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پیکر سردار شهید صیادخدایی
به خاک سپرده شد

مراسم تشییع پیکر سردار شهید حسن صیادخدایی
صبح امروز سه شنبه سوم خرداد ماه با حضور مردم
تهران در میدان امام حسین برگزار شد.
در این مراســم ســردار سرلشکر پاســدار حسین
ســامی فرمانده کل سپاه و سردار سرتیپ پاسدار
اســماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس ســپاه نیز
حضور داشتند .پیکر این شــهید مدافع حرم پس
از تشییع در میدان امام حسین ،با حضور گسترده
مــردم در قطعه  ۵۰گلزار شــهدای بهشــت زهرا
(س) آرام گرفت .پیکر مطهر این شــهید در کنار
شهید هادی طارمی محافظ سردار دلها حاج قاسم
سلیمانی به خاک سپرده شد.

شهادت دو خلبان
در پی سقوط هواپیمای اف 7

معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی اســتانداری
اصفهان از سقوط یک فروند هواپیمای جنگنده اف
 ۷در شرق اصفهان خبر داد.
محمدرضا جان نثاری گفــت :یک فروند جنگنده
در اطراف منطقه انارک از توابع شهرســتان نایین
ســقوط کرده اســت .معاون سیاســی ،امنیتی و
اجتماعی اســتانداری اصفهان افزود :ماموریت این
جنگنده ،تمرین تیراندازی آموزشی بود .همچنین
سرهنگ رســول معتمدی ،مسوول روابط عمومی
ارشد نظامی ارتش جمهوری اسالمی در استانهای
اصفهان ،یــزد و چهارمحال و بختیاری در رابطه با
علت سقوط این جنگنده گفت :این هواپیما از نوع
جنگنده آموزشــی و ماموریت آن تیراندازی هوایی
بوده اســت.وی اظهار داشت :شــرایط هوایی هیچ
تاثیری در بروز این حادثه نداشــته اســت و صرف
نقص فنی هواپیما تشخیص اولیه این سانحه است.
در ایــن حادثه خلبان و کمــک خلبان به نامهای
سرگرد قاسم زمانی و ستوان یکم محمدجواد بای
به شهادت رسیدند.

