
  

با پایان مهلت یک هفته ای ثبت نام اعالم شد
 ۸۷۷ نفر برای داوطلبی در انتخابات میاندوره

مجلس شورای اسالمی ثبت نام کردند

دبیر ستاد انتخابات کشور گزارش تجمیعی نهائی از ثبت نام داوطلبان 
انتخابات میاندوره مجلس شورای اسالمی را در پایان بازه زمانی هفت روزه 
ثبت نام، همراه با تفکیک جنسیتی، میانگین سنی و تحصیالت داوطلبان 

ارائه کرد.
سید  کشور،  وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
روند  پایان  به  اشاره  با  کشور،  انتخابات  ستاد  دبیر  موسوی  اسماعیل 
ثبت نام انتخابات اولین میاندوره یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
در چهاردهم فروردین ماه گفت:  در پایان فرصت هفت روزه ثبت نام 
انتخابات اولین میاندوره یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی، در مجموع  
از روز اول تا هفتم، برای ۶ حوزه انتخابیه مشمول این انتخابات، ثبت نام 
۸۰۵ مرد و ۷۲ زن نهایی شد. مدیرکل انتخابات وزارت کشور، در خصوص 
تحصیالت داوطلبان ثبت نام شده نیز گفت: از مجموع ۸۷۷ نفری که 
ثبت نامشان نهایی شده است، ۵۹  نفر دارای تحصیالت حوزوی، ۱۶۳ نفر 
دارای مدرک دکتری، ۶۱۳ نفر کارشناسی ارشد و ۴۲ نفر لیسانس هستند. 
سخنگوی ستاد انتخابات کشور، با بیان جزئیات این ثبت نام ها، گفت: 
در این دوره، ۳۱ درصدداوطلبان از جامعه ایثارگری هستند  و ۲۷ درصد 
نیز دارای سابقه داوطلبی در ادوار مختلف مجلس می باشند. موسوی 
همچنین در خصوص میانگین سنی داوطلبان گفت: ۲۵ درصد ثبت نام 
کنندگان زیر ۴۰ سال، ۳۵ درصد بین ۴۰ تا ۵۰ سال، ۳۲ درصد بین ۵۰ تا 
۶۰ سال و ۸ درصد بیش از ۶۰ سال سن دارند. سخنگوی ستاد انتخابات 
کشور در ادامه، تعداد داوطلبان حضور در انتخابات میاندوره مجلس 
شورای اسالمی را به تفکیک حوزه های انتخابیه اعالم کرد و گفت: ثبت 
نام ۴۵ نفر برای حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه در استان گیالن، ۶۹ نفر 
برای حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ در استان همدان، ۸۷ نفر برای حوزه 
انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان در استان مرکزی، ۵۹۷ نفر برای حوزه 
انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر در استان تهران، ۲۱ نفر برای 
حوزه انتخابیه گچساران و باشت در استان کهگیلویه و بویراحمد و ۵۸ نفر 

برای حوزه انتخابیه میانه در استان آذربایجان شرقی قطعی شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران:
پاسداری فرهنگ مجاهدت پیوسته در راه خدا است

حاجی صادقی گفت: فلسفه وجودی و رسالت پاسداری سپاه تغییرناپذیر 
است؛ اما ماموریت های سپاه و بسیج براساس اقتضائات زمان دچار تغییر 

خواهد شد.
به گزارش حوزه دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، 
حجت االسالم و المسلمین عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در 
سپاه پاسدارن انقالب اسالمی صبح امروز یکشنبه در آیین تکریم و معارفه 
معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران با تبریک 
فرارسیدن بهار طبیعت و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای 
واالمقام انقالب اسالمی، دفاع مقدس و مدافعین حرم و امنیت ایران 
اسالمی، پاسداری را فرهنگ و نعمتی بی بدیل از جانب خداوند متعال 
توصیف و تصریح کرد: پاسداری فرهنگ جهاد پیوسته در راه خداست و 

جهاد در راه خدا تعطیل شدنی نیست.
وی جهاد برابر دنیاگرایی، فتنه، نفوذ و تحریف را رسالتی خطیر و مهم 
توصیف و خاطرنشان کرد: برای شکستن سلطه و اراده فکری دشمن، راه و 

