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نعمتها با ناسپاسی از دست انسان می روند و معلوم نیست دوباره برگردند.
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تازههای مطبوعات
بازتاب اغتشاشات در تیترهای مهم مطبوعات
••شرق[ :ضمن انتشار تصویر رئیسی و روحانی]
تــأیــیــد اع ــت ــراض ،تقبیح اغــتــشــاش /ایـــران:
اعتراض آری؛ اغتشاش نه /آرمان :چند استان
در حالت نیمه آرام /اعتماد :شهرسوزی راه و
رسم کیست؟ /آفتاب یزد [در واکنش به تیتر
دستپخت دولــت روزنامه وطن امــروز] :تسویه
حساب سیاسی بنزینی ممنوع! /وطن امروز:
[درباره اقدامات دولت] تدبیر سوخته /صبح نو:
مهار اغتشاش ،پیگیری مطالبات /هفت صبح:
یک روز پاییزی بدون اینترنت /کیهان :اراذل
اجــار های قرآن را هم به آتش کشیدند ،آمریکا:
کنار شما هستیم /جوان :مردم آشوبگران را تنها
گذاشتند /فرهیختگان :جنگجویان وارداتی/
سازندگی :هزینه جراحی.
••کیهان  -برخی از گزارشها حکایت از آن دارد
که مراجع قضایی مجازات اعدام با طناب دار را
برای لیدرهای آشوب اخیر قطعی میدانند .در
این خصوص گفته شده که جنایت آشوبگران
مصداق «بغی» و مجازات قانونی و شرعی آن
ها اعدام است .برخی از این اشرار اجارهای در
اعترافات خود گفتهاند؛ قرار بود اگر شناسایی
شدیم با سرپلها تماس بگیریم تا از کشور خارج
بشویم و چنان چه شناسایی نشدیم ،مبالغی
دریافت کنیم و بــرای آشو بهای بعدی آماده
باشیم و افــرادی را که احتمال همکاری آن ها
وجود داشت ،جذب کنیم.

انعکاس
••اعتماد آنالین نوشت  :محمدرضا باهنر در
پاسخ این سوال که بر اساس شنیدهها تعداد قابل
توجهی از لیست اصولگرایان را که قرار است با
جوانان بسته شود ،طیف جوانان نزدیک به تفکر
و بینش سعید جلیلی تشکیل میدهند ،گفت:
چنینچیزینیستواینصحبتهابیخودمطرح
میشود .واقعیت این است که در بدنه شورای
ائتالف این نظر وجود دارد که هم تعداد جوانان
بیشتر شود و هم تعداد خانمها افزایش پیدا کند.
چنینتفکریوجوددارد،اماهنوزبرسراینکهاین
لیست در نهایت چگونه بسته شود ،بحث است .او
درباره این که بسیاری معتقدند جوانان نزدیک به
سعیدجلیلیازکادرسازیقویتریبرخوردارندو
میتوانندلیستاصولگرایانرابهنفعخودمتمایل
کنند،گفت:اینصحبتهاتوهماست.
••دیپلماسی ایرانی نوشت  :بندر امام خمینی
ایران و الذقیه سوریه از طریق خاک عراق و خط راه
آهن به یکدیگر متصل می شوند .مقامات دمشق
تصریح کرده اند که پیش فرض ها در خصوص این
پــروژه زیــر ساختی در مرحله طراحی قــرار دارد.
افزون بر آن ،سیستم خط راه آهن ،الذقیه را به شهر
بندری بصره عراق نیز متصل خواهد کرد.دولت
ایران برای مقابله با تحریم های آمریکا به تحقق این
پروژهنیازدارد.
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20راهبرد مقابله با جنگ اقتصادی

