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رهبر انقالب :برای جهش تولید در سال  99برنامهریزی کنید
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حضرت آيتاهلل خامنهاي در پیام نوروزی ،سال  99را سال «جهش توليد» نامگذاری کردند

رهبر معظم انقالب اسالمي در پيامي بهمناسبت
آغاز س�ال  ۱۳۹۹هجري شمس�ي ،با اش�اره به
تقارن روز اول سال با س�الروز شهادت حضرت
موس�يبنجعفر (ع) ب�ه پيش�گاه مق�دس آن
حضرت سلام و درود فرس�تادند و ب�ا تبريك
عيد س�عيد مبعث و عي�د پرطراوت ن�وروز به
همه ملت به ويژه خانوادههاي معظم ش�هيدان
و جانب�ازان ،جهادگ�ران عرص�ه سلامت و
همه خدمتگ�زاران س�ختكوش ،س�ال جديد
را س�ال «جه�ش تولي�د» نامگ�ذاري كردند.

به گزارش پايگاه اطالعرس��اني دفت��ر مقام معظم
رهبري ،حضرت آي��تاهلل خامنهاي با تس��ليت و
تبريك به خانوادههاي شهداي س��ال  ۹۸از جمله
شهداي دفاع از حرم و مرزها و در رأس آنان شهيد
بزرگوار سردار سليماني ،شهيد ابومهدي المهندس
و همراهان آنها و همچنين شهداي حادثه كرمان و
حادثه هواپيما و شهداي سالمت ،سال  ۹۸را سالي
پرتالطم ب��راي ملت ايران خواندند و خاطرنش��ان
كردند :س��ال قبل با س��يل آغاز و با كرونا تمام شد
و در طول س��ال نيز حوادث گوناگوني مانند زلزله
و تحريمها پديد آمد اما اوج اي��ن حوادث ،جنايت
تروريستي امريكا و شهادت س��ردار نامدار ايران و
اسالم ،شهيد سليماني بود.
سال  98در كنار سختيها ،سربلنديهاي
درخشان داشت
رهبر انقالب اس�لامي افزودند :س��ال قبل ،س��ال
س��ختي بود و گرفتاريهاي مردم نيز كم نبود ،اما
در كنار سختيها ،سربلنديهاي بعضاً بيسابقهاي
وجود داش��ت و ملت ايران واقعاً خوش درخش��يد.
ايشان روانه شدن سيل مردم مؤمن و با همت براي
كمك به مناطق آس��يبديده در قضيه س��يل اول
س��ال را از جمله زيباييهاي سال  ۹۸برشمردند و
افزودند :هيجان عمومي و حضور دهها ميليوني مردم
در حادثه ش��هادت بزرگ شهيد س��ليماني و خلق
اجتماعات شكوهمند در تهران ،قم ،اهواز ،اصفهان،
مش��هد و كرمان كه در دنيا و در تاريخ كش��ورمان
بينظير بود ،جلوه ديگري از سربلندي مردم و مايه
آبروي كشور و عزت ملت بود.
حضرت آيتاهلل خامنهاي فداكاريهاي چشمگير و
تحسينبرانگيز مردم در قضيه كرونا را نمونه ديگري
از درخش��ش ملت در س��ال  ۹۸خواندند و گفتند:
خبر

زحم��ات مجموعهه��اي درماني يعني پزش��كان،
پرستاران ،بهياران ،مديران و كاركنان مراكز درماني
و در كنار آنها خدمات مجموعههاي داوطلب مردمي
مانند دانشجويان ،طالب و بسيجيان ،همگي مايه
عزت و آبرو است.
هيچ ملتي ب�ا رفاهجويي مح�ض به جايي
نميرسد
رهبر انقالب اس�لامي با برش��مردن مصاديقي از
همكاري و تعاون اجتماعي مردم در اين روزها مانند
تولي��د و توزيع اقالم بهداش��تي ،ضدعفوني كردن
معابر ،كمك به افراد سالمند ،بخشودگي اجارهها و
به تأخير انداختن دريافت مطالبات ،افزودند :ملت
ايران زيباييها و فضائل خ��ود را در خالل حوادث
سخت نش��ان داد و من قلباً و صميمانه از همه اين
فعاليتها و افراد تشكر ميكنم و مژده ميدهم كه

