، برطرف شدن موانع 
از جانب دولت و باز شــدن میدان برای 
حضور دســتگاه های مختلف و حتی 

مردم در عرصه تولید ماسک بود.
ایشان با تأکید بر اینکه بهبود محیط 
کسب وکار یکی از موارد ضروری برای 
تحقق جهش تولید اســت، گفتند: بر 
اساس بررسی های کارشناسی وزارت 
امور اقتصاد و دارایی، اگر دو اقداِم »ایجاد 
پنجره واحد صدور مجوزها« و »تشکیل 
دادگاه های تجاری برای رفع اختالفات 
اقتصادی« انجام شود، جایگاه کشور از 
لحاظ شاخص کسب و کار چهل تا پنجاه 

رتبه ارتقاء خواهد یافت.
رهبر انقالب اســالمی به موضوع 
»ممنوعیت واردات« بــه  عنوان یکی 
از زمینه هــای جهش تولید اشــاره و 
خاطرنشان کردند: ما با واردات مخالف 
نیســتیم اما تأکید داریم محصولی که 
در کشور تولید می شود و یا امکان تولید 

دارد، وارد نشود.
خالقیت تولید ماهواره را برای 

خودرو هم به کار گیرید 
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: 

در برخی مواقع، برخی دســتگاه های 
اجرایی، به بهانه هایی به دنبال باز کردن 
راه واردات بی مورد هســتند. به عنوان 
مثال می گویند بــرای اینکه کیفیت 
خودروی داخلی ارتقا یابد، باید خودروی 
خارجــی وارد شــود در حالی که باید 
کیفیت خودروی داخلــی از راههای 
دیگر افزایش یابد و نه از طریق واردات 
خودروهای خارجی و به خاک ســیاه 

نشاندن تولید داخلی.
ایشــان با تأکید بر اهمیت جهش 
کیفی در کنــار جهش کّمی، موضوع 
افزایش امید به کار و تالش را در کشور 
بسیار مهم خواندند و گفتند: متأسفانه 
عده ای در کشــور به طــور دائم می 
گویند »نمی شــود و نمی توانیم« در 
حالی که »می توانیم« و دلیل آن هم 
این اســت که ما وقتی می توانیم یک 
ماهواره بر را با ســرعت ۷۵۰۰ متر بر 
ثانیه به فضا پرتاب کنیم و ماهواره را در 
مدار قرار دهیم، و یا در صنایع دفاعی 
آن پیشــرفتهای بزرگ را داشته ایم، 
پس در تولید هم می توانیم به جهش 

دست پیدا کنیم.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: آن 
ذهن و فکری که می توانــد ماهواره 
را تولید کند و برای ارســال ماهواره 
بعدی در مدار ۳۶ هــزار کیلومتری 
هدف گذاری کند، قطعاً چنین روحیه 
ابتکار و خالقیتی برای تولید خودرو 
با مصرف ۵ لیتر بنزیــن در یک صد 
کیلومتــر و در دیگر بخش های تولید 

نیز وجود دارد.

رهبر انقالب در ارتباط تصویری با هفت مجموعه تولیدی:

تولیدخوب،اقتصادراایمنمیکند

خبر

وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به ادعای اخیر ایالت متحده 
در مورد کشته شدن مســافران افغان اعالم کرد: اتهامات رژیم 

آمریکا علیه ایران، یک طنز تلخ است.
این وزارتخانه در صفحه توییتری خود نوشت: ایران روابطی 
قوی با افغانســتان داشــته و در کمک به رهبران این کشور در 

تشکیل دولت فراگیر پیشرو است.
در این پیام آمده است: آنچه برای مهاجران در استان هرات 
اتفاق افتاد، مصیبت بار است، اما اتهامات رژیم آمریکا علیه ایران، 
یک طنز تلخ است. این رژیم، جنایتکار جنگی در افغانستان و 

حامی دولتی تروریسم در سرتاسر جهان است.
سفارت آمریکا در کابل روز سه شنبه در صفحه توییتری خود 
نوشته بود: »ما با دولت افغانستان، جامعه مدنی و مردم در مورد 
گزارش های قتل و بدرفتاری با مهاجرین افغان در امتداد مرز با 

