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حضرت آیت اهلل خامنه ای روز سه شنبه دهم اردیبهشت ماه، در جلسه  
درس خارج فقه، توصیه هایی را برای استفاده از فرصت ماه مبارک رمضان و 

توجه ویژه به عبادت در سحرهای این ماه، بیان کردند.
پایگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR در آستانه فرارسیدن ماه 

مبارک رمضان متن این بیانات رهبر انقالب را به شرح ذیل منتشر کرد:
 دوستان عزیز! ماه رمضان فرصت خیلی خوبی است، فرصت بسیار خوبی 
است. البّته فرصت تبلیغ اســت، فرصت تببین است، فرصت اُنس با مردم 
است، فرصت کمک به فقرا است لکن از همه ی اینها باالتر، فرصت تعّبد است، 
فرصت تقّرب است، فرصت روزه ای است که میگیرید، فرصت نشستن سر 
سفره ی رحمت الهی،  سر سفره ی ضیافت الهی است. این سفره ی ضیافتی 
که میگویند، این ضیافت، همین روزه ی شما است، همین نافله ی شما است، 

همین نماز شما است که به جا می آورید.
 البّته اعمال ماه رمضان خیلی زیاد است؛ شما مالحظه کنید در اقبال 
سّیدبن طاووس، برای هر شــب چقدر اعمال، چقدر نمازهای مختلف و 
گوناگون ]ذکر میکند[ که ما واقعاً بعضی مان قاصریم، بعضی مان ]هم[ 
جاهل به اهّمّیت این کارها هستیم -که حاال محّل ]بحث نیست[- لکن 
یک قدرِ متیّقن هایــی، یک قدرِ اقل هایی وجود دارد کــه اینها را نباید از 

دست داد.
 سحر ماه رمضان همه پا میشــوند؛ نباید این سحر را از دست داد؛ سحر 
فرصت خیلی خوبی است. مکّرر عرض کرده ایم که اگر ماها از سحر استفاده 
نکنیم، در این دنیای شــلوغ، وقت دیگری نداریم برای خلوت با خودمان، 
با دلمان، با خدای خودمان؛ واقعاً وقتی باقی نمیماند. ما گرفتاریم؛ در این 
۲۴ ساعت، چند ساعتش که خوابیم، آن ساعتهایی هم که بیدار هستیم، 
گرفتاریم؛ هر کسی یک مشغولّیتی دارد یا مشغولّیت های مختلفی دارد. آن 
فراغت هایی که وجود داشت، امروز وجود ندارد -]البّته[ نقص زمانه نیست، 
طبیعت زمانه است- باالخره امروز وســایلی هست و زندگی، یک زندگی 
ماشینی اســت. امروز پدیده هایی وجود دارد که این پدیده ها در گذشته 

وجود نداشته؛ ]لذا[ گرفتاری زیاد است.
 نمی شود در ایّام روز -چرا، ]البّته[ او حدّی از مردم، در حال حرکت، 
در حال معامله، در حال کار فّنی، در حال کار با رایانه، در همه ی اوقات با 
َّذیَن ُهم َعلی  خدای متعال مأنوسند و مشغول ذکرند و ذکر دائم دارند: اَل
َصالتِِهم دائِمون؛ بعضی ها این  جور هستند که دائم در نمازند؛ حاال ما که 
دستمان به دامن آنها نمیرسد و از آنها دوریم، ولی کسانی آن جور هستند- 
فرصت ما فقط سحر است؛ اگر چنانچه سحر را از دست بدهیم، دیگر واقعاً 

فرصتی باقی نمی ماند. خداوند ان شاء اهلّل همه تان را محفوظ بدارد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت صادرات 
غیرنفتی در سال ۹۸ تاکید کرد: توســعه صادرات کاال و 
خدمات اصلی ترین و حیاتی ترین اولویت کشور و مهم ترین 
وظیفه  دیروز همه بنگاه ها و مدیران است تا بتوانیم ارز مورد 

نیاز برای واردات کاالهای اساسی به کشور را فراهم کنیم.
به گزارش ایســنا، جهانگیری صبح دیروز در جلسه 
شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با بیان اینکه 
یکی از شاخص های موفقیت و پیشــرفت کشورها توان 
صادرات محصوالت، کاالها و خدمات آنهــا به بازارهای 
جهانی و منطقه ای است، گفت:  دیروز صادرات موضوعی 
حیاتی، وظیفه ای ملی و قانونی است و باید تالش کنیم تا 
کاالها و خدمات با کیفیت و مطابق با استانداردهای بین 