موضوع مبادله جاللی با نوری
مطرح نیست

ســخنگوی جدید قوه قضاییه در نخستین نشست
خود با خبرنــگاران درباره زمان اجرای حکم اعدام
احمدرضا جاللــی که برای رژیم صهیونیســتی و
منافقین جاسوســی میکرد ،یــا احتمال مبادله او
با حمید نوری گفت :فرایند رســیدگی به اتهامات
احمدرضا جاللی به پایان رســیده و حکم شــرعی
در خصــوص او صادر شــده و پرونــده در مرحله
اجرای رای اســت و مســاله مبادله مطرح نیست؛
لذا بحــث اجرا را داریــم و در اختیار دادســتان
مربوطه است.
وی بــا طرح این پرســش که وضعیــت احمدرضا
جاللی مشــخص است ولی حمید نوری کجاست و
چه سرنوشــتی پیدا کرده است؟ ادامه داد :موازین
قانونــی و حقوقی در حوزه داخلــی و بین المللی
در خصــوص حمید نوری صــورت نگرفته و جای
اعتراض اســت .شــرایط حمید نوری تحت تاثیر
القائات گروهک منفور معاندین با جمهوری اسالمی
با انگیزه سیاسی است .از آقای نوری حق دسترسی
به وکیــل را منــع کردند که جزو حقوق مســلم
دادرسیهاســت .مــا در زندان دغدغــه چه داریم
و دیگران چــه میکنند؟ برای جامعــه بینالملل
متاســفم .قریب  ۲۰روز تماس تلفنی آقای نوری
را قطع کردند و دو ســال در انفرادی است و اجازه
مالقات ندادند و منع کردند .اینها حقوق بشــری
اســت که از آن تعریف میکنند و تعریف آن را در
شرایط نوری میبینیم.
مسعود ستایشی تاکید کرد :مبادلهای وجود ندارد.
وضعیت حمید نوری وخیم اســت؛ چشــمهایش
ناراحتــی دارد .مظلومیت آقایان نوری و اســدی
را بایــد تبییــن کنیم .وظیفه ذاتی ماســت .روز ،
روز شــهادت مظلوم اســت .بیاییم مظلومیتها را
تبیین کنیم؛ چراکه آنهایی که دم از حقوق بشــر
م آوردند .وی
میزنند ،موجبات شرمندگی را فراه 
در پاســخ به سوالی درباره بازداشت اسداهلل اسدی
دیپلمات کشورمان نیز گفت :باید بیانیه داد؛ آقای
اسدی بازداشت و تعقیب جزاییاش و صدور حکم
قضایــی او و هرآنچه در این حکــم صورت گرفته
قانونی نیست.
وی افزود :آقای اسداهلل اسدی دیپلمات کشور است
و براســاس برنامه از پیش طراحی شده و استفاده
ابــزاری گروهک تروریســتی نفاق اورا بازداشــت
کردند که دقیقا خالف مقررات بین المللی و خالف
کنوانسیون وین است .در مقاطع مختلف اعتراضات
رسمی ایران به کشورهای آلمان و اتریش و بلژیک
داده شده است .فرایند دادرسی در آلمان و بلژیک
را ناعادالنه میدانیم .عالوه بر این که آقای اســدی
مثل آقای نــوری از ابتداییترین حقوق برخوردار
نبوده اســت حتی به حقوق بنیادین برای ایشــان
بیتوجه بودنــد .نظام مقدس جمهوری اســامی
از ظرفیــت حقوقی و دیپلماتیــک بصورت فعاالنه
برای این موضوع اســتفاده خواهــد کرد .از دولت
بلژیک میخواهیم کــه بدون درنگ و بدون قید و
شرط نســبت به آزادی ایشان اقدامکند .نگهداری
ایشــان وجاهــت قانونی نــدارد و مکلفنــد آنرا
جبران کنند .وی افــزود :باید اقدام متقابل صورت
گیرد و نیابتــی در بلژیک دادیم و توقع داریم که
این نیابت به تعویق نیفتد .ان شااهلل بزودی بعضی
ها به خودشــان بیایند و موجــب آزادی این برادر
عزیز ما که دیپلمات در اتریش بوده فراهم آید.
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سرلشکر باقری مطرح کرد:

تأمین امنیت کشور صدها کیلومتر دورتر از مرزها

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح گفت :امنیت کشور را
صدها کیلومتر دورتر از مرزهای ایران برقرار میکنیم.
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در
آیین گرامیداشــت سالروز آزادسازی خرمشهر که با عنوان
«خرمشهرها در پیش اســت» ،در دانشگاه تربیت مدرس
برگزار شــد ،با بیان اینکه امیدواریم ما جاماندگان شــهدا
خالق حماســههایی مشــابه فتح خرمشــهر باشیم ،اظهار
داشت :حوادثی در طول تاریخ روی میدهد که در ذهن و
ســابقه تاریخی ملتها باقی میماند؛ از جمله جنگها که
هرچند به اشــکال مختلــف روی میدهد ،ولی در ذهنها
باقی میمانند .وی ادامه داد :ما چنانچه  ۲۰۰سال گذشته
را مرور کنیم ،جنگ روسیه با ملت ایران ،در معاهده هرات
و جنگهای اول و دوم جهانی از جمله جنگهایی اســت
مردم آنها را تجربه کردند و چون بخشهایی از کشورمان
طی این جنگها جدا شد و ظلمهایی به مردمان وارد شد،
این جنگها را از یاد نمیبرند.
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح اضافه کــرد :در جنگ
اول جهانی ،کشــورمان به دلیل قحطی  ۱۰میلیون نفر از
جمعیت خود را از دســت داد و در جنگ دوم جهانی هم
هرچند کشورمان «پل پیروزی» نام گرفت ،اما دریغ از یک
عذرخواهی که از سوی مدعیان حقوق بشر اروپایی از مردم
کشــورمان صورت گرفته باشد؛ چون اگر دولتهای پیروز
این جنگ تدارکات جبهه روســیه را با عبور از کشــورمان
تأمین نمیکردند ،روسیه سقوط میکرد.
سردار باقری با بیان اینکه در  ۳۱شهریور  ۱۳۵۹نیز مجددا ً
کشــورمان از سوی عراق و بیش از  ۳۰کشور حامی دولت
صــدام مورد حمله نظامی قرار گرفــت ،عنوان کرد :جنگ
زمانی به ما تحمیل شــد که رئیس جمهور کشــورمان با
رهبری عناد داشت ،ناامنی و بیثباتی در کشور بسیار بود
و نیروهای مسلح هم مورد تحریم قرار داشتند.
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد :ما باید تاریخ
را برای درک واقعیات و درس گرفتن از شرایط برای پیش
بردن شــرایط موجود ،مورد مطالعه قــرار دهیم و اگر به
خوبی شــرایط آن روز و تبدیل آن شکســت و ناامیدی را
به فتح خرمشهر درک کنیم ،رهیافت خوبی برای خروج از
شرایط فعلی خواهیم یافت.
سرلشــکر باقری در مقایســهای به وضعیت پشــتیبانی از
جنگ در دو ســوی جبهه ایــران و عراق پرداخت و گفت:
پشــتیبانی از جبههها تا پایان جنگ ،تحول چندانی پیدا

