
  

سیاسی 2
بروجردی:

امکان بازگشت به تعهدات برجامی از سوی ایران وجود 
دارد اگر...

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: 
 اگر اروپا بخواهد ایران در چارچوب برجام باقی بماند تنها راهش اجرای 
تعهدات است چون در غیر این صورت دلیلی برای ادامه راه آن هم به 

صورت یک طرفه از سوی ایران وجود ندارد.
عالءالدین بروجردی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برداشتن گام دوم 
ایران در کاهش تعهدات برجامی گفت: جمهوری اسالمی ایران در اجرای 
تصمیمات خود در ارتباط با برجام بسیار جدی است. توافق برجام دو 
جانبه و دو طرفه بود که بعد از خروج آمریکا انتظار می رفت که اروپایی ها 
به تعهدات خود عمل کنند آنچه تاکنون اروپا نشان داده نمایش ضعیف 
تمام عیار اروپا در برابر فشارهای آمریکا بوده است. دلیلی هم ندارد که 

تاوان ضعف اروپا در برابر آمریکا را بدهیم.
دیگر  ندارند  را  خود  تعهدات  اجرای  توان  اروپایی ها  اگر  افزود:  وی 
موضوعیت ندارند که بگویند ایران در برجام بماند و خارج نشود. انتظار 
ما از کشورهای دوست خود همچون روسیه و چین این است که حداکثر 
فشار خود را به اروپا بیاورند تا به تعهداتشان عمل کنند. البته که اگر 
اروپایی ها به طور کامل بتوانند تعهدات برجام را اجرایی کنند بازگشت به 

تعهدات برجام توسط ایران کار مشکلی نخواهد بود.
بروجردی در پایان گفت: بر این اساس اگر اروپا بخواهد که ایران در 
چارچوب برجام بماند تنها راه پیش رو اجرای تعهدات است در غیر این 
صورت دلیلی برای ادامه راه به صورت یک جانبه از سوی ایران وجود 

نخواهد داشت.

سرلشکر باقری از تیپ ۳۸ زرهی تربت جام بازدید کرد
 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به همراه فرماندهان نظامی در ادامه 
سفر به شرق کشور، با حضور در تربت جام از تیپ ۳۸ زرهی محمدرسول 

الله )ص( ارتش بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی ارتش، سردار سرلشکر پاسدار »محمد باقری« 
به همراه امیر دریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ 
کننده ارتش و امیر سرتیپ حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش، با حضور 
در تیپ ۳۸ زرهی این شهرستان از میزان آمادگی نیروها و ادوات نظامی 

این تیپ دیدن کرد.
در این بازدید فرمانده نیروی زمینی ارتش به تشریح اقدامات و وضعیت 
آمادگی نیروها و تجهیزات نظامی مستقر در تیپ ۳۸ زرهی محمدرسول 

الله )ص( پرداخت.
در حاشیه این بازدید، نمایشگاه دستاوردها و ادوات نظامی ارتش در 
محل تیپ ۳۸ زرهی تربت جام دایر شده بود که مورد بازدید سرلشکر 

باقری و هیأت همراه قرار گرفت.
تجهیزات  نفربر،  تانک،  انواع  کاربردی،  سالح های  نمایشگاه  این  در 

مخابراتی، خودروهای سنگین و نیمه سنگین به نمایش گذاشته شد.
بازدید،  این  در  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده  اشاره  مورد  اصلی  نکته 
بازسازی و احیای تجهیزات و تانک های جنگی توسط متخصصین تیپ ۳۸ 

زرهی بود که با هدف خودکفایی انجام می شود.

در سه پیام جداگانه؛
 خاتمی متن دفاعیات خود را
برای سران قوا ارسال کرد 

سیدمحمدرضا خاتمی صبح امروز دفاعیات خود در دادگاه رسیدگی به 
تقلب انتخابات سال ۸۸ را به رؤسای قوای سه گانه ارسال کرد.

