
درحالی که کشــور مشکالت فراوان و اساســی دارد، کرونا 
گریبان مردم را گرفته و بــه خاطر تصمیم گیری های غلط 
برخی از مســئوالن به گرفتاری های متعدد دچار شــده اند، 
معلوم نیســت چرا برخی همچنان اصرار دارند تا با حاشیه 
ســازی های بی مورد، افکار عمومی را از مسائل اصلی کشور 
منحرف ســازند و فضای جامعه را ملتهب کرده و ارزشهای 

انقالبی و اسالمی را زیر سوال ببرند؟ 
این ســوال به تصمیم گیری هایی که اخیرا ً در مورد تغییر 
نام خیابانی در تهران از ســوی مســئولین صورت گرفته باز 
می گردد. ماجرا از این قرار است که  خبرگزاری ها سه شنبه 
هفته گذشته از تغییر نام  خیابان فالمک در منطقه دو تهران 
به نام »محمدرضا شــجریان«، استاد آواز و موسیقی سنتی 
ایران، تغییر یافته بود به نام شــهید فخری زاده دانشــمند 
هســته ای ترور شده به دست عوامل رژیم صهیونیستی خبر 
دادند.  گویــا گروهی با حضور در خیابان فالمک، تابلویی را 
که به نام مرحوم محمد رضا شــجریان نصب شده بود پایین 
کشــیدند و تابلوی دیگری با نام خیابان »شــهید هسته ای؛ 

محسن فخری زاده« نصب کردند.
رســانه های معاند در این زمینه با اشــاره به تصویب تغییر 
نامگذاری معابر و اماکن عمومی در جلسه شورای شهر تهران 
اعالم کردند: این افــراد در اعتراض به نامگذاری خیابانی به 
اســم محمدرضا شــجریان تجمع و وی را »خواننده فتنه« 

خواندند.
از ســوی دیگر نامه ای به امضای محســن هاشــمی رئیس 

شــورای شهر تهران منتشر شده است که بر اساس آنان وی 
از پیروز حناچی، شهردار تهران خواسته بود مصوبه شورا، در 
خصوص تغییر نام خیابانی به نام محمدرضا شــجریان را به 
اجرا در نیاورد. این اقدام  با واکنش مردم در شــبکه مجازی 
روبرو شــد. مردم بر این عقیده بودند که شــجریان هنرمند 
کشــورمان جایگاه ارزشمند خود را در کشور دارد و بایستی 
تکریم شود. از ســوی دیگر اقدام به تغییر نام خیابان به نام 
شهید فخری زاده رفتاری شایســته جایگاه ایشان نیست و 
جایگاه او باالتر و واالتر از این اســت که با اینگونه رفتارها از 
سوی برخی، خدشه دار شود. در عین حال سوال این بود که 
آیا رفتارها موجب زیر سوال بردن فرهنگ اسالمی و انقالبی 
کشور و نظام نمی شــود و در عین حال امنیت جامعه را در 
شــرایطی که کشــور نیاز به اتحاد، همدلی و حل مشکالت 

اقتصادی دارد برهم نمی زند؟ 
 دلگیر شدن خانواده شهید فخری زاده 

این درحالی اســت که خانواده شهید محســن فخری زاده 
در بیانیــه ای اعالم کرده اند که با تغییر نــام تابلوی خیابان 
محمدرضا شجریان به »شهید محسن فخری زاده« در شمال 
شهر تهران »بدون هماهنگی با مسئوالن« مخالف هستند. در 
این بیانیه تاکید شده بود که شهید فخری زاده خود به هنر و 
موسیقی اصیل ایرانی عالقه مند بود و »هرگونه تغییر در نام ها 
و نمادهای این عرصه« به گفته خانواده او »دور از اندیشــه و 