نکرد؛ زیرا عراق در آغاز جنگ  ۳۰میلیارد دالر ذخایر ارزی
داشت که حدود  ۳۰میلیارد دالر هم در طول جنگ درآمد
کســب کرد و حدود  ۱۰۰میلیارد دالر هم در آخر جنگ
بدهی داشت؛ یعنی عراق از کشورهای دیگر کمک گرفت و
عالوه بر این ،حدود  ۱۷۰میلیارد دالر هم در جنگ هزینه
کرد ،اما این هزینه در ایران به زحمت به  ۲۰میلیارد دالر
میرسید؛ این نشان میدهد که نسبت هزینهکرد در جنگ
در دو طرفه جبههها چگونه بود.
وی افزود :در جلسهای در دی  ،۱۳۵۹فرماندهان در حضور
حضرت آیــتاهلل خامنهای رئیس جمهور وقت خواســتار
تحول در مدیریت جنگ شــدند؛ لــذا تجربه چند ماه اول
جنگ مورد اســتفاده قرار گرفت و به جوانان اعتماد شد؛
جســارت و شور جوانی در کنار فکر و تعقل ،معجونی برای
تحول در جبههها شد.
وی بــا بیان اینکه زمانــی گلولههای خمپاره دشــمن به
اهواز میرســید ،گفت :امروز در بخش دفاعی و امنیتی در
شــرایطی قرار داریم که شهید سلیمانی و همه شهدا قصد
قطعی دشمنان که خدشه به امنیت و حاکمیت جمهوری

در جلســه ســتاد هماهنگی دولت بر رفع موانع و فراهم کردن زیرســاختهای
تسهیل تجارت خارجی با کشورهای منطقه تأکید شد.
ســتاد هماهنگــی اقتصادی دولت در راســتای تحقق اهداف دولــت در تأمین
کاالهای اساســی و فراوانی و ذخیرهســازی آنها ،مجوزهای الزم برای تسهیل
واردات و تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز کشور را صادر کرد.
در جلســه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حجتاالسالم سید ابراهیم
رئیسی ،بر لزوم استفاده از ظرفیتهای باالی موجود در منطقه ،بهویژه کشورهای
همسایه برای توسعه تجارت و افزایش صادرات غیرنفتی تأکید شد.
در این جلسه پس از گزارش وزیر صنعت ،معدن و تجارت و بررسی موفقیتهای
سفر دیروز رئیسجمهور به کشور عمان ،پیشنهادهای راهبردی در زمینه توسعه

