
 حفظ و نشر آثار
 اولویت نظام و سرمایه ملی

آیا همه ساله ارقام کالن ارزی و ریالی قانون بودجه 
باید به فوتبال یا ســینما و امثالهم اختصاص یابد 
که یکی از ده ها موارد دایره ورزش و تربیت بدنی و 
هنر و اندیشه است؟ پس سهم تسکین آالم جامعه 
در کجای این پازل قــرار گرفته درحالی که وزارت 
متولی ورزش و جوانان کشــور در تمام این سال ها 
نه تنها توجه ویــژه ای به روح و روان انســان های 
نسل آینده اداره کننده کشور نداشته بلکه هر آنچه 
توانســته بودند بخش قابل توجهــی از تبصره های 
بودجه مصوب را از ریشه جدا کرده تا صرف ورزش 
و بخصوص فوتبال کند که در حقیقت تجارتخانه ای 

بیش برای معدود مافیای چسبیده به آن نیست! 
قصد کالبدشکافی دراین باره را نداریم که می شود با 
کنکاش در اسناد باالدستی سازمان برنامه وبودجه 
ریز ارقــام تخصصی اعتبار یافته خارج از شــمول 
مــاده ۱۷ را برای تربیت بدنــی و بخصوص فوتبال 
به تفکیک موشــکافی کرد تا ضمن مقایســه با آن 
با دیگر دســتگاه های متولی خدمت به روح و روان 
جامعــه پرداخت که مشــخص شــود آن هایی که 
بیشتر ایثار کردند کمتر به دست آوردند و همچون 
روزهای سخت و طاقت فرسای مراقبت و محافظت 
از کشــور اســالمی و هویت آن را طی هشت سال 
رویارویــی با تهاجم هــای رســانه ای و در ادامه و 
نهایتاً مدافعان حرم و امروز تحریم های شــکننده 
را نیز باید همانگونه آنگونه باشــند که آن زمان در 
سنگرهای گرم و ســوزان و سرد و طاقت فرسا، در 
کنــار انواع مخاطرات و حیوانات موذی و خطرناک 
و بیماری هــای عفونی، نان خشــک به آب بزنند و 
بخورند تا اگر کنسروی از لوبیا با الطاف دهک های 
پایین به دستشــان رســید آن لحظه را شب عید 
پلو خوران باید فرض نمایند! زهی تأسف از بعضی 
وارثــان قانون گــذار و مجری آن کــه در لحظات 
حســاس تصمیم گیری نگاهی به گذشته ندارند و 
یا حتی قبل از اینکه وارد عمل شــوند ســری به 
آسایشگاه های معلوالن دفاع مقدس نمی زنند تا با 
الهام از تأثیر عبودیت این ابرمردان همیشه جاوید 
گام بردارند و از خود ســوأل کننــد که آیا تحمل 
مجازات اینهمــه بی توجهــی را در محضر الهی و 
روز محشــر که همان یوم الحســرت است داریم و 
می توانیم در چشم شهیدان، ایثارگران و رزمندگان 
نگاه کرده و از خجالت آب نشــویم که چگونه قادر 
بودیــم گام های بلندتری برای حفظ رســالت های 
به جامانده برداریم اما کوتاهی و غفلت این اجازه را 
به ما نداد و دریغ از آن که زمان به سرعت می گذرد 
و اگــر کاری که مربــوط به امروز اســت به فردا 
موکول کنیم به احتمال زیاد عملیاتی نخواهد شــد. 
نســل هایی که برای آینده شــالوده آن ها چیدمان 
می شود تا خمیرمایه باشــند تنها نیازمند فوتبال 
و ســینمای اینچنینی در ام القرای اسالم نیستند 
بلکه طالب اند تا خاطرات به جامانده و مکتوب شده 
فراوان ایثارگران و رزمندگان و بخصوص شهدای به 
خون خفته دفاع مقدس و مدافعان حرم به وفور در 
دسترسشان باشد مطالعه کنند که تسلط بخشی از 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی بر فضای مجازی 

