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حاشیه های تقدیم الیحه بودجه  1400در مجلس

اعتراض قالیباف ،پاسخ روحانی

افشای اولین ترور هستهای پس از  ۱۴سال

دیگه چه خبر

خبراولاینکه،در حالی که گفته میشود شهید علیمحمدی نخستین دانشمند
هســتهای ترور شــده ایران بوده است ،روز گذشته مصطفی معین وزیر اسبق علوم
ی ایران توسط موساد
در پســتی اینســتاگرامی افشا کرد که ترور دانشمندان هســتها 
نخســتین بار در آذر  1385با ترور دکتراردشــیر حســینپور شــروع شــده اســت .به
گزارش تابناک ،معین در اینباره نوشــته که مقامات وقــت در دولت احمدینژاد
تصمیــم گرفتند آن ترور را یک حادثه عادی جلوه دهند تا نهادهای اطالعاتی زیر
ســؤال نروند .وزیر علوم دولت اصالحات گفت که اردشیر حسینپور استاد فیزیک
هســتهای دانشگاه شیراز و سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی مالک اشتر ،در خوابگاه
صدرای دانشگاه با گاز رادیواکتیو توسط عوامل موساد ترور شد.

رئیس جمهوری :شــرایط را مناسب می دانیم که سال آینده فروش نفت را افزایش دهیم

تکذیب شایعات
درباره بیماری آیتاهلل مصباح یزدی

عکس ها /خانه ملت

قالیباف بعد از ترک صندلی ریاست صحن علنی را از ساختمان مشروطه دنبال کرد

چنان که احد آزادیخواه نماینده مالیر
در تذکــری گفــت« :ضمــن خداقــوت
بــه آقــای نوبخــت و همکارانشــان و
آقای امیــری معــاون پارلمانی رئیس
جمهــوری ،نظــر ما این بود که ســزاوار
ایــن اســت آقــای روحانــی بــه خاطــر
مردم و کشور مراقبتهای بهداشتی را
تشــدید میکرد و به مجلس میآمد تا
بودجه را تقدیم مجلس کند .قضاوت
بــه عهده مــردم اســت ».در پاســخ به
این تذکر ،علی نیکزاد که اداره جلســه
را برعهده داشت با رد آن حضور برای
ارائــه الیحه را منوط به یک فرد خاص
ندانســت و گفــت« :طبــق مــاده ۸۲
آییننامــه« ،دولــت» موظف بــه ارائه
الیحه بودجه است ».اعتراض و انتقاد
احمــد مــرادی ،نماینــده بندرعبــاس
امــا نشــانی از رعایــت ادب و شــأن
نمایندگــی نداشــت و اگــر چــه حضور
نیافتــن رئیــس جمهــوری در مجلس
را توهین به  85میلیون ایرانی خواند،
خودش اما از بیان تذکر توهین آمیز به
رئیس جمهوری دریغ نکرد!
ëëنماینده دولت فرصت دفاع نیافت
ماجــرا البتــه بــه همیــن جــا ختــم
نشــد و بعــد از ارائــه الیحــه بودجــه،
معــاون پارلمانی رئیــس جمهوری به
عنــوان نماینــده دولت اجــازه دفاع از
برنامــه دخــل و خرج ســاالنه کشــور را
نیافــت .البتــه که اگر فرصتــی هم پیدا
میشــد ،چنــدان کارگــر نبــود چــرا که
به نظر میرســد در بهارســتان گوشــی
برای شــنیدن حرفهــای دولت وجود
نــدارد و اکثریت نماینــدگان اصل را بر
مخالفت با دولت گذاشتهاند چنان که
تاکنون چند طرح پر حاشیه و از جمله
طرح موسوم به «لغو تحریمها» بدون
توجــه بــه مخالفــت پاســتور تصویــب
شــده اســت .بماند کــه نطــق قالیباف
هــم و تشــریح چارچوبهــای مدنظر
مجلس حکایت از آن دارد که روزهای