مسیری جز جهاد کبیر نیست.
نماینده، ولی فقیه در سپاه پاسداران در ادامه تصریح کرد: سنگرنشینی 
انقالب اسالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی و پاسداری از این انقالب 

الهام بخش برابر فتنه ها و توطئه های استکبار پایان ناپذیر است.
وی افزود: فلسفه وجودی و رسالت پاسداری سپاه تغییرناپذیر است، 
اما ماموریت های سپاه و بسیج براساس اقتضائات زمان دچار تغییر خواهد 
شد. نماینده ولی فقیه در سپاه اقتدار امروز نظام والیی ایران اسالمی را ثمره 
حضور، همراهی و نقش آفرینی مردم عنوان و اظهار کرد: امروز صیانت از 
انقالب اسالمی که اسالم ناب را زنده کرده و حیاتی دوباره بخشیده است 

در هر عرصه ای باشد جلوه های پاسداری در آن متجلی می شود.
حجت االسالم و المسلمین حاجی صادقی با قدردانی از زحمات و خدمات 
سردار قریشی درمدت تصدی مسئولیت معاون هماهنگ کننده نمایندگی، 
ولی فقیه در سپاه گفت: سردار قریشی عزیز ما در طی مدت حضور در 
سپاه روحیه اخالص و والیتمداری را در تمامی عرصه ها حفظ کرده اند و 
همواره با روحیه جهادی به انجام ماموریت های خود پرداخته اند. نماینده 
ولی فقیه در سپاه در توصیف معاون هماهنگ کننده جدید نمایندگی، ولی 
فقیه در سپاه نیز گفت: سردار فرجیان زاده از فرماندهان ایثارگر و جهادگر 
ما هستند و امیدواریم با روحیات دینی، انقالبی و معرفتی که ایشان را 
با آن ها می شناسیم و سوابق درخشان صف و ستادی و قدرت مدیریتی، 
کنند.  دنبال  را  سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی،  مجموعه  ماموریت های 
گفتنی است سردار قریشی در این مراسم اخالص، معنویت، والیتمداری 
مجاهدت و عمل انقالبی را از وجوه ممتاز و برجسته سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی توصیف کرد و گفت: امروز مجموعه نمایندگی، ولی فقیه در سپاه 

در تعامل و همراهی کامل با مجموعه فرماندهی قرار دارد.
سردار فرجیان زاده نیز در این مراسم از سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 
عنوان امید مستضعفان جهان و خاری در چشم دشمنان نام برد و گفت: 
باگذشت بیش از چهار دهه از کالم نورانی حضرت امام )ره( که " اگر سپاه 
نبود کشور هم نبود" و با مشاهده روند توطئه ها، فتنه ها و تحریم های 
دشمنان روز به روز عمق نگاه بنیانگذار انقالب اسالمی و یقین ما به این 

فرمایش بیشتر می شود.
وی تصریح کرد: نمایندگی، ولی فقیه در سپاه که استمرار دهنده امامت 
و والیت در سپاه است امروز رسالت پاسداری از هویت مکتبی و اعتالی 

معرفت دینی و بصیرت پاسداران و بسیجیان را برعهده دارد.

مجلس یازدهم چه برنامه ای برای مانع زدایی از تولید دارد؟

دوگانه »قانون« و »تولید« در پارلمان
بحران هایی  تمام  از  عبور  کلیدواژه  »تولید« 
است که در سال های اخیر کشور با آن مواجه 
بوده و برای رونق و کمک به آن تا کنون قوانینی 
هم به تصویب رسیده است؛ اما از سوی دیگر 
تعدد و تکرر قوانین و مقررات خود مانعی بر سر 

راه تولید بوده است.
گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: نامگذاری سال 
با محوریت تولید امسال برای سومین سال پیاپی 
از سوی مقام معظم رهبری انجام شد و به تبع 
تحرکاتی از سوی دولت و مجلس برای تحقق نام 
سال در حمایت از تولید، جهش آن و رفع موانع 
شکل گرفته اما هنوز هم وضعیت تولید و محیط 
کسب و کار مناسب نیست و تولید با موانعی 

