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اخبار

بانک مرکزی نوسانات بازار ارز را
مهار کرد
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی به
خوبی از عهده مدیریت بازار ارز برآمده است
تاکید کرد که نگرانی برای افزایش قیمت دالر
وجود ندارد.
عزت الله یوسفیان مال عضو کمیسیون
برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس در
گفتوگو با خانه ملت ،درباره وضعیت بازار
ارز گفت :افزایش قیمت دالر در ابتدای سال
با پیشزمینه اقتصادی نبود بلکه سوداگران
با سوءاستفاده از موضوع تحریم های آمریکا
شروع به ایجاد بحران و فضاسازی در بازار دالر
کردند.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز ناشی
از جنجال سیاسی بود ،بیان کرد :همچنان
سایه سیاسی بر دالر است و تمام کاهشها و
افزایشهای نرخ دالر سیاسی است با این حال
باید برای مقابله با زمینههای اقتصادی افزایش
قیمت دالر تمهیداتی اندیشید.
نماینده مردم آمل در مجلس دهم ادامه داد:
زمینههای اقتصادی یعنی اینکه صادرات نفت
کاهش پیدا کند در حدی که از عهده تامین
نیازهای کشور برنیاییم و یا دوباره با افزایش
تقاضای کاذب در بازار دولت دالر را بی حساب
و کتاب در بازار وارد کند.
وی تاکید کرد :با این حساب باید نگران
افزایش قیمت دالر با مبنای اقتصادی بود چرا
که این نوع افزایش قیمت مسئلهساز است،
اما برای جلوگیری از این شرایط اقداماتی در
عرصه مبادالت خارجی انجام شده است با
روسیه ،هند و کشورهای دیگر برای حذف دالر
از مبادالت مذاکرات و توافق هایی صورت گرفته
است .یوسفیان مال با بیان اینکه دولت نباید
اشتباهات گذشته خود را در مدیریت بازار ارز
تکرار کند ،گفت :اگر همان رویه و اشتباهات
تکرار شود و درب خزانه باز باشد تا با دالر
ارزان هر کار غیرضروری را انجام دهند مجدد
بازار آشفته میشود و این اتفاق اگر با مبنای
اقتصادی همراه شود کنترل آن سخت خواهد
بود .عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس با اشاره به مدیریت بانک مرکزی بر
بازار ار ز اظهار کرد :اگر مدیریت همتی ادامه
پیدا کند و از پشتوانه قویتر برخوردار شود
افزایش قیمت دالر نخواهیم داشت و تنها
باید برای مبنای اقتصادی تمهیداتی را در نظر
گرفت.
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غالمعلی جعفرزاده در گفتوگو با «ابتکار» از جدی نگرفتن شورای اقتصاد در کشور انتقاد کرد

مطهری:

نایب رئیس مجلس تاکید کرد :مشکالت
کوچک نیست اما مسئوالن باید تالش خود را
انجام دهند.
به گزارش ایلنا ،علی مطهری در حاشیه
راهپیمایی  ۲۲بهمن در جمع خبرنگاران گفت:
حضور مردم باعث ناامیدی ترامپ ،پمپئو و
بولتون میشود .آنها میخواستند به مردم
فشار آورند تا علیه حکومت شورش کنند اما
اتفاق برعکسی رخ داد و مردم علیه ترامپ،
پمپئو و بولتون تظاهرات کردند.
وی ادامه داد :این حضور مردم نشان میدهد
آنها راه خودشان را به خوبی میشناسند و به
راهشان ایمان دارند .نایب رئیس مجلس درباره
وظیفه مسئوالن اظهار کرد :مسئوالن تالش
خود را انجام میدهند اما باید تالششان را
بیشتر کنند .مردم ما هم به فشارهای خارجی
توجه کنند چراکه این فشارها مشکالت مالی و
بانکی ایجاد کرده است.
مطهری افزود :مشکالت کوچک نیست اما
مسئوالن باید تالش خود را انجام دهند.