سیره« این شهید بزرگوار بوده است.
خانواده معزز این شــهید گرانقدر با اشــاره به اینکه شورای 
شهر قباًل خیابانی را به نام »شــهید فخری زاده« نامگذاری 
کرده است، تاکید کردند: »هرگونه تغییر در نام ها و عناوین 

معابر و خیابان ها باید از طریق مراجع رســمی صورت گیرد 
و اقداماتی خارج از رویه های جاری، شایســته و به مصلحت 
نمی باشد.« در این اطالعیه تصریح شده است که روش این 
شهید  »زدودن زنگارهای جهل و تعصب« بوده و کارهایش 

نباید با اقدامات وحدت شکن و تفرقه انگیز خدشه دار شود.
از سوی دیگر علی اعطا، ســخنگوی شورای شهر تهران در 
رشته توییتی با اشاره به حواشی پیش آمده در خصوص تابلو 
خیابان استاد شجریان و پیش کشیدن نام پدر شهید احمدی 
روشــن در این زمینه نوشت: خود من فرزند شهید هستم و 
می توانم احساســات و عواطف پدر  شهید احمدی روشن را 
درک کنم؛ گالیه از آنان اســت که با تحریک احساسات پدر 
داغدیده این شهید عزیز، دوقطبی »شهدا-شجریان« ایجاد 

کرده اند. 
 چه کسی مسئول است؟ 

 در این میان عیســی فرهادی فرمانــدار تهران درباره تغییر 
تابلوی خیابان شجریان گفت: »شــورا هیچ مصوبه ای برای 
اینکه خیابانی به اســم شجریان باشد، برای ما ارسال نکرده 
و تــا مصوبه ای نیاید و ما آن را تاییــد و اعالم نکنیم، اقدام 
در این زمینه قانونی نیســت. شهرداری خالف قانون تابلو را 
نصب کرده و نامگذاری هیچ خیابانی به نام شجریان قانونی 
نیست.« وی در واکنش به این اقدام افزود: »اگر تابلویی نصب 
شده باشد و کســی آن را تغییر دهد، باز هم اقدامی خالف 
قانون انجام شده اســت. خالف اول را شهرداری انجام داده 
اســت و خالف دوم را کســی که آن را کنده است، مرتکب 
شده است.«  از ســوی دیگر فرهاد نظری، عضو کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز در این باره گفت: 
شهردار تهران باالخره »پس از پی گیری های چندباره اعضای 
شورای شهر و نیز مطالبه مردم« مصوبه شورای شهر را برای 
اجرا ابالغ کرده است و بر همین اساس قرار شده بود خیابان 
فالمک به نام  شجریان، اســتاد موسیقی و آواز ایرانی ثبت 

شود.«
مجید فراهانی عضو شورای شهر در پاسخ به اینکه آیا شهردار 
تهران در جریان چنین اقدامی بوده اســت، به سیاست روز 
گفت: چنین رفتاری که از ســوی تعداد معدود انجام گرفت 
رفتاری خود ســرانه بود و دامن نهادهای کشور به خصوص 

نهادهای انقالبی از چنین روشهایی مبرا است. 
 نمایندگان مجلس چه گفتند؟

برای پاسخگویی به این سئواالت، سیاست روز به سراغ برخی 
از اعضای کمیســیون اجتماعی مجلس و نمایندگان شــهر 
تهران رفت و نظر آنان را جویا شد، اما متاسفانه علیرغم اینکه 
اکثــر نمایندگان این حوزه ها با انجــام چنین کاری مخالف 
بودنــد اما از مصاحبه امتناع کردنــد و آن را در ردیف بحث 

