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نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه در مجلس تشریح کرد

شیوه جدید نظام بودجهریزی کشور

پزشکیان در نطق میاندستور:

مشکالت کشور با حصر
وخانهنشینیحلنمیشود

نایب رئیس مجلس شـــورای اسالمی،
گفـــت :در حـــال حاضـــر بیـــش از هـــر
موقعـــی کشـــور به وحـــدت نیـــاز دارد
و باید دســـت به دســـت هـــم دهیم تا
برخالف خواسته امریکا و دشمنانی که
نمیخواهند این کشـــور روی پای خود
بایســـتد ،روی پـــای خود بایســـتیم .به
گزارش خانه ملت ،مســـعود پزشکیان
در نطـــق میان دســـتور دیـــروز مجلس
افزود :آنگونه که خداوند دستور داده و
پیامبران را فرستاده و امام حسین(ع)
براساس آن شهید شده است ،مملکت
را طبق عدالـــت اداره میکنیم یا خیر؟
آیـــا مـــا حقـــوق قومیتهـــا را آنگونه
کـــه حـــق آنهـــا اســـت ادا میکنیـــم،
پرداختهای ما در این کشور براساس
عدالت اســـت ،یـــک فـــرد  100میلیون
درآمـــد دارد و یـــک فرد یـــک میلیون
تومان .نماینده تبریـــز گفت :حضرت
علی(ع) در وصیت خـــود میفرمایند
وحدت در بین مســـلمانان از ســـالها
نماز و روزه برتر اســـت؛ در داخل کشور
آیا وحدت داریـــم ،به رئیس جمهوری
گذشته مملکت اجازه صحبت کردن و
بیرون رفتن از خانـــه نمیدهیم؛ ما در
جامعه عقده و گره ناگشوده داریم.
پزشـ ــکیان ادامه داد :حضـ ــرت علی(ع)
در پایـ ــان وصیتنامـ ــه خـ ــود میفرمایند
شـ ــما باید به یکدیگر وصل شـ ــوید ،باید
ببخشید و با یکدیگر همکاری کنید؛ مبادا
که به یکدیگر پشـ ــت کنید و قطع رابطه
کنیـ ــد؛ در پشـ ــت تریبونهـ ــا بـ ــه یکدیگر
دشـ ــنام میدهیم ،یکدیگر و بـ ــزرگان را
تخریب میکنیم و هر روز فریاد میزنیم
که فتنه وجود دارد .نایب رئیس مجلس
تأکید کرد :این گره و عقده درون جامعه
را باید باز کنیم و مشکالت درون جامعه
را باید حذف کرد .با حصر ،خانهنشینی،
دسـ ــتگیر کردن و بر طبـ ــل نفاق کوبیدن
مشکالت مملکت حل نمیشود و برای
اتحـ ــاد مملکت الجـ ــرم باید دسـ ــت به
دست هم دهیم والغیر.

دیگه
چه خبر

نیم نگاه

عکس :خانه ملت

اصـ ــاح نظـ ــام بودجهریزی کشـ ــور؛ این
بحث اصلی جلسـ ــه دیروز مجلس بود.
جایی که رئیس دیوان محاسبات گزارشی
در زمینـ ــه شـ ــاخصهای بودجهریـ ــزی
عملیاتی در بودجه سال  1397کل کشور
ارائـ ــه کـ ــرد و پـ ــس از آن هـ ــم محمدباقر
نوبخت ،رئیس سـ ــازمان برنامه و بودجه
کشور نیز به تشریح دیدگاههای دولت در
این زمینه پرداخت.
ëëرسیدن تراز عملیاتی کشور
به منفی  29درصد
عـ ــادل آذر رئیس دیوان محاسـ ــباتدر
نشسـ ــت علنـ ــی دیـ ــروز مجلـ ــس طـ ــی
ارائـ ــه گزارشـ ــی در زمینـ ــه شـ ــاخصهای
بودجهریـ ــزی عملیاتی در بودجه سـ ــال
 1397کل کشـ ــور گفت :چنین مکانیزمی
از سـ ــال  80در قانون بودجـ ــه مورد تأکید
قـ ــرار گرفـ ــت و پیشبینیها ایـ ــن بود که
دراین نظام تجدید نظر جدی خواهد شد
اما در نهایت در قانون پنج سـ ــاله توسعه
ششـ ــم در بنـ ــد پ مـ ــاده  7بـ ــه صراحت
احکام تغییر نظام بودجه پیاده شد .وی
با ارائه اسـ ــایدهایی توضیح داد :آمارها
نشـ ــان میدهد که همـ ــواره تخصیصها
به نحو بسـ ــیار باالیی و نزدیک عدد  10در
بخش بودجـ ــه هزینهای صـ ــورت گرفته؛
یعنـ ــی دولت تمـ ــام تالش خـ ــود را برای
پرداخـ ــت بودجههای هزین ـ ـهای و جاری
بـ ــه کار میگیـ ــرد و پـ ــس از آن به سـ ــراغ
بودجههـ ــای عمرانی م ـ ـیرود .آذر ادامه
داد :البته آمارها نشـ ــان میدهد که عدد
ریالی بودجـ ــه عمرانی افزایش پیدا کرده
اسـ ــت اما اتفاق عجیبی در این زمینه رخ
داده است ،چرا که طبق آمارها تخصیص
بودجه عمرانی در سـ ــال  25 ،90درصد و
در سـ ــال  13 ،95درصد بود؛ این درحالی
اسـ ــت که تخصیص بودجه هزینهای در
سـ ــال  74 ،90درصـ ــد و در سـ ــال  ،95بـ ــه
 87درصد افزایش پیدا کرده است و این
نشـ ــان میدهد که همه اعتبـ ــارات برای
بودجههای هزینهای و جاری اسـ ــت و در
واقع فعالیت عمرانی را تعطیل کردهایم.

