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حاال کــه قانون، محدودیتــی برای فعالیتهــای انتخاباتی 
ســلبریتی ها تعیین نکرده؛ باید به ســراغ عــرف، اخالق، 

فرهنگ و نخبگان رفت؛ واقعاً راه چاره چیست؟
برای برگــزاری یک انتخابات عاقالنــه و مدبرانه و انتخاب 
شخصی بر اساس تحلیل ها، لزوم ممنوعیت و برخورد جدی 
حتی در حد اشاره به یک کاندیدای ریاست جمهوری توسط 
سلبریتی ها وجود دارد، باید برخورد قاطع شود چنانچه که 
بازدارنده باشد و هیچ سلبریتی جرأت تخلف نداشته باشد و 

اذهان مردم را با بازیگری و موسیقی فریب ندهند.
 آیا محدودیت قانونی سلبریتی ها در انتخابات ممکن 

است؟
پیگیری این مطالبه از دو جهت قابل تشریح است اول وجه 
قانونی چنین محدودیتی است که قاعدتاً نه تنها به صورت 
عرفی با اصول آزادی های فردی و اجتماعی در تضاد است، 
بلکه قوانین فعلــی تبلیغات انتخاباتی هم بر آن صحه نمی 
گذارد. همچنین در اصــالح قانون انتخابات که در مجلس 
دنبال می شــود نیــز این محدودیت در نظر گرفته نشــده 
است اما وجه دوم آســیب هایی است که ورود سلبریتی ها 
در ســال های گذشــته به انتخابات برای کشور و مردم به 
همراه داشته است؛ سلبریتی هایی که تمام قد برای هدایت 
جامعه به یکسو وارد میدان شدند اما پای انتخاب خود هم 

نایستادند.

در قوانین کنونی جمهوری اسالمی ایران منابعی که بتوان از 
آنها چارچوبی حقوقی برای تبلیغات انتخاباتی ترسیم کرد، 
مواد ۶۲ تا ۷۷ فصل ششم قانون انتخابات ریاست جمهوری 
است. دستورالعمل تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری که 
به نوعی قانون انتخابات را تشــریح می کند و بخش هایی از 
آیین نامه اجرایی قانون انتخابات ریاســت جمهوری است، 
چهار قاعده را برای تبلیغات در نظر می گیرد که عبارتند از؛ 
ایجاد فضای مناســب برای نامزدها و احزاب آنها در جهت 
معرفی خود و برنامه هایشــان، برابری نسبی در برخورداری 
از امکانات تبلیغی و ایجاد فرصتهای برابر به وســیله دولت، 
پرهیز از تضییع حقوق شــهروندان اعم از نامزدها و یا رأی 
دهندگان عــادی در اثر فعالیتهای تبلیغاتی و جلوگیری از 
اســراف و تبذیر و ممانعت از ایجاد زمینه وابستگی نامزدها 
و احزاب بــه باندهای ذی نفوذ مالی یا قدرت های خارجی. 
بنابراین قانون درباره حمایت اشخاص و گروه ها از نامزدهای 
انتخاباتی، محدودیت و ممنوعیتی ندارد و در فقدان احزاب 
قوی و محبوب و نظام حزبی مسئولیتی هم بر عهده حامی 
یــک کاندیدای خاص بعد از انتخابــات وجود ندارد؛ یعنی 
قانوناً مســئولیت این انتخاب و تبلیغ برای انتخاب بر عهده 

کسی نیست.
چرا سلبریتی ها تا ۱۴۰۰ با روحانی نماندند؟

حاال کــه قانون، محدودیتــی برای فعالیتهــای انتخاباتی 

سلبریتی ها تعیین نکرده؛ باید به سراغ عرف، اخالق، فرهنگ 
و نخبگان رفت؛ واقعاً راه چاره چیســت؟ سلبریتی هایی که 
برای مثال انتخابات ریاســت جمهوری ۹۶ با هشــتگ »تا 
۱۴۰۰ بــا روحانــی« را داغ کرده بودند چرا خودشــان تا 

