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چگونگی ارسال کمکهای اتحادیه اروپا به سیلزدگان ایرانی

فراخوان مراجع تقلید برای کمکهای
مردمی به سیلزدگان

آیتاهلل مکارم شیرازی و نوری همدانی  100میلیون
تومان به مردم سیلزده کمک کردند

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد:

ضرورت برداشت از صندوق توسعه
برای کمک به سیلزدگان

نگاهی به نقش آفرینی اسحاق جهانگیری از انتخابات تا مدیریت بحران سیل

میدان مردان بزرگ
مرتضی گلپور

خبرنگار

دی ماه ســال گذشــته بود کــه در میانه
برخی شــایعهها دربــاره دلخوریهای
معــاون اول رئیــس جمهــوری و
گمانهزنیهــای مختلــف دربــاره
کنارهگیــری اســحاق جهانگیــری از
دولــت ،او در مراســم ســومین دوره
اهدای نشــان کارآفرینی امین الضرب
گفت« :در شــرایط ســخت باید مردان
بــزرگ به میدان بیایند ».حــال او خود
مصداقــی از همین ســخن شــده که در
روزهای ســخت ایران اســتان به استان
و شــهر به شــهر ســفر میکند تا در کنار
مردم سیلزده باشد.
اســحاق جهانگیــری در ســیالبهای
اخیــر نشــان داد کــه قطعــاً او یکــی از
مدیــران «گیــوه ورکشــیده» دولــت
روحانی اســت .چراکــه او همه روزهای
نخستین سال جدید را یا در استانهای
ســیلزده ســپری یــا در تهــران ،اداره
جلســات مربــوط بــه امــداد و نجــات
را مدیریــت کــرد .معــاون اول رئیــس
جمهــوری ســوم فروردین مــاه ،تنها 3
روز بعــد از وقــوع ســیل در گلســتان و
مازندران ،به گلســتان رفــت و روز بعد
در مازندران ،فرآیندهای امدادرسانی و
بازسازی را بررسی کرد .پنجم فروردین
جلســه ســتاد مدیریــت بحــران کشــور
بــه ریاســت او در تهران برگزار شــد و 11
فروردین راهی کرمانشــاه شد .روز بعد
از مســیر زمینی به خوزستان رفت و 13
فروردین هم در جلسه ویژهای شرکت
کرد که با حضور مســئوالن مرتبط و در
محضــر رهبــر معظــم انقــاب برگزار
شد .جهانگیری در این جلسه گزارشی
از اقدامات انجام شــده و خسارات وارد
شــده خدمت رهبــر انقالب ارائــه کرد.
بعــد از جلســه عازم خوزســتان شــد تا

در جلســه شــورای هماهنگی مدیریت
بحــران اســتان خوزســتان شــرکت
کنــد .همــه اینهــا در کنــار بازدیدهای
میدانــی از ســدها ،ســیل بندهــا ،راهها
و امدادرســانیها ،گفتوگــو بــا مــردم
ســیلزده و تماسهــا و پیگیریهــا بــا
مســئوالن بخشهای مختلــف دولتی
و غیردولتــی ،تصویــری پابــهکار از
جهانگیــری بــه نمایش گذاشــت .این
تصویــر از یــک مدیــر در ســطح ملــی،
مطابق همان رویکردی اســت که خود
او دی ماه  97بر زبان آورد« :در شــرایط
ســخت باید مــردان بــزرگ بــه میدان
بیایند».
در سیاســت خیلــی مرســوم نیســت
تعابیــر اخالقی بــکار بــرد ،باوجود این
کتمــان نمی تــوان کرد کــه جهانگیری
در برهههای مختلف اعتبار سیاســی و
مدیریتی خــود را برای کشــور و دولت،
هزینــه کــرده اســت .بــه عبــارت دیگر،
ســیالبهای اخیر تنها صحنــهای نبود
که اســحاق جهانگیــری با همــه وجود
وارد میدان شد .او در انتخابات ریاست
جمهــوری  96نیــز بــرای رفــع دغدغه
بســیاری از حامیــان رئیس جمهوری و
تفکــر اعتدال ،پذیرفت که به عنوان یار
کمکــی روحانــی وارد کارزار انتخابــات
شــود .او در این حضور نیز موفق ظاهر
شــد و عالوه بر پاســخهای مناسبی که
به منتقدان و رقیبان میداد ،توانســت
بخشــی از فشــارها را از روحانی متوجه
خود کند .این فشارها به گونهای بود که
دســتکم تا یک سال بعد از انتخابات
نیــز رســانههای منتقــد و رقیــب ،بــا
طعنه از او به عنوان «نامزد پوششــی»
یــاد میکردنــد .ایــن طعنههــا نشــانه
تأثیرگــذاری جهانگیــری در انتخابــات
بــود ،جایی که برخــی از آن به فداکاری
هم یاد کردند.
امــا ایــن فــداکاری بــه ســهم خواهــی