کارنامه مجلس یازدهم
در دو سال فعالیت

دو ســال از عمر مجلس یازدهــم میگذرد و در این مدت
نمایندگان مصوبــات زیادی در زمینــه اقتصادی و برای
بهبود معیشت مردم داشتهاند.
در آستانه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای
اسالمی در اجالسیه ســوم ،خوب است نگاهی به کارنامه
مجلس یازدهم داشــته باشــیم .یازدهمین دوره مجلس
شورای اســامی روز هشتم خرداد  ۱۳۹۹آغاز به کار کرد
و اینک به نیمه راه رسیده است .تاکید نمایندگان مجلس
یازدهم از همان ابتدا بر این بود که اصالحات ســاختاری
در مجلس ایجاد میکنند و تحول و تغییرات اساســی در
بحــث نظارت و قانونگــذاری را در اولویت میگذارند که
همین وعدهها ،توقعات و انتظارات را از این مجلس بیشتر
کرده است.
یکی از شعارهای اصلی اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم،
حاکم شــدن شفافیت بر آرا و امور مجلس شورای اسالمی
بود .بر همین اســاس« ،طرح شــفافیت آرای نمایندگان»
در همان سال اول مجلس یازدهم تدوین شد و در اواسط
بهمن ماه  ۹۸به واســطه اینکه نتوانســت دوســوم آرای
نمایندگان را به دســت بیاورد ،تصویب نشد .البته ناگفته
نماند که بالفاصله بعد از رد این طرح ،اعالم شــد که ۵۰
نماینده مجلس در نامهای به هیئت رئیسه خواستار بررسی
مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان شدهاند.
اخیرا ً نیز «طرح شــفافیت قوای ســهگانه ،دســتگاههای
اجرایی و سایر نهادها» در مجلس شورای اسالمی بررسی
شــد و به تصویب رسید که جامعتر از طرح شفافیت آرای
نمایندگان اســت .هر چند که فرآینــد تصویب این طرح
مراحل قانونی خود را طی نکرده است ،اما اجرای داوطلبانه
شــفافیت آرا توسط برخی نمایندگان در فضای رسانهای و
در منظر عموم جامعه اقدام بســیار خوبی است و به تحقق
شعار مجلس انقالبی برای شفافیت و مبارزه با فساد کمک
میکند .این در حالی است که موضوع شفافیت در مجلس
دهم به جایی نرسید و مجلس سابق نتوانست گامی در این
راســتا بردارد .محمدمهدی زاهدی ،نماینده مردم کرمان
در مجلس شورای اســامی در این مورد ،گفت :متأسفانه
مجلس دهم در زمینه شــفافیت آرای نمایندگان عملکرد

اسالمی ایران بود ،در ورای مرزها مورد هجوم قرار دادند و
امنیت کشور را صدها کیلومتر دورتر از مرزهای کشورمان
برقرار کردند.
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح عنوان کــرد :به برکت
خون شــهیدان ،امروز مدعی هســتیم که در حوزه دفاعی
امنیتی در وضعیت خوبی قرار داریم؛ این در حالی اســت
که همچنان نیروهای مســلح کشورمان با محدودیتهایی
مواجه هستند و چندان اتفاق متفاوتی در این رابطه صورت
نگرفته است ،ولی با وجود این سعی داریم که نیروی مسلح
کمهزینهای باشــیم .سرلشــکر باقری اضافه کرد :این در
شــرایطی اســت که آمریکا  ۷۰۰هزار میلیارد دالر ،چین
 ۲۵۰هزار میلیارد دالر ،روســیه باالی  ۱۰۰میلیارد دالر،
عربســتان  ۶۰هزار میلیارد دالر ،اسرائیل  ۲۰هزار میلیارد
دالر و ترکیه  ۱۷هزار میلیارد دالر اعتبارات دفاعی دارند،
اما در هیچ سالی اعتبارات دفاعی کشورمان اعم از حقوق و
پوشاک و ...به هفت میلیارد دالر نرسیده است.
وی افزود :البته در منابع آشکار ،اعتبارات دفاعی کشورمان
را تا  ۱۴میلیارد دالر مینویسند که این ناشی از بیاطالعی

