
  گزارش

بحران نقاط كور رادار اقتصادي كشور
در اين چندماه به دليل شيوع كرونا و ركود ناشي از آن، اين انتظار بحق 
از دولت وجود داشته و دارد كه به افراد فاقد درآمد ثابت در شرايط كرونا 
كمك كند، اما مهم ترين چالش پيش روي آن فقدان اطالعات متقن 
از اين افراد اس��ت. به  بيان  ديگر واقعاً مش��خص نيست كه چه كساني 
مستحق كمك دولت در شرايط بحراني هستند و چه كساني نيستند. 

دليل اين فقدان اطالعات چيست؟
در س��ال 1385 )جمعيت 70ميلي��ون نفر( كه دولت نهم ش��روع به 
ثبت نام س��هام عدالت كرد تنها س��راغ اف��رادي رفت كه ب��ه  نوعي به 
اطالعات آنها دسترسي داش��ت: مددجويان كميته امداد و بهزيستي 
)6ميليون نفر(، روستاييان و عشاير )15ميليون نفر(، كارگران فصلي و 
ساختماني )6ميليون نفر(، كاركنان دستگاه هاي اجرايي و بازنشستگان 
)13ميليون نفر( و برخي اقش��ار ديگر )جمعاً 49ميليون نفر(. در واقع 
حدود 70درصد مردم تحت پوشش اين سهام قرار گرفتند. تصور اين 
بود كه سه دهك باقي مانده كه خارج از پوشش اين سهام مانده اند، از 
اقش��ار برخوردار جامعه اند كه نيازي به اين حمايت سرمايه اي دولت 
ندارند. در سال 1398 )جمعيت كشور 82ميليون نفر( در دوره دولت 
دوازدهم، ماجراي يارانه معيشتي )بنزين( نيز شبيه همين وضعيت  را 
داش��ت و حدود 60ميليون نفر از آن بهره مند شدند. در هر دو مسئله 
بخشي از جامعه معتقدند مستحق دريافت كمك هاي دولتي بوده اند 

ولي شامل حالشان نشده است. 
در طول اين سال ها همواره اين موضوع مطرح بوده است كه همه مردم 
مستحق دريافت يارانه نقدي نيستند و بارها در قوانين برنامه  و بودجه 
مصوب مجلس، ضرورت حذف حداقل سه دهك از جمعيت كشور از 
صف دريافت يارانه مورد تأكيد قرار گرفته شده است. اكنون و بعد از اين 
همه  سال تنها 4ميليون نفر به  عنوان اقشار مرفه شناسايي  شده اند كه 
با خودانصرافي يا حذف اجباري، از ليست پرداخت يارانه كنار گذاشته  
شده اند. مقايس��ه جمعيت 78ميليون نفري گيرندگان يارانه نقدي و 
60ميليون نفري گيرندگان يارانه معيشتي )بنزين( نشان مي دهد در 
واقع حدود 18ميليون نفر در »رادار اقتصادي دولت« ديده نمي شوند 
و به  هي��چ روي نمي توان آنها را ج��زو برخوردارها ي��ا كم برخوردارها 

حساب كرد. 
عالوه بر اين بخش��ي از جمعيت روس��تايي و عشاير كش��ور به دليل 
آنكه داراي سرمايه هاي ثبت شده نيس��تند و دارايي هاي آنها از جنس 
زمين هاي با اسناد عادي يا دام اس��ت و تعامل چنداني با شبكه بانكي 
ندارند، عمالً وضعيت اقتصادي شان را نمي توان با قطعيت مشخص كرد. 
حال بايد به اين سؤال پاسخ داد كه چرا دولت از وضع يك چهارم مردم 

كشور بي اطالع است؟
به  نظر مي رسد ش��رايط كنوني و ضعف »رادار اقتصادي دولت« ناشي 
از دو دليل عمده است؛ دليل اول به خود دولت بازمي گردد كه به علت 
منافع برخي مديران دوزيس��ت )كه به  صورت توأم��ان با مديريت در 
بخش دولتي، فعال اقتصادي بخش خصوصي نيز هستند( كه مانع از 
ايجاد بانك اطالعاتي مطمئن بوده و در اين چند سال مرتب مي گفتند 
»ما نبايد در حساب مردم سرك بكشيم!« اكنون دولت به  جز بخشي از 
جامعه )حقوق و مستمري بگيران ثابت( از وضعيت بقيه تقريباً بي خبر 
اس��ت. دليل دوم هم به خود مردم بازمي گردد كه بخش قابل  توجهی 
عادت كرده اند كه )از ترس ماليات و قطع يارانه و...( وضعيت مالي خود 
را از دولت پنهان كنند و بخش��ي از جمعيت كشور داراي سرمايه هاي 
هنگفتي هستند كه ثبت نشده اس��ت يا به نام خودشان نيست.  پس 
چه بايد كرد؟ به  نظر مي رس��د ايجاد بانك اطالعات��ي جامع و متقن و 
قابل استنادي كه بتوان بر مبناي آن برنامه ريزي و تصميم گيري كرد، 
بيش از هميشه ضروري است. تجميع و هم افزايي داده هاي موجود در 
نهادهاي مختلف اعم از وزارت اقتصاد، شبكه بانكي، بورس، ثبت  اسناد، 
سرشماري هاي ملي، مس��افرت هاي خارجي، معامالت و... مي تواند تا 
حد زيادي پوشش »رادار اقتصادي دولت« را گسترش دهد. با تشكيل 
چنين بانك داده اي مي توان به  تدريج كل تراكنش هاي مالي و معامالتي 
افراد را در بس��تري يكپارچه تعريف كرد كه تنها گردش ها و معامالت 
مبتني  بر اين بستر مورد حمايت حقوقي و قضايي حاكميت قرار گيرند 
و احياناً افرادي نيز نتوانند خارج از اين بستر به فعاليت اقتصادي خود 

