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خبــــر

دولت جدید امریکا فرمان صادر کند فرمان صادر میکنیم ،اقدام کند اقدام میکنیم

یادداشت

گــروه سیاســی /رئیــس جمهــوری در
جلســه هیأت دولت همگان را از ترویج
اسالم افراطی و انحرافی برحذر داشت
و از تأکیــد مســتمر بنیانگــذار جمهوری
اســامی بــر رأی اکثریــت گفــت .او
تأکیــد کــرد که هــدف همه بایــد حضور
حداکثــری مــردم در انتخابــات 1400
باشــد .اتفاقــات و تغییراتــی کــه بر ســر
الیحــه بودجــه در مجلس و کمیســیون
تلفیــق افتاده هــم محور دیگر ســخنان
روحانی بود کــه از کاهش میزان فروش
نفــت و در مقابــل افزایــش وابســتگی
بودجــه به نفت انتقــاد کرد و برخی این
تغییرات را چشمبندی خواند .روحانی
البته خشــنودی خود از پایان کار دونالد
ترامــپ در امریــکا را نیــز پنهــان نکــرد
و بــه دولتمــردان جدیــد واشــنگتن هم
یادآوری کرد که ایران سیاست اقدام در
مقابل اقدام را در دستور کار دارد.
ëëیادآوری تأکید امــام(ره) بر حق و رأی
مردم
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهــوری ،حجتاالســام
والمســلمین حســن روحانــی بــا بیــان
اینکــه امــام در طــول مبــارزه و بعــد در
طــول حکومــت اســامی همیشــه بر دو
مســأله تــوکل بــه خداونــد و اعتمــاد به
مردم تأکید داشــت ،گفت :امام اســام
و اجرای احکام اســام را با نظر اکثریت
جامعه مسلمان ایران کنار هم قرار داد.
وقتی اســام و احکام اســام در جامعه
ما میتواند حاکمیت کامل داشته باشد
کــه بتوانیــم اکثریت مــردم را بــه خوبی
با اســام آشــنا کنیــم .اگر خــدای ناکرده
در جامعــه ما یک بخشــی یــک روزی از
اســام فاصلــه بگیرنــد تقصیــر ماســت
چون درست نتوانســتیم اسالم را تبیین
کنیــم .رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکه
امــام راحــل بــر «مردمســاالری» تأکید
فراوان داشــت ،جمله معــروف «میزان
رأی ملــت اســت» را سیاســت بنیادیــن
انقالب اسالمی عنوان کرد و افزود :اصل
 6قانون اساســی بر مبنای همین جمله
امام تدوین شــده اســت .روحانی افزود:
امام راحل همچنین در مردادماه ســال
 57جملــهای مهم خطاب به منتخبین
مردم در خبرگان قانون اساسی گفتهاند
که فکر میکنم اگر امروز کسی این جمله
را بنویســد ،ممکــن اســت احضــارش
کننــد .امــام راحــل خطــاب بــه اعضای
خبرگان قانون اساســی گفتند« ،اکثریت
هر چه گفتند ،آرای ایشــان معتبر اســت