های حاشیه ای دانستند و پاسخگو نبودند. 
 سرمایه های اجتماعی متعدد 

مجید فراهانی عضو شــورای شــهر تهران در ایــن باره به 
سیاســت روز گفت: در کشور سرمایه های اجتماعی فراوانی 
با خواســتگاه های مختلف وجــود دارد و وحدت ملی، تبلور 
فرهنگی و اجتماعی کشــورمان به همین سرمایه اجتماعی 
در حوزه های مختلف وابسته اســت. وی افزود: هم شهدای 
گرانقدر و سمبل های آنان از جمله شهید فخری زاده، شهید 
حاج قاسم ســلیمانی و ... جزو سرمایه های بزرگ اجتماعی 
کشــورمان هســتند و هم نهادهای فرهنگــی و اجتماعی 
کشورمان مثل آقای شجریان که محبوبیت و جایگاه ویژه ای 
در موسیقی کشور دارد و این بزگوران در نظرسنجی ها میان 
جوانان در باالترین رتبه قرار دارند و در ردیف ســرمایه های 
اجتماعی و فرهنگی کشورمان قرار گرفته اند، بنابراین هریک 
از این سرمایه ها جایگاه ویژه خود دارند. فراهانی با بیان اینکه 
شورای شــهر تهران با توجه به این ویژگی، در رابطه با نماد 
گذاری و سمبل گذاری برای این سرمایه ها اقدامات مختلفی 
را در دســت اقدام قرار داده است، اظهار داشت: یکی از این 

اقدامات نامگذاری خیابانها به نام این عزیزان است. 
وی اضافه کرد: بالفاصله پس از شــهادت شــهید سلیمانی 
و شــهید فخری زاده، درســت بعد از اعالم شهادت این دو 
شــهید، دو خیابان مهم تهران به نام آنها نامگذاری شد و در 
مورد مرحوم شجریان نیز به دلیل محبوبیت این هنرمند در 

جامعه، چنین اقدامی صورت گرفت. 
 ایجاد تقابل مصنوعی میان سرمایه های اجتماعی 

مجید فراهانی عضو شــورای شــهر تهران در ایــن باره به 
سیاست روز گفت: واقعاً کسانی که در صدد هستند تا در بین 
ســرمایه های اجتماعی ایجاد تقابل کنند، متاسفانه خدمتی 
به یکپارچگی و تبلــور روح فرهنگی در جامعه نمی کنند و 
به نوعی موجب ایجاد انشــقاق فکری در جامعه می شــوند. 
وی افزود: این خدمت نیســت که شهدا را در مقابل دیگران  
یــا بالعکس قرار دهیم این کار نفعی برای کشــور ندارد. در 
کشــورهای مختلف به دنبال این هستند که از کوچکترین 
سرمایه اجتماعی در جهت رشد و بالندگی جامعه بهره ببرند 
و موجب کاهش آالم جامعه شوند، اما متأسفانه در کشور ما 
دغدغه برخی این اســت که چگونه سرمایه های اجتماعی را 
در برابر هم قرار دهند و ایجاد انشقاق و وحدت شکنی کنند. 
فراهانی بــا تاکید بر اینکه چنین رفتاری پذیرفته نیســت، 
تصریح کرد: هریک از این سرمایه های اجتماعی جایگاه ویژه 
خود را در میان مردم دارند و جامعه بالنده و متعالی جامعه ای 
است که همه این سرمایه ها را در جایگاه خودش مورد تکریم 
قرار دهد.  همچنین علی اعطا سخنگوی شورای شهر در این 
باره گفت: اسف بارتر از عمل فیزیکی مخدوش کردن تابلوی  
شجریان، کار کسانی است که به چنین تقابل های دوتایی و 
دوقطبی سازی ها دامن می زنند و عواطف و احساسات برخی 
را تحریک می کنند و شــکاف های اجتماعی جعل می کنند. 