ادامه دهند.
 ايجاد چنين ش��بكه گس��ترده داده اي مي تواند رهاوردهاي ديگري 
همچ��ون مبارزه ب��ا پولش��ويي و گ��ردش پول هاي كثي��ف، كاهش 
واس��طه گري و س��وداگري هاي كاذب و افزايش درآمد مالياتي كشور 
را نيز به دنبال داش��ته باشد. اين تجربه موفقي اس��ت كه در بسياري 
از كشورهاي پيشرفته به آزمون گذارده ش��ده و هيچ گونه ترديدي بر 

كارآمدي آن نيست. 

محمدجواد اخوان

قاضي زاده هاشمي و نيكزاد نواب رئيس شدند

رأی باال به قالیباف، پشتوانه جهادی مجلس

دكتر محمدباقر قاليباف با رأي قاطع نمايندگان 
بر كرس�ي رياس�ت مجلس يازدهم نشس�ت. 
قاليباف 59ساله در حالي بر كرسي رياست مجلس 
يازدهم تكيه زد كه س��وابق اجراي��ي و مديريتي 
او در چهار دهه گذشته سرش��ار از موفقيت هاي 
فراوان اس��ت. او كه از فرماندهان موفق هش��ت 
سال دوران دفاع مقدس اس��ت، پس از جنگ در 
مسئوليت هاي خطيري از جمله رياست قرارگاه 
س��ازندگي خاتم االنبيا، فرماندهي نيروي هوايي 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي، فرماندهي نيروي 
انتظامي، رياست ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و 
همچنين شهرداري تهران براي يك دوره 12ساله 
قرار گرفت كه در همه اين مسئوليت ها با روحيه 
جهادي منشأ خدمات فراواني در حوزه سازندگي 
بوده است. قاليباف اما اكنون در تجربه اي جديد و 
متفاوت با گذشته با رأي باالي نمايندگان مجلس 
يازده��م در معرض مس��ئوليتي ق��رار گرفته كه 
اميدواري ها براي موفقيت او را با مديريت جهادي 

دوچندان كرده است. 
قاليباف روز گذش��ته در اولي��ن اظهارنظر پس از 
تصدي رياس��ت مجلس با بيان اينك��ه پيام رهبر 
انقالب به مجلس يازدهم نقشه راه ماست، تصريح 
كرد: بايد دقت كنيم كه رساندن مجلس به جايگاه 
واالي خود در وهله اول به عهده خود نمايندگان و 
مجلس است، نه ديگر قوا و نهادها. برخي جريانات 
سياس��ي طي روزهاي اخير كوش��يدند مجلس 
يازدهم و ش��خص قاليباف را مقابل دولت تعريف 
كنند، اما قاليباف در اين گفت وگو ضمن يادآوري 
جايگاه نظارتي مجل��س تأكيد كرد: رعايت تقوا و 
انصاف و اجتناب از حب و بغض هاي ش��خصي و 
جناحي در نظارت مي تواند مانع هر گونه آسيب 

به كيفيت نظارت شود. 
     رياست قاليباف با 230 رأی

يازدهمي��ن دوره مجلس ش��وراي اس��المي روز 
پنج ش��نبه هش��تم خرداد ماه با انتخاب رئيس و 
هيئت رئيسه، نواب و ناظران كار خود را به صورت 
رس��مي آغاز كرد. محمدباقر قاليباف در جريان 
انتخابات هيئت رئيس��ه مجلس شوراي اسالمي 
با 230 رأي به عنوان رئيس مجلس يازدهم براي 
سال اول انتخاب شد، ديگر رقباي قاليباف يعني 
سيدمصطفي ميرسليم 12 رأي و فريدون عباسي 
17 رأي كس��ب كردند. اين انتخاب��ات 267 رأي 

