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رهبر انقالب اسالمی فرمودند :وظیف ه دولت و مسئوالن برای حمایت از کاالی ایرانی ،برطرف کردن کامل موانع ،همچون مشکالت بیمه ،بانکی ،مالیاتی
و کمبود نقدینگی است.حضرت آیتا ...خامنهای تأکید کردند :اگر این مشکالت برطرف شــوند ،دیگر شاهد آن نخواهیم بود که کارخانهای با یک سوم
بیکاری متراکم در داخل است.
ظرفیت خود کار کند ،زیرا خالی بودن ظرفیت یک کارخانه به معنای
ِ

9

وظیفه دولت برطرف کردن موانع بانکی ،بیمه،
مالیات و کمبود نقدینگی تولید کنندگان است

دردیدارهزاران نفر ازکارگران وکارآفرینان

رهبر انقالب:حمایت از کاالی ایرانی،بهترین شیوه مقابله با طراحی اقتصادی دشمن است
برخی کشورهای منطقه بدانند ،اگر با جمهوری اسالمی ایران روبه رو شوند ،قطع ًا ضربه و شکست می خورند

رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبــح دیــروز دوشــنبه در
آســتانه روز کار و کارگر ،در دیدار هزاران نفــر از کارگران و
کارآفرینان ،اصلیترین طراحی کنونی برای مقابله با نظام
جمهوری اسالمی را جنگ اقتصادی دانستند و با تأکید بر
این که تنها راه مقابله با این جنگ ،حمایت از کاالی ایرانی و
تکیه بر تواناییها و ظرفیتهای داخلی و چشم ندوختن به
بیگانگان اســت ،گفتند :وظیفه دولت و مسئوالن ،برطرف
کردن مشــکالت و موانــع کارآفرینان و کارگــران و افزایش
ظرفیت تولید واحدهای تولیدی اســت و وظیفــه مردم نیز
تصمیــم و عزم جــدی بــرای خریــد کاالی ایرانی اســت.به
گزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتــر مقام معظــم رهبری،
حضرت آیتا ...خامنــهای در ایــن دیدار با گرامی داشــت
عید بزرگ نیم ه شعبان و با تأکید بر لزوم مغتنم شمردن ایام
پربرکــت و معنوی ماه شــعبان ،گفتند :نیم ه شــعبان مظهر
امید به آینده و امید به وعده تخلفناپذیر الهی برای اصالح
نهایی جهان و تغییر شرایط ظالمان ه کنونی بهوسیل ه حضرت
صاحبالزمان (عجلا ...تعالیفرجهالشریف) است.
▪باید دست هنرمند کارگر ایرانی را که یکی از بهترین
کارگران دنیاست ،بوسید

بخــش تولیــد بهویــژه
انســانی
ایشــان در ادامــه ،نیــروی
ِ
ِ
کارگــران را ثروتــی عظیــم خواندنــد و افزودنــد :مهمترین
ویژگــی نیــروی کار در ایران ،این اســت که هنر و اندیشــه و
انگیزه و خالقیت او از ســطح متوســط جهانی باالتر اســت.
رهبر انقالب اســامی با اشــاره به بازدید چندساعته عصر
دیروز خود از نمایشــگاه محصوالت ایرانی در حسینی ه امام
خمینی (رحمة ا ،)...تأکیــد کردند :بهرغم همه فشــارها و
تحریمها و هم ه مشــکالتی که مســتکبران ایجــاد میکنند
اما تولیدات داخلی که در این نمایشــگاه عرضه شــده بود،
برجســته و ممتاز بود و باید در مقابل نیروی کار ایرانی ســر
تعظیم فرود آورد و به همین دلیل باید دست هنرمند کارگر
ایرانی را که یکی از بهترین کارگران دنیاست ،بوسید.
▪عــده ای در داخــل ،حمایت از کــاالی ایــرانــی را باور
نمیکنند یا عمل نمی کنند

حضرت آیتا ...خامنهای افزودند :با وجود این برجستگی و
هنرمندی نیروی کار ایرانی ،اما متأسفانه عدهای در داخل،
حمایــت از کاالی ایرانــی را یا بــاور نمیکنند یا بــه آن عمل
نمیکنند.ایشانحمایتازکاالیایرانیرابهمعنایحمایت
از نیروی کار و تولید داخل دانســتند و خاطرنشــان کردند:
این حمایــت ،همهجانبــه و بر عهــده مســئوالن و همچنین
مردم است.

