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واکنش کدخدایی به سخنان فائزه هاشمی

رد  اسم  به  واژه ای  نگهبان  در شورای  گفت:  نگهبان  سخنگوی شورای 
صالحیت وجود ندارد و اگر فردی ادعایی می کند، به قانون مراجعه کند.

به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در حاشیه مراسم ترحیم آیت اهلل هاشمی 
شاهرودی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره سالروز ۹ دی اظهار کرد: 
نهم دی روز بصیرت نامگذاری شده و روزی است که مردم با حضور در صحنه از 

جمهوریت نظام دفاع کردند.
وی افزود: فتنه ای را که ایجاد شده بود مردم با حضورشان هم پاسداری از رای 
خود و هم پاسداری از جمهوریت کرده و پاسخ محکمی به دشمنان خارجی دادند 
که هرجایی که تهدیدی برای نظام وجود داشته باشد، مردم پای دفاع از منافع ملی 

و پای دفاع از جمهوریت و اسالمیت نظام ایستاده اند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که وظیفه مسئوالن در قبال 
مردم چیست تصریح کرد: پاسداری صحیح از حقوق مردم که حق الناس است و 

اهتمام جدی به حل مشکالت مخصوصا اقتصادی داشته باشند.
کدخدایی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره مواضع اخیر فائزه هاشمی 
در مورد صالحیت هاشمی در انتخابات سال ۹۲ اظهار کرد: در شورای نگهبان واژه ای 

به اسم رد صالحیت وجود ندارد و اگر فردی ادعایی می کند به قانون مراجعه کند.

سید حسن خمینی :

هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم
یادگار امام با تأکید بر اینکه زیربنای یک جامعه احساس رضایت مردم 
است، گفت: باید قواعد رفتار انسان ها و علل سقوط و ثبوت را به دست 
بیاوریم تا در زندگی رعایت کنیم؛ و الاّ هیچ تضمینی وجود ندارد که ما 
بمانیم و دیگران بروند. اگر قواعد را رعایت نکنید، عرصه را از شما می 

گیرند.
به گزارش ایسنا به نقل از  جماران، حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی 
در مراسم دهمین سالگرد ارتحال آیت اهلل جمی در حسینیه جماران، با اشاره به 
روایتی از پیامبر اکرم)ص( در خصوص ثابت بودن روند زندگی بشر، بر توجه به سّنت 
های تاریخی تأکید و اظهار کرد: باید قواعد رفتار انسان ها و علل سقوط و ثبوت را به 
دست بیاوریم تا در زندگی رعایت کنیم؛ و ااّل هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم 

و دیگران بروند. اگر قواعد را رعایت نکنید، عرصه را از شما می گیرند.
امیرالمؤمنین)ع( در مورد 4 دلیل  فرمایش  قواعد  این  از  ادامه داد: یکی  وی 
فروپاشی حکومت هاست؛ اولین دلیل مورد اشاره ایشان، »تضییع اصول« )ضایع 
کردن اصول اساسی( است. اگر ملتی به سراغ تمّسک به فروع رفتند، از بین خواهند 
رفت. اگر دیدید در جامعه ای به جای اصول جامعه و اّمهات مشکالت و زیر بنای 
روابط اجتماعی، فقط به ظواهر پرداخته می شود به فرموده امیرالمؤمنین)ع( این 
مسیری است که به بداقبالی دولت ها می انجامد؛ البته این بدان معنا نیست که 

اصال به فروع توجه نکنیم.
وی با تأکید بر اینکه زیربنای یک جامعه اخالق و احساس رضایت مردم است، 
گفت: طبق روایتی از پیامبر)ص(، »کسی که بیشتر مدارا را می کند بیشترین عقل را 
دارد«؛ اجتماع بشری بر اساس وفق شکل گرفته است. پاره پاره کردن مداوم جامعه، 
پخش مکّرر کینه، انتشار مرتب نفاق، اینکه افراد در جامعه مجبور شوند شخصیت 
دوگانه داشته باشند و اینکه تک تک ما از صداقت دور شویم از نشان های بداقبالی 
دولت ها است. اگر دیدیم اصول ما از دست رفته و به فروعات می چسبیم زنگ 