المللی برای عرضه و رقابت در بازارهای جهانی ارائه کنیم.
رئیس شورای اقتصاد با بیان اینکه امسال از سوی مقام 
معظم رهبری بعنوان سال »رونق تولید« نامگذاری شده 
است، افزود: مهمترین پیشران رونق تولید، صادرات است و 
باید در این جهت تالش خود را دو چندان کنیم تا صادرات 

کاالهای غیرنفتی کشور بیش از پیش افزایش یابد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه آمریکایی 
ها برای کاستن از منابع درآمدی و کاهش ارزآوری کشور 
اظهار داشت: مردم ایران در این شــرایط انتظار دارند که 
مدیران کشور با طراحی و برنامه های مناسب کاری کنند 
که معیشت آنها کمتر دچار آسیب شده و کشور به لحاظ 

اقتصادی و توسعه دچار اختالل نشود.
وی با اشاره به اهمیت کشورهای همسایه و بازارهای 
هدف در توســعه تجارت کشــور و اســتفاده از ظرفیت 
همســایگان برای افزایش صادرات بر استفاده از ظرفیت 
بخش خصوصی تاکید کرد و خواستار بهره گیری وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از توانمندی اتاق بازرگانی ایران در 
ایجاد تشکیالتی با حضور رایزنان بازرگانی به منظور تدوین 
و طراحی ســاز و کارهای الزم برای رفع موانع صادرات و 

تسهیل در مبادالت تجاری شد.
معاون اول رئیس جمهور گفــت: وظیفه فرماندهی 
صادرات کشور برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است 
و این وزارتخانه هر اختیاری در جهت توسعه صادرات نیاز 
داشته باشد از طریق مصوبه دولت و یا ستاد مقابله با تحریم 

در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به برخی اظهار نظرهای نادرست درخصوص 
بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور گفت: این سیاست یکی 

از مهمترین سیاست های بانک مرکزی است و قرار است که 
در ازای صادرات کاال و خدمات، نیاز کشور در زمینه کاالهای 
اساسی مرتفع شود به این معنی که واردات در قبال صادرات 
انجام شود. در این خصوص هم الزم است بانک مرکزی و 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت برنامه ریزی های الزم را 
انجام دهند تا بسته مشوق های صادراتی مبدل به بسته 

رفع موانع از صادرات کشور شود.
جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت 
اقتصاد و بانک مرکزی و ســازمان برنامه و بودجه و اتاق 
بازرگانی ایران خواســت تا در جهت حمایت از صادرات 
جلســه ای تشــکیل دهند و با رفع موانع صادرات، نحوه 
حمایت از بازرگانان و تجار کشور را بررسی کنند تا آنها با 

مشکالت کمتری روبرو باشند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت محاسبه 
صادرات ناشــی از خدمات فنی و مهندسی و برق و نیز ارز 
آوری گردشــگران خارجی در آمارهای سازمان توسعه 
تجارت کشور از این سازمان خواست تا با همکاری مرکز 
آمار و دستگاه های ذیربط گزارشی دقیق از عملکرد سال 

گذشته و سال جاری ارائه دهند. 
وی با تاکید بر اینکه دولــت راه تهاتر نفت با کاالهای 
اساسی و نیز اجرای طرح های عمرانی در کشور را باز کرده 
اســت، گفت: بخش خصوصی می تواند در صادرات نفت 
کشور کمک کند و دولت نیز در عین ایجاد تسهیالت الزم، 
همه نوع همکاری را با بخش خصوصی در این زمینه به کار 

خواهد بست. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت 
موافقت نامه های ترجیحی بین کشورها بویژه توافق میان 
ایران و اتحادیه اورآســیا اظهار امیدواری کرد با تصویب 
مجلس شورای اســالمی و پیگیری وزارت امور خارجه و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای تعهدات کشور 
در این زمینه این موافقت نامه هر چه سریعتر اجرایی شود.

در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن 
و تجارت، نیرو، تعاون، کار و رفــاه اجتماعی و نیز رئیس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری، 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ، رئیس ســازمان 
ملی استاندارد و رئیس اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند 
گزارشی از میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹7 به 

تفکیک بخش های مختلف ارائه شد.
براساس این گزارش تراز تجاری کشــور در سال ۹7 
مثبت بوده به نحوی که در سال ۹7 در حدود 1۲ میلیارد 
دالر از واردات کشــور کاسته شده اســت و شرکای اول 
صادراتی ایران به ترتیب کشورهای چین، عراق، عمارات 

متحده عربی و افغانستان هستند.
در این گزارش تاکید شده که میزان مبادالت تجاری 
ایران با 15 کشور همسایه 3 درصد نسبت به سال ۹6 رشد 
داشته است. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
برنامه ای به دنبال آن است تا عالوه بر افزایش حجم و تنوع 
محصوالت صادراتی به کشورهای همسایه، موضوعاتی 
نظیر توانمند سازی بنگاه های کوچک، توسعه شرکت های 