ادامه از صفحه ...2ایشان در ادامه سخنان خود
توصیه های مهمی خطاب به فعاالن اقتصادی،
عموم مــردم ،نخبگان دانشگاهی ،نهادهای
عمومی غیردولتی ،رسانه ها و دستگاه های
دولتی بیان کردند.
-9وظیفه بخش خصوصی در قبال اصل 44
رهبر انقالب اسالمی ابتدا به فعاالن اقتصادی
گفتند :مخاطب سیاست هــای اصــل  ۴۴که
چارچوب آن نیز تبیین شده است ،شما هستید
و این سیاست ها برای شما هم حق ایجاد می
کند و هم تکلیف.رهبر انقالب اسالمی با اشاره
به تأیید سیاست های اصل  ۴۴از جانب صاحب
نظران اقتصادی در زمان ابالغ آن ،افزودند:
البته در اجــرای این سیاست ها درست عمل
نشد زیرا واگــذاری برخی کارخانه ها به افراد
سوءاستفاده چی ،نه تنها موجب تقویت بخش
خصوصی نشد بلکه عملکرد نــادرســت این
افراد اندک ،فضا را برای فعاالن پر شمار و سالم
بخش خصوصی نامساعد کرد.حضرت آیت ا...
خامنهای تأکید کردند :فعاالن بخش خصوصی
باید با استفاده از ظرفیت های سیاست های
اصل  ،۴۴با یک برنامه عملیاتی و نقشه راه،
زنجیره ای تخصصی از «تولید علم و طراحی
و مهندسی» تا «تولید محصول و بازاریابی» را
تشکیل دهند.
-10کــنــار کشیدن بخش هــای دولتی از
رقابت با بخش خصوصی
رهبر انقالب با اشاره به این که معنای سیاست
های اصل  ۴۴جایگزین شدن بخش خصوصی
به جای بخش دولتی نیست ،افزودند :این دو
بخشبایدبههمکمککنندومزاحمهمنباشند،
مث ً
ال اگــر بخش خصوصی می تواند کــاری را
انجام دهد ،بخش دولتی و نهادهای عمومی
غیردولتیخودرارقیببخشخصوصیندانندو
به آن کار ورود نکنند و اگر هم فعالیت دارند کنار
بکشند.ایشان در عین حال افزودند :البته بخش
دولتی نباید به کلی از فعالیت های اقتصادی
دست بــردارد زیرا کارهایی وجود دارد که جز
بخش دولتی یا بخش های عمومی غیردولتی
کس دیگری نمی تواند آن ها را انجام بدهد.
-11تقویت بخش تعاونی ها
ایشان در همین چارچوب ،بخش تعاونی در
اقتصاد کشور را پدیده مطلوبی دانستند و
افزودند :در تعاونی ها ،با سرمایه های اندک
می توان اشتغال فراوانی ایجاد کرد که اگر این
اشتغال های ایجاد شده به صــورت شبکه ای
به یکدیگر متصل شوند ،برکات زیــادی برای

اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد و وزیر محترم
تعاون باید موضوع تعاونی ها را با جدیت دنبال
کند«-12«.استفاده از کاالهای داخلی»
« -13شرکت در سرمایه گذاری های مولد
همچون تعاونی ها و بورس»
«-14ترویج فرهنگ کار جهادی و تعاون»
توصیه هــای رهبر انقالب اسالمی به عموم
مردم بود.
حضرت آیت ا ...خامنه ای با اشــاره به روحیه
تعاون و همکاری در میان مردم بهویژه در حوادث
طبیعی همچون سیل و زلزله ،بر لزوم استفاده از
این روحیه در همه کارها تأکید کردند و افزودند:
مردم باید تولیدات داخلی را تکریم کنند و اگر
رفتار غلطی هم در این زمینه وجود دارد آن را
زشت بدارند ولی به همه تولیدات داخلی تعمیم
ندهند.ایشان به عنوان نمونه یکی از رفتارهای
نادرست در عرصه تولید داخلی را استفاده از
نشان خارجی برشمردند و گفتند :این شیوه
باید اصالح شود.
-15ضــرورت ورود نخبگان به حل مسائل
اقتصادی
رهبرانقالباسالمیوظیفهومسئولیتنخبگان
علمی و دانشگاهی را کمک به حل مسائل
اقتصادی و همکاری با بخش های تولیدی در
جهت تبادل دانش و تجربه دانستند و افزودند:
از وظایف مهم نخبگان ،تربیت نیروی انسانی
خــاق ،مبتکر و متناسب بــا نــیــازهــای روز و
همچنین کار علمی برای حل مشکالت موجود
در مسائل بانکی و نظام بودجه ریــزی کشور

