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رفع موانع توليد با يك روز حضور آگاهانه 
پرواضح است كه »جهش توليد« داراي ماهيتي اقتصادي است و هر گونه 
پرش از مشكالت اقتصادي انباشته شده و گشايش در امر معيشت مردم 

مشروط به تحوالتي در رونق توليد كاالي داخلي و چرخه اقتصادي است. 
هر چند اين شعار همچنان بر تارك راهبردهاي كالن كشور قرار دارد كه 
كامال نيز منطقي و عاقالنه اس��ت اما جهش توليد در سال جديد منوط به 
دو شرط اساسي است: 1- پش��تيباني ها و 2- مانع زدايي ها، كه هم دارای 
بعد اقتصادي و هم داراي ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي است. آنچه در 
اين ميانه كفه سياسي را نسبت به ساير جنبه ها سنگين تر كرده ، انتخابات 
س��يزدهمين دوره رياست جمهوري و انتخابات ش��وراهاي اسالمي شهر 
و روستاس��ت كه به صورت مس��تقيم بر عرصه مديريتي جامعه و كشور 

تأثيرگذار است. 
نقش و تأثير بعد سياس��ي و امر انتخابات زماني روش��ن تر مي شود كه در 
خصوص علل محقق نشدن كامل جهش توليد در سال گذشته تحقيق و 
پژوهش بيشتري صورت گيرد. موضوعي كه نش��ان مي دهد وجود موانع 
عديده و عدم پشتيباني هاي الزم مديريتي، دو عامل اساسي در باقي ماندن 
مشكالت توليد در برخي از زمينه هاست. به ويژه آنكه اگر جهش توليد به 
عنوان شاه كليد حل مشكالت كشور در حد قابل قبولي صورت مي گرفت، 
تأثير آن بر معيشت و سفره مردم مشخص می شد. بنابراين، باقي ماندن برخي 
نارسايي ها و افزايش قيمت برخي از كاالهاي مورد نياز مردم بيانگر ناكافي 

بودن ميزان توليد در بسياري از زمينه ها است. 
با روشن شدن نقش مديريت در پشتيباني و مانع زدايي از توليد بايد تصريح 
كرد كه باز كردن گره مشكالت اقتصادي در گرو مديريت كارآمد و انقالبي 
و اصالح رويكردهاي مديريتي از خارج به داخل است. به عبارت روشن تر 
جهش توليد و پرش از مش��كالت اقتصادي منوط به چرخش مديريتي از 
غيرانقالبي به انقالبي است. مسيري كه الزاماً به دست مردم و از راه انتخابات 
مي گذرد. بر همين اساس رهبر معظم انقالب اسالمي در اواخر بهمن ماه 
گذش��ته در ديدار مجازي با مردم تبريز تصريح داشتند كه عالج دردهاي 
مزمن كشور در گرو انتخابات پرشور و انتخاب اصلح مي باشد و اگر مشاركت 

پرشور با انتخاب اصلح هم همراه شود، در واقع نورعلي نور است. 
معظم له در تبيين شعار س��ال نيز مؤكد به نقش مديريت اشاره كردند و 
فرمودند: »خب يك كشوري با اين خصوصيات، با اين همه ظرفيت، اگر يك 
برنامه ريزي درست اقتصادي داشته باشد و يك مديريت قوي هم باالسرش 
باش��د كه اين مديريت -كه من حاال بعد در مسئله  انتخابات اشاره خواهم 
كرد- البّته بايد قوي و قادر بر حّل مسائل باشد، مردمي بايد باشد، ضّدفساد 
بايد باشد مي تواند به يك كشور پيشرفته  اقتصادي تبديل بشود و ديگر هيچ 
گونه ابزار تحريم در او اثر نكند.«  بدين ترتي��ب مي توان گفت اگر جهش 
توليد تنها راه پرش از مشكالت اقتصادي است آن جهش و اين پرش نياز 
به سكويي دارند كه ساخت آن بدون »انگيزش ملي« در واپسين روزهاي 
خرداد 1400 و حضور آگاهانه در پاي صندوق هاي رأي ممكن نخواهد بود. 
ترجمان عاميانه تر اين مفهوم را مي توان چنين نقل كرد كه كسي جز مردم 
به حل مشكالت مردم كمك نخواهد كرد و اين هنر مختص ملتي شريف و 
عزيز است كه مي تواند ظرف يك روز با سر انگشتان خود، مديريت چهار ساله 
كشور را انقالبي، نظام را كارآمد، دردهاي مزمن را درمان، مشكالت اقتصادي 

را حل، مردم را اميدوار، اسالم را سرافراز و دشمنان را مأيوس كند. 