۱۴۰۰ با روحانی نماندند و در میانه راه تواب شدند؟
بــرای آنکه بــه راهکاری بــرای حل این معضل برســیم 
مختصری بر مفهوم ســلبریتی، فرهنگ و کارکردهای آن 
خواهیم داشــت. ســلبریتی در تعریــف آکادمیک آن فرد 
مشــهوری با برخــورداری از چند ویژگی خــاص از جمله 
برخورداری از یک وجهه عمومی، دســتاوردهای عمومی، 
مورد توجه رسانه ها بودن، تالش برای کسب شهرت آن هم 
شهرتی که واجد ارزش تجاری است تعبیر میشود و اساساً 
واژه ای اســت که با فرهنگ غرب گره خورده و شکل مدرن 

شده شهرت است. 
فرهنگ ســلبریتی همگونی زیادی با ارزش ها و هنجارهای 
فرهنــگ غربی از جملــه فردمحوری، لــذت گرایی، دین 
گریــزی، نفع گرایی، خودخواهی و حتی اقتصاد بازار آزاد و 
مصرف گرایی دارد. زیاد هم نمی خواهیم راه دوری برویم در 
همین انتخابات اخیر آمریکا نمود این هماهنگی در فرهنگ 
ســلبریتی و فرهنگ غربی را در رفتار سلبریتی های آمریکا 
دیدیم جایی که تعداد قابل توجهی از چهره های مشــهور 
هالیوود برای ترغیب مردم آمریکا برای شرکت در انتخابات 
ریاست جمهوری، جلوی دوربین خود را برهنه کردند و به 
اغواگری جنسی پرداختند. آنها در پست های خود نوشتند: 
ما پیامی بســیار مهم برای شــما رأی دهندگان داریم، ما 
می خواهیم برای شــما برهنه شــویم! هالیوود ریپورتر در 
گزارشــی درباره تالشهای سیاسی سلبریتی های هالیوودی 
در انتخابات آمریکا نوشــت: ســلبریتی ها از »تله عطش« 
)thirst trap( پست های اینستاگرام گرفته تا تبلیغات 
سیاســی حاوی برهنگــی و افراط و تفریــط، همه را برای 
تشــویق به رأی دادن در این انتخابات اغوا می کنند. البته 
عریان شــدن گرچه بسیار مذموم اســت اما به هر حال در 
فرهنگ غرب به ویژه در سال های اخیر بسیار مشهود بوده 
و تعارضی با آن ندارد با این همه در مواردی که انحرافات و 
کژروی رفتاری از سوی سلبریتی ها دیده می شود از جمله 
در موارد سوءاســتفاده جنسی از کودکان و مواردی از این 
دســت با واسطه گری فعاالن مدنی و ســازمان های مردم 
نهاد این رفتارها بعضاً تعدیل می شــود. حاال فرض کنید در 
جامعه ما رفتاری از سلبریتی ها جامعه را به سمت مخاطره 

آمیزی هدایت کند؛ در اینجا چه کســی جلوی آنها خواهد 
ایستاد؟

در دو دهه اخیر ما بیشتر نام سلبریتی ها را شنیدیم، عنوانی 
که نه به دلیل ویژگی های غیر متعارف و عجیب و خاص به 
این افراد اطالق شده بلکه پیوندهای متعارف و غیرمتعارف 
آنها با رسانه ها و شبکه های اجتماعی آنها را در این جایگاه 
قرار داده است؛ آدم هایی که فقط در سایه تبلیغات رسانه ها 
به شهرت رسیدند و در تمام شئون اجتماعی و سیاسی هم 
ورود پیــدا کردند. در این میــان در انتخابات دو دهه اخیر 
بیش از آنکه احزاب سیاســی جریان ســازی کنند، جریان 
اصالح طلب روی جذب آرا از ســوی ســلبریتی ها حساب 
کرد. البته برخــی ویژگی های خاص جامعــه ما، از جمله 
فقدان احزاب سیاسی ریشه دار و محبوب در جامعه، فاصله 
گرفتن نخبــگان از توده مردم و عــدم فعالیت چهره های 
علمی در رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی موجب شد 
تا به جای فراهم شدن نقد عملکرد روی موضع و حرف های 
ســطحی ســلبریتی ها برای جذب رأی حســاب شــود. 
ســلبریتی ها به ویژه سینماگران در دو دهه گذشته، بازوی 
تبلیغاتی طیف اصالح طلــب در انتخابات بوده اند؛ حافظه 
تاریخی مان هر چقدر هم کوتاه باشد، سال ۹۶ را فراموش 
نمی کنیم؛ زمانی که فهرســت بلند باالیی از ســینماگران 
تمام قد از کاندیداتوری حسن روحانی در دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند و یکپارچه شعار 