مأخوذه و هشت  رأي باطله داشت. 
نكته اي كه باعث جلب توج��ه خبرگزاري دولتي 
ايرنا ش��د اين بود كه نماين��دگان مجلس يازدهم 
كار رسمي مجلس و نمايندگي را نه از شنبه كه در 
يكي از روزهاي تعطيل هفته يعني پنج ش��نبه و با 
انتخاب رئيس و هيئت رئيسه آغاز كردند. در جلسه 
روز پنج شنبه مجلس به رياس��ت حجت االسالم 
»سيدرضا تقوي« به عنوان رئيس سني مجلس، 

نمايندگان با 230 رأي »محمدباق��ر قاليباف« را 
به عنوان رئي��س مجلس يازدهم براي س��ال اول 

انتخاب كردند. 
»سيدمصطفي ميرس��ليم« و »فريدون عباسي« 
ديگر نامزدهاي كس��ب اين عنوان به ترتيب 12 و 
17 رأي كسب كردند. همچنين منتخبان مجلس 
شوراي اسالمي »اميرحسين قاضي زاده هاشمي« 
را ب��ا 208 رأي و »علي نيكزاد« را ب��ا 196 رأي به 
عنوان نواب اول و دوم هيئت رئيسه مجلس انتخاب 
كردند. به اين ترتيب مجلس يازدهم رسماً وارد فاز 
اجرايي شد و مي تواند بررسي طرح ها و لوايح مورد 

نياز كشور و دولت را آغاز كند.
  گرچه نتيجه انتخابات هيئت رئيس��ه مجلس از 
روز چهارشنبه و در پي تصميم فراكسيون مردمي 
انقالب اسالمي به عنوان فراكسيون اكثريت مجلس 
مشخص شده بود و قاليباف را به عنوان نامزد اصلي 
معرفي ك��رده بود، اما  رأي قاط��ع منتخبان مردم 
به شهردار اس��بق تهران به عنوان رئيس يك سال 
نخست، نش��ان از اعتماد آنها به قاليباف پيشبرد 
برنامه هاي مجل��س دارد. اين حماي��ت قاطع كار 
هدايت مجلس را براي قاليباف راحت و يكدستي 
موجود حاش��يه ها را  از مجل��س دور خواهد كرد. 

شتاب مجلس در انتخاب هيئت رئيسه مجلس را 
هم مي توان با توجه به ركودي كه كرونا بر كش��ور 
تحميل كرده و نياز جامعه به سروسامان يابي قوه 
مقننه پ��س از چندين ماه تعطيلي ب��ه فال نيك 
گرفت.  نكته ديگري كه در پيام تبريك بسياري از 
مقامات كشوري و لشكري برجسته است، تالش، 
پشتكار و روحيه جهادي دكتر قاليباف در مشاغل 
و مس��ئوليت هاي گذشته اس��ت و همين روحيه 
مديريتي اس��ت كه اميدواري ها براي موفقيت او 
در س��كانداري مجلس يازده��م و ريل گذاري در 
مسير حل مشكالت اقتصادي كشور را دوچندان 

كرده است. 
      پيام تبريك رئيس جمهور

رئيس جمهور در پيامي با تبري��ك انتخاب دكتر 
محمدباق��ر قاليب��اف ب��ه عنوان رئي��س مجلس 
شوراي اس��المي، ابراز اميدواري كرد كه با تالش 
مش��ترك و تعامل س��ازنده بين دولت و مجلس، 
شاهد هم افزايي بيش��تر در ساماندهي امور كشور 
براي رفع مشكالت مردم، افزايش اميد در جامعه 
و خدمت بيشتر به ملت بزرگ ايران باشيم. در پيام 
تبريك دكتر روحاني به دكتر قاليباف آمده است: 
انتخاب جنابعالي از سوي نمايندگان محترم ملت 
به عنوان رئيس مجلس شوراي اسالمي را تبريك 
و تهنيت مي گويم. اميدوارم در فصل نوين مجلس 
شوراي اسالمي، با تالش مشترك و تعامل سازنده 
بين دولت و مجلس، ش��اهد هم افزايي بيشتر در 
ساماندهي امور كشور به خصوص در شرايط سخت 
تحريم بي سابقه و شيوع ويروس كرونا، براي رفع 
مشكالت مردم، افزايش اميد در جامعه و خدمت 
بيشتر به ملت بزرگ ايران باشيم. توفيق روزافزونتان 
را در انجام مأموريت محوله و تحقق آرمان هاي بلند 
نظام مقدس جمهوري اس��المي از درگاه خداوند 

بزرگ مسئلت دارم. 
      پيام تبريك رئيس قوه قضائيه

آيت اهلل ابراهيم رئيس��ي رئيس قوه قضائيه نيز در 
پيامي انتصاب رئيس مجلس ش��وراي اسالمي را 