پاداش الهي در انتظار آنهاست .ايشان آزمونهاي
سال  ۹۸را آزمونهايي دشوار خواندند و با تأكيد بر
اينكه هيچ ملتي با راحتطلبي و رفاهجويي محض
به جايي نميرسد ،گفتند :غلبه بر دشواريها و عبو ِر
با روحيه از آنها موجب قدرتمند ش��دن يك ملت و
كسب اقتدار و اعتبار است ،همچنانكه ملت ايران
تاكنون به اين شكل بر مشكالت غلبه كرده و بعد از
اين نيز خواهد كرد.
در پس تلخيه�ا ،آس�اني در انتظار مردم
است
حضرت آي��تاهلل خامن��هاي درس ديگ��ر حوادث
مختلف را شناخت ضعفهاي دروني ،خارج شدن
از غرور و غفلت و لزوم توجه به پروردگار دانس��تند
و با درخواس��ت از خداوند براي قرار دادن سال ۹۹
بهعنوان س��ال پيروزيهاي بزرگ و با استمداد از

پيشگاه حضرت بقيهاهلل براي حمايت از مردم مؤمن
ايران گفتند :ملت همچنانكه در طول س��الهاي
متمادي ،ش��جاعانه و با روحيه با ح��وادث مواجه
شدند ،از اين پس نيز با روحيه و اميد با همه حوادث
برخورد كنند و مطمئن باشند كه تلخيها ميگذرد
و يسر و آساني در انتظار ملت ايران خواهد بود چراكه
ا َِّن َم َع ال ُعس ِر يسرا .ايشان با اشاره به جريان داشتن
كار و تالش در بخشهاي مختلف كش��ور از جمله
در بخشهاي علمي ،تحقيقي ،اجتماعي ،دولتي و
قضايي افزودند :خداوند متعال به همه اين تالشها
بركت ميدهد و ملت را از اين گ��ذرگاه با عافيت و
سربلندي عبور خواهد داد.
اثرات توليد باي�د در زندگي م�ردم ديده
شود
حضرت آي��تاهلل خامن��هاي در ادامه ب��ه ارزيابي

ميزان پيشرفت شعار س��ال  ۹۸يعني رونق توليد
پرداختند و با اشاره به گزارشهاي موثق از بازگشت
به كار برخي از كارخانههاي راكد يا تعطيل ،افزايش
ظرفيت تولي��د بعضي از واحدها ،ب��ه ميدان آمدن
شركتهاي دانشبنيان و برداشتن گامهاي جدي
در پژوهش و تحقي��ق بهعنوان سرچش��مه توليد
گفتند :اين گزارشها نش��ان ميدهد در سال ۹۸
عالوه بر استقبال صاحبنظران از شعار رونق توليد،
در عمل نيز از آن اس��تقبال ش��د و ب��ا كار و تالش
دستگاههاي مختلف ،توليد تا حدودي به راه افتاد
البته اثر آن در زندگي مردم محسوس نشد.
رهبر انقالب اس�لامي با تأكيد بر اينكه بايد با كار
10براب��ري ،توليد به جايي برس��د ك��ه در زندگي
مردم اثر بگذارد ،افزودند :مس��ائل اقتصادي كشور
متعدد اس��ت از جمله «اصالحات بانكي ،گمركي
و مالياتي» و «بهبود فضاي كس��بوكار» اما نقش
توليد بيهمتاس��ت و با راه افتادن توليد و استفاده
از بازار فروش  ۸۰ميليوني در داخل و ضمناً ارتباط
با فروش و بازارهاي خارجي ،مش��كالت اقتصادي
قطعاً پايان مييابد و تحريمها به نفع كش��ور تمام
خواهد شد .ايشان افزودند :تحريم تاكنون در كنار
ضررهايش ،سودهايي نيز داشته و ما را وادار كرده
اس��ت به فكر تهيه لوازم زندگي و نيازهاي كشور از
طريق امكانات داخلي باشيم كه اين حركت بسيار
مغتنم انشاءاهلل ادامه خواهد يافت.
نياز قطعي كشور به توليد است
حضرت آيتاهلل خامنهاي با جمعبندي سخنانشان
در خصوص نياز قطعي كشور به توليد ،سال  ۹۹را
سال «جهش توليد» نامگذاري كردند و خطاب به
دس��تاندركاران تأكيد كردند :جوري عمل كنيد
كه با جهش توليد ،تغييري محس��وس در زندگي
مردم بهوج��ودآيد .ايش��ان افزودن��د :البته الزمه
تحقق اين ه��دف برنامهريزي اس��ت و بخشهاي
مختلف مانن��د س��ازمان برنامه ،مجل��س و مركز
تحقيقات آن ،قوهقضائيه ،مجموعههاي دانشبنيان
و گروههاي پرشمار جوان ،مبتكر و فعال بايد در اين
برنامهريزيها شركت كنند.
رهبر انقالب اسالمي در پايان با تبريك مجدد سال
جديد و عيد مبعث و آرزوي جلب توجهات الهي ،از
ملت ايران خواستند بهطور روزافزون به توجهات،
توسالت و معنويات خود بيفزايند.

