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رییس جمهور به آنکارا سفر می کند

معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رییس جمهور گفت: رییس جمهور 
به دعوت رسمی رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه و برای شرکت 
در پنجمین جلسه شورای عالی روابط راهبردی دو کشور به آنکارا سفر 

می کند.
به گزارش ایسنا، پرویز اسماعیلی ضمن اعالم این مطلب، افزود: حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی در صدر هیات بلند پایه ای از اعضای سیاسی و اقتصادی 

کابینه عصر چهارشنبه و برای سفری دو روزه عازم پایتخت ترکیه می شود.
وی برگزاری پنجمین جلسه شورای عالی راهبردی ایران و ترکیه به ریاست 
رؤسای جمهوری دو کشور را از مهمترین برنامه های این سفر عنوان کرد و گفت: 
ایده تشکیل شورای عالی روابط راهبردی دو کشور نتیجه اولین سفر روحانی به 
ترکیه در دولت یازدهم بود و بر اساس آن رؤسای جمهوری اسالمی ایران و ترکیه 

روابط 30 میلیارد دالری را هدف گذاری کردند.
اسماعیلی با بیان اینکه در این سفر اسناد مهمی در حوزه های سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی در حضور رؤسای جمهوری دو کشور به امضاء خواهد رسید، گفت: رییس 

جمهور عصر پنج شنبه آنکارا را به سوی تهران ترک خواهد کرد.

کرد در جمع خبرنگاران مطرح کرد

استیضاح وزیر اقتصاد در پی »توهین به نماینده 
سراوان« کلید خورد

نماینده خاش گفت که تقاضای استیضاح وزیر اقتصاد با ۴۰ امضاء در حال 
تهیه است.

به گزارش ایسنا، علی ُکرد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تعدادی از نمایندگان، 
استیضاح وزیر اقتصاد را به دلیل »توهین به نماینده سراوان« کلید زدند. ما خواستار 

عزل رییس گمرک و حراست گمرک هستیم.
در هنگام حضور این نماینده در جمع خبرنگاران برای ارایه توضیحات درخصوص 
استیضاح، درگیری لفظی بین او و یکی از خبرنگاران بوجود آمد. در نهایت این 
نماینده از خبرنگار دلجویی کرد. روز گذشته کلیپی در فضای مجازی منتشر شد 
که در آن نماینده سراوان با کارمند گمرک درگیری لفظی پیدا کرد. در پی آن 
امروز در مجلس شورای اسالمی جلسه غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد. 
کرد همچنین گفت: چند وقت گذشته آقای دورازهی نماینده سراوان درخواستی از 
رئیس گمرک برای بهبود وضعیت زیرساخت های گمرک سراوان به عنوان بزرگترین 
حوزه مرزی را داشت که به این درخواست توجه نشده بود و این مطالبه از چند 
ماه گذشته پیگیری می شد. وی مدعی شد: به نظر می رسد موضوعاتی را علیه 
نماینده سراوان از طریق باال دست برنامه ریزی کردند. اتومبیل ایشان دارای آرم بود 
می توانستند اجازه دهند اتومبیل به داخل محوطه رود که آنها ممانعت کردند. آقای 
دورازهی وقت مالقات با رئیس گمرک داشت. اگر رئیس گمرک معذوریت داشت 
باید از ابتدا عنوان می کرد. به گفته ی کرد، برخورد بد و ناشایست کارکنان پرسنل 
گمرک نسبت به جایگاه مجلس بحث مذهبی نبود؛ بلکه جایگاه مجلس را زیر سوال 
برده لذا باید گمرک پاسخگو باشد. وی افزود: آقای دورازهی ۴0 دقیقه مشاجره 
داشت اما تنها 30 ثانیه آن پخش شده است. البته ما هم استفاده از توهین و الفاظ 
غلط را قبول نداریم ولی به نظر می رسد آنجایی که به نماینده توهین کرده و فحش 
دادند هم حساب شده و برنامه ریزی شده بود. نماینده خاش در پایان گفت: حراست 
چه حقی داشته که این فیلم را در شبکه های اجتماعی منتشر کند؟ ما فکر می کنیم 

که همه این اتفاقات حساب شده و برنامه ریزی شده بوده است.