در جلسه ستاد هماهنگی دولت تأکید شد

رفع موانع زیرساختهای تسهیل
تجارت خارجی با کشورهای منطقه
صادرات غیرنفتی جمهوری اســامی ایران به کشــورهای منطقه مطرح و مقرر
شــد با همکاری همه دستگاهها موانع موجود برطرف و زیرساختهای الزم برای
تسهیل در امر تجارت خارجی فراهم شود.
رئیسی در این زمینه ،فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت باالی

خوبی نداشــت .ما انتظار داشتیم مجلس دهم به شفافیت
آرای نمایندگان رأی دهد ،اما این کار را نکرد.
دولت
ِ
مجلس یازدهم در شــرایطی آغاز بــه کار کرد که
روحانــی بر ســر کار بود و مصوبــات مجلــس را زیر پا
میگذاشــت .مجلس تمام تالش خود را به کار گرفت تا با
دولت خســته و ناکارآمد
ِ
تصویب طرحهای اقتصادی مهم،
تدبیر و امید را به تحــرک وادار کند .ارائه «طرح تضمین
کاالهای اساســی برای اقشار آسیبپذیر» و الزام دولت به
اجرای آن ،نمونه بارز این مسئله است.
با روی کار آمدن دولت همسو ،مجلس فضای مناسبتری
برای بهبود معیشت مردم با همکاری دولت سیزدهم دارد.
هدفمند کردن تخصیص ارز ترجیحــی و یارانهها یکی از
موضوعات مورد توجه مجلس یازدهم بود که ســازوکار آن
در قانون بودجه ســال  ۱۴۰۱آمده است و مجلس اختیار
این موضوع را به دولت داد .در واقع ،مجلس با این مصوبه
دولت را ترغیب کرد که بــرای جراحی اقتصادی اقدامات
الزم را انجام دهد .البته تعامل مجلس با دولت نافی نظارت
نمایندگان بر عملکرد دولتمردان نیست و نمایندگان بارها
در تذکــرات خــود خطاب بــه وزرا و رئیسجمهور تاکید
کردند که معیشــت مردم خط قرمز مجلس است و دولت
بایــد حفظ قدرت خریــد مردم را در جراحــی اقتصادی
مدنظر داشته باشد.
روحیــه جهادی و حضور در میــدان و موقعیتهای مورد
نیاز مردم ،رویکرد جدیدی اســت کــه نمایندگان مجلس
یازدهم را نســبت به دورههای سابق مجلس متمایز کرده
اســت .رئیس مجلس شورای اســامی و نمایندگان بارها
در دورافتادهترین نقاط کشــور حضــور یافته و از نزدیک
مشکالت مردم را مشاهده کردند که قطعاً این اقدام باعث
میشود مشکالت مردم زودتر حل و فصل شود.
برای بررسی عملکرد اقتصادی مجلس یازدهم ،الزم است
در ابتدا اشــارهای به این مســئله شود که بررسی عملکرد
مجلس دهم در حوزه اقتصاد نشان میدهد که آن مجلس
با وجود همزمانی فعالیتش با مشــکالت اقتصادی کشــور
اعم از افزایش سه برابری قیمت ارز ،خروج آمریکا از برجام
و اعمــال تحریمهای ظالمانه و گرانی بی ســابقه کاالهای
اساســی کارنامهای خالی در حوزه اقتصاد از خود بر جای
گذاشــت .مجلس دهم اقدامی برای اصالح ساختار بودجه
نکــرد ،برنامهای برای ســاماندهی بازار مســکن و خودرو
نداشــت و فرصــت تصویب طرح بانکداری اســامی را از