پيام تسليت مسئوالن كشوري و لشكري به مناسبت شهادت سردار سلگي

راوي كتاب «آب هرگز نميميرد» به ياران شهيدش پيوست
س�ردار حاجميرزا محمد س�لگي از فرماندهان
هش�ت س�ال دف�اع مق�دس اس�تان همدان
و راوي كت�اب «آب هرگ�ز نميمي�رد» روز
پنجشنبه پس از س�الها درد به دليل جراحت
ش�يميايي ب�ه همرزمان ش�هيدش پيوس�ت.

ب��ه گ��زارش ايرنا ،ب��ه همي��ن مناس��بت جمعي
از مسئوالن كش��وري و لشكري ،ش��هادت سردار
حاجميرزا محمد س��لگي از فرماندهان هشت سال
دفاع مقدس استان همدان را تسليت گفتند.
س��يدابراهيم رئيس��ي ،رئيس قوهقضائيه در پيامي
شهادت شهيدجانباز سردار حاج ميرزا محمد سلگي
را تس��ليت گفت .در اين پيام آمده است :خبر عروج
آسماني برادر جانباز سردار حاج ميرزا محمد سلگي و
پيوستن به خيل شهداي سرافراز انقالب اسالمي ،پس
از عمري مجاهدت و جانبازي در راه خدا ،موجب تأثر
تحلیل

مهدی پورصفا

انتخ��اب عنوان «جه��ش توليد ملي» براي س��ال
جاري به خصوص در ميان تمام التهابات سياس��ي
و غيرسياس��ي س��ال  98تا حدودي براي ناظران
غيرمترقبه بود .البت��ه اين اولين بار نب��ود كه اين
اتفاق روي ميداد .در عيد سال  89و پس از هشت
ماه بحران سياسي نيز همه انتظار نامگذاري عنواني
سياسي را داش��تند اما رهبري عنواني اقتصادي را
انتخاب كردند .اين كه انتخاب يك عنوان اقتصادي
و مرتبط با حوزه معيشت مردم براي سال جاري چه
پيامي دارد را ميتوان در قالبهاي متنوعي تحليل
كرد .اما به طور حتم آنچه س��بب اي��ن نامگذاری
رويداد شده تهديدهايي است كه به صورت مداوم
در قالب تحريمهاي اقتصادي عليه كش��ور اعمال
ميشود.
نگاهي به فهرس��ت نامگذاري س��الهاي مختلف از
سال  88نش��ان ميدهد كه اقتصاد همواره اولويت
اصلي كش��ور در تمام اي��ن دورهها بوده اس��ت .اين
مسئله از آنجا جدي ميش��ود كه تهديدات دشمن
عليه نظام جمهوري اسالمي از فاز نظامي خارج و به
سمت تحريم هاي گسترده متمركز شد به گونهاي كه
واژه جنگ اقتصادي به واژهاي آشنا براي مردم ايران
تبديل شد .تحريم اقتصادي نتيجه اصلي تالش دولت
باراك اوباما رئيس جمهور امريكا براي فش��ار بيشتر
عليه ايران بود.
باراک اوباما با شعار تعامل و دیپلماسی وارد کاخ سفید
شد اما با گذشت مدت کمی نشان داد که سیاستهای
امریکا در قبال ایران دارای یک برنامه مشخص است
و تحریمها یکی از مهمترین این برنامههاست .اوباما
از هم��ان ابتدای دوره ریاس��ت جمه��وری خود در
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اينجانب شد .اين مرد آسماني كه سالهاي با بركت
عمرش را در جبهه حق و س��نگرهاي دفاع مقدس
س��پري كرد ،همچون ستارهاي روش��ن در آسمان
دفاع مقدس درخشيد و بخشي از رشادت و عاشقي
او در راه خدا در ساليان پس از جنگ نيز نقل قصهها و
روايتهاي آن دوران بود و همين ويژگيها بارها مورد
عنايت ويژه رهبر معظم انقالب قرار گرفت .اينجانب
شهادت اين مجاهد نستوه و بصير را محضر مقام معظم
رهبري ،مردم انقالبي استان همدان و همرزمان داغدار
اين شهيد نوراني در لشكر انصارالحسين(ع) تبريك
و تس��ليت عرض ميكنم و صبر و اجر براي خانواده
آن شهيد عزيز ،به ويژه همس��ر محترم و فداكارش،
از درگاه الهي مس��ئلت دارم .رئيس مجلس شوراي
اسالمي نيز با صدور پيامي ش��هادت جانباز دوران
دفاع مقدس حاج ميرزا محمد س��لگي را تس��ليت