می تواند این خواسته را عینیت بخشد. 
از ورزش که بگذریم به ســینما می رســیم که این 
روزهــا بخش اعظمی بودجــه وزارت مذکور را در 
زیرمجموعه های سازمان ســینمایی کشور و خانه 
ســینما و هنر و تجربه به خود اختصاص داده که 
همچنان با ادامه چالش های گذشــته مواجه است. 
انقالب اســالمی انقــالب ارزش ها بود کــه قطعاً 
بخش فرهنگ و ارشــاد آن یکی از اساســی ترین 
ارزش هاست و اگر درباره آن همچنان کوتاهی شود 

مصیبت های آینده را با خود به همراه می آورد. 
اوایل ایــن پدیده مثبــت الهی بودنــد معدودی 
نفوذی ها که در پشــت پرده ضمن نشســتن سر 
ســفره خون آلود منافقین از این سو هم به چاپیدن 
نظام مقدس اسالمی مشغول می شدند و البته پس 
از ســاختن یکی دو فیلم معاندانه فــرار را بر قرار 
ترجیح دادند اما حاال چند وقتی اســت ته مانده آن 
نخاله های سر از زباله دان ها بیرون آورده تا در قالب 
دیگری وارد گود شوند که آخرین آن ها با ساختن 
ماسونری کاماًل مبتذل و مغرضانه به نام »عنکبوت 
مقدس« و نمایش آن در فستیوال صهیونیستی کن 
ترد و وابســتگی خود را به اثبات رسانند تا یکی از 
مستندســازان کشور که نســخه این اهانت نامه را 
در محل فســتیوال دیده اســت اینگونه بیان کند: 
»کارکــرد این نــوع از فیلم ها غالباً این اســت که 
جامعه ایران را جامعه ای کاماًل مخوف و ترســناک 
به تصویر درآورند که در آن آدم ها به صورت بالقوه 
قاتل هستند و این مسئله هر آن می تواند به فعلیت 
تبدیل شــود! گویی بــا یک جامعــه مریض و در 
الیه های زیرین آدمکشــی مواجه هستیم که حاال 

از دل آن یک سعید حنایی به وجود آمده است«.
شــاید بعضــی از شــرایط را در راســتای عناد بر 
حاکمیت می بینند تــا اتفاقاتی همچون »عنکبوت 
سیاه« را تکرار کنند که مشابه آن نیز در موسیقی 

پیش آمد! 
بنابرایــن می طلبد تا دلســوزان واقعــی کار را بر 
جامعــه دهه ۸۰ و ۹۰ متمرکز نمایند و با توجه به 
اینکه نهادهایی که طی چهار دهه گذشــته حافظ 

هویت های یک حماسه بوده اند...

یادداشت

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: این دولت بر خالف 
برخی رویکردهای گذشــته از مصوبات مجلس استقبال 

کرده و آن را الزام آور می داند.
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور روز 
شنبه )4 تیر( در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری های 
علمی و پژوهشــی بیــن معاونت امور مجلس ریاســت 
جمهوری و مرکز پژوهش هــای مجلس گفت: با توجه 
به تاکید رهبر فرزانــه انقالب بر همدلی و هماهنگی قوا 
در گره گشــایی از مشــکالت مردم، همــکاری این دو 
مجموعه می تواند نقش تعیین کننده ای در تســهیل و 
پیشــبرد امور دو قوه مجریه و مقننه داشــته باشد. وی 
اظهار داشت: اگر چه در قانون بر تفکیک قوا تاکید شده 
است اما بدان معنا نیســت که  قوا همکاری و ارتباطی 
با یکدیگر نداشــته باشــند. بی تردید تعامل سازنده  و 
همکاری گســترده دولــت و مجلس در پیشــبرد امور 
مفید و موثر اســت.  معــاون پارلمانــی رئیس جمهور 
مرکــز پژوهش های مجلس را پشــتوانه علمی و فکری 
نمایندگان مجلس دانست و گفت: در مجموعه دولت نیز 
معاونت امور مجلس از چنین جایگاهی برخوردار اســت 
و در تعامل با وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف نظرات 