یا غرضورزی اســت؛ زیرا واقعیت اعتبارات ما حدود شش
میلیارد دالر اســت ،اما با وجود این ،تالش شــده است تا
بازدارندگــی پایــداری در برابر تهدیــدات پیش روی این
سرزمین و مردم آن به وجود بیاید که حتی دشمن از فکر
تجاوز به کشــورمان هم منصرف شــده و این هم با تالش
شــبانهروزی همه رزمندگان محقق شــده است ،اما برای
خارج شــدن از این وضعیت و رسیدن به وضعیت مطلوب،
مسیری است که رهبری در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
آن را ترسیم کردند؛ پس این بیانیه ،یک سند مهم است.
ســردار باقری گفت :زمانی ما برای عکسبرداری هوایی از
عمق سرزمین دشمن ،متکی به هواپیمای شناسایی اف ۴
بودیم ،اما بعدها ما با هواپیماهای اســباب بازی که بچهها
با آنها بازی میکردند ،آشنا شدیم؛ لذا در سال  ۱۳۶۳بر
روی هواپیماهای مدل ،دوربین کانون اف  ۱-را با چســب
چسباندیم و این عکسبرداری آغاز شد تا جایی که اکنون
به یکی از قدرت پهپادی تبدیل شــدیم؛ این در شرایطی
اســت که هنوز هم پهپادی از خارج دریافت نکردهایم ،اما
جزء قدرتهای پهپادی جهان هستیم.

کریدور شــمال-جنوب را ضرورتی فوری دانســت و بر لزوم جهش روند توسعه
تجارت با کشورهای منطقه از جمله حوزه اوراسیا و آفریقا تأکید کرد.
در ادامه جلسه امروز ســتاد هماهنگی اقتصادی در راستای تحقق اهداف دولت
در تأمین کاالهای اساســی و فراوانی و ذخیرهســازی آنها ،مجوز واردات گندم
توســط بخش غیردولتی صادر و مقرر شد وزارت جهادکشاورزی هر چه سریعتر
قراردادهای الزم را در این زمینه آماده و اجرایی کند.
همچنین در چارچوب برنامه تســهیل در امر واردات و تأمین کاالهای اساســی
مورد نیاز کشــور ،ستاد هماهنگی اقتصادی به گمرکات کشور مجوز داد تا اجازه
ورود کاالهای وارداتی را با حداقل تعهد و اسناد مورد نیاز و البته با رعایت کامل
اصول بهداشتی و سالمت ،صادر کند.

دســت داد ،اما مجلس یازدهم به این موضوعات به خوبی
ورود کرده است.
اصالحات ساختاری بودجه از جمله توصیهها و راهبردهای
مهم مــورد تأکید مقام معظم رهبری در ســالهای اخیر
بوده است .مجلس یازدهم برای تحقق این مسئله« ،طرح
برخی احکام مربوط به اصالح ســاختار بودجه کل کشور»
را تدوین و سپس تصویب کرد.
مجلس یازدهم با هدف جبران فاصله زیاد ایجاد شده بین
عرضه و تقاضای مسکن و همچنین کاهش قیمت مسکن
در بازار ،طرح جهش تولید و تأمین مسکن با هدف احداث
ســاالنه یک میلیون واحد مسکونی با استفاده از تسهیالت
بانکــی را تهیه و تصویب کرد و این قانــون برای اجرا در
اختیار دولت است.
در شــرایطی که مســتأجران برای اجاره منزل مشکالت
زیادی دارند ،نمایندگان مجلس شــورای اســامی اخیرا ً
«طرح کنترل و ســاماندهی اجاره بهای امالک مسکونی»
را تدویــن کردند .به زودی جزئیــات این طرح در صحن
مجلس رســیدگی میشود و در صورت تصویب نهایی این
طرح ،نحوه محاسبه متوسط میزان اجارهبها حداکثر ظرف
مهلت یک ماه از تصویب این قانون ،به وسیله وزارت راه و
شهرسازی تعیین و اجرایی خواهد شد.
قانون مالیات بر ارزش افزوده هم از دیگر مصوبات اقتصادی
مجلس یازدهم به حســاب میآید .این قانون که با عنوان
الیحــه مالیات بر ارزش افزوده در جلســه  ۲۶دی ۱۳۹۵
هیئت دولت به تصویب رسید ،در جلسه علنی دوم خرداد
 ۱۴۰۰مجلس شــورای اســامی ،تصویب و در تاریخ ۱۲
خرداد نیز به تأیید شورای نگهبان رسید.
طرح تســهیل صدور مجوزهــای کســب و کار از جمله
طرحهــای مهم مجلس یازدهــم بود که اخیــرا ً به تأیید
شورای نگهبان رسید و الزماالجراست.
یکــی از موضوعاتی که مجلس یازدهــم از ابتدا پیگیری
کرد ،بحث خودرو بود .بنابراین «طرح ســاماندهی صنعت
خودرو» با اصالحاتی به تصویب مجلس رسید .این مصوبه
مهــم چندین بار با مخالفت و اعتراض مواجه شــد ،اما در
نهایت با اصرار نمایندگان بــر مصوبه خود و پیگیریهای
رئیس مجلس در مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،نهایی
شــد .این مصوبه به گونهای اســت که ضمن قانونی شدن
واردات خودرو ،تمهیــدات الزم برای ارتقای تولید داخلی
را نیز در نظر گرفته اســت .هــدف مجلس از تصویب این