پارلمان

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی ،نماینده مردم
رشت در مجالس نهم و دهم و عضو کمیسیون
برنامه و بودجه ،عدم موفقیت اقتصادی کشور را
فعالیت ضعیف و نادیده گرفتن شورای اقتصاد به
دلیل درک نادرست از کارکرد واقعی آن در کشور
میداند و معتقد است تا همه امور اقتصادی کشور
به جای وزارت اقتصاد به شورای عالی اقتصاد
سپرده نشود و این شورا کارکرد واقعی خودش
را پیدا نکند ،مشکالت اقتصادی کشور همچنان
به قوت خود باقی میماند .نماینده مردم رشت
در خانهملت همچنین در گفتوگو با «ابتکار» به
کارکرد وزارت اقتصاد انتقاد کرد و نسبت به گزارش
 100روزه دژپسند ،در این وزارتخانه واکنش نشان
داد .آنچه میخوانید حاصل گفتوگوی کوتاه
«ابتکار» با این نماینده عضو کمیسیون برنامه و
بودجه و آیین نامه داخلی مجلس است.
نظرتان درباره گزارش  100روزه عملکرد وزیر
اقتصاد و اینکه تاکید داشتند در این مدت باعث
ایجاد ثبات در بازار ارز شدهاند چیست؟
برنامههای اقتصادی در  100روز جواب
نمیدهد .وزیر اقتصاد به جای گزارش  100روزه
عملکرد خود باید بگوید چه کارهایی قرار است
انجام دهد .ما وزیر اقتصاد و دارایی را باید در
قالب شورای اقتصاد کشور ببینیم .وزارت اقتصاد
بخشی است که گمرک ،بندر ،بانک مرکزی و
اموال تملیکی دارد و این کارها را هر کسی میتواند
انجام دهد .گزارش عملکرد  100روزه وزیر اقتصاد
را که از تلویزیون پخش شد دیدم ولی دلمبه حال
مجریان تلویزیونی که اطالعات اقتصادی الزم را
ندارند و در مباحث اقتصادی شرکت میکنند،
میسوزد .به عنوان مثال بودجه یک کشور باید
طبق قانون ابتدا در شورای اقتصاد تصویب شود،
ولی این اتفاق نمیافتد .هیچ اقدام پولی نباید
بدون اجازه شورای اقتصاد رخ دهد .ولی شورای
اقتصاد کجای کار وزارت اقتصاد است؟
یک مقام آمریکایی معتقد است تا روزی که
شورای اقتصاد در ایران تعطیل است ،تا آن روز
ایران در زمینه اقتصاد نمیتواند کاری انجام
دهد .وزیر اقتصاد درباره ثبات قیمت ارز در
بازار صحبت میکند ،در این زمینه هر کاری
انجام شده است قطعا در دراز مدت جواب
میدهد .اینکه دانشآموزی بگوید من خوب درس
خواندهام و همه کتاب را حفظ هستم مهم نیست.
این پز دادن است و باید منتظر بود و پایان ترم
نتیجه را دید و این نتیجه و خروجی است که مهم
است .ما از وزیر اقتصاد توقع داریم بگوید برای
کنترل نقدینگی قرار است فالن کار را انجام دهد
یا موفق شده در شاخصهای اقتصادی فالن کار
را انجام دهد .در حالی که شاخصهای اقتصادی
حرف دیگری میزند ،ما از او کارنامه میخواهیم.
آقای دژپسند در این مدت کوتاه تالش کرده
است و نکته مثبت او این است که رئیس مرکز
تحقیقات و پژوهشها بوده است .بنابراین چون
مطالعه دارد ،مشکالت را میشناسد و باید به او
فرصت داد .در امور اقتصادی نمیتوانیم زود به
نتیجه برسیم و نیازمند زمان هستیم .ولی از آقای
دژپسند انتظار داریم برای شورای اقتصاد وقت
بگذارد .اگر شورای اقتصاد ما درست شود ،همه
مشکالت اقتصادی ما حل میشود.
بنابراین برای داشتن یک شورای عالی اقتصاد
که بتواند مشکالت را حل کند ،نیازمند اعضای
متخصص هستیم .از  15نفر اعضای شورای
اقتصاد سرچ کنید و ببینید  14نفرشان چه مدرکی
دارند؟ آیا با این شورای اقتصاد میتوانیم به جایی
برسیم؟ به نظر من دو نفر خبره دانشگاهی و
متخصص که فکر اقتصادی دارند و مغزشان در
این باره کار میکند ،جدای از تفکرات جناحی
و سیاسی باید در این شورا به کار گرفته شوند.
اقتصاد حزب و دسته و گروه سیاسی نمیشناسد
و فهم اقتصادی میخواهد .شورای اقتصاد فعلی
ایران را با شورای اقتصاد آمریکا مقایسه کنید.
حتی شورای اقتصاد دوران قبل از انقالب را
سرچ کنید و مقایسهای بین آنها داشته باشید.
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«شورای عالی اقتصاد» شورایی است که به منظور تمرکز امور اقتصادی کشور و اتخاذ سیاست اقتصادی و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اقتصادی
در همه کشورها تشکیل میشود .شورایی که اولین بار اساسنامه آن در جلسه مورخ  1334 /۹/۲۲به تصویب هیئت وزیران رسید و از -1وزیر دارایی۲
 وزیر بازرگانی  - 3وزیر صنایع و معادن  - 4وزیر کشاورزی  - 5وزیر کار  - 6مدیر عامل سازمان برنامه  - 7مدیر کل بانک ملی ایران تشکیل شد.ریاست شورایعالی اقتصاد با نخست وزیر و نیابت ریاست با وزیر دارایی وقت بود .پس از پیروزی انقالب هم سال 86شورای عالی اقتصاد با تایید
رئیسجمهوری ،اعضای شورایعالی مدیریت و برنامهریزی اقتصادی و  6کمیسیون تخصصی تابعه این شورا تعیین شد .رئیسجمهوری ،معاون اول
تراهبردی رئیسجمهوری ،رئیس
رئیسجمهوری ،معاون توسعه مدیریت و سرمایهانسانی ،معاون اجرایی رئیسجمهوری ،معاون برنامهریزی و نظار 
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ،وزیر بازرگانی ،وزیر جهاد کشاورزی ،وزیر صنایع و معادن ،وزیر کار
و امور اجتماعی ،وزیر نفت ،وزیر تعاون ،رفاه و تامین اجتماعی و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان اعضای دائم شورای عالی مدیریت و برنامهریزی
اقتصادی تعیین شدند .این شورا مثل شورای اقتصادی سایر کشورها از جمله ایاالت متحده که هیچ اقدامی بدون نظر و تصمیم آن انجام نمیشود ،در
کشور ما کارکرد خاصی ندارد و کارهای صوری به آن سپرده میشود که مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی است.

