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دوران فشار حداکثری
به پایان رسیده است

یادداشت

خودباوری شرط
رونق تولید ملی

گروه سیاس�ی:حجت االس�لام حس��ن روحانی رئیس جمهور روز گذشته در جلسه
هیات دولت با تاکید بر شکس��ت توطئه آمریکا در فش��ار حداکثری به ملت ایران،
گفت :به نظر من امروز همه آمار و ارقام و روحیه مردم نش��ان میدهد که دوران
تاثیرگذاری فشار حداکثری به پایان رسیده است .وی ادامه داد :یعنی ملت...
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«اسکناس» بررسی کرد؛

دالیل افول رقابتپذیری اقتصاد

تیترهایمهم

پایانماهعسلگرانفروشان
در بازار مسکن

گ�روه اقتص�اد کالن-احمدرض�ا مس�عودی :وضعیت اقتصاد
ایران این س��ال ها به واس��طه تحریم های خارجی در ابعاد
گوناگون دستخوش تغییر و تحول شده و به دلیل عدم وجود
فضای مطمئن س��رمایه گذاری و تجارت متحمل خس��ارت

3

نظارت و بازرسی مستمر
الزمه حکمرانی خوب
گروه سیاس�ی:رئیس قوه قضاییه گفت :بس��یاری
از فس��ادها و کجیهایی که در نظام اداری صورت
میگیرد محصول یک اقدام یک ش��به و یک روزه
نیس��ت ،بلک��ه محصول ی��ک غفلت ،بی توجهی و
چشم بستن بر فساد و خالف است .به گزارش ایسنا،
آیین نکوداشت سی و هشتمین سالروز...

های فراوانی شده است .به گزارش «اسکناس» ،جدیدترین
گ��زارش درباره وضعی��ت رقابت پذیری اقتصاد ایران چندان
امیدوارکننده نیس��ت و به نظر می رس��د اقتصاد دولتی چنان
ضربه ای به ماهیت کلی فضای اقتصادی وارد کرده که اساسا

نمی توان توقعی هم درباره بهبود اوضاع با روند فعلی داشت.
باید به این مسئله نیز اشاره کرد که امروزه بسیاری از مفاسد
اقتصادی نتیجه حاکمیت دولت بر فضای اقتصاد و همچنین
وجود رانت اطالعاتی برای شرکت ها و...
صفحه3

رهبر معظم انقالب در ديدار نخبگان جوان و استعدادهاي برتر علميتصريح فرمودند؛

میتوانستیم
بمب اتم بسازیم
اما نساختیم
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بیمیلیبیمههایتکمیلی
به بیمارستانهای دولتی
4

