
   خبر اول

از انقالب اسالمی  تا این  تحرک  نمایشی
برای چنللد هفته جریانات مختلللف ضدانقاب که کامللًا تحت هدایت 
سرویس های اطاعاتی دشمنان ملت ایران هستند با شدت و با تمام توان 
در رسانه های اجاره ای و شبکه های اجتماعی کارزار »وکالت می دهم « را 
راه انداختند؛ اقدامی که اگر نتایج حاصله و فضاحت به بللار آمده از آن را 
پیش بینی می کردند، هیچ وقت این حماقت را مرتکب نمی شدند. مشکل 
طراحان این شوهای رسانه ای و بازیگردانانی که دائم در تاش هستند تا 
به بازسازی وقایع منتهی به پیروزی انقاب اسامی در سال 57 بپردازند و 
این همانی شرایط فعلی با آن دوران را در اذهان ایجاد کنند، این است که 
شناخت درستی از ماهیت انقاب اسامی و از ملت ایران ندارند و به همین 
خاطر است که نتایج اقداماتشان به جز ایجاد زحمت برای مردم و برخی 
مشکات برای کشور، نهایتاً منجر به شوهای مضحکی مانند این اقدام و 

نتایجی نامطلوب برایشان می شود!
برای فهم درست علت پیدایش، پیروزی و بقای انقاب اسامی باید سه 
رکن اساسللی را مورد تحلیل و فهم جدی قرار داد؛ دست اراده الهی برای 
نصرت اسام، رهبری بی نظیر یک فقیه عارف اسام شناس و حضور قاطبه 

مردم دینمدار. 
انقاب اسامی بی تردید یک انقاب از جنس سایر انقاب های مطرح دنیا 
بر پایه اومانیسم و جابه جایی طبقاتی جوامع به نفع طبقات جدید نبود، 
بلکه یک قیام در راه خدا بود و عموم مردم با همین انگیزه الهی به حمایت 
از امام خمینی)ره( پرداختند و توانستند با هدایت های او این انقاب را به 
پیروزی برسانند. امام خمینی)ره( با تأکید بر الهی بودن انقاب اسامی 
می فرمایند: »مدعی این هستیم که یک نسللیم روحانی از جانب خدای 
تبارک و تعالی به این کشور وزیده است و یک بارقه الهی به این کشور تابیده 
است.  « امام)ره( در وصیتنامه سیاسللی-الهی خود به صراحت با رد نگاه 
مادی به تحلیل انقاب اسامی، حساب آن را از سایر انقاب  ها جدا دانسته 
و فرمودند: »شک نباید کرد که انقاب اسامی ایران از همه انقاب  ها جدا 
است؛ هم در پیدایش و هم  در کیفیت  مبارزه و هم در انگیزه انقاب و قیام. « 
ایشان قبل تر نیز به روشنی از تفاوت انقاب اسامی با سایر انقاب  ها سخن 
گفته و در سخنرانی فرموده بودند: »فرق است ما بین انقاب اسامی ایران 
با انقاب های دنیا، انقاب های دنیا بی استثنا برای ایمان نیست، برای خدا 
نیست. انقاب ایران برای خداست و از اول هم برای خدا بوده است. اهلل اکبر 
بوده است و تا آخر هم همین است.  « این سخنان امام خمینی)ره( و تجربه 
43 سال دشمنی  ها با انقاب اسامی و خنثی شدن همه این توطئه  ها و 
دشمنی  ها نشان دهنده دست الهی ای اسللت که تاکنون این انقاب را به 

پیش برده و از گزند دشمنی  ها حفظ کرده است. 
رهبری حکیمانلله و برگرفته از نللگاه توحیدی امام خمینللی)ره( نیز از 
مهم  ترین پایه های شکل گیری و پیروزی انقاب اسامی بود که تا عمق 
جان مردم ایران نفوذ کرده و اثر می گذاشت و میلیون ها پیر و جوان و زن 
و مرد را به صحنه پیروزی انقاب می کشاند و صد ها هزار جان عاشق را به 
میدان خونین دفاع از این انقاب در برابر دشمنان و صدامیان می آورد. این 
روز ها طراحان نمایش های عمدتاً مجازی چند ماه گذشته که ابتدا نداشتن 
رهبری برای اغتشاشات را به عنوان مزیت آن معرفی می کردند، بعد از مدتی 
به زعم خود به این نتیجه رسیدند که نداشتن یک رهبر واحد، یک نقطه 
ضعف اساسی و عامل عدم وحدت و ایجاد اعتماد اجتماعی است و با این 
تحلیل بود که شوی »من وکالت می دهم « را در بستر شبکه های اجتماعی 
آغاز کردند که با عدم توجه مردم مواجه شده و تعداد امضاکنندگان این 
کمپین با احتساب تاش ربات های به کار گرفته شده در آن، کمتر از آرای 
باطله یک انتخابات واقعی در ایران شد! کارزاری که نتیجه اش فقط روشن 
شدن وزن واقعی این جریانات و مصنوعی بودن این تاش  ها برای ضربه 
زدن به ایران و شفاف شدن عدم پایگاه مردمی حداقلی برای اغتشاشگران 
و ضدانقاب بود. در واقع این اقدام که بعد از شکسللت از به صحنه آوردن 
مردم در یک میدان واقعی، برای جبران آن در فضای مجازی صورت گرفت 
به بهترین وجه نشان داد که اغتشاشات و جریانی که تاش می کند آن را 
یک حرکت انقابی جا بزند فاقد کوچک ترین پایگاه اجتماعی بوده و عاوه 
بر آن حتی از یک شخصیت حداقلی مورد حمایت یک اقلیت از مردم هم 