یک مقام
آمریکایی
معتقداست
تا روزی که
شورای اقتصاد
در ایران تعطیل
است ،در
زمینهاقتصاد
نمیتوانیم
پیشرفتجدی
داشتهباشیم
ببینید کجای کار هستیم .ما آدرس را داریم غلط
میرویم .وزیر اقتصاد ما یک عضو دبیرخانه
است ،مراکز اقتصادی و منطقه آزاد و گمرک و
 ...به او دادهایم و نام «وزارت اقتصاد» را روی
آن گذاشتهایم و گفتهایم فالن شخص اینها را به
عنوان وزیر اقتصاد مدیریت کند ،در حالی که به
نظرمن «وزارت اقتصاد» نام مناسب و خوبی برای
این وزارتخانه فعلی نیست چون مراکز اقتصادی را
راهبری میکند نه اقتصاد کشور را.
متاسفانه همه در این باره دچار اشتباه شدهاند و
نمیدانند که اداره مراکز اقتصادی با وزیر اقتصاد
بودن متفاوت است .این کار وزیر اقتصاد نیست،
این مدیریت مراکز اقتصادی است که به آقای
دژپسند به عنوان وزیر اقتصاد داده شدهاست.
اقتصاد کشور باید در شورای اقتصاد رقم بخورد نه
وزارت فعلی اقتصاد.
برای رفع نقصی که وجود دارد آیا پیشنهادی
داده شده است؟
نه .در قانون این موضوع مشخص شده است
و ارادهای باید درباره آن از طرف رئیسجمهوری
وجود داشته باشد .رئیسجمهوری بودجه ساالنه
کل کشور را بررسی میکند در حالی که در شورای
اقتصاد به تصویب نرسیده است .یا اگر هم رسیده
است صوری بوده است .ما حتی یک گزارش
جدی از شورای اقتصاد نداریم که فالن موضوع
در آن بررسی و به تصویب رسیده باشد .کشور را
شورای اقتصاد باید اداره کند در حالی که به این
شورا در کشور هیچ بهایی داده نمیشود و همه
امورش فرمالیته است.
وقتی ایراد کار را میدانیم چرا سعی نمیکنیم
آن مشکل را رفع کنیم؟
چند دلیل میآورم .به نظرم عدم اطالع
رئیس قوهمجریه ،مقننه و قضاییه باعث بروز