از  بخشی  در  ایلنا  گزارش  به  ایلنا،  سیاسی  خبرنگار  گزارش  به 
نامه محمدرضا خاتمی خطاب به روحانی رئیس جمهور آمده است: 
همانگونه که مستحضرید تاریخ تلخ انتخابات دهمین دوره ریاست 
جمهوری همچنان بر سپهر سیاست کشور سایه انداخته است. اخیراً 
در   ۸۸ سال  انتخابات  در خصوص  اکاذیب  نشر  اتهام  به  اینجانب 
دادگاه حاضر گردیده و در مرحله بدوی به دو سال حبس تعزیری 

محکوم شده ام.
در ادامه این نامه آمده است: در این مرحله مایل هستم متن دفاعیات، 
مستندات و دادنامه صادره را به استحضار جنابعالی برسانم و انتظار دارم 
آن را در اختیار اعضای هیئت دولت قرار دهید. مطمئن هستم آگاهی به 
شیوه های غیرقانونی به کار رفته در آن انتخابات سبب خواهد شد تا با 
اتخاذ روشها و وضع قوانین و روش نامه های مناسب که متضمن شفافیت 
و پاسخگویی همه ارکان انتخابات اعم از مجریان و ناظران و بخصوص 
نهادهای نظامی می شود دیگر شاهد چنین وضعیت جبران ناپذیری 

نباشیم.
 وی در نامه دیگری به الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی آورده 
است: مایل هستم متن کامل دفاعیات را به ضمیمه این نامه تقدیم کنم 
تا در اختیار وکالی محترم ملت قرار گیرد تا اوالً: به شیوه های مداخله 
گرانه در انتخابات بیشتر آشنا شوند و در صورت لزوم با وضع و اصالح 
قوانینی که باعث شفافیت و پاسخگویی مجریان و ناظران می شود اهتمام 
کنند. ثانیاً: از اختیارات قانونی خود برای واکاوی دقیق و کامل انتخابات ۸۸ 

استفاده نمایند تا انشاالله این زخم ده ساله التیام یابد.
خاتمی همچنین در بخشی از نامه خود به ابراهیم رئیسی رئیس 
برگزاری  روند  به  معترضان  همه  سال هاست  نوشت:  قضاییه  قوه 
و  مدارک  تا  هستند  علنی  دادگاه  تشکیل  به  مصر  انتخابات  آن 
اینجانب  نصیب  توفیق  این  اینک  نمایند.  ارائه  را  خود  مستندات 
شده است و به وسع خود توانسته ام بخشی از این اسناد و دالیل 
را به دادگاه عرضه کنم،  بر این اساس مایل هستم متن دفاعیات 
خود را که علی القاعده جنابعالی می بایست در جریان جزییات آن 
باشید، تقدیم کنم. در این دفاعیه مستنداً نشان داده شده است 
مردم  آرای  امانت  در  تا  اند  شده  باعث  سهواً  یا  عمداً  کسانی  چه 
خیانت شود. لذا درخواست دارم دستور احضار این افراد و پیگیری 
قضایی پرونده انتخابات سال ۸۸ را به هر نحو که صالح می دانید، 

صادر فرمایید.
سیدمحمدرضا خاتمی

اخبار
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رییس جمهوری در جلسه هیات دولت:

درخواست آمریکا از شورای حکام برای بررسی اقدامات ایران خنده دار است
حکایتی  را  آمریکا  اخیر  تحرکات  جمهوری  رئیس 
تحرکات  گفت:  و  کرد  توصیف  خنده آور  و  جالب 
امروز آمریکا، حکایت آدمی است که با دست پس 

می زند و با پا پیش می کشد.
ریاست جمهوری،  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
امروز-  روحانی  حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
داشت:  اظهار  دولت،  هیأت  جلسه  در  چهارشنبه- 
دشمن به دنبال ایجاد ناامنی در منطقه است و از 
با  البته  که  کرد  تجاوز  کشورمان  فضای  به  رو  این 
پاسخ قاطع مواجه شد و از سوی دیگر به طور نیابتی، 
کشتی نفتکش ایرانی را توقیف کردند که کار بسیار 