وی افزود: کدام ارزش به اندازه نام و یاد شــهدا،  مورد وفاق 
همه ایرانیان اســت؟ و نیز کدام هنرمند محبوبیتی همچون 
شــجریان در میان ایرانیان دارد؟ دوگانه شهدا یا شجریان، 
دوگانه ای غیر واقعی و جعلی اســت. به عنوان نماینده همه 
مردم تهران در شــورا، درخواســت دارم ضمن پایبندی به 
مصوبه شــورا و احترام به اقدام  شهرداری بر مبنای تصمیم 

شورا، به تقابل ها و دوقطبی ها دامن زده نشود.
 بهره گیری رسانه های معاند برای تخریب چهره نظام 
فراهانی عضو شــورای شــهر تهران با یادآوری اینکه چنین 
رفتارهایی موجب انحراف افکار عمومی از مســائل اصلی در 
جامعه و بر هم زننده نظم و امنیت عمومی است، به سیاست 
روز گفــت: امــروز در دنیا دغدغه های صاحبان رشــد، این 
است که کســانی قدر بینند و در صدر نشینند که در جمله 
دانشــمندان، قهرمانان، فرهیختگان، ترویج دهنده حرکت 
های دانش بنیان، سازنده واکسن کرونا و ... باشند و آالم جام 

جامعه را کاهش دهند.  
وی افزود: از ســوی دیگر تعــداد هنرمندان و صاحبان خرد 
و اندیشــه که می توانند با ابزارهای مختلف وحدت آفرینی 
داشته و یک نوع همبستگی و همراهی را در داخل جامعه به 
وجود آورند، افزایش دهند، بنابراین دغدغه کشورهای بزرگ 

دنیا چنین مواردی است که به آن  اشاره شد. 
عضو شــورای شــهر تهران با بیان اینکه نوع رفتار چند نفر 
که متاســفانه این کار را انجام دادند پذیرفته نیست، اظهار 
داشت: این رفتار عماًل باعث می شود کسانی که دلسوز کشور 
نیستند و عالقه ای به ایجاد ثبات و آرامش در کشور ندارند، 
وارد میدان شــده و این حرکت را مبنای ایجاد اختالفات و 

تنش های جدید در جا معه قرار دهند. 
وی خاطرنشــان کرد: این رفتار آنان با اهداف واالی انقالب 
اسالمی و اخالق اســالمی هم جهت نیست و آنچه بیش از 
هر چیز دیگری دل مردم ایران را می ســوزاند این است که 
شهدای مظلوم کشورمان مستمسک رفتار نابخردانه عده ای 
شوند. برای مظلومیت شهدا همین بس که از نام شهدا برای 
ایجاد تنش و اختالف در جامعه و بهانه دادن به دست دشمن 

استفاده شود 
 آدرس غلط به جامعه 

فراهانی با تاکید بر اینکه چنیــن رفتاری دادن آدرس غلط 
به جامعه است، به سیاست روز گفت: واقعاً مشکل و دغدغه 
اصلی  جامعه ما نامگــذاری خیابان و ایجاد چنین وضعیتی 
اســت؟  در حال حاضر مهمترین مســئله جامعه ما امنیت 
و ســالمت مردم در کشــورمان  مانند دیگر کشورها است. 
از ســوی دیگر رفع  مشــکالت اقتصادی از اهمیت ویژه ای 
برخودار است. وی افزود: باید جامعه را به سوی ثبات و امنیت 
پیش ببریم و این رفتارها به هیچ عنوان تامین کننده چنین 

اهدافی نیست. 

   شنبه  6 دی 1399  شماره 5485 

اذان ظهر: ۱۲:۰۶ اذان مغرب: ۱۷:۱۷ 
اذان صبح فردا: ۵:۴۱  طلوع آفتاب فردا: ۷:۱۳ اوقات شرعی به افق تهران

حدیث روز

www.siasatrooz.ir

mafi.katayoon@gmail.com

کتایون مافی

رسول اکرم )ص(: داناترین مردم کسی است که دانش 
دیگران را به دانش خود بیفزاید.