ایسنا

آیات عظام مکارم شــیرازی و نــوری همدانی از مراجع تقلید
با اختصاص  100میلیون تومان کمک به ســیلزدگان از همه
اخبــــار
مردم خواستند تا به هموطنان سیلزده کمک کنند.
به گزارش ایســنا ،آیتاهلل ناصر مکارم شــیرازی در درس خارج فقه خود در
مسجد اعظم قم گفت :باید خود را جای سیلزدگان قرار دهیم ،اکنون این
بخش از هموطنان در وضعیت مناسبی قرار ندارند و بسیاری از مسائل آنان
مانند خوراک و پوشــاک با مشــکل مواجه اســت؛ همچنین مزارع ،احشــام و
تمام ســرمایه این افراد از بین رفته اســت و باید همگی برای حل مشــکالت
آنها و جبران خســارت ســیل تالش کنیم .این مرجع تقلید شــیعه بیان کرد:
ایــن اتفاقــات اخیر یک امتحان بزرگ بــرای ملت ایران اســت و باید در این
امتحــان همگی ســربلند بیــرون بیایند و نباید این مشــکالت باعث شــود که
برخــی ناامید شــوند .وی افزود :دولت ،ســپاه و ارتش دســت به دســت هم
برای کمک به مردم سیلزده در تالش هستند ،ولی تا همکاری عموم مردم
نباشد ،مشکالت مردم حل نخواهد شد .این استاد برجسته حوزه اظهار کرد:
بنــده این اجــازه را صادر کردم که مردم میتوانند یک ســوم کل وجوهات را
برای کمک به مردم ســیلزده بپردازند ،همچنین افراد میتوانند رد مظالم
یا زکات خود را در کمک به مردم سیلزده پرداخت کنند.
مــکارم شــیرازی با بیــان اینکه تصاویــر ســیلزدگان واقعاً ناراحــت کننده
است و بنده با دیدن این صحنهها گریهام گرفت ،تصریح کرد :بنده یکبار
 250میلیون به مردم ســیلزده کمک کردم و امروز نیز  100میلیون تومان
دیگر کمک میکنم و امیدواریم هرکس در توان خود برای حل مشــکالت
سیلزدگان کمک کند .آیتاهلل حسین نوری همدانی از مراجع تقلید هم
با تأکید بر تســریع در امدادرسانی به مناطق سیلزده کشور گفت :مردم و
مسئوالن تا حد توان و به هر طریق ممکن به کمک سیلزدگان بشتابند.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی دفتر آیتاهلل نوری همدانی ،وی در درس
خــارج فقــه خــود در مســجد اعظــم قم افــزود :دولــت هرچه ســریعتر به
پرداخــت خســارت اقدام کند تا تســکینی بــر درد و رنج و غم ســیلزدگان
باشد.
وی با اشــاره به کمکهای مردمی انجام شــده به مناطق ســیلزده ،ادامه
داد :ما هم در حد خودمان کمک کردیم و خواهیم کرد اما باید همه با هم
به میدان بیاییم تا مشــکالت هموطنان حل شود .آیتاهلل نوری همدانی
با تجلیل از خدمات کارکنان امدادی و مسئوالن کشور برای کمک و کاهش
آالم ســیلزدگان تأکیــد کــرد :بایــد اقدامهــای صــورت گرفتــه در مناطــق
سیلزده بیشتر شود و با یک مدیریت متمرکز و با وحدت کار ،کمکرسانی
را انجــام دهنــد .آیتاهلل نوری همدانــی مبلغ یک میلیارد ریــال از طریق
کمیتــه امداد امام خمینی(ره) به ســیلزدگان کمک کــرد و برای مقلدان،
یک سوم از سهم مبارک را اجازه مصرف در این مورد داد.
همچنیــن دفتر آیتاهلل صافی گلپایگانی از اجــازه این مرجع تقلید برای
ل زدگان خبر داد.
پرداخت از ثلث سهم امام به سی 