سخیف و غلطی انجام دادند.
آبهای  در  انگلیسی ها  کرد:  خاطرنشان  روحانی 
سرزمینی اسپانیا به ناروا این کشتی را توقیف کردند 
در حالی که خودشان در این سرزمین و منطقه جبل 
الطارق اشغالگر هستند چرا که این سرزمین متعلق 
به اسپانیا است و دولتی اشغالگر که به ناروا در این 
داده  انجام  را  سخیف  کار  این  دارد  حضور  منطقه 
است و این در حالی است که مردم اسپانیا هم از این 

کار انگلیس اعالم انزجار دارند.
انگلیسی ها  اقدام  اینکه  بیان  با  جمهوری  رئیس 
کاری بسیار سخیف، غلط و اشتباه بود و به زیان آنها 
است، تصریح کرد: همه باید تالش کنیم که در سطح 
برخوردار  کامل  امنیت  از  کشتیرانی  جهان، خطوط 
باشد و به انگلیسی ها گوشزد می کنم که شما آغازگر 
ناامنی هستید و تبعات آن را بعداً درک خواهید کرد.

روحانی اظهارداشت: البته ممکن است انگلیسی ها 
نامیده  »ب«  گروه  که  آنچه  یا  و  آمریکا  دستور  به 
می شود این کار را کرده باشد که البته باز هم اقدام 
غلط و اشتباهی است. ضمن اینکه می دانیم که در 
داخل انگلستان شرایط انسجام ندارد و بهم ریخته 
است و دولت و پارلمانی به طور منسجم وجود ندارد. 
توقیف  بهم ریختگی،  و  این سراسیمگی  عین  در  اما 

کشتی نفتکش ایرانی کاری احمقانه بود.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود 
خنده آور  و  جالب  حکایتی  را  آمریکا  اخیر  تحرکات 
توصیف کرد و گفت: تحرکات امروز آمریکا، حکایت 
پیش  پا  با  و  می زند  پس  دست  با  که  است  آدمی 
می کشد. آمریکایی ها از یک طرف برجام را یک توافق 
بسیار بد و به تعبیر خودشان بدترین توافق می دانند 
و بدون هیچ بهانه ای از آن خارج می شوند و از طرف 
کاهش  را  خود  تعهدات  از  برخی  ایران  وقتی  دیگر 
می دهد، همگی از آن ابراز نگرانی می کنند در حالی 
که باید از آمریکا نگران بود که کل برجام را زیر پا 

گذاشته است.
جلسه  درخواست  آنها  کرد:  خاطرنشان  روحانی 
ایران  چرا  که  دادند  حکام  شورای  برای  فوق العاده 
برخی از تعهدات برجامی را کنار گذاشته است و این 
داستان خنده آوری است که امروز آمریکایی ها آن را 
تاریخ سیاسی  انجام می دهند که کمتر می توان در 

جهان سراغی از اینگونه اقدامات گرفت.
عدم  برای  دلیلی  آنها  افزود:  جمهوری  رئیس 
می گویند  صرفاً  و  نمی کنند  اعالم  ایران  غنی سازی 
کار بدی است و یا اینکه هدف ایرانی ها بد است. اما 
نمی توانند بگویند که اگر کار بدی است چرا خودشان 
دنیا  در  که  کشوری  تنها  و  می دهند  انجام  را  آن 
استفاده  اتمی  از سالح  و  داده  انجام  بد  غنی سازی 
کرده است، امروز نصیحت گر دیگران شده و خود را 