وزير كشور: 
آمادگي هاي الزم 

براي برگزاري انتخابات فراهم شده است
آمادگي ه�اي الزم از نظ�ر اجراي�ي ب�راي برگ�زاري انتخاب�ات 
خرداد م�اه ب�ا اس�تقرار هيئت ه�اي اجراي�ي و ارس�ال ت�داركات، 
پش�تيباني و خدم�ات ب�ه هم�ه اس�تان ها فراه�م ش�ده اس�ت. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني وزارت كشور، عبدالرضا رحماني فضلي در 
حاشيه نشست استانداران سراسر كشور كه در سالن پيامبر اعظم در محل 
وزارت كشور برگزار شد، به موضوع انتخابات اش��اره كرد و گفت: انتخابات 
خرداد ماه از نظر سياسي مهم ترين حادثه سال 1400 است و در واقع به معناي 
انتقال قدرت در حوزه اجرايي است كه طبق اين انتقال، رئيس جمهوري جديد 

با انديشه، فكر توان و باانرژي باالتري خواهد آمد. 
رحماني فضلي با اظهار اينكه وظيفه وزارت كش��ور در اين عرصه برگزاري 
انتخابات به صورت قانوني، سالم و در بستري امن است، گفت: آمادگي هاي 
الزم از نظر اجرايي براي برگزاري انتخابات خرداد ماه با استقرار هيئت هاي 
اجرايي و ارسال تداركات، پشتيباني و خدمات به همه استان ها فراهم شده 
است. وي افزود: با توجه به اينكه امسال چهار انتخابات يعني انتخابات رياست 
جمهوري، شوراهاي اسالمي شهر و روس��تا و مياندوره اي مجلس شوراي 
اسالمي و خبرگان رهبري داريم كار به لحاظ اجرايي به خاطر وجود چهار 
قانون انتخابات سخت است، اما آمادگي الزم در مجموعه وزارت كشور براي 

برگزاري اين تعداد انتخابات وجود دارد. 
رحماني فضلي در ادامه به دو بعد مهم انتخابات اشاره كرد و گفت: يك بعد 
انتخابات، سالمت، قانون و امنيت است و بعد ديگر مشاركت است كه در اين 
خصوص مقام معظم رهبري و رئيس جمهوري كشور به صورت مداوم بر لزوم 
مشاركت حداكثري مردم تاكيد دارند ما وظيفه خود مي دانيم كه مقتضيات و 
شرايط اين حضور پرشور مردمي را در وزارت كشور و ديگر نهادها فراهم كنيم. 
وي گفت: از صدا و سيما اين تقاضا را داريم كه با رعايت بي طرفي و قانونمداري 
با برنامه هاي تبليغاتي، شور انتخاباتي مناسبي در جامعه ايجاد كند. وزير كشور 
با تشريح اين امر كه الزم است بستر مناسب رقابت انتخاباتي فراهم شود، گفت: 
مردمي كه پاي صندوق راي مي آيند بايد نماينده سليقه و فكرشان را در ميان 

نامزدها داشته باشند. 

يك مقام اطالعاتي خبر داد
دستگيري جاسوس اسرائيلي 

در آذربايجان شرقي
مديركل اطالعات آذربايجان شرقي از دستگيري چند جاسوس مرتبط با 
سرويس هاي امنيتي كشور هاي مختلف و رژيم صهيونيستي خبر داد. 

اين مقام اطالعاتي در پاس��خ به س��ؤال فارس مبني براينكه آيا در استان 
آذربايجان شرقي مدير دو تابعيتي داريم يا نه، اظهار داشت:  اجازه نمي دهيم 
مدير دو تابعيتي در استان سمت بگيرد و اخيراً يكي از مشاوران يكي از مديران 
دو تابعيتي بود كه بركنار شد. مديركل اطالعات آذربايجان شرقي تصريح كرد: 

اجازه فعاليت مدير دوتابعيتي در استان را نمي دهيم. 
مديركل اطالعات آذربايجان شرقي در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص 
جاسوسان گفت: جاسوس اسرائيلي و چند جاسوس مرتبط با سرويس هاي 
امنيتي كشورهاي مختلف در استان دستگير شده اند. وي در بخش ديگري 
از سخنان خود گفت: 19نفر از اعضاي اصلي باند كالهبرداري سازمان يافته 
تهيه چك هاي بانكي و جعل اسناد در استان آذربايجان شرقي شناسايي و 

دستگير شدند. 
 مديركل اطالعات آذربايجان ش��رقي در ادامه برخورد ب��ا تخلفات ارزي، از 
شناسايي و دستگيري دو نفر از صرافان به دليل فعاليت هاي غيرمجاز ارزي به 
اتهام پولشويي، فرار مالياتي و قاچاق ارز در استان آذربايجان شرقي خبر داد و 
گفت: برآورد ارزش تخلفات بررسي شده تنها از اين دو نفر، تاكنون بالغ بر 50 
هزار ميليارد ريال بوده است. وي در بخش ديگري از سخنان خود از متالشي 
شدن شبكه متخلفان صدور وام قرض الحسنه در استان آذربايجان شرقي خبر 
داد و گفت: در اين زمينه 428 پرونده به ارزش 10 ميليارد تومان تشكيل و به 

مراجع قضايي تحويل شدند. 