تبريك گفت. 
در پيام آيت اهلل رئيسي به دكتر محمدباقر قاليباف 
آمده است: انتخاب جنابعالي به عنوان رئيس مجلس 
شوراي اس��المي با  رأي اكثريت قاطع نمايندگان 
مجلس كه نشانه وحدت و همدلي منتخبين ملت 
مي باشد را تبريك عرض مي نمايم. قوه قضائيه در 
مسير تحقق اهداف بلند انقالب اسالمي و اجراي 
رهنمودها و تدابير حكيمان��ه رهبر فرزانه انقالب 
آمادگي خويش را در جهت تعامل برادرانه با مجلس 
برخاس��ته از آرای مردم اعالم و اميدوار اس��ت در 
پرتو اين تعامل و همكاري و با ش��ناخت درس��ت 
شرايط و اولويت هاي كشور مجلس يازدهم بتواند 
با قانونگذاري صحيح و اعمال نظارت هاي قانوني و 
مؤثر و كارآمد نس��بت به مرتفع نمودن مشكالت 
جامعه و مردم به ويژه در حوزه اقتصاد و فرهنگ و از 
بين بردن زمينه هاي فساد نقش مؤثرتري ايفا نمايد. 
دوام توفيقات جنابعال��ي و اعضای محترم هيئت 
رئيسه و عموم نمايندگان را در سايه هدايت و توفيق 

الهي از درگاه ايزد منان مسئلت مي نمايم. 
      پيام تبريك مقام هاي كشوري و لشكري

همچنين جمعي از مقام هاي كش��وري و لشكري 
انتخاب محمدباقر قاليباف را به رياست دوره يازدهم 

مجلس شوراي اسالمي تبريك گفتند. 
فرمانده كل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي هم 
در پيام تبريك خود ب��ه محمدباقر قاليباف تأكيد 
كرده است: سپاه پاسداران انقالب اسالمي آمادگي 
همه جانبه خود براي هر گونه حمايت و همكاري 
به وي��ژه در عرصه حل مش��كالت جامعه و حفظ 
مصالح و منافع ملت شريف ايران را اعالم مي كند. 
سردار سالمي اظهار اميدواري كرده است: به اذن 
خداوند بزرگ، مجلس يازدهم با پيمودن نقشه راه 
نوراني ترسيم شده پيش��واي عظيم الشأن انقالب 
اسالمي، گام هاي بلندي براي ارتقاي رفعت، عزت و 
عظمت ملت شايسته ايران و سرافرازي نظام مقدس 
جمهوري اسالمي را رقم زند. در اين راستا »سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي« آمادگي همه جانبه خود 
براي هر گونه حمايت و همكاري به ويژه در عرصه 
حل مشكالت جامعه و حفظ مصالح و منافع ملت 

شريف ايران را اعالم مي كند. 

ژه
به فاصله يك سال تا انتخابات1400 رياست جمهوري، فرافكني وی

از ناكامي ها و ناكارآمدي های دولت برآمده از اصالحات، از سوي 
فعاالن سياس��ي اصالح طلب آغاز شده اس��ت. آنها حتي ابايي 
ندارند از اينكه طي ماه هاي آينده از دولت روحاني اعالم برائت 
كنند؛ در نقش اپوزيس��يون دولت ظاهر شوند تا براي حمله به 
عملكرد دولت در كوران تبليغات انتخاباتي نزد مردم وجهه اي 
براي خود دس��ت و پا كنند.  در همين زمين��ه صادق زيباكالم 
فعال سياس��ي اصالح طلب كه در انتخابات های 92 و 96 نقش 
برجسته اي در ترغيب مردم به رأي دادن به روحاني را ايفا كرد، 
همه ناتواني هاي دولت را به اراده هاي خارج از دولت نسبت داد 
و در يادداشتي نوشت: »آتش توپخانه سه سال است كه دولت 
دوازدهم را گلوله باران مي كند و مردم كالم ديگري جز حمله به 
روحاني نشنيده اند. اما از سال آينده ديگر دولت روحاني وجود 
نخواهد داشت، آن زمان بايد ديد كه آنها مي خواهند مشكالت را 
بر سر چه كسي خالي كنند، چون ديگر ظريف، نوبخت و روحاني 
در كار نيستند.«   زيباكالم نوشت: »مقصود اين نيست كه دولت 
روحاني بدون عيب و نقص بوده، از جمله مشكالت دولت روحاني 

اين بوده كه در پيگيري مطالبات 24 ميليون رأي دهنده ثبات 
الزم را نشان نداد اما واقع مطلب اين است كه هر كس ديگري 
هم رئيس جمهور شود، تفاوت چنداني با آقاي روحاني نخواهد 
داشت چراكه وقتي قرار است به  عنوان مثال در بودجه سال 99 
بر اساس يك ميليون بشكه صادرات نفت بسته شود و در نتيجه 
تحريم ها نمي توانيم يك ميليون بش��كه ص��ادر كنيم، هر كس 
ديگري كه جاي آقاي روحاني باشد، چه گامي مي تواند بردارد؟«  
فرافكني اصالح طلبان از ناتواني دولت روحاني در حالي اس��ت 
كه همين جماعت سال 96 تأكيد داشتند كه اگر آقايان رئيسي 
و قاليباف به رياس��ت جمهوري برسند، وضعيت كشور بحراني 
شده و در اين وضع بحراني، دالر 5 هزارتومان مي شود. زيباكالم 
در يادداش��ت خود البته به روال هميش��گي ريشه مشكالت را 
سياس��ت خارجي و تحريم ها جا زده اس��ت. آنچه روشن است 
اينكه كارنامه دولت خالي است، از سوي ديگر انتخابات رياست 
جمهوري1400 بسيار نزديك است، براي همين اصالح طلبان به 
تكاپو افتاده اند تا هر طور شده، اين كارنامه خالي و غيرقابل دفاع 
را بزك كنند و به جرياني موهوم نسبت دهند. بر همين اساس، 