آینــده شــاهد تنشهای بیشــتر بر ســر
الیحه بودجه خواهیم بود.
ëëدفاع از بودجه در پاستور
بــا ایــن وجــود رئیــس جمهــوری
روز گذشــته در جلســه هیــأت دولــت
بــه دفــاع از الیحــه بودجــه پرداخــت.
او البتــه ابتــدا توضیــح داد کــه چــرا به
بهارســتان نرفتــه اســت .روحانــی بــا
بیــان اینکــه گمانهزنیهایــی ممکــن
اســت در رسانهها مطرح شود که عدم
حضور من در مجلس شورای اسالمی
بــه خاطــر مصوبــه سهشــنبه مجلس
شــورای اســامی اســت ،تصریح کرد:
«البتــه دولــت بــا آن مصوبــه موافــق
نیســت و آن را برای روند فعالیتهای
دیپلماتیــک مضر میدانــد اما نرفتن
به مجلس صرفاً به دلیل پروتکلهای
بهداشــتی و نــه مســأله دیگــر بــوده
اســت ».او البتــه ابــراز امیــدواری کرد
در آینده فرصتی فراهم شــود تا بتواند
در جمــع نماینــدگان مجلس در خانه
ملت حضور یابد.
ایــن توضیــح ناظــر برمصوبــات
ســتاد ملی کروناســت که بر اساس آن
تشــکیل جلسه در مکانهای مسقف و
در شــهرهای با وضعیت قرمز ،بیشتر
از  15نفــر ممنــوع اســت .مصوبــه ای
که بهارســتان توجهی به آن ندارد .به
گــزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهــوری ،روحانــی در ادامــه بــه
اهمیــت خــاص و ویژه بودجه امســال
اشــاره کــرد و گفت :اساســاً ســال 1400
از جهاتــی ســال ممتــاز و حائزاهمیت
اســت .اوالً ســال آینــده ســال پایانــی
قــرن چهاردهــم و در آســتانه ورود بــه
قــرن جدیــد خواهیــم بــود و از طــرف
دیگر ایــن بودجه در زمانی به مجلس
شــورای اســامی تقدیــم میشــود کــه
احســاس میکنیم شرایط ســال آینده
بــا دههای که گذشــت از آغاز ســال 90
تــا امــروز ،کمی متفــاوت خواهــد بود.

رئیــس جمهور افــزود :درآمد عمومی
در الیحــه بودجــه ســال آینــده 841
هــزار میلیارد تومان اســت که نســبت
بــه ســال گذشــته افزایــش داشــته و
معتقدیــم با کمک همدیگــر این رقم
در بخشهــای مالیــات ،گمــرکات و
عــوارض ،درآمــد نفتی ،فــروش اوراق
مشارکت و سهام که درآمدهای اصلی
دولــت هســتند ،قابــل تأمیــن اســت.
روحانــی با بیــان اینکه همــه امکانات
خــود را بســیج کردهایــم و شــرایط را
مناســب میدانیــم کــه ســال آینــده
فــروش نفت را افزایــش دهیم ،گفت:
پیشبینی ما فروش بیش از  2میلیون
بشــکه نفــت و میعانات اســت اما این
بــه معنــای افزایــش اتــکا به نفــت در
الیحــه بودجه نیســت .افزایش درآمد
نفتی در ســال آینده به طــور عمده در
دو ســرفصل «توسعه زیربنایی کشور»
و «توانمندســازی اقشــار محــروم»
مصــرف خواهد شــد و افزایش درآمد
نفتــی صــرف بودجــه جــاری نخواهد
شد.
ëëواگذاریها به مردم ادامه مییابد
رئیــس جمهوری با تأکیــد بر ادامه
واگذاری ســهام دولت به مردم افزود:
همچنان عالقهمندیم که دولت سهام
بیشــتری بــه مــردم واگــذار کنــد و این
واگذاری به طور عمده از طریق بورس
انجام شود تا مردم وارد اقتصاد شوند
و مدیریــت و مالکیت به مــردم واگذار
شــود.روحانی بــا تأکیــد بــر اینکه همه
تــاش دولــت بر این اســت کــه منابع
درآمــدی در بودجــه بــرای توســعه
کشور صرف شــود ،یکی از اولویتهای
دولت را توســعه دولــت الکترونیکی و
حمایــت از شــرکتهای دانــش بنیان
عنــوان کــرد و افــزود :در ایــن بخشها
کارهای بسیاری انجام شده و تصمیم
داریــم تا خــرداد ســال  1400تکمیل و
نهایی شــود .رئیس جمهوری با اشاره

ادامه پیگیریها درباره ترور شهید فخریزاده
شناسایی برخی عوامل ترور توسط وزارت اطالعات