آنها را جمع بندی و در دولت منعکس می کند.
حسینی افزود: بر اساس این تفاهم نامه قرار است کمیته 
مشــترکی به طور مرتب امور مربوط به دو قوه را رصد و 
پیشنهاد و راهکارهای الزم را برای بهبود امور ارائه دهد.
معاون رئیس جمهور، گفت: ایــن تفاهمنامه در ۱۲ بند 
تدوین شده است و در آن وظایف و مسئولیت ها به طور 
شــفاف بیان شده و البته اگر به موارد جدید و یا تکمیل 

و تصحیح نیاز باشد این امکان پیش بینی شده است.
حسینی با بیان اینکه در طی چهار دهه گذشته بخشی از 
قوانین اجرایی نشده است، افزود: علت اصلی این موضوع 
آن اســت که پیش از تصویب قوانیــن کار تحقیقاتی و 

پژوهشــی الزم درباره آنها انجام نشده است و امروز الزم 
اســت از تجربیات چهار دهه گذشــته استفاده کنیم تا 

اشتباهات و کاستی های گذشته تکرار نشود.
وی خاطرنشــان کرد: جنبه اجرایــی در دولت قوی تر 
اســت و در مرکز پژوهش ها مباحث نظری و پژوهشی 
غلبــه دارد و چنانچه ایــن دو مجموعه در کنار هم قرار 

بگیرند، قوانین و مقررات بهتر و جامع تر خواهد بود.
معاون رئیس جمهور گفت: دولت ســند تحول را در ۳۷ 
موضوع تدوین کرده که بــرای اجرای بخش هایی از آن 
نیاز به مصوبات مجلس شورای اسالمی است و این دولت 
بر خالف برخی رویکردهای گذشــته از مصوبات مجلس 

استقبال کرده و آنرا الزام آور می داند.
حسینی با تاکید بر ضرورت تقدم الیحه بر طرح و تاکید 
رهبر معظم انقالب در این باره اظهار داشت: دولت لوایح 
متعــددی را در موضوعات مختلف از جمله تقســیمات 
کشوری و الیحه جامع انتخابات در دستور کار قرار دارد 
که آنها را در فرصت های مناسب به مجلس تقدیم خواهد 
کــرد، ضمن اینکه چنانچه  موضوعات در قالب الیحه به 
مجلس تقدیم شود شورای نگهبان هم اشکال ماده  ۷۵ 
به آن نمی گیرد و امور ســریعتر و با کارشناسی باالتری 
انجام خواهد گرفت. رئیــس مرکز پژوهش های مجلس 
شــورای اسالمی نیز در این مراســم گفت: ترجیح ما بر 
الیحه محوری است و معتقدیم معاونت پارلمانی ریاست 
جمهــوری بعنوان محور اصلی تعامــل و هماهنگی بین 
دولت و مجلــس می تواند نقش مهم و موثری در تقویت 
روابط دو قوه داشته باشد. بنا بر این گزارش، معاون امور 
مجلس ریاســت جمهوری و رییس مرکــز پژوهش های 
مجلس شــورای اســالمی، تفاهم نامه همکاری علمی و 
پژوهشی را  با هدف همگرایی، تعمیق و تسهیل روابط و 
همکاری های قوه مجریه و مقننه و ارایه طرح ها و لوایح 

