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دستگاه های مسئول باید به تولید کننده ،سرمایهگذار و
اقتصادی سالم از زوایای مختلف کمک کنند
فعال
ِ
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حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به فعالیت های خوب
بسیاری از مردم و تولید کنندگان در تحقق شعار سال
گذشته یعنی حمایت از کاالی ایرانی گفتند :آن شعار
البته به طور کامل محقق نشده و به قوت خود باقی است
اما مسئله اساسی امسال «رونق تولید» است.

ایشان رونق یافتن تولید را موجب «تحول در بخش های
مختلف اقتصادی»« ،کاهش بیکاری و تورم و فقر»« ،افزایش
ارزش پول ملی» و حتی «ایجاد توازن و کاهش کسری
بودجه کشور» خواندند و تأکید کردند :دولت ،مجلس و
همه کسانی که توانایی ورود به حیطه تولید دارند ،برای
تحقق شعار امسال با وظایف سنگینی روبرو هستند.
رهبر انقالب اسالمی ،تالش فعاالن اقتصادی برای رونق
تولید داخلی را دربردارنده اجر الهی توصیف کردند و
افزودند :دستگاه های مسئول باید به تولید کننده ،سرمایه
گذار و فعال اقتصادیِ سالم از زوایای مختلف از جمله
اصالح قوانین و مقرراتِ فضای کسب و کار کمک کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای مقابله با سوءاستفاده کنندگان را
از دیگر ضروریات رونق تولید برشمردند و افزودند :متأسفانه
ذهن مبتکر ایرانی وقتی در کارهای شیطنت آمیز فعال
میشود ،به روش های عجیب و غریبی برای سوءاستفاده

می رسد که قوای مجریه و مقننه و دستگاه های ناظر باید
در این زمینه ،کام ً
ال مراقب باشند.
ایشان «خرید کارخانه ها»« ،فروش ماشین آالت»« ،اخراج
کارگران و تبدیل زمین کارخانه به برج» و همچنین
«سوءاستفاده از سیاست غلط توسعه مراکز بانکی و مالی
برای بهدست آوردن ثروت های نامشروع از پولهای مردم»
را از جمله سوءاستفاده هایی خواندند که باید کام ً
ال با آنها
مقابله شود.
رهبر انقالب اسالمی عرصه تولید را اعم از صنایع بزرگ
و کوچک ،کشاورزی ،دامداری و صنایع خانگی دانستند و
افزودند :در این روند شرکتهای دانش بنیان باید مورد توجه
کامل قرار گیرند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای جلوگیری از واردات بی رویه
را از الزامات رونق تولید و اقتصاد مقاومتی برشمردند و
افزودند :البته مسئوالن مدام در زمینه اقتصاد مقاومتی
حرف می زنند اما کاالهای خارجی در بازار همچنان به
وفور وجود دارد و موجب تضعیف تولید داخل میشود.
ایشان تمرکز همه قوا و دستگاههای ذیربط بر رونق
بخشیدن به تولید را خواستار شدند و گفتند :امسال تولید
داخلی باید رونق بگیرد.
رهبر انقالب خاطرنشان کردند :با تنبلی و کم انگیزگی،
مسائل اقتصادی حل نمی شود ،باید ویژگی های کار
جهادی یعنی تالش خستگی ناپذیر و مخلصانه را با کار
عالمانه و منطبق بر موازین دقیق علمی توأم کرد تا
مدیریت های باسواد ،کارآمد و جهادی در مسائل اقتصادی،
تصمیم گیری و اقدام کنند که اگر این چنین شود قطعاً
اقتصاد ایران شکوفا خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با استناد به دیدگاه های
کارشناسان ،ظرفیت های کشور از جمله نیروی انسانی و
منابع طبیعی و جغرافیایی را بسیار وسیع و مستعد بهره
برداری برشمردند و افزودند :نقدینگی فراوان ،البته به شرط
مدیریت خوب و استفاده از آن در عرصه سرمایهگذاری،
می تواند در کنار این ظرفیت های فراوان ،حل مشکالت
موجود را شتاب بخشد.

رئیس قوه قضاییه:

شرط تحقق امنیت اقتصادی ،تامین امنیت تولیدکنندگان
و برخورد با مفسدان و اخاللگران اقتصادی است

الزم با مشکالتی مواجهند که باعث تأخیر و توقف در امر
تولید میشود .اصالتا دستگاههای اداری در این زمینه
مسئول هستند ،ولی ما هم در بخش نظارتی و قضاوتی
باید از تولیدکننده حمایت کنیم؛ لذا سازمان بازرسی کل
کشور و دادسراها باید با به کارگیری ساز و کارهای قانونی
در این عرصه فعالیت موثری داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به الزامات رونق تولید،
خاطرنشان کرد :در سال رونق تولید حقیقتا باید از سرمایه
گذاران و کارآفرینان ،نه در سخنرانی و لفظ ،بلکه عمال با
ارائه تسهیالت بانکی حمایت شود.
رئیس قوه قضاییه افزود :باید از مدیر شجاع و جسوری
که در این میدان برای اینکه دشمن را به خاک بنشاند
با ابتکار وخالقیت کاری انجام می دهد که کشور را به
پیش ببرد ،حمایت کرد و بنا داریم در دستگاه قضایی از
این مدیران حمایت کنیم تا شجاعانه هر جا به نفع ملت
است و بر اساس قانون ،تولید کشور را رونق میدهد ،وارد
میدان شوند.
آیت اهلل رئیسی خاطرنشان کرد :مدیران برای رونق تولید
باید به میدان بیایند و این از آن عرصههایی است که دشمن
میخواهد بر ما ببندد و باید عرصه را با ایجاد فرصت بر
دشمن تنگ کنیم و تولید را در کشور رونق دهیم.
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آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی با اشاره به نامگذاری سال
جدید از سوی رهبر معظم انقالب به نام سال «رونق
تولید» گفت :شرط تحقق امنیت اقتصادی ،تامین
امنیت تولیدکنندگان و برخورد با مفسدان و اخاللگران
اقتصادی است که در این زمینه ،دستگاه قضایی نقش
برجستهای دارد.
رئیس دستگاه قضا افزود :بی تردید ،همه قوا و دستگاهها
در این زمینه وظایفی برعهده دارند و تحقق این شعار،
اقتضائاتی دارد که همگی باید به آن پایبند باشیم .اولین
اقتضای رونق تولید ،تالش ،مجاهدت و فعالیت مضاعف
تولیدکنندگان ،سرمایه گذاران و کارآفرینان است که
حقیقتا باید کمر همت را ببندند و نسبت به گذشته،
حرکت پرشتاب تری در این عرصه داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت حمایت حقوقی و
قضایی از تولیدکنندگان ادامه داد :نظارت بر روند اعطای
تسهیالت بانکی به تولیدکنندگان باید تقویت شود و نظام
بانکی از ارائه هرگونه تسهیالت به امور «داللی» به جای
فعالیتهای «تولیدی» ،به طور جدی خودداری کند تا به
این ترتیب نقدینگی کشور به سمت تولید سوق یابد و
شاهد رونق تولید ،افزایش اشتغال و کاهش تورم باشیم.
آیت اهلل رئیسی با اشاره به ضرورت تامین امنیت اقتصادی،
تصریح کرد :مبارزه با قاچاق ،یکی از مهمترین کارهایی
است که باید به صورت جدیتر دنبال شود ،زیرا معتقدیم،
قاچاق ،خنجری است که بر پیکره تولید داخلی وارد
میشود .همه دستگاههای مسئول در زمینه مبارزه با قاچاق
باید پای کار بیایند و دستگاه قضایی نیز حمایتهای الزم
را از این دستگاهها خواهد داشت.
رئیس قوه قضاییه اعالم کرد :ما در سازمان بازرسی کل
کشور ،دفتری به نام دفتر حمایت از تولیدکنندگان،
سرمایه گذاران و کارآفرینان را فعال خواهیم کرد تا روند
نظارت بر تحقق رونق تولید ،بهبود یابد.
آیت اهلل رئیسی ،دادسراهای سراسر کشور را نیز مأمور
رسیدگی فوری به مشکالت تولیدکنندگان و کارآفرینان
دانست و یادآور شد :برخی اوقات سرمایه گذاران و
تولیدکنندگان ،در نظام اداری و اخذ مجوزها یا تسهیالت
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شعار رونق تولید؛
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حلقه تکمیل کننده منظومه اقتصاد مقاومتی
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شعار «رونق تولید ملّی» ،راهبرد و فراسیاستی است
که از ســویی با شعارهای ســالهای گذشته نظام
اسالمی مرتبط اســت و از سوی دیگر با روح کلّی
و سیاستهای کالن و شاخصهای اسناد باالدستی
ابالغی از سوی رهبر ّ
معظم انقالب متناظر میباشد.
در اندیشــ ه رهبر معظــم انقالب ،تولیــد ملّی با
انگارههایی از قبیل «تولید به مثاب ه جهاد» و«تولید
بهمثاب ه حسنه» مورد تأکید بوده است .لذا نامگذاری
رونق تولید ،مفهــوم نوپدیدی نبوده و برای تحقق
اهداف نظام اسالمی و تداوم برنامه ها ،حلقه تکمیل
کننده منظومه اقتصاد مقاومتی است.
بــا نگاهــی واقعبینانه ،اقتصاد حاکم بر کشــور را
می توان اقتصادی مقاومتــی به معنایی توصیفی
به حســاب آورد .دولــت بزرگ ،عامــل مقاومت
اقتصــادی به معنای مقاومت در برابر رشــد پویا و
بهبود شاخصهای اقتصادی و دستیابی به اهداف
سند چشمانداز بیستساله است .فرهنگ و قواعد
رفتاری حاکم بر دولت ،فارغ از اینکه کدام گروه یا
دسته سیاسی عهدهدار اداره آن هستند ،به گونهای
است که به طور فراگیر در فضای کسب و کار مردم
مداخله میکند .حاصل ایــن مداخالت نه نظارت