اولین موضع جو بایدن درباره توافق هستهای بعد از پیروزی در انتخابات

پیگیریها درباره ابعاد مختلف پرونده ترور دانشمند صنعت دفاعی و هستهای
کشــور ادامه دارد .سخنگوی دولت از شناســایی افرادی که در ترور شهید محسن
فخــریزاده بــا وارد کــردن ابــزار و تجهیــزات دخالــت داشــتند ،توســط وزارت
اطالعات خبر داد .بهگزارش ایســنا ،علی ربیعــی ،در ارتباط تلفنی با یک برنامه
تلویزیونی در پاســخ به این پرســش کــه آیا وزارت اطالعات به ســرنخی در مورد
ترور شــهید فخریزاده رســیده اســت ،گفت :در ایــن زمینه شــورای عالی امنیت
ملی قبالً اطالعرسانی کرده است.
وزارت اطالعــات بــا تالشهایی که داشــت ،متوجــه تحرکاتی شــده بودند و روی
منطقه هم تقریباً تســلط پیدا کرده بودند .وزارت اطالعات کســانی را که وســیله
آورده بودند و از تکنولوژیهایی اســتفاده کرده بودند ،شناســایی کرده اســت.وی
افــزود :البتــه نظام اطالعاتی ما خوشــبختانه عقــب نمانده بوده ،بــرای اینکه ما
چند ســالی است که هشــدار میدادیم و ممکن بود اتفاقی هم نیفتد ،حاال میان
ایــن هشــدارها و واکنش ســریع و افــرادی که باید ایــن واکنشهــا را انتقال دهند
باعث تأخیر شــده اســت و االن هــم موضوع را دنبــال میکنند و همــه ابعاد آن
بررسی میشود و زمانی که قطعی شود ،واکنش متقابل طراحی خواهد شد.
روز گذشــته همچنین حجتاالســام منتظری دادســتان کل کشور در دیدار با
خانواده شهید محسن فخریزاده از تشکیل کارگروهی ویژه در قوه قضائیه برای
پیگیــری پرونــده این تــرور خبــر داد و گفت که دســتگاه قضا بزودی بــه پرونده و
ابعاد ترور شهید فخریزاده در ابعاد ملی و بینالمللی رسیدگی خواهد کرد.
آیــتاهلل جنتــی ،دبیــر شــورای نگهبان نیز در جلســه دیروز شــورا بــا تأکید بر
اینکــه انبوهی از شــاگردان شــهید فخــریزاده مســیر او را ادامه میدهنــد ،تأکید
کــرد :بایــد تربیت انســانهای فاضل و متخصــص ادامه پیدا کنــد و البته از جان
آنها نیز بشــدت مراقبت و حفاظت شــود .همچنین ســید یوسف موالیی یکی از
فرماندهان سپاه پاسداران با اشاره به روایات مختلف از نحوه ترور و شهادت این
دانشــمند علوم دفاعی و هستهای کشــورگفت :جزئیات شهادت ،از سوی شورای
عالی امنیت ملی بهعنوان تنها منبع این امر ،در حال بررســی است و تا چند روز
آینده واقعیات آن از ســوی دبیر یا ســخنگوی شورای عالی امنیت ملی ،تشریح و
ابهامات آن روشــن میشود .گفتنی است که روز گذشته در ادامه محکومیت این
اقدام از ســوی مقامهای کشــورهای مختلف ،وزارت امورخارجــه کره جنوبی نیز
ترور این دانشمند برجسته کشورمان را اقدامی مجرمانه توصیف و تأکید کرد که
این کارهیچ کمکی به برقراری صلح و ثبات در منطقه نمیکند .کشورهای دیگر
از جمله سریالنکا ،بلژیک ،عراق و ارمنستان این ترور را محکوم کردند.

گــروه سیاســی« /جــو بایــدن»،
رئیسجمهــوری منتخــب امریــکا در
نخســتین موضعگیــریاش دربــاره
برجــام بعــد از پیــروزی در انتخابــات
توگو با
ریاســت جمهوری ،کــه در گف 
روزنامــه امریکایی «نیویــورک تایمز»
صــورت گرفــت ،بــار دیگــر بــر موضع
بازگشــت بــه برجــام تأکیــد کــرد و در
عین حال آن را کاری دشــوار دانســت.
به گزارش ایرنا« ،بایدن» در پاســخ به
این ســؤال که آیا هنــوز به موضع خود
مبنی بــر اینکه اگر ایران بــه تبعیت از
برجــام بازگردد ،امریکا هــم به توافق
بازمیگردد و تحریمها را لغو میکند،
پایبنــد هســت یــا نــه ،گفت« :ســخت
خواهد بود ،اما بله».
«بایــدن» پیشــتر در مقالــهای قبل
از پیــروزی در انتخابات نوشــته بود که
اگــر ایــران بــه تعهــدات برجامیاش
بازگــردد ،امریکا بار دیگر به این توافق
میپیونــدد و تحریمهای ضــد ایرانی
توگوی اخیر
را لغــو میکنــد .او در گف 
خود با «نیویورک تایمز» درباره برنامه
خــود در قبال ایران گفــت که امریکا از
طریــق مشــورت با متحدان و شــرکای
خــود ،وارد مذاکرات و توافقات بعدی
برای تشدید و تمدید محدودیتهای
هستهای ایران خواهد شد و همچنین
بــه برنامــه موشــکی ایران نیــز خواهد
پرداخــت« .بایدن» ســپس تأکید کرد
که هــر زمان نیاز باشــد ،امریــکا گزینه
بازگشــت تحریمهــا را در اختیــار دارد