طرح آن است که با واردات خودرو و افزایش عرضه خودرو
به بازار ،شــاهد تعادل بازار باشــیم و تأثیر آن را در بهبود
کیفیت خودروهای داخلی ببینیم.
بســیاری از مشــکالت اصلی اقتصاد ایران مانند تورم باال،
ریشــه در اشــکاالت نظام بانکی دارد و امــکان رفع این
مشــکالت بدون اصالح قوانین اصلی بانکی کشــور وجود
ندارد .در همین زمینه ،کمیسیون اقتصادی مجلس «طرح
بانکداری جمهوری اسالمی ایران» را به تصویب رساند که
کلیات این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رســید
و جزئیات این طرح برای بررســی بیشــتر به کمیســیون
اقتصادی مجلس ارجاع شده است.
یکــی از مهمترین پایههــای مالیاتی که در بســیاری از
کشورهای جهان اجرایی میشود ،مالیات بر عایدی سرمایه
است .این مالیات سودآوری داللی و سوداگری در بازارهای
مختلف مثل مســکن را به شــدت کاهش میدهد« .طرح
مالیات بر عایدی ســرمایه» در همین راســتا در مجلس
یازدهم پیگیری میشود.
مجلس شورای اســامی در حوزههای دیگر هم مصوبات
مهمی داشــت که تدوین «طــرح اقدام راهبــردی برای
لغــو تحریمهــا و صیانت از منافع ملت ایــران» موید این
مسئله است.
همچنین مجلس یازدهم «طرح حمایت از خانواده و جوانی
جمعیت» را به تصویب رســاند که از جمله قوانینی است
که به دلیل حساســیت موضوع خانواده و جمعیت بیش از
 ۱۷ماه در کمیســیونی ویژه در مجلس مورد بررسی قرار
گرفت و برای نگارش و تهیه آن از مشــارکت تعداد زیادی
از نخبگان ،دانشگاهیان و گروههای مختلف مرجع علمی،
پژوهشی و صنفی استفاده شــد .هدف مجلس از تصویب
این طرح ،تشــویق جوانان به ازدواج و تشــویق خانوادهها
به فرزندآوری اســت کــه برای هر دو مــورد حمایتها و
تسهیالتی در نظر گرفته است.
مطالب مذکور به خوبی گویای آن است که مجلس یازدهم
در حوزههای مختلف به ویژه اقتصادی کارنامه درخشــانی
داشــته و نمره قبولی میگیرد ،اما الزم اســت مجلس در
دو ســال پیشرو تالش خود را مضاعف کند تا با ســرعت
بیشــتری طرحها و لوایح بررســی شــود و عالوه بر این،
مجلسیها باید برای تحقق وعدههای خود همت بیشتری
کنند تا در نهایــت کارنامهای مثبت از مجلس یازدهم در
افکار عمومی باقی بماند.