ولــو به ضــرر خودشــان باشــد ،شــما که
ولی آنها نیســتید ،شــما فقط وکیل آنها
هســتید ،مردم خودشان مصالح خود را
میدانند».
رئیــس جمهــوری با بیــان اینکــه در
مســأله جمهوریــت و مردمســاالری در
نظامــی که همــه مقامهــای آن از باال تا
پاییــن با رأی مــردم انتخاب میشــوند،
نظر مردم و اکثریت همیشه مهم است،
گفت :امیدوارم تفسیر صحیح و درست
از اســام به جامعه ارائه کنیم؛ تفسیری
که نه افراطی و نه خرافی باشد.
ëëانتظــار ایــران از دولتمــردان جدیــد
امریکا
وی در بخش دیگری از سخنان خود
با تأکیــد بر نقش مقاومت و ایســتادگی
مردم ،هدایت رهبری و تالش مسئوالن
کشــور در کســب موفقیتهای بهدست
آمــده اظهار داشــت :امــروز دفتر ســیاه
ترامــپ برای همیشــه بســته میشــود و
یکــی از مصادیــق ســرنگونی ظالمــان
همیــن اســت و مــا خــدا را بهخاطــر آن
شــکر میکنیــم .روحانــی با بیــان اینکه
این دســتور اســام اســت که اگر ظالمی
ســرنگون شــد ،جــای حمد و شــکر خدا
دارد ،افــزود :دوقطبــی شــدن جامعــه
امریکا میراث منحوس آدمی اســت که
امروز حکومت منحــوس او خاتمه پیدا
میکنــد و اینکــه امــروز در روز تحلیــف
رئیس جمهور جدید امریکا ،واشــنگتن
بــه پــادگان نظامــی تبدیل شــده اســت
از ثمــرات کارهای ناشــیانه و مســتبدانه
ترامپ است.
رئیس جمهوری با شکست و انزوای
امریــکای ترامــپ در شــورای امنیــت در
برابــر ایران ،گفت :طول میکشــد تا این
میراث از بین برود و بیاعتمادی نسبت
به امضای امریکا رفع شــود .روحانی در
ادامــه با اشــاره بــه آغاز فعالیــت دولت
جدیــد امریکا گفت :انتظار ما از کســانی
که امروز قدرت را در دست میگیرند آن
است که به قانون و تعهدات بینالمللی
برگردند و اگر میتوانند تالش کنند در 4
ســال آینــده تمــام لکههای ســیاه چهار
ســال قبــل را پــاک کننــد ،البتــه اگــر این
لکههای سیاه پاک شدنی باشد .به گفته
روحانی ،اگر صادقانه به قانون برگشتند
و در عمــل صداقــت خــود را نشــان
دادنــد ،ما هم بــه تعهدات خــود عمل
خواهیــم کــرد .رئیــس جمهــوری ادامه
داد :اگــر واردیــن جدید به کاخ ســفید از
دولت قبلی درس عبرت گرفته باشــند،

اشتباهات را جبران خواهند کرد ،رئیس
جمهور قبلی یک برجساز بود و سیاست
را نمیشــناخت اما دولت جدید امریکا
سیاســت را میفهمــد و تجربه سیاســی
دارد .روحانــی تأکید کرد :باید بدانند اگر
نســبت به قطعنامه  2231سازمان ملل
امضایــی کردنــد ،در برابــر ،اقــدام ایران
هــم امضــا خواهــد بــود و نه بیشــتر ،اگر
فرمانــی صادر کردند ،ایــران هم فرمان
صادر میکنــد و اگر اقدام عملی کردند،
از این طرف هم اجرا میبینند.
ëëترامپ مرد ولی برجام زنده است
رئیــس جمهــور تصریح کــرد :امروز
توپ در زمین امریکا و واشــنگتن است،
اگــر به تعهدات خــود عمل کنند ما هم
عمــل میکنیم ،ترامپ مــرد اما برجام
زنــده مانــد ،همــه تــاش تندروهــای
امریکا ،ارتجاع منطقه و صهیونیستها
ایــن بــود کــه برجــام بمیــرد ،امــا امروز
برجــام زنــده اســت ،ترامــپ بــا پرونده
سیاهش رفت ولی برجام زنده است.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه امریــکا در
دســتیابی بــه اهــداف خــود علیــه ایران
صددرصد شکست خورده است ،گفت:
امــروز آمادگــی داریم اگر طــرف مقابل
بــا صداقــت عمــل کنــد و بــه قانــون و
تعهدات برگردد ،خیلی سریع مشکالت
حل شود و پیچیدگی حقوقی هم ندارد،
اگر اراده کنند و صداقت داشــته باشــند،
یک ســاعته مشــکالت قابل حل اســت.
روحانــی بــا تأکید بــر اینکه امروز بســیار
روشــن اســت که شــرایط سه ســال قبل
دیگــر تکــرار نخواهد شــد ،افــزود :مردم
بدانند که رنجهای سه سال گذشته دیگر
تکرار نمیشــود و عالئم آن را مشــاهده
میکنیــم ،ارز به ســمت متعادل شــدن
حرکت میکند و آمار و ارقام فعالیتها
نشان دهنده همین است.

