
هنر هفتم در چنگال عنکبوت ها!    

آیــا روند این پس رفت به نیم دهــه قبل بازمی گردد 
که ســینمای ایران  در انحصار گروهی شناخته شده 
از مافیاهــای متنوع بود تا این نفوذ غرب باشــد و بار 
دیگر توانســته هنر هفتم را از مسیری پاک و منزه با 
ســاخته هایی ارزشــمند همچون »از کرخه تا راین و 
آژانس شیشه ای« در گذشته نه چندان دور، سال های 
اخیر را به ســوی ناکجاآباد غرب بــا لجنزارهایی چون 
»جدایی نادر از ســیمین و فروشــنده« عجوالنه گام 
بــردارد و امروز هنجارها از هم دریده شــوند؟ اگرچه 
زنده کردن خاطرات تلخ و به جامانده از سال های اخیر 
ارگان متولی ســینمای کشور در دولت های یازدهم و 
دوازدهم همچنان زیر عالمت ســؤال مانده و نهادهای 
نظارتی باالدســتی بخصوص مجلس شورای اسالمی 
فرصت نکرده اند تا پشــت پرده هــای تصمیم گیری و 
هزینه های هفت جشــنواره اخیر فیلم فجر را واکاوی 
نمایند اما نتایج  نیم دهه گذشته اینگونه آشکار شد تا 
کارگردان همان دو جنس و قواره  و همان سیاق بتواند 
با چراغ سبز صهیونیست جایزه خوش خدمتی و پشت 
کردن به سرزمین  تأیید وصله خود را از  غرب دریافت 
نماید و امســال در بین داوران فستیوال سینمایی کن 
جای بگیــرد! تا ضمن رایزنی با دیگــر همپالگی های 
خود، ساخته ای کامال مغایر با ایدئولوژی برتر جمهوری 
اسالمی و وطن ستیز را مفتخر به دریافت نخل طالیی 
کند! رسانه های داخلی قباًل نوشته بودند که این روزها 
تصویر و صدای رئیس جمهور اوکراین که یک یهودی 
است در محافل رسمی اروپایی خودنمایی می کند که 
فستیوال سینمایی کن هم تریبون افتتاحیه اش را به 
»والدیمیر زلنســکی« بسپارد تا به سینماگران حاضر 
از سرنوشــت مشترک داد ســخن دهد و درخواست 
کند که بوق سیاســی اکراین باشــند! حاال فستیوال 
ســینمایی کن هم آن گونه می شــود تا پیام »ما باید 
پیروز شــویم، ما به ســینما نیاز داریم تا بتواند ضامن 
این پایان باشد، ســینمایی که هر بار در طرف آزادی 
باشــد و از قول چارلی چاپلین نقل کند که ما به یک 
چارلی چاپلین جدید نیاز داریم تا ثابت کند سینمای 
امروز ســکوت نکرده است«. فســتیوال برلین به طور 
آشکار گفته بود جشنواره امسال کاماٌل سیاسی برگزار 
می شود اما این جشنواره کن است که نتوانست حفظ 
ظاهر کند که سیاست را بر هنر غالب کرد. حاال اصغر 
فرهادی  با ساخته »جدایی نادر از سیمین« که اولین 
اسکار ایران است و می تواند به عنوان داور در فستیوال 
کن حضور داشــته باشــد نیز تن به این سیاست های 
تحمیلی می دهد تا کشــورش را هم بحرانی به نمایش 
بگذارد تا از بهترین دســتاویز برای تنگ کردن حلقه 
تحریم های ظالمانه به اســتناد اینگونه ساخته ها چون 
»فیلم ســیاه از ایران« اســتفاده کنند اما شرایط الزم 
برای پذیرش مدرک به ظاهر مستندی چون این فیلم 
آن اســت که بازیگر حتماً باید ایرانی و باســابقه بوده 
و کارگــردان هم باید از ایرانیانی انتخاب شــود که با 
ادای قســم به پرچم بیگانگان، ملیتی دیگر را پذیرفته 