به برجام برمیگردیم

و ایــران نیــز ایــن موضــوع را میداند.
پیشــتر نیــز «جیــک ســالیوان» گزینــه
مشــاور امنیــت ملــی بایدن گفتــه بود
اگــر ایــران بــه تعهداتش بازگــردد و با
حســن نیــت ،آمــاده انجــام مذاکرات
بعــدی باشــد بایــدن نیز آماده اســت
همــان کار را انجــام دهــد .بــه نوشــته
نیویــورک تایمــز دیــدگاه «بایــدن» و
تیم امنیت ملی او این اســت که وقتی
توافق از ســوی دو طرف احیا شد ،باید
یــک دور بســیار کوتاهــی از مذاکــرات
برگزار شــود تا زمــان محدودیتها بر
تولیــد مــواد شــکافپذیر در ایــران که
میتوانــد برای ســاخت بمــب اتم به
کار رود ،افزایــش یابــد و همچنیــن به
فعالیتهای منطقهای ایران از طریق
گروههای نیابتــیاش در لبنان ،عراق،
ســوریه و یمــن نیز بپردازد .بــا پیروزی
«بایدن» که پیشــتر در دولــت «باراک
اوبامــا» تجربــه مذاکــرات هســتهای
و دســتیابی بــه توافــق بــا ایــران را از
سرگذرانده اســت ،این دیدگاه تقویت
شــده کــه او چنانکــه وعده داده اســت
در نخســتین گام ،تصمیــم بازگشــت
بــه برجــام را در دســتور کار خــود قرار
خواهــد داد .تصمیمــی کــه گرچــه او
اینــک اجرای آن را دشــوار میداند اما
آن را بــه عنوان هدفی برای بازگشــت
توگــو بــا ایــران در نظــر گرفته
بــه گف 
اســت .رئیس جمهور منتخب امریکا
توگــو بــا
معتقــد اســت کــه آغــاز گف 
ایــران دربــاره فعالیتهای هســتهای

و ســایر موضوعــات از جملــه مســائل
منطقــهای بایــد از طریــق بهکارگیری
یک راهبرد شفاف با اهداف مشخص
و بــا کمــک متحــدان اروپایــی امریــکا
انجــام شــود .چــه او پیشــتر سیاســت
ترامــپ در عرصه سیاســت خارجی را
افسارگســیخته و بــدون بهرهگیــری از
یک استراتژی مشخص توصیف کرده
بود و اعتقاد داشــت کــه ترامپ بدون
هیــچ برنامهای برای خروج از تشــدید
تنشهــا وارد درگیــری بــا ایران شــده
اســت« .بایدن» با این نگاه ،بازگشــت
به برجام را دنبال میکند و میکوشــد
در صورت حضورش در کاخ سفید بار
دیگر از طریق اجماع با ســایر شــرکای
بینالمللــیاش مبنــای تــازهای برای
ملزم کردن ایــران به اجرای تعهدات
برجامــیاش و آمادهســازی آن بــرای
گفتوگو پیرامون ســایر موضوعات به
وجــود آورد .هدفی کــه بیتردید برای
رســیدن بــه آن بایــد بیشــتر از ترامپ
آمــاده واگــذاری امتیــازات و تأمیــن
منافع ایران باشد .این در حالی است
کــه مقامهــای بلندپایــه کشــورمان از
امریکا خواســتهاند در نخستین گام با
برداشتن تحریمهای هســتهای ،فضا
توگــو امکانپذیر کند.
را بــرای آغاز گف 
توگویــی کــه به گفتــه محمدجواد
گف 
ظریف ،وزیر خارجه ایران باید نخست
درباره نحوه بازگشت امریکا به برجام
صورت گیــرد .رئیس جمهور منتخب
امریــکا پیــام دولتمــردان ایرانــی را