وی گفت :تراز عملیاتی سال  28 ،90هزار
میلیارد تومان و در سال  90این شاخص
به منفی  61هزار میلیارد تومان رسید و در
واقع شاهد رشد منفی  29درصد هستیم.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره
به اینکه هم اکنون برای بازپرداخت اصل
و سـ ــود اوراق مشـ ــارکت به جـ ــای پول از
اوراق استفاده میکنیم ،گفت :متأسفانه
ایـ ــن موضوع توسـ ــط دولت درخواسـ ــت
میشـ ــود و نماینـ ــدگان مجلـ ــس نیز در
بودجـ ــه آن را به تصویب میرسـ ــانند در
صورتـ ــی که این مهم ابداع فردی اسـ ــت
که کارش مبنای درسـ ــتی نداشـ ــته است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور ضمن
انتقـ ــاد از بیانضباطـ ــی در بودجهریزی،
عدم شفافیت و انحرافهای هدفگذاری
شـ ــده ،ادامـ ــه داد :بـ ــه عنـ ــوان مثـ ــال در
سـ ــال 96بیـ ــش از  30درصـ ــد از بودجـ ــه
عمومـ ــی اعتبـ ــارات متفرقه بوده اسـ ــت
که این مهـ ــم از مصادیـ ــق بیانضباطی
در بودجهریزی محسـ ــوب میشـ ــود ،لذا
اگر نظـ ــام بودجهریزی هدفمند باشـ ــد،
چنین بیانضباطیهایی برطرف خواهد
شـ ــد .آذر با اشـ ــاره به اینکـ ــه درآمدهای
اختصاصی یکی از مفسـ ــدههای بودجه
است ،گفت :پرداختهای نامتعارف که
نسـ ــبت به آنها انتقاد صـ ــورت میگیرد؛
برگرفتـ ــه از همیـ ــن درآمدهـ ــا انجـ ــام
میشود ،لذا هر چقدر سهم این بخش در
بودجه بیشـ ــتر باشد نظارت نیز سختتر
میشـ ــود .رئیـ ــس دیوان محاسـ ــبات کل
کشور با اشاره به اینکه باید بودجهریزی بر
مبنای عملکرد صورت گیرد ،خاطرنشان
کرد :بر این اسـ ــاس مکانیزم بودجهریزی
کشور نیاز به اصالح دارد.
ëëاختصاص بودجه دستگاهها
براساس قیمت تمام شده
رئیس سـ ــازمان برنامه و بودجه کشور
نیز در جلسـ ــه دیروز گفت :الیحه بودجه
سـ ــال  ۹۷براسـ ــاس نظام بودجهریزی بر
مبنای عملکرد بوده و بودجه دسـ ــتگاهها
براسـ ــاس قیمـ ــت تمـ ــام شـ ــده بـ ــه آنها