رمضان شریف:

بعضی ها نمی خواهند ۹ دی و ۱۳ آبان پررنگ شود

سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: بعضی جناح ها که کعبه 
آمال شان غرب است نمی خواهند روزهایی مثل ۹ دی و ۱۳ آبان پررنگ 

شود.
به گزارش  ایسنا، سردار رمضان شریف در جلسه هم اندیشی بزرگداشت روز نهم 
دی ماه، اظهار کرد: در چهل سال گذشته، دشمن تالش های زیادی کرده تا به 
انقالب ضربه بزند که یکی از نقاط عطف اش فتنه ۸۸ و در مقابل حضور مردم در روز 
نهم دی ماه بوده است. وی ادامه داد: اسرائیل و آمریکا طراح اصلی این موضوع بودند 
که این موضوع می تواند در حوزه های تبینی مورد توجه قرار بگیرد. رمضان شریف 
خاطرنشان کرد: می توان سالگرد گرامیداشت نهم دی امسال را با چهلمین سالگرد 
انقالب پیوند زد. وی گفت: تمرکز کنیم که در ده سال گذشته دشمنان از جمله 
آمریکا به صراحت اعالم کردند که در انتخابات سال ۸۸ جریان داخلی را چگونه 
مدیریت و از فضای مجازی و رسانه ها چگونه استفاده کردند. رمضان شریف گفت: 
در خصوص این موضوع، باید به تدبیر و درایت رهبر معظم انقالب با طراحی هایی که 
در جذب حداکثری مردم داشتند و صبری که به خرج دادند، توجه کرد. وی گفت: 
تهاجم ها بیش تر به سمت مقام معظم رهبری است، ما در جنگ تاکیدی داشتیم که 
بگوییم تدابیر حضرت امام )ره( بود که صدام را شکست داد. در نه دی صبر و حوصله 
مقام معظم رهبری کشور را از آن فتنه عبور داد. رمضان شریف سپس تصریح کرد: 
موضوع دیگر نقش مردم است. چندین روز قبل از نه دی از شهرستان ها اقداماتی 
شروع شد و در نهایت در نه دی به حضور حداکثری رسید، این پیوند امام و امت را 
هم باید در نظر بگیریم. وی گفت: بعضی ها دلشان نمی خواهد این موضوع گرامی 
داشته شود. در مورد ۱3 آبان هم همین است. بعضی جناح ها که کعبه آمال شان 
غرب است نمی خواهند این روزها مثل نه دی و ۱3 آبان پررنگ شود. خوشبختانه 

امسال با روشن شدن تکلیف آمریکا حضورها در مراسم ۱3 آبان بیش تر بود.
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اعالم وصول طرح سازمان نظام روزنامه نگاری
طرح سازمان نظام روزنامه نگاری اعالم وصول شد. به  گزارش  ایسنا، علیرضا رحیمی در پایان جلسه علنی امروز )سه شنبه( یک مورد اعالم وصولی را قرائت کرد. بر این اساس طرح سازمان نظام روزنامه  جمهوری اسالمی ایران به صورت عادی 

اعالم وصول شد.

رهبر انقالب:

برخی  ها برای نمایندگی مجلس خودشان را می ُکشند
مجلس  نمایندگی  برای  برخی ها  فرمودند:  انقالب  رهبر 
خودشان را می ُکشند؛ اگر راه پیدا نکنند یا صالحّیتش را 
تأیید نکنند یا رأی نیاورد، خودش را به آب و آتش و در و 

دیوار می زند که چرا نشد؛ این عقل و تدبیر نیست.
به گزارش ایلنا، رهبر معّظم انقالب صبح امروز )سه شنبه ۲۷  
پیامبر اعظم  از  ابتدای درس خارج فقه به شرح حدیثی  آذر( در 
صلوات اهلل علیه آله درباره ی »درباره تبعات اخروی ریاست« پرداختند 

که متن کامل بدین شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

الحمدهلل رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سّیدنا محّمد و آله 
الّطاهرین و لعنة اهلل علی اعدائهم اجمعین.