جوان نخبه پاره تن ايران عزيز ماست

جایگاهاستراتژیک
«ستاره خلیج فارس» در دنیا
5

نویدصنایعبالگردکشور

صفحه2

به صنعت خودرو

در ش��رایطی ک��ه اقتصاد
ای��ران به واس��طه تحریم
ه��ای ظالمان��ه و یکجانبه
ایاالت متح��ده آمریکا در
مضیقه ش��دید به واس��طه
کمبود منابع ارزی است،روزانه خبرهایی منتشر می
ش��ود که نش��ان می دهد هنوز باور واقعی در بین
مس��ئوالن برای توجه به تولید ملی ش��کل نگرفته و
به ش��کل عجیبی همچنان محصوالت خارجی در
بازار «عزیز» اس��ت! مسئله توجه به استعداد داخلی
و کاالی ایرانی همواره برای ش��خص اول کش��ور
اولویت بوده به نحوی که رهبر معظم انقالب  15سال
پیش و در بیانات خود در دیدار مردم استان همدان
با تاکید بر استفاده از تولید ملی فرمودند«:مناسبات
اقتص��ادی و اجتماع��ی غلط یعن��ی چه؟ یعنی رواج
گرایى افراطی و گرایش
قاچاق ،رباخواری ،مصرف
ِ
به تفاخر در استفاده از مصنوعات خارجی در مقابل
نمونه های داخلی آن ،که معنایش این است که کارگر
ایران��ی را ب��ه نف��ع کارگر خارجی بیکار می کند .باید
افتخار به استفاده ی از مصنوعات داخلی در مردم و
مسؤوالن بیدار شود .در درجه ی اول خود مسؤوالن
و دس��تگاه های دولتی و قوای س��ه گانه ،و در درجه
ی بع��د آح��اد مردم به این نکته توجه کنند و اهمیت
دهند ».هرچند بارها و بارها رهبری مسئوالن کشور
را نس��بت به خطرات وابس��تگی به خارج آگاه کرده
و در این بین کارشناس��ان و صنعتگران نیز خطرات
وابستگی را تشریح کرده اند ،با این وجود بازهم اراده
ای جدی برای افزایش تولید ملی وجود ندارد .آش بی
توجهی به محصوالت ایرانی آنقدر شور شده است
که حتی مقام ارش��د صنعت و تجارت کش��ور با ابراز
نگرانی می گوید مردم کاال با برند خارجی را به یک
برند ایرانی ترجیح می دهند! آن هم در حالی که آن
کاال در داخل تولید ش��ده اس��ت! رضا رحمانی وزیر
صم��ت ب��ا بیان اینکه برخی از تولیدات لوازم خانگی
داخلی است اما با برند خارجی توزیع میشود ،اظهار
کرد« :من خودم چنین چیزی را دیده ام و طرف هم
می گوید دلیلش این اس��ت که خریدار این حالت را
بیشتر می پسندد اما ما هم میتوانیم برندسازی کنیم
و هم فرهنگسازی و در این زمینه روز به روز در حال
پیش��رفت هس��تیم تا جایی که برخی از کاالهای ما
امروز به اروپا صادر میشود ».با بررسی این شرایط
تنها به یک نکته می رسیم :تا زمانی که خودباروی در
ذهن و قلب صنعتگران و تولیدکنندگان رسوخ نکند
نمی توان امیدی به تغییر وضع موجود داشت.
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رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت تاکید کرد؛

آیت اهلل رئیسی خاطرنشان کرد؛

دوران فشار حداکثری به پایان رسیده است

نظارتوبازرسیمستمرالزمهحکمرانیخوب
گروه سیاسی:رئیس قوه قضاییه گفت :بسیاری از فسادها و
کجیهایی که در نظام اداری صورت میگیرد محصول یک
اقدام یک شبه و یک روزه نیست ،بلکه محصول یک غفلت،
بی توجهی و چشم بستن بر فساد و خالف است .به گزارش
ایسنا،آییننکوداشتسیوهشتمینسالروزتاسیسسازمان
بازرسیکلکشورباحضورآیتاهللرئیسیرئیسقوهقضاییه
برگزار شد .سید ابراهیم رئیسی در این مراسم با بیان اینکه
بس��یاری از فس��ادها و کجیهایی که در نظام اداری صورت
میگیرد محصول یک اقدام یک ش��به و یک روزه نیس��ت،
بلکه محصول یک غفلت ،بی توجهی و چشم بستن بر فساد و
خالف است ،گفت :این موضوع یک مدتی است به مسئلهای
تبدیل شده که امروز برای مردم ،مسئولین و همه غیرقابل
تحمل اس��ت .وی با تاکید بر اینکه باید احس��اس مسئولیت
نسبتبهمسئلهداشت،تصریحکرد:درروایاتبزرگترینگناه،
کوچک شمردن گناه است و لذا فساد کم هم نباید تحمل شود
تا به یک مسئله بزرگ تبدیل گردد .رئیسی ادامه داد :برخی
ارقام گاهی از رسانهها پخش میشود که اگر رقم پایینی باشد
میگویند کم است! چون یک رقم باالتری به او گفته شده
رقمکمهممش��کلاس��توازهمینرقم
اس��تدرحالیکه ِ

