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رئیس جمهور شعار ســال ۱۴۰۰ را 
تداوم شــعار ســال های اخیر دانست و 
با بیان اینکه دولت در ســال جاری نیز 
با تمام توان در زمینه برداشــته شــدن 
موانع برای فعاالن بخــش تولید تالش 
خواهد کــرد، گفت: آنچــه امروز بیش 
از همــه اهمیــت دارد، حمایــت همه 
جانبــه از تقویت تولیــد و بهبود فضای 
کســب و کار اســت که به همــکاری و 
 هم افزایــی همه دســتگاه های ذیربط 

و قوا بستگی دارد. 
بــه گــزارش ایســنا، دویســت و 
چهاردهمین جلسه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت صبح یکشنبه به ریاست 
حسن روحانی برگزار شد و در این جلسه 
پس از گزارش اجرای مصوبه ۱۷۷ ستاد 
اقتصادی دولت در راستای سیاست های 
ارزی و تجاری، پیشــنهادهای وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت که با اخذ نظر 
صادرکننــدگان و اتــاق بازرگانی تهیه 
شده است، مطرح شد و با هدف تسهیل 
تجاری، تشــویق صادرات و رفع موانع 
تولیدکننــدگان در واردات مواد اولیه 
قطعات مورد نیاز به عنوان ادامه مصوبه 

قبلی به تصویب رسید.
روحانی در این جلسه درباره اقدامات 
و برنامه های پیشــنهادی برای تحقق 
شــعار »تولید، پشــتیبانی  هــا، مانع 
زدایی ها« گفت: شــعار امســال تداوم 
شعار سال های اخیر اســت و پیام ثبات 
و اســتمرار نــگاه حمایــت از تولید در 
سیاست های کشور را دارد. آنچه امروز 
بیش از همه اهمیــت دارد حمایت همه 
جانبــه از تقویت تولیــد و بهبود فضای 
کســب و کار اســت که به همــکاری و 
 هم افزایــی همه دســتگاه های ذیربط 

و قوا بستگی دارد.
رئیس جمهور با بیان اینکه رفع موانع 
و پشــتیبانی از تولید نیازمند اقدامات 
عینی و عملی اســت و نبایــد صرفا در 
مقام سخن و حرف محصور بماند، اظهار 
داشــت: برنامه ریزی ها و اقدامات برای 
رفع موانع تولید باید با ســرعت و خارج 
از روال پیچیــده و زمان بر بروکراتیک و 
دیوان ســاالرانه انجام شود و هماهنگی 
دســتگاه های اجرایی و نظارتی باید بر 
جرات و جسارت مدیران برای رفع موانع 

بیافزاید.
روحانی بــا بیان اینکه بــرای تحقق 
شعار سال باید سخن فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی را شنید و موانع سیاسی 
و حقوقی را از سر راه برداشت و از سرمایه 
گذاری بخش خصوصی حمایت قانونی 
کرد، افزود: رفع تحریم ها، ارتقا و تعمیق 
عملیات بــازار باز، ارتقای شــفافیت و 
مبارزه با پول شــویی، اعطای اختیارات 
از ســوی وزارتخانه ها به اســتان ها در 
راســتای ارتقای تمرکــز و واقع بینی 
برای هموار کردن مسیر تولید از جمله 
برنامه های دولت برای تحقق شعار سال 

۱۴۰۰ است.
رئیس جمهور با بیــان اینکه دولت 
در سال گذشــته با وجود همه تنگناها 
درخشش و نقش  آفرینی خوبی در زمینه 
جهش تولید داشت، طرح »هر پنجشنبه 

افتتاح« را نمــاد عینی جدیت و حرکت 
دولت در راستای جهش تولید برشمرد 
و اظهار داشت: امسال نیز دولت با تمام 
توان در زمینه برداشته شدن موانع برای 

فعاالن بخش تولید تالش خواهد کرد.
روحانی تصریح کرد:  شــعار ســال 
۱۴۰۰ با تقویت آمــوزش و پژوهش در 
واحدهــای صنعتی و تولیــدی، مراکز 
تحقیق و توســعه و پشــتیبانی هر چه 
بیشتر از شرکت های دانش بنیان محقق 
خواهد ش و  در ســال ۱۴۰۰ باید موانع 
زیرساختی تولید در کشــور حل شود 
و واحدهای صنعتی به ســمت استفاده 
بیــش از پیش از دانــش و فناوری  های 

نوین، حرکت کنند.
در این جلســه همچنیــن گزارش 
دستگاه های مرتبط درخصوص برنامه 
ریزی و اقدامــات انجــام گرفته برای 
ساماندهی و ثبات بازار کاالهای ضروری 
و اقالم خوراکی و توزیع و تثبیت قیمت 