ُر َرُجٌل َعلى َعَشَرةٍ َفما  عن الّنبّی صلَّى  اهللَّ علیه و آله قال: ال یَُؤمَّ
َفوَقُهم  ااِّل ِجی َء بِِه یَوَم القیاَمِة َمغلولًَة یَُدُه اِلى ُعُنِقه َفاِن کاَن ُمحِسناً 

ُفکَّ َعنُه َو اِن کاَن ُمسیئاً زیَد ِغاّلً اِلى ِغلِِّه. )۱(
ُر َرُجٌل َعلى َعَشَرةٍ َفما َفوَقُهم  ااِّل ِجی َء بِِه یَوَم القیاَمِة َمغلولًَة  ال یَُؤمَّ

یَُدُه اِلى ُعُنِقه
این حدیث درباره ی بنده و امثال بنده است؛

]رسول اکرم صلّی اهلّل علیه و آله[  فرمود که هیچ کس نیست که 
ـ هر کسی که بر ده  بر ده نفر یا بیشتر ریاست و امارت داشته باشدـ 
نفر، نه حاال بر هشتاد میلیون نفر امارت و ریاست داشته باشد؛  ــ 
»ااِّل جی َء بِِه یَوَم القیاَمِة َمغلولًَة یَُدُه اِلى ُعُنِقه «، ]مگر اینکه[ این آدِم 
رئیس را که این قدر در دنیا محترم است و رئیس است و مدیر است، 
 چنین آدمی را در روز قیامت وقتی که می آورند، دست او را به گردنش 
بسته اند؛ یعنی دست بسته او را وارد محشر میکنند، آن هم به این 
شکل که دستش به گردنش بسته است. نْفس این مسئولّیت و آمریّت 

و ریاست، یک تبعاتی دارد که ایجاب میکند این را.
در آن حوزه  مأموریت که ما آنجا رئیسیم، مدیریم، یک کاره ای 
هستیم، بعضی از کارها انجام میگیرد که ما می توانستیم مانع آن 
بشویم و نشدیم؛ حاال یا غفلت کردیم ]وارد[ نشدیم، یا از روی تنبلی 
وارد نشدیم؛  این کار خالف، زیر نظر ما و در پُست نگهبانی ما انجام 
ـ یا بعضی از کارها باید انجام  ـ پُست نگهبانی ما است دیگرـ  گرفتـ 
میگرفت در حوزه ی مأموریّت ما که انجام نگرفت؛ یا به خاطر اینکه ما 
نفهمیدیم، دّقت نکردیم، تعقیب نکردیم، مشورت نکردیم، پرس و جو 
نکردیم و ندانستیم، یا نه، دانستیم، تنبلی کردیم، امروز و فردا کردیم، 

]گفتیم[ حاال ان شاءاهلّل بعداً، فردا، و ضایع شد، فوت شد. اگر ماها عقل 
داشته باشیم، باید دنبال ریاست ندویم؛ واقعاً این جوری است. باید 
دنبال ریاست نرویم؛ ریاست این تبعات را دارد. بعضی میدوند دنبال 
ریاست، نمیفهمند که نْفس این آمریّت و ریاست، این خطرات را دارد 
که روز قیامت وقتی او را بیاورند، مغلوالً )۲( می آورند؛ این چیز خیلی 

مهّمی است. مغلوالً می آورند او را در پای محاسبه ی الهی.
َفاِن کاَن ُمحِسناً ُفکَّ َعنه

اگر چنانچه او آدم خوبی بود، درستکار بود، در آنچه انجام گرفته بود 

تقصیری و گناهی متوّجه او نبود، اینجا رها میکنند او را. باالخره شارع 
مقّدس و پروردگار عالم موازینی دارد؛ یک جاهایی ممکن است که 
ـ گاهی  انسان َمعفّو باشد به دلیلی؛ قصورش قصورِ عن تقصیٍر نباشدـ 
ما قاصریم، جاهلیم اّما جهلمان عن تقصیٍر است، گاهی نه، واقعاً تالش 
خودمان را کرده ایم، زحمتمان را کشیده ایم، آخرش این ]نتیجه[ 
ـ این ]قصور[، اینجا مورد عفو الهی است. پس اگر »محسن«  درآمدهـ 