فعاالن اين طيف يك روز مي گويند كه »هركس جاي روحاني 
بود، وضع همين بود«! و روز ديگر مي گويند »روحاني كشور را 
نجات داد و هر كس جاي روحاني بود، وضع به ش��دت بغرنج تر 
مي شد«! پيشتر عبداهلل ناصري مشاور رئيس دولت اصالحات 
با اشاره به كارنامه دولت روحاني گفته بود: »توجه داشته باشيد 
كه دولت روحاني در سال هاي قبل خيلي مسائل كم اهميت تر از 
كرونا را هم نتوانست مديريت كند... من معتقدم انتظار مديريت 
اين شرايط از آقاي روحاني اساس��اً انتظاري واهي است زيرا او 
مدت هاس��ت به طور جدي نش��ان داده هيچ برنامه اي ندارد و 
دچار روزمرگي شديد است... حتماً ارزيابي جامعه مدني در سال 
آينده از عملكرد روحاني و دولت به مراتب منفي تر و سياه تر از 
قبل خواهد بود.« چنانكه پيش��تر در همين ستون نوشته شد، 
اصالح طلبان در مواجهه با دولت روحان��ي دچار تناقض گويي 
شده اند؛ از يكسو دولت را بزك مي كنند و از سوي ديگر، سفره 
خود را از دولت جدا كرده و ژست اپوزيسيون و منتقد دوآتشه 
به خود مي گيرند. اين در حالي است كه وضع موجود در كشور 

محصول حضور اصالح طلبان در قدرت است. 

با حكم رهبر معظم انقالب
 الريجاني مشاور رهبري

 و عضو مجمع تشخیص مصلحت شد
حض�رت آي�ت اهلل خامن�ه اي رهب�ر معظ�م انق�الب اس�المي ب�ا 
صدور حكم�ي دكتر عل�ي الريجاني را ب�ه عنوان مش�اور رهبري 
و عض�و مجم�ع تش�خيص مصلح�ت نظ�ام منص�وب كردن�د. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم رهبري، در حكم رهبر 
معظم انقالب اسالمي به دكتر علي الريجاني آمده است: نظر به تجارب 
مفيدي كه جنابعالي در دوران مديريت در بخش هاي گوناگون به ويژه 
در سه دوره رياست مجلس شوراي اس��المي از آن برخوردار گشته ايد، 
جنابعالي را به مشاورت رهبري و عضويت در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام منصوب مي كنم. اميد است اين مس��ئوليت در خدمت هدف هاي 

واالي نظام قرار گيرد. 

قاليباف در گفت وگو با همتاي تركيه اي تأكيد كرد
لزوم گسترش صلح و امنیت پايدار در منطقه

رئيس مجلس شوراي اسالمي در گفت وگوي تلفني با رئيس مجلس 
تركيه بر همكاري براي گس�ترش صلح و امنيت پايدار تأكيد كرد. 
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، مصطفي شنتوپ رئيس مجلس ملي 
تركيه صبح ديروز ضمن تماس تلفني با دكتر محمدباقر قاليباف، رئيس 
مجلس شوراي اسالمي انتخاب وي به رياست مجلس شوراي اسالمي 
را تبريك گفت و درباره تحوالت و مس��ائل منطقه اي با وي به گفت وگو 
پرداخت. قاليباف در ابتداي اين گفت وگوي تلفني با اشاره به مشتركات 
دو كشور گفت: همواره روابطي دوستانه در باالترين سطح ميان جمهوري 
اس��المي ايران و جمهوري تركيه برقرار بوده اس��ت. وي افزود: مجلس 
شوراي اسالمي از هر گونه اقدامي در جهت گسترش و توسعه مناسبات 

فيمابين استقبال و حمايت مي كند. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي با تأكيد بر اهميت توسعه همكاري هاي 
اقتصادي دو كش��ور افزود: به دليل اهميت روابط دو كشور ان شاءاهلل به 
زودي گروه دوس��تي پارلماني ايران و تركيه در مجلس شوراي اسالمي 
تشكيل خواهد شد. دكتر قاليباف همچنين بر اهميت تداوم گفت وگوي 
سه كش��ور ايران، روس��يه و تركيه در چارچوب توافق »آستانه« درباره 