بــه تالش دولت برای تــداوم کمک به
اقشــار ضعیف در ماههای آتی و ســال
آینده ،اظهار داشــت :در الیحه بودجه
ســال  1400افزایــش حقــوق کارمندان
و بازنشســتگان  25درصد دیده شــده،
معافیت مالیاتــی  4میلیون تومان در
نظر گرفته شــده و حداقــل دریافتی از
 2.8میلیــون تومــان بــه  3.5میلیــون
تومان افزایش یافته و  16هزار میلیارد
تومــان نیــز بــرای کاهــش فقــر مطلق
تعیین شــده است .روحانی تأکید کرد:
کمکهــای معیشــتی همچون ســابق
پرداخــت خواهــد شــد ،بیمــه رایــگان
بــرای  30میلیــون نفــر در نظــر گرفته
شــده و اعتبار بخش ســامت دو برابر
شده و استخدام  50هزار نیروی جدید
در بخش بهداشــت و درمــان مد نظر
قــرار گرفتــه اســت .رئیــس جمهــوری
بودجه عمرانی کشور در الیحه بودجه
ســال  1400را  104هــزار میلیارد تومان
اعــام کــرد و افــزود :در بودجــه ســال
آینده توجه خاصی به تولید و اشتغال
شــده تا بتوانیم در استانهای مختلف
طرحهــا و پروژههــای ملی را ســریعتر
تکمیل و راهاندازی کنیم.
بــه گفتــه روحانــی ،آب و محیــط
زیســت ،زیرســاختهای نفــت و گاز و
پتروشــیمی ،آموزش عالــی و آموزش
و پــرورش ،مبارزه با فســاد و همچنین
ارتقــای امنیــت غذایــی بــا توســعه
زیرســاختهای کشــاورزی از دیگــر
مواردی است که در الیحه بودجه سال
آینــده مــورد توجه قــرار گرفته اســت.
رئیــس جمهــوری در پایــان از مجلس
شــورای اســامی و نماینــدگان ملــت
خواســت بــا بررســی و تصویــب الیحه
بودجــه در زمــان مناســب بهمن ماه،
ایــن امکان را بــرای دولت فراهم کنند
تا در فرصــت باقیمانده تا پایان ســال
آییننامههــای الزم را بــرای اجــرای
بودجه تصویب کند.

شــنیده اســت و قصــد دارد کــه پس از
آغاز کار خود در کاخ ســفید بهسرعت
درباره این موضوع تصمیمگیری کند.
با ایــن حال اشــاره او به ســخت بودن
این کار به نظر میرسد ناظر بر روندی
از تحوالت و اتفاقات اســت که در ســه
ســال گذشــته بر ســر این توافــق آمده
است ،از جمله خروج ترامپ از برجام
و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه
کشــورمان .ایــن دشــواریها همچنان
که ناظر بر تبعــات تحریمهای دولت
ترامپ اســت میتوانــد ناظر بر برخی
مخالفتها در داخل ایران هم باشــد
چنانکه مصوبه روز سهشــنبه مجلس
بــه اذعــان بســیاری از کارشناســان
هدفــی جز مســدود کــردن تعامل در
آینده نزدیک نــدارد .با وجود این و در
کنــار این تحلیلهــا نظرهــای دیگری
هــم وجــود دارد کــه یــادآوری میکند
تصمیمــات مهــم در حوزه سیاســت
خارجــی و مشــخصاً دربــاره توافــق
هســتهای خــارج از حــوزه مســئولیت
یک نهــاد بــه تنهایی اســت و مصوبه
مجلــس در ایــن چارچــوب نمیتواند
مانــع تحوالت آتی باشــد .بــه هر روی
رئیــس جمهــور منتخب امریــکا حاال
خیلــی صریــح اعالم کــرده کــه آماده
است به برجام برگردد و دشواریهای
موجود هم به نظر نمیرســد از موانع
و ســختیهای کار در ابتــدای شــروع
مذاکــرات منجــر بــه توافــق برجــام
سختتر باشد.

خبــر دیگر اینکه ،در حالی که برخی کاربران در توئیتر از مبتال شــدن آیتاهلل
مصبــاح یــزدی به کرونا خبــر داده بودند ،دفتر آیتاهلل مصبــاح یزدی با صدور
اطالعیــهای ضمــن رد شــایعات و اخبــار نادرســت پیرامــون وضعیــت بیماری
آیــتاهلل محمدتقــی مصبــاح یــزدی تأکید کرد :مشــکل ایشــان ضعــف مفرط
جســمانی بــه دلیــل ادامــه و تشــدید بیمــاری گوارشــی اســت و در منــزل تحت
مراقبت پزشــکی هستند .به گزارش ایرنا ،این اطالعیه در حالی تنها منبع موثق
اخبــار صحیح در اینباره را پایگاههای اطالعرســانی آثــار آیتاهلل اعالم کرد که
پیشــتر روز گذشته کانال منتســب به آیتاهلل مصباح یزدی در یکی از شبکههای
اطالعرســانی داخلی با اعالم نامســاعد بودن حال این عضــو خبرگان رهبری و
استاد حوزه ،از مؤمنان خواست برای شفای وی دعا کنند.