برخوردار نیست! 
انقاب اسامی یک جریان مستمر و پیش رونده است که ریشه آن به هزاران 
سال نهضت الهی انبیا و 1400 سال حرکت انقابی اسام شیعی برمی گردد 
که بر پایه فداکاری و جانفشانی ایرانیان دیندار و دینمدار شکل گرفت و 
به پیروزی رسید. امروز نیز این انقاب با قدرت ادامه دارد و مایه آشفتگی 
و ترس تصاعدی دشمنان شده است. چون هم اسام کامًا زنده و پویا در 
جامعه ایران و در میان ایرانیان به طور جدی حضور دارد و هم هستند مردم 
غیرتمندی که حاضر هستند از همه چیز خود برای تداوم آن بگذرند و هم 
دشمنی  ها هر روز علیه آن شدیدتر و پیچیده تر می شود. تا وقتی که مردم 
در صحنه هستند و تا وقتی که هستند آرمان  ها و روح اهلل  هایی که برای این 
انقاب جانفشانی کنند، این نهضت الهی ادامه دارد و به خاک مذلت نشاندن 
مستکبرین و سلطه گران را محقق خواهد کرد و این  ها آن حقایقی هستند 
که عقل و درک دشمنان انقاب از فهم آنها عاجز است که اگر این عجز نبود 

امروز شاهد این نمایش های مضحک و تاش های مذبوحانه نبودیم. 

هشدار قالیباف به آذربایجان 
درباره هرگونه تصمیم احساسی

رئیس مجلس ش�ورای اس�المی در جریان س�خنرانی در اجالس 
اتحادی�ه مجال�س کش�ورهای عضو ش�ورای همکاری اس�المی 
پیش�نهادی ابتکاری حاوی س�ه راهبرد با عنوان »جهان اسالم؛ 
همبستگی برای صلح و توسعه پایدار « ارائه و تبیین کرد و همچنین 
نس�بت به تبعات بلند مدت هرگونه تصمیم احساس�ی از س�وی 
جمهوری آذربایجان پس از حادثه اخیر به این کشور هشدار داد. 
به گزارش ایسللنا، محمدباقللر قالیباف روز گذشللته در هفدهمین 
نشست کنفرانس اتحادیه بین المجالس کشللورهای عضو سازمان 
همکاری اسامی بیان کرد: خوشبختانه طی چند دهه اخیر با وجود 
فراز و نشللیب های فراوان، به یمن دستیابی ملل مسلمان به توسعه 
در ابعاد گوناگون، شاهد شللکل گیری تحرکی نوین برای بازگشت 
شایسته امت اسللامی به مدار ایفای نقش تاریخی و سرنوشت ساز 
خود در ترسیم نقشلله آینده جهان هسللتیم. در عین حال، باید به 
این واقعیت اذعان کرد که رسللیدن به این نقللش آفرینی نیازمند 
اقدام دسللته جمعی برنامه ریزی شللده و هدفمند کلیه کشورهای 

اسامی است. 
رئیس دسللتگاه قانون گذاری کشور اظهار داشللت: به نمایندگی از 
همکارانم در مجلس شورای اسامی ایران به منظور تحقق و عملیاتی 
کردن ارتقای جایگاه و منزلت جهانی امت اسامی، مایلم پیشنهادی 
را تحت عنوان »جهان اسام؛ همبستگی برای صلح و توسعه پایدار « 
را به نشست حاضر ارائه دهم. پیش شرط اساسی این ابتکار تأکید بر 
چندجانبه گرایی و تمرکز بر مشترکات دولت  ها و ملت های اسامی 

با پرهیز از پرداختن به موضوعات اختاف برانگیز است. 