بزرگ صادراتی و تشکیل کنسرسیوم صادرات بین المللی 
و اســتفاده حداکثری از ظرفیت های تهاتر کاال و تجارت 

ترجیحی در دستور کار قرار گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلســه راه نجات 
تولید را در افزایش صادرات دانست و با اشاره به ظرفیت های 
خوب صادرات کشور در حوزه فوالد، پتروشیمی، کاشی و 
سرامیک، لبنیات، شیشه و سیمان گفت: این وزارتخانه در 
برنامه های خود افزایش دو برابری صادرات به کشورهای 
همســایه را مدنظر قرار داده و طرح های ویــژه ای برای 

صادرات به کشورهای آفریقایی نیز در نظر گرفته است.
وزیر جهاد کشــاورزی نیز از افزایش نمایشگاه ها در 
بازارهای هدف و کشورهای همسایه بعنوان راهکاری برای 
توسعه صادرات یاد کرد و گفت: ایران توانسته در کشورهای 
همسایه محصوالت کشاورزی خود را به خوبی عرضه کند.

وزیر نیرو نیز با اشاره به برخی موانع نظیر الحاق ایران به 
موافقت نامه اوراسیا، از صادات ۸00 میلیون دالری برق به 

کشور عراق خبر داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در سخنانی با اشاره 
به برنامه های آمریکا برای فشــار به بخش های صادراتی 
کشور، خواستار تشکیل کمیته شورای صادرات زیر نظر 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و ایجاد فرماندهی واحد برای 

توسعه صادرات شد.
رئیس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری نیز با اشــاره به صادرات 6۸0 میلیون دالری 
صنایع دستی از ورود 7.۸ میلیون نفر گردشگر در سال ۹7 
به کشور و ارز آوری 10 میلیارد دالری آن خبر داد و گفت: 
آژانس های گردشگری کشور به دنبال آن هستند که در پی 
کاهش میزان ورود گردشگران اروپایی به کشور به تعداد 
مسافران کشورهای همسایه و چین بیفزایند و در این مسیر 

بسیار موفق بوده اند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز بر هماهنگی سیاست های 
ارزی و تجاری تاکید کرد و خواستار بکارگیری اخالق حرفه 

ای برای جلب اعتماد میان دولت و بازرگانان شد.
در این جلسه مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ظرف یکی دو هفته آینده دستورالعملی برای تهاتر کاال 
با کاال در کشورهای هدف صادراتی تهیه نماید تا بر این 
اساس تجار کشــور بتوانند نیازهای اساسی کشور را از 
طریق صــادرات کاال و خدمــات و واردات متقابل کاال 

مرتفع کنند.

خبرخبر

در جلسه خارج فقه بیان شد

تازه ترین توصیه های  
حضرت آیت اهلل خامنه ای

 به روزه داران

معاون اول رئیس جمهوری:

توسعه صادرات غیرنفتی اصلی ترین اولویت کشور است

برنامه های ایران و آمریکا 
در سالگرد نقض برجام؛

یم تحر
 و تعلیق

سياست 2

 از قرار معلــوم ایران و آمریکا هر دو برای ســالگرد خروج 
ایاالت متحده از برجــام برنامه خاصی چیده اند تا هریک 
از مناسبت این روز برای ارسال پیام های هدفدار خود به 
یکدیگر و جامعه جهانی استفاده کنند. فردا، چهارشنبه 
1۸ اردیبهشت، چهارشنبه متفاوتی برای ایران، آمریکا و 
برجام خواهد بود. آنطور که رســانه های آمریکایی اعالم 
کرده اند ترامپ قرار اســت در این روز از تحریم های تازه 
علیه ایــران رونمایی کند و آنطور که رســانه های ایرانی 
نوشته اند روحانی نیز قرار است خبر ازسرگیری بخشی از 
فعالیت های هسته ای که در قالب برجام متوقف شده بود 
را بدهد. 1۸ اردیبهشت پارسال دونالد ترامپ توافقی را که 
باراک اوباما پیش از او امضا کرده بود پاره و ایاالت متحده 
را رسما از برجام خارج کرد. این اقدام، آغاز فشارهای پی 
در پی او از فشارهای روانی و سیاسی گرفته تا تحریم ها و 
تشکیل میتینگ های بین المللی علیه ایران بود. او که پیش 

از این، زمان اعالم فصلی از تحریم هایش...

پیام شفاف و روشن بولتون به ایران!

آبراهام لینکلن در خلیج فارس
جهان 5