تا ۱۴۰۰ با روحانی راسردادند.
اما ماجرا از آنجا داغ تر شــد که در شرایط جدید رسانه ها 
و تعاملــی شــدن ارتباطات در شــبکه های اجتماعی حاال 
سلبریتی ها باید پاســخگوی انتخاب خود باشند و در قبال 
مشــکالت عدیده معیشــتی، بیکاری، تورم و ... مخاطبان 
همین ســلبریتی ها از آنها می پرسیدند پس آن وعده ها چه 
شد؟ حاال نه تنها سلبریتی ها برای جامعه هزینه ایجاد کرده 
بودند چرا که آنها را به ســمت انتخابی هدایت کرده بودند 
که دیگر رضایتی از آن نداشتند بلکه این شرایط برای خود 
آنها هم هزینه بر شد و باید تکلیف خود را روشن می کردند 
و نمی توانســتند بی ســر و صدا تا ۱۴۰۰ بــا انتخاب خود 

باقی بمانند. 
حاال سلبریتی ها که در ایام انتخابات کارکرد حزبی داشتند، 
در حالی باید پاســخگوی فعالیت سیاســی خود باشند که 
ســواد سیاســی ندارند؛ آنها در قامت کنشگر سیاسی وارد 
میدان شــده بودند اما هم خود و هم مردم را به دردســر 
انداختند. هنوز یک ســال از پویش عریض و طویل حمایت 
هنرمندان از روحانی نگذشــته بود که یکی یکی هنرمندان 
از انتخاب خود ابراز پشــیمانی کردنــد؛ از حمید فرخ نژاد 
گرفته تا رضا رشیدپور، سیروان خسروی، مهدی فخیم زاده، 
نویــد محمدزاده، مهدی پاکدل و علی کریمی و ... حتی از 

جانــب اصالح طلبان هم رانده شــدند و حتی تاثیرگذاری 
آنان بر انتخابات انکار شد. 

سلبریتی تحلیلگر سیاسی نیست بلکه واسطه تغییر 
سبک زندگی است

اینکه از ســلبریتی ها نمی توان توقع داشــت که در قامت 
تحلیلگر سیاســی وارد میدان شــوند، نــه تنها چهره های 
سیاسی که در بزنگاه از آنها بهره برداری سیاسی می کنند، 
اذعان دارند که اســاتید دانشــگاه و پژوهشگران هم بر آن 
اذعان دارند. در این مورد  سیدحســین شهرســتانی مدیر 
گروه حکمت هنر پژوهشــکده فرهنگ و هنر اســالمی در 
نشستی با عنوان »سلبریتی ها در ایران: مسئولیت اجتماعی 
یا تخریب سیاســت« گفت: »با این موضوع که سلبریتی ها 
مسئولیت اجتماعی دارند،  مخالفم؛ چرا که سلبریتی ها یکی 
از مولودها، محصوالت و فرآورده های متأخر ســرمایه داری 
مصرفی هســتند«. به اعتقاد او ســلبریتی پیامبر یا بشیر 
سرمایه داری مصرفی است و البته کارش را هم به درستی 

انجام می دهند، کاری که معموال از آن آگاهی ندارند.
وی می گوید: از سلبریتی نمی توان توقع داشت که ما را به 
ســمت آگاه کردن،  آزاد کردن و شکوفایی فرهنگ بیشتر 
ببرد. در واقع ســلبریتی واسطه مصرف سبک زندگی است 
کــه با خودش می آورد و برای عقالنی تر شــدن و تولیدی 

شدن جامعه و پیشرفت ما کمکی نمی کند.
تخصصت این نیست و ورود نکن!