و قبل از آن بارها جالی وطن را با هنر سیاســی سودا 
زده باشــد و امروز موفق شود تصویری سیاه از ایران و 
اســالم را در قالب یک فیلم کاندیدای فســتیوال کن 
کند. اگرچه با این ســیاه نمایی فستیوال گونه توانسته 
نخل طالیی را برای فیلم ضدایرانی »عنکبوت مقدس« 
به دســت آورد حاال نوبت فیلم »برادران لیال« حاضر 
در فســتیوال بود که پس از ایــن موفقیت صوری با 
یک شوک روبرو شــوند زیرا »کتایون ریاحی« بازیگر 
اصلــی این فیلم یعنی ســعید پورصمیمی را متهم به 
آزار جنســی می کند تا بازهــم جنبش Me too در 
صحنه حاضر باشــد و جالب تر اینکه ترانه علیدوستی 
به عنــوان لیدر این جنبش در ایران، همبازی ســعید 
پورصمیمی در فیلم برادران لیال ظاهر شــده اســت! 
حاال این جنبش وارداتی Me too است که در فضای 
مظلوم نمایانه چند مرد جشــنواره می تواند به کمک 
بازی ضعیف زهــرا امیرابراهیمــی در فیلم عنکبوت 
مقدس آمده و او را صاحب نخل طالیی کند و فرصت 
به دست آمده برای  سیاست ناتوی فرهنگی غرب است 
تا از فراریان ایرانی جهت پیشبرد اهداف ضد فرهنگی 
اســتفاده ببرد و آن ها را برای تشویق دیگران قهرمان 
جلوه دهد. امروز باید به سراغ سینمای ایران و کسانی 
رفت که حداقل در چهل و ســه سال گذشته خالصانه 
به احیــای آن پرداخته اند و طــول دو دهه اول نیز با 
موفقیت های خیره کننده ای روبرو بوده اند که بعضی از 
ســاخته ها می توانست ستون های البی غرب را به لرزه 
درآورد امــا  با پاره ای از نامردمی های بیرون مواجه اند 
که قیصریه را برای یک دســتمال به آتش می کشند. 
زهرا امیرابراهیمی یکی از همین پاک باختگان گرداب 
فرهنگ غرب اســت که ۱۶ ســال پیش ابتدا در تور 
غفلت و سرگردانی ســینمای ایران افتاد و در مرحله 
بعد اســیر مدیریت ضعیف ســینمایی بــه دام ناتوی 
فرهنگی گرفتار شــد تا در نهایت به یک ستیزه جو در 
قالــب انتقام از فیلم های منزه و خــوب ایرانی تبدیل 
شــود. ابراهیم داروغه زاده، دبیر وقت جشــنواره فیلم 
فجر در این باره نوشته است »اینکه در جشنواره کن از 
وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورتان شکایت کنید 
دقیقاً چه فایده ای دارد؟ تحریم های اقتصادی آمریکا و 
اروپا علیه مردم ایران کم می شــود یا برعکس؟« امروز 
»عنکبوت مقدس« در فستیوال کن جایزه می گیرد نه 
برای اینکه فیلم خوبی اســت بلکه برای اینکه صراحتاً 
بخشــی از پازل ایران ســتیزی و اسالم هراسی است. 
وقتی فرزند خاوری مدیرعامل فراری بانک مرکزی به 
جرم اختالس سه هزارمیلیاردی به عنوان تاجر برگزیده 
غرب انتخاب شــود و زهرا امیرابراهیمی نخل طالیی 
را بــه دلیل بازیگر برگزیده از فســتیوال کن بگیرد و 
محمدعلی ابطحــی موفقیت های اینگونــه را تبریک 
بگوید تکلیف ســینمای ایران معلوم است که تا امروز 
چگونه مدیریت شده است و البته بازهم هستند کسانی 
در این وادی چون بهرام رادان و سام درخشانی که در 
پیام های خود بنویسند: حاال بر قله دنیا قرار گرفتی و 
زهرا جان درسی شده برای همه بی معرفت ها! تا ثابت 