چنین مشکلی شده است .روسای قوای سهگانه
باید بگویند که همه ما تابع تصمیمات شورای
اقتصاد هستیم .اعضا و ترکیب شورای اقتصاد در
قانوناساسی مشخص شدهاند و بدون اجازه این
شورا نباید آب هم بخوریم ،در حالی که در کشور
اصال به آن شورا بها نمیدهیم.
بخش اعظمی از مشکالت کشور ناشی از عدم
فعال بودن شورای اقتصاد کشور است .کسانی که
اقتصاددان هستند یا حتی کسانی که با الفبای
اقتصاد آشنا هستند به این موضوع به خوبی
واقفند .جستوجو کنید ببینید که پارلمان آمریکا
در هیچ کاری مداخله نمیکند تا تاییدیه شورای
اقتصاد بیاید .هیچ پولی در آنجا بدون تصمیم
و تایید این شورا جابهجا نمیشود و همه مراکز
اقتصادی تحت نظارت شورای اقتصاد هستند.
چرا وقتی این شورا در قانون اساسی ما هم
آمده است نسبت به آن تا این حد بیتوجه
هستیم؟
چون در این باره علم نداریم ،اراده نداریم و
قدرتطلب هستیم .از نظر فرهنگی این خصلت
را داریم که مثال میخواهیم بگوییم ما همه کار
میتوانیم انجام دهیم و نمیگوییم که مثال فالن
کار در صالحیت یا تخصص ما نیست .در حالی
که مثال اگر در جایی از من توقعی دارند ،میگویم
در صالحیت و تحت اختیار من نیست ولی آنها
میگویند «چه فرد بی عرضهای هستی! به فالن
نماینده گفتیم قول داد که فالن فرودگاه را احداث
میکند ».در حالی که تصمیمگیری درباره ساختن
فرودگاه ،بیمارستان ،مراکز دانشگاهی و  ...همه
در شورای اقتصاد است و این شورا است که درباره
همه این موارد باید نظر بدهد .اصال تصمیمگیری
درباره همه چیز در شورای اقتصاد است و این
شورا است که نیازهای کشور و حدود و ثغور

حرکت و نقشه راه اقتصادی کشور را باید ترسیم
کند .این شورا است که تصمیم میگیرد کلیات
فالن کار بشود یا نشود.
باتوجه به این توضیحات آیا اصال این شورا در
کشور ما فعال است یا خیر؟
خودم یک بار موضوعی را برای تسهیالت
مسکن ایثارگران پیگیری میکردم و برای اولین بار
شنیدم که گفتند باید شورای اقتصاد در این باره
تصمیم بگیرد و بسیار خوشحال شدم که این شورا
فعال است ولی دیدم که کبریت بیخطر را به این
شورا میفرستند .در حالی که همه چیز باید در
این شورا تصمیمگیری شود.
مثال اینکه وزیر میگوید فالن تعداد مسکن
میسازیم اشتباه است؛ او نمیتواند چنین حرفی
بزند و باید بگوید برای ساخت این تعداد مسکن
از شورای اقتصاد مجوز گرفتهام .ولی نفس قدرت
و اینکه دلمان میخواهد همه چیز را به اسم
خودمان تمام کنیم مانع این حرف میشود .وقتی
در بودجه مثال پول کشور را خرج میکنیم باید
به مردم بگوییم که از این نقطه به کدام نقطه
میرسیم و این نقطه را مجلس نباید تعیین کند
و این نقطه را شورای اقتصاد باید ترسیم کند9 .
شاخص اقتصادی داریم که شورای اقتصاد باید
بگوید دولت شما که میخواهید الیحه بودجه
بنویسید ،مجلس شما که میخواهید این الیحه
بودجه را بررسی کنید ،این  9شاخص باید از این
عدد به آن عدد برسد ولی شاهد چنین اتفاقی
نیستیم.
ایراد کار کجاست که این اتفاق نمیافتد؟
چون کار از دستمان خارج شده است و در
این زمینه افراد را تربیت نکردهایم ،دچار مشکل
هستیم .همه دنیا با شورای اقتصادش پیش
میرود ولی ما برخالف دنیا عمل میکنیم.

