در پی تدوین الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت انجام شد

فراخوان رهبری به مراجع رسمی و نخبگان برای نظر مشورتی
رهبر انقالب اسالمی در پی تدوین الگوی پایه اسالمی  -ایرانی پیشرفت،
دستگاهها ،مراکز علمی ،نخبگان و صاحبنظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف
سند تدوینشده و ارائ ه نظرات مشورتی فراخواندند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری ،در پی تدوین الگوی
اهم مبانی و آرمانهای پیشرفت و
پایه اسالمی ایرانی پیشرفت ،که در آن ّ

اُفق مطلوب کشور در پنجدهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به
آن طراحی شده است ،آیتاهلل خامنهای دستگاهها ،مراکز علمی ،نخبگان و
ن شده و ارائه نظرات
صاحبنظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوی 
مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند باالدستی فراخواندند .ایشان همچنین
مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را موظف کردند که با مشورت مراجع

رئیس ستاد مرکزی اربعین:
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صفحه 6

کاردار پیشین ایران در عربستان مطرح کرد

عوارض خروج از مرزهای زمینی
برای زائران اربعین حذف شد

Etehademelat

مندرج در ابالغ ،نظرات و پیشنهادهای تکمیلی را دقیق ًا بررسی و بهرهبرداری
کند و نسخه ارتقاءیافته الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را حداکثر ظرف دو سال
آینده برای تصویب و ابالغ ارائه کند ،بهطوریکه از ابتدای قرن پانزده هجری
شمسی اجرای این الگو با سرعت مطلوب آغاز و امور کشور بر مدار آن قرار گیرد.

دامآمریکاییها
برای «محمد بن سلمان»
صفحه 7

صفحه 3

بازار سیاه خرید و فروش کدملی

فروش کدملی
یا معامله هویت؟

صفحه 3

وقتی مشخص نیست حرف آخر را باید چه کسی بزند

توهین به یک ایرانی و اختالف
در تیمهای ملی فوتبال

صفحه 8

نیویورک تایمز:

طرح اروپاییها برای دورزدن تحریمها،
نشاندهنده عصبانیت آنها است

صفحه 7

دیگر نرخ ها به صورت ساعتی همان روز
اعالم نمی شود

خداحافظی «سنا» با زمان
صفحه 5

بازار نفت ،بزرگتر از مجموع باارزشترین بازارهای مواد خام
جهان است

بازار سیاهی که  ۱۳۳میلیارد دالر
یارزد!
م 

رئیسجمهور در دانشگاه تهران

مردم نگران  13آبان نباشند ،همهاش تبلیغات است

صفحه 2

صفحه 4

وزیر اطالعات :تاکنون  300تیم تروریستی را نابود کردهایم
وزیر اطالعات گفت :تاکنون  300تیم تروریستی را کشف و نابود کرده و
اعضای آنها را به هالکت رساندهایم.
به گزارش ایرنا ،سیدمحمود علوی در نهمین دوره مجلس دانشآموزی با تاکید
بر اینکه امنیت ما برای فرهنگ است نه بَر فرهنگ ،گفت :وزارت اطالعات در برابر
دشمنان صالبت دارد ،اما دوست داریم مردم با شنیدن نام این وزارت ،احساس
آرامش کنند .وی با اشاره به اینکه اسالم اهمیت خاصی برای جوانان قائل است،
افزود :در احادیث ما جوان به عنوان عنصری برای خیر و سازندگی و نه تخریب
شناخته میشود .وزیر اطالعات به بیان خاطراتی از حضور اثرگذار جوانان در دوران
انقالب اسالمی پرداخت و گفت :اسالم تاکید دارد دانشآموزان همواره در مسیر
رشد باشند ،زیرا در سنین کودکی تا جوانی ،علم ماندگار و همانند نقش روی سنگ
و در بزرگسالی همانند نقش روی آب است .علوی بیان کرد :هنوز شعرهای دوران
کودکی را در خاطر داریم و در ذهنمان ماندگار شده است ،عقل را باید توسط علم