   فلسطین همچنان مسئله اول جهان اسالم
قالیباف در ادامه به مسئله فلسطین اشاره کرد و افزود: بیش از هفت 
دهه است که سیاست  ها و اقدامات پلید رژیم جعلی صهیونیستی در 
نقض حقوق بشللر و کرامِت مردم فلسطین ادامه دارد. تردید نکنیم 
که آرمان فلسللطین در قلوب و اذهان تمامی مسلللمانان همچنان 
قدرتمندانه زنده و پویا اسللت. این آرمان اکنون به درختی تنومند 
مبدل گردیده که میوه شیرین آن برای امت اسامی، مقاومت است. 
صهیونیسللت ها و دولت افراطی نتانیاهو، برای فرافکنی مشللکات 
سیاسی شللان، در چند روز گذشللته حمللله به جنیللن را طراحی 
کردند اما مقاومت فلسطینی، که امروز مطلوب هر جوان و نوجوان 
فلسطینی اسللت، نشللان داد که گروه های مقاومت فراتر از امنیت 
پوشالی صهیونیست ها توانمند شده اند. البته اتحادهای گروه های 
فلسللطینی، توان آنها را در مبارزه با صهیونیست ها افزایش خواهد 
داد. جا دارد حمایت خود را از تاش های دولت الجزایر برای اتحاد 

گروه های فلسطینی اعام کنیم. 
رئیس مجلس اظهار داشت: در نشانه ای دیگر، حتی جام جهانی اخیر 
فوتبال که در کشور قطر برگزار شد نشان داد که فلسطین و آرمان 
قدس شریف همچنان زنده است و عادی سازی روابط برخی کشور ها 
با رژیم کودک کش صهیونیسللتی بر آن تأثیری نداشته است. نباید 
پیمان خویش را فراموش کنیم و همچنان بر آن باشیم تا فلسطین و 
قدس شریف به عنوان اولویت و موضوع اول جهان اسام مطرح بماند 
ما مشتاق آن روزی هستیم که گشایش مقر اصلی سازمان همکاری 

اسامی در خاک فلسطین را شاهد باشیم. 
رئیس مجلس شورای اسللامی گفت: این امر همچنان که حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر انقاب اسامی ایران بار ها تأکید کرده اند تنها 
زمانی محقق خواهد شد که اراده همه مردم فلسطین از مسلمان تا 

مسیحی و یهودی، بر سرنوشت آن سرزمین حاکم شود. 
همچنین شاهد هستیم که گسللترش فرهنگ غنی اسام در ملل 
دنیا چنان اسللتعمارگران دیللروز و مدعیان امللروز آزادی عقیده و 
اندیشه را نگران کرده است که با شعار دروغین، آزادی بیان، آزادی 
عقیده و فرهنگ را محدود کرده و با توهین به مقدسللات اسام به 
دنبال این هسللتند که جلوی ترویج فرهنگ اسللامی را میان ملل 

حق طلب بگیرند. 
   قرآن سوزی عکس العملی از سر استیصال بود

قالیباف با بیان اینکه توهین ها به مقدسللات و قرآن سوزی اخیر در 
کشور های اروپایی، در واقع عکس العملی از سر استیصال دشمنان 
اسام به گسترش فرهنگی جریان اسللام در جهان غرب است که 
نه تنها مانع از رشللد این جریان اجتماعی نخواهد شللد بلکه باعث 
شناخت بیشتر انسان های حق جو از ابعاد حیات بخش اسام خواهد 
شد، اظهار داشت: در این زمینه بر این باورم همه کشورهای اسامی 
باید یک صدا اعتراض زبانی و عملی خود را به دشمنان اسام نشان 
دهند و بیش از پیش، روشللن کردن ابعاد انسان سللاز اسللام برای 
مردم دیگر کشللورهای دنیا را در دسللتور کار قرار دهند. مقابله با 
این توهین  ها آزمونی اسللت برای جهان اسام و بی تردید اگر همه 
کشورهای اسامی یکپارچه از ظرفیت های سیاسی و اقتصادی خود 
برای فشار بر سیاستمداران جبهه غرب اسللتفاده کنند، حتما این 

روند متوقف خواهد شد. 
   حادثه سفارت آذربایجان تروریستی نبود

وی تأکید کللرد: الزم می دانم به نکته ای دربللاره حادثه اخیری که 
برای سللفارت جمهوری آذربایجان در تهران پیش آمده نیز اشاره 
کنم. ما از این حادثه عمیقاً متأسف بوده و در حال پیگیری دقیق و 
همه جانبه آن هستیم. مسئوالن محترم کشور آذربایجان کامًا در 
جریان جزئیات این پیگیری ها هستند و تعامل دوجانبه نزدیکی در 
این زمینه در جریان است. ما هیچ نشانه ای از تروریستی بودن این 
موضوع به دسللت نیاورده ایم. با این حال، الزم می دانم تأکید کنم 
تصمیم های احساسللی درباره روابط دو کشللور خواسته دشمنان 
مشترک و بدخواهان جهان اسام خصوصا رژیم صهیونیستی است 
و باید درباره هرگونه تصمیم که می تواند تبعات بلند مدت نیز داشته 

باشد هشیار و دقیق بود. 