گفت .علي الريجاني در اين پيام به مناسبت شهادت
حاج ميرزا محمد سلگي اظهار داشت :جانباز سرافراز،
حاج ميرزا محمد سلگي از فرماندهان مؤمن ،دالور و
فداكار هشت سال دفاع مقدس به لقاءاهلل پيوست و
اجر سالها ايثار و از خودگذشتگي توأم با درد و رنج
جانبازي را به جايگاه واالي شهادت پيوند زد .رئيس
مجلس ش��وراي اس�لامي افزود :اينك كه خداوند
بزرگ ،س��الها پس از دفاع مقدس ،پاداش عظيم
صابران را به آن مجاهد پارس��ا هديه كرده است ،بر
روان پاك وي كه در دوران زندگي نيز ش��هيد زنده
ناميده ميشد ،درود ميفرستم و نسل جوان كشور
را به مطالعه كتاب «آب هرگز نميميرد» اثر ماندگار
خاطرات عاشورايي آن شهيد واالمقام فراميخوانم.
پيام تسليت فرمانده كل سپاه
در پي شهادت سردار سرافراز س��پاه اسالم جانباز

عاليقدر ،حاج ميرزا محمد س��لگي از پيشكسوتان
هشت سال دفاع مقدس ،س��ردار سرلشكر پاسدار
حسين سالمي ،فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب
اسالمي پيام تسليتي صادر كرد .در بخشي از پيام
سرلشكر سالمي آمده است :شهادت پرافتخار جانباز
سرافراز و سردار عاليقدر حاج ميرزا محمد سلگي،
رئيس ستاد لش��كر انصارالحس��ين (ع) همدان و
فرمانده گردان حضرت ابوالفضل (ع) در دوران دفاع
مقدس را به محضر مقام معظم رهبري ،مردم شريف
و انقالبي استان همدان و خانواده مكرم و همرزمان
گرانقدر وي تبريك و تس��ليت ع��رض مينمايم.
رشادتها و فداكاريهاي درسآموز آن سردار دالور
در جنگ تحميلي استكبار جهاني ،صبر و بردباري
باشكوه در دوران جانبازي و مجاهدتهاي ارزشمند
او در روايتگري حماس��ه مقاومت و پايداري ملت

عظيمالشأن ايران در هشت سال دفاع مقدس كه در
اهتزاز پرچم بصيرت ،انقالبيگري و واليتمداري در
استان شهيدپرور همدان جايگاه واال و قابل احترامي
دارد ،هرگز فراموش نميش��ود و مش��عل پرفروغ
هدايت نسلهاي امروز و فرداي ميهن اسالمي در
پاس��داري از انقالب و آرمانها و ارزشهاي اسالم
ناب محمدي (ص) برابر اردوگاه دش��منان خبيث
قرآن و واليت قرار خواهد گرفت .از درگاه كبريايي
براي خانواده مكرم و ارادتمندان ارجمند آن شهيد
واالمقام ،صبر و شكيبايي و ثبات قدم توأم با توفيق
و اجر خواستارم.
سردار حس��ين اش��تري ،فرمانده نيروي انتظامي
نيز با صدور پيامي عروج ملكوتي س��ردار سرافراز
اسالم حاج ميرزا محمد س��لگي را به خانواده وي
تسليت گفت.