ëëما زیاران چشم یاری داشتیم
رئیس جمهــوری در بخــش دیگری
از ســخنان خود اظهار داشــت :درحالی
کــه امریــکا فشــار حداکثــری علیــه مــا
را انتخــاب کــرد ،توقــع مــا ایــن بــود که
همــه دوســتان سیاســی نیــز حمایــت
حداکثــری از دولــت را بــرای مقابلــه با
دشــمن انتخاب کنند ،بعضی این راه را
انتخاب کردند که خدا خیرشان دهد اما
بعضــی ایــن کار را نکردند کــه در تاریخ
خواهــد ماند ،ما در مقابل دشــمن تنها
بودیم اما برخی به جای حمایت ،زبان
دیگری را انتخاب کردند.
روحانــی بــا بیــان اینکــه همــه ما در
کشــور یــک هــدف ،یــک قانــون ،یــک
رهبــر و یــک منافــع ملی داریــم ،گفت:
انتخابــات  1400هــم انجــام میشــود،
بیاییــد اینهمه بهخاطر ایــن انتخابات
دولــت را اذیت نکنیم .حضــور اکثریت
مــردم در انتخابات برای ما مهم اســت
و مقــام معظم رهبری نیــز بارها بر این
مســأله تأکیــد کردهانــد کــه مهــم برای
ایشــان حضــور حداکثری مــردم در پای
صندوق رأی است.
رئیــس جمهــوری بــا تأکید بــر اینکه
اگــر اکثریــت مــردم پــای صنــدوق رأی
آمدنــد مــا پیروزیم و در غیــر اینصورت
ما شکســت خوردهایم و فرقی نمیکند
کــه چــه کســی انتخــاب شــود ،گفــت :از
سیاســیون و احــزاب و گروههــا خواهش
میکنم اولین هدف همه ما باید حضور
حداکثری مردم در انتخابات باشد.
ëëبلدم به شعارها جواب بدهم اما مردم
شعار نمیخواهند
روحانــی در ادامه با اشــاره به ســابقه
 27ســاله فعالیــت خــود در دولــت و
مجلس ،گفت :در طول این سالها برای
نخســتین بار اســت که چنیــن ادبیاتی را

درمــورد الیحه بودجه میبینــم و اظهار
نظرها امسال متفاوت با همه سالهای
گذشــته بــوده اســت ،دلیل آن چیســت
و چــرا؟ وی بــا تأکیــد بــر اینکه هــر دو ما
در دولــت و مجلــس نماینــده و وکیــل
مــردم هســتیم و مــردم از مــا همکاری
میخواهند ،گفت :بودجه جای شــعار و
ادبیات سیاسی نیست بلکه جای اعداد
و ارقام و محاســبه است ،من بلد هستم
کــه بــه همــه شــعارها پاســخ دهــم ،اما
مردم چنین چیزی را از ما نمیخواهند،
مردم بودجه خوب و زندگی و معیشــت
بهتر میخواهند.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه
درنظر گرفتــن فروش روزانــه  2میلیون
و 300هزار بشــکه نفــت در بودجه 1400
برای این بود که بگوییم تحریم شکست
خورده است ،گفت :متأسفانه بعضیها
به ایــن موضــوع مهــم توجــه نکردند و
متوجه نشــدند که منظور ما چیست .ما
میگوئیم ســهم نفــت در بودجــه کمتر
شود و ارزش پول ملی ما تقویت شود.
رئیس جمهوری ادامه داد :ماحصل
فــروش روزانــه  2میلیــون و 300هــزار
بشــکه نفــت در الیحــه دولــت ،معادل
199هــزار میلیارد تومان بوده اســت اما
آقایــان در مجلــس 2 ،میلیــون و 300
هزار را به یک میلیون و 500هزار بشــکه
کاهــش دادهانــد و در مقابل درآمد 199
هــزار میلیــارد تومانــی را در کمیســیون
تلفیــق بــه  230هــزار میلیــارد تومــان،
یعنی  31هزار میلیارد تومان وابســتگی
بودجــه بــه نفــت را افزایــش دادهانــد،
عجب چشمبندی کردهاند! هرکسی که
 4عمــل اصلی حســاب را بداند متوجه
میشود که چه شده است.
روحانــی افــزود :مــا قیمــت دالر در
الیحه بودجه سال آینده را 11هزار و 500