کاردار اوکراین
 به وزارت امور خارجه احضار شد

کاردار سفارت اوکراین در پی انتشار موضع عجیب و مغرضانه از سوی 
مشاور دفتر ریاست  جمهوری اوکراین در خصوص اقدام تروریستی 
علیه تأسیس�اتی در اصفهان به وزارت امور خارجه احضار ش�د. 
به گزارش ایرنا، رئیس اداره سیاسللی در حوزه اورآسیا به وزارت امور 
خارجه ضمن تسلللیم یادداشت رسللمی به کاردار سللفارت اوکراین، 
خواستار توضیح رسمی و فوری از سللوی دولت اوکراین در این رابطه 

شد. 
کاردار اوکراین ضمن ابراز امیدواری از عدم تکرار چنین مواضعی، اظهار 
داشت: مراتب را فوراً به دولت متبوع خود منعکس و پاسخ دریافتی را به 

وزارت امورخارجه ارائه خواهد کرد. 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار صد ها تن از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن عرصه های دانش بنیان: ضعیف شدن پول ملی، اعتبار کشور را 
کاهش می دهد. در دنیای امروز ارتقای جایگاه یک کشور به میزان زیادی مربوط به وضع اقتصادی آن کشور است. وقتی یک کشوری پولش ضعیف 

 می شود، امکانات اقتصادی اش پایین می آید. اعتبار و جایگاهش در دنیای امروز کاهش پیدا می کند. ما برای اینکه جایگاه کشور را 
در منطقه و جهان حفظ کنیم احتیاج داریم به این رشد اقتصادی 

 رشد  اقتصادی و ارزش ریال را چاره کنید

رهبر معظ�م انقالب اس�المی صبح دی�روز در 
دیدار صد ها تن از تولیدکنندگان، کارآفرینان 
و فعاالن عرصه های دانش بنیان، آینده روشن 
کشور را نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی 
خواندند و با اشاره به اولویت پیشرفت اقتصادی 
توأم با عدالت در برنامه هفتم توسعه، به تبیین 
دالیل و الزامات رش�د اقتص�ادی پرداختند و 
تأکی�د کردن�د: ح�ل مش�کالت محس�وس 
معیش�تی و دش�واری های زندگ�ی خانوارها، 
رش�د اقتصادی را کاماًل ضروری کرده اس�ت. 
به گزارش پایگاه اطاع رسللانی دفتر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای با ابراز خرسندی 
از روحیه، نگاه امیدوارانلله و فعالیت های ملموس 
فعاالن عرصه تولید و کارآفرینی گفتند: همان گونه 
که بار ها گفته شده، استعداد و ظرفیت رشد کشور 
با توجه به منابع خدادادی، موقعیت جغرافیایی و 
بین المللی و سیاسی و به خصوص نیروی انسانی، 
بسیار باال و در عرصه هایی استثنایی است و به همین 
علت، آینده ملت و دورنمای پیشرفت ایران بسیار 
روشللن تر از پیش بینی های کنونی است.  ایشان، 
نامگذاری سال جاری به نام سللال »تولید، دانش 
بنیان، اشتغال آفرین« را تا حدودی ناشی از دیدار 
سال گذشته با فعاالن اقتصادی خواندند و افزودند: 
نمایشگاهی که دو روز قبل بازدید شد، نشان می داد 
کارهای نسبتاً خوبی در زمینه شعار سال انجام شده، 
ضمن اینکه سخنان فعاالن اقتصادی در این دیدار 
درباره پیشرفت اقتصادی کشور، امید ها و نویدهای 
خوبی می دهد و شاخص های رسمی نیمه اول سال 
1401 هم عمدتاً نشان دهنده حرکت و رشد است. 
    دولت کارگ�روه حل گالیه ه�ا و توقعات 

فعاالن اقتصادی تشکیل دهد
رهبر انقاب به مسئوالن دولتی حاضر در دیدار، 
به خصوص معاون اول رئیس جمهور گفتند: برای 
پیگیری مطالب و حل گایه ها و توقعات به حق 
فعاالن اقتصللادی در این دیللدار، کارگروه هایی 
با حضور فعللاالن اقتصادی تشللکیل دهید و با 
پیگیری مسللتمر، مشللکات را عاج کنید که 
در این صورت، رشد اقتصادی کشور هم محقق 

خواهد شد. 
حضرت آیللت اهلل خامنلله ای با اشللاره به برخی 
توقعات تولیدگران از ایشان افزودند: البته روش 
بنده ورود به مسائل اجرایی نیست، اما راه را نشان 
می دهم و با اصرار و تأکید، آنها را دنبال می کنم. 