خطری است که این جامعه دچار مشکل شده است.
سید حسن خمینی ادامه داد: در زبان ائمه)علیهم السالم(، »ظلم« به عنوان مشکل 
اصلی جوامع عنوان شده است.  احساس رضایت مردم از اصول جامعه است. مردم 
به هر ترتیبی باید احساس رضایت کنند و تحمیل جایی در جامعه نداشته باشد. 
همانگونه که قرآن خطاب به پیامبر)ص( با آن شأن و منزلت می فرماید، »اگر تندخو 

بودی مردم از اطراف تو پراکنده می شدند«.
یادگار امام، »تقدیم االراذل وتاخیر االفاضل«)فرومایگان را مقدم داشتن و  فرزانگان 
را مؤخر قرار دادن( را از دیگر عوامل فروپاشی حکومت ها از نگاه امیرالمومنین)ع( 
خواند و گفت: امیرالمؤمنین)ع( می فرماید اگر دیدید جامعه ای که از داشته های 
خود در حوزه نیروی انسانی و افاضل بهره نمی برد و آنها را عقب می اندازد، از عالئم 

فروپاشی، مشکل دار بودن و بداقبالی است.
وی افزود: یکی از توفیقات دفاع مقدس همین بحث است که در آن مقطع ما اصول 

جامعه را فراموش نکرده و فروع را جایگزین اصول نکرده بودیم.
سید حسن خمینی اظهار داشت: نقش بی بدیل آیت اهلل جمی و توفیقی که در 
آبادان پیدا کرده بودند به همین بر می گردد که در آن لحظات اصل مسأله گم نشده 
بود؛ ایشان جزو کسانی بود که در حوزه مسئولیت خود فضیلت محوری را در نظر 
داشت. وی در فراز پایانی سخنان خود اظهار کرد: باید از روزی ترسید که جایگاه ها 

به هم بریزد و نقش ها دگرگون شود.

آیت اهلل نوری همدانی:

خروج آمریکایی ها از سوریه پیروزی برای جامعه 
اسالمی است

آیت اهلل حسین نوری همدانی از مراجع تقلید گفت: اکنون شاهد اتفاق 
های بسیار خوبی در منطقه مانند خروج آمریکا و همپیانان آنها در سوریه و 

عراق هستیم و این نشانه پیروزی برای جامعه اسالمی است.
به گزارش ایرنا از مرکز خبر حوزه، وی روز شنبه در در دیدار گروهی از دانشجویان 
لبنانی، افزود: اکنون روز به روز شاهد بیداری، تحول و پیشرفت انقالب و نظام 
جمهوری اسالمی در منطقه هستیم. دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا اواخر آذرماه 
امسال گفت که قصد دارد نیروهای این کشور را از سوریه و عراق خارج کند. آمریکا 
دارای 1۹ پایگاه نظامی در منطقه شرق سوریه و نزدیک مرزهای مشترک این کشور 

با عراق است که مهم ترین آنها پایگاه التنف )در جنوب شرق( است.
نیروهای آمریکایی بدون اجازه دولت سوریه در این کشور حضور دارند و دمشق 

بارها خواستار پایان تجاوز نظامی نیروهای آمریکایی در سوریه شده است.
آیت اهلل نوری همدانی در ادامه سخنان خود بر همفکری و همراهی با نخبگان 

کشورهای اسالمی برای رفع مشکالت جامعه اسالمی تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه در لبنان مردم و روحانیان مبارز، متدین، اسالمی، دینی و پیرو 
مبانی دینی و والیت فقیه و انقالبی وجود دارند و این مردم با سایر ملل دیگر فرق 
دارند، گفت: هم اکنون جامعه نیازمند افرادی است که مردم را به دینداری، امر به 
معروف و نهی ازمنکر دعوت کنند و این بیان نورانی قرآن کریم است و همه مسلمانان 

را به این امر خطیر دعوت می کند.
وی با بیان اینکه کسانی که در راه تحصیل علم و دانش گام بردارند، دارای جایگاه 
باالیی در پیشگاه خدای متعال می باشند، اظهار داشت: مهمتر از همه معرفت به 

مبانی دینی و الهی و عمل و پیاده کردن آن درجامعه است.