مؤثــر و مفید ،بلکه مزاحمتهــای کالفهکننده و
زجرآور است ،به طوری که بسیاری عطایش را به
لقایش میبخشند و از ورود در عرصه فعالیت مولد و
سازنده پشیمان میشوند .بدین ترتیب سرمایههایی
که میتوانســت در خدمت تولید و تجارت سازنده
قرار گیرد ،به سوی تجارتهای غیرسازنده ،قاچاق،
داللی ،فعالیت زیرزمینــی و مانند آن میرود .در
پارهای موارد نیز فرارسرمایه پدید میآید.
برای اینکه این ادعا را قدری مســتند کرده باشم،
از یکــی از واحدهــای تولیدی در دســت احداث
خواستم مراحل پیموده شده را به طور دقیق شرح
دهد .برپایه گزارش مدیرعامل این واحد ،وی برای
فعالیت خود به تبادل  353امضا (در  280صفحه)
اشاره کرد .با محاسبه زمان  4ساله که  1460روز
طول کشیده اســت ،میتوان میانگین هر امضای
دولتــی را حدود یک هفته ( 6 /48روز) دانســت.
ســهم سامانه بانکی نیز  12 /30روز برای هر امضا
است .حال اگر در چرخه تأسیس واحدهای تولید
و تداوم فعالیت آنها کاری کنیم که ایســتگاههای
صاحبان امضا کاهش پیدا کند ،میتوان ضمن کم
کردن موانع پیشرفت کار ،ســرعت آن را به ازای
هر امضا  12 /30روز در سامانه بانکی و یک هفته
در ســامانه اداری افزایش داد .به عبارتی ،سرعت
راهاندازی یک واحد تولیدی را  22برابر افزایش داد.
افزون بر این باید به کاهش احتمال فســاد به ازای
حذف هر ایســتگاه اشاره کرد .افزایش انگیزه برای
اقدام به سرمایهگذاری در پی آسانسازی کارها ،از
دیگر فوائد این کار است.
نمونههای موفق خارجی این کار بسیار است .ایالت
کارماتاکای هند با شــعار “خدمات بی وقفه یک
ایستگاهی ”.موفق شــد با سرعت بسیار پیشرفت
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کند .در کشور ما نیز چندی است تعابیری از قبیل
«درگاه واحــد»« ،میز خدمــت»« ،پنجره واحد»
به کار مــیرود ،اما با واقعیت «یک ایســتگاهی»
شدن کارها فاصله زیادی داریم .در برخی بندهای
سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری در عرصه
اقتصاد مقاومتی نیز به این موضوع توجه شده است.
بــه عنوان نمونه در بند  1از به حداکثر رســاندن
مشــارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با
تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و در بند 10
تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای الزم ،تشویق
ســرمایهگذاری خارجی برای صادرات ،استفاده از
ســاز و کار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت
در صورت نیاز ،خواسته شده است .اما تا تحقق این
خواستههای ارزشمند راه درازی در پیش داریم.
به نظر می رســد برای اجرای سیاستهای اقتصاد
مقاومتی به معنای درســت ،دولت باید یک شعار
بزرگ ،شــبیه آنچه ذکر شد ،انتخاب کند .سپس
تمام هم و غم خود را بر اجرایی کردن آن بگذارد.
طبیعی است که برای این کار باید اقدامات بسیاری
انجــام داد؛ ماننــد :فرهنگســازی؛ ارزشگذاری؛
آمــوزش؛ اصــاح قوانیــن؛ اصــاح فرایندهــا؛
الکترونیکسازی خدمات؛  ...و از همه مهمتر حذف
امضاهای متعدد .الزم است نهضت حذف امضا در
ادارات به راه افتد .تا وقتی این بیماری فراگیر وجود
دارد ،موانع مهم پیشرفت اقتصادی فعال خواهند
بــود و اقتصاد مقاومتی به معنای مقاومت در برابر
پیشرفت ،پابرجا خواهد بود.
در ایــن مقطــع زمانی خــاص کــه تحریمهای
بیسابقهای اقتصاد کشور را تهدید میکند ،ضرورت
دارد مســئوالن اجرایی طوری برنامهریزی و عمل
کنند که ایــن تهدیدها به فرصتــی برای تقویت
درونی اقتصاد و درونزایی آن تبدیل شــود .عطف
توجه به رفــع موانع تولید و اشــتغال که یکی از
ضرورتهاست ،سوق دادن نقدینگی به سوی تولید
از مهمترین امور الزم است .اگر قرار بر اصالح است،

باید ضمن حضور و همکاری همه قوا ،در باالترین
سطح اجرایی کشور تصمیماتی قاطع گرفته شود
و به دنبال آن ســازوکاری قوی بــرای تحقق آن
تصمیمات در نظرگرفته شود.
در بخش نظارت نیز باید به سوی مسائل اثرگذار و
حیاتی رفت .سازمان بازرسی در این بخش نیازمند
تجدید قواست .چنان که سازمان تعزیرات حکومتی
نیز باید با دست بازتر و حضوری فراگیرتر ،با استفاده
از نیروی بسیج مردمی ،در میدان مبارزه با قاچاق
کاال ،احتکار و گرانفروشی فعالیت کند .با حرکت
الکپشتی و با روحیه اداری فعلی نمیتوان در این
جنــگ بزرگ و همه جانبه اقتصــادی به پیروزی
دســت یافت .به همین ترتیب در بخش پیگیری
جرائم و کیفر مجرمان این عرصه ،نمیتوان با کار
عادی دادگاهها و دادسراها به نتیجه مؤثر رسید.
تا زمانی که باب واردات کاال به صورتی فراخ گشوده
است ،داللی کم هزینه و پربازدهتر از کارهای مفید
و دارای ارزش افــزوده اســت؛ هیأتهای مدیره و
مدیران شــرکتهای دولتی در واگذاری شرکتهای
اصــل  44مقاومــت مــی کنند؛ ســاختمانها و
خودروی لوکس دولتی به معرض فروش درنیامده
و بانکهای پرخرج و کم بازده در عرصه داللی ،فعال
ما یشــاءاند؛ مجلس در وضع قوانین ناظر ،سرعت
عمل نــدارد؛ قوه قضاییه در برخورد با مفاســد و
ویژهخواری و ســایر جرائم اقتصــادی ،به تنهایی
نمیتواند تحولآفرین باشد.
اینک در سال رونق تولید ،شرایط برای یک تحول
بزرگ در اقتصاد بیمار کشــور آماده اســت و همه
قوای کشور و نیز مردم آمادگی دارند به دولت یاری
رسانند .خالصه اینکه در هر چهار بخش برنامهریزی،
اجرا ،نظارت و رسیدگی قضایی نیاز به کار جهادی و
خارج از روال عادی اداری وجود دارد و ستاد مقابله
با تحریمهای اقتصادی باید دستگاههای مربوط را
به آرایش جنگی وادارد و خود نیز نقش فرماندهی
جنگ را برای خود بنویسد و اجرا کند.
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عضــو معــاون دیوانعالــی کشــور و معــاون
بررســی و امــور ارجاعــی معــاون اول قــوه قضاییــه
بــا بیــان ایــن کــه قضــات عــاوه بــر نــگاه قضایــی
بایــد دانــش اقتصــادی نیــز داشــته باشــند گفــت:
در ســاختار قــوه قضاییــه بایــد بــا یــک تجدیدنظر
جــدی ،دعــاوی اقتصــادی بــه صــورت ویــژه در
محاکمــی خــاص رســیدگی شــود.
دکتــر صارمــی بــا اشــاره بــه راه انــدازی مجتمـ ع
هــای اقتصــادی در قــوه قضاییــه اظهــار داشــت:
راه انــدازی ایــن دادگاه هــا بــه رغــم اینکــه کافــی
نبــود ولــی موفقیـت هایــی را بــه همــراه داشــت.
در پرونــده هــای اقتصــادی ،قضــات به دلیــل عدم
آشــنایی با روابط تجــاری و اقتصــادی ،پرونده را به
کارشناســان مربوطــه محــول می کننــد و از زمانی
کــه پرونــده بــه کارشناســی ارجــاع مــی شــود
در واقــع کنتــرل پرونــده در اختیــار کارشــناس
اســت و اگــر افــرادی بتواننــد در کارشناســی نفــوذ
کننــد و ســوء جریــان حاکــم شــود نمی توانیــم از
پرونــده نتیجــه خوبــی بدســت آوریــم.
وی اظهــار داشــت :در بحــث رونــق تولیــد ملــی،
بایــد مــواردی ماننــد اجرا ،پشــتیبانی هــای قانونی
و مقابلــه بــا جریاناتــی کــه در رونــق اقتصــادی
نقــش مانــع را دارنــد در نظــر بگیریــم .بایــد در
ســطح جامعــه حرکتــی عمومــی ایجــاد شــود تــا
تولیدکننــدگان بــه صحنــه بیاینــد .تولیدکنندگان