است.حضرت آیت ا ...خامنه ای با تأکید بر این
که دستگاه های دولتی باید از ظرفیت علمی
دانشگاه ها استفاده کنند ،گفتند :در ابتدای
سال چهار ماه فرصت داده شد تا نظام بودجه
ریزی کشور اصالح شود اما متأسفانه این کار
انجام نشد و دلیل آن هم گره های علمی است
که این گره ها با کمک دانشگاهیان و نخبگان
علمی برطرف خواهد شد.
 -16بــرطــرف کـــردن قــوانــیــن مــزاحــم و
مشکالت بانکی و گمرکی
حضرت آیت ا ...خامنه ای در ادامه توصیه هایی
هم خطاب به دستگاه های دولتی بیان کردند
و گفتند :دستگاه های حکومتی باید با جدیت،
به دنبال بهبود محیط کسب و کار و برطرف
کردن قوانین مزاحم و اصالح عملکردهای غلط
باشند تا محیط مساعد تولید در کشور بهوجود
آید.ایشان تأکید کردند :باید قوانین مربوط به
مسائل مالی ،پولی ،بانکی ،گمرکی ،بودجه و
تأمین اجتماعی به نفع تولید تغییر پیدا کنند
و عرصه برای واردات و سفته بازی بسیار تنگ
شود.رهبر انقالب تغییر قوانین و دستورالعمل
ها را وظیفه مجلس شورای اسالمی دانستند و
گفتند :البته برخی از این قوانین تغییر کرده و
در مجلس تصویب شده اما هنوز اجرایی نشده
اند.حضرت آیت ا ...خامنه ای با تأکید بر این که
عمده مشکالت بخش تولید مربوط به مسائل
بانکی و گمرکی اســت ،مجلس و دولــت را به
اقداماتجدیبرایبرطرفکردناینمشکالت
توصیه کردند.ایشان به احتمال بــروز برخی
خطاها از جانب تولید کنندگان اشاره کردند و
گفتند :همه خطاها در یک سطح نیستند و نباید
برای هر خطایی دستگاه های نظارتی بر سر
تولید کننده بریزند ،البته حساب خیانت از این
گونه خطاها ،جداست.رهبر انقالب اسالمی
با اشاره به گزارش رئیس قوه قضاییه مبنی بر
جلوگیری از تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای
تولیدی که در آستانه تعطیلی بــودنــد ،آن را
اقدامی بسیار خوب خواندند.
-17ثبات سیاست های مالی و پولی
تــوصــیــه دیــگــر حــضــرت آی ــت ا ...خــامــنــه ای
به دستگاه های دولتی ،لــزوم ثبات سیاست
هــای مــالــی و پــولــی بــود.ایــشــان همچنین با
اشــاره به تجربه مبادالت تجاری و اقتصادی
با کشورهای خارجی گفتند :این تجربه به ما
نشان می دهــد که کشورهای خارجی هیچ
گــاه حاضر بــه انتقال فــنــاوری هــای اساسی
بهویژه در بخش نفت ،پتروشیمی و خــودرو به
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ایــران نیستند بنابراین دستگاه های دولتی
باید به دنبال استفاده از توانایی های داخلی
بـــرای رســیــدن بــه ای ــن فــنــاوری هــا باشند.
رهبر انقالب اسالمی افــزودنــد :همان فکر و
اندیشه دقیقی که می تواند بدون هیچ کمکی
به فناوری پیچیده و نــادر سلول های بنیادی
یا فناوری غنی سازی اورانیوم از  3.5درصد
به  ۲۰درصد دست پیدا کند ،آیا نمی تواند به
فناوری استحصال بهتر و بیشتر از چاه های
نفت دست یابد؟ قطع ًا می تواند؛ بنابراین باید
از این ظرفیت بی بدیل داخلی استفاده کرد.
ایشان به خروج سریع شرکت های خارجی نفت
و خودرو از ایران بعد از اعالم تحریم ها اشاره
کردند و گفتند :در آن زمان برخی از این موضوع
غصه خوردند اما باید غصه نخورد و خوشحال
بود.رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به شرکت
هــای داخلی که در زمینه قطعه ســازی برای
خودرو ،صنایع نفت ،لوازم خانگی و ماشین آالت
فعالیت می کنند ،افزودند :باید از این توانایی
استفاده کرد و با تشکیل یک نمایشگاه دایمی
میان این شرکت ها هم افزایی بهوجود آورد.
-18انتقال توانایی مهندسی دستگا ه های