تومان در نظر گرفتیم و شما آن را به 17
هزار و  500تومان افزایش دادید 6 ،هزار
تومان بیشــتر کردید ،دم خروس همین
جاست و با قسم حضرت عباس جور در
نمیآید ،عدد و رقم معلوم است.
رئیــس جمهــوری افــزود :اصــول و
چشــمانداز روشــن مــا بــرای اقتصــاد
کشــور ،شکســت تروریســم اقتصــادی،
تقویــت ارزش پــول ملــی ،اصــاح
معیشــت مردم ،فروش امــوال دولت،
چابکســازی و کوچــک کــردن دولــت
بــوده اســت ،درمــورد تهیــه کاالهــای
اساســی و بویژه دارو اقــدام مهم دولت
در الیحــه بودجــه اختصــاص ارز 4200
بوده که تغییرات آن باید با دولت باشد
نه شما ،زندگی مردم و سوءاستفادهها و
رانتها چه میشود؟
روحانی تأکید کرد :خواهش میکنم
بیاییــد دســت بــه دســت هــم دهیــم و
همــکاری کنیم تا با کمــک هم و تأمین
نظــر دولــت و مجلــس ،بودجــه نهایی
شود.
ëëافتتــاح یک طرح بــزرگ بــا  3میلیارد
دالر سرمایهگذاری
روحانــی در بخــش پایانــی ســخنان
خود با اشــاره به افتتــاح طرحهای کالن
ملــی و توســعهای کشــور در روزهــای
پنجشــنبه هر هفته ،گفت :فردا (امروز)
پاالیشــگاه گاز بیــد بلنــد بــا  3میلیــارد
دالر ســرمایهگذاری افتتــاح میشــود و
اتفــاق مهمــی کــه در ایــن پروژه شــاهد
آن هســتیم جلوگیــری از اتالف منابع با
جمعآوری گازهایی اســت که میســوزد
(فلرهــا) و این موضوعی اســت که رهبر
معظم هم نسبت به آن تأکید داشتند.
روحانی با اشــاره به اینکه پروژه بزرگ و
مهــم پاالیشــگاه گاز بید بلنــد در دولت
قبلــی کلیــد خــورده و  18درصــد آن
اجرا شــده بــود ،گفــت 82 :درصــد این
پروژه در این دولت و در شــرایط سخت
تحریمهای شــدید اقتصادی اجرا شده
و روز پنجشنبه افتتاح میشود .روحانی
بــا بیان اینکــه تولید گاز ایــران در پارس
جنوبی  2و نیم برابر شــده است ،گفت:
ایــن بهخاطــر برجــام بــود و بــا اجــرای
برجام بود که توانستیم تجهیزات مورد
نیــاز و کمپرســورها را وارد کشــور کنیم و
با افزایش تولیــد بنزین و گازوئیل امروز
از وارد کننــده بــه صــادر کننــده تبدیــل
شدهایم و روزانه  110میلیون لیتر بنزین
تولیــد میکنیم که  75درصد آن یورو 4
و یورو  5است.

واعظی در پاسخ به خبرنگار «ایران»:

مجلس در حوزه اجرا دخالت نکند

به آینده بورس خوشبین هستیم

گروه سیاســی/محمود واعظی ،رئیس
دفتــر رئیــس جمهــوری نماینــدگان
مجلــس را نســبت بــه بهرهبــرداری
تبلیغاتــی ،جناحــی و تخریبــی از
تریبــون مجلــس برحــذر داشــت و از
آنان خواســت در حوزه اجرا ،از بورس
تا مســائل دیگــر دخالت نکننــد .قابل
پیشبینی بود که هشدار واعظی برخی
طیفها و رســانهها را خوش نیاید ،اما
واقعیت این است که این روزها درباره
هــر موضوعــی در کشــور ،از سیاســت
خارجــی و برجام تا کاهش قیمت دالر
و نوســانهای بــورس ،افــکار عمومــی
بــا اخبار منفــی علیــه دولــت بمباران
میشــود که اکثــر قریب به اتفــاق آنها
را نماینــدگان مطــرح میکننــد .پمپاژ
گســترده اخبــار منفی و تخریبــی علیه
دولــت ،بویــژه در زمینــه بــورس برای
برخــی از ناظــران سیاســی یــادآور
شــرایط سیاســی و اجتماعــی دی مــاه
 96اســت که بــه اعتراضات سراســری
منتهــی شــد .کمــا اینکــه واعظــی هم
روز گذشــته در حاشــیه هیــأت دولت،
فضاســازیها با استفاده از تریبونهای
رسمی و غیررســمی را به منزله تالش
بــرای ایجــاد دوقطبی میــان مجلس و
دولــت با اهــداف انتخاباتی دانســت و
تأکید کرد کــه بهرهبرداری تبلیغاتی از
تریبون مجلس بــه نفع نظام ،مردم و
انسجام کشور نیست.
روز گذشــته در حاشــیه نشســت
هیــأت وزیــران ،خبرنــگار «ایــران» از
رئیس دفتــر رئیس جمهوری پرســید:
ایــن روزهــا انتقادهــای زیــادی علیــه
دولــت ،بویــژه در زمینــه بــورس از