قطع ـاً بــدون پشــتیبانی هــای الزم بــه موفقیــت
نمــی رســند .موضــوع دیگــری کــه بایــد مدنظــر
داشــت بخــش پشــتیبانی از تولیدکنندگان اســت
کــه بــر عهــده دســتگاه هــای اجرایــی اســت
ماننــد حمایــت هــای مالــی و تســهیالتی و یــا
تشــویق عمــوم بــه خریــد کاالهــای تولیــد داخــل
و جلوگیــری از ورود کاالهــای خارجــی که مشــابه
تولیــد داخلــی دارنــد.
دکتــر صارمــی ادامــه داد :بســیاری از ســرمای ه
گــذاران بــه قــوه قضاییــه مراجعــه و از ســه م
خواهــی برخــی اشــخاص شــکایت م ـی کننــد و
خواســتار حمایــت هــای قانونــی هســتند.
وی بــا تاکیــد بــر بازنگــری در روشهــای کنونــی
مبــارزه بــا فســاد اظهــار داشــت :متاســفانه در این
مــدت برخــی از برخوردهــا شــدت بازدارندگــی
الزم را نداشــته و پــس از مــدت کوتاهــی فســاد
دیگــری پیــدا شــده اســت .بــه طــور مثــال یکــی
از ایــن قبیــل مشــکالت ،پدیــده شــرکت هــای
کاغــذی اســت .تمــام مفســدان اقتصــادی کــه
تاکنــون محاکمــه شــده انــد صاحب شــرکتهایی
کاغــذی  بودنــد کــه بــا روش هــای صــوری مبالغ
هنگفتــی را از بانـک هــا خــارج مـی کردنــد.
دکتــر صارمــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بســیاری از
سوءاســتفادههای مالــی از طریــق ثبــت متعــدد
و بــدون ضابطــه شــرکت هــا انجــام م ـی شــود،
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گفــت :اگــر در قوانیــن بازنگــری نکنیــم ،هــر روز
شــاهد رفتارهــای اقتصــادی غیرمجــاز در اشــکال
مختلــف خواهیــم بــود.
وی اســتفاده از تجربــه کشــورهای موفــق بــرای
اصــاح رفتارهــای اقتصــادی را ضــروری دانســت و
اظهــار داشــت :بایــد بــا مطالعــات تطبیقــی از نحوه
مواجهــه کشــورها بــا ایــن مســائل الگــو بــرداری
ی
کــرده و آن را متناســب بــا شــرایط جامعــه ،بومـ 
ســازی کنیــم .اســتفاده از ظرفیــت دانشــگاه هــا و
حــوزه هــای علمیه نیــز در این مســیر بســیار موثر
اســت کــه متاســفانه بــه آن بــی اعتنــا بــوده ایــم.
مراجــع عظــام تقلیــد ،سالهاســت بــه روش هــای
بانکــی موجــود معترضنــد .مگــر در این ســال های
اخیــر از ناحیـه ی موسســات اعتبــاری کم آســیب
دیــده ایــم .تعــداد زیــادی از مــردم درگیــر ایــن
موسســات شــدند و ســاعت هــای زیــادی بــرای
دریافــت ســپرده هــای خــود در انتظــار نشســتند.
چــرا بــه ایــن دغدغـه هــا توجــه نمـی کنیــم.
دکتــر صارمــی ،الزمــه تحقــق شــعار رونــق تولیــد
در بیانــات مقــام معظــم رهبــری را تقســیم کار
در بخــش هــای مختلــف ذکــر کــرد و گفــت:
هــر بخــش وظایــف خــود را بایــد بدانــد و دنبــال
کنــد ،اگــر ایــن انســجام و برنامـه ریــزی نباشــد،
در انتهــای ســال بــه نتیجــه مناســب نخواهیــم
رســید.
وی همچنیــن توقــف طوالنــی برخــی قوانیــن در
صحــن مجلــس را یکــی از آســیب هــای چرخــه
اقتصــاد برشــمرد و گفــت :قانــون تجــارت بیــش
از ده ســال اســت کــه در مجلــس اســت؛ اگــر بعد
از ده ،پانــزده ســال و تحــوالت مختلــف اقتصادی،
تصویــب هــم شــود ،چــه میــزان کارآمــدی خواهد
داشــت .ایــن توقــف طوالنــی بــرای چنیــن قانــون
مهمــی ،هــرج و مــرج اقتصــادی ایجــاد مـی کنــد.
وی بــه اهمیــت قــدرت قوانیــن در اقتصــاد کشــور

اشــاره کــرد و گفــت :ســرمایه گــذار ،بــر اســاس
احســاس امنیــت و ثبــات قوانیــن اقتصــادی یــک
کشــور برنامـه ریــزی و فعالیــت مـی کنــد .قوانین
اساســی و عــادی بــه راحتــی و بــا ســرعت قابــل
تغییــر نیســتند امــا دســتورالعمل و بخ ـش نامــه
ی
هــر زمــان ممکــن اســت تغییــر کنــد کــه ب ـ 
ثباتــی بــه دنبــال دارد.
دکتــر صارمــی یکــی از اقدامــات موثــر دســتگاه
قضایــی در فعالیــت هــای اقتصــادی را تشــکیل
محاکــم اختصاصــی بــرای فعالیـت هــای تجــاری
و بازرگانــی عنــوان کــرد و گفــت :پرونــده هــا در
دادگاه هــای مختلــف رســیدگی شــده انــد؛ گاهی
در دادگاه تجدیــد نظــر ،گاهــی در دادگاه کیفــری
اســتان و در مقطعــی نیــز در دادگاه انقــاب بــه
آن هــا رســیدگی شــده اســت کــه آثــار و تبعاتــی
دارد .یــک تاجــر بایــد بدانــد وقتــی به یــک دادگاه
مراجعــه مـی کنــد بــا یــک قاضــی آشــنا بــه امور
اقتصــادی روبروســت کــه اهمیــت ســرعت در
تصمیـم گیــری را خــوب مـی شناســد؛ مـی دانــد
اگــر در مــورد کاالیــی دیــر تصمیـم گیــری شــود
ایــن کاال ممکــن اســت فاســد شــود یــا بــازار خود
را از دســت بدهــد و امثالهــم.
ی
وی بــه تجــارب کشــورهای موفــق در رســیدگ 
هــای قضایــی تخصصــی اشــاره کــرد و گفــت:
کشــورهایی کــه اقتصــاد شــکوفایی دارنــد ،دارای
محاکــم ویــژه و دادســتان اقتصــادی هســتند کــه
مــی تواننــد پرونــده هــای اقتصــادی را در زمــان
مناســب ،بــا ســرعت و دقــت پیــش ببرنــد.
وی در پایــان مهـم تریــن ماموریــت دســتگاه قضا
را حمایــت از تولیــد و ســرمایه گــذاری ذکــر کــرد
و گفــت :ایــن ماموریــت بــا ســرعت عمــل در
رســیدگی بــه پرونــده هــای اقتصــادی و برخــورد
بــدون اغمــاض بــا مفســدین اقتصــادی ممکــن
خواهــد شــد.
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درباره ســامان یافتگی اوضاع آشــفته اقتصادی و
شکلگیری اقتصاد مقاومتی به تفصیل خبرگان و
کارشناسان اقتصادی نظرات و راه حل های موثری
را پیشــنهاد دادهاند.حقیقت آن است تا حاکمیت
درطراحی ،ارائه و اجرای نقشه راه باز پروری اقتصاد
کشور به سوی اقتصاد مقامتی توانمندیهای الزم
و کافی برای سکانداری و هدایت را کسب نکرده
باشــد بهترین نسخههای بهبود و تحول اقتصادی
نتیجهای در بر نخواهد داشت.
اقتصاد دولتی و شبه دولتی رانتی و ناکارای کشور
جز بــا اراده جدی حاکمیت برای بــرون رفت از
تصدی گری اقتصادی چــه بصورت بنگاه داری و
چه بصورت بانکــداری و واگذاری اقتصاد به مردم
و نه صاحبــان باندهای قدرت –ثروت و کســب
شایســتگی الزم برای ایفای نقش های حکمرانی
اعم از سیاســتگذاری ،تنظیم گــری ،هدایت و
نظارت و ...به سامان نخواهد شد.
قوه قضاییه با توجه به ماموریتهای قانون اساسی
خــود باید رویکرد نوینی بــرای ایجاد عزم و اراده
حاکمیتی و ایفای بایســته نقــش های حکمرانی
در خود و سایر قوا و دستگاههای حاکمیتی اتخاذ
نماید.
سالهاســت که قانون اجرایی اصل  44در واگذاری
اقتصــاد به بخش های خصوصی و تعاونی تصویب
شده است و همواره وزرای اقتصاد و حتی روسای
جمهــوری وقــت از مقاومت بخشهــای دولتی
در برابــر ایــن واگذاریها در جدیدترین شــکل
اپوزوســیون منتقد سخن گفته اند .قوه قضاییه با
نظارت موثر بر نحوه اجرای این قانون چه آنجا که

در برابر اجرای آن در واگذاریها مقاومت میشود
و چه آنجا که که واگذاریها با بخشش منافع ملی
به صاحبان رانت به ســرمایه مولدی برای کشور
تبدیل نمی شود میتواند راهگشا باشد .همچنین
است نظارت بر بخش شبه دولتی که امروزه بیشتر
بعنوان حیات خلوت دولتها و سایر دستگاههای
حاکمیتی برای توزیع منافع ملی به جیب باندهای
قدرت –ثروت عمل میکنند.
قوه قضاییه با ســه مأموریت احقاق حقوق عامه،
نظارت بر اجرای قانون و پیشگیری از وقوع جرم
در ایجاد مقتضیات الزم و رفع موانع برای ســوق
حاکمیت بــه ماموریت ها و نقشهای اصلی برای
احیای اقتصاد کشورمیتواندگام بردارد .همچنین
با دو مأموریت کشــف جــرم وتعقیب مجرمین و
رسیدگی به دعاوی و صدور رأی میتواند با موانع
اجرای قانون و هدایت اقتصاد به بستر اصلی خود
برخورد جدی نماید.
تبدیل نظارتهای پسینی ناکارآمد به نظارتهای
پیشــینی تخصصی ،اصالح فرآیندها بجای کشف
و برخــورد با موارد تخلف ،ایجاد زیرســاختهای
الزم تخصصی برای مشــارکت نخبگان و مردم در
تصمیمســازیهای الزم دراحیــای حقوق عامه و
پیشــگیری از وقوع جرم در نظامات و فرآیندهای
تخصصی اقتصــادی  ،باز تعریف فســاد و جرایم
ســازمان یافته و اصالح قوانین ناکارآمد و تاسیس
قوانین جدید موثر در ســامان بخشی به مدیریت
اقتصادی ،الزام ســایر قوا به کسب شایستگیهای
الزم بــرای ایفــای موثر نقشهــای حکمرانی از
جمله اقدامات راهبــردی موثر در الزام حاکمیت
برای اصالح وضع اقتصاد کشــور است که به عزم و
شایستگیهای قوه قضاییه در این باره نیازمند است.