▪برخی کشورهای منطقه بدانند ،اگــر با جمهوری
اسالمی ایــران روبـــهرو شوند ،قطع ًا ضربه و شکست
میخورند

▪وظیفه دولت برطرف کردن موانع بانکی ،بیمه ،مالیات
و کمبود نقدینگی تولید کنندگان است

رهبــر انقــاب اســامی با اشــاره بــه گالیهها و مشــکالتی
که از جانــب تولیدکننــدگان و کارگــران مطرح میشــود،
گفتنــد :وظیف ه دولت و مســئوالن بــرای حمایــت از کاالی
ایرانــی ،برطرف کــردن کامــل موانع ،همچون مشــکالت
بیمــه ،بانکــی ،مالیاتــی و کمبــود نقدینگــی اســت.
حضرت آیتا ...خامنهای تأکید کردند :اگر این مشــکالت
برطرف شوند ،دیگر شاهد آن نخواهیم بود که کارخانهای با
یک سوم ظرفیت خود کار کند ،زیرا خالی بودن ظرفیت یک
بیکاری متراکم در داخل است.
کارخانه به معنای
ِ

ایشــان بــا تأکیــد بــر ایــن کــه آمریکاییهــا میخواهنــد
هزینــه مقابله بــا نظام جمهــوری اســامی و ملــت مقتدر
ایــران را خودشــان متحمــل نشــوند و آن را بــه دوش
برخــی دولتهــای منطقــه بیندازنــد ،افزودنــد :برخــی
کشــورهای منطقــه بداننــد ،اگــر بــا جمهــوری اســامی
ایــران روبهرو شــوند ،قطعــ ًا ضربــه و شکســت میخورند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به ناامنی و جنگ و درگیری
ناشی از حضور آمریکا در منطقه غرب آسیا ،تأکید کردند:
به همین دلیل باید پای آمریکاییها از این منطقه قطع شود
و باید از منطقه غرب آسیا بیرون بروند.

▪حمایت از کاالی ایرانی ،مانع بیکاری کارگران خواهد شد

ایشــان با تأکید بــر این کــه حمایــت از کاالی ایرانــی ،مانع
از بیــکاری کارگــران خواهد شــد و زمین ه اشــتغال جوانان
تحصیلکــرده را نیــز در بخشهــای مختلف تولیــد فراهم
خواهد کــرد ،گفتنــد :وظیفــه مــردم در حمایــت از کاالی
ایرانی ،تصمیم جدی بــرای خرید تولیدات داخلی اســت.
رهبر انقــاب اســامی بــا انتقــاد از خریــد کاالی خارجی
بهرغم وجود مشابه باکیفیت داخلی ،افزودند :چرا عدهای
بر خریــد کاالی خارجــی اصرار دارنــد ،این چــه بدفهمی و
مرضی اســت؟ هم ه دســتگاههای دولتــی و همچنین همه
مردم باید تصمیم بگیرند که از کاالی ایرانی استفاده کنند.
حضرت آیــتا ...خامنهای یکــی از نتایج حمایــت از کاالی
ایرانی را جلوگیری از تبعات اجتماعــی ،امنیتی و اخالقی
ناشــی از بیکاری دانستند و خاطرنشــان کردند :حمایت از
کاالی ایرانی ،یکی از بهترین و مؤثرترین شیوههای مقابله با
طراحی اقتصادی دشمنان است زیرا آنان متوجه شدهاند که
در جنگ سخت و نظامی به نتیجه نخواهند رسید.
▪وارد درگیری نظامی با ایران شوند ،چندبرابر ضربه
خواهند خورد

ایشــان افزودنــد :البتــه مــن در چند ســال قبــل و در زمان
رئیسجمهور دیگ ِر آمریکا کــه همانند رئیسجمهور فعلی،
بداخالق و َهجوگو بود ،گفتم که دوران «بزن در رو» گذشته
اســت  ،بزنید می خورید و میداننــد که اگــر وارد درگیری
نظامی با ایران شوند ،چندبرابر ضربه خواهند خورد.
▪اتاق جنگ اقتصادی با نظام جمهوری اسالمی ،وزارت
خزان هداری آمریکاست

رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :آنها اکنون تمرکز
خود را بــر جنگ اقتصــادی و جنگ فرهنگی گذاشــتهاند و

▪آمریکا و برخی کشورها نظیر آن ،پای شان از این منطقه
قطع خواهد شد

حضرت آیتا ...خامنهای با تأکید بر این که آن کسی که باید از
منطقه بیرون برود ،آمریکاست و نه جمهوری اسالمی ایران،
افزودند :ما اهل این جا هســتیم و خلیج فارس و غرب آســیا،
خان ه ماســت اما شــما ،بیگانه و به دنبال اهداف خباثتآمیز و
ایجادفتنههستید.ایشانتأکیدکردند:بدانید،آمریکاوبرخی
کشورها نظیر آن ،پایشان از این منطقه قطع خواهد شد.
▪گله بسیاری از تولیدکنندگان و کارگران ،قاچاق کاال و
واردات بی رویه است

آنها (آمریکایی ها)اکنون تمرکز خود
را بر جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی
گذاشتهاند و اتاق جنگ اقتصادی
با نظام جمهوری اسالمی ،وزارت
خزانهداری آمریکاست.من معتقد به
قطع ارتباط با دنیا نیستم اما تکیه به
بیرون مرزها نیز غلط اندر غلط است

اتاق جنگ اقتصــادی با نظــام جمهوری اســامی ،وزارت
خزانهداری آمریکاســت.حضرت آیتا ...خامنهای با تأکید
بر این که راه مقابله بــا جنگ اقتصادی ،تکیه بــر تواناییها
و ظرفیتهــای داخلی اســت ،گفتنــد :من معتقــد به قطع
ارتباط با دنیا نیســتم اما تکیه به بیرون مرزهــا نیز غلط اندر
غلط است.
ایشــان افزودنــد :مــا حتمــ ًا بایــد بــا هوشــیاری و زرنگی و
جدیــت با دنیا ارتباط داشــته باشــیم امــا این را هــم بدانیم
که دنیــا فقــط آمریــکا و چند کشــور اروپایــی نیســت ،دنیا
بزرگ اســت و باید بــا کشــورهای مختلف ارتباط داشــت.
ایشــان تأکید کردند :ارتباط با دنیا به معنای چشم دوختن

در بازدید رهبر انقالب از نمایشگاه کاالی ایرانی صورت گرفت:

رهبر معظــم انقــاب اســامی عصر روز یک شــنبه بــه مدت
دو ســاعت و نیم از نمایشــگاه کاالی ایرانی در حســینیه امام
خمینی(ره) بازدیــد کردند.به گزارش پایگاه اطالعرســانی
دفتر حفظ و نشــر آثــار رهبر معظــم انقــاب ،در ایــن بازدید
که آقای ربیعــی وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعــی نیز حضور
داشت ،حضرت آیت ا ...خامنهای از  ۷۷غرفه تولیدات ایرانی
در بخش هــای مختلف از جملــه لوازم خانگی ،نوشــتافزار،
پوشاک و منسوجات ،مواد غذایی ،دارو و تجهیزات پزشکی،

▪گــزارش وزیــر کــار از اقــدامــات بــرای بهبود وضعیت
کارگران

پیش از ســخنان رهبر انقالب اســامی ،آقــای ربیعی وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان گزارشی از سیاستها و
اقدامات این وزارتخانه برای بهبود وضعیت کارگران ،ایجاد
اشــتغال و فقرزدایی ،گفت :میتوانیــم کاالی ایرانی را به
چنان سطحی از کیفیت و رقابتپذیری در دنیا برسانیم که
بتواند سهمی شایسته از بازارهای جهانی را از آن خود کند.
آقای ربیعی برنام ه امسال وزارت کار را توسع ه امنیت شغلی
کارگران و ثبات مشــاغل خواند و افزود :بــا تمام توان برای
بهبود سیاستهای اشتغال و افزایش قدرت خرید کارگران
عمل خواهیم کرد.





