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رهبر انقاب اســامی در دیدار رؤسای سه قوه 
و دیگر اعضای شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 
اقتصاد را موضوع اصلی کشور خواندند و گفتند: اینکه 
در سال های اخیر شعار هر سال، موضوعی اقتصادی 
انتخاب شــده، به همین دلیل اســت. ضمن آنکه 
معیشت مردم حقاً دچار تنگی شده و در ماه های اخیر 

نیز کرونا، مشکات را بیشتر کرده است.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، رهبر معظم 
انقاب اســامی صبح دیروز با اشاره به چهار محور 
الزم برای اقتصاد کشور یعنی حل مشکل کسری 
بودجــه، افزایش ســرمایه گذاری، جهش تولید و 
حمایت  از قشرهای ضعیف خاطرنشان کردند: باید 
با همت جدی و تاش پیگیر مسئوالن، تأثیر اجرای 

راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود.
حضرت  آیــت اهلل  خامنه ای افزودنــد: هدف از 
برگزاری این جلسه، بیان راهکارهای عملی است که 
در کوتاه مدت نتیجه دهد و تأثیر آن در زندگی مردم 
مشخص شود که البته الزمه اجرای این راهکارهای 
عملی و تأثیرگذاری آنها، همت جدی و تاش پیگیر 
رؤسای قوا و مسئوالن مرتبط با سه قوه در تشکیات 
و سازمان های آنهاست. رهبر انقاب اسامی قبل 
از بیان راهکارهــا، دو نکته مهم را بیــان کردند و 
افزودند: کارشناسان برای مشکات اقتصادی کشور 
راهکارهای مشترکی دارند بنابراین مشکل، نداشتن 
یا ندانســتن راهکار نیســت، بلکه نیازمند همت، 
شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری هستیم. ایشان 
نکته دوم  را به موضوع تحریم ها به عنوان یک واقعیت 
تلخ و جنایت  آمریکا و شرکای اروپایی علیه ملت ایران 
اختصاص دادند و افزودند: این جنایت  سال ها است 
که ضد ملت ایران انجام می شود، اما در سه سال اخیر 

شدت یافته است.
  مسیر خنثی سازی و غلبه بر تحریم 

خوش عاقبت است
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه برای 
عاج تحریم ها دو مسیر »خنثی سازی تحریم ها و 
غلبه بر آنها« و »رفع تحریــم« وجود دارد، افزودند: 
البته ما مسیر رفع تحریم را یک بار امتحان و چند سال 

مذاکره کردیم اما به نتیجه ای نرسید.

رهبر انقاب اسامی با اشــاره به مسیر غلبه بر 
تحریم ها و بی اثر کردن آنها گفتند: این مسیر ممکن 
است در ابتدای کار، سختی ها و مشکاتی داشته باشد 
اما خوش عاقبت است. اگر با تاش و ابتکار و با سینه 
سپر کردن در مقابل مشکات بتوانیم بر تحریم ها 
غلبه کنیم و طرف مقابل بی اثر شــدن تحریم ها را 
ببیند، به تدریج دســت از تحریم برخواهد داشت. 
بنابراین ما ظرفیت ها و توانایی هــای فراوانی برای 
بی اثر کردن تحریم ها داریم، به شرط آنکه بخواهیم 
و همت کنیم و به دل مشکات برویم. ایشان با اشاره 
به بعضی از راه حل های پیشنهاد شده کارشناسان 
و متخصصان در چهار سرفصل »کسری بودجه«، 
»افزایش سرمایه گذاری دولتی و نهادهای عمومی«، 
 »جهش تولید« و »حمایت از قشرهای ضعیف« ابراز 
امیدواری کردند که با اجرای این راهکارها، آثار مثبتی 

در اقتصاد کشور و زندگی مردم پدید آید.

 شعار سال در حد انتظار تحقق نیافته است
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه با وجود 
برخی کارها، شعار سال در حد انتظار تحقق نیافته، 
افزودند: کارشناساِن بخش های دولتی و غیردولتی 
برخی راهکارهای عملیاتی مشخص را برای جهش 
تولید پیشــنهاد کرده اند ازجمله: »افزایش تولید 
خودرو با اتــکا به ظرفیت قطعه ســازان داخلی«، 
»افزایش تولیدات صنعت نفت با تکیه بر دانش بنیان 
کردن صنایع نفتی« و »افزایش تولید خوراک دام و 
دانه های روغنی.« رهبر انقاب اسامی همچنین بر 
»ضرورت حمایت  از قشرهای ضعیف« تأکید کردند و 
افزودند: اقتصاد خانواده ها به علت رکود تورمی در چند 
سال اخیر به شدت تحت فشار بوده و اکنون نیز کرونا 
بر مشکات افزوده و دشواری های جدی معیشتی 
برای گروه های زیادی از مردم به وجود آورده است 

که باید در این زمینه اقدامی جدی انجام داد. ایشان 
»ایجاد نظام متمرکز تأمیــن اجتماعی برای آحاد 
مردم« و »ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصاِل پایگاه های 
مختلف اطاعاتی به یکدیگر« را از جمله پیشنهادهای 
کارشناسان برای کاهش مشکات مردم برشمردند.