گزارش

نگاهی به برخی از حاشیه سازی های در تغییر نام یک خیابان در تهران 

حواسمان باشد

 صاحب  امتياز: علي  یوسف پور 
 مدیر مسئول: محمد پیرعلي

 سردبير: محمد صفري 
 دبير شورای سياست گذاری: حسن اختری 

  
 نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، 
کوچه بابک، پالک 16  تلفن: 6-88013870  نمابر: 88007575  

 کدپستي: 1438634871  شاپا: 3947 - 2008 
 سازمان آگهي ها: 88006688 

 چاپ: کارگر 66817316 

@siasatrooz

 آگهی مناقصه عمومی

خرمی - سرپرست شهرداری

ت اول
نوب

به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد مناقصه عملیات اجرایی جوی و جدول  شهرداری بندرامام خمینی )ره( 
پرسی معابر تعاونی شهرداری حجت 6 تا حجت 9 بلوار انصار و بلوار اروند و خیابان های پردیس و ... با برآورد اولیه 15/498/869/896 ریال را 
برگزار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط ، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به امور حقوقی و قراردادهای شهرداری 

مراجعه نمایند.  
1- موضوع مناقصه: عملیات اجرایی جوی و جداول پرسی در سطح شهر بندر امام خمینی )ره(

2- زمان دریافت اسناد مناقصه: تاریخ 99/10/13  لغایت 99/10/15
3- محل دریافت اسناد: 

بندرامام خمینی )ره( ، بلوار آیت اله طالقانی ، ساختمان مرکزی شهرداری ، امور حقوقی و قراردادها تلفن: 4 - 2222020 - 0615 
4- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: 

فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب فراگیر به شماره 1083057382 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی بنام شهرداری بندر امام خمینی 
)ره(

5- زمان تحویل پیشنهادها: روز یکشنبه 99/10/21 از ساعت 8 الی 14
6- محل برگزاری مناقصه: نشانی مندرج در ردیف 3

7- زمان بازگشایی پاکات:
روز چهارشنبه 99/10/21 توضیح اینکه به پیشنهادات فاقد امضاء - مشروط - مخدوش و یا اینکه بعد از موعد مقرر در بند 5 آگهی مناقصه 

واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- تضمین شرکت در مناقصه :

مبلغ 774/943/494 ریال که به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه شهرداری و یا واریز وجه نقد به حساب 0105424881000 بنام سپرده 
شهرداری بندرامام خمینی )ره( که میبایست در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکت ها تحویل مناقصه گذار گردد.

9- سایر اطالعات در اسناد مناقصه ارائه شده است.
10- امور اداری مالی شهرداری پاسخگوی سواالت تخصصی شما خواهد بود.

11- اعتبار مناقصه از محل بودجه سال جاری شهرداری بندرامام خمینی )ره( می باشد.

وزارت کشور 
استانداری خوزستان

شهرداری بندر امام خمینی )ره(

 دم خروس 2030 از بودجه 1400 بیرون زد
دیپلماسی 

اقتصادی مکمل 
وظایف دستگاه های 

مسئول است

دردسرهای ناتمام 
انگلیس برای جهان

بررسی مفهوم 
ناکارآمدی در

 تامين اجتماعی

صفحه 5

صفحه 6

چالش قانون گزارش های پژوهشی 
پژوهشکده شورای نگهبان را معرفی، 

نقد و بررسی 208 می کند: 

خطیب زاده در پاسخ به سیاست روز:  

صفحه 3

متفکر آزاد:

دست ما را در شرایط  FATF پذیرش
تحریم می بندد

2

آقای روحانی روز گذشته در سخنانی بر این مسئله 
تأکید کرد که ما »اصاًل در قانون اساسی نظارت بر 