باشد این آمر و این رئیس، ُفکَّ َعنه.
َو اِن کاَن ُمسیئاً زیَد ِغاّلً اِلى ِغلِّه

اّما اگر نه، انسان نیکوکاری نبوده است در دنیا، خودش هم آدم 
بدکار و بدعملی بوده است ــ هرجور بدعملی ای که فرض کنید ــ 
اینجا آن گرفتاری و آن غل و زنجیری که به او بسته شده است، 

افزایش پیدا میکند.
اینها را باید ما بفهمیم؛ اینها را باید بفهمیم. دنبال کرسی های 
ـ چه ریاست اجرائی، چه ریاست تقنینی؛ می بینید  ریاست ]بودن[ـ 
برای نمایندگی مجلس بعضی خودشان را میُکشند، اگر چنانچه راه 
پیدا نکنند به هر دلیلی یا مثالً فرض کنید صالحّیتش را تأیید نکنند 
یا رأی نیاورد و غیره، خودش را به آب و آتش و در و دیوار میزند که 
ـ عقل نیست، تدبیر نیست. مالحظه کردید؟ اگر چنانچه  چرا نشدـ 
این ریاست، مایه ی یک چنین دغدغه ای است، خب انسان رها کند؛ 
مگر اینکه واقعاً متوّجه انسان بشود و واجب باشد برای انسان؛ آن ]جا[ 

بله ]الزم است[.

بنده دوره ی دّوم ریاست جمهوری، قطعاً عازم )3( بودم به اینکه 
نامزد ریاست جمهوری نشوم ــ حاال دوره ی اّول که تحمیل شد بر 
ـ دوره ی دّوم دیگر یقیناً گفتم من قطعاً نامزد نمیشوم؛ امام  ما، هیچـ 
ـ هر دو را گفتند  به من فرمودند بر تو واجب عینی و تعیینی استـ 
ــ گفتند: هم واجب عینی است، هم واجب تعیینی است؛ خب بنده 
هم بر خالف میل خودم قبول کردم و رفتم. درست این است که اگر 
چنانچه تکلیفی وجود ندارد، واجب بر انسان نیست، انسان نرود به 
سراغش و دنبال نکند آن را. بله، اگر چنانچه ناچار شد، ناگزیر شد، 
به گردن انسان گذاشته شد، آنجا »ُخذها بُِقوَّة«؛ )۴( بایستی با قّوت 

انسان دنبال بکند. )صفحه ی ۲۶۴(
)ص(  اکرم  »پیامبر  دهم، ص ۲۴۶؛  مجلس  طوسی،  امالی   )۱
میفرماید: هیچ کس نیست که بر ده نفر یا بیشتر،   ریاست و امارت 
داشته باشد مگر اینکه او را روز قیامت در حالی می آورند که دستش 
به گردنش بسته است؛ پس اگر چنانچه آدم درستکاری بود و تقصیری 
متوّجه او نبود، او را رها میکنند و اگر چنانچه بدکار و گناهکار بود، غل 

و زنجیرش افزایش پیدا میکند.«
۲( دست بسته

3(کسی که اراده ی قطعی به انجام کاری کند
۴( سوره  ى اعراف، بخشى از آیه ى ۱۴۵؛ »... آن را به جد و جهد 

بگیر ...«

در مراسم رونمایی از ۱۰ دستاورد فناورانه جهاد دانشگاهی صورت گرفت

افشاگری جهانگیری بر علیه دستگاههای موازی دولت
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: نیروهای جهاد دانشگاهی، روحیه ما 

نمی توانیم را شکست دادند.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری صبح امروز )سه شنبه( - ۲۷ آذر ماه - طی 
سخنانی در مراسم رونمایی از ۱0 دستاورد فناورانه جهاد دانشگاهی که در دانشگاه علم 
و فرهنگ برگزار شد، با بیان اینکه دانش، اصل اقتدار هر کشوری است و کشورهایی 
که همچون ایران، سابقه تاریخی و تمدنی دارند، باید به این موضوع توجه کنند، گفت: 
هیچ مسیری سریع تر از توسعه علمی، ما را به هدف نمی رساند؛ بنابراین باید ملزومات 