رئیس فراکسیون امید در یادداشت اینستاگرامی
به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی
ایران ،ضمن دعوت مردم برای حضور در
راهپیمایی  ۲۲بهمن ،وضعیت معیشتی مردم را
موجب نگرانی دلسوزان انقالب دانست و تاکید
کرد :قرار نبود بعد از گذشت چهل سال از
انقالب شاهد صفهای طوالنی مردم در تأمین
حداقلهای معیشتی باشیم.
به گزارش ایلنا ،متن یادداشت محمدرضا عارف
به شرح زیر است:
«چهل سال از انقالب اسالمی ایران گذشت.
با تبریک سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران؛
انقالبی که به اعتقاد من مهمترین مزیت آن
مردمی بودنش است.
درست است که این انقالب فرهنگی و معنوی
و رهبر آن یک مرجع بزرگ تقلید بود ،ولی
شاهد نگاه ویژه رهبر انقالب به مردم و نقش
کلیدی آنها هستیم .امام خمینی(ره) زمانی که
در اوج قدرت بودند بارها در فرمایشات خود
بیان کردند که من به نمایندگی از مردم و از
طرف آنها این کار را میکنم و این سخن و نگاه
نشان از جایگاه رفیع مردم است .این جایگاه
رفیع مردم را در قانون اساسی هم شاهدیم که
از نظر قانون اساسی امور کشور در دست مردم
است .امام(ره) بر جمهوریت نظام بسیار اصرار
داشتند و در رفراندوم سال  ۵۸فرمودند جمهوری
اسالمی نه یک کلمه کم ،نه یک کلمه زیاد؛ در
حقیقت جمهوریت نظام مالک بود .امام(ره)
درست تشخیص دادند ،پیروزی انقالب نتیجه
حضور مردم بود و ادامه مسیر هم در گرو حضور
مردم است .به دنبال جمهوریت ،شعار استقالل
هم داریم ،ما امروز مدعی هستیم مستقلترین
کشوریم ،اهل تعامل هستیم ولی کسی به ما
دستور نمیدهد ،در سازوکارهای منطقهای هم
دستورپذیر نیستیم و خودمان تصمیم میگیریم.
نگاهی که در قانون اساسی است مبنی بر اینکه
مردم همهکاره هستند را باید پی بگیریم و به آن
باور داشته باشیم .نمود حضور مردم ،انتخابات،
راهپیمایی و گردهمایی است .راهپیمایی ٢٢بهمن
نمودی از حضور مردم و نگاه آنها به مسائل
داخلی است که امسال هم مانند گذشته مردم
بزرگوارمان با تمامی مشکالتی که با آن رو به رو
هستند حضوری پرشور در راهپیمایی خواهند
داشت .اما در چهل سالگی انقالب حتما ًباید یک
آسیبشناسی جدی از عملکرد چهار دهه گذشته
با هدف ارتقای کارآمدی نظام داشته باشیم .آنچه
که امروز بیش از همه باعث نگرانی دلسوزان
انقالب شده است وضعیت معیشتی مردم
بزرگوارمان است .در دوران دفاع مقدس فشار
اقتصادی به مراتب بیشتر از وضعیت کنونی بود
اما مدیریت آن دوران به گونهای بود که مردم در
کنار هم و در کنار مسئوالن با وحدت و یکپارچگی
آن دوران را گذراندند .چرا اکنون باید از آن دوران
با آه و افسوس یاد کرد؟ چرا آن وحدت و در کنار
هم بودن کمرنگ شده است؟ آیا باید به گونهای
شود که مردم عزیزمان برای به دست آوردن
مایحتاج اصلی صفهای طویل تشکیل دهند؟
قرار نبود بعد از گذشته چهل سال شاهد اینگونه
صفها باشیم .به خاطر برخی بیتدبیریها به
گونهای عمل شد که بعضا ً شاهد از بین رفتن
کرامت انسانها برای تأمین حداقلهای زندگی
شرافتمندانه هستیم .باید همه در برابر این مردم
بزرگوار مسئولیتپذیر باشیم و اگر در انجام
وظایف خود کوتاهی کردهایم از مردم عذرخواهی
کنیم».

رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید:

اگر میخواهیم کشور را با هزینه کمتر از این وضعیت خار ج کنیم ،باید اصالحات ساختاری انجام شود
یک نماینده مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :گروهها و جریانهای سیاسی
باید به یک اتفاق نظر برای اصالح ساختاری که مقام معظم رهبری فرمودند
برسند.
جالل میرزایی در گفتوگو با ایلنا ،درباره سخنان علی الریجانی که گفته
رهبری دستور دادند ظرف  ۴ماه آینده اصالح ساختاری در کشور صورت
گیرد ،گفت :باید صبر کنیم ببینیم که مراد مقام معظم رهبری درباره اصالح
ساختاری چیست .واقعیت این است که کشور در حال حاضر در حوزههای
اقتصادی دچار یک انفعال و رکود است.
وی خاطرنشان کرد :در حوزه سیاسی هم تقریبا همین وضعیت را داریم
و غیر از بیان مسائل راهکاری دیده نمیشود و راهحلهایی که بعضا ارائه
میشود ،پیش پا افتاده و غیرعملیاتی است.
این نماینده مجلس شورای اسالمی با اشاره به مشکالت حوزههای
فرهنگی عنوان کرد :در حوزههای فرهنگی هم بالندگیای که باید را مشاهده
نمیکنیم .دانشگاهها آن خروجی که باید داشته باشند را ندارد .بیم آن میرود
دستاوردهایی که نظام با هزینههای زیاد به دست آورده است ،در معرض
خطر قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه باید ببینیم چگونه میشود با هزینه کمتری کشور را اداره

کرد ،گفت :اگر میخواهیم کشور را با هزینه کمتر از این وضعیت خارج کنیم
و کارها روان شود باید اصالحات ساختاری صورت گیرد و این کار نیازمند
اصالح رویکرد هم هست.
میرزایی تاکید کرد :اگر رویکرد ما در اداره کشور بر اساس مفروضات
موجود و شناخت نادرستمان از تحوالت بینالمللی باشد و نگاه سطحی به
مسائل داخلی داشته باشیم ،بیم آن میرود که چالشهای پیش رو به بحران
تبدیل شود .وضع موجود قابل دفاع نیست.
نماینده مردم ایالم با یادآوری اینکه رئیسجمهوری سابق برای اینکه
تصمیمات سریع بگیرد سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد ،گفت :او برای
اینکه بر بوروکراسی اداری غلبه کند ،تصمیمات خلقالساعه میگرفت زیرا فکر
میکرد سازمان برنامه و بودجه و بوروکراسی اداری مانع توسعه است .بنابراین
تصمیماتی که برای اصالح ساختاری آن زمان صورت گرفت ،به جای اینکه ابرو
را درست کند چشم را کور کرد که نتیجهاش را ما دیدیم .
وی خاطرنشان کرد :باید با درس گرفتن از گذشته ببینیم که نخبگان جامعه
در حوزههای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی چه چیزی را پیشنهاد میکنند.
البته مقصودم از نخبگان فقط اساتید دانشگاه و کارشناسان نیست ،صاحبان
تولیدی که امروز زمینگیر شدهاند و با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم

میکنند باید به ما بگویند چه مشکالتی وجود دارد و راه برونرفت از مشکالت
چیست.
میرزایی با بیان اینکه باید ببینیم مقصود رهبری چیست و مجلس چه
گامهایی میتواند بردارد ،گفت :البته واقعیت این است که برای انجام
یکسری اصالحات باید قدمهایی را برداریم .به طور مثال مدتها است در
مورد کارآمد کردن قوه مجریه فکر میکنیم و نمایندگان بعد از سه سال به این
نتیجه رسیدهاند که یک جای کار مجلس میلنگد و بیشتر کارکردهای محلی
دارد و همین مسئله باعث شده است ناکارآمد شود.
وی افزود :برای همین در مجلس چه اصولگرا و چه اصالحطلب به این
نتیجه رسیده است که استانی شدن انتخابات به کارآمدی مجلس کمک
میکند اما به نظر میرسد بین نهادها و جریانها در این ارتباط اجماعی نیست
و این باعث شده حتی اگر مجلس طرح استانی شدن را پیش ببرد با وجود
چنین نگاهی به جایی نرسد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد :نیاز داریم برای انجام
اصالحات ساختاری در کشور به یک اجماع در گروه و جریانهای سیاسی
برسیم و موضوعات را مشخص کنیم و باتوجه به مواردی که مقام معظم
رهبری روشن میکنند ،حول آن محورها به یک اتفاق نظر برسیم که توان

اجرایی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد :اگر قرار باشد یک جایی بخواهیم اصالحی انجام دهیم
اما گروهی ناراضی باشند و یک نهادی هم انتقاد کند ،همین وضعیتی است
که در حال حاضر داریم و به جای اینکه گرهای باز کنیم گرههای بیشتری را
اضافه میکنیم و دست آخر یک کالف سردرگم خواهیم داشت.