قدردانی آژانس پناهندگان سازمان ملل از ایران

شــنیدیم که ،نماینــده آژانس پناهندگان ســازمان ملل در ایــران در پیامی از
ایران تشکر کرد .به گزارش ایلنا« ،ایوو فریجسن» در توئیتر خود نوشت :از ایران
بهخاطر تصویب قانون دادن تابعیت به کودکانی که مادر آنها ایرانی و پدرشان
اتباع خارجی است ،تشکر میکنیم .ما از این اقدام ایران استقبال میکنیم و آن
را یک گام رو به جلو برای افراد بدون تابعیت در ایران و در کل جهان میدانیم.

دستگیری دو بدهکار بزرگ بانکی در تهران

با خبر شدیم که ،رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری دو
بدهکار بزرگ نظام بانکی کشور در پایتخت خبر داد .به گزارش ایسنا ،سرهنگ
علی ولیپور گودرزی با بیان اینکه عدم بازپرداخت تســهیالت دریافتی از ســوی
ایــن دو نفر ،موجب ایجاد اخالل شــده بود ،گفت :ایــن افراد در مجموع بیش از
 20هزار میلیارد ریال بدهی داشتند و در پرونده آنان مواردی چون کالهبرداری،
جعل ،اخذ تسهیالت غیرمجاز بانکی و ...به چشم میخورد.

ادعای رویترز درباره واکنش شورای امنیت
به ترور دانشمند ایرانی

دســت آخر اینکه ،خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی شد که شورای امنیت
ســازمان ملل به احتمال زیاد درخصوص ترور دانشمند ایرانی اقدامی نخواهد
کــرد .بــه گزارش ایســنا ،خبرگزاری رویترز ایــن ادعا را به نقــل از «دیپلماتهای
آگاه» در حالــی مطــرح کرده اســت که روز جمعه و بالفاصله پس از ترور شــهید
فخریزاده ایران در نامهای خطاب به دبیرکل سازمان ملل خواستار محکومیت
ایــن تــرور و عامالن آن از ســوی ســازمان ملل شــد .رویتــرز در این باره نوشــت:
تقاضای ایران در صورتی در شــورای امنیت بررســی میشود که یکی از  ۱۵کشور
عضــو ایــن شــورا چنیــن تقاضایی را مطــرح کند امــابه گفتــه ایــن دیپلماتها،
تاکنون کشورهای عضو شورای امنیت درباره انتشار بیانیهای درباره ترور محسن
فخریزاده صحبتی نکردهاند .این در حالی اســت که اتحادیه اروپا و کشــورهای
متعددی از جمله ،چین ،روسیه ،سوئیس و بسیاری از کشورهای عربی همچون
امارات متحده عربی ،اردن ،مصر این اقدام جنایتکارانه را محکوم کردهاند.

در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات رئیس پیشین خصوصیسازی
مطرح شد