جدی دست و پنجه نرم می کند.
انحصار و بوروکراسی  موانعی همچون وجود 
وکارها،  کسب  به  مجوز  اعطای  در  پیچیده 
مشکالت تامین مالی و دریافت تسهیالت، قوانین 
زاید و بی ثباتی مقررات و  تصمیمات لحظه ای ، 
عایدی باال و سوداگری در فعالیت های غیرتولیدی 
این  از  اقتصادی و مشکالتی دیگر  و غیر مولد 
دست دست و پای تولید کننده را بسته و امنیت 
انداخته  سرمایه گذاری در تولید را به مخاطره 
است. در این میان مشکالت تحریم و آثار پاندمی 
کرونا مصائب بخش تولید را چندین برابر کرده 
است و به همین دلیل امسال با عنوان »تولید؛ 

پشتیبانی ها و مانع زدایی« نامگذاری شد. 
ابتکار عمل های  از  در سال های اخیر یکی 
است؛  بوده  گذاری  قانون  تولید،  از  حمایت 
قوانینی که با هدف حمایت از تولید وضع شده 
اما در عمل در پیچ و خم اجرا با موانعی روبرو 
شده که نه تنها کمکی به حمایت از تولید نکرده 
بلکه با عدم تدوین و تصویب آیین نامه های 
اجرایی و یا تدوین غیر اصولی آیین نامه ها بر 
تورم مقررات و قوانین دست و پا گیر این حوزه 

افزوده است. 
چهار قانون مادر که قرار بود به تولید رونق دهد

قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و 
چهارم قانون اساسی با تعیین قلمرو فعالیتهای 
و  تعاونی  دولتی،  های  بخش  از  یک  هر 
خصوصی، سیاست های توسعه بخش تعاون،  
فرآیند  تعیین  دولتی،  های  شرکت  ساماندهی 
واگذاری بنگاههای دولتی، توزیع سهام عدالت، 
تعیین وظایف هیأت واگذاری و تسهیل رقابت 
و  شد  تصویب  سال ۱۳۸۹  در  انحصار  منع  و 
در سالهای بعد نیز اصالحات و الحاقاتی درباره 
آن به تصویب رسید اما نتیجه اجرای این قانون 
تقویت بخش تولید و بهبود فضای کسب و کار و 
رقابتی شدن اقتصاد نشد و در خالل اجرای آن با 
واگذاری های غیر اصولی و ایجاد انحصار و رانت 
نهایتا حتی به تولید ضربه هم وارد شد و چرخ 

برخی واحدهای تولیدی واگذار شده خوابید. 
تولید  موانع  رفع  قانون  موانع  رفع  قانون 
در  که  کشور  مالی  نظام  ارتقای  و  رقابت پذیر 
سال ۹۴ به تصویب رسید با ۶۰ ماده یکی دیگر 
از مفصل ترین قوانینی است که در حمایت از 
تولید تا کنون داشته ایم که در سال های بعد هم 

اصالحات و الحاقاتی داشته است.
دولت  مطالبات  و  ها  بدهی  تکلیف  تعیین 
و شرکتهای دولتی و تسویه بدهی های قطعی 
دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و 
خصوصی، موادی در حمایت از کارفرما و تولید 
کننده از جمله استمهال بدهی و ... ، حمایت 
از  ایجاد و تقویت نشان)برند(های تجاری داخلی 
صادراتی،  خوشه های  و  صنعتی  محصوالت 
سرمایه گذاری و تقویت بخش تولید از سوی 
دولت، کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از 
واحدهای تولیدی کاال و خدمات، اصالح قوانین 
مالیاتی، حمایت از تولید دانش بنیان و ... از 
مواردی است که در این قانون پیش بینی شده 
بود؛ قانونی که اگر به درستی اجرا می شد شاید 