پایینشروعمیشودتابهارقامباالمیرسد.رئیسقوهقضاییه
خطاببهمدیرانوکارکنانس��ازمانبازرس��یکلکش��ور،
تصریح کرد :نظارت جز الینفک حکمرانی خوب است و یکی
از اجزای مهم در حکمرانی خوب مس��ئله نظارت و بازرس��ی
علی الدوام اس��ت .رئیس��ی افزود :در این حرکت ،نهادهایی
مثل دیوان محاسبات زیرنظر مجلس ،سازمان بازرسی کل
کشور زیر نظر قوه قضاییه و وزارت اطالعات و سازمان برنامه
زیر نظر دولت و همچنین سازمان حسابرسی و دستگاههای
مراقب هس��تند؛ که در آنها نظارت به عنوان وظیفه اصلی
تعریف ش��ده اس��ت .رئیسی افزود :در این حرکت ،نهادهایی
مثل دیوان محاسبات زیرنظر مجلس ،سازمان بازرسی کل
کشور زیر نظر قوه قضاییه و وزارت اطالعات و سازمان برنامه
زیر نظر دولت و همچنین سازمان حسابرسی و دستگاههای
مراقب هس��تند؛ که در آنها نظارت به عنوان وظیفه اصلی
تعریف شده است .وی افزود :ممکن است در جامعه سئوال
شود که این موار ِد فساد یا تخلف چگونه در این مدت شکل
گرفته است؟ اگر به هر دلیلی دستگاههای درون سازمانی به
وظیفه خود عمل نکردند و غفلت داشتند ،سازمانهای برون
دس��تگاهی و دس��تگاههایی که در آنجا نظارت نهادینه شده

چطور؟ پس نگاه و سئوال مردم سئوال درستی است .رئیس
قوه قضاییه بیان داشت :باید عالوه بر نهادها و دستگاههای
درون سازمانی ،بیرون سازمان هم نهادها و دستگاههایی که
قانونبرایاجرایعدالتپیشبینیکرده،فعالدراینعرصه
عمل کنند .وی در بخشی از اظهاراتش تصریح کرد :کسی
که س��رمایه گذاری میکند اگر به هر دلیلی در نظام اداری
دچار مش��کل ش��د بایستی به سازمان بازرسی مراجعه کند و
این سازمان بایستی کار را دنبال کنند و ببیند گیر کجاست.
رئیس��ی ادامه داد :کارافرین و س��رمایه گذار باید ببیند کارش
سریع انجام میشود .رئیس قوه قضاییه افزود :رهبر انقالب
درس��خنرانیاخیرش��انفرمودندهفتخوانیاهفتادخوان.
این خوانهایی که بعضی از س��رمایه گذاران را دچار تردید
میکند و میگویند چرا س��رمایه مان را اینجا بگذاریم .وی
گفت :باید تمام بخشها ترتیبی اتخاذ کند که کار س��رمایه
گذار تسهیل شود .تسهیل سرمایه گذاری در گرو این است
کهبازرس��یکلکش��وراگرس��رمایهگذاروکارافرینیبههر
دلیل دچار «خان بی جهت « شد این موضوع پیگیری شود
و گیرهای بیجا در دس��تگاههای اداری برداش��ته شود تا زود
کارخانه برپا و تولید رونق بگیرد.