ســخنگوی کمیســیون اتحادیــه اروپــا در
بخش کمکهای بشردوستانه چگونگی
دریافت حمایت مالی اعالم شده از سوی
اتحادیــه اروپا برای حادثه ســیل ایــران را
تشــریح کرد .به گزارش ایســنا بــه نقل از
بخــش فارســی ســایت خبــری یورونیوز،
کارلــوس مارتین در توضیح این مســأله
کــه ایران به دلیل تحریمهــای امریکا ،در
دریافــت حمایــت مالــی یک میلیــون و

 200هــزار یورویی اتحادیــه اروپا به حادثه
ســیل دچار مشکل اســت و سرانجام این
کمک چــه خواهــد شــد ،گفــت« :درباره
این کمکهــای بشــری اتحادیــه اروپا به
ایــران بایــد بگوییــم کــه ماننــد همیشــه
کمکهــای انساندوســتانه اتحادیه اروپا
از طریــق کانالهــای مالی ســازمانهای
امدادرســان و حقوق بشــری بینالمللی
که در محل حاضر هستند به سیل زدگان

تعلــق خواهد گرفــت .به ایــن ترتیب ما
از طریــق کانالهــای مالی ســازمانهای
بشردوســتانه بینالمللــی و نــه از طریق
انتقــال مالی با دولتها کمکهــا را اهدا
میکنیــم و در مــورد ایران هــم این نکته
رعایــت خواهد شــد ».خبرنــگار یورونیوز
ســپس با مطرح کردن اینکه ارســال پول
از طریق ســازمانهای مردمنهــاد نیز به
دلیل تحریمهای امریکا کامالً غیرممکن

بــوده و انجــام نخواهــد شــد از کارلــوس
مارتیــن پرســید کــه آیــا بودجــه در نظــر
گرفتهشــده به شــکل دارویــی و یا غذایی
خواهــد بــود؟ وی در پاســخ افــزود« :در
واقــع ما این پول را به فدراســیون جهانی
صلیــب ســرخ اهــدا خواهیم کــرد و آنها
تحت تحریمهای امریکا قرار ندارند و به
این ترتیب میتوانند از این پول اســتفاده
کننــد ».ایــن ســخنگوی اتحادیــه اروپا در

آخر دربــاره امکان اســتفاده از کانال ویژه
مالــی اتحادیه اروپا با ایــران توضیح داده
و گفــت« :بیتردید ایــن اتفاق نمیافتد،
به هیــچروی این ماننــد دیگر کمکهای
بشردوستانه اتحادیه اروپا ،کمک سیاسی
نیســت .میخواهیــم روی ایــن نکتــه
تأکیــد کنیم که این کمــک کامالً از جنس
کمکهایبشردوستانهاست».
همچنین بر اســاس اعالم وزارت حوادث

غیرمترقبــه روســیه دیــروز بــا دســتور
دیمیتری مدودف ،نخســت وزیر روســیه
چندین محموله کمکهای بشردوستانه
از پایگاههــای وزارت حــوادث غیرمترقبه
روســیه در ارمنســتان بــه ســمت ایــران
حرکــت کرده و در رشــت و به هالل احمر
ایرانتحویلدادهمیشود.اینمحمولهها
شــامل بیش از  ۴هزار چادر ،تخت تاشــو،
پتو و سایر اقالم ضروری است.

فراموش نمیکنیم
حضور جهانگیــری در میدان مدیریت
فضـــای
بحــران در فضــای مجــازی هــم
مجــازی
واکنشهایی را به دنبال داشــته اســت.
فاطمــه ســعیدی نماینده تهران نوشــته« :همت ســتودنی
دکتــر جهانگیــری در بحــران ســیل اخیــر باید الگــوی تمام
مدیران باشــد که افتخــار خدمت به مــردم را دارند .حضور
معــاون اول رئیــس جمهــوری مایــه دلگرمــی مــردم رنــج
کشیده و در بسیاری از مواقع بنبست شکن بود .خدا قوت».
امیــر ســیدین ،روزنامهنگار هم نوشــته« :جهانگیری مرد
جهانگیــری از روحانی یا دولت منتهی
نشــد .درحالی که برخی از جریانهای
نزدیــک بــه جهانگیــری ،خواســتار
اعطای ســهمی به او در چینش کابینه
بودنــد ،امــا او پذیرفــت کــه تعییــن
اعضــای کابینــه از اختیــارات رئیــس
جمهــوری اســت .جهانگیــری امــا در
مقــام معــاون اول رئیــس جمهــوری
مانــد .پیونــد جهانگیــری بــا روحانــی
کــه در انتخابــات بــه اوج خــود رســیده