حسينعبداللهيفر

وظيفه بسيج به ميدان آمدن با تمام ظرفيت ها براي تحقق شعار 
سال است. 

سردار غالمرضا س��ليماني، رئيس سازمان بس��يج مستضعفين در 
گفت وگو با خبرگزاري بسيج، در خصوص ش��عار سال اظهار داشت: 
مقام معظم رهبري راهبرد امسال را توليد، پشتيباني ها و موانع زدايي ها 

تبيين كردند. 
وي با بيان اينكه با توجه به ظرفيت هاي كشور در حال حاضر هجدهمين 
اقتصاد موفق دنيا هستيم، ادامه داد: بر اساس يافته هاي مؤسسات معتبر 
بين المللي با توجه به ظرفيت هاي موجود، اقتصادمان توانايي صعود به 
شش پله باالتر را خواهد داشت. رئيس سازمان بسيج مستضعفين راه 
صعود اقتصاد كشور به پله هاي باالتر را حركت به سمت تحقق اقتصاد 

مقاومتي مردم ساالر دانست و گفت: تبيين مقام معظم رهبري مبني بر 
تعريف و پياده سازي نرم افزار هايي براي اقتصاد خانوار روستايي و شهري 

ناظر بر همين مردمي كردن اقتصاد مقاومتي است. 
سردار سليماني توليد را دليل وفور كاال در كش��ور، صادرات كاال، ارز 
آوري، افزايش ارزش پول ملي و در نتيجه افزايش قدرت خريد مردم 
دانست و افزود: وظيفه بسيج به ميدان آمدن با تمام ظرفيت ها براي 
تحقق اين راهبرد تبيين شده توسط مقام معظم رهبري است.  رئيس 
سازمان بسيج مس��تضعفين با اشاره به ش��روع كار بسيج در راستاي 
توليد از سال هاي گذشته، اضافه كرد: امسال بسيج با آماده سازي كليه 
ظرفيت هايش در سراسر جغرافياي ايران اسالمي به دنبال پياده سازي 
تدبير رهبر انقالب است.  وي با اشاره به اقدامات جديد بسيج در مقابله 

با پيك چهارم كرونا، خاطرنشان كرد: ما هم به عنوان سازمان بسيج 
مستضعفين در كنار تمامي دستگاه هاي مسئول، وزارت بهداشت، كادر 
درمان و ساير مجموعه ها با تمركز بر پيشگيري و قطع زنجيره ويروس 

به مبارزه با كرونا مي پردازيم. 
سردار سليماني راه مبارزه با كرونا را پيشگيري دانست و مطرح كرد: 
در اجتماعات پيشگيري هايي بايد صورت گيرد كه پيشگيري از اين 
اجتماعات داراي اولويت و ضرورت اس��ت. وي با بي��ان اينكه تالش 
مي كنيم كه اين موج هم مديريت شود، ابراز اميدواری كرد با مديريت و 
بازگشت به روند طبيعي با توجه به پيش بيني ها و تمهيدات اتخاذ شده 
جهت توليد واكسن بومي، در آينده بسيار نزديك اين ويروس منحوس 

را در كشور تحت كنترل كامل قرار مي دهيم. 

رئيس سازمان بسيج مستضعفين: 

بسيجبرايتحققشعارسالباتمامظرفيتبهميدانميآيد

آن قدري كه برخي آقايان جلسه گذاشتند كه از غربي ها امتياز بگيرند اگر براي رفع موانع توليد وقت مي گذاشتند
 خيلي از مشكالت حل و بسياري از كارخانه جات تعطيل فعال شده بود

رئيسی:  وقت مذاکره را  به توليد داخل می داديد

آن قدري كه برخي آقايان جلسه گذاشتند كه 
از غربي ه�ا امتياز بگيرند، اگر ب�راي رفع موانع 
توليد وقت مي گذاشتند خيلي از مشكالت حل 
و بسياري از كارخانه جات تعطيل فعال شده بود. 
به گزارش خبرگزاري ميزان، آيت اهلل رئيسي رئيس 
قوه قضائيه، در جلسه شوراي عالي قضايي با اشاره به 
شعار سال اظهار كرد: در هر سالي كه شعاري از جانب 
رهبري حكيم و فرزانه انقالب اسالمي اعالم مي شود، 
اين اعالم به معناي نياز جدي كشور به تحقق عملي 
آن شعار است. زماني كه مقام معظم رهبري اعالم 
يك شعار مي كنند امروز اين نياز كشور است و بايد 
همه دستگاه ها با همه ظرفيت خود براي تحقق اين 