کار دولت نداریم.«
چنین ســخنی برداشــت رئیس جمهور از قانون 
اساسی است که نشان از تفسیر او از قانون می دهد. 
یک نکته  دیگر که شخص رئیس جمهور در سخنان 
روز گذشــته خود به آن اشــاره کرد این است که 
گفت؛»قوای ســه گانــه فهم مشــترکی از قانون 
اساســی ندارند.« درباره موضوع اول باید گفت که 
در قانون اساســی وظایف همه قوا مشخص شده و 
هیچ شبهه ای در آن وجود ندارد. در قانون اساسیی 
اصل بر تفکیک و استقالل قوا بر اساس قانون است.
آیا یک قوه می تواند ســاز خود را بنوازد و توجهی 
به وظایف و اختیــارات دیگر قوا که در قانون برای 
آن تعیین شــده نداشته باشد؟ قطعاً چنین چیزی 
در قانون اساســی وجود ندارد و همه قوا باید فهم 
مشــترک از قانون اساسی داشــته باشند در غیر 
این صورت هر قوه، برداشــت و تفســیر خود را از 
قانون خواهد شــد و آنگاه کارها گره خواهد خورد 
و ســنگ روی سنگ بند نخواهد شد. این که آقای 
روحانی برای مجلس شورای اسالمی جایگاه نظارتی 
نمی بیند، برگرفته از همان فهم نامشــترکی است 
که ایشان در سخنان خود به آن اشاره کرده است. 
رئیس جمهور برداشــت و تفســیر خود را از قانون 
اساســی در این می بیند که مجلس حق نظارت بر 
کار دولت را ندارد.آیا وظیفه مجلس شورای اسالمی 
تنها تصویب و وضع قانون است و نباید هیچ نظارتی 

بر حسن اجرای آن داشته باشد؟
مواضع و سخنان روحانی در باره اختیارات و وظایف 
مجلس شــورای اســالمی از آنجا شدت گرفت که 
مجلــس قانونی را تصویب کرد و به تأیید شــورای 
نگهبان و شــورای عالی امیت ملی نیز رســید که 
دولت را موظف بــه اجرای قانون راهبردی مجلس 

برای لغو تحریم ها کرده است.
در این قانون حتی بندی برای مجازات اجرا نکردن 
این قانون گنجانده شده که به دولت باز می گردد. اما 
در بحث کلی، آیا مجلس شورای اسالمی در قانون 
اساسی اختیار نظارت بر دولت را دارد یا نه؟ مجلس 
شورای اسالمی به منظور تحقق امر نظارت ۱۴ ابزار 
در اختیار دارد. ۱- تذکر  2- ســوال 3- استیضاح 
۴- تحقیــق و تفحــص 5- رأی اعتماد 6- نظارت 
بر اســاس آیین نامه داخلی مجلس 7- کمیسیون 
اصل ۹۰ قانون اساسی 8- نظارت دیوان محاسبات 
۹- نظارت رئیس مجلس بر مقــررات دولت ۱۰- 
نمایندگان ناظر در شوراهای اجرایی ۱۱- دریافت 
گــزارش از نهادهــای دولتــی ۱2- نظارت خاص 
کمیســیون های تخصصی ۱3- ایجاد کمیسیون 
ویژه به منظور نظــارت ۱۴- تصویب برخی موارد 
اجرایی خاص و مهم با وجود این ابزارها که همگی 
قانونی است، آیا می توان ادعا کرد که مجلس وظیفه 
نظارت بر کار دولت را ندارد؟ رئیس جمهور، دولت را 
مجری قانون اساسی می داند که البته درست است و 
در قانون اساسی به آن تأکید شده است، اما دولت 
و یا هر دولتی که بر سر کار است، قانون اساسی را 
تاکنون مو به مو اجرا کرده اســت؟ یک نمونه تر و 
تــازه برای مثال بازگو می کنیم. دولت بدون آن که 
از مجلس شورای اسالمی اجازه بگیرد، سند 2۰3۰ 
را اضمــا و اجرای آن را از ســال ها پیش آغاز کرده 
است، در حالی که بر اســاس قانون اساسی دولت 
باید و موظف است که چنین قراردادهای بین المللی 
را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسالمی 
بدهد و در صورت تصویب مجلس و تأیید شــورای 
نگهبان، دولت می تواند آن را اجرا کند.اما در ســند 
2۰3۰ چنین روندی طی نشــده است. حتی رهبر 
معظم انقالب نیز نسبت به اجرای سند 2۰3۰ انتقاد 
کرده و خاهان قطع اجــرای آن در نظام آموزش و 
پرورش کشور شدند. روز گذشته نمایندگان مجلس 
از ردیف بودجه برای اجرای ســند 2۰3۰ در الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ خبر دادند که نشان دهنده عزم دولت 
برای اجرای آن اســت.آیا چنین رفتاری از ســوی 