ایران نگرانی های مشترک داریم.«
ســفارت آمریکا همچنین از تصمیم کابل برای راه اندازی 

تحقیقات در مورد ایران ابراز حمایت کرد.
اخیرا برخی رسانه ها ویدئویی را منتشر کرده اند که شخصی 
مدعی شده افرادی به صورت غیر قانونی وارد خاک جمهوری 
اسالمی ایران شده و پس از بازداشت توسط نیروی مرزی ایران به 

رودخانه انداخته شدند.
 سرپرست وزارت خارجه افغانستان نیز در صفحه خود نوشته 
است که با دریافت گزارش های رسانه ها مبنی بر کشته شدن 
مسافران افغان در امتداد مرز با کشور ایران، خواستار تحقیقات 

همه جانبه است.
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران روز یکشــنبه ۱۴ اردیبهشــت ماه، ضمن ابراز 

همدردی با خانواده جانباختگان تصریح کــرد: این حادثه در 
خاک افغانستان رخ داده و مرزبانی جمهوری اسالمی ایران وقوع 

هر اتفاقی در این ارتباط در خاک کشورمان را رد کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: به جهت اهمیت موضوع 
و به منظور کســب اطالع دقیق از چگونگی وقوع این حادثه در 
خاک افغانستان، مراتب را در همکاری با مقامات این کشور تحت 

بررسی قرار داده ایم.
عالوه بر این، ســخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه 
۱۵ اردیبهشت ماه در نشســت خبری در پاسخ به پرسشی در 
این خصوص، عنوان کرد: در تماس نزدیک با مقامات افغانستان 
هستیم، اما برخی درصدد بر هم زدن شرایط در منطقه و روابط 
ایران و افغانستان هستند. شاهد بودید ایران اقدامات دیپلماتیک 
بسیار خوبی را شروع کرد برای اینکه وحدت ملی و دولت فراگیر در 

افغانستان شکل بگیرد. به نظر من طرح این موارد به حاشیه بردن 
این مساعی دیپلماتیک ایران است. وی افزود: توصیه می کنیم 
رسانه ها، اتباع افغانستان و هم مسئوالن مراقب توطئه ها باشند.

به گزارش مهر، ایران و افغانستان بیش از ۸۰۰ کیلومتر مرز 
مشترک دارند که شماری از افغان ها در سال های گذشته و اکنون 
بصورت قاچاق برای یافتن کار وارد خاک ایران می شــوند که 
گاهی با برخورد سربازان ایرانی مواجه می شوند، زیرا قاچاقچیان 
مواد مخدر نیز از همین مناطق برای انتقال مواد مخدر استفاده 

می کنند و شناسایی آنها بسیار دشوار است.

وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران:

اتهامات آمریکا علیه ایران درباره مهاجران افغان طنز تلخ است
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در جلسه هیأت دولت اعالم شد؛
 صادرات تجهیزات پزشکی 

مازاد بر نیاز کشور
در جلسه روز چهارشــنبه هیأت دولت به 
ریاســت حســن روحانی، وزارت بهداشت از 
موافقت آن وزارتخانه با صــادرات تجهیزات 
پزشکی مربوط به پیشگیری و مقابله با کرونا که 
مازاد بر نیاز کشور است، خبر داد. رئیس جمهور 
نیز دســتورات الزم را برای تأمیــن و ذخیره 
احتیاطی تجهیزات پزشــکی و نحوه صادرات 
اقالم مازاد بر نیاز کشــور صادر کرد. در همین 
ارتباط سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت 
امور خارجه در حساب کاربری خود در توئیتر، 
نوشت: »ایران اخیراً اقالم درمانی و پزشکی به 
سه کشور افغانســتان، لبنان و آلمان ارسال 
کرده است. ایران همچنان دستگیر و یاری گر 

ملت های نیازمند این تجهیزات خواهد بود.«
    

تمایل کشورهای جهان برای 
دریافت کیت تشخیص کرونا از ایران

بلومبرگ از تقاضای کشورهای جهان برای 
دریافت کیت تشخیص کرونا از ایران خبر داد. 
این رسانه نوشت: ایران اعالم کرده که حدود 
۴۰ هزار  کیت تست تشخیص کرونا تولید شده 
را برای شناســایی کرونا به آلمان ارسال کرده 
است. سایر کشــورها از جمله اسپانیا، برزیل، 
ترکیه و اکوادور نیز خواســتار دریافت تست 

تشخیص کرونا از ایران شده اند.
    