   عقب ماندگی کشور در دهه 90
رهبر انقللاب در اداملله سخنانشللان در دیدار 
تولیدگللران، کارآفرینان و فعللاالن عرصه های 
دانش بنیان به تبیین حللرف اصلی و مهم خود، 
یعنی ضرورت رشللد اقتصادی سللریع و مستمر 
پرداختنللد. عقب ماندگللی کشللور در دهه 90 
و تعطیلی نسللبی مسللائل اقتصللادی در برخی 
سللال های این دهلله و در نتیجه شللاخص های 
منفی در بخش های مختلف، واقعیت مهمی بود 
که ایشان در بیان ضرورت رشد سریع و مستمر 

اقتصادی، روی آن انگشت گذاشتند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای ضعف های مدیریتی و 
مسائلی نظیر تحریم  ها و تمرکز کشور بر مسئله 
هسته ای و در نتیجه شرطی شللدن اقتصاد را از 
جمله علل مهم عقب ماندگی اقتصادی در دهه 
90 برشمردند. ایشللان جبران این عقب ماندگی 
را نیازمند تاش پیگیر و رشد مستمر اقتصادی 
حداقل در 10 سال دانستند و گفتند: به همین 
علت در برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی 
را البته توأم با عدالت در اولویت قرار دادیم چرا که 
عدالت مهم است و اگر نباشد، پیشرفت حقیقی 
صورت نگرفته اسللت، ضمن اینکه میزان رشللد 
متوسللط هم 80 درصد قرار داده شللده که اگر 
محقق شود، پیشرفت خوبی در پنج سال آینده 

رخ خواهد داد. 

    4 دلی�ل نیاز به رش�د س�ریع و مس�تمر 
اقتصادی

رهبر انقاب در تبیین چرایی نیاز به رشد سریع و 
مستمر اقتصادی، همه مسئوالن دولتی و حاکمیتی، 
تولیدگران و فعاالن اقتصادی را به تمرکز و دقت در 

چهار دلیل عمده فراخواندند. 
دلیل اول، مشکات محسللوس معیشتی مردم و 
دشواری های موجود در رفاه خانوار ها بود. ایشان این 
مشکات را دلیل بسیار مهمی برای درک ضرورت 
رشد سریع اقتصادی خواندند و گفتند: رفع فقر و 
مشکات معیشللتی مردم و تأمین رفاه و آسایش 
آنان، بدون رشد اقتصادی عاج پذیر نیست و همه 
مسئوالن و افراد دارای توانایی های مدیریتی، فکری 

و مالی، در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند. 
ضرورت ارتقای جایگاه ایللران در اقتصاد منطقه و 
جهان و ایجاد اشتغال برای میلیون  ها فارغ التحصیل 
دو دلیل دیگری بود که رهبر انقاب در این زمینه 
بیان کردند. ایشان گفتند: وجود جواِن متخصِص 
تحصیل کرده افتخار اسللت اما بیللکاری او باعث 
سرافکندگی است، جوان کارآمد تحصیل کرده از 
کشور، شغل و امکان پیشللرفت علمی می خواهد 
و بدون ایجاد شللغل برای آنان نبایللد بگوییم چرا 
مهاجللرت می کنند و طبعاً ایجاد شللغل برای این 
مجموعه عظیِم متخصص و توانمنِد جوان، رشللد 

سریع و مستمر اقتصادی می طلبد. 
دلیل چهارم رهبر انقاب در تبیین ضرورت رشد 
اقتصادی، وضللع مبهم جمعیت کشللور از لحاظ 
جوانی در آینده ای نه چندان دور بود. ایشان گفتند: 
جمعیت جوان کشور بحمداهلل اکنون خوب است 
اما با روند فعلللی فرزندآوری، آینللده جمعیتی از 
این لحاظ مبهم اسللت. بنابراین باید با رشد سریع 
و مستمر، کشور را ثروتمند کنیم زیرا در روزی که 
جوان به اندازه کافی نداشته باشیم، ثروتمند شدن 

کشور ممکن نیست. 
    لوازم تحقق رشد اقتصادی

بخش بعدی سخنان رهبر انقاب به بیان الزامات 
و لوازم تحقق رشللد اقتصادی اختصاص داشللت. 
الزاماتی که بخشللی از آنها به مسئوالن، برخی به 
فعاالن اقتصادی و بخشللی هم به مللردم مربوط 

می شود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این زمینه »افزایش 
سرمایه گذاری برای تولید « و »ارتقای بهره وری « را 
دو رکن مهم و الزام اساسی رشد اقتصادی خواندند و 
گفتند: در برخی بخش  ها از جمله چگونگی مصرف 