تریبونهای مجلس بیان میشــود .آیا
از اینکه در این اظهار نظرها مسئولیت
بــورس روی دوش دولــت انداختــه
میشود ،خطر و هشــداری را احساس
میکنید؟»
واعظــی بــا تأکیــد بــر اینکــه کلیت
مجلــس مــورد احتــرام دولت اســت،
گفــت :امــا اینکــه برخــی در مجلــس
میخواهند از موقعیتی به نام تریبون
مجلــس یــا موقعیــت نمایندگــی
اســتفاده کنند و اهدافی را دنبال بکنند
کــه ربطــی بــه خــود مجلــس نــدارد،
مسأله دیگری است.
او با بیان اینکه اینان از مجلس سوء
اســتفاده میکننــد تــا  1400بــه اهداف
خــود دســت یابنــد ،اضافه کــرد :برای
همیــن تــاش میکننــد دولــت موفق
نشــود ،یا اینکه به صــورت مرتب علیه
دولــت تبلیغــات منفــی میکننــد تــا
میــان خودشــان و دولــت دوقطبی به
وجــود بیاورنــد و در انتخابــات  1400از
آن اســتفاده کننــد ،درحالی که ما همه
اینهــا را مضر دانســته و به مصلحت
مردم نمیدانیم.
رئیس دفتــر رئیس جمهوری ادامه
داد :از هــر فرصتــی و از هــر موضوعــی
بــه عنــوان یــک کار تبلیغاتی اســتفاده
میکننــد .در ســفرها کار تبلیغاتــی
میکننــد ،دربــاره برجــام کار تبلیغاتی
میشــود و اساساً درباره آنچه به منافع
کشــور مرتبــط میشــود ،بــاز هــم کار
تبلیغاتــی میشــود .مــا این رویکــرد را
بــه نفع مــردم ،نظام و انســجام کشــور
نمیدانیــم و امیدواریــم این عقالنیت
به وجــود بیاید که ما در هر مســئولیتی
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هفتاد و پنجمین مجمع عمومی ســازمان ملل
متحد سال گذشته میالدی در زیر سایه کرونا به
شــکلی متفاوت و بهصورت مجازی برگزار شــد
که طی  75سال فعالیت این سازمان بیسابقه
بــود .اما تبعــات کرونا برای بزرگترین ســازمان
مجید شجاعی
بین دولتی جهان صرفاً تغییر در نحوه برگزاری
کارشناس
روابط بینالملل
مجمع عمومی این ســازمان که هرســاله سران
کشــورها را دور هم جمع میکند نبوده است ،از
آنجا که بودجه این ســازمان توســط دولتهای عضو این سازمان تأمین
میشــود بیشــک با رکود اقتصادی ناشــی از کرونا دولتهــای عضو این
ســازمان در پرداخــت بودجــه موظــف خــود دچــار مشــکل خواهند شــد
و از طرفــی کمکهــای خــارج از مقرری که توســط برخی کشــورها به این
سازمان اهدا میشد نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
بایــد گفــت مشــکالت مالی در ســازمان ملــل همــواره یکی از مســائل
تأثیرگذار بر عملکرد این سازمان است شاید در کنار حق وتو  5عضو دائم
شــورای امنیت یکی دیگر از موارد تبعیضآمیــز در تصمیمات و اقدامات
ســازمان ملل کــه بتوان آن را یک حق وتو نانوشــته نامیــد تأمین بودجه و
هدایای مالی به ســازمان اســت که کشــورها از این طریق در ســازمان ملل
اعمــال نفوذ میکنند ،بهعنــوان مثال بان کی مون دبیرکل وقت ســازمان
ملل در سال  2016عنوان کرد که کمک مالی عربستان سعودی به سازمان
ملل موجب شد اسم این کشور از فهرست ناقضان حقوق کودک سازمان