ازموضعجدیدعربستاناستقبالمیکنیم
گروه سیاس�ی:رئیس دفتر ئیسجمهور خطاب
ب��ه کش��ورهای عضو برجام گف��ت :امیدواریم
آنه��ا پی��ام گام س��وم را ج��دی بگیرن��د .ب��ه
گزارش تس��نیم،محمود واعظ��ی رئیس دفتر
رئیسجمهورروز گذشته در حاشیه جلسه هیئت
دولت در جمع خبرنگاران درباره پیش��نهادهای
عربستان برای عادیسازی رابطه با ایران گفت:
فکرمیکنی��م منطق��ه ما نیاز به آرامش دارد ،در
گذشته عربستان سعودی فکر میکرد که برای

مدت کوتاهی با ائتالفی که درس��ت کرده بود
میتواند یمن را ببلعد و به آن هدف خود برسد.
این زمان گذش��ت و االن  5س��ال گذشته و آنها
به این هدف خود نرس��یدند .وی افزود :ما فکر
میکنیم االن با توجه به شرایطی که در منطقه
وجود دارد عربس��تانیها به این نقطه رس��یدند
ک��ه جنگ نمیتواند سرنوش��ت را تعیین کند.
م��ا از ای��ن موضع اس��تقبال میکنیم .از موضع
حوثیه��ا و آتشبس هم اس��تقبال میکنیم و

ادام��ه دارد ،امیدوار هس��تیم ک��ه این پیام گام
س��وم را اعض��ای برجام و بقی��ه جدی بگیرند.
واعظی در مورد اقدامات اخیر ترکیه در سوریه
اظهار داش��ت :ما نگرانیهای ترکیه در مرز با
سوریه را میدانیم و با آنها صحبت کردیم ولی
اینکه با لشکرکش��ی بخواهند امنیت به وجود
آورند تحلیل ،برداش��ت و شناخت ما از شرایط
منطقه این اس��ت که به ضرر منطقه اس��ت و
امنیت بوجود نمیآورد.

در جلسه شورای نگهبان مطرح شد

انتقاد آیتاهللجنتیازمسکوتماندنطرح اصالحقانون انتخابات
گروه سیاس�ی:دبیر ش��ورای نگهبان با انتقاد از مسکوت ماندن
طرح اصالح قانون انتخابات در مجلس ابراز امیدواری کرد که
مجلس با جدیت این طرح را به س��رانجام برس��اند .به گزارش
اسکناس به نقل از پایگاه اطالعرسانی شورای نگهبان ،آیتاهلل
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صبح دیروز چهارشنبه ( ۱۷مهر
 )۱۳۹۸در جلسه این شورا با تسلیت به مناسبت اربعین حسینی
گفت :راهپیمایی میلیونی اربعین حسینی به لطف خداوند چند
س��الی اس��ت جهانی و موجب انجام وحدت در جهان اس�لام به

ویژه دو ملت ایران و عراق ش��ده اس��ت .وی افزود :آشوبهای
اخیر عراق طراحی دشمنان این ملت برای کم اثر کردن کنگره
بزرگ اربعین است که به فضل خدا و هوشیاری مردم این کشور،
این فتنه ناکام خواهد ماند .دبیر شورای نگهبان در ادامه سخنان
خود با انتقاد از مسکوت ماندن طرح اصالح قانون انتخابات در
مجلس ش��ورای اس�لامی گغت :در این طرح خالءهای قانون
قبلی انتخابات تا حدود زیادی برطرف ش��ده بود و پیش��نهادات
خوبی درباره شفافیت مالی نامزدها ،جرائم انتخاباتی و غیره در

سفیر روسیه:

آمریکا دنبال آشوب در لبنان است

واعظی:

اگر عربس��تانیها در موضوع روابط با ما و حل
مش��کل یمن جدی هس��تند آن را گام مثبتی
تلقی میکنیم .رئیس دفتر رئیسجمهور درباره
اجرای گام س��وم و برنامه ایران برای برداشتن
گام چه��ارم کاه��ش تعهدات هس��تهای ایران
تصری��ح ک��رد :گام س��وم مهمترین گام ما بود.
عرضم این اس��ت که گام س��وم تاثیرات خوبی
گذاشته است و تماسهای متعدد با ما برقرار شه
در این زمینه از جاهای مختلف و این تماسها