شعار تالش كنند. 
رئيس��ي گفت: قوه قضائي��ه در هر بخش��ي كه با 
ظرفيت هاي قانوني امكان حماي��ت از توليد، رفع 
موانع توليد و پشتيباني از توليد وجود دارد، بايد در 
اين عرصه فعاالنه و در عمل و اجرا ظاهر شود و اين 
وظيفه دستگاه قضايي است: » بايد از همكاران خود 
در سراسر كشور قدردانی كنم كه در دو سال گذشته 
به رغم برخي از مشكالت و كمبود ها بيش از 2 هزار 
واحد توليدي را فعال يا از موانع براي فعال شدن آنها 

جلوگيري كردند و اين جاي قدردانی دارد. «
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه موضوع ما حمايت 
از توليد است، اظهار كرد: در مواردي كه خصوصي 
سازي كاماًل به نفع توليد انجام شده، بسيار خوب 
اس��ت و در مواردي كه توليد با اخالل مواجه شده 
حتماً مورد نقد و اشكال است. فردي كارخانه اي را 
تحويل گرفته بود و كار را شروع نكرده بود و وعده 
داده كه اگر حمايت شود، ظرف هشت تا 9 ماه آن 
را فعال خواهد كرد و 500 كارگر را مشغول به كار 
مي كند كه بنده به مسئوالن دادگستري و استاندار 

گفتم كه با تمام وجود حمايت كنند. 
    بايد توليد در كشور

 با هيچ مانعي مواجه نباشد
آيت اهلل رئيسي با تأكيد بر اينكه بايد توليد در كشور 
با هيچ مانعي مواجه نباشد، خاطرنشان كرد: اينكه 
كساني كه مسئوليت داشتند يا دارند با ترك فعل، 
وظيفه قانوني خود را انجام ندهند و باعث شوند كه 
يك واحد توليدي دچار تعطيلي و اخالل شود، قابل 
قبول نيست. در سفرهاي استاني با اين موضوع مواجه 
مي شويم و مي بينيم كه گاهي چند سال گذشته و 
يك كارخانه اي از كار افتاده و تجهيزات آن را بردند و 
با يك تعطيلي جدي مواجه شده است. بايد بررسي 
كرد كه اين اتفاق در چه سالي افتاده و مسئوالني كه 
بايد نظارت مي كردند و كساني كه بايد كاري را انجام 
مي دادند، اما مانع شدند، چه كساني بودند. اين  افراد 
بايد نسبت به ترك فعل خود پاسخگو باشند. مسئله 
سؤال كردن و پاسخگو شدن از خيلي از مسائلي كه 

مي تواند در آتي اتفاق افتد، پيشگيري مي كند. 
   جايي كه رشوه هست

 رونق توليد مي رود
آيت اهلل رئيس��ي ادامه داد: يكي از حوزه هاي مهم 
توليد در قوه قضائيه مس��ئله مبارزه با فساد است، 
چرا كه فساد اقتصادي مانع رونق توليد است و يقين 

بدانيد كه اگر در جايي رشوه و رانت خواري باب شد، 
رونق توليد شكل نخواهد گرفت. 

رئيس ق��وه قضائيه ب��ا تأكيد بر اينك��ه در امنيت 
اقتصادي است كه رونق توليد اتفاق مي افتد، گفت: 
امنيت اقتصادي در گرو مبارزه با فس��اد اقتصادي 
است. بايد مبارزه با فساد همچنان در دستور كار قوه 
قضائيه باشد و با جديت دنبال شود و مطلقا اجازه 
ندهيد در هيچ كجا و حوزه اداري در كشور فساد النه 
كند و همت دوستان و گزارش هايی را كه از استان ها 
مي رسد حاكي از اين اس��ت كه اين حساسيت در 
ميان همكاران وجود دارد. آيت اهلل رئيسي بر همين 
اساس به دادستان هاي سراسر كشور تأكيد كرد كه 
براي شناخت شبكه هاي درهم تنيده قاچاق كاال از 
نيروهاي اطالعاتي و امنيتي كمك بگيرند و گفت: 
ضروري است اين شبكه ها شناسايي شوند و مبارزه با 
آن به صورت جدي تر در سال جديد صورت گيرد. 