 بنا را باید بر عدم گشایش خارجی بگذاریم
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه باید بنا 
را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد 
شد، افزودند: کسانی که برخی چشم امید به آنها دارند 
با ما دشــمنی می کنند، ضمن آنکه شرایط داخلی 
آنها به هیچ وجه روشن نیست و گرفتاری های اخیر، 
امکان صحبت و موضع گیری در مسائل بین المللی 
را به آنها نمی دهد و نمی توان روی حرف آنها حساب 
و برنامه ریزی کرد. ایشان به موضع گیری های اخیر 
سه کشور اروپایی نیز اشــاره کردند و گفتند: وضع 
آمریکا که مشخص نیست و اروپایی ها هم دائماً در 
حال موضع گیری علیه ایران هستند. آنها در حالی که 
خودشان بیشترین دخالت های نادرست را در مسائل 
منطقه دارند، به ما می گویند در منطقه دخالت نکنید 
و در حالی که انگلیس و فرانسه دارای موشک های 
مخرب اتمی هستند و آلمان نیز در این مسیر قرار 
دارد، به ما می گویند موشک نداشته باشید.  به شما 
چه ربطی دارد، شما اول خودتان را اصاح کنید و بعد 

اظهارنظر کنید.
درصورت حرکت و عمل،  دولت دوازدهم 

پایان خوبی خواهد داشت
حضرت آیت اهلل خامنه ای بــا تاکید بر اینکه به 
بیگانگان نمی توان اطمینان کرد و به امید گشایش 
آنها بود، خاطرنشــان کردند: اگر حرکت و عمل در 
دستور کار قرار گیرد و کارهایی که می تواند به نفع 
مردم باشد، انجام شود، یقیناً دولت دوازدهم پایان 
خوبی خواهد داشت. پیش از سخنان رهبر انقاب 
اســامی رئیس جمهوری به برگزاری ۵۰ جلسه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی از زمان تشکیل 
این شورا اشاره کرد و گفت: در این جلسات ۲۲۶ طرح 
در بخش های مختلف از جمله مسائل ناظر به اشتغال، 
اصاح امور بانکی و بودجه، شفافیت، نظام پرداخت، 
ســرمایه گذاری، فروش نفت و کنترل قیمت ارز و 

کاالهای اساسی مصوب شد.

مرتضی بلوکی

فارغ از هرگونــه جانبداری تجمع معترضین در 
مقابل ســازمان منطقه آزاد کیش و تهیه خوراک 
تبلیغاتی برای شــبکه های معاند را که هیچ وقت 
نخواسته و نتوانسته اند برای بهبود وضعیت کشور 
تاش کنند محکوم اســت. روز گذشته در شرایط 
کرونایی شاهد تجمع مشاوران اماک جزیره کیش در 
راستای اعتراض به کاهش نرخ کمیسیون دفاتر اماک 
کیش مقابل سازمان منطقه آزاد بودیم. فارغ از حق و یا 
ناحق بودن مطالبات این صنف، روی سخن با اتحادیه 
دفاتر اماک است. هر فردی اگر به عنوان نماینده یک 
صنف بر مسند ریاست تکیه می کند باید با تمام قدرت 
برای صیانت و دفاع از حق صنف مورد نظر تاش کند. 
کما اینکه در طی این مدت نیز شاهد تاش اتحادیه 
دفاتر اماک با مسئولین سازمان منطقه آزاد کیش 
بوده ایم. در واقع اتحادیه ها پل ارتباطی بین اعضای 
صنف و مسئوالن هستند و اعضای صنف باید از طریق 
تریبون اصناف صدای اعتراض خود را به مسئوالن 
برساند اما متاسفانه تجمع مشاورین و مدیران اماک 
در ایام کرونایی که ستاد ملی کرونا با تاش و جدیت در 
حال مهار این بیماری منحوس است علیرغم تذکرات 
ستاد ملی مبارزه با کرونا یک کار ناپسندی به شمار 
می رود. قطعا مشاورین اماک نیز همچون اصناف 
دیگر در شرایط سختی به سرمیبرند؛ زیرا هزینه ها 
در جزیره کیش نسبت به سرزمین اصلی باالتر بوده 
و طبیعتا هزینه های جاری و ساری زندگی در جزیره 
کیش نســبت به ســرزمین اصلی متفاوت خواهد 
بود. به هیچ عنوان نمی توان نقش ســرمایه گذاران 
و دفاتر اماک برای جذب ســرمایه گذاری و رونق 
و توسعه جزیره کیش را انکار کرد در این بین دفاتر 
اماکی هستند که سال ها عمر و زندگی خود را صرف 
جذب سرمایه گذاری و ساخت و ساز در جزیره کیش 
نموده اند و به نوعی رشد و توسعه جزیره کیش مرهون 
تاش و کوشش جذب ســرمایه گذارانی است که 
جزیره کیش را به نقطه کنونی رسانده اند اما از این نکته 
نیز نمی توان غافل شد که متاسفانه برخی از فعاالن 
اقتصادی همین صنف بــا رعایت نکردن چارچوب 