چرا سال  99عنواني اقتصادي گرفت

جهش توليد و تبديل تهديد به فرصت
را تمدید کرد .همچنین چند روز پ��س از انتخابات
 2009ایران ،در  30جوالی  2009مجلس س��نای
امریکا تحریم شرکتهای صادرکننده بنزین به ایران
را تصویب کرد.
اما از س��ال  2010به بعد مس��ئله تحریمها جدیتر
ش��د بهطوری که پس از قطعنام��ه  1929امریکا و
متحدانش از جمله اتحادیه اروپا تحریمهای مستقل
دیگری را علیه ایران اعم��ال کردند که بخش نفت،
انرژی و بخش مال��ی و بانکی ای��ران را هدف گرفته
بودند .ای��ن تحریمها در س��الهاي  2011و 2012
تش��دید و موارد جدیدی به تحریمهای قبلی اضافه
ش��د .اما در تحریمه��ای بع��د از  2010نکته مهم و
اساسی حضور سایر کش��ورها در اعمال تحریمهای
ش��دید علیه ایران بود .از آنجایی که روابط اقتصادی
ایران و امریکا در گذش��ته و طی تحریمهای قبلی به
حداقل ممکن رسیده بود ،هر تحریم دیگری از طرف
امریکا بیمعنی و بدون اثر بود چون رابطه اقتصادی
بین دو کشور وجود نداشت .به همین دلیل ورود سایر
کشورها به جمع تحریمکنندگان الزم و حیاتی بود.
نکته دیگر تحریم سایر کشورها توسط امریکا بود که
در صورت نقض قوانین تحریمی ،از طرف امریکا مورد
مؤاخذه قرار میگرفتند وجریمه مالی میشدند.
امریکا با تالشهای گسترده خود توانست قطعنامه
 1929را به تصویب برس��اند و اغلب کش��ورها را در
مسیر تحریمهای ایران با خود همراه کند .اما قطعنامه
تنها بستری بود برای تحریمهای شدیدتر بعدی که
قرار بود با همکاری گس��ترده متحدان امریکا اعمال
ش��ود .امریکا پس از تصویب قانون سیسادا با فاصله
چند روز پس از قطعنامه  1929زمینه را برای اعمال
تحریمهای گستردهتر در خارج از چارچوب قطعنامه

فراهم کرد .اين تحريمها در سالهاي  90تا  91به اوج
خود رسيد و منجر به يك بحران ارزي همهجانبه شد.
در پاسخ به اين تحريمها ايران ضمن گسترش برنامه
هستهاي خود با غرب وارد مذاكره شد که در نهايت به
انعقاد تفاهمنامه برجام منجر شد.
با اين حال عمر برجام چندان طوالني نش��د و دولت
ترامپ با خروج از برجام بار ديگر فشارهاي اقتصادي
خود را عليه ايران تشديد كرد.
تهديدها چگونه به فرصت تبديل شدند
اگرچه فشارهاي گسترده ترامپ عليه ايران منجر به
برخي بحرانهاي اقتصادي شد اما فوايدي براي ايران
داشت كه به تدريج براي همه آشكار شد .از همان زمان
نيز رهبر معظم انقالب بر اين نكته تأكيد كردند كه
بايد از اين فرصت براي احياي اقتصاد استفاده كرد.
يكي از مهمترين اقدامات ترامپ عليه ايران منع كامل
خريد نفت عليه ايران بود .دولت ترامپ از ارديبهشت
سال گذشته با برداشتن تمام تخفيفهاي تحريمي
تالش كرد كه خري��د نفت ايران را به صفر برس��اند.
اين اقدام در ابتداي ام��ر يك فاجعه تمامعيار به نظر
ميرسيد اما با يك نگاه دقيق موجب حل شدن يكي
از مشكالت قديمي اقتصاد ايران شد.
يكي از آرزوه��اي مهم اقتصاددانان ايراني مس��تقل
شدن اقتصاد ايران از نفت بود كه اين امر با تحريمهاي
نفتي ترامپ تحقق پيدا كرد .تا وقتی دولتهای رانتیر
از نعمت درآمدهای نفتی سرشار برخوردار هستند،
اساساً هیچ انگیزهای برای کنترل واردات ندارند ولی
امروز به برکت کاهش ش��دید و اجباری درآمدهای
نفتی دولت ناگزیر به محدود کردن واردات کاالهای
غیرضروری و دارای مش��ابه داخلی شده و حتماً این
راهبرد در سال پیش رو سختگیرانهتر دنبال خواهد