توسعه کامل از جمله نظری و عملی را در کشور فراهم کنیم.
وی با اشاره به اینکه کشور باید به سمت توسعه علمی و پایدار برود، تاکید کرد: 
باید اراده ای شکل بگیرد و این اراده در همه دستگاه های دولتی و خصوصی محقق 
شود که با سرعت به سمت توسعه کشور از مسیر توسعه علمی برویم و نظام یکپارچه 
آموزش و پرورش در کشور را باید به وجود بیاوریم تا با یکپارچگی، هر بخش، بخش 

دیگری را تکمیل کند.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: نقش فناوری در توسعه کشورها از جمله ایران 
در دهه های گذشته پررنگ تر شده و می تواند تحول اساسی در روند توسعه کشور 
به وجود بیاورد که یکی از مسائل مربوط به توسعه که در این روند تغییر کرده، منابع 

انسانی است.
جهانگیری جهت گیری اصلی در زمینه توسعه کشور را استفاده از فناوری دانست 
و گفت: از صدر نظام تا بخش های دیگر چنین جهت گیری باید شکل بگیرد که 
خوشبختانه این اتفاق افتاده است و در تمام دستگاه ها، حتی بدنه شرکت ها چه 

خصوصی و دولتی به این جهت گیری رسیده ایم.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: باید تالش کنیم که مبانی توسعه را به خوبی در 
کشور ایجاد کنیم. یک زمان، منابع طبیعی مهمترین عامل پیشرفت بود، اما امروز 
منابع انسانی با کیفیت و متخصص موجب پیشرفت کشورها می شود و دانش نیروهای 
متخصص نقش مهم تری از ابزارهای پیچیده صنعتی دارند، به طوری که مدیریت 
دانش نیروهای انسانی از سایر اشکال مدیریت، اهمیت بیشتری دارد و مسیر توسعه 

کشور را هموار می کند.
وی تاکید کرد: باید از مسیر توسعه علمی گام های بعدی را برداریم؛ چرا که در این 
شرایط سخت و تحریمی تنها می توان با توسعه علمی در توسعه کشور تاثیر گذاشت 
و نهادهایی که نقش آنها فرصت سازی است و ایجاد ظرفیت کرده اند در این شرایط 
سخت، بیشتر می توانند نقش آفرین باشند که جهاد دانشگاهی همواره یکی از این 

نهادها بوده است.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه نیروهای جوان جهاد دانشگاهی در دوره 
جنگ، سازندگی و بعد از آن نقش مهمی ایفا کرده اند و فرصت هایی را برای کشور 
ساخته اند، اظهار کرد: دوران جنگ، یکی از دوران های شکوفایی استعدادهای این 
کشور بوده است. دوران سختی که جزء دوره های استثنایی کشور به حساب می آید 
که طی آن در هر بخشی از کشور، نیروهای تحصیلکرده و باانگیزه توانستند موانع 
را برطرف کنند و جهاد دانشگاهی هم در این بخش ها و در  طی ۴0 سال گذشته 

توانسته است به خوبی بدرخشد.

جهانگیری با بیان اینکه در دوره ای قرار داریم که بخش های اقتصادی کشور مورد 
تهاجم دشمن است، گفت: ما نمی توانیم به راحتی به مردم بگوییم که وارد جنگ 
شده ایم. بمباران نشده ولی آمریکایی ها اسم همین وضعیت را، جنگ اقتصادی علیه 
ایران می دانند و مراکز حساس اقتصادی ایران را هدف گیری کرده اند تا مردم با تنگنا 

روبرو شوند.
وی افزود: صنعت نفت و گاز که اصلی ترین منبع درآمد کشور محسوب می 
شود، نیاز به نگهداری قطعات دارد که این کار می تواند در حوزه دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی دنبال شود. همچنین از صنعت خودروسازی هم هدف دشمن قرار گرفته و 
صادرات قطعات ممنوع است؛ به طوری که اگر بخش زیادی از یک خودرو را در کشور 
تولید کنیم و تنها ۱0 درصد از ملزومات آن به موقع وارد کشور نشود، نمی توانیم به 