دیگر این همه گره در کار تولید نبود. 
کار  و  کسب  محیط  مستمر  بهبود  قانون 

بهبود  با هدف  از قوانینی است که  یکی دیگر 
از  و حمایت  تولید  رونق  کار،  و  فضای کسب 
تولیدکنندگان در سال ۹۰ مصوب شد و بعد از 
آن نیز اصالحات و الحاقاتی برای اصالح روند 
اجرای آن به تصویب رسید. سهیم کردن بخش 
اقتصادی در مقررات  خصوصی و تشکل های 
گذاری در حوزه کسب و کارها،  ارائه اطالعات 
آماری مورد نیاز برای فعاالن اقتصادی و سرمایه 
مراجعه  ساماندهی  »کمیته  تشکیل  گذاران،  
واحدهای  به  اجرائی  دستگاههای  نمایندگان 
تولیدی«، تسهیل فرآیند اداری تجارت خارجی 
اعم از واردات و صادرات کاال و خدمات، کمک 
به جذب سرمایه گذار خارجی و ... از مواردی 
است که در این قانون پیش بینی شده اما ناظران 
تلقی  خورده  شکست  را  آن  اجرای  اقتصادی 
می کنند. قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی 
و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی قانون 
دیگری است که در سال ۹۸ به تصویب رسید 
که به طور خاص به حمایت از تولید داخل و 
تولید  موانع  رفع  و  زدایی  مقررات  آن،  تقویت 

داخل مرتبط بود.
این ۴ قانون مادر در راستای حمایت از تولید 
و بهبود فضای کسب و کار، در اداور مختلف 
الحاقات دیگری  مجلس دستمایه اصالحات و 
بود که به دنبال رفع نقایص این قوانین بودند اما 
در نهایت حمایت های تعرفه ای، بانکی، یارانه 
ای و نظایر آن از تولید که در این قوانین پیش 
بینی شده بود بعضا اثری جز توزیع رانت های 
غیراثربخش نداشت و جهش و رونق تولید و رفع 

موانع را محقق نکرد.
 قوانین مهمی که در اجرا به بن بست خورد

عضو  و  شیراز  مردم  نماینده  قادری  جعفر 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو 
با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با یادآوری 
اینکه چند قانون کلیدی درباره حمایت از تولید 
وجود دارد به چهار مورد از جمله قانون حداکثر 
استفاده از توان داخلی، قانون اجرای سیاست 
های اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون رفع موانع 
تولید و  قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار 

اشاره کرد.
وی اضافه کرد در کنار این موارد قوانین دیگری 
نیز می توان اشاره کرد که هر کدام به نحوی برای 
حمایت از تولید و رونق فضای کسب و کار هدف 
گذاری شده اند اما آیین نامه ها و دستورالعمل 

های اجرایی آنها بعضا تهیه نشده است.
وی اضافه کرد: تعیین دقیق مکانیسم های الزم 
برای اجرایی شدن این قوانین می تواند برای رونق 

تولید موثر واقع شود.
 مجلس باید کار را از خود شروع کند

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه مجلس 
چطور می تواند در مانع زدایی از تولید و تحقق 
شعار سال موثر باشد تاکید کرد: مجلس در سال 
جاری باید از خود کار را شروع کند و سرعت 
اصالح قوانین را بیشتر کند، مجلس با روش های 
کند فعلی توفیق چندانی نخواهد داشت لذا باید 
با اصالح آیین نامه داخلی مجلس سرعت کار را 

بیشتر کند.
و  حمایت  برای  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
پشتیبانی از تولید و رفع موانع و معضالت موجود 
نیاز به قانونگذاری جدید وجود دارد؟ نیز تصریح 
کرد: حتی برای مقررات زدایی هم مجلس نیاز به 
قانونگذاری دارد لذا باید قوانین موجود را اصالح 
و تنقیح کنیم و در این زمینه مجلس و دولت 
باید در همکاری مشترک قوانین زائد، مغایرت ها 
و همچنین خالهای قانونی را شناسایی کنند و با 

طرح و یا الیحه اصالح نمایند.
این نماینده مجلس همچنین به تعدادی از 
طرح های مجلس در راستای رونق تولید اشاره 
کرد و گفت: طرح حمایت از تولید دانش بنیان، 
طرح جهش تولید مسکن، طرحی زنجیره  فوالد 

از جمله طرح هایی است که می توان نام برد.
تراکم مقررات مانع از تحرک تولید است

در همین مورد محمدرضا میرتاج الدینی، نایب 
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی هم در گفت و گو با فارس نامگذاری 
سال با محوریت حمایت از تولید از سوی مقام 
معظم رهبری را قابل تامل دانست و گفت: برای 
رفع موانع و مقررات زدایی نیازمند حرکتی جدی 
هستیم چرا که تراکم مقررات خود مانعی بر سر 