تخلفات پوری حسینی در واگذاری ها

دومیــن جلســه رســیدگی بــه اتهامات پوری حســینی رئیس پیشــین ســازمان
خصوصیســازی دیروز به ریاســت قاضی جواهری برگزار شــد .در ابتدای این
جلســه باللی نماینده دادســتان به ادامــه قرائت کیفرخواســت پرداخت و در
مــورد اشــکاالت مربــوط به قــرارداد منعقده بین ســازمان خصوصیســازی و
قربانعلــی فرخــزاد گفت :متهــم درباره نحــوه واگــذاری به فرخــزاد میگوید
کــه معاونــت واگــذاری ،مدیــر واگــذاری و بقیه اعضــای هیأت عامــل به همه
کســانی که برای آشنایی با ســهام در حال فروش سازمان ،مراجعه میکردند
مجموعه ماشینســازی را پیشــنهاد میدادند؛ اما بهدلیل شــرایط نامناســب
شــرکت هیچکس حاضر به خرید ســهام آن نمیشــد و فرخزاد تنها کسی بود
که قیمت مورد نظر ســازمان را پذیرفت .به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه،
نماینده دادســتان افــزود :متهم درباره علــت عدم برگــزاری مزایده گفت در
فــروش ســهام وکالتی ســازمان ،الزامــی به برگــزاری مزایده نیســت و فروش
مذاکــرهای برای ســازمان قابل قبول بود .این در حالی اســت کــه باید اینگونه
پاسخ داد که الزام به برگزاری مزایده وجود داشته است .حسب دستورالعمل
واگذاری ســهام ،میباید تشــریفات خاصی از جمله گــروه مذاکره کننده ،اخذ
مجوز از هیأت واگذاری و ســایر موارد رعایت میشــد که انجام نشــد .شــرکت
ماشینســازی تبریــز تولیدکننــده محصوالت اســتراتژیک ،انحصــاری و دارای
امالک و مســتغالت فراوانی بوده اســت و بنگاه استراتژیک محسوب میشده
که پیشنهاد آن را باید سازمان خصوصیسازی به هیأت واگذاری ارائه میکرد
کــه ایــن کارهم انجام نشــد .وی تأکید کرد :خصوصیســازی چوب حراج زدن
به اموال دولتی و عمومی نیســت بلکه باید اصالح ســاختار صورت میگرفت
تا شــرکت از زیان خارج شــود .باللی در ادامه و در خصوص شــرکت کشــت و
صنعت و دامپروری مغان نیز گفت :دشــت مغان دشــتی وسیع و حاصلخیز
اســت کــه  ۳۰درصــد آن در ایــران و  ۷۰درصــد آن در جمهــوری آذربایجــان
اســت و مســاحت آن  ۳۰۰تا  ۳۵۰هزار هکتار برآورد شــده اســت؛ با مخالفت
پــور حســینی در تاریــخ دوم مــرداد  ۹۷با حضــور  ۴متقاضی ،مزایده شــرکت
کشــت و صنعت مغــان انجام میپذیرد و طی آن ســازمان خصوصیســازی
اعالم میکند که شــرکت توسعه بازار سرمایه تهران برنده اول مزایده شرکت
کشــت و صنعت مغان شــده اســت ،اما از آن جهت که برادران صرافان که از
بدهکاران کالن بانکی بودند در زمره ســهامداران شرکت توسعه بازار سرمایه
تهران محســوب میشــدند هیأت دولت در تاریخ  ۲۳مهر  ۹۷مصوب کرد که
واگذاری شــرکت کشــت و صنعــت مغان پساز اعــام نظــر وزارت اطالعات
صورت گیرد .ســازمان خصوصیســازی صرفاً برنده اول مزایده شرکت کشت
و صنعــت مغان را کنار گذاشــت و پــساز حدود  ۵ماه از تاریــخ مزایده یعنی
در تاریخ  ۲دی  ۹۷بدون ارزیابی مجدد و با همان قیمت قبل ،شــرکت مزبور
را به نفر دوم مزایده واگذار کرد .باللی در ادامه گفت :شــرکت شــیرین عســل
و دامپروری آذربایجان خاوری یکی از شــرکتهای برنده دوم مزایده شــرکت
کشــت و صنعت مغان ،بالغ بر  ۱۲۰۰میلیارد بدهکاری به بانک ملت داشــته
اســت کــه این موضوع صرفاً بــا یک نامه تأیید از یک شــعبه بانک ملت ،حل
شــده تلقی شــد .وی با اشــاره به عدم رعایت تشــریفات شــکلی مزایده گفت:
ارتــکاب تخلــف و تعــدی بــه قانون در رونــد واگــذاری به جهت نقــض قانون
برگــزاری مناقصــات مشــخص اســت .قاضی جواهــری در پایان این جلســه
گفت :جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعالم میشود.

دادگاه

گــروه سیاســی /الیحــه بودجــه ۱۴۰۰
صبح دیــروز تقدیــم مجلس شــورای
اســامی شــد .البته این برای نخستین
بــار در دورههــای گذشــته بــود کــه نــه
رئیــس جمهــوری آن را بــه مجلــس
برد و نــه رئیس مجلس آن را دریافت
کــرد .حســینعلی امیــری ،معاونــت
پارلمانــی رئیس جمهوری در جلســه
علنی حضور پیدا کرد و بودجه ســاالنه
کشــور را بــه علی نیکــزاد ،نایب رئیس
دوم مجلــس داد تــا بالفاصلــه حرف
و حدیثهــا و انتقادات بــاال بگیرد .در
ادامــه وقتــی فرصــت دفــاع از الیحــه
بودجه در بهارستان مهیا نشد ،رئیس
جمهوری در پاســتور و در جلسه هیأت
دولت ویژگیهای ســند دخــل و خرج
یک ساله کشور را تشریح کرد.
ëëچارچوبهای مد نظــر قالیباف برای
بودجه
جلســه صبــح دیــروز بــه ریاســت
محمدباقــر قالیبــاف و نطــق پیــش
از دســتور او آغــاز شــد؛ نطقــی کــه
ســاعاتی قبــل از ارائــه الیحــه بودجــه
بــه همیــن موضــوع اختصــاص
داشــت و البتــه رنــگ و بویی سیاســی
و تبلیغاتــی هــم پیــدا کــرد چــرا کــه
رئیــس مجلــس بــی توجــه بــه اینکــه
تدویــن الیحه بودجــه از اختیارات قوه
مجریــه اســت ،چارچوبهــای مــورد
نظــر و مطلــوب خــود را بیــان کــرد و
همزمــان بایــد و نبایدهــای بودجهای
را بــه دولــت گوشــزد کــرد! رئیــس
مجلــس در همیــن چارچــوب گفــت:
«تــاش خواهیــم کــرد در همیــن
الیحه فشــار کســری بودجه بــه عنوان
ام المصائــب اقتصــادی و خلــق
نقدینگــی و تــورم را کاهش دهیم .این
هدف بــا نقش دادن بیشــتر به مردم،
برداشــتن موانــع تولید و کســب و کار و
اصــاح ســاختار بودجهریــزی ممکن
خواهد شد و ابداً دور از ذهن نیست .در
وضعیت معیشتی مردم به خصوص
اقشــار ضعیــف بســیار تحــت فشــار
هستند ،بودجه باید آرایش حمایت از
محرومترین طبقات را به خود بگیرد؛
بودجــهای که بند بنــد آن با حمایت از
محرومان نوشته نشده باشد ،تبعیض
نامــهای علیــه آرمانهــای انقــاب
اسالمی است .تبعیض ،اژدهای هفت
ســری است که در بســیاری از بخشها
رســوخ پیــدا کــرده و مــا بایــد در همــه
تصمیمگیریهــای خــود آن را هــدف
قرار دهیم ،مجلس مصمم به کاهش
تبعیضهای اقتصادی است به همین
جهــت یکپارچــه ســازی و هماهنگــی
سیاســتهای حمایتــی از موضوعــات
مهم مد نظر مجلس است».
به گزارش ایســنا ،او افزود« :بودجه