خاطر همین ۱0 درصد خودرو را در اختیار مشتری قرار دهیم.
جهانگیری با تشریح وضعیت فعلی صنعت فوالد اظهار کرد: در حال حاضر یک یا دو 
ماده ای هست که اگر در اختیار این صنعت نباشد، صنعت فوالد را با مشکل روبرو می 
کند. همچنین پتروشیمی از دیگر صنایع حساس ما محسوب می شود که آمریکایی 

ها روی این صنعت هم دست گذاشته اند.
ایران شکل گرفته، یک  توانمندی که در  تاکید کرد:  معاون اول رئیس جمهور 
توانمندی بزرگ است و ایران امروز در نقطه ای نیست که نتواند برنامه ریزی و مدیریت 
کند. ما امروز کشوری هستیم که متخصصان مان قادرند کشور را از پیچ های سخت 
عبور دهند و من اطمینان می دهم که صنعت کشور به هیچ عنوان در شرایط تحریم 

به مشکل بر نمی خورد.
به گزارش ایسنا، جهانگیری با بیان اینکه اگر خودروسازی با مشکلی روبرو شود، 
قطعه سازان نیز با مشکل روبرو خواهند شد و دهها یا ۱00 هزار نیروی انسانی، کار 
خود را از دست خواهند داد که این نقشه دشمن است، گفت: برخالف تمام هدف 
گذاری های دشمنان، توانمندی بزرگی در ایران شکل گرفته است و امروز آمریکایی 
ها به همین دلیل گرفتار شده اند و به دنبال آن هستند تا سخت ترین تحریم هایی را 

که می توانستند علیه ایران وضع کنند.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: اگر خودروسازان سه یا چهار میلیارد دالر نیازی که 
به واردات قطعات دارند را با فعاالن دانشگاهی در میان بگذارند، حتی قطعات پیچیده 
الکترونیکی، با ظرفیت علمی و فنی که در کشور وجود دارد در مقطع کوتاهی قابل 
تامین است و در بخش دانش بنیان نیز باید به بازار داخلی و خارجی با توجه به فرصت 

های به وجود آمده، توجه کنیم.
جهانگیری با بیان اینکه هدف گذاری هایی که در جهاد دانشگاهی در صنایع مختلف 
صورت گرفته نشانگر توجه به اتکا به داخل است، گفت: از وزارتخانه ها و دستگاه های 
اجرایی می خواهیم تا از محصوالت تولید داخلی استفاده کنند و دستگاه های مرتبط 
نیز تالش کنند تا محصوالت دانش بنیان که یکی از اصلی ترین موضوعات صادراتی 

است در بازارهای خارجی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تغییرات نرخ ارز و به ویژه تغییرات شدید ارزی را هیچ کس نمی 
پسندد، تاکید کرد: این امر برای اقتصاد ما مضر است و مهم ترین تالش دولت در ماه 
های گذشته این بود که ناآرامی در اقتصاد را در گام نخست به سرعت به ثبات تبدیل 

کند که امروز هم آثار برگشت آرامش و ثبات را در کشور مشاهده می کنیم.
معاون اول رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بودجه دولت 
به گوشت قربانی تبدیل شده و هر کس مرکز مطالعاتی، دانشگاهی یا کاری دارد از 
بودجه دولتی استفاده می کند، تصریح کرد: برخی با نفوذی که در ریاست جمهوری، 
سازمان برنامه و بودجه یا مجلس در گذشته داشتند، امروز تبدیل به عضوی از بودجه 
کشور شده اند، به طوری که بودجه آنان اگر در ابتدا یک میلیارد بود، بعد به پنج 
میلیارد و در حال حاضر تا ۲0 میلیارد افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که 
قرار نبود آنها از دولت بودجه بگیرند، هرچند اشکالی هم وجود ندارد ولی اقدام آنان 

اراده دولت و نظام نبوده است.
وی افزود: این همه دانشگاه در کشور وجود دارد، قرار نبود فردی دانشگاهی راه 
اندازی کند و بودجه کمکی بگیرد. همچنین بسیاری از این شوراها که در کشور وجود 
دارد، ابتدا محدود بودند، ولی بعضی از آنها امروز دبیرخانه هایی دارند که بودجه های 