رصد  2.5ساعته تولیدات ایرانی

لوازم آرایشــی و بهداشــتی ،وســایل کودک ،لــوازم خودرو و
وســایل صنعتــی و ســاختمانی دیــدن کردنــد و از نزدیک در
جریان ظرفیتهــا و توانمندیهای تولیدکنندگان ،مســائل
و دغدغههــای آنان و نیــز میزان اســتقبال مــردم از کاالهای
ایرانی قرار گرفتند .به گزارش این پایــگاه ،مهمترین دغدغه
تولیدکنندگان در این بازدیــد ،واردات بیرویه و قاچاق بود و
آنان ،درخواســتها و پیشــنهادهایی درباره اصالح قوانین و
حذف موانع در بخش تولید ،تقویت حمایت مالی از واحدهای

▪دنیا فقط آمریکا و چند کشور اروپایی نیست

به عنصر خارجی نیســت بلکه باید به نیروی داخلی چشــم
دوخت.رهبــر انقــاب اســامی خاطرنشــان کردنــد :اگر
مردم ببینند که مسئوالن اصرار دارند مشکالت را با تکیه بر
ظرفیتهای داخلی حل کنند ،مشکالت و سختیها را نیز
تحمل خواهند کرد ،بنابراین مسئوالن توجه داشته باشند
که نباید به خارج تکیه کرد.
حضرتآیتا...خامنهاییکیدیگرازشیوههایآمریکابرای
مقابله با نظام آزادیخواه و مستقل جمهوری اسالمی ایران
را تحریک برخی دولتهای کمفهم منطقه و ایجاد اختالف
و درگیری در درون منطقه دانســتند و گفتند :آمریکاییها
تالش دارنــد تا بــا تحریک ســعودیها و برخی کشــورهای
منطقه ،آنها را در مقابل جمهوری اســامی قرار دهند اما
اگر آنها عقل داشته باشند ،نباید فریب آمریکا را بخورند.

رهبر انقالب در بخش پایانی سخنان خود به موضوع واردات
بیرویه و همچنین قاچاق کاال اشاره کردند و گفتند :شکایت
و گل ه بســیاری از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران و کارگران
همین دو موضوع است که دولت باید با این مقوله مقابله کند.

این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد

تولیدی و کمک به تبلیغ و معرفی کاالی ایرانی مطرح کردند.
رهبر انقالب اســامی نیز بــا تقدیر از تولیدکننــدگان ایرانی
و تحســین کیفیت محصوالت موجــود در نمایشــگاه ،بر لزوم
جلوگیــری از واردات بیرویــه و مبــارزه بــا قاچــاق تأکیــد ،و
دستوراتی برای پیگیری و حل مشکالت تولیدکنندگان صادر
کردند .ایشــان از وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خواســتند
حل مشکالت منعکسشــده در این بازدید را بهطور جدی در
دولت دنبال کند.
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مجوز لباس بندری برای زنان کارمند هرمزگانی و درخت گمشده ترامپ!

12.6

شایعه ممنوع التصویری آقای وزیر و واکنش
صدا و سیما
بعد از اعتراض جهرمی ،وزیــر ارتباطات به موضوع
صوت و تصویر فراگیر و افشای جزئیاتی از قرارداد
صداوسیماباپیمانکارانبرخیمنابعخبریمدعی
شدهاند ریاست ســازمان صدا و ســیما او را ممنوع
التصویر کرده اســت .این در حالی اســت که عصر
دیروزروابطعمومیصداوسیمااینمسئلهراتکذیب
کرد.کاربری در این باره نوشــت« :فکر میکنم این
اولین باره که یک وزیر ممنوعالتصویر میشه! خدا
روشکرقبل«دورهمی»حرفنزدجهرمیواالبرنامه
مدیریهممیرفتروهوا».وکاربریهمنوشت«:از
اولشهممعلومبودخبرجوسازیرسانههاست».