عادالنــه و مردمی و کاهش وابســتگی
بــه نفــت میتوانــد اقتصاد مــا را قوی
کنــد .ما با توجــه به الیحه پیشــنهادی
دولــت تــاش خواهیــم کرد تــا برخی
محورهــای اصلــی اصــاح ســاختار
بودجه را بر مبنای این پیشنهاد فعلی
عملی کــرده و مقدمات اصالح نهایی
را از همیــن امســال آغــاز کنیــم .یکــی
دیگر از موارد مورد توجه ما در بررسی
الیحه بودجه توجه به اقشــار ضعیف
خواهد بود و تالش میکنیم تا بخشــی
از خســارتهایی کــه بــه واســطه کرونا
و شــرایط خــاص اقتصــادی بــه وجود
آمــده را جبــران کنیــم .مجلس بســته
حمایــت معیشــتی را در بودجه ســال
آینــده دنبــال خواهــد کــرد و تعلل در
حمایــت از اقشــار ضعیــف را گناهــی
یهــای
نابخشــودنی در تصمیمگیر 
یداند».
اقتصادی م 
ëëجابه جایی پر حرف و حدیث رئیس
جلسه
اما پس از این اظهارات ،نمایندگان
که از پیش منتظــر محمدباقر نوبخت
رئیس ســازمان برنامــه و بودجه برای
تقدیــم الیحــه بودجــه بودنــد و بــه
نوعــی از عــدم حضور حســن روحانی
به دلیل مصوبه ســتاد ملــی مقابله با
کرونا خبر داشــتند ،به یکباره با معاون
پارلمانــی رئیــس جمهــوری روبــهرو
شــدند .حســینعلی امیری که در تمام
جلسات علنی هفتگی مجلس حضور
دارد ،این بار امــا با الیحه بودجه 1400
بــه صحن آمد و نمایندگان را غافلگیر
کرد .این اتفاق آنجا حاشیهساز شد که
محمدباقر قالیباف که ریاســت جلسه
را برعهــده داشــت ،بــا حضــور امیری
بــرای تقدیم الیحــه بودجــه ،صندلی
خــود را ترک کرد .تا اینجای کار ممکن
اســت که همــه چیز خیلــی طبیعی به
نظر برسد و مانند سایر جلساتی باشد
که در اواســط آن جای خــود را به یکی
از نوابــش میدهــد .امــا قالیبــاف بعد
از تــرک صندلــی ،ریاســت جلســه را
تــرک نکــرد و به ســاختمان مشــروطه
رفــت ،یعنــی جایــی کــه تعــدادی از
نماینــدگان بــه دلیــل محدودیتهای
کرونایی به صورت مجازی در جلسات
مجلــس شــرکت میکننــد .همیــن
حرکــت زمینهســاز ایــن گمانه شــد که
اقــدام رئیــس مجلــس در حقیقــت
نوعی اعتراض بــه عدم حضور رئیس
جمهــوری یــا رئیس ســازمان برنامه و
بودجه بوده است.
انتقادهــا به عــدم حضــور روحانی
یــا نوبخــت البته بــه این اقــدام رئیس
مجلــس محــدود نمانــد و برخــی
نماینــدگان هم در نطقهــا یا تذکرات
خــود بــه همیــن مســأله اشــاره کردند