اخبار
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مطهری: از "نهم دی" به عنوان ابزاری برای ایجاد تفرقه در جامعه استفاده نکنیم
نایب رییس مجلس شورای اسالمی بر ضرورت پرهیز از بهره برداری سیاسی از "نهم دی" برای ایجاد تفرقه در جامعه تاکید کرد. به  گزارش  ایسنا، در یادداشت علی مطهری با عنوان "نهم دی، منادی اتحاد" که در اختیار ایسنا قرار گرفته است، 

آمده است: » نهم دی سال 13۸۸ ، روزی بود که مردم قطع نظر از خطاهای دو طرف انتخابات ریاست جمهوری، برای حفظ اساس انقالب و نظام جمهوری اسالمی به میدان آمدند. از این روز به عنوان ابزاری برای ایجاد تفرقه در جامعه بهره برداری 
سیاسی نکنیم. خصوصا سازمان صدا و سیما با توجه به کارنامه سال های گذشته اش توجه بیشتری به شرایط امروز و ضرورت اتحاد و اتفاق ملت داشته باشد.«

احمد توکلی:

 نماینده سراوان را مجازات کنید

 رئیس دانشگاه دفاع ملی:

دشمنان به دنبال ایجاد نارضایتی اجتماعی هستند

و  شفافیت  بان  دیده  مدیره  هیأت  رئیس  توکلی  احمد 
عدالت با ارسال نامه ای به رئیس و اعضای هیأت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی خواستار مجازات نماینده مردم 
سراوان به دلیل اهانت و هتاکی به کارمند گمرک در حین 

انجام وظیفه شد.
به گزارش ایسنا، متن این نامه به شرح زیر است:

برادران ارجمند، رئیس محترم مجلس و سایر  اعضای محترم 
هیئت رئیسه

سالم علیکم
طبق ماده ۲3 قانون آیین نامه داخلی مجلس، »رئیس مجلس 
و سایر اعضای هیئت رئیسه در مورد انجام وظایف محوله در این 
آیین  نامه در برابر مجلس مسئولیت مشترک دارند.« و  بند 11 
ماده ۲۲ یکی از وظایف هیئت رئیسه را » حفظ شأن و منزلت و 
اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان« مقرر 
می کند. همچنین در قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان 
مصوب 13۹1، ذیل مبحث پنجم قانون آیین نامه داخلی مجلس، 
به عنوان جزئی از آیین نامه آمده است، اجرای صحیح قانون نظارت  

نیز بر عهده شماست.
باسط  محمد  آقای  مجرمانه  و  زشت  رفتار  ماجرای  بی شک 
درازهی، نماینده مردم محترم سراوان با کارمندان و شهروندان 
در تاریخ ۲6 آذرماه، و مهم تر از آن، رفتارهای بعدی وی آسیب 
جدی به شأن و منزلت و اقتدار مجلس وارد کرده است و محتاج 
رسیدگی عادالنه و قاطعانه است که در حیطه وظایف شما قرار 
دارد. غرض از تصدیع یادآوری و مطالبه انجام این تکلیف است. 

ْکَری« ْر إِْن نََفَعِت الذِّ »َفَذکِّ
 در پی پخش فیلم اهانت زشت نماینده سراوان به کارمند 
گمرک و شهروندی دیگر، »دیده بان شفافیت و عدالت« پس از 

بررسی حادثه به نتایج زیر رسید:
خالصه تحلیلی جریان

این نماینده، امتیازطلبانه و طلبکارانه رفتار کرده است و نه تنها 
به کارمند گمرک و شهروند دیگری اهانت کرده؛ بلکه به مردم نیز 
توهین روا داشته است. ولی برخورد کارمند گمرک متضمن اهانت 
نبوده و صرفاً به نحو عملی امتیازطلبی نماینده را رد کرده است. 
واکنش شهروندی که نماینده را پس از فحاشی به بیرون هدایت 
می کند، واکنش غیرتمندانه فردی است که برخورد زشت نماینده 
را در شأن مجلس نمی داند و به زبان عامیانه آن را تقبیح می کند. 
نماینده بعداً مدعی می شود که فیلم با تبانی تهیه و تقطیع شده 
است. هیئت رئیسه ساعاتی از جلسه روز بعد را غیررسمی می کند 
تا موضوع بحث شود. این نماینده و معدودی دیگر سعی می کنند 
مجلس را بر وزیر، رئیس و کارمند گمرک بشورانند. نماینده در یک 
پیام ویدئویی مدعی می شود به دلیل بلوچ بودن و سنی بودن با وی 
چنین برخوردی شده است و بدین ترتیب به تفرقه افکنی قومی و 
مذهبی دست می زند. ازقضا کارمند گمرک از برادران اهل سنت 
شمال کشور است. دکتر دژپسند برابر فشار تعدادی از نمایندگان 