دولت تدبیر و امید مغایر قانون اساسی است یانه؟
اگر رئیس جمهور اعتقــاد دارد که در قانون بحث 
نظارت بر دولت ذکر نشده پس وجود نهادهای دیگر 

همچون مجلس شورای اسالمی برای چیست؟

چه کسی قانون را شخصی 
تفسیر می کند؟

ادامه صفحه 2

ــر ــبـ خـ

روحانی: 

ما اصالً در قانون اساسی نظارت بر 
کار دولت نداریم
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سرمقاله

صفحه 8

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

روحانی: 

دولت در راستای تأکید رهبر انقالب درباره حمایت هایی 
نظیر آب و برق رایگان اقداماتی داشته است

رئیس جمهور گفت: درباره موارد تاکید مقام معظم رهبری در جهت حمایت از اقشار کم درآمد، نظیر 
رایگان شدن آب، برق و گاز برای اقشار ضعیف جامعه، دولت اقداماتی را انجام داده که می تواند عالوه 

بر کمک به اقشار ضعیف جامعه به اصالح الگوی مصرف در کشور بینجامد.
پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا روز )دوشنبه ۱ دی ماه( به ریاست 
رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه چگونگی اجرایی شدن رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری به 
شورا درخصوص راهکارهای رفع مشکالت اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، دبیرخانه شورا نیز 
گزارشی از ابالغ محورهای ۱۴ گانه بیانات و دستورات رهبر معظم انقالب به دستگاه های اجرایی مرتبط 
توسط ریاست محترم جمهور ارائه کرد. در این نشست، حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور با 
اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حضور رهبر معظم انقالب و دیدگاه های 
مطرح شــده از ســوی مقام رهبری در این دیدار، گفت: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ظرفیت 
ارزشمندی است که بر حسب رهنمودهای مقام معظم رهبری می تواند طرح های مؤثر در اقتصاد کشور 
که با همکاری بدنه کارشناسی کشور و متخصصان به ویژه با بهره گیری از مساعی و کمکهای سایر قوا 

تهیه شده است تصویب و موانع را از سر راه دستگاههای مرتبط کشور بردارد.
روحانی افزود: درخصوص موارد تاکید مقام معظم رهبری در جهت حمایت از اقشــار کم درآمد، نظیر 
رایگان شدن آب، برق و گاز برای اقشار ضعیف جامعه، دولت اقداماتی را انجام داده که می تواند عالوه 