23.5

نساجی ای امید شهر خستهههه...
صعــود ُپــر شــور تیم نســاجی
مازندران به لیگ برتر فوتبال
بــا واکنشهــای احساســی
دوستداران این تیم در فضای
مجازیهمراهبود.تاجاییکه
بسیاریویدئوهایخودازشعارمعروفهواداراناین
تیمراکهمیگویند«:نساجیایامیدشهرخستهههه
/نفسمنبهنفستبستهههه/نمیذاریمهیچجاتو
روتنهااا/باتوهستیمتاآخردنیاااا»درفضایمجازی
منتشر کردند .کاربری نوشت« :مسئوالن یک دهه
تالش کردند نام نســاجی و کارخانــه اش را از یادها
ببرندامامردمرویسکوهانامشراجاودانهکردند.
» و کاربر دیگری نوشت« :حیف نیست این شور ،این
«چکه ِســما» (نوعی حــرکات موزون)
هیجان و این َ
جاییدرلیگبرترنداشتهباشد؟»

18.3

مجوز لباس بــنــدری بــرای بــانــوان کارمند
هرمزگان
با موافقــت وزیر ارشــاد صدور مجوز اســتفاده
بانــوان کارمنــد اســتان هرمــزگان از لبــاس
بندری در محل کار خود ،مــورد توجه کاربران
فضای مجازی قرار گرفت .کاربری درباره این
موضوع نوشت« :هر محیطی یک لباس تعریف
شده باید داشته باشه و به به و چه چه نداره ».و
کاربر دیگری در دفاع از این کار نوشــت« :این
اقدام ارج نهادن به مســئله قومیتها و آداب و
رسوم اونهاســت .به نظرم باید به این مسئول
آفرین گفت».

80.7

 4ساعت ورزش هفتگی برای کارگران!
خبــر اجبــاری شــدن 4
ساعت ورزش هفتگی برای
کارگــران بــا واکنشهــای
زیادی از ســوی کاربران در
فضــای مجازی همــراه بود.
برخی کاربران در اعتراض به این اتفاق نوشتند.
کاربــری نوشــت« :من مونــدم این مســئوالن ما
چرا اینقدر بدون تفکر تصمیم میگیرن .شــما
حقوق ایــن کارگــرا رو بدیــن 4 ،ســاعت ورزش
اجبــاری پیشــکش ».و برخــی کاربــران هــم در
دفاع از ایــن مصوبــه بر آمدنــد .کاربــری در این
باره نوشت« :اتفاقا به نظر من کار بسیار درستی
است .ســامت جســمانی یک کارگر میتونه به
سالمت روح و روان اون کمک کنه».

36.4

15.9

ُپست اینستاگرامی جهانگرد لهستانی
یــک جهانگــرد لهســتانی بــا انتشــار ُپســتی در
اینستاگرامشموردتوجهکاربرانایرانیقرارگرفت.
اینجهانگردکهبهایرانسفرکردهبود،تصاویریاز
نقاطدیدنیایرانرادراینستاگرامشمنتشرکردو
نوشت«:سفریعنیاینکهپیببریدربارهکشورهای
دیگه اشــتباه فکر میکردی ».کاربــری در این باره
نوشــت« :همین دیدگاه روهم خیلــی ازماها راجع
بــه اون ور آب داریم .قرآن میگه ســیرو فــی االرض.
بگردید .برای شناخته قطعا ».و کاربری هم مدعی
شد«:مامردمیهستیمباتفاوتهایبزرگ».

وقتی درخت ترامپ ناپدید شد!
همینچندروزپیشبودکهامانوئلمکرون،رئیس
جمهور فرانسه در ســفر به آمریکا نهال درختی را
به همتای خود اهدا کرد ،اما روز گذشــته اخباری
مبنیبرناپدیدشدنایننهالکهتوسطخودترامپ
و مکرون در محوطه کاخ ســفید کاشته شده بود،
در فضای مجازی منتشر شد .کاربری درباره این
اتفاقنوشت«:احتماالبعدازتماستلفنیروحانی
و مکرون ،ترامپ بهش برخورده نهال رو گم و گور
کرده ».و کاربری هم نوشــت« :تصور میکنم اون
کاشتنهالنمادینبودهوجنبهتشریفاتیداشته
واال تا جایی که من میدونم در کاخ سفید قوانین
خاصی حکمفرماست و اصال کاشت اون نهال در
محوطهکاخسفیدخودشجالبه».
CMYK