شد .وقتی دولت ارز الزم را برای واردات بیحساب و
کتاب کاالهای خارجی در اختیار ن��دارد ،فضا برای
تنفس تولیدکنندههای داخلی بازتر میش��ود (کما
ِ
اینکه شده است) .برای نمونه اقدام دولت در ممنوع
کردن واردات بیش از  ۱۴۰۰قلم کاال در تیر ماه ۱۳۹۷
را میتوان یکی از مصادیق تحقق این راهبرد در کشور
دانست که البته طی سال  ۱۳۹۸نیز ادامه پیدا کرد.
نمونه ديگر آن نيز بحران ارزي سال  97بود .بحراني
كه موجب كاهش ناگهاني ارزش پول شد .اين كاهش
ارزش پول نتيجه مستقيم تحريمهايي بود كه عليه
بخش نظامي و بانكي اعمال شده بود.
کاهش ارزش پ��ول ملی گرچه آث��ار مخربی به ویژه
در کاهش قدرت خرید مردم دارد که سبب میشود
نتوانیم آن را الاقل در کوتاه مدت به عنوان یک پدیده
مطلوب اقتصادی تلقی کنی��م اما پیامدهای مثبتی
نیز برای اقتصادهایی مثل ایران دارد که میتواند در
بلندمدت منجر به نتایج مطلوبی برای افزایش تولید
ناخالص ملی آنها ش��ود .بر این اس��اس وقتی ارزش
پول ملی در یک کشور تن ّزل پیدا میکند ،کاالهای
خارجی با قیمت ب��ه مراتب باالتری از گذش��ته در
بین گزینههای مصرفکنن��دگان برای انتخاب قرار
میگیرند و در نتیجه اگر تا پیش از این مشتری صرفاً
به مقایسه کیفیت دو کاالی مشابه خارجی و ایرانی
برای انتخاب یکی از آنها میپرداخت؛ امروز عالوه بر
کیفیت ،مزیتهای قیمت��ی کاالی تولید داخل نیز
در انتخاب او مؤثر اس��ت .این مزیت به تدریج منجر
به تغییر الگوی مصرفکننده ایرانی به نفع تولیدات
داخلی خواهد ش��د؛ مس��ئلهای که امروز در اقتصاد
ایران به وقوع پیوسته و منجر به خارج شدن بسیاری
از کاالهایی که مش��ابه داخلی دارند از سبد مصرفی

ایرانیان شده است.
جهش توليد در سال سرنوشت
این دالیل و گزارههای دیگری نظیر «شکست خوردن
گفتم��ان مذاکره به ج��ای تکیه به ت��وان داخلی»،
«افزایش روحیه مقاومت در ملت ایران بعد از مشاهده
خصومت آشکار امریکاییها و اروپاییها» و ...همگی
سبب شدهاند که امروز به واسط ه ظرفیتهای خالی
زیادی که در بازار  ۸۰میلیونی داخلی ما به وجود آمده
اس��ت؛ اقتصاد ایران به شرط ُحسن اس��تفاده از این
ت پدید آمده در آستانه یک شکوفایی و «جهش
فرص 
در تولید ناخالص ملی» قرار بگیرد که اگر این جهش
رقم بخورد ،دست دشمن براي استفاده از ساير ابزارها
عليه ملت ايران نيز به صورت كلي بسته مي شود.
با در نظر گرفتن موارد فوق ميتوان گفت كه ش��عار
جهش توليد در راس��تاي اس��تفاده از شرايط فعلي
براي خنثي كردن تهديدهاي اقتصادي امريكاست؛
تهديدهايي كه ميتواند فرصت��ي طاليي براي رفع
كامل تهديدات دشمن باش��د .با رفع تهديد تحريم
اقتصادي ام��كان تثبيت دس��تاوردهاي اي��ران در
حوزههايي همچون توسعه برنامه موشكي و گسترش
نفوذ منطقهاي نيز تثبيت ميشود.
سال  99نيز به دليل در پيش بودن چند پيچ مهم
سياسي از جمله انتخابات رياست جمهوري امريكا
سال مهمي در حوزه بينالملل محسوب ميشود.
به طور حتم ايران اگر بتواند پاي خود را در اين سال
حساس در عرصه جهاني محكم كند تا سالها بعد
امكان استفاده از مزاياي مادي و معنوي آن فراهم
خواهد بود؛ پيروزياي كه رمز آن در همان جهش
تولي��د و ايجاد يك اقتص��اد خودكف��ا و مقاومتي
نهفته است.