برای عزل رئیس گمرک و کارمندش مقاومت می کند و چندین 
نماینده شامل نماینده سراوان او را تهدید به استیضاح می کنند 
ولی وزیر زیر بار نمی رود. دو سه روزی که می گذرد هر نماینده ای 
که اظهارنظر می کند نماینده سراوان را محکوم یا الاقل مالمت 
می کند یا الاقل او را هم مالمت می کنند و کار را خالف شأن 

نمایندگی می شمرد.
برخی از اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان جانب دارانه 
حرف می زنند و هیئت از رسیدگی طفره می رود. درباره قصد 
مراجعه به گمرک، ادعای نماینده این است که برای حوایج حوزه 
انتخابیه رفتم. ولی ازآنجاکه به گزارش تکذیب نشده رسانه ها، وی 
با خودروی گران قیمت لکسوس که راننده و مالک آن دالل واردات 
خودروی خارجی است به گمرک رفته بود، اتهاماتی در رسانه های 
داخلی و خارجی مطرح که البته ارزیابی صحت آن محتاج کار 

امنیتی است.
دراین باره به چند نکته مهم باید توجه کرد:

الف( رفتار این نماینده از سر پرتوقعی و طلبکاری بوده و 
»رفتار  بارز  مصداق  رکیک  و  زشت  کلمات  ادای  با  فحاشی 
»ب«  بند  در  رفتار  این  که  است  نمایندگی«  شأن  خالف 

ماده )۲( قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، تخلف و مستحق 
مجازات شناخته شده است. خالف شأن بودن در تبصره )1( 
ماده )۲(، رفتاری تعیین شده است که نوعاً نمایندگان آن را 
غیراخالقی  رفتار  بر  تعریف  این  بی شک  بدانند.  شأن  خالف 
نمایندگان  قاطع  اکثریت  نماینده صدق می کند؛ چراکه  این 
به درجات مختلف آن را تقبیح کرده اند. رفتار نماینده مذکور 
مصداق جرم توهین نیز هست که اگر کارمند گمرک شکایت 
کند، کار این نماینده سخت می شود. چون جرم توهین شاکی 
به  موکول  رفتار  وجه  این  به  رسیدگی  می خواهد  خصوصی 

شکایت کارمند مزبور است.
ب( مهم تر از این حادثه، طرز برخورد نماینده با آن است که برای 
پوشاندن زشتی کارش متوسل به دروغ شده و فیلم را دست ساز 

خوانده درحالی که از حیث فنی این ادعا بی اساس است.
ج( این نماینده با رفتارش به آبروی مجلس نیز آسیب جدی 
وارد کرده است و از جهات مختلف سوگند خویش در روز اول 
مجلس را شکسته است. قسمتی از متن اصل شصت و هفتم قانون 

اساسی که نمایندگان آن را می خوانند، چنین است:
» من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد 

می کنم ... ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل 
پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت 

نمایم«
رفتار و موضع گیری های این نماینده نه با تقوی سازگار است و 

نه با امانت داری و نه با عدالت.
د( درستی یا نادرستی این مطلب که نماینده مزبور جهت تمدید 
ضمانت نامه عدم پرداخت حقوق و عوارض وارداتی فرد خاصی، به 
گمرک رفته بود، چنان که گفته شد محتاج تحقیقات اطالعاتی 
برای  ضمانت نامه،  قبول  که  می کنم  یادآوری  است.  قضایی  و 
ترخیص مواد اولیه تولیدی است نه تجارت کاالی ساخته شده. 
تعمیم غیرقانونی از تولید به تجارت، تاکنون هزاران میلیارد تومان 
از درآمد گمرک را از وصول دور ساخته است. متأسفانه برخی 
نمایندگان، برخالف اکثریت پاکدست مجلس، برای استفاده تجار 
وساطت می کنند و با فشار و سوءاستفاده از قدرِت امانتی مردم، به 