منابع طبیعی، بهره وری واقعاً پایین است. 
»وجود چشللم انداز راهبردی و برنامه بلند مدت 
در دستگاه های اجرایی و حکومتی« الزام دیگری 
بود که رهبر انقاب به آن اشللاره کردند و گفتند: 
مسئوالن معموالً می گویند برنامه های دراز مدت 
دارند، اما اگر داریم نباید دچار روزمرگی و تغییر چند 
روزه حرف ها باشیم، چرا که این روزمرگی به همه 
جا و همه چیز ضربه می زند. »حمایت دستگاه های 
اجرایی از بخش خصوصی « ضرورت دیگری بود که 

ایشان به مسئوالن حاکمیتی گوشزد کردند. 
   کشور بدون فعالیت بنگاه های خصوصی 

اداره نمی شود
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این زمینه دولتی کردن 
همه کار ها در اوایل انقاب را خطایی مهم خواندند 
و گفتند: کشور بدون فعالیت بنگاه های خصوصی 
اداره نخواهد شللد و این بنگاه ها نیز بدون حمایت 
حاکمیت وارد میدان نمی شللوند و اگر هم بشوند، 

موفق نخواهند بود. 
ایشان سیاست های اصل 44 را، دقیق و مورد تأیید 
عناصر عاقه مند بلله عدالت اجتماعللی خواندند 
و گفتند: برخی بللرادران خللوب و خوش نیت،  به 
این سیاسللت  ها اعتراض دارند که ایللن اعتراض 
درست نیسللت، البته در چند دولت، متأسفانه به 
این سیاست  ها به درستی عمل نشد که الزم است 
با دقت، مراقبت، مدیریللت و نظم و انضباط کاری، 

سیاست های کلی اصل 44 اجرایی شود. 
»ارتقای دانللش و فناوری « دیگر الزام مهم رشللد 
اقتصادی بود که رهبر انقاب بلله آن پرداختند و 
توجه دانشگاه ها و مراکز علمی- پژوهشی را به آن 
جلب کردند. ایشان موفقیت های امروز را در بسیاری 
از بخش ها، ناشللی از آغاز نهضت علمی در حدود 
پانزده سال قبل دانستند و افزودند: جوانان دانشمند 
باید از خطوط مقدم علم جهانی هم بگذرند و تحقق 
این آرزو را زمینه سازی کنند که پنجاه سال بعد اگر 
کسی خواست از تازه های علم با خبر شود، مجبور 

باشد زبان فارسی یاد بگیرد. 
»افزایش بهره وری « در هملله بخش ها از جمله در 
فعالیت نیرو ها و کارمندان دسللتگاه های دولتی و 
در چگونگی مصرف منابع طبیعی از جمله آب نیز 
در بحث الزامات رشد اقتصادی، مورد تبیین رهبر 
انقاب قرار گرفت. ایشان »رقابت پذیر کردن کاال ها و 
خدمات « با افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصول 
نهایی را از دیگر لوازم رشد اقتصادی کشور برشمردند 
و گفتند: این مسللئله در عرصه صللادرات اهمیت 
فراوانی دارد. »بهبود محیط کسب و کار « ششمین 
الزام دستیابی به رشد اقتصادی باال و پایدار بود که 
رهبر انقاب چندمین بار بر آن تأکید کردند و گفتند: 
باید کاری کنیم که مردم بتوانند به راحتی، تولید و 

کسب و کار و داد و ستد کنند. 
   دول�ت و مجلس تصمیم ه�ای متناقض را 

عالج کنند
ایشان تصمیم های متناقض و تغییرات مکررِ قوانین 
و مقررات را از جمله موانع بهبود محیط کسب و کار 
برشمردند و افزودند: تصمیم گیری های متناقض را 
عاج کنید. گاهی دو دستگاه که هر دو نیز در جلسه 
هیئت دولت دور یک میز می نشینند، تصمیم های 
خاف و متضاد یکدیگللر اعام می کنند. همچنین 
گاهی مقرراتی در دولت اعام می شللود اما ناگهان 
با برخاستن صدایی از مجلس، آن کار که مدتی نیز 
برای آن برنامه ریزی شده، لغو می شود که این اشکال 
که مخاطب آن هم دولت و هم مجلس هستند، باید 

اصاح شود. 

»عاج راه دراز و پر پیچ و خللم فرآیندهای اداری« 
نکته دیگری بود که حضرت آیللت اهلل خامنه ای به 
آن اشللاره کردند و افزودند: در زمینه پنجره واحد 
خدمات کارهای خوبی انجام شده است که در سایر 
بخش ها نیز باید گسترش یابد البته مقررات زدایی 
به معنای مراقبت زدایی نیسللت. ایشان مداخات 
سلیقه ای نهادهای نظارتی و غیر نظارتی را از دیگر 
موانع بهبود محیط کسب و کار دانستند و افزودند: 
مداخله قانونی در موارد خاف بایللد انجام بگیرد، 
اما مداخات سلللیقه ای و بی مللورد و دخالت  هایی 
که برخی نهاد ها بدون الزامات قانونی در کار مردم 