او با بيان اينكه قاچاق كاال خنجري بر پشت توليد 
است، ادامه داد: واردات بي رويه در كشور، توليد را 

دچار آسيب مي كند. 
    كاش جلسه با غربي ها را صرف رفع موانع 

توليد مي كرديد
آيت اهلل رئيسي همچنين بازخواني و مرور قوانيني 
از جمله قانون توسعه فضاي كسب و كار، قانون رفع 
موانع توليد و قانون اقتصاد مقاومتي را مورد تأكيد 
قرار داد و با بيان اينك��ه برخي از اين قوانين به طور 
كامل اجرا نشده است، گفت: بايد قوانيني كه تصويب 
شده به طور كامل اجرا شود و در اين صورت در فضاي 
كسب و كار و رونق توليد نقش مهمي خواهند داشت. 
اگر اينقدر كه برخي آقايان جلسه گذاشتند براي 

اينكه چطور بتوانند از غربي ها يك امكاني براي اين 
كشور بگيرند، جلسه براي رونق توليد و رفع موانع 
توليد در كشور مي گذاشتند بسيار مي توانست در 
گره گشايي در كشور مؤثر باشد. وي گفت: حساب 
كنند چقدر وقت كشور را براي مواردي كه نتيجه اي 
نداشت، گذاشتند و اگر همين وقت را براي رفع موانع 
توليد مي گذاشتند امروز بس��ياري از كارخانجات 
تعطيل و نيمه تعطيل در كشور فعال و بسياري از 
گره ها باز شده بود. رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه 
ما اصحاب »ما مي توانيم« هس��تيم، بيان داشت: 
يقين داريم فرهنگ »ما مي توانيم« بر فرهنگ »ما 
نمي توانيم« فائق خواهد آمد و بايد به اصحاب »ما 

مي توانيم« در بستر گام دوم ميدان داد. 
   كاهش ۱۳ درصدي زمان رسيدگي 

به پرونده ها 
آيت اهلل رئيسي در ادامه به كاهش 1۳ درصدي زمان 
رسيدگي به پرونده ها در سال 99 نسبت به سال 98 
اشاره و از اين بابت از مسئوالن و همكاران قضايي در 
سراسر كشور قدردانی كرد. رئيس قوه قضائيه در ادامه 
با تأكيد بر حفظ كرامت ارباب رجوع و همكاران قضايي 
در همه واحد ها و مراجع قضايي، گفت: حفظ كرامت 
مردم و همكاران قضايي و همچنين مشاركت جويي 
از جامعه نخبگاني و عموم مردم در حوزه هاي مختلف 
مرتبط با دستگاه قضايي اعم از بخش هاي پيشگيري، 
راهبردي و زندان ها  همواره مورد تأكيد ما قرار دارد و 

اين امر در پيشبرد مطلوب عموم بسيار مؤثر است. 
آيت اهلل رئيسي با اشاره به ضرورت اجرايي شدن كامل 
مفاد سند تحول قضايي در همه بخش ها اظهار داشت: 
همكاران و مسئوالن قضايي بايد سند تحول قضايي 

را به درستي و تمام و كمال بخوانند و فهم كنند و با 
تمام توان به اجرايي كردن مفاد اين سند بپردازند و 
چنانچه در اجراي مفاد سند تحول با سؤال يا مشكلي 
مواجه شدند مراتب را به ستادي كه زير نظر معاونت 
راهبردي قوه قضائيه تشكيل شده است منتقل كنند 
تا نسبت به رفع اين مش��كالت اقدام صورت گيرد. 
رئيس دستگاه قضا تأكيد كرد: همه اجزاي قوه قضائيه 
بايد با جديت به پياده سازي بخش هاي مختلف سند 
تحول قضايي بپردازند و اثرات اجرايي شدن مفاد سند 

تحول قضايي براي مردم ظاهر شود. 
آيت اهلل رئيس��ي با اشاره به پيوس��ت سند تحول 
قضايي ناظر بر نقش آفريني اس��تان ها در اجراي 
مفاد اين سند، گفت: ظرفيت عظيم فرهيختگان 
اس��تاني چه در ميان قضات و چه در ميان عموم 
مردم كمك كار قوه قضائيه در اجراي بخش هاي 
مختلف سند تحول قضايي است؛ چنانكه برخي 
استان هاي ما در اجراي بخش هايي از سند تحول 

قضايي پيشتاز مي باشند. 
رئيس ق��وه قضائيه در ادامه ب��ا تأكيد بر ضرورت 
رس��يدگي ويژه، تخصصي و سريع به پرونده هاي 
مرتبط با واحد هاي تولي��دي، گفت: تمام مراجع 
و واحد هاي قضايي كه پيگير مسائل و مشكالت 
واحد هاي توليدي هس��تند بايد به س��رعت اين 
موضوع را در دستور رسيدگي قرار دهند و شعبات 
تخصصي رسيدگي به مسائل واحد هاي توليدي 
نيز بايد از مشورت مشاوران اقتصادي بهره بگيرند 
و بدانند كه اين مش��ورت خالف استقالل قضات 
نيست و به روشن شدن بهتر موضوع براي قاضي 

كمك مي كند. 