داللی و کسب ثروت کثیف می پردازند.
ه( جرمی که از همه تخلفات و جرائم دیگر بسیار مهم تر است 
که  است  مذهبی  و  قومی  مسائل  به  ماجرا  دروغین  زدن  گره 
اقدامی ضد امنیتی، زمینه ساز اختالفات مغایر با وحدت ملی و 
باعث تشویش اذهان عمومی است؛ در کذب بودن ادعا همین 
بس که کارمند وظیفه شناس گمرک از برادران اهل سنت شمال 
است. دستگاه های نظارتی و  قوه قضاییه دراین باره مسئولیت دارند.  
و( فارغ از اتفاقی که در گمرک رخ داد، درباره یکی از مقاالت 
این نماینده شائبه قوی سرقت علمی مطرح است که در این مقام 

از ذکر و توضیح آن صرف نظر می کنیم.
جناب آقای دکتر الریجانی، اعضای محترم هیئت رئیسه !

 هیئت عالی نظارت نمی تواند بر این همه آسیبی که نماینده 
مزبور به آبروی مجلس زده است و کارش به نقض امنیت ملی نیز 
کشیده، چشم ببندد و موظف است با بررسی دقیق، مجازات وی 
را تعیین و به طور شفاف اجرا و اعالم کند و برای امور کیفری به 

مقام قضایی معرفی نماید.
حتماً توجه دارید که بی اعتمادی به مجلس منجر به کاهش 
اعتبار قانون می شود و مردم ساالری و دین، هر دو ضربه می خورند. 
اصالحات را از خودتان آغاز کنید و اگر می خواهید اعتماد مردم به 
مجلس پیش ازاین آسیب نبیند؛ نماینده سراوان را مجازات کنید.

در پایان جا دارد مراتب تشکر »دیده بان شفافیت و عدالت« را از 
کارمند وظیفه شناس گمرک و شهروندی که با زبان عملی به نهی 

از منکر پرداختند ابراز کنم.
امور  محترم  وزیر  دژپسند،  دکتر  آقای  جناب  از  همچنین 
اقتصادی و دارایی تقدیر کنم که در اجرای وظیفه دینی و قانونی 
خویش برای رعایت حق مردم جهت امر به  معروف و نهی از منکر 
نسبت به مسئوالن و مقامات کشور، مذکور در ماده 8 قانون مترقی 
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ایستادگی کرد. و بر 
اساس ماده ۹ همین قانون، از تعرض به مدیر و کارمند خویش 

بازداشت و از آنان حمایت کرد.

رئیس دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی گفت: دشمنان 
برای لطمه زدن به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به دنبال ایجاد نارضایتی 

در جامعه هستند.
سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی روز شنبه در گفت وگو با ایرنا، اظهارداشت: این 
طبیعی است که دشمن از توطئه علیه ایران اسالمی و مبارزه با جمهوری اسالمی و آرمان 

های مقدس انقالب دست نمی کشد.
وی افزود: دشمنان در سال ۹7 برنامه های بسیاری برای مقابله با ما داشتند که موفق 

نبودند و نقشه های آنان به شکست منجر شد.
وزیر پیشین دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: بی تردید برای سال ۹8 هم برنامه 
های متعددی دارند، از این رو ما نیز باید برای رویارویی با توطئه های دشمنان برنامه های 

دقیقی داشته باشیم.
سردار وحیدی با بیان اینکه برنامه های دشمن در تمامی بخش ها امکان بروز دارد، 
عنوان کرد: توطئه های دشمن برای سال آینده از جنس تالش برای ایجاد نارضایتی 

اجتماعی خواهد بود.
وی ادامه داد: دشمنان انقالب به دنبال آن هستند که سرمایه های اجتماعی نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران را کاهش دهند.
به گفته رئیس دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، آنان به منظور 

اجرای برنامه های خود پشت گروه های ضد انقالب سنگر گرفته اند.
سردار وحیدی عنوان کرد: دشمنان انقالب در تالش هستند تا خواسته های منطقی 

برخی از اقشار جامعه را به سمت ایجاد نارضایتی های اجتماعی سوق دهند.