می کنند باید رفع شود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، اهتمللام به تأمین مالِی 
فعالیت های بخش خصوصی را نیز مورد تأکید قرار 
دادند و خاطرنشان کردند: اساس تشکیل صندوق 
توسللعه، برای کمک به بخش خصوصی بللود اما از 
بدو تشکیل تاکنون، هر گاه کار دولت های مختلف 
گره خورده و مجوز قانونی برای برداشت از صندوق 
نداشته اند، برای استفاده فراقانونی به بنده مراجعه 
می کنند که این کار، هم اشللکال فنی و هم اشکال 

نتیجه ای دارد. 
   مشکالت ساختاری بودجه را حل کنید

رهبر انقاب پس از برشمردن عوامل مؤثر در بهبود 
محیط کسب و کار، انضباط مالی در بودجه را الزام 
دیگری برای رشد اقتصادی خواندند و گفتند: بودجه 
دچار مشکات ساختاری است و کسری بودجه یکی 
از مشکل ساز ترین مسائل برای اقتصاد کشور است که 
از جمله اهداف جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا 
حل همین مشکل بود اما هنوز برطرف نشده است. 
ایشان افزودند: در مسئله کسللری بودجه، موضوع 
تعهدات مالی بللدون وجود منابع قابللل اطمینان 
کامًا مؤثر است و باید متوقف شود. البته گاهی این 
تعهدات از طرف خود دولت داده می شللود اما از آن 
بدتر خواسته های مجلس است که موارد زیادی تعهد 
بدون منابع مطمئن به دولت تحمیل می شود. رفع 
موانع در واگذاری مدیریت  ها به مردم، پرهیز بخش 
دولتی از رقابت با بخش خصوصللی و جلوگیری از 
واردات بی رویه، سه الزام دیگری بود که رهبر انقاب 

برای تحقق رشد اقتصادی به آنها اشاره کردند. 
   دولت تالش های خ�وب را با نتایج مطلوب 

توأم کند
حضللرت آیللت اهلل خامنلله ای در بخللش پایانللی 
سخنانشان سه تذکر بیان کردند: 1- رقابت مثبت 
در بخش خصوصی پیش برنده اسللت اما بنگاه های 
اقتصادی خصوصی عرصه رقابللت را از همکاری به 
ویژه در کارهای اقتصادی خارج کشللور جدا کنند 
و در کارهای بزرگ با یکدیگللر هم افزایی کنند. ۲- 
دستگاه های دولتی، شرکت های کوچک و متوسط 
را که نقش زیادی در ایجاد اشللتغال و ارزش افزوده 
دارند، مورد توجه قرار دهنللد و بنگاه های بزرگ در 
زنجیره تولید خود به آنها کمک کنند. 3- مسللئله 
تعاونی هللای تولید می تواند یکی از گره گشللا ترین 
کار ها برای ایجاد اشتغال و به خصوص ایجاد عدالت 
اقتصادی در کشور باشللد.  رهبر انقاب اسامی در 
پایان سخنانشان گفتند: مسللئوالن دولتی با همه 
وجود در حال کار و تاش بسیار خوب هستند البته 
باید جهت گیری  ها و اقدامات را به گونه ای مراقبت 

کنند که نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد. 
   گزارش 14 نفر از فعاالن

 تولید و کارآفرینی
در این دیدار 14 نفر از فعللاالن تولید و کارآفرینی 
و عرصه هللای دانش بنیللاِن بخللش خصوصی در 
حوزه های تجهیزات پیشرفته پزشکی، دندانپزشکی 
و داروسللازی، خدمات فنی و مهندسللی، صنایع 
چوب و سلولزی، صنعت نوشللت افزار، کشاورزی 
و صنایع آبزی پروری و آب شللیرین کن، سللاخت 
تجهیزات بخش انرژی های تجدیدپذیر و سلول های 
خورشللیدی، صنایللع نفللت و گاز، محصللوالت 
پتروشیمی، پردازش اطاعات و هوش مصنوعی، 
کسب و کارهای دیجیتال، صنعت فرش و نساجی 
به مدت یک ساعت و نیم، گزارشی از موفقیت ها، 
دستاورد ها و تولیدات و همچنین برخی گایه ها و 
مشکات حوزه های کاری خود ارائه و پیشنهاد هایی 