کنند هنر هفتم همچنان در چنگال عنکبوت هاست!

بی توجهی تاکی؟! 

وزیر کشور عراق اعالم کرد: روزانه دو هزار زائر از طریق لغو 
روادید و گذرگاه های زمینی می توانند وارد عراق شوند.

احمد وحیدی وزیر کشــور در حاشــیه دیدار با »عثمان 
الغانمی« وزیر کشــور عراق که در محل وزارت کشــور 
برگزار شــد، در جمــع خبرنگاران در رابطــه با جزئیات 
این نشســت،گفت: میزبان برادر عزیــزم عثمان الغانمی 
وزیر کشــور عــراق بودیم که راجع بــه موضوعات مورد 
عالقه و مهم دو کشــور مانند مناطق مرزی، تجارت مرز 
و بازارچه های مرزی و توسعه روابط استان های مرزی با 
یکدیگر و موضوعات مربوط به زوار عزیز دو کشور صحبت 
کردیم. وی افــزود: نتیجه کار دو تفاهــم نامه در حوزه 
امنیتی و زوار اربعین بود که به امضا رسید و فکر می کنم 
با حســن نظری که در جلسه ارائه شد، ان شاءاهلل بتوانیم 
نتایج خوبی را در مســائل تجارت و امنیت مرزی داشته 

باشیم و در حوزه زوار دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
وزیر کشور در رابطه با فراهم شدن تسهیالت زوار عراقی 
از ســوی ایران، گفت: قصد و اراده طرفین تسهیل این 
موارد است و دوستان ما در عراق قول های خوبی دادند 
تــا زائرین عزیز ما برای عتبات و عالیات و در ایام عرفه، 
محرم و اربعین با ســهولت و با لغو روادید بتوانند حضور 
پیدا کنند. متقاباًل ما نیز زمینــه را فراهم خواهیم کرد 
شرایط زائران عراقی برای حضور در حرم مطهر امام رضا 
)ع( و مشهد مقدس و حرم حضرت معصومه)س( و سایر 
مراکز مذهبی تســهیل شــود. فکر می کنم با قولی که 

دوستان عراقی به ما دادند کار جلو می افتد.
در ادامه الغانمی وزیر کشــور عــراق در رابطه با تدابیر 
عراق برای ویزای زمینی اربعین تصریح کرد: ما یک سفر 
دوستانه به جمهوری اســالمی ایران و دیداری طوالنی 
در وزارت کشــور با وزیر کشور داشتیم و در این جلسه 

امنیت مرزهای مشــترک دو کشــور و بحث های دیگر 
مانند عبور غیر قانونی از مرزها و قاچاق غیرقانونی کاال و 
مواد مخدر از طریق گذرگاه های غیر رسمی، قاچاق مواد 

مخدر و انسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وزیر کشور عراق اضافه کرد: قبل از سفر به ایران موافقت 
نامه ای که از طرف دولت و نخست وزیر عراق به دست 
من رســید که بر اســاس آن اجازه داده می شد روزانه 
دو هزار زائــر از طریق لغو روادید و گذرگاه های زمینی 
وارد عراق شــوند و طی مدت کوتاهــی از ابتدای هفته 
آینده بــا هماهنگی دو طرف مکانیــزم الزم برای ورود 
افراد به عراق طراحی خواهد شد و تدریجا شاهد افزایش 
ایــن تعداد خواهیم بود. الغانمــی گفت: ما می دانیم که 
سفرهای هوایی برای مسافران بسیار هزینه بردار خواهد 
بود و عمده مســافران مایل هستند از طریق زمینی به 
زیارت عتبــات مقدس بروند و از هیچ کوششــی برای 
تحقــق آرزوی زوار دریــغ نخواهیم کرد تــا این زیارت 
ها گســترش پیدا کند.الغانمی افزود: در جلســه امروز 
همچنین در رابطه قاچــاق مواد غذایی و مواد مخدر به 
تشــکیل دو کمیته از طرف ایران و عراق رسیدیم که به 
شکل مشترک مواد این یادداشت تفاهم را دنبال کنند. 
طی سال های گذشته یادداشــتی میان دو کشور انجام 
شــده بود و جزییات ســفر اربعین در آن ذکر شده بود. 
وی افزود: زمانی که رئیس ستاد مشترک ارتش بودم به 
یاد می آورم این یادداشت تفاهم میان »یاسر الیاسری« 
و وزیر کشــور ایران به امضا رسید که در رابطه با امنیت 
زائران ایران در ســفر اربعیــن بود و نکات کلی در آن از 

جمله گذرگاه های مرزی ایران و عراق به امضا رسید.
در حاشیه این نشست تفاهم نامه ای میان وزرای کشور 

ایران و عراق به امضا رسید.