شان چند ده میلیاردی است.
جهانگیری ادامه داد: اصالح ساختار یعنی این که این موارد حذف شود، به هرحال 
مسائلی که در شرایط عادی نمی توان انجام داد ولی در شرایط سخت امکان پذیر 
است، اما اگر دولت یکی از آنها را حذف کند سر و صداها بلند خواهد شد و به دولت 

خواهند گفت که کوتاه بیاید.
وی افزود: ده ها دستگاه موازی در کشور درست شده و همه بودجه بگیر دولت 
شده اند اما کشور و بودجه تحمل این همه دستگاه موازی را ندارند. بودجه کشور 
کالن است و فروش نفت نیز کاهش یافته است. در حال حاضر رقم بودجه بیش از 
۴00 هزار میلیارد تومان است که بخش عظیمی از این بودجه به مسیرهایی رفته که 

بازدهی آن محدود است.
معاون اول رئیس جمهوری در پایان گفت: بر اساس دستور رهبر معظم انقالب مقرر 
شد بودجه سال ۹۸ براساس شرایط تحریمی کشور مورد توجه قرار گیرد و بودجه سال 

آینده در مسیر خلق توسعه حرکت کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی با تشریح موارد اصالحی الیحه بودجه 
یارانه های نقدی  سال ۹8 تاکید کرد که رقم 
تغییری  آینده  سال  بودجه  در  بنزین  نرخ  و 

نخواهد کرد.
غالمرضا تاجگردون در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
عمده دیدگاه مقام معظم رهبری و سران قوا این است 
که در شرایط فعلی کشور نباید بودجه عادی ببندیم 
بلکه باید مشخص باشد در دو سال آینده می خواهیم 

چگونه عمل کنیم و چه بودجه ای باید ببندیم.
وی افزود: دولت با این نگاه بودجه را مورد بازنگری 
که  کند  تنظیم  را  راهبردی  است  قرار  و  داد  قرار 
مشخص باشد در دو سال آینده چطور می خواهیم 

بودجه را جلو ببریم. البته اگر مواردی درباره راهبردها 
وجود داشته باشد سران قوا آنها را پیشنهاد می دهند 

اما تغییرات از سوی دولت اعمال خواهد شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره 
اصالحات بودجه ۹۸ خاطرنشان کرد: قاعدتا عددها 
خیلی کاهش پیدا خواهد کرد. دولت مشورتی گرفت 
و خیلی جاها هزینه ها را کاهش دادند. سران قوا هم 
گفتند از هزینه های در اختیار ما کاسته شود تا بقیه 
هم متوجه باشند که نیازمند کاهش هزینه هستیم. 
در واقع انضباط بیشتری در بودجه اعمال خواهد شد.

رویکرد  این  با  شد:  یادآور  همچنین  وی 
اولویت،  تا  می کند  تغییر  قدری  اولویت بندی ها 
نیازهای اصلی مردم باشد و مردم کمتر آسیب ببینند.

درباره  رهبری  کرد:  اضافه  همچنین  تاجگردون 
صندوق توسعه ملی هم گفتند که باید حداقل سهم 
درصد در نظر گرفته شود که این در پیشنهاد اولیه 
دولت حدود ۱0 درصد بود و در اصالحیه قطعا این 

موضوع هم مورد توجه قرار خواهد گرفت.
قاعدتا  بودجه  اینکه الیحه  بیان  با  پایان  وی در 
هفته آینده تقدیم مجلس می شود، تاکید کرد: عدد 
یارانه های نقدی و همچنین نرخ بنزین در بودجه 
سال آینده همانند سال جاری خواهد بود و تغییری 
نخواهد کرد. همچنین درباره حذف یارانه دهک های 
باال مثل سنوات گذشته است که اگر بتوانند آن را 
حذف کنند. البته در شرایط خوب یارانه حذف نشده 

و بعید است در این شرایط هم حذف شود.

تاجگردون موارد اصالحی بودجه ۹8 را تشریح کرد

یارانه و بنزین در سال آینده تغییری نمی کند