را نیز بیان کردند. 
ایجللاد پنجللره واحللد خدمللات دولتللی بلله 
تولیدکنندگان، ارتقای شیوه تعامل دستگاه ها با 
شتابدهنده ها، تشکیل کنسرسللیوم های دولتی 
و خصوصی به منظور اجللرای پروژه های بزرگ و 
نیمه تمام، ایجاد سللاختار واحللد تصمیم گیری و 
مدیریت در حللوزه صادرات خدمات مهندسللی، 
اصاح قوانین مربوط به امللور واگذاری اراضی در 
بخش کشللاورزی، تعیین برنامه جللدی و ارتقای 
سرمایه گذاری در زمینه فناوری هوش مصنوعی، 
ساماندهی فعاالن غیر رسمی حوزه صنعت، تشکیل 
کارگروه ملی نوشت افزار، حل مشکل سرمایه در 
گردش واحدهای تولیدی، پرهیز از قیمت گذاری 
دسللتوری در مواردی که از ارز دولتی اسللتفاده 
نمی شللود، مدیریت مصرف انللرژی و تخصیص 
بهینه یارانه سوخت، تأکید بر به رسمیت شناخته 
شدن مالکیت معنوی به خصوص در فناوری های 
دیجیتال، بازسازی کارخانجات مادر در صنایعی 
همچون نساجی از جمله نظرات مطرح شده از زبان 

تولیدکنندگان در این دیدار بود. 

نماینده خوزستان در خبرگان رهبری:
عبدالحمید در خط اسالم امریکایی 

حرکت می کند
نماین�ده مجل�س خب�رگان رهبری ب�ا بی�ان اینک�ه عبدالحمید 
در خ�ط اس�الم امریکای�ی حرک�ت می کن�د، گف�ت: ش�یعه 
رس�میت  ب�ه  در  عبدالحمی�د  س�خنان  از  س�نت  اه�ل  و 
می کنن�د.  برائ�ت  اع�الم  رژی�م صهیونیس�تی،  ش�ناختن 
آیت اهلل محسللن حیدری، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان 
رهبللری، در گفت وگو با خبرگزاری رسللا،  با اشللاره به سللخنان اخیر 
عبدالحمید مبنی بر اینکه مردم ایران دو دولت اسللرائیل و فلسطین را 
در کنار هم ببینند، افزود: در حالی که این رژیم غاصب هفتاد سال است 
که شبانه روز به کشتار زنان و کودکان فلسطینی می پردازد و قبله اول 
مسلمانان و قدس را اشغال کرده، مولوی عبدالحمید اظهاراتی در راستای 
به رسمیت شناخته شدن رژیم اشغالگر صهیونیستی بیان کرده و خواستار 

تبادل سفیر شده که این همان اسام امریکایی است.
 نماینده مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: ما در مقابل اسام امریکایی 
چه شیعه و چه سنی باشند ایسللتادگی خواهیم کرد و ما آنها را از افراد 
اسام امریکایی خواهیم دید؛ از این رو مولوی عبدالحمید با موضع گیری 
اخیرش خود را از صف امت اسامی و اهل سنت انقابی و وفادار به انقاب 
جدا کرد. وی با بیان اینکه ما برای اهل سللنت انقابی و وفادار به اسام 
احترام قائل هسللتیم، خاطرنشللان کرد: امامین انقاب و مراجع تقلید 
شیعه با اهل سنت انقابی و وفادار به اسام اختافی ندارند، همانگونه که 
حضرت آیت اهلل سیستانی گفت: نگویید اهل سنت برادران ما هستند بلکه 
نفس ما هستند. آیت اهلل حیدری بیان کرد: وقتی ما می گوییم که مولوی 
عبدالحمید در خط اسام امریکایی حرکت می کند، منظور ما اهل سنت 
سیستان و بلوچستان و کردستان نیستند بلکه اهل سنت ایران در خط 
اسام ناب محمدی حرکت می کنند و گوش به فرمان ولی امر مسلمین 
هستند و قبل از آن با امام امت بیعت کردند، همچنین اهل سنت شهدای 
زیادی در جنگ تحمیلی، دفاع از حرم و در مقابل اشغالگران صهیونیستی 
فدا کردند. وی با اشاره به اینکه اهل سنت عزیزان و همچون برادران ما 
هستند، افزود: اهل تشیع و اهل سنت ایران دست در دست هم می گذارند 
و تبری و انزجار خود را از اسام امریکایی، صهیونیستی و تشیع انگلیسی 

اعام می کنند. 
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 نماي نزديك

   5 تذکر به دولت و دستگاه های اجرایی
  تصمیم  گیری های متناقض را عاج کنید

  برداشت از صندوق توسعه نباید فراقانونی باشد
 ضعیف شدن پول ملی را چاره کنید

 نیروهای متخصص کشور را باید حفظ کرد
 مشکات ساختاری بودجه را حل کنید

   4 ضرورت رشد سریع و مستمر اقتصاد کشور
مشکات محسوس معیشتی و دشواری های موجود در رفاه خانوارها

ضرورت ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان
ایجاد اشتغال برای میلیون ها فارغ التحصیل

 وضع مبهم جمعیت کشور از لحاظ جوانی در آینده ای نه چندان دور