 روزانه ۲هزار زائر بدون روادید 
می توانند وارد عراق شوند

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از دعوت وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به کمیســیون متبوعش در راستای 
بررســی کیفیت افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری 

بگیران سازمان تامین اجتماعی خبر داد.
ولی اســماعیلی در گفتگو با تسنیم، از دعوت حجت اهلل 
عبدالملکی وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی و مدیر 
عامل ســازمان تامین اجتماعی به کمیسیون متبوعش 
در راستای بررســی کیفیت افزایش حقوق بازنشستگان 

و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی خبر داد.
وی افــزود: با توجه بــه مصوبه مــورخ ۱9/۱2/۱400 
شورای عالی کار مقرر شده است 4/57 درصد از ابتدای 
ســال۱40۱ به حقوق کارگران در کشور افزوده شود؛از 
طرف دیگر طبق ماده 9۶ قانون تامین اجتماعی سازمان 
تامین اجتماعی مکلف شده است میزان کلیه مستمری 
هــای بازنشســتگی، از کار افتادگی کلی و مســتمری 
بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار 
کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب 
هیئت وزیران افزایش دهد و مطابق حکم مقرر در ماده 
۱۱۱ این قانون این مســتمری نبایستی از حداقل مزد 

کارگر عادی کمتر باشد.
رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس ادامه داد: علیرغم 
تصویب هیئــت امنای ســازمان تامیــن اجتماعی در 
مورخ 7/2/۱40۱ صرفــاً افزایش 4/57 درصدی حقوق 
حداقل بگیران در مصوبه دولت اعمال شــده و افزایش 
38 درصدی سایر سطوح باال تر از حداقل مستمری که 
مورد اعتراض برخی بازنشستگان عزیز کشور قرار گرفته 

اعمال نشده است.
اســماعیلی با تاکید بر ماهیت غیر دولتی بودن سازمان 
تامین اجتماعی و پرداخت حقوق مســتمری بگیران و 

بازنشستگان ســازمان از محل درآمدهای خود سازمان 
و عدم تحمیل بار مالــی جدید به دولت گفت:در اولین 
جلســه کاری کمیســیون اجتماعی پس از سرکشــی 
نمایندگان به حوزه های انتخابیه در یکشنبه هفته آینده 
با حضور آقای حجــت اهلل عبدالملکی وزیر تعاون کار و 
رفــاه اجتماعی و مدیر عامل ســازمان تامین اجتماعی 
تالش می شــود با دعــوت از نماینــدگان کانون های 
بازنشســتگی تامین اجتماعی و رعایت مصالح و منافع 
این قشر در تعامل با دولت و وزیر ، تمامی راه حل های 
پیشــنهادی از طرف اصناف و کانون های بازنشستگان 
تامین اجتماعی در راستای تحقق و اجرای کامل مصوبه 
شورای عالی کار به نحو مقتضی بررسی و اقدامات عاجل 
به منظور اجرای قانون و تامین معیشــت بازنشستگان 

کشور صورت گیرد.
وی تاکیــد کرد:حفظ شــان و منزلــت و حقوق قانونی 
بازنشســتگان در زمره وظایف و تکالیف ذاتی کمیسیون 
اجتماعی و جزو خطــوط قرمز نمایندگان محترم مردم 
در مجلــس شــورای اســالمی و مورد تاکیــد اعضای 
کمیســیون اجتماعــی اســت و این کمیســیون تمام 
 تالش خود را در راســتای نظارت بر اجرای کامل قانون 

به کار خواهد برد.
نماینده گرمی در مجلس در پایان با اشاره به نامه اخیر 
کمیســیون اجتماعــی به رئیس جمهور و درخواســت 
اجرای کامل مصوبه شــورای عالــی کار درباره افزایش 
حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعــی تاکید کرد:قطعاً 
مجلس و دولت تمامی تالش خود را در راســتای ارتقاء 
معیشــت و حفظ منزلت و جایگاه بازنشستگان به ویژه 
بازنشســتگان تامین اجتماعی مطابق قوانین مصوب به 

کار خواهد بست.