نظامی به دستگا ههای غیر دولتی
ایشان انتقال توانایی هایبسیارباالیمهندسی
فناوری دستگاه های نظامی به دستگاه های
و
ِ
غیرنظامی را ضــروری خواندند و خاطرنشان
کردند :سال ها قبل یک ژنرال اسرائیلی گفته
بود از ایرانی ها بدم می آید اما در مقابل پیشرفت
نظامی آن ها تعظیم می کنم البته ما از آن موقع
ـراوان مهم تر و جالب
تاکنون دستاوردهای فـ
ِ
تری داریم که موشک بالستیک با برد دو هزار
کیلومتر و خطای حداکثر چند متر ،تنها یکی از
آن هاست.رهبر انقالب اسالمی افزودند :توان
مهندسی و فناوری دستگاه های نظامی که به
چنین افتخاراتی منجر می شود ،باید در عرصه
خــودرو ،نفت ،مسائل فضایی و دیگر بخش ها
بهکار گرفته شود.
 -19استفاده از ظرفیت دیپلماسی در
صادرات
حضرت آیت ا ...خامنه ای حمایت از صادرات
و حضور فعاالن اقتصادی در کشورهای دیگر
را هم مهم دانستند و افــزودنــد :می توانیم با
استفاده از ظرفیت دیپلماسی ،با همسایه ها و
دیگر کشورها ،ارتباطات اقتصادی خوبی برقرار
کنیم.ایشان مسئوالن را به استفاده از تولیدات
داخلی در مجامع بین المللی توصیه کردند
و افزودند :مسئوالن باید نشان ها ،حرف ها و
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مفاهیم ایرانی را ترویج کنند اما برخی بر عکس
عمل می کنند.رهبر انقالب اسالمی گفتند:
یکی از گله های ما از برخی مسئوالن سال های
گذشته این بود که چرا وقتی در جمع اروپایی
ها صحبت می کنند حرف صد سال پیش یک
متفکر اروپایی را بیان می کنند ،این حرف که
برای اروپایی ها جدید نیست و ارزشی ندارد
اما حرف های ما نو و نشنیده است و باید آن ها
را بیان کرد.حضرت آیت ا ...خامنه ای در ادامه
سخنان شان حضور همه جانبه بخش خصوصی
و تعاونی را در بخش نفت و گاز ضروری دانستند
و افزودند :برخی قوانین مجلس نظیر قانونی
که به تازگی در زمینه صنایع پایین دستی نفت
و گاز مصوب شد ،معطل آیین نامه ها می ماند،
در حالیکه این کارها باید به سرعت انجام شود
تا فعالیت های تولیدی سرعت گیرد.
 – 20رســـانـــه هـــا عــــاوه بـــر مــشــکــات
موفقیتهای تولید گران را هم منعکس کنند
رهبر انقالب اسالمی در ادامــه سخنان شان
رسانه ها را به انعکاس وسیع و مناسب موفقیت
های تولیدگران فراخواندند و افزودند :رسانه
البته از سر دلسوزی برخی اشکاالت را منعکس
میکند که عیبی هم نــدارد تا مسئوالن اگر
تلویزیون می بینند ،بفهمند مشکالت کجاست،
اما در کنار آن باید موفقیت های عرصه های
مختلف تولیدی را برای مردم بهویژه جوانان
مشتاقان
بازگو کرد و با معرفی ظرفیت ها به
ِ
فعالیت تولیدی ،مطالبات منطقی فعاالن
اقتصادی را نیز پیگیری کرد تا مسئوالن به آن
ها توجه کنند.ایشان همچنین تفاوت تعرفه
تبلیغات کاالهای داخلی با خارجی را ضروری
خواندند و افزودند :باید در این زمینه به گونه
ای عمل کرد که فعاالن اقتصادی بتوانند نشان
خود را تبلیغ و ترویج کنند.حضرت آیت ا...
خامنه ای در پایان سخنان شان خطاب به ملت
ایران و دوستان و دشمنان انقالب تأکید کردند:
ملت ایــران در عرصه جنگ نظامی و سیاسی
و امنیتی (مانند کارهایی که در این چند روز
بود و کارهای مردمی نبود) دشمن را عقب زده
است و به فضل الهی در جنگ اقتصادی هم
دشمن را بهطور قاطع عقب خواهد زد و با ادامه
حرکت کنونی در مسیر رونق تولید و پیشرفت
اقتصادی ،افــق روشــن آینده خــود را محقق
خواهد کــرد.در ابتدای این دیدار که در سال
رونق تولید برگزار شد ،جمعی از کارآفرینان
و فعاالن عرصه اقتصاد و تولید ملی به بیان
دیدگاهها و دغدغه های خود پرداختند.