ژه
روزنامه اعتماد در مطلبي به موضوع عفو محكومان دادگاه ها وی

به مناسبت نيمه ش��عبان پرداخته و قرار گرفتن محكومان 
امنيتي و سياس��ي در اين فهرس��ت را مورد تقدير قرار داده 
است. اعتماد در عين حال، از عدم انتشار ليست عفوشدگان 
انتقاد مي كند. 8 فروردين 1400 و به مناسبت سالروز ميالد 
امام زمان )عج( و نيز روز جمهوري اس��المي، رهبر انقالب 
با عفو يا تخفيف مجازات يك ه��زار و 849 تن از محكوماِن 
محاكم عمومي و انقالب، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و 

تعزيرات حكومتي موافقت كردند. 
روزنامه اعتماد البته به اش��تباه نوش��ته كه عفو امنيتي ها و 
سياسي ها پيش از اين نبوده است: »زندانياني كه نتوانسته اند 
از طريق دادگاه و مجاري قانوني عادي، از حبس رهايي يابند 
يا با تخفيف در مجازات ش��ان مواجه شوند، »عفو« هميشه 
يكي از روزنه هاي اميدشان است و شايد به همين دليل است 
كه تقريباً هر ساله و نزديك مناسبت هايي مذهبي، رهبري 
بنا به اختيارات خود با عفو برخي محكومان موافقت مي كنند. 
وكال و خانواده محكومان نيز از طرق مختلف براي قرارگيري 
محبوسان شان در اين فهرست اقدام مي كنند. طول سال هاي 
گذش��ته اما باوجود عفوهاي متعددي كه ص��ورت گرفته، 

زندانيان سياس��ي و محكومان امنيتي همواره از حضور در 
فهرس��ت عفوش��دگان محروم بودند. عرف و رويه اي كه با 
حضور سيدابراهيم رئيسي بر كرسي دستگاه قضايي تغيير 
كرد و در مدت حضور دو ساله رئيسي رأس قوه قضائيه، چهار 
بار محكومان امنيتي امكان حضور در فهرست عفوشدگان 

را داشته اند. «
برخالف آنچه اعتم��اد نوش��ته، در دوران رياس��ت صادق 
آمل��ي الريجاني بر ق��وه قضائيه هم چندين ب��ار محكومان 
امنيتي و از جمله محكومان فتنه 88 م��ورد عفو ولي فقيه 
قرار گرفتند. مهر ماه س��ال 92، محس��ني اژه اي سخنگوي 
وقت دستگاه قضايي در نشس��ت خبري خود با خبرنگاران 
توضيح داد ك��ه  »محكومان فتنه 88 تاكنون در س��ه نوبت 
مورد عفو قرار گرفتند. در س��ال هاي 90، 91 و 92 تعدادي 
از محكومان امنيتي مربوط به فتنه 88 مش��مول عفو واقع 
ش��ده اند كه مجموع مش��موالن امنيتي عفو در نوبت اخير 

80 نفر هستند. «
روزنامه اعتماد همچنين نوشته: »دس��تگاه قضايي باز هم 
براس��اس قانون نانوش��ته اي ديگر و با توجه ب��ه آنچه آن را 
محفوظ نگاه داشتن اسامي عفوشدگان مي خوانند، فهرست 
عفوشدگان را به صورت رسمي و عمومي اعالم نكرده است. 

اين قاعده حتي پس از قرار گرفتن نام زندانيان سياس��ي و 
امنيتي در فهرست عفوشدگان هم ادامه پيدا كرد و دستگاه 
قضايي تنها به اعالم اينكه محكومان امنيتي هم در ليس��ت 
عفوشدگان قرار داشتند، اكتفا كرده و در ادامه با انتشار خبر 
عفو شدن برخي محكومان از سوي خود زندانيان، خانواده ها 
يا وكالي شان مش��خص مي شد كه آنها مش��مول عفو قرار 
گرفته اند. عدم اعالم اس��امي اما مشكالتي را به وجود آورده 
است؛ چنانكه اسفندماه 99، فرزانه زيالبي، وكيل علي نجاتي 
از كارگران هفت تپه اعالم كرد با وجود اينكه اين كارگر مورد 
عفو قرار گرفته اما حاال دس��تگاه قضايي تصميم گرفته عفو 
را لغو و اين كارگر را دوباره به زندان بفرس��تد... چرا دستگاه 
قضايي، با وجود اقدام مثبت و موثر خود در قرار دادن زندانيان 
سياسي و محكومان امنيتي در فهرست عفوشدگان، نام آنها 
را به صورت عمومي اعالم نمي كند تا از شائبه ها جلوگيري 

شود!«
اعتماد در ادامه اسامي ۳2 تن از محكومان آبان 98 و نيز هفت 
تن از محكومان كرد را كه در ليس��ت عفوشدگان هستند و 
خود به دست آورده، منتشر كرده است. همچنين رسانه هاي 
ديگري اعالم كرده اند اسامي شش نفر از فعاالن مدلينگ زن 

و مرد هم در فهرست عفوشدگان اخير قرار دارد. 