دستاورد انگلیس ،خاطره ما
محمد اکبرزاده در توییتی نوشته:بیبیسی خبر زده به زودی
یک سرویس جدید در انگلیس راهاندازی میشه! این سرویس
چیه؟ پیامک روزانه کرونایی!
ما تو ایران یک ماهه مشاور آنالین و تلفنی داریم ،پیامکها هم سوژه خنده ملت
شده اص ً
ال !
خواس��تم بگم چیزی که برای ا انگلیس و بیبیسی دس��تاورد و سرویس جدید
محسوب میشه بری ا ما خاطره است!
---------------------------------------------------------اساسیترین مشکل ما
سیدامیر سیاح در توییتی نوشته :ترامپ براساس اختیارات قانونیاش ،خودروسازان
امریکایی را مجبور کرده تجهیزات پزشکی بسازند .در ایران رئیسجمهور هم قانوناً
اجازه ندارد بهخودروسازان (که س��هامی عام و خصوصی هستند) اینطور امر و
ن وزی��ر و مدیرکل تا نمایندههای مجلس ،به
نهی کند .اما در عمل ،از وزیر و معاو 
خودروسازان امر و نهی میکنند .اساسیترین مشکلاقتصاد ایران ،نه ایدئولوژیکه،
نه حتی به حجم دولت مربوطه .اساسیترین مشکل اقتصاد ما اینه که#قانون در
این کشور ،حرمت و حاکمیت ندارد.
---------------------------------------------------------پاسخگویی که نیست!
سیدنظامالدین موسوی در توییتی نوش��ته:آقای روحانی پس از چند هفته مخالفت،
باالخره محدودیت س��فرهای بینش��هری و تعطیلی مراکز عموم��ی را پذیرفت اما
پاسخگوی هزینههای سنگین و باال رفتن مبتالیان به کرونا طی یک ماه اخیر کیست؟
از نظر بنده ،اول رئیس جمهور و دوم آنها که تنظیمات مجلس را روی وضعیت «ما
هیچ ،ما نگاه» قرار دادهاند.
---------------------------------------------------------تبعیض
عبداهلل بلوچ نوش��ته:نمایندههای مملکت با این همه امکان��ات و تجهیزات در
جلسه آنالین مجلس شرکت نکردن و به حد نصاب نرسیده اونوقت انتظار دارن
دانشآموزی که نه گوشی داره نه دسترسی به اینترنت حتماً باید در کالسهای
آنالین حاضر باشه!
---------------------------------------------------------مردمدوستی رضاخان!
اشکان بکیار نوش��ته:زمان رضا پهلوی وبا به تهران رس��يد و روزانه از جمعيت
صدهزار نفري تهران ،بيشتر از  ۵۰۰نفر بر اثر وبا میمردن .براي فرار از اين بيماري
دولتمردان و دولتمندان به خارج شهر مثل صاحبقرانيه و جاجرود میرفتن ،ولی
مردم فقير تو شهر میموندن و میمردن!
همینقدر مردمدوست بودن بزرگواران.
---------------------------------------------------------ریشه تمدید مرخصی زندانیان
محمد پازوکی نوشته:سخنگوی قوه قضائيه :مرخصی  ۱۰۰هزار زندانی تا پایان
فروردین تمدید شد!
ریشه این اتفاقبیسابقه برمیگرده به زمان پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) که جان
اسیر و زندانی خیلی واسشون اهمیت داشت .واهلل باید افتخار کنیم به دین کاملی
که داریم .اسالم ناب محمدی دقیقاً  ۱۴۰۰سال از جهان جلوتره.

عضو هيئت رئيسه مجلس:

جلسات علني هفته بعد مجلس برگزار ميشود

ابتلاي رئي�س مجل�س ب�ه بيم�اري كرون�ا مانع�ي ب�راي
برگ�زاري جلس�ات مجل�س نيس�ت و جلس�ات علن�ي مجل�س
در هفت�ه آين�ده ب�ا رياس�ت ن�واب رئي�س برگ�زار ميش�ود.

احمد اميرآب��ادي فراهاني ،نماينده مردم قم در مجلس ش��وراي اس�لامي در
گفتوگو با فارس گفت :ابت�لاي رئيس مجلس به بيم��اري كرونا مانعي براي
برگزاري جلسات مجلس نيست و جلسات علني مجلس در هفته آينده با رياست
نواب رئيس مجلس برگزار خواهد ش��د .وي افزود :پيش از اي��ن بنا بود كه روز
يكشنبه  17فروردين جلسه هيئت رئيسه با رؤساي كميسيونهاي تخصصي
مجلس برگزار شود كه به دليل بيماري آقاي الريجاني برگزاري اين جلسه در
هالهاي از ابهام قرار گرفته است.
عضو هيئت رئيسه مجلس اظهار داشت :در طول چهار سال مجلس دهم هيچ
يك از جلسات هيئت رئيسه بدون حضور رئيس مجلس برگزار نشده و به همين
خاطر برگزاري جلسه يكشنبه هم در هالهاي از ابهام قرار دارد و البته خبري هم
مبني بر لغو اين جلسه هنوز منتشر نشده است.
----------------------------------------------------------