آن ارائه شد.
رئیــس جمهور بــا تاکید بــر لزوم 
برنامه ریــزی برای مدیریــت و کنترل 
زنجیره تولید، تامیــن و توزیع کاالهای 
ضــروری مردم بــا همــکاری اصناف، 
تولیدکننــدگان و بازرگانــان گفــت: 
برنامــه ریزی ها بــرای مدیریــت بازار 
نباید مقطعی و کوتاه مدت باشــد بلکه 
 باید تنظیم بازار تا پایان ســال را در نظر 

داشته باشد.
روحانی با اشــاره به برخی انتظارات 
کاذب و التهابــات ســاختگی در بازار 
عرضــه کاال از دســتگاه های تبلیغاتی 
کشور خواست برای مقابله با این پدیده 
با جدیت و حساســیت در اطالع رسانی 

دقیق و به موقع عمل کنند.

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: مراجعه 
مستقیم به آرای عمومی یکی از شیوه های مردم 
ساالری است که واســطه ها را حذف می کند و به 
نوعی دموکراسی مســتقیم بدون واسطه است 
که نقش مردم و مشــروعیت نظــام حکمرانی را 

تقویت می کند. 
محمود صادقی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در 
خصوص ضرورت برگزاری رفراندوم،  اظهار کرد: 
ً  بر برگزاری رفراندوم تأکید  رئیس جمهور مجددا
کردند اما موضوع رفراندوم را مشخص نکردند و 
عیناً بر اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی تأکید کردند. 
ابهامی که کماکان باقی می ماند مشــکلی را حل 
نمی کنــد،  قاعدتاً اگر موضوعی بــرای رفراندوم 
مورد نظر است،  باید مطرح شود و موضوعی باشد 
 که از طرق عادی قابل حل نباشد و نیاز به مراجعه 

مستقیم مردم باشد. 
نماینده تهران در مجلس دهــم افزود: آقای 
روحانی اشاره کردند که در حوزه های اقتصادی، 
سیاسی،  اجتماعی و فرهنگی مســأله داریم که 
می توانیم این مسائل را با پاسخ آری یا خیر مردم، 
حل کنیم اما هیچ اشاره ای نکردند که مسائل این 

حوزه ها چیست.
وی بیان کرد: مراجعه مستقیم به آرای عمومی 

دارای اهمیت اســت اما به نظر می رسد که آقای 
رئیس جمهور باید مشــخص کنند کــه ما امروز 
در چه مســائلی به رفراندوم نیاز داریم. اســاس 
جمهوری اســالمی با رفراندوم رسمیت یافته و 
قانون اساسی و اصالحات آن با رفراندوم تصویب 
شده اســت و در قانون اساسی مسأله رفراندوم به 
عنوان راهی برای قانونگذاری پیش بینی شــده 
است. اگر از این ظرفیت استفاده شود، به نظر من 

مشروعیت مردمی نظام تقویت خواهد شد.
صادقی ادامه داد: در بســیاری از کشــورها 
علیرغم اینکــه نهادهای رســمی قانونگذاری و 
پارلمان وجود دارد اما در بســیاری از مسائل به 
رفراندوم مراجعه می  کنند. در کشورهای اروپایی 
با اینکه مجالس فعال هستند، دائماً به رفراندوم 
مراجعــه می شــود؛ از جمله موضــوع بریتانیا و 
پیوســتن به اتحادیه اروپا را بــا رفراندوم تعیین 
کردند و همچنین خروج آن از اتحادیه اروپا را نیز 

با رفراندوم تعیین کردند.
وی گفت: آقای روحانی نیز بیــان کردند که 
این مراجعه بــه آرا عمومی در کشــورهایی که 
تجربه دموکراسی دارند، وجود دارد. این مراجعه 
مستقیم به آرای عمومی یکی از شیوه های مردم 
ساالری است که واســطه ها را حذف می کند و به 

نوعی دموکراسی مستقیم بدون واسطه است که 
نقش مردم و مشروعیت نظام حکمرانی را تقویت 

می کند.
این فعال سیاسی اصالح طلب افزود: اگر این 
موضوع باب شود، می تواند بسیاری از مسائلی که 
امروز در جامعه وجــود دارد را به عرصه عمومی 
منتقل کند و با نظر مردم به این مناقشــات پایان 
داده شــود. وی تأکید کرد: در راستای اصل ۵۹ 
قانون اساســی قانونی مبنی بر نحــوه برگزاری 
رفراندوم داریم که در دهه شصت تصویب شد. بر 
همین اساسا آقای رئیس جمهور باید موضوعات 
مدنظر خود را به الیحه تبدیل کنند و به مجلس 
ارائه دهند تا توسط مجلس مصوب شود و سپس 