راه تولید شده است.
وی همچنین موانع بر سر راه صادرات را نیز از 
معضالت و مشکالت تولید  بیان کرد و ادامه داد: 
اگر صادرات زیاد شود قطعاً تولید رونق خواهد 
گرفت اما شاهد هستیم که درباره صادرات نیز 
بخشنامه ها و مقررات بعضاً متناقض مانع از 
تسهیل صادرات شده است؛ چنانکه در گزارش 
 ۷۰ بودیم  شاهد  مجلس  پژوهش های  مرکز 
بخشنامه برای صادرات صادر شده که بعضاً با 
هم متناقض بوده و در نهایت مانعی برای تولید 

به حساب می آید.
این نماینده مجلس بازنگری در قوانین مربوط 
به صادرات و تولید را ضروری دانست و گفت: 
متاسفانه بعضی قوانین خود مخل تولید هستند؛ 
به طور مثال مقررات موجود در زمینه صدور 

موجب   ... و  مختلف  های  استعالم  مجوزها، 
می شود که فردی که انگیزه تولید دارد ناچار به 
از عبور از بروکراسی پیچیده شده یا در پیچ و خم 
و آن گیر کند و یا اینکه حتی از تولید منصرف 

شود.
 پیچ و خم تولید پیچیده تر شد

وی با اشاره به قوانینی که در سال های اخیر 
برای حمایت از تولید و رفع موانع آن و همچنین 
بهبود فضای کسب و کار تصویب شده است 
یادآور شد: متاسفانه این قوانین را به طور کامل 
اجرا نشده و یا در عمل به گونه ای اجرا شده که 
بیش از آنکه برای تولید تسهیل گر باشد پیچ و 

خم های آن را زیادتر کرده است.
 عدم صدور مجوز تولیدی به هزار دلیل

میرتاج الدینی برای مثال به مشکالت شروع 
یک فعالیت تولیدی اشاره کرد و گفت: زمانی که 
یک واحد تولیدی تصمیم به راه اندازی میگیرد، 
فرایند دریافت مجوز تامین تسهیالت و .. آنقدر 
برای او زمان بر می شود که حتی گاهی یک و نیم 
سال پرونده های دولتی تولیدی معطل مانده و 
هزاران دلیل برای عدم صدور مجوز برای آنها می 

آورد.
دستگاه  همه  از  مجلس  کرد:  تصریح  وی 
های ذیربط که در حوزه های تولید سهم دارند 
می کندو   دعوت  تخصصی  کمیسیون های  به 
خواهیم  سال  شعار  برای  را  آنها  برنامه های 
و  مقررات  قوانین  شناسایی  با  و  خواست 
همچنین موانع موجود سعی می کنیم اگر نیاز به 
قانونگذاری جدید است با قانون گذاری و یا اگر 
نیاز به تعامل یا تنقیح قوانین است و یا با نظارت 
بر اجرای درست قوانین بتوانیم در تحقق شعار 

سال موثر واقع شویم.
 طرح های مجلس یازدهم برای حمایت از تولید

حاال مجلس عالوه بر راهکارهایی که اشاره شد 
از جمله تنقیح قوانین، همفکری با دولت برای 
مقررات زدایی، تسهیل صدور مجوزها و ... چند 
طرح برای حمایت از تولید در دستور کار دارد و 
در نخستین نشست علنی خود در سال جدید 
هم با رای مثبت خود به یکی از اصلی ترین این 
اجرای  تجربه  به  توجه  با  داد.  اولویت  طرح ها 
قوانینی که قرار بود تسهیلگر و مانع زدای تولید 
و بهبود بخش فضای کسب و کار باشند، به نظر 
می رسد مجلس حتی در صورت قانون گذاری 
جدید باید در راستای انتظام بخشی به قوانین 
صدور  تسهیل  و  زاید  مقررات  حذف  موجود، 
مجوزها حرکت کند تا دو گانه قانون و تولید به 

سمت مانع زدایی پیش برود تا مانع تراشی.