ملل متحد پساز حمله به یمن خارج شود یا ایاالت متحده امریکا با سهم
 22درصدی بیشــترین حق عضویت در ســازمان ملــل را پرداخت میکند
و از ایــن میــزان تأمیــن بودجــه همواره در راســتای نفــوذ و تأثیرگــذاری بر
اقدامات این سازمان استفاده کرده بهطوری که بیشترین تعداد کارمندان
بینالمللی ســازمان ملل را اتباع امریکایی تشــکیل میدهند در حالی که
طبــق ماده  101منشــور ملل متحــد کارمندان این ســازمان میبایســت بر
اساس تقسیمات جغرافیایی هر چه وسیعتر استخدام شوند.
در خصوص نحوه تقسیمبندی بودجه سازمان ملل طبق ماده  17منشور
و ماده  160آیین کار مجمع عمومی بودجه طی مراحل پیچیدهای هر 2سال
یکبــار تســهیم و تصویب میشــود .مبنای تقســیم بودجه ســازمان ملل نیز
قدرت واقعی پرداخت کشــورها اســت که بر اساس میانگین  2معیار در آمد
ســرانه و درآمد ملی کشورهاســت که به نرخ دالر محاســبه میشــود .مهلت
پرداخت حق عضویت نیز  30روز پساز آغاز سال نوی میالدی است.
حــال در خصوص ضمانت اجرای پرداخت ســهمیه عضویت ماده 19
منشــور ملل متحد عنــوان میکند چنانچه مبلغ بدهی کشــوری معادل یا
بیشــتر از ســهمیه  2ســال قبل آن کشور باشــد در مجمع عمومی حق رأی
نخواهد داشت .در ادامه این ماده آمده است به تشخیص مجمع عمومی
اگر عدم پرداخت سهمیه ناشی از شرایطی باشد که از حیطه اختیار عضو
مزبور خارج باشد مجمع میتواند به این عضو اجازه شرکت در رأیگیری
بدهد .دبیرکل ســازمان ملل به اســتناد این بند در نامه  13ژانویه  2020به
رئیس مجمع عمومی از تعلیق حق رأی ایران و  9کشور دیگر خبر داد.
مســأله عدم پرداخت حق عضویت ایران به ســازمان ملل را باید از 2
جهت بررســی کــرد ابتدا محدودیتهای منابع مالــی و درآمدهای ارزی
ایــران اســت کــه بعــد از تحریمهــای یکجانبه امریــکا علیه ایــران پس از
خــروج از برجــام صورت گرفت و شــوک بعدی بــر اقتصاد ایــران و البته
جهــان بیمــاری کرونا بــود با این تفــاوت که ایــران مهار کرونــا را با وجود
تحریمهــای ناجوانمردانــه بایــد صــورت مــیداد ،بعد دیگــر این بدهی
بحث بسته شدن راه های انتقال مالی ناشی از تحریمها است که انتقال
مالی از منابع خارجی ایران را با مشــکل مواجه میکند ،بهنظر میرســد
دبیــرکل و مجمع عمومی ســازمان ملل متحد با توجه به اســتداللهای
فــوق از منظر حقوقــی و بهلحاظ اینکه ایران همواره تــاش خود را برای
پیــدا کردن راه های پرداخت مالی صورت داده اســت نمیبایســت حق
رأی ایــران را تعلیــق میکــرد زیرا وضعیت ایــران مصداقی از شــرایطی
است که ماده  19آن را خارج از کنترل عضو میداند.
مســأله اصلی و مهم که مجمع عمومی سازمان ملل به آن بیتوجه بوده
این است که منشأ مسأله عدم پرداخت حق عضویت و بسیاری از خسارتهای
دیگری که به اقتصاد و مردم ایران وارد شــده کشــوری اســت که عضو سازمان
ملل متحد است و دور یک میز با اعضای مجمع عمومی مینشیند.