جامع و قوی، امضا کردند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

 دولت سیزدهم بر خالف رویکردهای گذشته 
مصوبات مجلس را الزام آور می داند

رئیس جمهــور با تاکید بــر اینکه نباید روند نزولی بیماری کرونا منجر به عادی انگاری نشــود گفت: رعایت دســتورالعمل های 
بهداشتی برای تثبیت وضعیت باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت االســالم ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به کاهش آمار ابتالء و فوتی های 
ناشی از شیوع ویروس کووید ۱۹، از تالش ها و زحمات کادر درمان در طول دو سال اخیر قدردانی کرد و اقدامات آنها در صیانت 
از جان مردم را امیدآفرین خواند. رئیس جمهور گفت: اگر امروز شاهد وضعیت متفاوتی به لحاظ شیوع کرونا در کشورمان نسبت 
به برخی کشورهای دیگر جهان هستیم و در دل مردم از بابت بازگشایی کسب و کارها و مراکز آموزشی امید به وجود آمده، این 
از لطف خداوند و ثمره ایثار و تالش بی وقفه پزشکان و پرستاران و کادر درمان است. وی تسریع در پرداخت حقوق و مطالبات 
بیمارســتان ها و کادر درمان را جلوه عملی قدردانی از پزشــکان و پرستاران زحمتکش کشور دانست و از وزیر بهداشت خواست 
این موضوع را با جدیت پیگیری کند. رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سیر نزولی کاهش ابتالء و خسارات جانی 
ناشــی از کرونا تاکید کرد: اینکه میزان ابتالء به بیماری کاهــش یافته و در برخی روزها به لطف خدا حتی یک مورد فوتی هم 
نداشــتیم، نباید سبب عادی انگاری نسبت به رعایت اصول بهداشتی شود. رئیس جمهور بر همین اساس از آحاد مردم خواست 
که در مراکز درمانی و بهداشتی و اماکن عمومی پرتردد و پر ازدحام و همچنین وسایل نقلیه، همچون گذشته دستورالعمل های 

بهداشتی را رعایت کنند تا وضع موجود تثبیت شود.
رئیســی اســتمرار اطالع رسانی و آموزش درباره بیماری کرونا و هشدارهای الزم برای پیشگیری از آن را امری ضروری دانست و 

گفت: آموزش عمومی درباره یک بیماری مسری مثل کرونا، مسئله ای مقطعی و محدود به زمان و مکان خاصی نیست.
رئیس جمهور گفت: بحمداهلل امروز شــرایط نســبت به گذشته بسیار متفاوت شده، اما رسانه ملی و مسئوالن دانشگاه های علوم 
پزشــکی و وزارت بهداشــت همواره به مسئله آموزش و هشدار به موقع نسبت به شــیوع بیماری اهتمام داشته باشند تا زمینه 

اوج گیری مجدد بیماری به وجود نیاید.
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وزیر اطالعات گفت: تروریست های روسیاه آلبانی نشین 
هیچ گاه از آتش انتقام دوازده هزار شهید جنایات آنها در 

امان نخواهند بود.
حجت االســالم سید اســماعیل خطیب با صدور پیامی 
به مناســبت بزرگداشــت شــهدای هفتم تیر و هفته ی 
قــوه قضائیه با بیان اینکه ســربازان گمنام آقا امام زمان 
)عجــل اهلل( در ســنگر عظیم مبارزه و جهــاد به عنوان 
ضابطیــن قضایی تمام کوشــش و همراهــی خود را در 
انجام رسالت خطیر حفظ امنیت این مرز و بوم و احقاق 
حقوق اّمت شهید پرور به کار خواهند گرفت،تاکید کرد: 
تروریست های روسیاه آلبانی نشین هیچ گاه از آتش انتقام 

دوازده هزار شهید جنایات آنها در امان نخواهند بود.
متن پیام او بدین شرح است:

نام و یاد شــهدای واالمقام فاجعــه جنایت کارانه هفتم 
تیر ۱۳۶۰ که به دستان خون چکان منافقین تروریست 
و با حمایت اســتعمارگران مدعی حقوق بشــر به وقوع 

پیوست، تا همیشه تاریخ ماندگار خواهد بود.
ضمن گرامی داشــت سالگرد شــهادت مظلومانه شهید 
مظلوم آیت اهلل دکتر بهشــتی و هفتاد و دو تن از یاران 
صدیــق حضرت امام خمینی )رضــوان اهلل تعالی علیه(، 
فرارســیدن هفته ی قوه قضائیه را خدمت رئیس محترم 

آن قوه و کلیه قضات عدل گســتر و کارکنان صدیق که 
با اعتقاد و انگیزه ای راســخ به تاســی از امیرالمومنین 
حضرت علی )علیه السالم( در راستای احقاق حقوق حقه 
ملّت عدالت خواه ایران اســالمی تالش می کنند؛ تبریک 
می گوییــم و از درگاه خالق دادگســتر، تــداوم توفیق 
خدمت در راســتای تحقق آرمان هــای بنیانگذار کبیر 
جمهوری اســالمی ایران و منویات مقام معظم رهبری 