آبیاری کنیم و اجازه ندهیم تا خشک شود زیرا عقل مختص بشر و ویژگی ما است
و ارزش ما به سایر موجودات در همین قوه تعقل است و هرچقدر عقل رشدیافتهتر
باشد ،ارزشش باالتر است .وی ادامه داد :ما مسلمانان افتخار میکنیم که اولین آیات
نازلشده بر پیامبران محتوای علم و دانش و فراگیری دارد و علمآموزی بر همگان
واجب است و در حدیث نبوی نیز تاکید شده است که از گهواره تا گور دانش بجوی.
وزیر اطالعات با تاکید بر اینکه برنامههای ما باید دانشبنیان باشند ،گفت :ارزش عمل
به آن است که کار برای خداوند انجام شود .در این صورت افراد درد دیگران را درک
کرده و برای مرتفعکردن آن نیازها تالش میکنند.
به گفته علوی ،حرکت نمایندگان مجلس دانشآموزی در یک جامعه  14میلیونی
دانشآموزی اثرگذار است ،شما در یک بستر مناسب در انتخابات شرکت و رای
دادید و همدیگر را خراب نکردید و امید است نمایندگان ما هم یاد بگیرند و در همه
انتخابات با اخالق و متانت همراه باشند.

اسحاق جهانگیری:

پس جوانمردی چه میشود؟!
معاون اول رئیسجمهوری گفت :با وجود اینکه
برخی از کشورها با آمریکا همصدایی کردهاند و به ۱۳
آبان نرسیده برداشت نفت خود را صفر کردهاند اما ما
شرکای جدیدی پیدا کردهایم و با شرکای سنتی خود
صحبتهایی برای فروش نفت کردهایم.
به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری در همایش روز
جهانی استاندارد که در سالن اجالس سران برگزار شد،
اظهار کرد :روز جهانی استاندارد زمان مناسبی برای
تامل در اموری است که زندگی را از هر جهت برای
مردم بهتر ،باکیفیتتر و مناسبتر میکند .فرصتی
است که همه دستاندرکاران امر استاندارد ،نهادهای
مدنی ،شرکتهای بازرسی ،بخش خصوصی در تولید
خدمات و امثال آنها دور هم بنشینند و افقهای بهتر و
بزرگتری را برای خودشان ترسیم کنند.
وی افزود :وجود شاخصهای تولید در صادرات و
واردات ،امری ضروری است؛ چرا که هیچ کس حاضر
نیست از کاالهایی که حداقلهای استاندارد را دارد،
استفاده کند .حتما ضرورتهای سیاسی ،اجتماعی
و فرهنگی جامعه ایجاب میکند تا شاخصهای
استاندارد را باال ببریم.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه در جامعه
به هم پیوسته جهانی زندگی میکنیم ،گفت :شعاری
که امسال برای روز جهانی استاندارد انتخاب شده
است ،نکته مهمی در پی دارد .ما از انقالب اول صنعتی
تاثیر صنعت را در جهان دیدهایم تا به انقالب چهارم
رسیدهایم .فناوریهای پیشرفته امروز تقریبا تمام
ابعاد زندگی انسانی را تحت تاثیر قرار داده است .ما
در چنین فضایی قرار گرفتهایم و باید استانداردهای
متناسب با این شرایط و موقعیت را ایجاد کنیم.
وی سپس خاطرنشان کرد :در دنیای امروز
کشورهایی که سرمایه اجتماعی ،اعتماد عمومی و
امید به آیندهشان کاهش یافته است ،خسارتهای
بیشتری از خسارتهای مالی میبینند .به دلیل تاثیر
شاخصهایی مثل اعتماد عمومی و امید به آینده ما
باید برای همبستگی ،افزایش امید به آینده ،افزایش
امید به بهبود شرایط کشور تالش کنیم و آنها را به
عنوان موضوعات اساسی در دستور کار خود قرار دهیم.
معاون اول رئیسجمهور افزود :بخش دیگر منابع
درآمدی صادرات است اما اکنون زمانی است که
مردم از صادرکنندگان و بخش خصوصی توقع دارند
که منابع حاصل از صادرات را در اختیار کشور قرار
دهند .این هنر نیست که عدهای بگویند که حاال که
کشور مشکل دارد ما هم سود بیشتری ببریم ،پس
جوانمردی چه میشود؟
جهانگیری یادآور شد :همه نخبگان کشور و همه
کسانی که حرفشان در جامعه نفوذ دارد ،باید تالش
کنند تا متناسب با شرایط جدید دنیا در بخش اقتصاد
و تولید حرکت کنیم .نمیتوانیم در حالی که دنیا