وزیر کار درباره افزایش مستمری بازنشستگان
 تامین اجتماعی به مجلس می رود

رئیــس مجلس با بیــان اینکه آمریکا هیــچ گاه با ما کنار 
نخواهد آمد، گفت: ما بر سر سیرت انقالب با کسی معامله 
نخواهیــم کرد و معتقدیم ظرفیت ها و امکانات پیشــرفت 

کشور کاماًل فراهم است.
محمــد باقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اســالمی در 
ســومین اجالس بین المللی فعاالن مهــدوی که در تهران 
برگزار شــد، با تبریک ایام دهه کرامت و میالد با سعادت 
حضــرت امام رضا علیه الســالم، یاد شــهدای ۱7 خرداد 
)حمله داعش به مجلس شــورای اسالمی( را گرامیداشت 
و گفــت: امام راحل جز برای خدا کالمی نگفت و جز برای 
خدا گامی برنداشت و همین سیر الی اهلل باعث شده است 
که به گفته رهبــر معظم انقالب، امام خمینی روح و جان 
این انقالب باشــد. وی افزود: انقالب اسالمی باعث حیات 
مجدد اسالم و عزت مســلمانان در این عصر شد؛ آنهم در 

اوج حاکمیت فرهنگ لیبرالیستی و اومانیستی در جهان.
رییس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: وقتی حرف از 
مهدویت می شود، در واقع صحبت از همه خوبی ها و ترسیم 
یک آینده روشن برای بشریت و تحقق همه خواسته های 

الهی و انسانی است.
قالیباف تصریــح کرد: بحث مهدویــت، در حقیقت بحث 
حاکمیــت حجت خداوند بــر این عالم اســت و این یک 
حقیقــت انکارناپذیــر اســت. وی تاکید کرد: در مســأله 
مهدویت، صحبت از انســان کامل اســت که واسطه فیض 
الهی در زمین است و هر حرکتی در این مسیر، یک توفیق 

الهی برای ماست.
قالیباف بــا بیان اینکه انقالب ما برخاســته از دو فرهنگ 
عاشــورای حسینی و مهدویت بوده است، تصریح کرد: این 
انقالب در جایی برخاست و به پیروزی رسید که کانون امن 

خدمت به صهیونیسم بود.
رییس مجلس شورای اسالمی افزود: بعثت ، غدیر، عاشورا 

و مهدویت قله های فرهنگ شــیعی هستند، اما مهدویت 
هدف نهایی ماســت. قالیبــاف عنوان کــرد: روح انقالب 
اسالمی، قیام هلل است و با این باور در مقابل تمام تفکرات 
مادی و اومانیســتی در جهان ایستاده ایم. وی خاطرنشان 
کرد: بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، مسیر حرکت ما را در 
گام دوم انقالب ترســیم می کند و در این مسیر ، بحث از 
یک تحول معرفتی است؛ تحولی که باعث پیروزی انقالب 

اسالمی و شکل گیری جمهوری اسالمی شد.
رییس مجلس تاکید کرد: بــه فرموده مقام معظم رهبری 

امروز در مرحله دولت اسالمی هستیم و باید حاال در مسیر 
شــکل گیری جامعه اسالمی و تمدن نوین اسالمی حرکت 
کنیــم. وی افزود: امروز کشــورهای دیگری هم در جهان 
هســتند که عنوان مشابه جمهوری اســالمی دارند، اما با 
دشــمنان پیمان می بندند و لذا دشــمنان با آنها مشکلی 
ندارند. رییس مجلس شــورای اسالمی اظهار داشت: وقتی 
دقیــق نگاه می کنیم، مــی بینیم عظمت ایــن انقالب را 
دشــمنان بهتر از کســانی درک کرده اند که معتقد بودند 

انقالب تاریخ مصرف دارد.