اخبار

نامگذاری سال با محوریت 
تولید امسال برای سومین 

سال پیاپی از سوی مقام 
معظم رهبری انجام شد و به 
تبع تحرکاتی از سوی دولت 

و مجلس برای تحقق نام سال 
در حمایت از تولید، جهش آن 

و رفع موانع شکل گرفته اما 
هنوز هم وضعیت تولید و محیط 

کسب و کار مناسب نیست و 
تولید با موانعی جدی دست و 

پنجه نرم می کند

رییس جمهوری با بیان اینکه دولت با تمام توان در زمینه برداشته 
شدن موانع برای فعاالن بخش تولید تالش خواهد کرد، گفت: رفع 
موانع و پشتیبانی از تولید نیازمند اقدامات عینی و عملی است و نباید 

صرفا در مقام سخن و حرف محصور بماند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،  دویست 
و چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح یکشنبه 
به ریاست حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی برگزار شد و در 
این جلسه پس از گزارش اجرای مصوبه ۱۷۷ ستاد اقتصادی دولت 
در راستای سیاست های ارزی و تجاری، پیشنهادهای وزارت صنعت، 

معدن و تجارت که با اخذ نظر صادرکنندگان و اتاق بازرگانی تهیه شده 
است، مطرح شد و با هدف تسهیل تجاری، تشویق صادرات و رفع 
موانع تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه قطعات مورد نیاز به عنوان 

ادامه مصوبه قبلی به تصویب رسید.
برنامه های  و  اقدامات  درباره  جلسه  این  در  جمهوری  رییس 
مانع زدایی ها«  پشتیبانی ها،  »تولید،  شعار  تحقق  برای  پیشنهادی 
گفت: شعار امسال تداوم شعار سال های اخیر است و پیام ثبات 
و استمرار نگاه حمایت از تولید در سیاست های کشور را دارد. آنچه 
امروز بیش از همه اهمیت دارد حمایت همه جانبه از تقویت تولید 
و بهبود فضای کسب و کار است که به همکاری و هم افزایی همه 

دستگاه های ذیربط و قوا بستگی دارد.
وی با بیان اینکه رفع موانع و پشتیبانی از تولید نیازمند اقدامات عینی 
و عملی است و نباید صرفا در مقام سخن و حرف محصور بماند، 
اظهار داشت: برنامه ریزی ها و اقدامات برای رفع موانع تولید باید با 
سرعت و خارج از روال پیچیده و زمان بر بروکراتیک و دیوان ساالرانه 
انجام شود و هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارتی باید بر جرات و 

جسارت مدیران برای رفع موانع بیافزاید.
 روحانی با بیان اینکه برای 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 بازار باز، ارتقای شفافیت 
و مبارزه با پول شویی، اعطای اختیارات از سوی وزارتخانه ها به استان ها 
در راستای ارتقای تمرکز و واقع بینی برای هموار کردن مسیر تولید از 

جمله برنامه های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ است.

رییس جمهوری با بیان اینکه دولت در سال گذشته با وجود همه 
تنگناها درخشش و نقش آفرینی خوبی در زمینه جهش تولید داشت، 
طرح »هر پنجشنبه افتتاح« را نماد 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: شعار سال ۱۴۰۰ با تقویت آموزش و پژوهش 
در واحدهای صنعتی و تولیدی، مراکز تحقیق و توسعه و پشتیبانی 
هر چه بیشتر از شرکت های دانش بنیان محقق خواهد ش و  در 
سال ۱۴۰۰ باید موانع زیرساختی تولید در کشور حل شود و واحدهای 
صنعتی به سمت استفاده بیش از پیش از دانش و فناوری های نوین 

حرکت کنند.
در این جلسه همچنین گزارش دستگاه های مرتبط درخصوص برنامه 
ریزی و اقدامات انجام گرفته برای ساماندهی و ثبات بازار کاالهای 

ضروری و اقالم خوراکی و توزیع و تثبیت قیمت آن ارائه شد.
رییس جمهور با تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای مدیریت و کنترل 
زنجیره تولید، تامین و توزیع کاالهای ضروری مردم با همکاری اصناف، 
تولیدکنندگان و بازرگانان گفت: برنامه ریزی ها برای مدیریت بازار 
نباید مقطعی و کوتاه مدت باشد بلکه باید تنظیم بازار تا پایان سال را 

در نظر داشته باشد.
 روحانی با اشاره به برخی انتظارات کاذب و التهابات ساختگی در 
بازار عرضه کاال از دستگاه های تبلیغاتی کشور خواست برای مقابله 
با این پدیده با جدیت و حساسیت در اطالع رسانی دقیق و به موقع 

عمل کنند.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
رفع موانع و پشتیبانی از تولید نیازمند اقدامات عینی و عملی است
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