سوريه تأكيد كرد. 
رؤساي مجالس ايران و تركيه در اين گفت وگوي تلفني برخي تحوالت 
و مسائل منطقه اي را مورد بررسي قرار دادند. قاليباف در اين گفت وگو 
همكاري هاي دو كش��ور در مباحث منطقه اي در جهت برقراري صلح و 
امنيت پايدار را مهم دانست و بر هم افزايي، اتحاد و يكپارچگي كشورهاي 

اسالمي در برابر توطئه هاي رژيم صهيونيستي تأكيد كرد. 
ش��نتوپ، رئيس مجلس تركيه نيز در اين گفت وگوي تلفني با تبريك 
انتخاب دكتر قاليباف به رياس��ت مجلس شوراي اس��المي بر آمادگي 
پارلمان تركيه براي تقويت و تحكيم مناس��بات دوس��تانه فيمابين در 
عرصه هاي مختلف سياس��ي، اقتص��ادي و فرهنگي به وي��ژه ارتباطات 
پارلماني تأكيد ك��رد. رئيس مجل��س تركيه در بخش ديگ��ري از اين 
گفت وگو ابراز اميدواري كرد با مهار بحران كرونا سطح مراودات اقتصادي 
و تجاري ميان تركيه و ايران به روال گذشته برگردد. شنتوپ در پايان، 
اعمال تحريم هاي ظالمانه عليه جمهوري اسالمي ايران را محكوم كرد 
و از رئيس مجلس شوراي اسالمي براي سفر به تركيه دعوت رسمي به 

عمل آورد. 

سازمان انرژي اتمي ايران:
 تحريم دانشمندان هسته اي

 نشانه  ناكامي دشمن در مسیر مقاومت است
دو  تحري�م  پ�ي  در  بياني�ه اي  در  اتم�ي  ان�رژي  س�ازمان 
از  نش�انه اي  را  تح�ركات  اينگون�ه  هس�ته اي،  دانش�مند 
ناكام�ي دش�من در مس�ير مقاوم�ت برش�مرد و اع�الم ك�رد: 
محقق�ان ايران�ي ب�ه مجاهدت ه�اي خ�ود ادام�ه مي دهن�د. 
به گزارش مهر، در اين بيانيه آمده است: تالش مذبوحانه و اقدام نابخردانه 
تصميم س��ازان كاخ س��فيد مبني بر قرار دادن نام دو تن از دانشمندان 
شريف صنعت هسته اي كش��ور در فهرس��ت تحريم هاي جديد دولت 
اياالت متحده امريكا بيانگر تداوم رويكرد خصمانه آن دولت در مواجهه 
نابخردانه با مجاهدان سرافراز مسير اعتال و عزت روزافزون ايران اسالمي 
است. اين بيانيه مي افزايد: اگر چه اقداماتي از اين دست خللي در عزم و 
اراده جوانان برومند اين مرز و بوم در پيش��برد اهداف بلند نظام مقدس 
اسالمي ايجاد نخواهد كرد اما ما از اين فرصت استفاده كرده و بار ديگر به 
بدخواهان ايران اسالمي اعالم مي كنيم كه تنها ثمره رويارويي هاي مغاير 
با اصول و موازين حقوق بين الملل با ملت ايران، تقويت روحيه تالشگران 
و محققان ايراني و تضعيف جايگاه و منزلت دشمنان ايران زمين در عرصه 
جهاني است. در اين بيانيه آمده است: پژوهشگران و محققان سختكوش 
كشورمان به ويژه تالشگران و مجاهدان صنعت هسته اي كشور اينگونه 
تحركات بي فرجام را نش��انه اي از ناكامي دشمن در مس��ير مقاومت و 
سند افتخاري ديگر براي خود تلقي نموده و آنها را بيش از پيش مصمم 
مي س��ازد تا به مجاهدت هاي پيگيرانه خويش در راه اداي وظيفه ديني 
و ملي خود تداوم بخشند. سازمان انرژي اتمي ايران همچنين در پيامي 
توئيتري به رشته توئيت وزير امور خارجه امريكا مبني بر قرار دادن نام دو 
تن از دانشمندان صنعت هسته اي كشور در فهرست تحريم هاي جديد 
اين كش��ور واكنش نشان داد و نوش��ت: تالش مذبوحانه تصميم سازان 
كاخ سفيد مبني بر قرار دادن نام دو تن از دانشمندان صنعت هسته اي 
كشور در فهرست تحريم هاي جديد امريكا بيانگر تداوم رويكرد خصمانه 
آن دولت در مواجهه نابخردانه با مجاهدان س��رافراز مسير اعتال و عزت 
روزافزون ايران اسالمي است. اقداماتي از اين دست خللي در عزم و اراده 
جوانان برومند اين مرز و بوم در پيشبرد اهداف بلند نظام مقدس اسالمي 
ايجاد نخواهد كرد. ما از اين فرصت استفاده نموده و بار ديگر به بدخواهان 
ايران اسالمي اعالم مي كنيم كه تنها ثمره رويارويي هاي مغاير با اصول 
و موازي��ن حقوق بين الملل با مل��ت ايران، تقويت روحيه تالش��گران و 
محققان ايراني و تضعيف جايگاه و منزلت دشمنان ايران زمين در عرصه 
جهاني است. خبر هاي خوشي از صنعت هس��ته اي جمهوري اسالمي 

ايران در راه است. 