قالیبــاف تصریح کرد: بخشــی از نارســایی هــای امروز 
در داخل، بخاطر فشــار دشــمنان نیســت؛ بلکه ناشــی 
از کســانی اســت که باورشــان را به انقالب اســالمی از 
دســت داده اند و در تصمیم ســازی هــا و تصمیم گیری 
ها اینطــور عمل می کنند. وی ادامــه داد: امروز می بینم 
رزمنــدگان امت اســالم در بیــخ گوش صهیونیســت ها 
 در جــوالن ایســتاده اند و اوضــاع را بــرای آن غیرقابل 

تحمل کرده اند.
رییــس قوه مقننــه تصریح کرد: فاصلــه گرفتن از بینش 
و روش انقالب اســالمی گریبانگیر ما شــده و امروز باید 

کارآمدی دین را در اداره جامعه اثبات کنیم.
قالیباف گفت: امروز ما مســئوالن باید با عمل خود نشان 

دهیم که یک منتظر واقعی هستیم.
وی اضافــه کرد: امــروز مطالبه مردم از ما این اســت که 
در عرصــه خدمات عمومی مشــترک که مــورد نیاز همه 
جوامع اســت، این خدمات را به درســتی و توســط خود 
 مــردم ارائه دهیــم، بطوریکــه این خدمات بــا دنیا قابل 

رقابت باشد.
رییس مجلس شــورای اســالمی اظهار داشت: البته مردم 
ما می دانند و باور دارند که ما تحت فشــار استکبار جهانی 
هســتیم و هرکدام از این فشــارها برای هیچ نظام دیگری 

غیر از جمهوری اسالمی قابل تحمل نبوده و نیست.
رییــس قوه مقننه تاکید کرد: امروز نیازمند یک حکمرانی 
نو هســتیم و این حکمرانی جدید، مستلزم اراده عمومی، 
تولیــد فکر و »جهاد تصمیم« هســتیم، نه اینکه برای هر 

تصمیم، منفعل و مردد باشیم.
قالیباف اظهار داشــت: در این مسیر، آمریکا هیچ گاه با ما 
کنار نخواهد آمد و ما هم بر ســر ســیرت انقالب با کسی 
معامله نخواهیم کــرد و معتقدیم ظرفیت هــا و امکانات 

پیشرفت کشور کاماًل فراهم است.

 پیکر حجت االسالم دعایی 
در حرم امام به خاک سپرده شد

مراسم تشییع پیکر حجت االسالم »سید محمود دعایی« با حضور برخی 
مسئوالن و فعاالن فرهنگی و سیاسی در موسسه اطالعات برگزار شد.

مراسم تشییع پیکر یار وفادار امام، روز گذشته با حضور فعاالن فرهنگی 
و سیاسی و همچنین محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی 
برگزار شد. حجت االسالم سید حســن خمینی، بر پیکر آن مرحوم در 
موسسه اطالعات اقامه نماز کرد.در این مراسم، پیام مقام معظم رهبری 
در پی درگذشــت حجت االسالم دعایی قرائت شد. پیکر حجت االسالم 
ســید محمود دعایی پس از تشییع و اقامه نماز در موسسه اطالعات در 

حرم مطهر امام خمینی )ره( به خاک سپرده شد.

گام مجلس برای تقویت معیشت کارگران
 

رئیس فراکســیون کارگــری مجلس گفت: مجلس یازدهــم تاکنون طرح های 
معیشتی بسیار مهمی را به تصویب رسانده و برای تقویت امنیت شغلی کارگران 

مصوبات خوبی به ویژه در جریان بررسی الیحه بودجه داشته است.
علی بابایی کارنامی در گفتگو با مهر با اشــاره به عملکرد مجلس یازدهم، اظهار 
داشــت: تحقق وعده شــفافیت یکی از نقاط قوت و برجســته مجلس یازدهم 
اســت. همین که دشمنان و معاندان نظام همواره علیه مجلس انقالبی مطالبی 
را مطرح کرده و به نمایندگان هجمه وارد می کنند، نشــان می دهد که مجلس 

یازدهم عملکرد قوی و قابل قبولی داشته است.
وی بیان کرد: مجلس یازدهم تاکنون طرح های معیشــتی بســیار مهمی را به 
تصویب رســانده و برای تقویت امنیت شــغلی کارگــران و کارمندان مصوبات 