ساکت و گوشهنشین کابینه ،مرد روزهای سخت و بحرانی
سیل بود .یک تنه جور همه آنهایی را کشید که از مدیریت
فقــط میــز و میکروفــون را میشناســند .این روزهــا تمام
میشــود و او را دوباره به حاشیه میبرند ولی ما فراموش
نمیکنیم».
محمــد جــوان ،یــک کاربــر دیگــر هــم نوشــته« :هــر چه
جهانگیــری داره تــاش میکنــه متأســفانه کمتــر دیــده
میشــه! آقــای جهانگیری ممنــون که در این شــرایط کنار
مردم هستی».

بــود ،البته برخی را خــوش نیامد .آنان
ســعی کردند با دامــن زدن بــه دوگانه
واعظی-جهانگیــری از کاســته شــدن
نقش معــاون اول در دولــت دوازدهم
به نسبت دولت یازدهم سخن بگویند.
البته نمیتوان کتمان کرد که یک اظهار
نظر جهانگیــری ،مبنی بــر اینکه «من
حتــی تــوان تغییر منشــی خــود را هم
نــدارم» به ایــن گمانهها دامــن زد ،اما
هرچــه زمان گذشــت ،کاذب بودن این

دوگانه القایی بیشــتر روشــن شــد .اوج
ایــن مســأله را میتوان ســوم فروردین
ماه در گلستان جســتوجو کرد ،جایی
که اســتاندار ســابق و غایــب در بحران
استان ،از ســوی جهانگیری برکنار شد.
ایــن برکناری ،نقض غــرض آن جمله
مشــهور جهانگیری درباره منشــیاش
و مهــر تأییــدی بــر اظهــارات متعــدد
واعظــی ،درباره جایگاه و نقش معاون
اول در دولت بود.

نقــش آفرینــی و مســئولیت پذیــری
اســحاق جهانگیــری در قبــال دولتــی
که خــود معاون اول آن اســت ،تنها به
انتخابات ختم نشــد .او بود که باوجود
همه مخاطرات سیاســی و هزینههایی
کــه در افــکار عمومــی احتمــال داده
میشــد ،پذیرفــت کــه مقابــل دوربین
قرار بگیرد و به عنــوان نماینده دولت،
 4200تومان را به عنوان نرخ نهایی دالر
از سوی دولت اعالم کند.
مدیریــت و حضــور اجرایــی در طــول
دولتهــای یازدهــم و دوازدهــم و
در نــوروز اخیــر ،حضــور میدانــی و
پیگیریهای ستادی ســیالبها ،نشان
میدهد کــه جهانگیری نمونــه اعالی
مدیرانی اســت کــه روحانــی از آنان به
عنــوان مدیران «گیــوه ورکشــیده» نام
برده است .رئیس جمهوری این سخن
را اردیبهشــت  97و در جمــع مدیــران
دولتــی بیــان کرد کــه «بعضیهــا گیوه
را ور کشــیدند و بــه میــدان آمدنــد ،اما
بعضیها پاشنه گیوهشان خوابیده بود،
ورنکشیدند و لخلخ کردند».
بــه ســیاق همیــن ســخن ،جهانگیری
نشــان داد کــه هرجــا الزم بوده اســت،
چه در میدان سیاست ،چه در مدیریت
اقتصادی و کالن کشــور و چه درسیالب
اخیر ،کاور امداد و نجات بر تن کرده ،نه
فقط پاشنه گیوه را ورکشیده ،که چکمه
به پــا کرده تا بــا حضــور در میدانهای
بحــران و حادثه ،شــرایط را مدیریت و
از آالم مردم بکاهد .این همه ،کارتها
و ســرمایههایی اســت کــه هم بــه پای
دولــت روحانــی و هم ذخیــرهای برای
جهانگیــری خواهــد بــود .ایــن خــود،
گذشــت دیگــری از ایــن عضــو ارشــد
دولت اســت .البتــه که در کنــار معاون
اول رئیــس جمهــوری دیگــر اعضــای
کابینه هم تعطیالت نوروزی نداشــتند
و همه در صحنه بودند.