بر کمک به اقشار ضعیف جامعه به اصالح الگوی مصرف در کشور بینجامد.
وی ادامه داد: در مورد بخش های دیگر نیز راهکار اجرایی همه موارد در دســتور کار جلســه شــورای 
هماهنگی قرار می گیرد. روحانی در ادامه با تاکید بر موضوع امنیت سرمایه گذاری در کشور و تشویق 
و افزایش امید و اعتماد ســرمایه گذاران و ضرورت رفع موانع ســرمایه گذاری، گفت: عمده ترین راه 
نجات اقتصاد کشور افزایش امید و تقویت اعتماد در میان فعاالن اقتصادی است و با اصالح رفتاری و 
ساختاری باید سرمایه گذاری را رونق ببخشیم. رئیس جمهور افزود: همه ما موظف به حمایت و تامین 
امنیت سرمایه گذاران هستیم و ضروری است که طرح مدونی در این زمینه تدوین و پیاده شود و همه 
قوا کمک کنند تا ســرمایه گذاران داخلی ســرمایه خود را در داخل کشور فعال کنند. روحانی با بیان 
اینکه در زمینه ارتقا و امنیت ســرمایه گذاری، دولت به تنهایی نمی تواند همه شرایط را فراهم کند و 
نیاز به مساعدت و همکاری سایر قوا دارد، افزود: ضروری است که روسای قوای سه گانه برای رسیدن 
به تفسیر واحد از مسائل با یکدیگر همراهی و رایزنی های نزدیک تر داشته باشند. رئیس قوه قضائیه 
نیز طی ســخنانی در این جلسه با اشاره به اقدام مثبت رئیس جمهور در ابالغ دستورات مقام رهبری 
به دستگاه های اجرایی کشور، ایجاد ساز و کار کارشناسی فراگیرتر در بررسی های مقدماتی تصمیمات 
شــورای هماهنگی سران قوا با مســاعی و مشارکت دیگر قوا را مورد اشــاره قرار داد. حجت االسالم 
ســید ابراهیم رئیسی، در ادامه افزود: ایجاد سازوکاری برای پیگیری چگونگی اجرای مصوبات شورای 
هماهنگی ســران قوا می تواند در سرعت و تأثیر تصمیمات براساس محورهایی که مقام معظم رهبری 
دستور فرموده اند، مؤثر باشد. رئیس قوه قضائیه همچنین درخصوص موضوع واگذاری ها و تأثیر آن در 
ایجاد رونق تولید و فضای اقتصادی کشور، گفت: با اصالح ساختار واگذاری ها می توانیم امیدوار باشیم 
که با طی شدن روند قانونی این فرایندها، اعتماد سازی مؤثری درمیان صاحبان سرمایه و عالقمندان به 
تولید ایجاد کنند. حجت االسالم رئیسی افزود: در واگذاری هایی که ساز و کار دقیق واگذاری و نظارت 
بر آنها رعایت شــده و فرایند قانونی را طی کرده اند، نتایج مثبتی را در کیفیت تولید و رونق آن شاهد 
هستیم. رئیس مجلس شورای اسالمی نیز طی سخنانی در این جلسه، گفت: مقام معظم رهبری همواره 
تاکید بر هماهنگی ســران قوا داشته اند و این بر دوش همه ما است و ما موظف هستیم با همکاری و 
همدلی کارها را پیش ببریم. محمدباقر قالیباف افزود: نمونه بارز این همکاری، کمک های حمایتی برای 
مردم است که با همکاری دولت و مجلس به سرانجام رسید و حاصل هماهنگی میان سران قوه مجریه 
و مقننه بوده است. قالیباف افزود: مطالبی که مقام معظم رهبری گفته اند تکلیف و وظیفه است و این 
جلسات باید سازوکارهای عملی تحقق آن را فراهم کند. رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در 
شرایط سخت امروز همه وظیفه داریم به دولت کمک کنیم و همه باید تالش کنیم که امور کشور پیش 
برود، افزود: شــورای عالی اقتصادی سران قوا جایگاه ویژه ای در رفع موانع و حل مشکالت و معضالت 
اقتصادی کشور دارد و می تواند با اتخاذ تصمیمات مؤثر که با همفکری و هماهنگی قوای کشور انجام 

می گیرد به بهبود روند امور کمک کند.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری
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صفحه 2

شرایط امروز 
کشور حاصل 

بی نظارتی است

نقدی بر سخنان رئیس جمهور در خصوص بازنگری در 
قانون اساسی و انتقاد از نظارت مجلس  

کرونای انگلیسی، اتحادیه اروپا را به 
جلسه اضطراری کشاند