قاليباف در نشست كميسيون هاي
 تخصصي عنوان كرد

اقتصاد و خنثي سازي تحريم ها
 ۲ اولويت مهم مجلس

مطاب�ق كار پژوهش�ي صورت گرفت�ه در مجل�س و بررس�ي هاي 
علم�ي، براس�اس كارك�رد كميس�يون ها دو اولوي�ت مه�م ب�ا 
محوري�ت موضوع�ات اقتصادي و خنثي س�ازي تحريم ها مش�خص 
ش�ده اس�ت و اين موض�وع م�الك اصل�ي عم�ل م�ا خواه�د بود. 
به گزارش تسنيم، محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسالمي صبح 
ديروز در نشس��ت ش��وراي هماهنگي كميس��يون هاي تخصصي و مركز 
پژوهش هاي مجلس با اشاره به نامگذاري سال 1400 به عنوان سال توليد، 
پشتيباني ها، مانع زدايي ها گفت: در سال هاي متمادي محوريت شعار سال 
متمركز به موضوعات اقتصادي بوده اس��ت و اين نشان مي دهد كه چالش 
اول كشور از منظر رهبر معظم انقالب مسئله اقتصاد است و امسال نيز اين 

نامگذاري همين خط مشي را نشان مي دهد. 
وي با بيان اينكه مجلس بايد متمركز به بحث اقتصادي باشد و تأكيد رهبر 
انقالب در اين موضوع، خنثي س��ازي تحريم ها و تقويت ت��وان اقتصادي و 
ايستادگي روي پاي خود اس��ت افزود: بنابراين براي اصالح اين مسير بايد 
ناكارآمدي ساختاري در بودجه و نظام مالياتي، ساختار بانكي، بوروكراسي 
اداري، نظام ناكارآمد و غيرهدفمند يارانه اي، نظام آماري ناكارآمد، فقدان 
استراتژي صنعتي و آمايش سرزمين ناقص و ضعيف اصالح شود، چرا كه اين 

ساختارها موجب ايجاد مشكالتي نظير بيكاري و رانت شده است. 
رئيس قوه مقننه در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه سوءمديريت 
و تعارض منافع از جمله عوامل مشكالت اقتصادي است گفت: البته كرونا و 
تحريم ها در سال هاي اخير بر مشكالت اقتصادي كشور افزوده است. قاليباف 
با اشاره به قوانين متعدد در حوزه توليد گفت: با يك بررسي اجمالي به برخي 
قوانين مربوط به حوزه توليد نظير قانون رفع موانع توليد، قانون اصل 44، قانون 
تسهيل فضاي كسب وكار، قانون برنامه ششم توسعه، قانون استفاده حداكثري 
از توان توليد و حمايت از كاالي ايراني كه همه اينها پيشتر در مجالس گذشته 
تصويب شده اند، درمي يابيم كه اگر اين قوانين به درستي اجرا شود، نياز زيادي 
به قوانين جديد نداريم. قاليباف همچنين با اشاره به نقاط مغفول مانده در 
قوانيِن مربوط به توليد گفت: طرحي درباره تغيير رويكرد در صدور مجوزهاي 
حوزه كسب وكار و توليد در كميسيون ويژه جهش توليد در دست تدوين است 

و اين كميسيون آن را به زودي نهايي خواهد كرد. 
رئيس مجلس تأكيد كرد: مطابق كار پژوهشي صورت گرفته در مجلس و 
بررسي هاي علمي، براساس كاركرد كميسيون ها دو اولويت مهم با محوريت 
موضوعات اقتصادي و خنثي سازي تحريم ها مشخص شده است و اين موضوع 
مالك اصلي عمل ما خواهد بود و ما به طور شفاف گزارش عملكرد خود را نيز 

به مردم ارائه خواهيم كرد. 

عضو كميته سياست خارجي خبر داد
تشكيل تيم نظارتي ويژه مجلس 

بر اجراي قانون هسته اي
رئيس كميته سياس�ت خارجي كميس�يون امني�ت ملي مجلس 
شوراي اسالمي از تشكيل تيم نظارتي ويژه مجلس بر اجراي اقدام 
راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران خبر داد. 
عباس گلرو، رئيس كميته سياس��ت خارجي كميس��يون امنيت ملي 
مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با مهر، از تشكيل تيم ويژه اي براي 
نظارت بر اجراي قانون اقدام راهبردي ب��راي لغو تحريم ها و صيانت از 
منافع ملت ايران خبر داد. وي اظهار داشت: تيم نظارتي ويژه اي متشكل 
از اعضاي كميسيون امنيت ملي و كميسيون انرژي تشكيل شده است.  
قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران آذر 

ماه سال گذشته جهت اجرا به دولت ابالغ شد. 
ابتداي سال جاري مجتبي ذوالنور، رئيس كميس��يون امنيت ملي و 
سياست خارجي اعالم كرد: دانشمندان هسته اي ما در سازمان انرژي 
اتمي موفق ش��دند تكليفي را كه در قانون اقدام راهب��ردي براي رفع 
تحريم ها براي آنها تعيين ش��ده بود، اجرايي كنند و توان غني سازي 

ايران را به 10 برابر افزايش دهند. 