اجرا شود.
این نماینده ســابق مجلس خاطر نشان کرد: 
نه در مجلس دهم و نــه در مجلس یازدهم دولت 
چنیــن گامی را در جهــت برگــزاری رفراندوم 
برنداشــت. اصالح نظــام انتخاباتــی و مراجعه 
مســتقیم مردم حتی در ســخنرانی های آقای 
روحانی تشــریح نشده اســت و تنها اصل قانون 
اساســی را مطرح کرده اند امــا در نهایت دولت 
 بایــد تمامی ایــن نظــرات را در قالــب الیحه 

به مجلس ارائه دهد.

نماینــده مــردم ســبزوار گفــت: مــن از 
نیــروی انتظامــی و از آن ســرباز به علــت 
توهیــن شــکایت کــردم و پرونــده در 

 دادســرای نظامی در حال رســیدگی اســت.
به گزارش ایســنا، علی اصغر عنابستانی در پاسخ 
به این پرســش که نتیجه پرونــده اش در هیات 
نظارت بر رفتار نمایندگان و در دادســتانی چه 
 شــده اســت، گفت: عالقه ای بــه گفت وگو این 

خصوص ندارد.
نماینده مردم سبزوار که سال گذشته ماجرای 
سیلی زدن اش به سرباز راهور خبرساز شد، گفت: 
زمان همه چیز را مشــخص خواهــد کرد. ماجرا 
آن طور که فضاســازی رســانه ای نشد نبود. من 
از نیروی انتظامی و از آن ســرباز به علت توهین 

شکایت کردم و پرونده در دادســرای نظامی در 
حال رسیدگی است.

وی افــزود: پرونده نیــروی انتظامــی علیه 
اینجانب نیز در دادســرای کارکنــان دولت در 
حال رســیدگی اســت. هیات نظارت بــر رفتار 
نمایندگان هم در حال انجــام دادن کار خودش 
اســت. تا آنجا که من اطالع دارم نیروی انتظامی 
حاضر نشــده پاســخ مجلس را بدهد اما هیئت 
نظــارت بر نماینــدگان رئیس و نایــب رئیس و 
 سخنگو دارد؛ می توانید از آنها در مورد پرونده ام

 سوال کنید.

گفتوگوخبر

خبر

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

 تحقق شعار سال درگرو شنیدن صدای فعاالن 
بخش خصوصی است

صادقی در گفت و گو با ایلنا: 

 برگزاری رفراندوم، مشروعیت مردمی نظام  را تقویت می کند

عنابستانی از سرباز راهور شکایت کرد 

خیزش نمایندگان انقالبی علیه قوانین حمایتی از کارگران

سوءاستفاده از شعار سال برای 
محو قانون از محیط های کار

سياست 2

دسترنج 4

مانع اصلی پیشبرد مذاکرات وین چیست؟

مناقشه بر سر 
تعداد »گام « ها

فردا نشست کمیســیون مشترک برجام 
در وین اتریش برگزار خواهد شد. این اولین 
نشست کمیسیون مذکور نیست، اما به دلیل 
آنکه برای نخســتین بار در دولت جو بایدن، 
ایران و آمریکا، هر دو در این نشســت حضور 
خواهند داشت، از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است؛ اهمیتی که خوش بینی ها و امیدها به 
نجات برجام را افزایش داده است؛ اما آیا واقعا 

می توان به نشست فردای وین امیدوار بود؟
میخاییل اولیانوف، نماینده دائم روسیه 
در ســازمان های بین المللــی در ویــن روز 
شنبه در توئیتی نوشــت که »وضعیت نادر و 

بی ســابقه ای پیرامون برجام به وجود آمده 
و همه شــرکت کنندگان برجام و نیز آمریکا 
برای احیای معامله هسته ای تالش می کنند؛ 
به نظر می رســد اقدامات برای احیای برجام 

موفق باشد.«
او همچنین در یک گفت وگوی تلویزیونی 
اعالم کرده که »وضعیت احیای برجام در یک 

و نیم تا دو ماه آینده روشن می شود.«
اولیانوف اما در عین حــال در توئیت روز 
شنبه به این مسئله اشــاره کرده که در این 
مسیر، یعنی مسیر احیای برجام، اختالفات 

زیادی وجود دارد...

معامله گران دست از کار کشیدند؛

 شوک در بازار خودرو در پی  اعالم افزایش رسمی قیمت ها 
چرتکه 3