انتقاد رئیس مجلس از رفتار واشنگتن در قبال سیل زدگان ایرانی:

امریکا مانع کمک رسانی صلیب سرخ به ایران شد
ایجاد آرایش جدید اقتصادی به جراحیهای اقتصادی نیاز دارد

خانه ملت

رئیس کمیســیون برنامه و بودجه ضمــن اعالم آمادگی مجلس برای
کمــک به دولت جهت حل بحران ســیل گفت که خســارات ســیل در
نقاط مختلف کشور از ظرفیت بودجه دولت بیشتر است و باید نسبت
به برداشت از صندوق توسعه ملی اقدام شود.
غالمرضا تاجگردون در گفتوگو با ایســنا ،با اشــاره به نشســت دیروز
خــود با رئیس ســازمان برنامه و بودجه ،اظهار کــرد :دولت به تنهایی
نمیتوانــد نســبت به تأمین خســارات ســنگین وارد شــده اقــدام کند
قاعدتاً باید کمکهای دیگری صورت بگیرد .ما در این جلسه گزارشی
از خســارات وارد شــده دریافت کردهایم و روشهــای کمک به دولت
هم بررسی شد .البته هنوز میزان خسارات قطعی نیست ،اما آنچه که
مســلم است خسارات وارد شــده بیش از بودجه سال  ۹۸و مجوزهای
داده شده است.
تاجگــردون افزود :مــن و آقای جهانبخش محبینیا که در نشســت با
آقای نوبخت حضور داشــتیم ،از ســوی مجلس شورای اسالمی اعالم
آمادگــی کردیــم کــه در هفتــه جــاری اقدامــات الزم را بــرای کمک به
دولت انجام دهیم .البته خود دولت نیز پیشبینیهایی را کرده است
و بــه دنبــال تنظیم ضروریــات مورد نیاز اســت و هر جا که الزم باشــد
مجلس شــورای اسالمی هم نســبت به ارائه مجوزهای الزم به دولت
اقدام خواهد کرد.
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اســامی در ادامه،
خاطرنشان کرد :خسارات وارد شده در اثر سیل اخیر چند دسته است؛
یکی خســارات وارد شــده به دولت و زیر ســاختها و دیگری خسارات
به مردم ،کشــاورزان ،دامداران و خانههایی اســت که آســیب دیدهاند
و نهرهــا و رودخانههایی که نیاز به الیروبی دارند .ارزیابی از خســارات
ل بررســی اســت و مــا نیز آمادگی داریــم که اگر دولت
همچنان در حا 
الیحــه فوریتــی به مجلس شــورای اســامی بدهد یــا نیاز بــه مجوزی
داشته باشد آن را تصویب کنیم.
وی درخصــوص ضــرورت برداشــت از صندوق توســعه ملــی برای
تأمین خســارات ســیل ،تأکید کــرد :قاعدتاً بایــد از ظرفیت صندوق
توســعه اســتفاده شــود .البتــه دولت مجــوز برداشــت  ۱۰تــا  ۱۲هزار
میلیــارد تومــان از صندوق توســعه را دارد و این یکــی از راهکارهای
مؤثر اســت ،چرا کــه دولت در ابتدای ســال نقدینگــی الزم را ندارد.
همچنیــن بــرای برداشــت از صنــدوق توســعه نیازمنــد اذن مقــام
معظم رهبری هم هستیم.

رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا
بیــان اینکــه امریکاییهــا بــا رذالــت
مانــع کمــک صلیب ســرخ بــه هالل
احمــر شــدند ،گفــت :صلیــب ســرخ
حتــی یــک دالر به هالل احمــر ایران
کمــک نکرده اســت .علــی الریجانی
همچنیــن با اشــاره به خــروج امریکا
از برجــام ،واکنش ایران به این اتفاق
را قابل دفاع دانســت و ماندن تهران
در ایــن توافــق را بــه صالح دانســت.
او همچنیــن تأکیــد کــرد کــه آرایــش
جدیــد اقتصــادی در کشــور نیازمنــد
جراحیهای بزرگ است.
بــه گــزارش خانــه ملــت ،الریجانــی
دیــروز در دیــدار بــا کارکنــان مجلس
و خانوادههــای حادثــه تروریســتی
مجلــس با اشــاره به برخــی انتقادها
از ســد ســازیها در ســالهای گذشته
گفت :سیل اخیر نشــان داد که تدبیر
درســتی صــورت گرفتــه اســت چــرا
که اگر این ســدها ســاخته نشــده بود
ضایعــات بزرگــی در اســتانهایی
هماننــد خوزســتان ،لرســتان،
کرمانشاه و همدان ایجاد میشد.
ëëیک دالر به هالل احمر کمک نشــده
است
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امریکاییهــا
مانــع کمــک صلیب ســرخ بــه هالل
احمــر شــدند ،افــزود :صلیب ســرخ
نهادی بوده که برای کمکرسانی در
بخشهایی که مشــکل پیدا میکنند،
ایجــاد شــده امــا امریکاییهــا مانــع
کمــک این نهــاد به ایران شــدند و به
دروغ در بیانیــهای اعــام کردنــد کــه
آماده کمک به ایران هســتند .رئیس

مجلــس بــا بیــان اینکــه حتــی یــک
دالر از طریــق صلیب ســرخ به هالل
احمر کمک نشــده اســت ،ادامه داد:
اقدام امریکاییها بــرای جلوگیری از
کمک صلیب سرخ به هالل احمر در
شــرایطی که عنوان میکند ابرقدرت
هســتم و میخواهم دنیا را مدیریت
کنم برای این کشور رذیلت است.
الریجانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه مردم
نبایــد برای جبــران خســارت نگرانی
و اضطــراب داشــته باشــند ،تصریــح
کــرد :در بودجــه ســال  98با ســختی
درآمدهــا و هزینههــا را ســر بــه ســر
کردیم و منابع کشــور به میزانی نبود
کــه تمــام هزینههــا را پوشــش دهــد
و ایــن حجــم از خســارت پیشبینــی
نشــده بــود بنابرایــن با رهبــر معظم
انقــاب و دولــت صحبتهایــی
صــورت گرفتــه تــا در روزهــای آینده
منابعی برای جبران خســارات سیل
اختصاص یابد.
ëëخروج ایران از برجام مشکلی را حل
نمیکند
رئیــس مجلــس در بخــش دیگری از
سخنان خود با بیان اینکه امریکاییها
عــاوه بر خروج از توافق هســتهای با
ایجاد یک گروه از پارتیزان اقتصادی،
تمــاس با تجار و شــرکتهای تجاری
کشــورها از همکاری آنها با بازرگانان
ایرانی جلوگیری بــه عمل میآورند،
افــزود :ما با ایــن مانع تراشــیها چه
میتوانیــم انجــام دهیــم؟ عــدهای
معتقدنــد کــه ایــران نیــز توافــق
هستهای را برهم بزند که این نیز یک
راه است اما مشــکل را حل نمیکند،

بلکه رفع مشــکل اقتصادی در کشور
بــه یک تئــوری اقتصادی نیــاز دارد و
بنا بــر تأکیدات رهبــر معظم انقالب
بایــد از همــه ظرفیتهــا از جملــه
نیروی انســانی ،منابع مالــی و انرژی
در جهت تولید و کارآفرینی اســتفاده
کــرده کــه در ایــن صــورت میتــوان
پایــداری اقتصــادی بهتــری در برابر
تکانههــای اقتصــادی بینالمللــی
داشت.
ëëنیازمنــد جراحیهــای اقتصــادی
هستیم
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  90درصــد
بودجــه صــرف امور جاری میشــود،
ادامــه داد :میــزان ســرمایهگذاری در
بخــش عمرانی ،حجم بزرگ بودجه
جاری و اوضــاع بانکی از چالشهای
بــزرگ اقتصــادی اســت کــه بایــد
متناســب با تئــوری اقتصــادی تغییر
کنــد که در چهــار ماه آینــده بهدنبال
پیــاده کــردن نظــر رهبــر معظــم
انقالب در راســتای تعریــف و اجرای
تئــوری اقتصــادی هســتیم .رئیــس
مجلــس با بیــان اینکه ایجــاد آرایش
جدیــد اقتصــادی بــه جراحیهــای
اقتصــادی نیــاز دارد ،اظهار داشــت:
ضوابط دیوانی گســترده در بســیاری
از بخشهــا مزاحــم تولیــد اســت
کــه برخــی بــه قوانیــن و برخــی بــه
بخشــنامهها و دســتورالعملهای
اجرایــی دولت بازمی گــردد و فردی
کــه بهدنبــال ســرمایهگذاری اســت،
بایــد دو ســال زمان صرف کنــد که از
معاونــت قوانیــن مجلــس شــورای
اسالمی میخواهم تنقیح قوانین در