انقالب چهارم صنعتی را تجربه میکند ،در انقالب اول
صنعتی بمانیم.
وی ادامه داد :زمانی در دولت گزارش دادهاند که
 ۱۰کشور برتر دنیا کشورهایی هستند که بیشترین
کشتیها و کارخانهها را دارند اما به مرور این  ۱۰کشور
به کشورهایی تبدیل شدهاند که دارای فناوریهای
نوین همچون  ITCو  ITشدهاند .حداقل پیام این
آمار این است که امروزه واحدهای تولیدی موفق
هستند که فناوریهای روز را در نظر بگیرند.
معاون اول رئیسجمهوری ادامه داد :ایران نیروی
انسانی توانمندی دارد ،بخش خصوصی خوبی هم دارد.
سهم جوانان در این میان باال است و محیط جغرافیایی
منحصر به فردی هم وجود دارد .همه این موارد کمک
میکند تا ما پیش برویم.
جهانگیری با اشاره به شرایط تحریم اقتصادی علیه
ایران خاطرنشان کرد :تحریم شرایط غیرعادی را به
کشور وارد کرده و به تعبیر آمریکا جنگ اقتصادی
علیه ما به راه انداختهاند .اما یک طرف آمریکا با
توانمندیهایش ،وجود دارد و یک طرفش ایران با
ملت مقاوم و استوارش که در طول تاریخ از مشکالتش
سربلند بیرون آمده ،وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد :میتوان با شرایط فعلی
سیاستهایی را ایجاد کرد هدف این است که تا جایی
که ممکن است منابع ایران را کم کنند و از بین ببرند.
هدف دشمن این است که محصوالت مورد نیاز مردم و
تولیدکنندگان وارد کشور نشود تا از طریق این فشارها

مردم علیه حاکمیت اعتراض کنند .هدف ما چیست؟
این است که حتما تالش کنیم تا منابع درآمدی خود
را افزایش دهیم.
معاون اول رئیسجمهوری سپس افزود :ما میتوانیم
طوری تعریف کنیم تا دوران تحریمها کوتاه باشد.
همه کسانی که به این وطن عشق میورزند باید
کمک کنند تا ثبات و آرامش به کشور برگردد .با
جوسازیهای دشمن نباید در بازی قرار بگیریم که
منافع کشور در آن تعریف نشده است.
جهانگیری با اشاره به ضرورت توجه به حمایت
از کاالی داخلی گفت :در شرایطی که کاالهای
غیرضروری وارد کشور نمیشود ،مردم به سمت
کاالهای داخلی میآیند .مقام معظم رهبری هم
امسال را سال حمایت از کاالی داخلی قرار دادند.
اینکه گفته میشود تحریمها را به فرصت تبدیل
کنیم ،این نیست که تحریمها خوب است .تحریمها
خیلی هم ظالمانه است اما میشود از دلش فرصتی
ایجاد کرد .یکی از این فرصتها حمایت از کاالی
تولید داخلی است.
معاول اول رئیس جمهوری تاکید کرد :سازمانهای
ما باید با تحریمها چابک شوند .باید بروکراسی کشور
به طور جدی آنجایی که مانع است ،کنار برود .در
جلسه اخیر مقام معظم رهبری با روسای سه قوه که
من هم در آنجا بودم ،رهبری فرمودند قوانینی که
میگویید مانع است را در جلسات سه قوه شناسایی
و لغو کنید تا به فعال اقتصادی مشکلی وارد نشود.