ژاپن داروی احتمالی کرونا را 
به ایران ارسال می کند

ژاپن داروی احتمالی کرونــا را در اختیار 
ایران و جهان می گذارد. به گزارش آسیا ریویو، 
ژاپن داروی احتمالــی آنفوالنزا و درمان کرونا 
ویروس را به صورت رایگان در اختیار ایران قرار 
می دهد. در این هفته ژاپن داروی احتمالی را 
به کشــورهای اندونزی، هلند و ترکیه ارسال 

می کند.
    

نامه رئیس اداره مسلمانان قفقاز 
به ترامپ درباره ایران

شیخ االســالم حاج اهلل شــکور پاشازاده، 
رئیس اداره مســلمانان قفقــاز و دبیر مرکز 
بین المللی همکاری های میان ادیان و تمدن ها 
با ارسال نامه ای به دونالد ترامپ رئیس جمهور 
ایاالت متحده، خواســتار لغو تحریم های این 
کشور علیه جمهوری اســالمی ایران شد. این 
نامه در پاسخ به نامه ابوذر ابراهیمی ترکمان، 
رئیس ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
جمهوری اســالمی ایران به رهبران مذهبی 
جهان بود که پیشــتر در نامــه ای به رهبران 
دینی جهان، تحریم های آمریکا علیه ایران را 

محکوم کرده بود.
    

ابطحی:
شانس قالیباف برای ریاست 

مجلس بیشتر شد
محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی شهر 
و عضو جبهــه پایداری بــه خبرآنالین گفت: 
قالیباف مدیریت می کند و معاونت های قوانین 
و نظارت و دیوان محاسبات و مرکز پژوهش را 
هم با نظر خودش تعیین خواهد کرد و ما شاهد 
وعده ای که در انتخابات برای خیزش اقتصادی 
و اینکه مجلــس را به رأس امــور برگرداند و 
پرسشــگری و مطالبه گــری را نهادینه کند، 
ان شاءهلل محقق می شود. اگر چه در راه رسیدن 
به ریاست مجلس شورای اسالمی شمس الدین 
حسینی جلساتی داشتند و آقای حاجی بابایی 
هم رایزنی جدی انجام می دهد. اما به نظر بنده 
با انصراف زاکانی شانس قالیباف برای ریاست 

مجلس بیشتر شد.
    

نظر نهایی شورای نگهبان درباره 
منتخب تفرش

عباســعلی کدخدایی، ســخنگوی شورای 
نگهبان درباره سرانجام وضعیت منتخب تفرش 
در مجلس یازدهم، گفت: آنچه که برای ما روشن 
شد بعد از بررسی های مفصلی که اعضای شورای 
نگهبان داشتند و استعالم از دستگاه های ذیربط 
صورت گرفت، معلوم شــد که آن موسسه ای که 
گواهی تحصیلی را صادر کرده است دارای مجوز 
رسمی نیست و طبیعتا مدرک صادر شده از سوی 
آن موسسه هم فاقد اعتبار است. وی افزود: امروز 
گزارشی از سوی برخی از اعضای محترم شورای 
نگهبان مطرح شــد و نهایتا رأی شورای نگهبان 
این بود که منتخب تفرش و آشتیان از راهیابی به 

مجلس یازدهم باز می ماند.