موازین اخاقی و قانونی موجب التهابات بازار مسکن 
شده اند و خواسته و ناخواسته با استفاده از ترفندهای 
خاص حتی موجبات افزایش قیمت زمین و مسکن 
بوده انــد. دفاتر اماک در جزیــره کیش تحت نظر 
اتحادیه اماک مشغول به کار هستنتد و در این بین به 
رغم تاش های انجام گرفته اما اتحادیه اماک موظف 
به تمکین از دستورالعمل های قانونی است. فارغ از هر 
گونه جانبداری اما تجمع معترضین در مقابل سازمان 
منطقه آزاد کیش و خوراک تبلیغاتی برای شبکه های 
معاند را که هیچ وقت نخواســته و نتوانسته اند برای 
بهبود وضعیت کشــور تاش کنند محکوم است 
مشکات صنفی در تمام کشور وجود دارد به عنوان 
یک کارشناس رسانه صنفی که سال ها در این صنف 
قلم زده ام شاهد مشکات تولیدکنندگان با مسئولین 
بوده ام اما در ایــن بین نقش اتحادیه ها بایســتی 
پررونق بوده و بتوانند مشکات صنفی خود را بدون 
حاشیه های بی مورد حل و فصل نمایند اگر قرار بر عدم 
تمکین از مصوبات قانونی منوط بر تجمع و ا عتراضات 
بی مورد و مزاحمت برای مردم و جامعه گردد این امر 
مورد تایید نیست تمامی مشکات صنفی بایستی از 
طریق اتحادیه ها و ارتباط مستقیم با مسئولین حل و 
فصل شود. محکوم کردن تمامی اماک به عدم رعایت 
مصوبات قانونی و اشفته کردن بازار ملک در جزیره 
کیش عین بی انصافی است بار دیگر تاکید می کنم این 
صنف تمام تاش خود را برای جذب سرمایه گذاری 
در جزیره کیش به کار بسته اما همه شاغلین مسکن 
در جزیره کیش بایســتی به سیاست های مصوب 
و مصوبات قانونی که از سوی ســازمان منطقه آزاد 
کیش صادر گردیده تمکین کنند. مسئوالن سازمان 
منطقه آزاد کیش نیز بایستی با در نظر گرفتن شرایط و 
هزینه های موجود در جزیره کیش شرایط را به گونه ای 
برای فعالین اقتصادی ترسیم نمایند که تمامی اصناف 
در جزیره کیش بتوانند ضمن رعایت دقیق مصوبات 
قانونی چرخه اقتصادی زندگی و کسب و کار خویش 
را به گردش درآورند. در این بین بایستی توجه خاصی 
به کیشوندان محترم و علی الخصوص قشر زحمتکش 
کارگری و خدماتی و اقشار کم درآمد بود.  همچنین این 
نکنه باید را یادآور شد که متاسفانه جزیره کیش کم کم 