)مدظله العالی( را برای آن عزیزان مسئلت می نماییم.
مطمئناً ســربازان گمنــام آقا امام زمــان )عجل اهلل تعالی 
فرجه الشــریف( در ســنگر عظیم مبارزه و جهاد به عنوان 
ضابطین قضایی تمام کوشــش و همراهی خود را در انجام 
رســالت خطیر حفظ امنیت این مرز و بوم و احقاق حقوق 
اّمت شهید پرور به کار خواهند گرفت. تروریست های روسیاه 
آلبانی نشــین نیز هیچ گاه از آتش انتقام دوازده هزار شهید 
جنایات آنها در امان نبوده و نخواهند بود؛ گرچه هر روز بیش 
از پیش خود را در اختیار ســران تروریسم رسمی و دولتی 
از قبیل ترامپ و مایک پنس و پمپئو قرار دهند. در حالیکه 
همین جانیان، خود هر روز بیش از گذشته در هراس بیشتر از 
خونخواهان سردار بزرگ اسالم، شهید سپهبد قاسم سلیمانی 
هستند. این سنت الهی اســت که جنایت کارانی همچون 
منافقین و کارفرماهایشان، از عذاب الهی در امان نخواهند بود.

وزیر اطالعات: 

تروریست های روسیاه آلبانی در امان نخواهند بود

گزارش
در ستاد ملی مقابله با کرونا؛

رئیسی: روند نزولی بیماری کرونا منجر به عادی انگاری نشود
روزنامه نگار پیشکسوت

حسن  روانشید
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آیین تکریم و معارفه رئیس ســازمان اطالعات سپاه با حضور فرمانده کل سپاه و 
مسئولین جامعه اطالعاتی کشور برگزار شد.

آیین تکریم و معارفه رئیس ســازمان اطالعات ســپاه با حضور سردار سرلشکر 
پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، حجت االسالم 
والمسلمین عبداهلل حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه و جمعی از فرماندهان 
و مسئولین ستادکل نیروهای مسلح، سپاه و جامعه اطالعاتی کشور امروز )شنبه( 

در این مراسم سردار سرتیپ پاسدار محمد کاظمی به عنوان »معاون فرمانده کل در محل ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد.

و رئیس سازمان اطالعات سپاه« معرفی و از مجاهدت های صادقانه و تالش های 
ارزنده و موفق حجت االســالم والمســلمین حســین طائب در راهبری سازمان 
اطالعات طی ۱۳ ســال گذشته که موفقیت ها و دســتاوردهای بزرگی در حوزه 
امنیت ملی و بازدارندگی اطالعاتی کشــور ، مقابله نفوذ و جاسوسی و برخورد با 

مفسدان کالن اقتصادی رقم زده است ، تجلیل و تقدیر به عمل آمد.
همچنین با حکم سرلشــکر حســین سالمی فرمانده کل ســپاه حجت االسالم 

والمسلمین طائب به عنوان »مشاور عالی فرمانده کل سپاه« معرفی شد.

با حضور فرمانده کل سپاه و مسئولین جامعه اطالعاتی کشور: 

 آیین تکریم و معارفه رئیس
 سازمان اطالعات سپاه برگزار شد

دبیر شــورای نگهبان گفت: عمده مشکل مردم، مسئله 
معیشت است و وضعیت گرانی ها برای مردمی که درآمد 
کمی دارند یا درآمدی ندارند، معضلی است که باید برای 

آن راه حلی جستجو کرد.
اعضای کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با 
آیت اهلل جنتی دبیر شورای نگهبان دیدار کردند. در این 
دیدار عالوه بر اعضای کمیســیون اقتصادی، عباسعلی 
کدخدایی رئیس پژوهشــکده و طحان نظیف سخنگوی 

شورای نگهبان نیز حضور داشتند.
در ابتدای ایــن دیدار آیت اهلل جنتی ابراز امیدواری کرد 
که این دیدارها برکت داشته و بتواند گره ی از مشکالت 
مردم را بگشاید. وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: 
سعی کنید بیشــتر گره گشایی کنید و از وقت استفاده 