آن فکری که می تواند 
ماهواره را تولید کند و برای 

ارسال ماهواره بعدی در 
مدار ۳۶ هزار کیلومتری 
هدف گذاری کند، قطعًا 

چنین روحیه ابتکار و 
خالقیتی برای تولید 

خودرو با مصرف ۵ لیتر 
بنزین در یک صد کیلومتر 
و در دیگر بخش های تولید 

نیز وجود دارد

رهبر انقالب حمایت 
از تولید و تولیدکننده 

را اصلی ترین وظیفه 
مسئوالن دانستند و تأکید 

کردند: حمایت از تولید 
فقط به معنای تزریق 

نقدینگی نیست بلکه باید 
با برداشتن موانع، میدان را 
برای سرمایه گذار، صاحب 

فکر و تولیدکننده باز کرد

رئیس جمهور با اشــاره به تــالش آمریکا 
برای تمدید تحریم تســلیحاتی ایران، گفت: 
آمریکایی ها باید بدانند پایان تحریم تسلیحاتی 
ایران، جز الینفک برجام اســت و اگر بنا باشد 
که این تحریم ها تحت هر شرایطی بازگردد، 
پاسخ ما پاراگراف آخر نامه ای است که من به 
سران ۴+۱ نوشتم. آنها می دانند که اگر چنین 
خطایی را مرتکب شــوند چه عواقب وخیمی 

برای آنها دارد و چه شکست تاریخی برای آنها 
خواهد بود.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه 
دیروز هیات دولت اظهار کرد: امروز در مقطعی 
هســتیم که آمریکا احســاس می کند که تا 
ماه های آینده ما به یک پیروزی می رســیم و 
تمام تحریم های تسلیحاتی برداشته می شود؛ 
آمریکایی ها یکی دو ماه است که از خواب غفلت 
بیدار شــده و فهمیدند که چه اشتباه بزرگی 
کردند که از برجام خارج شــدند و چه خطای 
بزرگی کردند که برجام را به هم زدند؛ االن نیز 
نه راه پیش دارند و نه راه پس؛ اگر همین مسیر 

را طی کنند، تحریم های تسلیحاتی برداشته 
می شود و همان اسرائیل، عربستان و تندروهای 
عربستان که به ترامپ گفته بودند که از برجام 
خارج شود، همان ها به ترامپ خواهند بود که 

ما ۴ گروه کار اشتباهی کردیم.
اقتصاد باید به مردم واگذار شود

رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهارات 
خود درباره عرضه سهام شرکت های دولتی به 
بورس گفت: تا کنون یک نوبت این کار انجام 
شده و چندین نوبت دیگر نیز انجام می شود. 
ما اگر می خواهیم جهش تولید داشته باشیم، 
دولت باید چابک شده و آنجایی که نیاز نیست 

تصدی گری را کنار بگذارد. اقتصاد باید به مردم 
و شرکت های خصوصی واگذار شود. از سویی 
نقدینگی در جامعه زیاد است و یکی از راه های 
درســت برای جمع آوری نقدینگی و مهار و 
کاهش تورم، حضور مردم در بورس اســت. با 
عرضه ســهام به بورس بنگاه های دولتی هم 
شفاف شده و با فســاد و رانت مبارزه می شود. 
برای ما خیلی مهم بود که شستا شفاف شود. ما 

این راه را ادامه می دهیم.
تغییر پول ملی تاثیری بر تورم ندارد

وی در ادامه درباره تغییــر واحد پول ملی 
کشــور نیز گفت: واحد پول ملی ما در نوشتار 

ریال و در گفتار تومان بود. بسیاری از اشتباهات 
بانکی هم به خاطر همین مسئله ریال و تومان 
بود. واحد رســمی پول ملی ما ریال است اما 
اصال در زندگی مردم حضــور ندارد. من مصر 
بودم واحد پول ملی تغییر کند تا مردم راحت 
شــوند. زیرا تمام معامالت با تومان انجام می 
شود. در واقع ما خواستیم یک مشکل فرهنگی 
اجتماعی را حل کرده و محاســبات مردم را 

تسهیل کنیم.
روحانــی در پایان با بیان اینکــه ما رقم را 
کوچک کردیم گفت: تغییــر واحد پول ملی 
هم به لحاظ وجهه بین المللی و در مقایســه 
پول ملی بــا مثال یورو بهتر اســت و بعید هم 
می دانم تاثیری بر تورم یا رشد اقتصادی داشته 
باشد بلکه بیشــتر کمکی است برای تسهیل 

حسابگری.

رئیس جمهور:

ادامه تحریم تسلیحاتی عواقب وخیمی خواهد داشت