از حالت یک جزیره بکر خارج و به یک شهرستان در 
جنوب کشور تبدیل می شود. به نظر می رسد ساخت 
و سازهای بی رویه مسکن لطمات جبران ناپذیری بر 
پیکر جزیره کیش خواهد زد جزیره کیش متعلق به 
همه ایرانیان بوده و خواهد بود اما فراموش نکنید این 
موهبت الهی بایستی به عنوان ویترین گردشگری و 
اقتصادی کشور در عرصه بین المللی مطرح بوده و باشد 
در حال حاضر این جزیره در تولید مسکن به اشباح 
رسیده و مسئوالن نباید اجازه دهند بیش از این ساخت 
ساز ادامه پیدا کند؛ زیرا در غیر این صورت جذابیت 
کیش از بین خواهد رفت. چشم انداز مسئولین بهتر 
اســت بیش از این صرف افزایــش و تنوع در بخش 
گردشگری باشد. نمیتوان با نگاه سه دهه پیش این 
جزیره را در برنامه های گردشــگری مدیریت کرد و 
یا به سمت ساخت و ساز مسکن پیش برد.  در حال 
حاضر تمام فضای گردشگری در کیش تکراری شده 
و به نظر می رسد دیگر جذابیت خود را از دست داده 
است. کاما آشکار است که یکی از راه های درامدزایی 
و ارزآوری برای کشــور، تقویت صنعت گردشگری 
است که این امر با استفاده از تجارب بخش خصوصی 
و استفاده از نخبگان صنعت گردشگری و نیروهای 

جوان می بایست در اولویت قرار بگیرد. 
در پایان بار دیگر هر گونه تجمع غیرقانونی و 
سلب آسایش جامعه به نشانه اعتراض را محکوم 
می کنیم و امیدواریم درنهایت تصمیمی اتخاذ 
شود که هم رضای خدا و رضایت مردم و همین 
طور فعالین زحمتکــش و محترم جزیره کیش 
باشد. باشــد که اصناف با انتخاب افراد موجه، 
تحصیلکرده، آشــنا به امور حقوقی و اقتصادی 
در اتحادیه ها مشــکات صنفی خود را به جای 
ریختن کــف خیابان هــا در اتحادیه ها حل و 

فصل کنند.

خبر ویژهردیدار

رهبر انقالب در دیدار اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی:

هرگونهتجمعغیرقانونیوسلبآسایشجامعهمعیشتمردمحقًادچارتنگیشدهاست
بهنشانهاعتراضمحکوماست

سردار دهقان با اعالم کاندیداتوری ورود رسمی 
نظامیان به انتخابات ۱۴۰۰ را کلید زد؛

بدعهدی  با  یک 
آرمان  دیرینه

سياست 2

باالخره گمانه زنی ها درباره ورود نظامیان به عرصه سیاســت، آن 
هم سیاستی که گذرش به پاستور می افتد درست از آب درآمد و دیروز 
در حالی که از اصولگرا و اصاح طلب و مســتقل، هیچ یک هنوز اعام 
کاندیداتوری  نکرده اند، مشاور مقام معظم رهبری در صنایع نظامی با 
اعام رسمی کاندیداتوری اش، چراغ اول انتخابات 14۰۰ را روشن کرد.

ســردار حســین دهقان نه با لباس نظامی، بلکه با کت و شــلوار 
کاندیداتوری خود را اعام و ســعی کرد تصویر یک سیاســتمدار را از 
خود به نمایش بگذارد. او متولد اسفند 133۵ در روستای پوده، استان 
اصفهان است. کارشناسی ارشد در رشته مهندسی متالورژی از دانشگاه 
تهران دارد و همینطور دانش آموخته دکترای مدیریت دانشگاه تهران 

است. از همان سال ۵8 به عضویت سپاه درآمد. 
از 13۶۵ تا 13۶9 جانشین فرمانده نیروی هوایی سپاه و از ۶9 تا 7۰ 

فرمانده نیروی هوایی سپاه بود. 
از سال 71 تا 7۵ نیز جانشین رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران 
بود. قائم مقامی وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح در دولت 
هفتم، معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در 
دولت های هشتم و نهم از دیگر ســوابق اجرایی سردار حسین دهقان 

است.
در دولت یازدهم وزیر دفاع بود و از ۲9 مــرداد 139۶ طی حکمی 
از سوی رهبر معظم انقاب اسامی و فرمانده کل قوا به عنوان مشاور 
فرماندهی کل قوا در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح 

منصوب شد...

نگاهی به آرایش کابینه جدید آمریکا و راهبرد آتی واشنگتن

جهان 5ترکیباوباما-بایدندرکاخسفید

درخواست تولیدکنندگان از وزیر صمت:

 جلِو ترخیص کانتینرهای بوش را بگیرید
چرتکه 3ثبتسفارشوورود۴2۰کانتینرلوازمخانگیبهکشورباارزیکهمنشأآنمشخصنیست