بررسی یا چشم بندی در بودجه
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مجمع عمومی سازمان ملل
نباید حق رأی ایران را تعلیق کند
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انتقاد روحانی از تغییرات الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق

گزارش کمیسیون تلفیق بودجه
در جلسه غیرعلنی مجلس

مجلس صبح دیروز جلســه غیرعلنی داشت تا گزارش کمیسیون تلفیق
بودجه برای نمایندگان قرائت شود.
محمدحســین فرهنگی ســخنگوی هیأت رئیســه در گفتوگو با ایسنا،
درباره برگزاری این جلســه گفت :توضیحاتی در جلســه غیرعلنی درباره
مصوبات کمیســیون تلفیق ارائه شد که بعضی از نگرانیهای نمایندگان
را رفــع کرد؛ بیشــتر گزارش دربــاره ابهامات پیرامون نــرخ ارز و قیمتها
بــود کــه گفتــه شــد در موضــوع دارو تجدید نظر صــورت گرفته اســت .او
همچنین ادامه داد :این گزارش ،بالفاصله در سامانه برای ارائ ه پیشنهاد
نماینــدگان درج خواهــد شــد ،نماینــدگان  ۱۰روز فرصت طرح پیشــنهاد
دارنــد ،لذا هیأت رئیســه هفته آینده را هفته سرکشــی به حــوزه انتخابیه
تعییــن کــرد و بعــد از آن مجلــس وارد بررســی کلیات و جزئیــات الیحه
میشــود .بــا توجه به اینکه جلســات بررســی الیحه بودجه بایــد به طور
پیوسته تشکیل شود ،جلسات مجلس با ورود به رسیدگی به الیحه پشت
سر هم و شاید در چند شیفت تشکیل شود.
میرتــاج الدینــی نایب رئیس کمیســیون برنامه و بودجــه مجلس هم
توگو با مهر،
در توضیحــات خود پیرامون جلســه غیرعلنی دیــروز در گف 
گفــت کــه دولت چند نرخ ارز را در بودجه بهعنوان نرخ محاســباتی آورده
است و کار مجلس شفاف کردن آن است .وی ادامه داد :طبق گفته رئیس
کمیســیون تلفیق بودجــه ،دولت مابهالتفاوت نرخ ارز دولتــی و ارز آزاد را
بهصورت غیرشــفاف در اختیار ســازمان برنامه و بودجه قرار داده بود که
کمیســیون تلفیق این مســأله را در بودجه روشــن و شــفاف کرده است .بر
اساس گفتههای نادران ،مجلس نرخ خاصی را برای ارز در بودجه تعیین
نکــرده ،بلکــه مجلس درآمدها را براســاس نــرخ ارز در بــازار که دولت در
نظر گرفته ،تنظیم و شــفاف کرده اســت و همچنین ارز دارو تغییر نکرده
و مانند گذشته خواهد بود .طبق گفته نادران ،کمیسیون تلفیق ،بودجه را
دو زمانی و دوســطحی بســته است ،به گونهای که هم دولت فعلی بتواند
به وظایف خودش عمل کند و هم دولت بعدی دستش بسته نباشد.
نمایندگان در ادامه جلســه علنی و در جریان بررســی جزئیات الیحه
شــوراهای حــل اختالف ،نحــوه برخورد بــا تخلفــات این شــورا را تعیین
کردند که براســاس آن افشــای اطالعــات خصوصــی و محرمانه طرفین
پرونــده و شــهود توســط اعضا ،کارکنــان و نیروهای اداری شــورا که رابطه
اســتخدامی با شورا ندارند ،تخلف محسوب میشود؛ در مصوبهای دیگر
نمایندگان تصویب کردند که عضویت در شــورای حل اختالف افتخاری
و داوطلبانــه بــوده و به آنها به تناســب میــزان فعالیت و نــوع همکاری،
پاداش مناسب پرداخت میشود .همچنین قوه قضائیه میتواند جهت
عضویت در شــورا از طریق به کارگیری بازنشستگان دستگاههای اجرایی
بخصوص بازنشستگان قوه قضائیه اقدام کند.
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که هستیم ،برای منافع کشور کار کنیم.
واعظــی در پاســخ بــه ســؤال دیگــر
«ایــران» مبنــی بــر اینکــه برخــی
نماینــدگان بــا اظهار نظرهای مســتمر
و منفــی خــود علیــه بــورس و دولــت،
درحــال امنیتیســازی بــازار ســرمایه
هســتند ،گفت :به بــاور من اساســاً این
گونه رفتارها اســت که بــورس را به این
وضــع انداختــه اســت .اگر در یــک ماه
وضعیــت بورس و اخبــار مربوط به آن
را بررســی کنیــد ،میبینیــد که مجلس
اعــم از کمیســیونها ،افــراد ،رئیــس یا
اعضــای هیــأت رئیســه ،چقــدر دارنــد
دخالــت میکنند ،اینها مضر اســت و
اثرات منفی دارد .ممکن است کسانی
کــه در جریــان امــور هســتند بدانند که
اظهــار نظــر یــک نماینــده تأثیرگــذار
نیســت ،اما وقتی نغمــه ای از مجلس
بلند میشــود ،مردم فکر میکنند البد
تصمیم مهمی پشــت ایــن اظهار نظر
قــرار دارد کــه ایــن امر بــازار را بــه بهم
میریــزد و کار درســتی نیســت .بهتــر