ماموریت شاخه قضایی حکمرانی در رونق تولید
دکترعلی اصغر پورعزت

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

ویژهنامه نقش قوه قضاییه در رونق تولید ملی

در هــر کشــوری شــاخه قضایــی یــا قــوه
قضاییــه ضامــن ایجــاد ثبــات در کشــور اســت؛
اگــر ایــن شــاخه کار خــود را بــه درســتی
انجــام دهــد ،آحــاد ملــت بــه ســعادت و
ســامت رهنمــون میگردنــد.
ثبــات اقتصــادی و بــه ویــژه امنیــت
ســرمایهگذاری نقــش بســیار مهمــی در رونــق
تولیــد و توســعه اقتصــادی کشــور دارد .شــاید
بتــوان ادعــا کــرد کــه هــر ســرمایهدار ،هنــگام
ورود بــه یــک محیــط ســرمایهگذاری جدیــد
و پررونــق ،پیــش از هــر اقــدام دیگــر ،نگــران
تضمیــن امنیــت ســرمایه اســت.
حــال اگــر در کشــوری ســابقه رانتخــواری،
مصــادره امــوال و توقیــف دارایــی زیــاد
باشــد ،میتــوان بــا اطمینــان گفــت کــه
سرشــارترین نرخهــای ســود و برگشــت
ســرمایه نیــز نمیتواننــد جذابیتــی بــرای
جلــب ســرمایهگذاران ایجــاد نماینــد.

بنابرایــن ،نقــش قــوه قضاییــه در
چنیــن کشــورهایی نظیــر ایــران،
بایــد در دو ســویه فعــال گــردد:
اول ،ایجــاد اطمینــان از اینکــه ســرمایه
افــراد در کشــور امــن اســت و هیــچ کــس
نمیتوانــد منافــع ســرمایهداران ســالم را در
کشــور تهدیــد نمایــد.
دوم ،ایجــاد اطمینــان از اینکــه بــه
پروندههــای مســکوت مانــده یــا در حــال
بالتکلیفــی بــه ســرعت رســیدگی خواهــد
شــد و بــه هیچکــس ظلــم نخواهــد شــد.
بنابرایــن ،شــاخه قضایــی کشــور مــا بایــد دو
ویژگــی مهــم داشــته باشــد :امنیتگســتری و
عدالتمحــوری.
در شــاخه امنیتگســتری بایــد بــه همــه افــراد
از همــه نژادهــا و ملیتهــا و کشــورها تضمیــن
دهــد کــه ایــران جــای امنــی اســت زیــرا
قــوه قضایی ـهای صریــح ،قاطــع و ســالم دارد.
در شــاخه عدالتمحــوری بایــد بــه همــه
افــراد از همــه نژادهــا و ملیتهــا و کشــورها
تضمیــن دهــد کــه در ایــران بــه هیچکــس
مو
ظلــم و ســتم نمیشــود و حتــی ظلــ 
ســتمهای گذشــته نیــز جبــران خواهــد
شد.
ایــن امنیــت و ســامت ،مقدمــه ضــروری
فعالیــت تجــاری و کارآفرینانــه و رونــق تولیــد
در کشــور اســت.
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عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی:

قوه قضاييه براي رونق توليد ،كافي است وظايف خود را انجام دهد

ویژهنامه نقش قوه قضاییه در رونق تولید ملی

یک عضــو هیأت علمــی دانشــکده حقوق و
علــوم سیاســی دانشــگاه عالمــه طباطبایی،
برخــورد دســتگاه قضایــی بــا فرایندهــای
بروکراتیــک را از جملــه موثرتریــن اقدامات
در تحقــق رونــق تولید در کشــور دانســت.
دکتــر محمدرضــا ویــژه در اینبــاره تصریح
کــرد :یکی از مهمترین مســائلی کــه همواره
تولیدکننــدگان بــا آن مواجهنــد و موجــب
نارضایتــی صاحبــان ســرمایههای مولــد
میشــود ،فرآیندهای پیچیده دیوانساالرانه و
بروکراتیــک ادارات و همچنین بخشــنامههای
خــاف قانون یــا متناقض و متعارض اســت.
او ادامــه داد :یکــی از وظایف اصلی ســازمان

بازرســی کل کشور به موجب اصل  ۱۷۴قانون
اساسی ،نظارت بر حســن جریان امور ،کشف
تخلفات و گزارش آن به قوه قضاییه اســت .اگر
ســازمان بازرسی کل کشــور ،این فرایندهای
پیچیــده و غیرضــروری را در مراجــع دولتی
مربوط به تولیــد مانند وزارت صنعت ،معدن و
تجــارت ،وزارت امور اقتصادی و دارایی ،وزارت
جهاد کشــاورزی و  ...به خوبی رصد کند و در
جهــت رفع این چالش که در واقع مصداق بارز
ســوء جریان امور اســت عمل کند ،بیتردید
رونق تولیــد تحقــق مییابــد و تولیدکننده
احساس میکند با صرف کمترین زمان ممکن
میتواند فعالیــت قانونی خــود را انجام دهد.
این حقوقــدان همچنیــن با اشــاره به نقش
دیــوان عدالــت اداری در رونق تولیــد اظهار
کرد :برخی مصوبات خــاف قانون یا متعارض
با یکدیگــر ،تولیدکننده را ســردرگم میکند.
اگر دیــوان عدالــت اداری در ابطال این قبیل
بخشــنامهها و دســتورالعملها بــه خوبــی
عمل کنــد ،شــاهد آثــار بســیار مثبتی در
عرصه تولیــد و ســرمایهگذاری خواهیم بود.
دکتر ویژه ،تسریع فرایند رسیدگی به پروندهها
و کاهش اطاله دادرســی را از دیگر مولفههای
موثر در رونق تولید خواند و خاطرنشــان کرد:
ایــن موضوع گرچه یک مطالبه عمومی اســت
اما بــرای تولیدکنندگان و ســرمایهگذاران ،از

»

اگر یک تولیدکننده
بتواند در کوتاهترین زمان
ممکن ،مطالبات قانونی
خود را از طریق سیستم
قضایی وصول کند ،بیشک
اطمینان بیشتری برای
سرمایهگذاری و راهاندازی
کسب و کار مییابد و این
امر به رونق تولید میانجامد.

ویژهنامه نقش قوه قضاییه در رونق تولید ملی

اهمیت فوقالعادهای برخوردار اســت .اگر یک
تولیدکننــده بتواند در کوتاهترین زمان ممکن،
مطالبــات قانونی خــود را از طریق سیســتم
قضایی وصول کند ،بیشــک اطمینان بیشتری
برای ســرمایهگذاری و راهاندازی کســب و کار
مییابد و ایــن امر به رونق تولیــد میانجامد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی،
یکی دیگر از اقدامات موث ر دســتگاه قضایی در
رونق تولید را مقابله با رانتها و افزایش هزینه
رانتخواری عنوان کــرد و گفت :همواره یکی
از مســائل مبتالبه تولید در کشــور ما ،ناسالم
بــودن فضــای تولید یا حداقل احســاس عدم
سالمت این فضا از سوی تولیدکنندگان واقعی
بوده اســت .متأسفانه عدهای از برخی امتیازات
خاص بهرهمند هستند که سایر سرمایهگذاران
با دیدن این وضعیت ،در انگیزه و همتشان برای
رونق کســب و کار ،خلل جدی ایجاد میشود.

اگر قوهقضاییه اقدام قاطعی در این زمینه داشته
باشد ،بیشک هزینه بهرهمندی از رانتها افزایش
مییابد و بهبود فضای رقابتی ،تولیدکنندگان را
به ســمت فعالیت هر چه بیشتر سوق میدهد.
او بــا بیــان اینکه ســاز و کارهــای اقتصادی
باید به ســمت گسیل دادن ســرمایه از فضای
داللی به ســمت تولید برود ،بر ضرورت تأمین
امنیت حقوقی و قضایی تولیدکنندگان توســط
قوهقضائیه تاکید کرد و گفت :بسیاری از دالالن
یا کســانی که این روزها تحت عنوان سالطین
اقتصادی در افواه عمومی شــناخته میشوند،
سرمایهگذارانی هستند که سرمایهای نامشروع
از طریق داللی انباشــتهاند و صرفا برای حفظ
ظاهر ،یک سرمایهگذاریهای محدود و صوری
نیز داشــتهاند .در حال حاضر ،دستگاه قضایی
تــاش میکند با این افــراد مقابله کند و این
بسیار مطلوب اســت اما نباید فراموش کرد که
صالبــت الزم در برخورد ،صرفا از طریق صدور
احــکام ســنگین محقق نمیشــود بلکه آنچه
موجب پیشگیری و رفع معضل داللی میشود،
اقدام بهموقع است .یعنی باید پیش از آنکه فرد
از یک پادوی ســاده بازار بــه یک دالل بزرگ
یا اصطالحا «ســلطان» تبدیل شود ،با اصالح
ســاز و کارهای موجود و برخــورد قاطع ،مانع
از این امر شــد .در این صــورت دیگر نیازی به
صدور احکام ســنگین که اغلب نیز جنبه اقناع
افکار عمومی دارد و ممکن اســت برخی تبعات
داخلی و بینالمللی نیز داشــته باشد ،نخواهد
بود و نظم اقتصادی نیز به خوبی حفظ میشود.
دکتر ویــژه در پایان ،قوانین موجــود را برای
رونق تولید ،کافی دانســت اما در عین حال بر
ضرورت اصالح فرایندهای اجرایی برای تحقق
هر چه بیشتر مراد قانونگذار و بهرهمندی بهتر
از ظرفیتهای قوانین تاکید کرد.
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سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

قضاتی که فهم درستی از مسائل اقتصادی دارند باید گزینش شوند

ویژهنامه نقش قوه قضاییه در رونق تولید ملی

حجتاالســام حســن نــوروزی ســخنگوی
کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس شــورای
اسالمی در گفتوگو با خبرنگار ویژهنامه رونق
تولید در رابطه بــا نقش قوه قضائیه در تحقق
شعار ســال با توجه به ظرفیتهای موجود در
این قوه گفت :قطعا قوه قضائیه میتواند در این
زمینه مؤثر باشد .رئیس محترم قوه قضائیه باید
به معاونت منابع انسانی و گزینش قضات دستور
دهد تا قضاتی که در زمینه مســائل اقتصادی
درک و فهم بهتری دارند گزینش شوند.
نوروزی در این رابطه با اشــاره به اینکه قضات
باید عشق به تولید و یدطوالیی در اقتصاد داشته
باشند افزود :در مســائلی مثل کمیسیون ماده
 ،100کمیســیون ماده  99و کمیسیون منابع
طبیعی و حتی در شــوراهای تامین ،شوراهای