خوبی را به ویژه در جریان بررســی الیحه بودجه داشــته اســت. نایب رئیس 
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: ارتباط مجلس یازدهم 
با مردم نسبت به مجالس قبل تقویت شده است و مردم به راحتی می توانند با 

نمایندگان ارتباط بگیرند و مشکالت و مطالبات خود را به آنان بگویند.
بابایی کارنامی متذکر شد: نمایندگان برخی از مجالس فقط در آستانه انتخابات 
ارتباط خود با مردم را افزایش می دادند، اما مجلس یازدهم در عمل نشان داده 
که این گونه نیست و در همه شرایط صحبت های مردم را به خوبی می شنود و 
مطالبات آن را پیگیری می کند. اولویت نمایندگان خدمتگزاری به مردم است.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: ممکن است مجلس 
یازدهم در رســیدن به نقطه اوج خدمت به مردم راه زیادی داشــته باشد، اما 
باید این مسئله را هم در نظر گرفت که دولت ها هم نقش مهمی در این زمینه 
دارنــد و باید قوانین مجلــس را به طور دقیق اجرا کنند تا مردم تأثیر آن را در 

زندگی خود ببینند.
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گزارش
محمد باقر قالیباف:

 آمریکا هیچ گاه با ایران کنار نخواهد آمد
روزنامه نگار پیشکسوت

حسن  روانشید

رئیس هیئت تحقیق و تفحــص از عملکرد دولت در خصوص ارز 4200 تومانی 
از ارســال دو نامه قالیباف درباره همکاری نکردن دســتگاه ها در روند تحقیق و 

تفحص خبر داد.
جبــار کوچکی نژاد در گفت وگو با تســنیم، درباره آخرین وضعیت این تحقیق و 
تفحص،گفت:موضوع ارز 4200 تومانی یکی از چالش های بزرگی است که بسیار 
مــورد توجه بوده و جراید و فضای مجازی به آن پرداخته می شــود و مخالفان و 
موافقان زیادی دارد. وی افزود: از ســال 97 که دولت ارز 4200 تومانی را برای 
تامین کاال های اساســی اختصاص داده تا کنون تقریبا 2 هزار همت برای تامین 

این کاال ها ارز دولتی پرداخت شده است.
رئیس هیئت تفحص از عملکرد دولت در خصوص ارز 4200، ادامه داد: متاسفانه 
این منابع به هدف نرســیده و اقلب به جیب دالالن رفته اســت و دستگاه قضا و 
هم دســتگاه های نظارتی به آن ورود کرده اند اما با این اقدامات تمامی ابعاد آن 

شفاف نشده است.
کوچکــی  نژاد اضافه کرد: در همین راســتا مجلس نیز طــرح تحقیق و تفحص 
از عملکــرد دولت در خصــوص ارز 4200، منابع و مصــارف را کلید زد که در 
کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات و هم جلســه علنی به تصویب رسید و 
هیئت رئیسه این هیئت نیز تعیین و قرار شد کار تفحص از دستگاه های مربوطه 

شروع شود.

نماینده رشــت در مجلس بیان کرد:اما متاسفانه علی رغم اینکه 5 ماه از تصویب 
این تفحص در مجلس گذشته ، اما دستگاه های مربوطه با هیئت تفحص مجلس 
همکاری نکرده و کار تفحص پیش نرفته اســت؛ لذا بنده به دلیل عدم همکاری 
دســتگاه های مختلف 2 نامه به آقای قالیباف ارسال کرده ام که همکاری الزم با 

هیئت انجام نمی شود.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه بیان کرد: بنده همچنین گزارشــی نیز از عدم 
همکاری دســتگاه ها برای انجام تفحص به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کردم 
که اعضا تاکید بر پیگیری این تفحص را داشــتند.که در نهایت کمیســیون در 
نامــه ای به هیئت رئیســه عدم همکاری دســتگاه ها برای پیــش برد تفحص را 
متذکر و خواســتار پیش برد این تفحص شــدند. وی اظهــار کرد:این تحقیق و 
 تفحص کار سنگینی اســت که اگر دستگاه ها همکاری نکنند امکان پیشبرد آن 

وجود ندارد.

جبار کوچکی نژاد:

 دولت برای تحقیق و تفحص
 از ارز 4۲00 تومانی همکاری نمی کند