اســت نماینــدگان محتــرم در کار اجرا
دخالت نکنند.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری در
پاســخ بــه ســؤال دیگــر «ایــران» مبنی
بــر اینکــه برخــی نماینــدگان مجلــس
به اســتناد گــزارش دیــوان محاســبات
مدعی شــدند که در ســال آینده شاهد
حقوقهــای نجومــی تــا  ۵۰میلیــون
تومــان خواهیــم بــود ،گفــت :بــه نظــر
میرســد کــه در مجلــس به جــای نگاه
حرفهای و کارشناسی به بودجه ،از این
مســأله به عنوان ابزاری برای تبلیغات
انتخابات ریاســت جمهوری و ضربه و
حمله به دولت برخورد میشود.
واعظــی با بیان اینکه این نخســتین
ســال بعــد از انقــاب اســت کــه بعــد
از فرســتادن بودجــه بــه مجلــس،
نمایندگان و رئیــس مجلس مصاحبه
و تبلیــغ میکننــد ،اظهار کــرد :اینان در
جلسات با رئیس جمهوری و سران سه
قــوه نیز مطالب خود را مطرح کردهاند
و همچنیــن مســائلی مطــرح میکنند

که خودشــان خالف آن عمل میکنند.
توصیه ما این است که در زمینه بودجه
یــک تعامــل خــوب و همکاری داشــته
باشــند و چنیــن برخوردهایی با بودجه
بــه صــاح مجلــس ،دولــت و مــردم
نیست.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری در
جمــع خبرنگاران ،دربــاره بورس نیز با
اشاره به اینکه مردم از شرایط به وجود
آمــده در  ۲مــاه گذشــته ضــرر کردنــد،
اعــام کرد :در جلســه ســتاد اقتصادی
دولت تأکید شــد مردمی که براســاس
نظــر وزیــر اقتصــاد و تخفیفی کــه داده
بود ،اعتماد کردند و وارد بورس شدند،
نباید اجازه داد که آنان ضرر کنند.
واعظی در این باره به عرضه سهام
پاالیش و دارا یکم اشــاره کــرد و افزود:
رئیس جمهوری دســتور دادند طرحی
آورده شــود کــه براســاس آن از آنهایی
کــه به ایــن دو صندوق اعتمــاد کردند،
سلب اعتماد نشود.
او درعیــن حــال ،خواســتار نــگاه

بلندمــدت بــه بــورس از ســوی
ســرمایهگذاران و ســهامداران شــد و با
بیان اینکه به آینده خوشــبین هستیم،
گفــت :البتــه دخالتها در بــورس هم
بایــد کــم شــود .مــا بــه عنــوان دولــت
معتقدیــم باید نقش حمایتی داشــته
باشــیم و تصمیمگیــری را بــه عهــده
شــورای عالی بورس و مسئوالن بورس
و رئیس بورس بگذاریم و آنان باید این
کار را بکنند.
واعظــی ادامــه داد :از مجلــس و
کمیسیونهای مجلس هم میخواهیم
در بــورس دخالت نکنند .شــما شــاهد
بودید که جلســه میگذارند و مصاحبه
میکنند به محض اینکه بورس مثبت
میشــود ،میگویند دولت نتوانست ما
مشــکل بــورس را حــل کردیــم ،دوباره
بــورس منفــی میشــود میگوینــد مــا
از اول تذکــر داده بودیــم .مأموریــت
مجلس مأموریت قانونگذاری ،ســؤال
و استیضاح است و این ابزارهایی است
که دست مجلس است.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری،
بــا بیــان اینکــه دخالــت در مســائل
اجرایــی درســت نیســت،گفــت :ســفر
اســتانی میروند؛ به جای دولت و وزرا
تصمیــم میگیرنــد ایــن کار درســتی
نیســت .اگــر کســانی کــه میخواهنــد
کار اجرایــی بکننــد اشــتباه رفتنــد در
مجلــس بایــد میآمدنــد و کار اجرایی
میکردند بنابراین از مجلس خواهش
تهــای خودشــان
میکنــم مأموری 
را انجــام بدهنــد و اینکــه در اجــرا و
یهــای دولــت بخواهنــد
تصمیمگیر 
دخالت کنند ما این را نمیپسندیم.