کار و دیــوان عدالت اداری باید از این دســت
قضات استفاده شود.
وی بــا تاکید بر لزوم ایجاد تحول اساســی در
دیوان عدالت اداری گفــت :به جز معدودی از
افــراد ،رئیس دیوان و قضــات آن باید پاالیش
شوند و بهترین قضاتی که در بیش از  10سال
قضاوت حتــی یک اخطار شــفاهی نگرفتهاند
روانه دیوان عدالت اداری شوند ،چرا که یکی از
مراکــزی که میتواند به رونق تولید کمک کند
این دیوان است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه دادستانها و رؤسای کل
دادگســتری ،همگی باید عاشق تولید ،تحول و
کار باشــند و از مدیریت محض اجتناب کنند
افزود :دادستانها و رؤسای دادگستری باید در

همکاری با فرمانداران ،حضور در شورای تأمین
و کمیسیونهای ماده  100و  99و دستوراتشان
نسبت به ساختوساز و کشاورزی عشق به کار
و تولید را لحاظ کنند؛ اگر دادســتان عاشــق
رشــد و تولید باشد آنجاست که نسبت به آب،
کشــاورزی ،دام و دامپروری در دستور و حکم
خود دقت میکند.
نوروزی در این باره افزود :دادســتانها باید به
عنوان حاکمیت و نه بــه عنوان یک قاضی در
وظایفی که دارند دقت ویژهای کنند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

همچنین خواســتار تحول اساسی در سازمان
بازرسی کل کشور شد و افزود :باید یک معاونت
اقتصادی از چند قاضی جوان تهران که ما آنها
را میشناسیم و در اقتصاد و تولید دکترا دارند
تشــکیل و مناقصات مربوط به پتروشــیمیها،
ماشینسازی تبریز و پاالیشگاه کرمانشاه باطل
و اینها به بیتالمال برگردند و اگر قرار اســت
دوباره واگذار شــوند به درستی این کار صورت
بگیرد.
وی روانه کردن قضات و افراد فهیم کارکشته به
سازمان بازرسی کل کشور را ضروری دانست.
ویژهنامه نقش قوه قضاییه در رونق تولید ملی
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موانع رونق تولید؛ تحریم و ضعف های مدیریتی
رهبر معظم انقالب در پیام نوروزی سال  ،۱۳۹۸سال پیشرو را «رونق تولید» نامیدند و مشکل اساسی
و فوری کشــور را همچنان «مشکل اقتصادی» دانسته و در تشریح آن فرمودند« :مشکل عمد ه کشور،
مشــکل اقتصادی و مسئله معیشت قشرهای ضعیف است که بخشی از این مشکل ناشی از تحریمهای
اروپا و آمریکا است و بخش دیگ ِر آن به نقایص درونی و ضعفهای مدیریتی بازمیگردد».
در بررسی دیدگاه کارشناسان و مسئوالن ،عناوین مختلفی برای موانع رونق تولید برشمرده شده است؛
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واردات بی رویه

صدیف بدری ،نماینده مردم اردبیل و ســخنگوی کمیسیون
عمران مجلس شورای اسالمی به تاثیر مخرب واردات بیرویه
در رونق تولید اشــاره میکند و می گوید :این واردات ،زمینه
حیــف و میل بیتالمال و رانتهای کالن در کشــور را ایجاد
کرده اســت و رونق تولید بدون مقابله بــا این واردات بیرویه
اتفاق نخواهد افتاد.

اهلیت نداشتن سرمایه گذار

علی بختیار ،رئیس فراکسیون پاســخگو مجلس ،یکی از چالشهای
پیش روی تولید کنندگان و ســرمایه گذاران را وجود قوانین متعددی
می داند که دســتگاههای اجرایی نیز برداشتهای سخت گیرانه ای از
آنها دارند .به اعتقاد وی برای رونق در بازار تولید باید این موانع برطرف
شــود .بختیار ،موضوع اهلیت سرمایه گذار و داشتن تجربه و تخصص
در حــوزه مورد نظر را نیز جدی مــی داند و می گوید :امروز علی رغم
اعطای مجوز و پروانه در اقصی نقاط کشور ،بنگاههای تولیدی ایجاد نشده
است و دلیل این امر این است که سرمایه گذار اهلیت این کار را نداشته است .وی به تفویض
اختیارات محلی هم اشــاره میکند؛ تصمیم گیری برای ایجاد بنگاههای تولیدی باید در هر
شهرستانی متناسب با شرایط انجام شود .اینکه ما تصمیم را از شهرستان به استان و از استان
به سطح کشور میفرستیم تا تصمیم نهایی اتخاذ شود یک سیستم معیوب است .عدم تفویض
اختیارات در شهرســتانها و استانها باعث شده زنجیره سختی در مقابل سرمایه گذار قرار
گیرد.

فعال نکردن دیپلماسی اقتصادی

محمد دهقانی نقندر ،نایب رئیس فراکســیون نمایندگان
والیی مجلس ،فعال نکردن دیپلماسی اقتصادی را از عوامل
ضربه به اقتصاد کشــور ذکر میکند؛ «دولت در ســالهای
اخیر به دلیل غفلتها و خوش بینیها دیپلماسی اقتصادی
کشور را فعال نکرد از ظرفیتهای همسایگان استفاده نکرد،
که ضربه جبران ناپذیری به اقتصاد ایران وارد کرد».

علی کاظمی باباحیدری نماینده مردم اردل ،فارسان ،کوهرنگ و
کیار در مجلس شورای اسالمی اعتقاد دارد با هدایت سرمایههای
ســرگردان به ســمت چرخه بانکی شــرایط آماده میشــود تا
کارگاههای تعطیل شــده احیا شــوند .وی همچنین تخصیص
اعتبار از ســوی دولت از محل اعتبارات کمکهای فنی اعتباری
و ردیفهای اشــتغال و تولید به صورت درست و دقیق را عامل
دیگری در تحقق رونق تولید می داند.
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سرمایه های سرگردان

حمایت نکردن از صادرات

جالل میرزایی ،نماینده مردم ایالم در مجلس اعتقاد دارد حمایت
از صادرات و ارائه مشــوقهای الزم ،اقتصاد را از رکود خارج میکند
و تاکید میکند با ورود کاالهای قاچاق به کشور ،سالیق مردم ایران
را تغییر می دهند.
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بحران ارزی و
مبارزه نارسا با فساد
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دکتــر احمد توکلی ،اقتصاددان ،نماینده ســابق
مجلس شورای اســامی و عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام در تبیین ابعاد «رونق تولید ملی»
طی یادداشــتی در پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام
معظم رهبری ،به ســه محور از بیانات رهبری؛
ارزش پول ملی ،قدرت خرید مردم و رونق تولید
اشــاره کرده و در تبیین عواملی که بیشــترین
تاثیــر منفی را بر این متغیرها داشــته اند ،می
نویســد :بحران ارزی  ۱۴ماهه اخیر در بستری
از فســاد سازمان یافته و شــبکه ای ،بیشترین
آسیب را در پی داشته است .به طوری که ادامه
سیاست های فعلی درباره ارز و مبارزه نارسا و
تبعیض آمیز با فســاد ،میتواند همه پیوندها را
بگسلد .در عین حال روشــن خواهد شد علت
اصلی مشــکالت ،ســوءمدیریت و فساد داخلی
اســت ،که با تحریم های غیرقانونی و ظالمانه
غرب تشدید می شود.
این اقتصاد دان با اشــاره به این که در شرایط
کنونی ،سپردن تعیین نرخ ارز به بازار یک دروغ
بزرگ اســت می گوید :تا وقتــی دولت نفتی،

عرضهکننده عمده ارز اســت و دیوانســاالری
متورم و منتبع آن از بخش عمومی تقاضاکننده
عمده ارز هستند ،ارز بازار رقابتی ندارد .دولت
باید با توجه به اقتضائات داخلی مدل متناسب
در هــر مرحله را بکار بگیرد و نرخ ارز را تعیین
یا هدایت کند.
دکتــر توکلــی ،تلخترین نتیجه بحــران ارزی
را رکــود دانســته و اظهار میکنــد ،عالوه بر

»

توکلی :رکــودی و تورمی
بــودن جهــش قیمــت ارز،
حســد اجتماعــی و احســاس
غبــن را دامــن زده و بــا وارد
کــردن آســیب بــه وحــدت
ملــی و تفاهــم اجتماعــی و
کاهــش ســرمایه اجتماعــی،
ضــد رونــق تولیــد عمــل
میکنــد

منابع:
* سایت Khamenei.ir
* خبرگزاری فارس
* خبرگزاری ملت
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رکودی و تورمی بودن جهش قیمت ارز ،تقریباً
تمامی تبعــات دیگری که ذکر میشــود ،اثر
ثانــوی ضد تولید و ضد ســرمایهگذاری دارند.
دارایی ثروتمندان ،کارخانــهداران ،زمینداران
و دارندگان پسانــداز ارزی یکباره چند برابر
شــد و ارزش بدهی بدهکاران بزرگ که عمدتا
از همیــن ثروتمندان هســتند ،کاهش یافت.
پسانداز طبقات متوسط و مستضعف که ریالی
است ،کمارزش شد و شــکاف طبقاتی افزایش
یافت .وی معتقد اســت چنین فرایندی ،حسد
اجتماعی و احساس غبن را دامن زده و با وارد
کردن آسیب به وحدت ملی و تفاهم اجتماعی
و کاهش ســرمایه اجتماعی ،ضــد رونق تولید
عمل میکند.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام،
تــورم فزاینــده را عامل کاهش قــدرت خرید
حقوقبگیران ،افزایش هزینه های تولید به دلیل
افزایش قیمت مواد اولیه و ماشینآالت وارداتی
و در نهایت ،کاهش تولید و تنزل سرمایهگذاری
ذکر میکند .به گفته وی ،دولت ،عیالوارترین