گروه سیاس�ی:حجت االس�لام حسن روحانی
رئی��س جمه��ور روز گذش��ته در جلس��ه هیات
دولت با تاکید بر شکست توطئه آمریکا در فشار
حداکثری به ملت ایران ،گفت :به نظر من امروز
همه آمار و ارقام و روحیه مردم نش��ان میدهد
که دوران تاثیرگذاری فش��ار حداکثری به پایان
رسیده است .وی ادامه داد :یعنی ملت بزرگ ما
با مقاومت ،نشاط ،کار و فداکاری حداکثری آن
تحریمحداکثریوتروریسماقتصادیراشکست
من نمیگویم شکسته میشود بلکه شکسته شد،
مل��تای��نکارراانج��امداد.روحانیافزود:البته
مردم از لحاظ اقتصادی دچار مشکالتی هستند
که همه باید دست به دست هم داده و در راستای
کاستنازمشکالتمردمتالشکنیم.ویبابیان
اینکه امروز همه آمار و ارقام و عالمتها نشان
میدهد که مردم حتی در مشکالت اقتصادی هم
قادر به حل مسایل و کاهش مشکالت هستند،
گفت :اینکه بانک مرکزی اعالم میکند ،تولید

صنایع بورسی که نیمی از صنایع کشور را تشکیل
میدهد در ش��هریور ماه  ۱.۲درصد رش��د مثبت
داش��ته اس��ت ،موضوعی بسیار مهم و به معنای
آن است که فشار حداکثری در هم شکسته است.
رئیس جمهور با اش��اره به ضرورت هوش��یاری
نس��بت به برگزاری انتخابات مجلس ش��ورای
اسالمی در ماههای آینده به عنوان یک حرکت
بزرگ سیاسی در کشور ،گفت :همه آنهایی که
مس��ئول اجرا و نظارت هس��تند ،باید کاری کنند
که نشاط سیاسی مردم افزایش پیدا کند .وی با
بیان اینکه پیروزی این جناح و یا آن جناح مهم
نبوده ،بلکه باید اجازه دهیم ،ملت پیروز ش��ود،
تأکید کرد :باید بگذاریم همه جناحها ،احس��اس
پی��روزی کنند؛ بای��د به همه فرصت دهیم تا در
این اجتماع شرکت کنند .رئیس جمهور با اشاره
به اینکه بهترین مجلس در طول تاریخ انقالب
اس�لامی مجلس اول بود ،اظهار داش��ت :در آن
مجلس ،نظارت به این ش��کل وجود نداش��ت و

حتی ش��ورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی
وجود نداشت و همه از جناحهای مختلف آمدند و
ثبت نام کردند؛ حتی منافقین هم در آن انتخابات
ثبت نام کردند .همچنین گروههایی مانند دفتر
هماهنگی ،نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت
نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس
ثمره آن بود .روحانی اظهار داش��ت :نباید اینقدر
سختگیری کرده و فشار بیاوریم و فکر کنیم هر
چه این فیلتر را تنگتر کنیم ،نتیجه مثبتتری
خواهد داش��ت .وی افزود :مردم خودشان خوب
میفهمند و بهترین ها را انتخاب میکنند .بویژه
در انتخابات مجلس شورای اسالمی که عمدت ًا
محلی بوده و مردم کاندیداها را بهتر میشناسند
وانتخابمیکنند.رئیسجمهوراظهارامیدواری
کرد در انتخابات آینده همه به نش��اط سیاس��ی
رس��یده و ب��ا برگزاری انتخاب��ات خوب بار دیگر
آمریکا و دش��منان ملت ایران شکس��ت حتمی
بدهیم.