بهینه داشته باشد تا نتیجه بهتری هم بگیرید.
دبیر شــورای نگهبان با تاکید بر بهبود روابط مجلس و 
دولت گفــت: هر چه می توانید روابــط دولت و مجلس 
را بهبود بخشــید، مردم هم از شــما چنیــن انتظاراتی 
دارند. در گذشته دعواهای میان مجلس و دولت فراوان 
بود و آثار بســیار منفی هم در جامعه گذاشته بود ولی 
امیدواریم انشــااهلل با حســن نیتی که داریــد، اقدامات 

مؤثری داشته باشید و اختالفات سیاسی کمتر شود.
دبیر شــورای نگهبان همچنین توصیه کرد: ارتباط تان 
را با مردم حفظ کنید. شــما نماینده مردم هستید، باید 
مردم شما را ببینند و بتوانند حرف هایشان را با شما در 
میان گذارند. دردهای مردم را بشنوید و راه عالجی برای 
آن داشته باشید. شــما هم در جلسات با مردم، مجلس 
را به مردم معرفی کنید و هم مردم انتظارات شــأن را از 

مجلس بیان کنند.
جنتی اضافه کرد: عمده مشــکل مردم، مسئله معیشت 
اســت. وضعیت گرانی ها برای مردمــی که درآمد کمی 
دارند یا درآمدی ندارند، معضلی اســت که باید برای آن 
راه حلی جســتجو کرد؛ مجلس هم خوشبختانه در این 
زمینه در حال فعالیت است لذا کاری کنید که مردم به 
شما خوش بین باشــند و همانطور که با خوش بینی به 
شــما رأی دادند و شما را قبول کردند، این خوش بینی 
باید ادامه داشــته باشــد. وی با تاکید بر تبیین دالیل 
گرانی ها و برنامه های مسئوالن برای کنترل تورم افزود: 
دالیل مشکالت اقتصادی را به مردم بگویید و برنامه ها و 
اقداماتی که برای رفع مشکالت اقتصادی در دستورکار 
است را تبیین کنید، مردم باید بدانند که شما نسبت به 
ریشه مشــکالت اقتصادی آگاهید و برای رفع آن تالش 
می کنید. مردم ما نجیب و قانع هســتند ولی نگرانند و 
بنده هم نگران گرانی ها هستم و می دانم شما هم با مردم 
هم درد هستید؛ مردم اگر بدانند که تدابیر مسئوالن حل 
کننده مشکالت است، آرامش پیدا می کنند و برای رفع 

مشکل به کمک دولت و مجلس می آیند.
در ادامه این جلســه، محمدرضا پــور ابراهیمی، رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس با اشــاره به اینکه جلسات 
کمیســیون اقتصادی با دبیر و اعضای شــورای نگهبان 
همانند ســنوات گذشــته جهت ارائه گزارش مسبوق به 
ســابقه اســت، گفت: دو اقدام مهم کمیسیون اقتصادی 
مجلس، در یک ســال گذشــته که با همکاری میان این 
کمیسیون و اخذ نظرات کارشناسان و حقوقدانان شورای 
نگهبــان در فراینــدی رفت و برگشــتی میان مجلس و 
شورای نگهبان تبدیل به قانون شد، قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز و قانون به روز رســانی مالیات بر ارزش افزوده 

بود؛ این قوانین از ۱۲ دی ماه ۱4۰۰ رسماً اجرا شد.
وی افزود: امســال نیز دو سه برنامه ویژه در دستور کار 
داریم کــه اصالح قانون بانک مرکــزی یکی از کارهای 
ما اســت این طرح که مورد توجه و تاکید شــما جهت 
اصالح بوده، در شور اول کلیاتش در کمیسیون تصویب 

شد و در شــور دوم هم نهایی شده و گزارش این طرح 
جهت ارائه در صحن علنی مجلس آماده شــده است و 
تــا دو هفته دیگر قرار در صحن علنی مجلس بررســی 
شود. ما امیدوارم ظرف دو ماه آینده قانون جدید اصالح 
بانک مرکزی به تصویب رســیده و با اصالح این قانون، 
مشــکالتی که از بعد نظارتی بر بانک مرکزی داشــتیم، 
انشااهلل برطرف شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
با اشــاره به بهبود گزارش هــای نظارتی در کنار اصالح 
قوانین در مجلس یازدهم اضافه کرد: بیشــترین ســهم 