فرد اقتصادی ،بیش از همه تورم زده میشود و
تدریجــاً قیمت خدمات خود را باال میبرد .این
اقتصاددان درمان اصلی را حل مشــکل ارز می
داند و می گوید :تولید ملی باید از فشــار خارج
شــود .پول ملی با تقویت تولید ملی ارزشمند
میگردد .با رونق تولید ،کثیری از مسائل مهم
حل میشوند که ایجاد اشتغال ،کاهش قیمتها
یــا افزایش قدرت خرید مردم و افزایش مالیات
ستانی دولت از آن جملهاند.
وی احیای اعتماد و مبــارزه عالمانه و مدبرانه،
بیطرفانه ،قاطعانه و بیرحمانه با مفسدان را در
رونق تولید موثر دانسته و می گوید :شفافیت در
تمام هرم قدرت ،شرط الزم برای احیای اعتماد
است .تا وقتیکه کشور دچار فساد سازمانیافته
و شبکهای باشد ،بر سر راه هر سیاست درستی
مانعتراشی میشود.
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رئیس کل دادگستری استان هرمزگان:
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مبارزه با فساد و حمایت از سرمایهگذاری،
موتور محرک رونق تولید است

حجت االسالم والمسلمین اکبری با اشاره به
اینکه دستگاه قضایی از تمامی دستگاهها و بخش
خصوصی در جهت تحقق شعار سال حمایت قانونی
خواهد کرد گفت :رویکرد حمایتی و مقابلهای دو
رویکرد دستگاه قضایی در موضوعات اقتصادی است.
حجت االسالم والمسلمین اکبری اظهار داشت :اگر
نسبت به اقتصاد درون زا و حمایت از تولید ملی بی
توجه باشیم ،روند رشد و توسعه کشور و دستیابی
به خودکفایی در اقتصاد ،شکننده خواهد شد ،بازار
متضرر شده و آحاد ملت ایران خسران خواهد دید،
اما اگر اقتصاد ملی تقویت شود کسانی که ضربه
خواهند خورد دشمنان این نظام هستند.
وی افزود :تأکید ما به تمامی همکارانمان در استان
این است که از سرمایه گذاری مشروع و مجموعههای
اقتصادی چه بخش خصوصی و چه دولتی و چه

بازار به طور واقعی حمایت شود و بستر امنیت برای
فعاالن این حوزه فراهم شود.
وی ادامه داد :تمامی سعی و تالشمان این است که
از فعالین اقتصادی در جهت رونق تولید و اشتغال
حمایت کنیم لذا در مقابل تمامی مفسدین اقتصادی
و اخاللگران خواهیم ایستاد.
س کل دادگستری استان با بیان اینکه زمینه را
رئی 
برای فعالیت مفسدین و اخاللگران اقتصادی ناامن
کردهایم اظهار داشت :استان هرمزگان را برای این
دسته افراد ،دائماً ناامن میکنیم و زمینه را برای
فعالیت در آرامش فعالین اقتصادی واقعی هموار
کردهایم.
حجت االسالم والمسلمین اکبری رئیس کل
دادگستری استان با اشاره به اینکه رویکرد اصلی
دستگاه قضایی استان همواره حمایت همه جانبه
از فرآیند تولید ،اشتغال و جلوگیری از تعطیلی یا
توقف فعالیت واحدهای تولیدی است ،تصریح کرد:
با تشکیل کارگروههای متعدد تخصصی در دستگاه
قضایی استان و پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد
مقاومتی ،حمایت حقوقی و قضایی از فعالیتهای
اقتصادی مجاز و ساماندهی شعب تخصصی امور
اقتصادی ،تمام قد در مقابل تعطیلی واحدهای
تولیدی ایستادهایم.
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه پیام
روشنگرانه مقام معظم رهبری در نامگذاری سال
 ۱۳۹۸به عنوان سال رونق تولید ،افق تازهای را در
توجه به احقاق حقوق عامه و حمایت از اقتصاد ملی
گشوده است ،تصریح کرد :ضمن لبیک به مطالبه
ب ه حق مقام معظم رهبری ،مراتب تشکر خاضعانه

خود را از منویات حکیمانه ایشان اعالم میدارم و
تأکید میکنم که بیتردید مجموعه قضایی استان
هرمزگان با حرکتی جهادی توأم با دقت ،سرعت
و عدالت ،تمامی مساعی خود را به منظور اجرای
فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مصروف
خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد :تولید
ملی متکی بر ظرفیتهای داخلی ،موجب آرامش،
رفاه پایدار و بهبود سطح زندگی مردم میشود و این
رویکردی است که قاطعانه از سوی دستگاه قضایی
استان هرمزگان پیگیری خواهد شد.

جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت
واحدهای تولیدی در سال رونق تولید

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت:
دستگاه قضایی از فرآیند تولید ،اشتغال و
جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای
تولیدی و صنعتی و امنیت سرمایهگذاری در سال
رونق تولید حمایت میکند.
علی جمادی رئیس کل دادگستری استان با
اشاره به پیام روشنگرانه مقام معظم رهبری
در نامگذاری سال  ۱۳۹۸به عنوان سال «رونق
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»

رئیسکلدادگستریاستانبوشهرتاکیدکرد:

تولید» گفت :در راستای اجرای منویات مقام
معظم رهبری ،دستگاه قضایی استان با حمایت
همه جانبه از فرآیند تولید ،اشتغال و جلوگیری
از تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی
و صنعتی و همچنین برقراری امنیت سرمایه
گذاری و امنیت پایدار در جامعه تالش خواهد
کرد تا این امر مهم تحقق یابد.
وی ادامه داد :برای بهبود امور در دستگاه قضایی
از تمامی ظرفیتهای علما و روحانیت نیز برای
پیشبرد اهداف قضایی استفاده میکنیم و تحقق
منویات مقام عظمای والیت را سرلوحه کار خود
قرار خواهیم داد.
جمادی اظهار کرد :در سال جدید روند رسیدگی
به پروندههای قضایی و خدمترسانی به آحاد
جامعه ،نظم و انضباط ،دقت و سرعت همراه با
قاطعیت را در عمل سرلوحه امور قرار داده و در
گسترش عدالت ،حقوق بیت المال و بهبود امور
گام برداشته و تمام تالشمان را در این زمینه به
کار خواهیم گرفت.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تاکید بر
حمایت قضایی در چارچوب قانون حمایت از
سرمایه گذاری ،فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان
داخلی در استان خاطرنشان کرد :با ایجاد امنیت
پایدار و حمایت حقوقی و قضایی و تامین امنیت
اقتصادی و سرمایه گذاری در چارچوب قانون،
زمینه تداوم فعالیت کارفرمایان و فعاالن و
تولیدکنندگان داخلی ایجاد میشود که این امر
موجب رشد و ترقی در ابعاد گوناگون در جامعه
میشود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در خصوص
حمایت از سرمایه گذاری برای رشد تولید و اشتغال
گفت :در کمیته حمایت از سرمایه گذاری امسال با
برنامه ریزی و تالش بیش از پیش امنیت سرمایه
گذاری و اقتصادی را در چهارچوب قانون برقرار
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خواهیم کرد.
علی جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر
ضمن اشاره به پیام روشنگرانه مقام معظم رهبری در
نامگذاری سال  ۱۳۹۸به عنوان سال «رونق تولید»
بیان کرد :در راستای اجرای منویات مقام معظم
رهبری ،دستگاه قضایی این استان با حمایت قضایی
و همه جانبه از فرآیند تولید ،اشتغال ،جلوگیری از
تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی،
امنیت سرمایه گذاری و امنیت پایدار در جامعه تمام
تالش خود را برای تحقق این امر مهم خواهیم داشت.
رئیس کل دادگستری استان افزود :با توجه به
وضعیت خاص استان بوشهر و وجود تاسیسات
عظیم نفت و گاز که استان را به قطب انرژی در
کشور تبدیل کرده تالش خواهیم کرد با حمایت
قضایی و برقراری امنیت پایدار و رفع موانع مشکالت
شرکتهای تولیدی و صنعتی در زمینه تحقق هر چه
بهتر منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس
قوه قضاییه ،گام برمیداریم.
وی افزود :استفاده مطلوب و حداکثری از ظرفیتهای
دستگاه قضایی در تحقق «رونق تولید و اشتغال»،
حمایت قضایی و هماهنگی بخشهای یکدیگر با
دستگاههای اجرایی ذیربط در راستای امنیت سرمایه
گذاری ،رفع موانع حقوقی قضایی تولید و اشتغال و
مبارزه با مفاسد اقتصادی از اقداماتی است که در
دستور کار قرار دارد.
جمادی گفت :برنامه ریزی ،پیگیری و هماهنگی در
اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از
تولید کنندگان و فعاالن اقتصادی با تعامل و تبادل
نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان،
ارتباط منظم و مستمر با فعاالن بخش خصوصی،
بررسی مشکالت شرکتهای سرمایه گذاری ،بررسی
بدهکاری مالی به بانکها و توقیف شرکتها و بررسی
مبالغ باقیمانده از تسهیالت و راهاندازی مجدد
شرکتها ،ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مشاوره،

کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق بازرگانی،
صنایع و معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع
اختالف سرمایه گذاران و حمایت حقوقی و قضایی
از فعالیتهای اقتصادی مجاز و مشروع در استان از
مهمترین وظایف پیش روی دستگاه قضایی در سال
رونق تولید است.
رئیس کل دادگستری استان ضمن تاکید بر برخورد
جدی با مفاسد اقتصادی و متخلفین در حوزه اقتصاد
و صنعت افزود :در خصوص رسیدگی به پروندههای
مهم جرایم مالی و اقتصادی از جمله جرایم قاچاق و
ارز و اخالل در نظام اقتصادی کشور تسریع و قاطعانه
با این قبیل جرایم برخورد میشود.
جمادی در خصوص حمایت از سرمایه گذاری در
استان برای رشد تولید و اشتغال بیان کرد :با توجه
به اینکه کمیته حمایت از سرمایه گذاری تشکیل
شده ،امسال با برنامه ریزی و تالش بیش از پیش
امنیت سرمایه گذاری و اقتصادی را در چهارچوب
قانون برقرار خواهیم کرد.
وی افزود :به رونق و فعالتر شدن شرکتهایی که
فعالیت دارند کمک و به شرکتهایی که نیمه فعال
هستند برای رفع مشکالت حمایت میکنیم.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در راستای
حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از قاچاق کاال
گفت :با توجه به اینکه قاچاق کاال بر اقتصاد کشور و
تولیدات تولید کنندگان داخلی لطمه وارد میکند
در سال جدید با عزمی راسختر از گذشته در مبارزه
با قاچاق کاال گام های بلندتری بر میداریم.
وی در خصوص تاثیر مخرب قاچاق کاال و ارز در
جامعه افزود :قاچاق کاال و ارز به اقتصاد ،فرهنگ،
امنیت اجتماعی و سیاسی ،تولید و حتی اشتغال
تاثیر منفی و مخرب دارد و برای جلوگیری از این
پدیده اجتماعی تمام توان خود را بکار گرفتهایم.
جمادی ضمن اشاره به پروندههای اقتصادی که در
مسیر تولید و اشتغال حرکت میکنند افزود :برای

»

جمــادی:در کمیتــه
حمایــت از ســرمایه گــذاری
امســال بــا برنامــه ریــزی
و تــاش بیــش از پیــش
امنیــت ســرمایهگذاری و
اقتصــادی را در چهارچــوب
قانــون برقــرار خواهیــم کــرد

اجماع و اشتراک فکری مدیران الزمه
رونق تولیدات داخلی است

رئیس کل دادگستری استان گیالن با اشاره به
اینکه رهبر انقالب امسال را به عنوان سال «رونق
تولید» نامگذاری کرده اند تصریح کرد :تمامی
مسئوالن و مدیران کشور باید با اجماع و اشتراک
فکری و با اتحاد و همدلی و صمیمیت بیش از
پیش در حمایت از تولید و اشتغال گام بردارند.
احمد سیاوش پور با اشاره به اینکه رهبر انقالب
امسال را به عنوان «رونق تولید» نامگذاری
کردهاند ،گفت :دادستانها در همه شهرستانها
موظف هستند تا ضمن نظارت و پیگیری دقیق
امور ،امنیت سرمایه گذاران را در تمامی ابعاد
تامین کنند.
وی با بیان اینکه کشورمان امروز در یک میدان
نبرد همه جانبه به سر میبرد اظهار داشت :دستگاه
قضایی با تمام توان و ظرفیت خود در کمک به
رونق تولیدات داخلی و نیل به خودکفایی و قطع
وابستگی به خارج تالش خواهدکرد.
رئیس شورای قضایی استان گیالن تامین امنیت
سرمایه گذاری را مهمترین دغدغه تولیدکنندگان
دانست و گفت :اگر نگرش مسئوالن نسبت به
مقوله تولید و سرمایهگذاری بسته و محدود باشد
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جلوگیری از اطاله دادرسی تدابیر الزم به منظور
تسریع در رسیدگی به دعاوی این قبیل پروندهها
اتخاذ شده است که به همین منظور شعب ویژه
رسیدگی به پروندههای مهم اقتصادی در دادگستری
بوشهر وجود دارد تا در اسرع وقت به اینگونه پروندهها
رسیدگی شود.
جمادی با اشاره به احتکارکنندگان کاال در بازار با
سوءاستفاده از شرایط موجود و هشدار به این افراد
گفت :دستگاه قضایی استان با افرادی که اختفا و
احتکار کاال را انجام میدهند برخورد جدی و قاطع
میکند و با کسی هم تعارف ندارد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد :با برهم
زنندگان نظم اقتصادی از جمله محتکران و اخالل
گران نظام اقتصادی با تعیین شعب تخصصی که در
استان ایجاد شده ضمن رسیدگی به پروندههای این
قبیل افراد ،بدون هیچگونه مماشات و تسامحی با
قاطعیت و جدیت تمام برخورد میشود.
جمادی در پایان گفت :مردم به حق از ما توقعاتی
دارند که در این مسیر و با هدف افزایش رضایتمندی
آنان باید تالش کرد ،زیرا با احقاق حق و اجرای
عدالت میتوانیم جلب اعتماد عمومی را همراه داشته
باشیم.

»

رئیس کل دادگستری استان گیالن:
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سرمایهگذاران رغبت و تمایلی به ورود در این
عرصه نخواهند داشت.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه و دستگاههای
اجرایی از افراد توانمند و عالقهمند به توسعه
کشور که دارای ظرفیت سرمایه گذاری و سالمت
کاری باشند حمایت میکند گفت :سازمانهای
نظارتی و قضایی در استان گیالن نیز با نگرش
حمایت از واحدهای تولیدی در هموار کردن
مسیر سرمایه گذاری در استان از هیچ کوششی
دریغ نخواهند کرد.

»

دادستان عمومی و انقالب قزوین:

حمایت از تولید بهترین راه مقابله با
تحریم است

دادستان عمومی و انقالب قزوین با اعالم آمادگی
دستگاه قضایی این استان در راستای تحقق
شعار «رونق تولید» گفت :امیدواریم در صورت
تشکیل پرونده و صدور حکم مربوط به بنگاههای
تولیدی ،اجرای حکم به هیچ وجه به تعطیلی
واحد و بیکارشدن کارگران منجر نشود.
محمد قاسمی با اعالم آمادگی دستگاه قضایی
این استان در راستای تحقق شعار «رونق تولید»
گفت :از سالهای گذشته تاکنون شعارهای

سال به عنوان راهبردی مهم برای برنامه پیش
روی کشور با محوریت اقتصاد و تولید بوده که
این حمایت از چرخه اقتصادی کشور یکی از
موضوعات مهم بشمار میآید و امسال نیز که
شعار سال «رونق تولید» از سوی رهبر فرزانه
انقالب انتخاب شده است باید توجه ویژهای به
تولیدکنندگان داشته باشیم و البته در سنوات
گذشته نیز اقدامات خوبی در این حوزه انجام
شده است.
دادستان مرکز استان قزوین تاکید کرد :کشور ما
با جنگ اقتصادی دشمن و تحریمهای ناعادالنه
روبرو است و بدخواهان نظام اسالمی از همه توان
خود برای ضربه زدن به چرخه تولید کشور و
در نتیجه ناکارآمد جلوه دادن نظام استفاده می
کنند که میطلبد سیستم قضایی ورود جدی
تری به این عرصه داشته باشد.
قاسمی در ادامه خاطرنشان کرد :حمایت از
تولید باعث حفظ استقالل کشور خواهد شد و
این بهترین راه مقابله با تحریم ها و توطئههای
دشمنان است و همانطور که مقام معظم رهبری
فرمودند اگر تمرکزمان بر استفاده از ظرفیتها و
توان داخلی باشد و چشم امید به خارج از مرزها
نداشته باشیم ،بدون شک دشمنان این نظام و
انقالب را به زانو درخواهیم آورد.
وی تصریح کرد :طی چهل سال گذشته ،دشمنان
قسم خورده نظام دریافتهاند که توان جنگ
سخت با ایران اسالمی را ندارند ،لذا برای رسیدن
به اهداف شوم و پلید خود جنگ اقتصادی را
به راه انداختهاند و در چنین شرایطی ،بهترین
سالح ما در مقابله با این جنگ تقویت و حمایت
از تولید است.
وی افزود :شعار رونق تولید توسط مقام معظم
رهبری هوشمندانه انتخاب شده است که همه
دستگاههای حاکمیتی ،اجرایی و مردم باید به

الزم صورتگیرد.
قاسمی اظهار داشت :از سوی رئیس کل
دادگستری استان قزوین به منظور جلوگیری از
اختالل در روند فعالیتهای اقتصادی ،بر فرآیند
تحقیقات مقدماتی پروندههای اقتصادی به جهت
پیشگیری از صدور نامتناسب قرارهای تامینی و
قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه
گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه
و جلوگیری از فعالیت بخشهای خدماتی یا
تولیدی ،از طریق رؤسا و دادستانها دستورالعمل
جامعی صادر شده و نظارت بر اجرای آن در
دستور کار قرار دارد.
وی تاکید کرد :مطالبات قانونی بخش تولید و
صنعت و همچنین بانکها از این بخش ،باید
با جدیت پیگیری شود ضمن اینکه از تمام
ظرفیتهای قانونی برای حمایت قضایی از
فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی در امر تولید
به منظور تسریع در رسیدگی به مشکالت آنها
استفاده گردد و البته حمایت از بخش تولید در
سال جاری از اولویتهای دستگاه قضایی استان
است.
قاسمی خاطرنشان کرد :متأسفانه یکی از آفاتی
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میزان سهم خود نقش آفرینی کنند.
دادستان عمومی و انقالب قزوین بیان داشت:
دستگاه قضایی استان با همه توان خود و بلکه
مضاعف نسبت به گذشته در جهت تقویت و
حمایت همه جانبه از تولید گام برخواهد داشت
و با حمایتهای قضایی خود در جهت رفع موانع
تولید شرایط بهتری را برای فعالیت واحدهای
تولیدی فراهم خواهد کرد.
قاسمی تاکید کرد :در اجرای منویات مقام
معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب و تحقق
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی از
سوی معظم له و با توجه به دستورالعمل پیگیری
اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه
قضاییه ،در رابطه با رسیدگی به دعاوی مرتبط با
واحدهای تولیدی و توقیف دستگاههای کارخانهها
و مواد اولیه و ارجاع پروندهها به شعب تخصصی،
دادگستری استان قزوین در سال گذشته
مصوبات کاربردی در شورای مسئوالن و مدیران
قضایی استان ،ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری
استان ،شورای حفظ حقوق بیت المال و شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی داشته که این
اقدامات در سال جاری نیز با جدیت بیشتری
دنبال خواهد شد.
وی افزود :در همین راستا حسب بخشنامه سال
قبل رئیس کل دادگستری استان قزوین ،مقرر
شده در صورت تشکیل پرونده و صدور حکم
مربوط به بنگاههای تولیدی ،اجرای حکم به هیچ
وجه به تعطیلی واحد و بیکارشدن کارگران منجر
نشود.
دادستان مرکز استان قزوین یادآور شد :همچنین
مقرر شده قبل از ارجاع پروندههای مربوط به
واحدهای تولیدی به مراجع قضایی ،در راستای
حل و فصل از طریق مصالحه و سازش با ارجاع
پرونده به شورای حل اختالف و داوری ،اقدامات