 کاهش بودجه مجلس در الیحه 98
بودجه مجلس شورای اسالمی در لیحه بودجه سال 9۸، 4 هزار میلیارد و 
357 میلیون ریال پیشنهاد شده که در مقایسه با بودجه سال 97، کاهش 

107 میلیارد تومانی داشته است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، الیحه بودجه سال ۹8 کل کشور با منابع بودجه 
اعم از منابع عمومی و منابع اختصاصی افزون بر 4786 هزار میلیارد ریالی، سه شنبه 
گذشته 4دی ماه از سوی دکتر حسن روحانی رییس جمهوری تقدیم مجلس شورای 

اسالمی شد.
حذف هزینه های غیر ضرور، اصالحات مالیاتی، اصالح نظام یارانه ای و قیمت 
گذاری، حمایت از برنامه های اصالح نظام بانکی و مولد سازی و واگذاری دارایی های 

دولت از مهم ترین ویژگی های بودجه سال ۹8 کل کشور است.
دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری درباره ویژگی های الیحه بودجه سال ۹8 کل 
کشور گفت: الیحه بودجه سال آینده کشور در شرایطی تقدیم مجلس می شود که ما 
از اواخر سال گذشته با شرایط فشار و تحریم ظالمانه آمریکا مواجه شدیم اما بی تردید 

آمریکا به اهداف خود نخواهد رسید.
وی افزود: بودجه امسال را در مجموع با 407 هزار میلیارد تومان، دو سقفی کردیم؛ 
در سقف اول 4 هزار و 700 هزار میلیارد تومان و در سقف دوم، دو تا ۲0 هزار میلیارد 

تومان دیگر در صورت کسب منابع جدید که در بودجه آمده است، خواهد بود.
رئیس جمهوری گفت: در هفته های اخیر بودجه را اصالح کردیم و در بودجه ای که 
برای 15 آذر آماده کرده بودیم با دستوراتی که مقام معظم رهبری دادند، اصالحاتی 
انجام دادیم و بودجه ای که امروز تقدیم می شود بودجه ای است که با این اصالحات 
انجام گرفته است و بودجه عمرانی هم در سال آینده 6۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

روحانی ادامه داد: امیدوارم با تالش نمایندگان محترم بتوانیم بودجه را در بهمن ماه 
برای تدوین آیین نامه ها در اسفند و همچنین اجرای آن برای سال آینده از مجلس 

دریافت کنیم.
نوبخت: هنر ما درست مصرف کردن منابع مالی کشور در بودجه است

همچنین محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، سال ۹8 را سالی ویژه 
دانست و گفت: سال 13۹8، سال ویژه ای است که باید در شرایطی که به گفته 
آمریکایی ها بی رحمانه ترین تحریم ها علیه ایران وضع شده است، کشور را اداره کنیم.

وی با تاکید بر اینکه نباید بودجه کشور را صرف امور واهی کرد، افزود: تحریم بر 
منابع، مصارف و اهداف بودجه سایه می افکند، بنابراین هنر ما این است که با استفاده 
از تجربه های گذشته و امکاناتی که تجهیز کردیم، بتوانیم شرایط تحریم را دور بزنیم.

وی تصریح کرد: بدون تردید سایه تحریم های ظالمانه آمریکا بر سر اقتصاد ایران بر 
کسی پوشیده نیست که در این راستا، رئیس سازمان برنامه بودجه تاکید می کند: هنر 

ما باید درست مصرف کردن منابع مالی کشور باشد.

وی با بیان این که »برای تحقق این امر الزم است تا نیازهای کشور به صورت دقیق 
شناسایی و اولویت بندی شود، گفت: ما در دوران تحریم های ظالمانه آمریکا، نیازمند 
تامین معیشت مردم، جلوگیری از افزایش فشارهای اقتصادی، حفظ مشاغل موجود و 

ایجاد فرصت های شغلی جدید برای نیروهای جوان و جویای کار هستیم.«
ساختار بودجه متناسب با چالش های کشور تنظیم شود

همچنین »علی الریجانی« رئیس مجلس شورای اسالمی در مورد ویژگی های 
الیحه بودجه سال ۹8 کل کشور گفت: ساختار بودجه باید متناسب با چالش هایی 
که در کشور وجود دارد، باشد و در این زمینه بررسی نقشه راه بودجه سال های ۹8 