مصلح معرفی می کند.
به  منجر  که  غنی سازی  آیا  کرد:  تصریح  روحانی 
نیازمندی های  و  ساخت سوخت رآکتور قدرت شده 
مردم را در زمینه شیرین کردن آب و یا تأمین برق 
تولید  و  اقدامات پزشکی  برآورده می سازد و موجب 
رادیوداروها برای درمان بیماری ها می شود و هزاران 
برای  دارد  فناوری  علوم  زمینه  در  صلح آمیز  کاربرد 

ایران بد و برای دیگران خوب است.
از  هم  اروپایی ها  اینکه  بیان  با  جمهوری  رئیس 
برجام  طبق  بر  را  خود  تعهدات  برخی  ایران  اینکه 
کنار گذاشته اظهار نگرانی می کنند، خطاب به آنان، 
گفت: شما نمی خواهد نسبت به ایران نگران باشید، 
نگرانی شما باید از آمریکا باشد که کل این تعهد و 

برجام را زیر پا گذاشته و تمام تعهدات بین المللی را 
متزلزل کرده است.

در  ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  تأکید  روحانی 
چارچوب برجام و توافق حرکت می کند و ساختارشکن 
نیستیم و ساختار برجام را برهم نزدیم، ما ۱۴ ماه به 
شما فرصت دادیم و باز هم با اقدام جدید خود ۲ ماه 
کامالً صحیح،  ایران  اقدامات  و  دادیم  فرصت  دیگر 

درست و در چارچوب قانون است.
است  ممکن  البته  کرد:  اضافه  جمهوری  رئیس 
برخی سلیقه دیگری در خصوص چگونگی اقدامات 
کشورمان داشته باشند که مثالً چرا هیجانی و جهشی 
واکنش نشان نمی دهیم. در مقابل اینها، مبنای ما 
این است که فضا و زمان الزم را برای حفظ برجام تا 
جایی که ممکن است نگه داریم چرا که می دانیم برای 

منطقه و جهان حائز اهمیت است.
روحانی تصریح کرد: عجله ای نداریم که با قرارداد و 
توافقی که به معنای منطق و قدرت دیپلماسی ایران 
و توان مذاکراتی کشورمان در برابر قدرت های جهان 
است و توافقی که تمام قطعنامه های شورای امنیت 
را از بین برده و اتهام را از ایران رفع کرده و ما را بر 
صندلی مدعی نشانده و موجب انزوای آمریکا شده 

است، برخورد هیجانی داشته باشیم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه حتی برجام تضعیف 
شده امروز از چنان قدرتی برخوردار است که سیاست 
نشان  خاطر  است،  کرده  متزلزل  را  آمریکا  خارجی 
کرد: امروز همه به آمریکا و ترامپ ایراد می گیرند که 
چرا یک توافق مورد تأیید سازمان ملل را کنار گذاشته 

است.
اینکه اسرائیلی ها به صراحت  به  با اشاره  روحانی 
از  که  آوردند  آمریکا فشار  به  آنها  که  اذعان کردند 
بدترین  توافقی  وقتی  گفت:  شود،  خارج  برجام 
دشمن مسلمانان در منطقه یعنی صهیونیست ها را 
نگران کرده است، معلوم است که توافق قدرتمندی 
است و برجام یکی از افتخارات دیپلماسی ایران و در 
تاریخ سیاسی ایران هیچگاه فرصتی پیش نیامده بود 
که قدرت دیپلماسی خود را به رخ جهانیان بکشانیم و 

با این توافق این اتفاق مهم به وقوع پیوست.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه امروز گام های ما 
در زمینه برجام تدریجی، اما تصاعدی خواهد بود، 
از این اقدام آن است که  افزود: نخستین هدف ما 
منطق،  به سیاست،  را  دیگران  و  برجام حفظ شود 

اخالق، معاهده و قوانین بین المللی دعوت کنیم.
روحانی با اشاره به عالقمندی هایی که برای مذاکره 
صدام  وقتی  کرد:  تصریح  می شود،  ابراز  ایران  با 
اشغال خود  را در  خرمشهر، مهران و قصر شیرین 
می گفت،  ما سخن  با  مذاکره  از  همزمان  و  داشت 