نايب رئيس كميسيون اصل  90مجلس:

معاندان از نفوذ معنوي
ستاد اجرايي فرمان امام در هراسند

س�روصداهاي رس�انههاي معان�د در تخري�ب س�تاد اجراي�ي فرم�ان
امام ب�ه خاط�ر ه�راس آنه�ا از نفوذ اي�ن س�تاد در مي�ان مردم اس�ت
كه درصدد هس�تند با تخريب اين س�تاد به اهداف ش�وم خود برس�ند.

ولي داداشي ،نماينده مردم آستارا در مجلس ش��وراي اسالمي در گفتوگو با
فارس ،با اشاره به فضاسازيهاي رسانههاي وابس��ته به امريكا و انگليس عليه
ستاد اجرايي فرمان امام (ره) گفت :اين رس��انهها از نفوذ معنوي ستاد اجرايي
فرمان امام (ره) در ميان آحاد مردم در هراسند و با تخريب آن به دنبال اهداف
شوم خود در كشور ما هستند.
نايب رئيس كميسيون اصل  90مجلس اظهار داشت :به دنبال خدمات قابل توجه
ستاد اجرايي فرمان امام (ره) به مردم ،اين ستاد جايگاه ويژهاي بين آحاد ملت
ايران دارد كه همين مسئله دشمنان و بدخواهان نظام را ناراحت كرده است.
داداشي خاطر نش��ان كرد :همانطور كه گفتم آنها از نفوذ معنوي اين ستاد در
بين مردم وحش��ت دارند و ميدانند كه فعاليتهاي اين ستاد تقويت پايههاي
نظام را به دنبال دارد و اين همان چيزي اس��ت كه آنها را ناراحت ميكند .وي
در پايان گفت :امام (ره) گفتند هر وقت دش��من از شما تعريف كرد ،بدانيد كه
كارتان اش��تباه بوده و هر وقت دشمن از ش��ما بد گفت بدانيد كه كارتان را به
درستي انجام دادهايد و لذا همين بدگويي و تخريب رسانههاي غربي در مورد
ستاد اجرايي فرمان امام (ره) نشان ميدهد كه اين ستاد كار خود را به درستي
انجام ميدهد.
----------------------------------------------------------

تسليت رئيس سازمان بسيج
به مناسبت درگذشت پدر شهيدان فهميده

رئي�س س�ازمان بس�يج مس�تضعفين ب�ا ص�دور پيام�ي
درگذش�ت مرح�وم «ح�اج محم�د تق�ي فهمي�ده» پ�در ش�هيدان
س�رافراز «محمدحس�ين و داوود فهمي�ده» را تس�ليت گف�ت.

به گزارش فارس ،سردار غالمرضا سليماني ،رئيس سازمان بسيج مستضعفين با
صدور پيامي درگذشت مرحوم «حاج محمد تقي فهميده» پدر شهيدان سرافراز
«محمدحسين و داوود فهميده» را تس��ليت گفت .در پيام سردار سليماني به
خانواده محترم و معزز شهيدان فهميده آمده است :با نهايت تأسف و تألم ،خبر
ناگوار و اسفانگيز درگذشت «حاج محمد تقي فهميده» پدر شهيدان واالمقام
محمدحس��ين و داوود را دريافت نمودم ،ثمره عمر و زندگي شرافتمندانه آن
مرحوم تربيت فرزنداني مجاهد ،انقالبي و نامآور همچون آن شهيدان بزرگوار
بوده است كه به فضل خدا با ش��هيدان عزيز و بزرگوارش محشور و نزد خداي
شهيدان مأجور خواهد بود .مراتب تسليت و تعزيت اينجانب را در مصيبت وارده
پذيرا و در غم خويش شريك بدانيد .علو درجات معنوي و روحاني براي شهيدان
واالمقام و رحمت و غفران الهي براي آن فقيد سعيد و بقاي عمر توأم با صحت
و سالمتي براي شما و بازماندگان شريف از محضر خداوند منان مسئلت دارم.
سرلشكر حسين سالمي فرمانده كل سپاه نيز در پيامي درگذشت پدر ارجمند
شهيدان محمد حسين و داوود فهميده را تسليت گفت.