موج پرخروش زنجان و تبریز و شهرکرد ،امروز به چند شهر دیگر می رسد

ایرانعلیهآشوبواغتشاش

چراغ اولی که مردم زنجان علیه اغتشاش گران
روشن و با حمایت از برخورد با اوباش و اراذل
سازمان یافته و وابسته به خارج از کشور ،انزجار
خود را از خسارت به اموال و جان مردم اعالم و در
عین حال شعارهایی علیه گرانی و سوء مدیریت
در کشور مطرح کردند ،دیــروز به تبریز و چند
شهر کوچک و بزرگ دیگر رسید و امروز و فردا
هم در چند مرکز استان ادامه خواهد داشت.
حضور دیــروز مردم تبریز در حمایت از بیانات
رهبر انقالب و انزجار از اقدامات آشوبگرانه،
تجمع باشکوهی را رقم زده بود که جمعیت آن
بیش از انتظار بــود .حجت االســام آل هاشم
امام جمعه تبریز در این مراسم گفت :افرادی با
ورود به جمع مردم معترض که دلخورو نگران از
افزایش قیمت بنزین بودند ،اعتراض را تبدیل به
آشوب کردهاند .امام جمعه تبریز افزود :همان
مردمی که نگران از شوک اقتصادی ناشی از
اصــاح مصرف سوخت بودند ،امــروز جواب
محکمی به آشوبگران دادند و این یعنی صف
مردم دلخور از صف آشوبگران جداست .مردم
چهارمحال و بختیاری صبح روز گذشته در این
تجمعوراهپیمایی حضورپیداکردندتااقدامات
اخیر اشرار و سودجویان در چند روز گذشته را
محکوم کنند .همچنین دانشجویان دانشگاه
تهران در پردیس مرکزی دانشگاه تهران تجمع
کردند و با شعارهایی نظیر «اصالح اقتصادی
با شوک دادن نمیشه  /آشوبگر بی ریشه تهران
دمشق نمیشه» و «نبرد با بیکاری حرف دل ملته
 /آشوبگر فتنه گر دشمن این ملته» اعتراض
شان را به نحوه تصمیمگیری دولت نشان دادند
و بر حفظ امنیت مردم تأکید کردند .امروز نیز
از ساعت  10صبح حسینیه عاشقان ثار ا...
گرگان،میدانشهدایذهابرشت ،میدان۱۵
خرداد خمین و میادین اصلی شهرهای اردبیل،
ساوهوهمدانشاهدراهپیماییمردمدرحمایت
از تأمین امنیت کشور و محکومیت اغتشاشات

اخیر خواهد بود .برخی شهرها نیز مانند یاسوج
فردا میزبان راهپیمایی های مردم در حمایت از
برخورد با عناصر ناامن کننده کشور خواهد بود.
▪شهادت جمعی از مدافعان وطن

