کنکاش در عملکرد نمایندگان کرمان
در گفتو گو با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

دستاوردهای 95
و چشمانداز96

مرضیه کاربخش  :سال  95اولین ســال دوره دهم مجلس شورای اســامی کلید خورد و
در خردادماه بود که مســئولیت اعضای مجمع نمایندگان کرمان در کمیسیون های مجلس
مشخص شد.
محمدرضا پور ابراهیمی از عضویت در کمیسیون اقتصادی مجلس به ریاست این کمیسیون
رسید تا کرمانی ها سهم بیشتر و برجســته تری از راهبری کمیسیونهای تخصصی مجلس
داشته باشند  .نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اما چه در دوره گذشته حضور خود در نهاد
قانونگذاری کشور و چه در سال ابتدایی دوره جدید  ،مجموعه ای از مسائل متنوع را با جدیت
دنبال کرد و در زمینه بسیاری از مسائل روز اقتصاد کشور و استان ،موضع گیری صریح و شفافی
داشت  .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در کنار پیشبرد امور در سطح کالن ،از مسائل استان
هم غافل نبود چه اینکه پورابراهیمی در سالی که سپری شد پای ثابت اغلب نشست ها و پیگیری
های اقتصادی در استان بود ،از پیگیری مسائل کارگران و بازنشستگان تا مشکالت معدنکاران
و دغدغه های مالیاتی اصناف .در گفت و گو با پورابراهیمی به اولویت های پیگیری شده مجمع
نمایندگان استان و سایر موارد خبرساز در حوزه اقتصادی استان در سال  95پرداختهایم :
آقای دکتر ،توضیحی در خصوص مسائل کالن کشوری در حوزه اقتصادی در سال 95
ارائه کنید چه ارزیابی از آنچه در سال  95در حوزه اقتصاد گذشت ،دارید؟
مسائل کالنی که در طی سال گذشته مدنظر قرار گرفت ناظر بر این موضوع بود که بتوانیم
بخشی از عوامل موثر بر اقتصاد که ناشی از تحریم ها بود را برطرف کنیم .تالشمان بر این بود
که موضوعات مرتبط با تحریم های اقتصادی را در مقابل محدودیت هایی که در حوزه ی هسته
ای جمهوری اسالمی می پذیرد را برطرف نماییم که تمام موارد را در دو یا سه بخش می توانیم
مطرح کنیم  _۱تحریم های بانکی  _۲تحریم های مرتبط با حوزه نفت و گاز  _۳تحریم های
مرتبط بیمه و موضوعاتی که در این بخش ها مطرح می شد.
در حوزه مســائل بانکی به عنوان یک موضوع مهم اقتصادی متاســفانه علــی رغم همه ی
پیگیریهای انجام شده می توان گفت بانکها دسته دوم و سوم و حتی به عبارتی بانکهای
ردههای پایینتر در اروپا و در کشورهای دیگر با ایران همکاری می کنند که این همکاری ها
اصال متناسب با نیاز کشور نیست و لذا در حوزه تحریم های بانکی کما فی السابق قبل و بعد از
تحریم ها ،شرایط چندان متفاوتی را شاهد نیستیم.
در موردلغو تحریم های نفتی ،خوشبختانه اقدامات خوبی انجام شد .پیگیری های مجموعه
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وزارت نفت که در بخش های مختلف انجام داد کمک کرد که مجدد سهم فروش نفت ایران در
اوپک به همان عددهای  ۲۵۰۰میلیون بشکه در روز برسد و به میزان قبلی خود برگردد که این
موضوع شرایط مثبتی در اقتصاد ایران ایجاد کرد.
در خصوص تحریم های مرتبط با بیمه و قطعات وتحریم های دیگر هم به صورت نســبی تا
حدی ،مشکالت حل شده که جمع بندی ما در اقدامات اقتصادی مهمی که در طول سال ۹۵
تغییر پیدا کرد .بعضی از مطالب مرتبط با حذف تحریم ها تا حد قابل قبولی مثل نفت انجام
شد و بعضی از آن ها اصال انجام نشد مثل بانک ها و بعضی هم به صورت نسبی انجام شده که
این یکی از موضوعات مهم اســت .همزمان با اقدامات مرتبط با حوزه کالن اقتصادی کشور،
تالشهایی نیز در زمینه اصالح ساختار اقتصادی شکل گرفت که بعضی از آن ها موفقیت های
قابل قبول داشت و بعضی از آن ها نسبی و بعضی از آن ها اصال قابل قبول نبود .از جمله اقداماتی
که در سال  ۹۵در اقتصاد ایران تحقق آن بسیار مهم بود کاهش سهم نفت در بودجه عمومی
بود که برای اولین بار در ایران در سال  ۹۵با توافق مجلس و دولت به  ۲۵درصد رسید که این در
طول تاریخ کشور چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب ،یک رکورد تاریخی محسوب می شود.
در خصوص موضوعاتی که به صورت نسبی پیگیری شد موضوع بحث اقتصاد دانش بنیان بود
که در این بخش ،خوشبختانه کارهای قابل قبولی صورت گرفت و استمرار پیدا کرد که البته
در حد مطلوب و عالی نبود ولی در حد قابل قبول و قابل پذیرش است و می توانیم یک ارزیابی
نسبی از آن داشته باشیم
یک سری اقدامات هم در اقتصاد اســتمرار پیدا کرد که این موضوعات به ضرر و زیان اقتصاد
کشور منجر شــدند که دولت این اقدامات را باید به شــکلی متوقف می کرد از قبیل موضوع
افزایش ســهم حضور دولت در اقتصاد ملی علی رغم اجرای سیاســت های اصل  ۴۴در طی
سال های گذشته به ویژه در سال  ۹۵نمونه ای از اقداماتی بود که کامال مغایر با سیاست های
اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش سهم دولت در اقتصاد و افزایش توان رقابت پذیری در کشور
مدنظر قرار گرفت.
از میان مجموعه ای از مواردی که به صورت مداوم بر آن تاکید کرده اید ،در مورد
ضرورت و اهمیت شفاف سازی در اقتصاد کشور و نتایج حاصل شده توضیحی دهید؟
در یادداشتی هم که برای اقتصاد کرمان نوشته ام توضیح داده ام که موضوع اصلی در کشور،
شفافیت اطالع در اقتصاد اســت و آثار این موضوع در حوزه مســائل بینالمللی ،اجتماعی و