حجت االسالم سعيدي: 
دولت تازه نفس و پرانگيزه

 ايران را قوي تر خواهد کرد
دولتي تازه نف�س، عازم، پرانگيزه و مظهر انتخ�اب مردم، ايران را 
قوي و قوي تر خواهد كرد و به ح�ول و قوه الهي با مديريت صحيح 
حقانيت جمهوري اس�المي را به رخ جهانيان كش�يده و فرهنگ 
صحي�ح و انس�اني برگرفت�ه از نور اس�الم را متجلي مي س�ازند. 
حجت االس��الم علي س��عيدي، رئيس دفتر عقيدتي - سياسي فرماندهي 
معظم كل قوا در يادداشتي نوشته اس��ت: نظام انقالبي و مقدس جمهوري 
اس��المي ايران پس از طي مراحل كمال در چهل سالگي اش تداوم گام دوم 
خود را در س��ال 1400 و قرن جديد باعزت، سربلندي و كرامتي بي بديل و 
وصف نشدني شروع مي نمايد. ش��روعي كه تقالي دشمنان ايران اسالمي 
كه با خوي استبدادگري و استكباري شان تالش نافرجام آنها را براي غصب 
مجدد استقالل و آزادي و عدم وابستگي ملت عزيز ايران ناكام گذاشته است. 
اين در حالي اس��ت كه روح انقالب اس��المي و ماهيت الهام بخش آن قلب 
ملت هاي آزاديخواه جهان را تسخير و جريان مستحكمي از مقاومت را در 
درون ملت هاي بيدار پايه ريزي كرده است. شروع اين قرن براي ايران اسالمي 

متمايز از قرون و اعصار گذشته و بر تارك آنهاست. 
در طليعه سال 1400 مانند ادوار گذشته، رهبر معظم انقالب و فرماندهي 
كل قوا)مدظله العالي( با تدابير حكيمانه و شيوه طبيبانه نقشه راه و چشم انداز 
ساالنه نظام را بابيان شعار سال ترسيم و ابالغ فرمودند و در بيانات نوروزي با 
تشريح وجوه شعار سال )توليد، پشتيباني  ها و مانع زدايي(  و مواردي همچون 
جنايت بزرگ محاصره اقتصادي و تحريم و چگونگي برون رفت از آن، اهميت 
انتخابات ازنظر داخلي و خارجي، ويژگي هاي داوطلبان رياست جمهوري، 
شكست فشار حداكثري دشمن و سياست هاي ظالمانه، اشتباه و بي نتيجه 
منطقه اي امريكا؛ افق حركت قواي سه گانه و مردم را تبيين و روشن كردند. 

با اتكاي به خداوند متعال ملت انقالبي و بصير و مس��ئوالن دلس��وز نظام، 
چشم انداز روشني از انجام تكليف درست و پيمودن مسير عزت و سربلندي 
را دريافت و بر مبناي آن عمل می كنند. بي ترديد ظرفيت هاي باالي نيروهاي 
مس��لح در ايجاد امنيت پايدار و زمينه س��ازي براي توليد در سايه امنيت و 
همچنين پش��تيباني از مجموعه هاي توليدي و رفع موانع توليد مرتبط با 
مأموريت ذاتي آنها پيش��رو و مايه اميد براي ملت خواهند بود و قطعاً يأس 
دشمن را فراهم مي نمايد. شكوفايي اقتصادي با تكيه بر توانمندي هاي داخلي 
و جوانان بااستعداد ان شاء اهلّل پشيماني دشمن را به دنبال خواهد داشت. تيغ 
كند تحريم و ناكارآمدي فشار حداكثري براي دشمن عيان و ضرر آن در آينده 
براي آنها بيش��تر خواهد بود و البته تحريم ها فرصت خوداتكايي و باور »ما 

مي توانيم« را براي جوانان و مردم نهادينه كرده است. 
اين توفيق با انتخاباتي ارزش��مند، دولتي تازه نفس، عازم، پرانگيزه و مظهر 
انتخاب مردم، ايران را قوي و قوي تر خواهد كرد و به حول و  قوه الهي با مديريت 
صحيح حقانيت جمهوري اسالمي را به رخ جهانيان كشيده و فرهنگ صحيح 

و انساني برگرفته از نور اسالم را متجلي مي سازند. 
سياست هاي ظالمانه منطقه اي امريكا بر اساس وعده الهي مبني بر نصرت 
جبهه حق شكست  خواهد خورد و نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران در 
دفاع از كشور و اضمحالل استكبار جهاني و صهيونيزم بين المللي در منطقه 
و ياري رساندن به ملت هاي مظلوم و رنج ديده مس��لمان آماده و پادرركاب 

مي باشند.
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