مشخص بود که اقدام او نادرست و فریبکارانه است، 
چرا که اگر به دنبال مذاکره بود باید ابتدا از مناطق 

اشغال شده، بیرون می رفت.
با  همزمان  اینکه  بر  تأکید  با  جمهوری  رئیس 
اشغالگری حرف از مذاکره معنا ندارد، اظهار داشت: 
قطعاً  می کند،  مطرح  را  مذاکره  بحث  آمریکا  اگر 
فریبکارانه، نادرست و غلط است. اگر فکر می کنند 
که راه حل شرایط موجود مذاکره است، باید تحریم ها 

را کنار بگذارد و به تعهدات خود بازگردد.
صادق  خود  گفتار  در  اگر  کرد:  بیان  روحانی 
هستید، باید کل تحریم ها را کنار بگذارید و از ملت 
انجام  که  نادرستی  و  غلط  اقدامات  خاطر  به  ایران 
باز  خود  تعهدات  به  و  کرده  عذرخواهی  داده اید، 
گردید. در آن صورت شرایط متفاوت خواهد بود، اما 
بی تردید زمانی که خرمشهر در اشغال است با کسی 

صحبت نمی کنیم.
رئیس جمهوری تأکید کرد: زمانی که اقتصاد مردم و 
روابط بانکی کشورمان و فروش کاال و واردات و صادرات 
فریبکاری  حتماً  مذاکره  از  بحث  است،  مشکل  دچار 
است و ملت ایران هوشیار است و نمی توانید با فریب، 

این ملت را از راه حق منحرف کنید.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی 
از ایستادگی و تالش ملت ایران، تمام مسئولین، وزرا 
و همه ارگان ها و نهادها که کار بزرگی را در ماه های 
فشار  اینکه  علیرغم  گفت:  داده اند،  انجام  اخیر، 
دشمن شدیدتر شده است و شرایطی به وجود آوردند 
که منطقه ناامن باشد، شاخص ها در همه زمینه ها 
مثبت و رو به رشد بوده است و در بازار امنیت نسبی 

حاکم است.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: بدخواهان تصور 
می کردند که در شرایط کنونی همه چیز بهم خواهد 
ریخت در حالی که شرایط کامالً برعکس تصور آنها 
رقم خورده است و در بهار امسال تراز تجارت خارجی 
مثبت بوده و صادرات بیش از واردات شده است، 
مناسب  نیز  غیرنفتی  صادرات  شرایط  اینکه  ضمن 
است و بسیاری از فعاالن اقتصادی بخاطر قانون و 
ملت ایران، ارز ناشی از صادرات را به داخل کشور 

بازمی گرداند که کار بسیار شایسته ای است.
روحانی وضعیت بنادر و کاالهایی که در آن وجود 
اقتصاد  و  راه  وزرای  از  و  دانست  مناسب  را  دارد 
خواست تا کاالها در بنادر و گمرکات معطل نماند و 
در کمترین زمان ممکن به داخل کشور منتقل شود.

بخش های  فعالیت  پروانه های  کرد:  بیان  وی 
تولیدی و صنعتی در سه ماهه امسال روند خوبی 
از  نیز  ساختمانی  پروانه های  حتی  و  است  داشته 
زمستان پارسال رو به رشد بوده است که به معنای 

توسعه ساخت و ساز و اشتغال است.
امیدوارانه  بسیار  را  اشتغال  شاخص  روحانی 
توصیف کرد و گفت: سال گذشته رقم بیکاری ۱۲.۱ 
این رقم بسیار  بود و امروز به ۱۰.۸ رسیده است و 
خوبی است و به معنای آن است که در مسیر درست 
نیز  سیل زده  مناطق  بازسازی  در  می کنیم.  حرکت 
بسیار  اقدامات  و شاهد  بوده  فعال  همه دستگاه ها 
خوبی در رسیدگی به این مناطق هستیم و همه این 
شرایط به معنای آرامش، امید مردم به آینده و تالش 