آن وجود دارد که امیدواریم مجلس محترم با جدیت این طرح
را به سرانجام برساند .وی تصریح کرد :در صورت اصالح قانون
انتخاب��ات ،کار مجری��ان و ناظران برای انتخابات آینده دقیقتر
خواهد بود .جنتی در پایان با اش��اره به بازدید روز گذش��ته رهبر
انقالب از نمایشگاه دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان اظهار
داشت :شرکتهای دانش بنیان نقطه امیدی برای رهایی کشور
از اقتصاد نفتی هستندکه امیدواریم با حمایت مسئوالن از این
شرکتها ،اقتصاد منهای نفت هر چه بشتر رونق بگیرد.

گروه سیاسی:سفیر روسیه در لبنان اعالم کرد ،آمریکا با ایجاد بحران
ارزی اخیر در لبنان دنبال ایجاد هرج و مرج با هدف ضربه به حزباهلل
و در پی آن «دشمنان آمریکا در منطقه» است.
«الکساندر زاسپکین» سفیر روسیه در لبنان در گفتوگویی با روزنامه
«االخب��ار» ب��ه بحرانهای منطق��ه و دیگر نقاط جهان و نقش آمریکا
در آنه��ا پرداخ��ت و اعالم کرد ،آمریکاییها کامال مخالف چش��مانداز
روس��یه هس��تند ،چشماندازی که بر پایه احترام به حاکمیت کشورها و
قانون بینالمللی است.
زاسپکین بحران ارز در لبنان را «طرحی آمریکایی برای ایجاد آشوب و
هرج و مرج در لبنان» توصیف کرد و گفت ،هدف این آشوب ،ضربه زدن
حزباهلل در لبنان و در پی آن دشمنان آمریکا در منطقه است.
این مقام روس س��پس مثالی زد و گفت :کارگروه لبنان که متش��کل از
نمایندگان پنج قدرت اصلی اس��ت ،همیش��ه در بند اول خود بر اصل
حفاظت از ثبات داخلی و وضعیت امنیتی تأکید میکند اما آمریکاییها
به این بند توجهی ندارند و در نقشه خود که فروپاشی وضعیت اقتصادی
و ب��ه ج��وش آم��دن مردم را دنبال میکند ،ثبات لبنان را در (چارچوب)
جنگشان برای محاصره دشمنان آمریکا به جای حفاظت از این کشور
تهدید میکنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا منافع آمریکا در صورت فروپاشی لبنان
تحت تأثیر قرار نمیگیرد ،گفت ،در صورت فروپاشی اقتصادی و دولت
لبنان تنها طرفی که انسجام خود را حفظ میکند «حزباهلل» است اما
پیشبینی میشود آمریکاییها تا این حد دست به ماجراجویی نزنند و
همچنان لبنان را تحت فشار و در بحران نگه دارند.

آمریکا اخیرا بانک لبنانی «جمال تراست» را به دلیل داشتن مناسبات
مالی با حزباهلل تحریم و اعالم کرد ،هر سازمان مالی یا شخصی که
به نوعی با حزباهلل در تعامل اس��ت تحریم خواهد ش��د .این اقدامات
باعث به راه افتادن بحران ارزی در لبنان شده است.
سفیر روسیه درباره نزاع در خلیج فارس گفت ،احتمال بروز جنگ بعید
است اما این نزاع هزینه سنگینی برای همه دارد.
وی گف��ت :موض��ع (برخ��ی کش��ورهای) خلیج (فارس) ک��ه ایران را
«ش��ر مطل��ق» میدانن��د برای باز کردن ب��اب گفتوگوی دو طرفه و
صحبت درباره س��ازوکارهای کار مش��ترک به جای اتهامزنی و جنگ
در صحنهه��ای مختلف مفید نیس��ت و ح��وادث کنونی( ،آغاز) مذاکره
ایرانی-سعودی بدون پیش زمینه را ضروری کرده است ،آمریکاییها
از ای��ن نزاع برای تس��لط بر اموال (کش��ورهای ح��وزه) خلیج (فارس)
استفاده میکنند.