مردم تهران عصر دیروز با پیکر دو شهیدی که در
اغتشاشات تهران به دست آشوبگران به شهادت
رسیدند ،وداع کردند .سپاه سیدالشهدا (ع)
استان تهران از شهادت سه پاسدار مدافع وطن
در آشوب های شهرستان مالرد خبر داده است.
بهگزارشخبرآنالین ،نحوهشهادتهرسهشهید
بزرگوار نیز همانند ترورهای دهه  ۶۰به دست
منافقین است به طــوری که در کمین و ایجاد
حلقه محاصره ،به وسیله سالح سرد به شهادت
رسیدند .شهید شیخی متولد سال  ۱۳۷۶و
شهید رضایی متولد سال  ۱۳۶۵است و فرزند
دوم شهید پاسدار مرتضی ابراهیمی به تازگی به
دنیاآمده .دوروزپیشنیزپیکرشهیدمدافعوطن
ایرج جواهری از کارکنان پلیس که در پی حمله
اشرارمسلحبهکالنتریبهشهادترسیدهبود،در
کرمانشاه تشییع و به خاک سپرده شد .همچنین
سردار حسن کرمی فرمانده یگان هایویژه ناجا
از شهادت یکی از کارکنان این نیرو در درگیری
با اشــرار مسلح ماهشهر در روز دوشنبه خبر
داده است .خوش اقبال معاون امنیتی استاندار
کردستان با تأکید بر حاکم بودن آرامش بر کل
استان کردستان گفت :کشتهشدن  ۱۵نفر از
نیروهای نظامی ،انتظامی و مردم در اغتشاشات
اخیر شهرستان مریوان کذب محض است  .
▪تیراندازی های کور و از پشت سر

امــا هــر چــه از رونـــد اغتشاشات مــی گــذرد،
نکات بیشتری از جزئیات ناامنی های ایجاد
شده منتشر می شــود .در شهرهای مختلف،
دوربینهای مــدار بسته تیراندازی های کور
اش ــرار مسلح را کــه در حــال شلیک بــه مــردم

هستند ،ضبط کردهاند .فارس به نقل از بررسی
های یک نهاد امنیتی تصریح کرده که «اغلب
افراد تیر خورده در حوادث این چند روز از پشت
سر تیر خوردهاند و این یعنی این که افرادی از
داخــل تجمعات به اصطالح اعتراضی به این
افراد شلیک کردهاند .همچنین در بسیاری از
موارد تیراندازی از داخل جمعیت و از فاصله
بسیار کم و با اسلحه های غیر سازمانی رخ داده
اســت ».فارس همچنین از مدل ایجاد آشوب
توسط الیــه هــای سه گانه سازمان یافته خبر
داده که طی آن حلقه اول ،نارنجک به دست و
به همراه ژل های آتش زا و ابزار شکستن قفل
و سالح سرد به ایجاد آشوب می پردازند و حلقه
دوم موتور سواران مسلحی هستند که با سالح
گرم الیه اول را پشتیبانی می کنند .الیه سوم
نیز زنان جوانی هستند که وظیفه تهییج مردم
را برعهده دارند .همچنین به نوشته فارس به
نقل از اعالم نهادهای امنیتی ،افــراد «هسته
خشونت» از لباسها و نشانه های مشخصی
استفاده میکنند تا یکدیگر را در زمان ماموریت
راحت تر بشناسند .همزمان ارتش جمهوری
اسالمی به دنبال حوادث روزهای گذشته ،با
صدور بیانیهای ضمن محکومیت اغتشاشات
اخیر ،هوشیاری و آمادگی بیشتر در صیانت از
مرزهای میهن اسالمی را یادآور شد.
▪برآورد خسارت های عابربانک ها

سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی با بیان این
که ساختمان بانکها و پولهای موجود در
دستگاههای خودپرداز بانکها بیمه هستند ،از
تالش بیمه برای برآورد خسارت ها خبر داد .در
همین حال به گزارش مهر ،اغتشاشات سراسر
کشور تا روز گذشته دست کم  1200میلیارد
تومانخسارتبهجاگذاشتهکهباجمعخسارت
 900میلیاردتومانیناشیازقطعاینترنت،این
رقم به مبلغ 2100میلیارد تومان می رسد.