اقدامات مجلس، نظارت و اصالح قوانین بوده است.
پور ابراهیمی همچنین بیشترین سهم نظارت را متعلق 
به کمیسیون اقتصادی دانســت و گفت: در دولت قبل 
بیشترین تخلفات در حوزه قانون در حوزه هایی همچون 
بانک مرکزی، گمرک، بازار سرمایه، مالیات و... داشتیم؛ 
از طرفی، بیشترین حجم گزارش های نظارتی در صحن 
علنی بر اســاس گزارش معاونت قوانین مجلس ســهم 
کمیسیون اقتصادی بوده اســت. به عبارتی معادل یک 
چهــارم گزارش های نظارتی که در صحن قرائت شــده، 

متعلق به این کمیسیون بوده است.
رئیس کمیســیون اقتصادی افزود: خیلــی از پرونده ها 
که در گزارش های نظارتی موجود اســت، به قوه قضائیه 
ارجاع شــده و خوشــبختانه قوه قضائیه هم با ما در این 

خصوص همکاری شایسته ای دارد.
پورابراهیمی به همکاری این کمیســیون و قوه قضائیه 
اشاره داشت و گفت: یک کارگروه مشترک با قوه قضائیه 
در خصوص گزارش های اقتصادی تشــکیل شــده و در 
دوره ریاســت سابق قوه قضائیه، وی دستور داده بود که 
به علت اهمیت موضوع رســیدگی به مفاسد اقتصادی، 
این کمیســیون تشکیل شود. در دوره رئیس جدید قوه 
قضائیه هم خوشــبختانه این همــکاری ادامه یافته و با 
این رویه، گام های بلندتری در حوزه نظارت برداشته ایم.

وی در ادامه به اندازه گیری شــاخص های اقتصادی در 
دولت قبل و فعلی پرداخت و گفت: این کمیســیون بعد 
از پایان ۸ ســال دولت آقای روحانی، ۲۵ شاخص اصلی 
اقتصادی را از ســال اول تا پایــان دولت قبلی میانگین 
گرفته است و این گزارش هم با دولت قبل قابل مقایسه 
اســت و هم با دولت فعلی. در این ۲۵ شــاخص اصلی 
اقتصادی فقط یک شــاخص بود که تأثیر نگرفته بود و 
بقیه شــاخص ها در این هشت ســال همه منفی و بدتر 
شده بودند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به 
شاخصی که در هشت سال دولت قبل منفی نبوده است، 
گفت: این شاخص تنها بدهی خارجی جمهوری اسالمی 
بود، آن هم به دلیل این بود که دولت ســابق نتوانسته 
بود وام خارجی را اخذ کند و امکان وام هم میسر نبود.

پور ابراهیمی با اشــاره به توفیقات دولت آیت اهلل رئیسی 
در یک ســال اخیر افزود: در دولت آیت اهلل رئیســی از 
شــاخص های منفی در حــال فاصله گرفتن هســتیم 
و میزان اســتقراض دولت از بانــک مرکزی هم روندی 

کاهش داشته است.
وی در ادامه با بیان اینکه همیشه صادرات ما از واردات 
ما بیشــتر و تراز ما مثبت بوده اســت، تصریح کرد: تراز 
تجاری میان صادرات و واردات در سه سال پیاپی منفی 
بود که این بی ســابقه است اما از نیمه دوم سال ۱4۰۰، 
میزان صادرات غیرنفتی ما در مقایســه با مدت مشــابه 
ســال قبل حدود ۳۰ درصد افزایــش یافته و این یعنی 

گشایش ها شروع شده است.
پورابراهیمی در خاتمه تاکید کرد: نگاه ما به دولت نگاه 
حمایتی اســت و همانطور که مقام معظم رهبری تاکید 
داشتند که به دولت کمک شود، ما هم چنین رویه ای را 
داریــم. امیدواریم دولت هم با اقدامات اصالحی و بهبود 

کابینه، بتواند اثرات بهتری برای جامعه داشته باشد.

آیت هللا جنتی در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس:

مشکل مردم معیشت است