با حضور در نيروي هوافضاي سپاه صورت گرفت
ديدار فرمانده كل ارتش با سردار حاجي زاده

فرمان�ده  موس�وي  عبدالرحي�م  س�يد  سرلش�كر  امي�ر 
كل ارت�ش جمه�وري اس�المي اي�ران ب�ا حض�ور در س�تاد 
ني�روي هوافض�اي س�پاه ب�ا س�ردار حاج�ي زاده دي�دار ك�رد. 
به گزارش سپاه نيوز، صبح پنج شنبه امير سرلشكر سيدعبدالرحيم 
موسوي فرمانده كل ارتش جمهوري اسالمي ايران در ستاد نيروي 
هوافضاي س��پاه حضور يافت و ضم��ن ديدار و گفت وگو با س��ردار 
سرتيپ پاسدار اميرعلي حاجي زاده فرمانده نيروي هوافضاي سپاه و 
بررسي مسائل مشترك فيمابين، نسبت به تعامل و هم افزايي بيشتر 
تأكيد كردند.  در اين نشس��ت طرفين تأكيد نمودند محصولي كه 
امروز در اقيانوس اطلس و سواحل كشور ونزوئال جهانيان شاهد آن 
هستند، نتيجه همبستگي و توليد روزافزون قدرت در ارتش و سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي است. در اين ديدار سردار سرتيپ پاسدار 
سيدحسين موسوي جانشين فرماندهي نيروي هوافضاي سپاه نيز 

حضور داشت. 
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زاكاني در گفت وگو با خانه ملت تأكيد كرد
 مجلس بايد سرعت پیشرفت كشور را 

افزايش دهد
منتخب مردم قم در مجلس يازدهم بر لزوم رفع آالم مردم و تحقق 
اولويت ه�اي اقتصادي و فرهنگ�ي در مجلس جدي�د تأكيد كرد. 
عليرضا زاكاني در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به پيام مقام 
معظم رهبري به مناس��بت افتتاحيه مجلس يازدهم، گفت: مهم ترين 
مسئله اين است كه ما خود را وقف مجلس كنيم و بتوانيم اولويت هاي 
فرهنگي و اقتصادي را كه از س��وي مقام معظم رهبري بيان ش��ده و 

منطبق با اساس نياز جامعه است، تحقق بخشيم. 
منتخب مردم قم در مجلس يازدهم ش��وراي اس��المي ب��ا بيان اينكه 
نمايندگان بايد آالم موجود در جامعه را مرتفع كنند، افزود: در مجلس 
جديد بايد سرعت پيشرفت كشور را به سمت قله هاي افتخار افزايش 
دهيم تا لبخند بر لبان رهبر معظم انقالب بنشيند و دل مردم شاد شود. 
اين منتخب مردم در مجلس يازدهم، با تأكيد بر اينكه مجلس يازدهم 
تالش مي كند به وظاي��ف و اولويت هاي خود به درس��تي عمل كند، 
تصريح كرد: در حال حاضر وحدت بين نمايندگان برقرار است و روز به 

روز بيشتر مي شود. 
        پيام رهبر انقالب،  چراغ راه نمايندگان مجلس يازدهم 

سيدناصر موسوي الرگاني هم در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با 
اشاره به پيام مقام معظم رهبري در روز افتتاحيه دوره يازدهم مجلس 
شوراي اسالمي گفت: مقام معظم رهبري پيام بسيار مهمي را در روز 
آغازين مجلس ش��وراي اسالمي در دوره يازدهم نس��بت به رفتارها و 
برنامه هاي نمايندگان به نماينده خود ارائه ك��رد تا در مجلس قرائت 

شود. 
منتخب مرم فالورجان در مجلس يازدهم ش��وراي اسالمي ادامه داد: 
حقيقتاً فرمايشات حضرت آقا براي مسئوالن و براي مردم، بايد به نوعي 
الگوی عملكرد باشد.   وي تأكيد كرد: از مجلس يازدهم انتظار مي رود 
در مرحله اول به  مباحث معيشتي، اقتصادي و فرهنگ ورود كند. ورود 
مجلس بايد اثرگذار باشد و اثر خود را نش��ان دهد نه اينكه ما قوانيني 
را تصويب كنيم اما دنبال اجرای آن نباش��يم و علت يابي نشود كه چرا 
قوانيني كه سال ها پيش تصويب شده اجرايي نمي شود، اين مهم است. 
اين منتخب مردم در مجلس بيان داشت:  پيام آقا چراغ روشني پيش 
روي نمايندگان است تا وظايف خود را به نحو احسن عمل كنند.  عضو 
هيئت رئيسه مجلس گفت: پيام مقام معظم رهبري خيلي جامع، كامل 
و درس آموز براي نمايندگان بود تا توجه پررنگ تري در حوزه معيشت، 

اقتصاد و فرهنگ داشته باشند. 