مردم است.
اتحاد  و  وحدت  که  زمانی  تا  کرد:  تصریح  وی 
رهبری  معظم  مقام  درایت  و  هدایت ها  و  همگانی 
وجود دارد، هیچگاه مأیوس نشده و به آینده امیدوار 
با ایستادگی ما ناچار  نیز  خواهیم بود و بدخواهان 

خواهند بود به مسیر درست بازگردند.
با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  روحانی 
گرامیداشت آغاز دهه کرامت و میالد با سعادت امام 
کرد:  اضافه  )ع(،  الرضا  موسی  بن  علی  )ع(  هشتم 
بخشندگی،  با  توأم  معنای سخاوت  به  کرامت  واژه 
اعالی  مثل  و  است  جوانمردی  و  فتوت  بزرگواری، 
کرامت پیامبران و معصومین هستند و خداوند نیز 
در تبیین حقایق، معنویت و اخالق به غیر از کتاب، 
میزان را نازل کرده است و میزان همان چیزی است 
که با شاخص سیره و عمل ائمه )ع( می توان اخالق و 
ارزش ها را مورد ارزیابی قرار داد. همچنان که پیامبر 
اسالم )ص( و امام علی )ع( به عنوان میزان معرفی 

شدند.
بخواهیم  اگر  کرد:  خاطرنشان  جمهوری  رئیس 
کرامت را به درستی معنا و تبیین کنیم باید به زندگی 
علی بن موسی الرضا )ع( و خواهر بزرگوارشان حضرت 
فاطمه معصومه )س( نگاه کنیم. این عزیزان شاخص 
و میزان واقعی برای زندگی انسانی، اخالق و کرامت 
بودند و هستند و مردم ایران در پناه این دو بزرگوار 
و سایر فرزندان معصومین که مدفن مبارکشان در 
ایران قرار دارد، بهره های فراوانی برده اند و می برند و 
بی تردید شفای دردهای جسمی و روحی مان در کنار 

این بزرگواران و رابطه با این عزیزان است.
کرامت،  نیازمند  امروز  اینکه  بیان  با  روحانی 
امروز  شد:  یادآور  هستیم،  بخشندگی  و  مهربانی 
و  احزاب  مردم،  همه  بزرگواری  و  بزرگی  نیازمند 
جناح ها نسبت به یکدیگر هستیم تا نشان دهیم راه 
امام رضا )ع( و خواهر گرامی شان، راه و سیره نجات 
است. مخصوصاً در این مقطع حساس که دشمن در 
برابر ملت ایران دندان های خود را تیز کرده است، 
بیش از گذشته نیازمند، وحدت، همدلی و همفکری 

هستیم.

در دیدار با مدیران دیوان محاسبات کشور بیان شد

اظهارات »الریجانی« درباره روش بودجه نویسی، یارانه، دریافت مالیات و...
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه باید از تعداد ردیف های بودجه 
کاسته شود، گفت: برای هر دستگاه باید یک بودجه مشخص شود که خود آن 
دستگاه درباره نحوه اختصاص آن تصمیم گیری کند و دولت نباید به صورت 

جزئی به تمام بخش های بودجه ای دستگاه ها بپردازد.
به گزارش ایسنا، علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در جلسه ای 
با رئیس، مدیران و کارشناسان دیوان محاسبات کشور و دستگاه های اقتصادی 
دولت با موضوع آسیب شناسی و راهکارهای ارتقای نظام بودجه ریزی کشور 
گفت: در حال حاضر مشکالتی در ساختار بودجه کشور وجود دارد که این 
نظرات میان دستگاه ها مشترک است و باید با توافقاتی میان قوا برطرف شود.

رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه وضعیت بودجه در 
خردادماه به لحاظ فروش نفت طبق پیش بینی ها بود، اظهار داشت: در 
همین زمان نیز بودجه با تغییرات مثبتی مواجه شد و به سمت عملیاتی شدن 

آن پیش رفتیم که این مسائل نیز باید در گزارش ها لحاظ شود.
وی تصریح کرد: مراکز پژوهشی تمام دستگاه ها تقریبا در حوزه بودجه با 

یکدیگر اتفاق نظر دارند.
الریجانی همچنین درباره نحوه دریافت معوقات مالیاتی بیان داشت: باید 

انگیزه ایجاد شود که بهترین کار برای آن تقسیط مالیات است.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه درباره فروش طرح های عمرانی 
اظهار داشت: سخت گیری ها در فروش این طرح ها باعث می شود فروشی 
صورت نگیرد لذا در جلسه سران قوا این مسئله بررسی شد که تسهیالتی داده 
شود تا مکانیزم سخت فعلی ساده تر شود به گونه ای که دستگاه های نظارتی 

نیز نگرانی بابت این فروش ها نداشته باشند.

وی در ادامه تأکید کرد: بحث یارانه ها به خصوص یارانه کاالهای اساسی 
باید به گونه ای باشد که واقعا به دست مردم برسد و همچنین باید نظام 
انگیزشی برای دریافت مالیات اجرا شود. الریجانی همچنین با تأکید بر بودجه 
نویسی بر مبنای عملکرد گفت: در حال حاضر این روش بودجه نویسی بر 
مبنای عملکرد نبوده و بسیاری از ردیف هایی که در الیحه بودجه ذکر می 
شود ضروری نیست همچنین طرح های ملی باید ذیل وزارتخانه ها درج شوند 
و به طور کلی نباید به جزئیات نحوه اختصاص بودجه ها پرداخت بلکه خود 

دستگاه ها باید این تقسیمات را انجام دهند.

رئیس قوه مقننه درباره بودجه ریزی سازمانی بیان داشت: از زمانی که نفت 
درآمد زیادی برای کشور حاصل کرد، موضوع بودجه به سازمان برنامه پیوست 
در حالی که باید این موضوع از سازمان برنامه جدا شده و سازمان برنامه و 

بودجه صرفا سازمانی برای توسعه کشور باشد.
رئیس مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید صرفا 

نگاه جامع و استراتژیک به بودجه داشته باشد.
استقراض از بانک مرکزی برای جبران مشکالت جاری دولت ممنوع شود

حجت االسالم سیدمحمدحسن ابوترابی فرد، عضو کمیته آسیب شناسی 
نظام بودجه ریزی کشور نیز در این جلسه گفت: در شرایط استثنایی به سر 

می بریم که بهترین فرصت برای ایجاد تغییرات بزرگ است.
نایب رئیس مجلس در مجلس نهم ادامه داد: از سوی دیگر ممنوعیت 
استقراض از بانک مرکزی نیز باید لحاظ شود چرا که نمی توان از این بانک 

برای جبران مشکالت جاری دولت استفاده کرد.
وی ادامه داد: پوشش مالیاتی باید در جهت اجرای سیاست ها باشد و 

هزینه های جاری کشور از محل دریافت مالیات تأمین شود.
ابوترابی فرد همچنین تصریح کرد: در حال حاضر فقدان پرداخت مالیات، 
ثروت های کالن برای برخی افراد رقم زده در حالی که در کشورهای دیگر مردم 
به راحتی ثروتمند نمی شوند همچنین باید بحث یارانه ها به گونه ای مدیریت 

شود که به طبقات آسیب پذیر جامعه کمک کند.
در این جلسه مدیران دیوان محاسبات کشور، مدیران برخی دستگاه های 
اقتصادی کشور و کارشناسان اقتصادی نیز به بیان نظرات و پیشنهادات خود 

در حوزه نظام بودجه ریزی کشور پرداختند.

روزنامه صبح ایران