رایزنیهای اقتصادی تجاری در دوحه

رئیس مجلس شــورای اســامی دیروز بهمنظور حضور در
اجــاس اتحادیــه بینالمجالس جهانــی وارد دوحه مرکز
بــــرش
قطر شــد .علی الریجانی قبــل از عزیمت به قطر گفت :در
اجــاس اتحادیه بینالمجالس جهانی حدود  200کشــور جهان حضــور دارند و
میتوان گفت که این اجالس شــبیه به مجمع عمومی سازمان ملل است که هر
دو ســال یکبار برگزار میشــود و فرصت بسیار مهمی اســت که میتوان در آن در
زمینه همکاریهای دوجانبه بینالمللی صحبت کرد .وی با اشاره به اینکه ایران
نقش مهمی در انتخاب قطر بهعنوان میزبان این اجالس داشــته اســت ،افزود:
این اجالس از این نظر دارای اهمیت است که موضوعات مهمی در آن پیرامون
شرایط کنونی بینالمللی و مشکالتی که در جهان وجود دارد از جمله مشکالت
تروریســتی در دنیا ،مســأله قاچاق بویژه قاچاق مواد مخدر و مسائلی که در مورد
حقوق افراد در کشــورهای مختلف مطرح بوده ،مورد بررســی قــرار میگیرد .وی
افزود :در شرایطی که امریکا در پی تحریمهای اقتصادی با ملت دشمنی میکند،
رایزنی ایران با رؤسای پارلمانهای تمام کشورهای دنیا اهمیت دارد ،بنابراین در
حاشیه برگزاری این اجالس با کشورهای مهم دنیا جلساتی در رابطه با همکاری
اقتصادی ،تجاری و سرمایهگذاری در ایران خواهیم داشت.
بخشهــای تولید ،صنعــت ،معدن،
کشاورزی ،مسکن و خدمات را انجام

داده و قوانین مزاحم را شناسایی کند
و تغییــر دهد .وی با تأکید بر اینکه در

دنیا سرمایهگذاران را میقاپند ،ادام ه
داد :اما در سیســتم دیوانساالر ایران
چنیــن چیــزی مشــاهده نمیشــود،
چرا که یک ســرمایهگذار حداقل باید
 2ســال برای دریافت مجوزها و عبور
از نظام دیوانساالر وقت بگذارد.
ëëتأکید بر فراگیر شدن
دولت الکترونیک
الریجانــی بــا تأکیــد بــر فراگیــر شــدن
دولــت الکترونیــک در قــوای ســه گانه
ادامه داد :طبق گزارش معاون اجرایی
مجلــس شــورای اســامی  90درصــد
فرآیند حذف کاغــذ از نظام اداری قوه
مقننــه انجــام گرفته اســت و  10درصد
مابقــی نیــز باید تــا پایان ســال اجرایی
شــود ،همچنین زیرساختهای دولت
الکترونیک و همچنین زیرساختهای
الزم در دســتگاهها وجــود دارد ،امــا
دســتگاهها هنــوز بهصــورت منفصــل
و جداگانــه اقدامــات خــود را انجــام
میدهنــد و برای خــود ،کار میکنند در
حالــی کــه بایــد بــه دولــت الکترونیک
بپیوندنــد .وی بــا بیــان اینکــه محاکمه
مفســدان الزم اســت ،امــا راهــکار
اساســیتر توســعه دولــت الکترونیــک
و حــذف روابط انســانی از امــور دیوانی
است ،اظهار داشت :بخشهای دولتی
بایــد اصالحاتــی را که انجــام میدهند
بــرای مردم توضیــح دهنــد و در تمام
نهادها متناســب با شــرایط امروز رفتار
شــود .رئیــس مجلــس در پایــان ایــن
مراســم از خانــواده شــهدای حادثــه
تروریستی مجلس و همچنین کارکنان
نمونه نهاد قانونگذاری کشور با اهدای
لوحی تقدیر و تشکر کرد.