نمای نزدیک

محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي 
اس�المي گفت كه مجلس ب�ا مدنظر قرار 
دادن پيام رهبر معظ�م انقالب به عنوان 
نقش�ه راه خود، ت�الش وي�ژه اي درباره 
معيش�ت طبقات ضعيف خواهد داشت. 
محمدباق��ر قاليباف در اولي��ن گفت وگوي 
اختصاصي خود به تسنيم گفت: اولويت ها، 
راهبردها و توصيه هاي رهبر معظم انقالب در 
پيامشان به افتتاحيه مجلس يازدهم، نقشه 

راه اين مجلس در چهار سال خواهد بود. 
وي با بي��ان اينكه در پيام رهب��ر انقالب به 
16محور اع��م از اولويت، راهب��رد و توصيه 
اشاره شده است كه ان شاءاهلل مسير حركت 
مجلس يازدهم را تعيين مي كند، خاطرنشان 
كرد: اميدوارم ب��ا نصب العين قرار دادن اين 
مس��ائل بتوانيم به نتيجه اي كه در پيام نيز 
به آن اشاره شده است، دست يابيم، يعني به 
ملت ايران ثابت كنيم كه انتخاب آنان درست 
بوده است و تمايل به حضور در انتخابات را 

در آنان افزايش بدهيم. 
قاليباف تأكيد ك��رد: بايد دق��ت كنيم كه 
رس��اندن مجلس به جايگاه واالي خود در 
وهله اول به عهده خود نمايندگان و مجلس 
اس��ت، نه ديگر قوا و نهادها. وي همچنين 
با اش��اره به توصيه هاي رهبر انقالب درباره 
چگونگي اعمال ابزار نظارتي مجلس شوراي 
اسالمي گفت: رعايت تقوا و انصاف و اجتناب 
از حب و بغض هاي ش��خصي و جناحي در 
نظارت مي توان��د مانع هرگونه آس��يب به 
كيفيت نظارت شود. همچنين مالحظه اين 
توصيه نيز بسيار ضروري است كه نه حقي از 
مدير و مجري خدوم و زحمتكش ضايع شود 

و نه اغماض و اهمال بي مورد صورت گيرد. 
رئي��س مجلس ش��وراي اس��المي تصويب 
قوانين درست، بسنده و قابل اجرا و همچنين 
پيگيري اجراي درس��ت قوانين با استفاده از 
ضمانت اجرا را از راهبردهاي اصلي نقشه راه 
مجلس يازدهم عنوان ك��رد و افزود: دومين 
بخش نقش��ه راه مجلس يازدهم، ش��ناخت 
رويكردهاي اصلي و اولويت هايي اس��ت كه 
مجلس بايد مدنظر قرار دهد. شناخت شرايط 
كشور و توجه به اولويت ها به اين معني است 
كه مسائل غيراولويت دار نبايد ذهن و انرژي 
مجلس و نمايندگان را بگيرد. قاليباف با تأكيد 
ويژه بر مأموريت مجلس يازدهم براي توجه به 
مسئله عدالت و رسيدگي به معيشت طبقات 
ضعيف، گف��ت: رهبر معظم انق��الب در اين 
نقشه راه، مسير درست رسيدن به اين هدف 
راهبردي را نيز مشخص و تصريح كرده اند كه 
راه درست اصالح خطوط اصلي اقتصاد ملي با 
توجه با سياست هاي اقتصاد مقاومتي است. 
وي همچنين با اشاره به اينكه مسئله اشتغال، 
توليد، ارتقاي ارزش پول ملي، كاهش تورم و 
جلوگيري از اس��راف از اولويت هاي مجلس 
خواهد بود، تصريح كرد: رهبر معظم انقالب 
همواره بر ضرورت كاهش نقش نفت در منابع 
مالي دولت ها تأكيد داش��ته اند اما متأسفانه 
مورد كم توجه��ي دولت ه��ا و مجلس هاي 
گذشته قرار گرفته اس��ت. بر همين اساس 
مجلس يازدهم در اين زمينه ان شاءاهلل تالش 
ويژه اي خواهد ك��رد. رئيس مجلس يازدهم 
اضافه كرد: نسخ قوانين زائد و مزاحم از ديگر 
اولويت هاي كاري مجلس خواهد بود تا معضل 

تكثر و تراكم قوانين، درمان شود. 

قالیباف: پیام رهبر انقالب نقشه راه ماست

تعجبنكنيداگراصالحطلباناپوزیسيونروحانيشدند

خبرگزاری ملت