»

قاســمی:حمایت از تولیــد
باعــث حفــظ اســتقالل کشــور
خواهــد شــد و همانطــور کــه
مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد
اگــر تمرکزمــان بــر اســتفاده
از ظرفیتهــا و تــوان داخلــی
باشــد بــدون شــک دشــمنان
ایــن نظــام و انقــاب را بــه زانــو
درخواهیــم آورد

27

28

که در این سالها شاهد آن بوده ایم برخورد شعاری
با نامگذاری سالهاست که باید این اقدامات کنار
گذاشته شود و در عرصه عمل برای تحقق آن
بکوشیم که در این صورت شاهد اتفاقات خوبی
در بحث رونق تولید و معیشت مردم خواهیم بود.

»

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه:

ویژهنامه نقش قوه قضاییه در رونق تولید ملی

برنامهریزی متناسب با شعار امسال در
جهت حمایت از تولیدات داخلی انجام
شده است

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از برنامه
ریزی دستگاه قضایی این استان متناسب با شعار
سال جدید خبر داد و گفت :بهترین راهکار برای
بی اثر کردن تحریمها رونق دادن به تولیدات است
و ما هم در حد اختیارات خود به حمایت از تولیدات
داخلی ادامه خواهیم داد.
محمدرضا عدالتخواه گفت :ما در سال گذشته
کمیت ه ای را تحت عنوان کمیته حمایت از سرمایه
گذاری که در راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی
است تشکیل داده بودیم که قطعا امسال و در سال
رونق تولید این کمیته فعالیتهایش بیش از گذشته
خواهد بود.
وی گفت :یکی از مهمترین اقدامات ما در سال
گذشته که امسال نتایج آن بسیار مشهودتر خواهد
بود افتتاح مجتمع قضایی اقتصادی بود.

این مقام قضایی در رابطه با کارکرد این مجتمع
گفت :این مجتمع در بهمن ماه سال گذشته در
کرمانشاه افتتاح شده و هدف از ایجاد آن این است
که دعاوی و مشکالت فعاالن اقتصادی را به صورت
ویژه ،تخصصی و البته سریع رسیدگی کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خاطرنشان
کرد :در این مرکز ،دادرسی به شیوه تخصصی
در زمینه تجاری و در کمترین زمان ممکن و به
بهترین شکل مبتنی بر رویههای تجاری از سوی
قوه قضاییه ارائه میشود .البته استان کرمانشاه یک
استان صنعتی نیست و در این زمینه توسعههای
الزم را نداشته و بیشتر فعالیت تولیدی آن در
زمینههای کشاورزی و دامداری است.
وی افزود :بهترین راهکاری را که میتوانیم برای
مقابله با تحریمها به کار ببندیم بحث رونق تولید
است .البته حمایت مردم از تولیدات داخلی هم
بسیار مهم و موثر است.
عدالتخواه گفت :ما در دستگاه قضایی استان در
راستای تحقق شعار امسال برنامهریزی خواهیم
داشت تا بتوانیم بیش از گذشته به رونق تولید
کمک کنیم.

»

عدالتخــواه :در مجتمــع
قضایــی اقتصــادی کــه بــه
تازگــی در اســتان افتتــاح
شــده اســت ،دادرســی بــه
شــیوه تخصصــی در زمینــه
تجــاری و در کمتریــن
زمــان ممکــن و مبتنــی بــر
رویههــای تجــاری ارائــه
میشــود

»

رئیس کل دادگستری استان یزد:

رونق تولید نیازمند همت مضاعف و
حمایت همه جانبه مسئوالن است
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رئیس کل دادگستری استان یزد گفت :رهبر
معظم انقالب با هوشمندی و درایت ،گذر کشور
از تنگناهای سخت اقتصادی را رونق تولید
میدانند که باید این امر مهم در اولویت کار و
برنامه ریزی همه مسئولین قرار گیرد.
محمدرضا حبیبی اظهار داشت :دستگاه تقنینی
و قوه مقننه باید در زمینه حذف قوانین زائد و
دست و پاگیر اقدام نماید و قوانین حمایتی در
این موضوع وضع نماید.
این مقام قضایی ،حذف بروکراسی اضافی،
سهولت کار و بسترسازی مناسب را از جمله
وظایف دستگاه اجرایی برشمرد و بیان داشت:
باید مسیر تولید و انجام امور اقتصادی ،سرمایه
گذاری و اشتغال زایی را هموار و تسهیل کرد تا
تولید رونق بگیرد.
وی حمایت از سرمایه گذاری صحیح را وظیفه
قوه قضاییه دانست و تصریح کرد :در استان
یزد ،ستاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی،
حمایت از تولید سالم و سرمایه گذاری قانونی و
مشروع را در دستور کار دارد.

حبیبی گفت :رونق تولید نباید تنها در قالب
بخشنامه و صورت جلسه باقی بماند بلکه باید با
یک اجماع ملی ،جنبه اجرایی و عملیاتی بگیرد.
وی اظهار داشت :برای اجرایی شدن منویات مقام
معظم رهبری و تأکیدات معظم له در مسئله
تولید و رونق آن در کشور ،باید یک کار جهادی
و حرکت انقالبی بین مردم و به ویژه مدیران و
مسئوالن شکل بگیرد تا این امر مهم محقق شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد ،تصریح کرد:
رونق تولید ،نیازمند حرکت و عزم همه آحاد
جامعه و مسئوالن است تا هر یک در زمینههای
مختلف بسترهای تولید را هموار و برای رونق آن
تالش نمایند.
حبیبی به نقش دستگاه قضایی در مسئله رونق
تولید اشاره کرد و بیان داشت :از سنوات گذشته
ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در
استان تشکیل و جلسات خوبی برگزار شده است
که در سال جاری باید با تقویت این ستاد نقش
محوری و حمایتی دستگاه قضایی در حمایت
قانونی از سرمایهگذاری ایفا و با توان و قدرت
بیشتر در این زمینه کار شود.
وی بیان داشت :بحث فساد و سوء استفاده از
منابع ملی و دولتی در جای خود با جدیت و
قاطعیت دنبال میشود ،اما در جاهایی که افرادی
در زمینه سرمایهگذاری ،تولید و اشتغال زایی
فعال هستند و نقش آنها در این موضوع مشخص
است باید از تنگ نظری و برخی امور دست و
پاگیر گذشت و شرایط را تسهیل کرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد:
دستگاه قضایی هرگز در مقابل فساد و سوء
استفاده کوتاه نخواهد آمد ،اما نقش خود را
در حمایت قانونی از سرمایه گذاری و ایجاد
فرصتهای مناسب جهت ساماندهی شرایط
تولید کنندگان ایفا میکند.
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رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی:
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رئیس کل دادگستری استان لرستان:
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اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
بهترین راه حل رونق تولید است

تولیدات داخلی و رونق تولید میتواند
مشکالت ناشی از تحریم را رفع کند

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی
گفت :توجه به تولید و اجرای سیاستهای اقتصاد
مقاومتی ،بهترین راه حل برون رفت از چالشهای
مبتالبه کشور است.
حجت االسالم والمسلمین جعفری از مدیران قضایی
خواست در سال جدید شعار «رونق تولید» را همواره
در اولویت و دستور کار خود قرار دهند و با استفاده
از تمامی ظرفیتها و بسیج امکانات و همچنین
اعمال مدیریت دقیق و نظارتهای مؤثر و راهگشا
بیش از پیش در عرصههای میدانی حضور مفید و
مؤثر داشته باشند.
وی با اشاره به نقش و جایگاه مدیران دستگاه قضایی
بر ضرورت جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و
کمک به اشتغال مولد و پایدار و کمک به رونق تولید
با برنامه ریزی دقیق و هدفمند تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به
نامگذاری امسال به نام سال "رونق تولید" گفت:
توجه به تولیدات داخلی و رونق تولید میتواند
در شرایط امروز جامعه بسیاری از مشکالت و
معضالت ناشی از تحریم را رفع کند.
جعفر بدری بیان داشت :پژوهشگران ،فرهیختگان
و صاحب نظران باید در حوزه رفع موانع تولید و
چگونگی افزایش رونق تولیدات داخلی در کشور
هم افزایی و برنامه ریزی علمی داشته باشند.
وی افزود :شفافیت یکی از محورهایی است
که باید به آن توجه ویژه کرد چرا که سیستم
های اطالعاتی شفاف جلوی رانت های نهفته
را میگیرد و نقش محوری بانک های دولتی
و خصوصی در چرخش هدفمند رونق تولید
صدچندان است.
رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد:
تولید باید در همه ارکان تبدیل به اولویت شود؛
نمی شود تزریق نقدینگی در کشور باشد ولی در
آن تولید اولویت اول نباشد و بعد انتظار رونق
تولید داشت .وی افزود :ابالغیه و دستورالعمل
اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب
در شرایط امروز جامعه بسیاری از مشکالت و
معضالت ناشی از تحریم را رفع میکند.

»

بدری :تولید باید در همه
ارکان تبدیل به اولویت شود؛
نمی شود تزریق نقدینگی در
کشور باشد ولی در آن تولید
اولویت اول نباشد و بعد انتظار
رونق تولید داشت.
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