و ۹۹ آغاز شد.
وی با بیان این که بودجه سال آینده باید دو هفته پیش به مجلس ارائه می شد، 
افزود: رهبر معظم انقالب تدابیری داشتند که این بودجه باید متناسب با شرایط 
تحریمی مورد بازبینی قرار گیرد لذا جلساتی برگزار شد و آقایان بحث کردند و به این 
نتیجه رسیدند که سقف بودجه باید از 430 هزار میلیارد تومان پایین آورده و هزینه 

ها را کاهش دهند.
رئیس مجلس یادآور شد: برخی از مواردی که رهبری تاکید داشتند به ویژه در 
زمینه اشتغال و فضای تولید این بود که بسترهای مناسبی برای این موضوعات فراهم 
شود و البته ایشان یک نکته مهم تری را هم فرمودند که به نظر بنده هم بسیار کلیدی 
است مبنی بر این که باید ساختار بودجه متناسب با چالش هایی که در کشور است، 

تنظیم شود.
الریجانی خاطرنشان کرد: برای این کار باید یک نقشه راه برای بودجه سال ۹8 و 

۹۹ تنظیم شود.
بودجه ریزی عملیاتی مهم ترین نیاز کشور

بودجه ریزی عملیاتی از دیرباز در زمره پیشنهادات اصالحی درکشورهای توسعه 
یافته و درحال توسعه بوده است و در ایران دولت درقالب بند )ز( تبصره)1( قوانین 
بودجه سالهای 1381،138۲و1383 و قوانین برنامه های چهارم و پنجم ملزم به 

عملیاتی کردن بودجه شده بود.
از سویی بودجه باید متناسب با درآمدها باشد؛ یعنی مشخص باشد که درآمدها 
چقدر است تا هزینه ها متناسب با آن طراحی شود. عالوه بر این بودجه باید متوازن 

باشد.یعنی هزینه های جاری و عمرانی را با هم در نظر گرفته شود .
اختصاص 4 هزار میلیارد و 357 میلیون ریال به مجلس در بودجه 9۸ کل 

کشور
بودجه مجلس شورای اسالمی براساس مصوب سال 13۹7 رقمی معادل 5 هزار 
میلیارد و 43۲ میلیون و ۹00 هزار ریال بود که در الیحه پیشنهادی امسال این رقم 

به 4 هزار میلیارد و 357 میلیون ریال کاهش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش، بودجه تمامی بخش های وابسته به مجلس شورای اسالمی 
در متن الیحه بودجه ۹8 اعم از کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی، کنفرانس 
بین المللی حمایت از قدس و مردم فلسطین، دبیرخانه مجالس آسیایی، تنقیح قوانین 

و خبرگزاری خانه ملت کاهش یافته است.
رقم بودجه مجلس نسبت به سال قبل 107 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد

دولت در الیحه پیشنهادی بودجه سال 13۹8، رقم بودجه مجلس شورای اسالمی 
را 107 میلیارد تومان کاهش داده است.

بر این اساس در الیحه بودجه سال ۹8، بودجه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی 
صد هزار میلیون ریال، کنفرانس بین المللی حمایت از قدس و مردم فلسطین پنج 
هزار میلیون ریال، دبیرخانه مجالس آسیایی پنج هزار میلیون ریال، تنقیح قوانین 60 
هزار میلیون ریال، خبرگزاری خانه ملت هفت هزار میلیون ریال پیش بینی شده است.
همچنین در الیحه بودجه سال ۹8 کل کشور، بودجه کتابخانه، موزه و مرکز اسناد 
مجلس شورای اسالمی ۲10 هزار میلیون ریال و مرکز پژوهش های مجلس 68۲ هزار 

و 540 میلیون ریال پیش بینی شده است.

 سهم دیوان محاسبات از لیحه بودجه سال 9۸ کل کشور
در الیحه بودجه سال ۹8 کل کشور برای دیوان محاسبات، بودجه 4 هزار میلیارد و 

۲4۹ میلیون و 865 هزار ریال در نظر گرفته شده است.
حال باید منتظر ماند که آیا رقم پیشنهادی دولت در مجلس تصویب می شود یا در 

کمیسیون تلفیق و یا صحن علنی مجلس دچار تغییراتی می شود.