بنابراین شناخت ماهیت سلبریتی خود نخستین گام برای 
پیگیری محدودیتی است که مردم از ما می خواهند؛ اینکه 
یک جریان سیاسی برای پیشبرد اهداف خود به هر ابزاری 
متوسل شــود حتی اگر اخالقی نباشــد در این مورد غیر 
قانونی نیســت اما اگر جامعه آگاه شــود، کارکرد و جایگاه 
ســلبریتی را متوجه شــود دیگر حوزه بازیگری او به طور 
طبیعی از سوی مردم و مخاطبان روشن خواهد شد. آنها با 
هــر ورودی باید این بازخورد را از مخاطب فعال بگیرند که 
تخصصت این نیست و ورود نکن! این موضوع حتی از سوی 
برخی از هنرمندان هم مورد اذعان است. حاال این موضوع 
فقط در انتخابات نیســت که مصداق پیدا می کند بلکه در 
ســایر فعالیت های اجتماعی و سیاسی، پویش های مختلف 
کــه رنگ و بــوی ضدیت با نظام و همراهی با رســانه های 
بیگانه دارد نیز مصادیق روشــنی دارد که البته کم هزینه 
هــم نبوده اند مانند ماجرای قتل طلبــه همدانی که بعد از 
آن رخ داد که یک حســاب توئیتــری جعلی با تصویر یک 
روحانی مازندرانی زنان را به نکاح با نیروهای الحشدالشعبی 
که برای کمک به ســیل زدگان در خوزستان بودند، تشویق 
کرد و در ادامه هم یکی از ســلبریتی ها این اکانت جعلی را 
باز نشــر داد و در محکومیت آن توییتی منتشــر کرد و به  
نوعی این شایعه پاگرفته در فضای مجازی را بیش از پیش 

قوت بخشید. فارس

رسول اکرم )ص(: حق را بگو و در راه خدا از مالمت 
هیچ مالمت گری نهراس.

 گزارش

سلبریتی ها و انتخابات؛ یک بازی دو سر سوخت!

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور 
 مدیر مسئول: محمد پیرعلي

 سردبیر: محمد صفري 
 دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 

  
 نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، 
کوچه بابک، پالك ۱۶  تلفن: ۶-88۰۱38۷۰  نمابر: 88۰۰۷5۷5  

 کدپستي: ۱۴38۶3۴8۷۱  شاپا: 3۹۴۷ - ۲۰۰8 
 سازمان آگهي ها: 88۰۰۶۶88 

 چاپ: کارگر ۶۶8۱۷3۱۶ 

@siasatrooz

 فراخوان آگهی ارزیابی کیفی)99-39( 
 جهت برگزاری مناقصه تهیه مصالح و اجرای 77800 متر شبکه و2000 انشعاب پراکنده در شهرستان سیرجان 

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

ت دوم
نوب

  شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان

    )سهامی خاص(

به شماره  پراکنده در شهرستان سیرجان(  انشعاب  )تهیه مصالح و اجرای 77800 متر شبکه و2000  برگزاری مناقصه عمومی  ارزیابی کیفی جهت  شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان 
2099093164000045 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی  تا ارسال دعوتنامه 
جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 99/10/15 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی 

پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به
 مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 99/10/23
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : 99/11/7

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه شماره تماس: 31326000-034 شماره فکس:034-33239661 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

کد فراخوان1399.5776شماره مجوز99/10/15تاریخ چاپ نوبت اول540مدت زمان اجرا)روز(

4/367/000/0002099093164000045مبلغ تضمین)ریال(99/10/16تاریخ چاپ نوبت دومیکتعداد مرحله

 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