اختصاص مییابد .وی بـ ــا بیان اینکه راه
حل مشـ ــکالت بودجهریزی در کشور این
بوده کـ ــه بودجهریـ ــزی از روش سـ ــنتی و
افزایشـ ــی به روش بودجه ریزی بر مبنای
عملکـ ــرد تغییر یابـ ــد ،افـ ــزود :دولت در
سـ ــال  97بودجه ریزی برمبنای عملکرد
را مبنـ ــای فعالیت خود قـ ــرار داده و اهم
اصالحـ ــات در این الیحه شـ ــامل  6مورد
میشـ ــود .نوبخت با اشـ ــاره به اصالحات
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سال 97
ادامه داد :بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد،
اصالح ردیفهای متفرقه بودجه ،اصالح
جـ ــداول بودجه ،تمرکززدایـ ــی و تفویض
اختیارات بیشتر به استانها ،نظام درآمد
هزینهای اسـ ــتانها و مشـ ــارکت عمومی
خصوصـ ــی در طرحهای تملـ ــک دارایی
سرمایهای از جمله تغییرات اعمال شده
در الیحه بودجه سـ ــال  97اسـ ــت .رئیس
سـ ــازمان برنامه و بودجه ادامه داد :برای
سـ ــال  290 ،1397دسـ ــتگاه و ردیف ملی
داریم که  32درصد دسـ ــتگاههای اصلی
اسـ ــت که بـ ــر مبنـ ــای قیمت تمام شـ ــده
که بـ ــا مدلهـ ــای نرمافـ ــزاری قیمت آن
را احصـ ــا کردهایم ،حسابرسـ ــی میکنیم
که در آینـ ــده به کمیسـ ــیونهای مربوطه
مجلس معرفـ ــی خواهیم کـ ــرد و الباقی
بر اسـ ــاس قیمـ ــت واحد تولید محاسـ ــبه
میشـ ــود .رئیـ ــس سـ ــازمان برنامـ ــه و
بودجه افزود :برهمین اسـ ــاس شفافیت
هزینههای دستگاههای اجرایی را حداکثر
تا  70درصد درآمدهای اختصاصی برای
هزینههای جـ ــاری خواهیم داشـ ــت و در
کنـ ــار آن مدیریت منابع بـ ــا هدف تقویت
مصارف تملـ ــک داراییهای سـ ــرمایهای
حداقـ ــل تـ ــا  30درصـ ــد درآمدهـ ــای
اختصاصی بـ ــرای بودجههـ ــای عمرانی
خواهیم داشـ ــت .رئیس سازمان برنامه و
بودجه در پاسـ ــخ به سؤال رئیس مجلس
درخصوص بودجه بخشهایی که زیرنظر
هیچ وزارتخانهای نیستند؛ مانند موضوع
یارانههـ ــا اظهـ ــار داشـ ــت :از  337ردیف
متفرقه بودجه 224 ،را حذف کردهایم که

ëëالیحه بودجه ســـال  ۹۷براســـاس نظـــام بودجهریزی بر مبنـــای عملکرد بوده و بودجه دســـتگاهها
براساس قیمت تمام شده به آنها اختصاص مییابد
از مقدار باقـ ــی مانده برای بخشهایی که
زیر نظر هیچ وزارتخانهای نیستند استفاده
خواهد شد.
ëëتمایل الریجانی به اصالح نظام
بودجهریزی
علـــی الریجانـــی در نشســـت علنـــی
دیروز مجلـــس پیش از قرائـــت گزارش
دیوان محاســـبات درخصوص تغییرات
نظام بودجهریزی کشـــور گفـــت :یکی از
مسائلی که از دولت میخواستیم ،بودجه
عملیاتی بود کـــه الزم بود مدل جدیدی
درخصـــوص بودجهریـــزی ارائـــه شـــود.
رئیس مجلس بر همین اساس تصریح
کرد :نظـــام بودجهریزی بایـــد به نحوی
باشـــد که متناســـب با عملکـــرد صورت
گیرد لذا در نوبت گذشـــته آقای نوبخت
این وعـــده را داده بود تا در بودجه ســـال
آینده بر همین اساس گام بردارند .وی با
بیان اینکه نظام بودجهریزی اقتضائات
خـــاص خـــود را دارد ،خاطرنشـــان کرد:
بودجهریـــزی و تخصیص بودجه بســـیار
مهم اســـت و این جلســـه در این راســـتا
از اهمیـــت خاصی برخوردار اســـت؛ چرا
که تغییـــر نظام بودجهریـــزی ،تغییرات
اساســـی در شـــرایط کشـــور به لحاظ امور
عمرانی ایجاد میکند.

ëëنظر نمایندگان درباره اصالحات
بودجهریزی
بعد از این هم سـ ــه نفـ ــر از نمایندگان
مجلـ ــس دقایقی فرصت یافتنـ ــد تا نظر
خود را درباره بحث تغییر و اصالح نظام
بودجهریزی کشـ ــور بیان کننـ ــد .اولین نفر
عباسـ ــعلی پوربافرانی ،عضو کمیسـ ــیون
بهداشت بود که اعتقاد داشت« :ارزیابی
عملکـ ــرد بودجه از جمله شـ ــاخصهای
اصلی بودجه ریزی اسـ ــت که کمتر به آن
اهمیـ ــت داده شـ ــده؛این درحالی اسـ ــت
که باید براسـ ــاس ارزیابی عملکرد سـ ــال
گذشـ ــته برای سـ ــال جدید برنامـ ــه ریزی
کرد ».ایـ ــن نماینده مجلـ ــس تأکید کرد:
«درحال حاضر دولت به دنبال آن است
که به هر ترتیبی که شده است؛منابع الزم
را تامیـ ــن کند،درحالی که بایـ ــد به دنبال
شفافسـ ــازی افزایـ ــش کاری و افزایـ ــش
اثربخشـ ــی باشـ ــد کـ ــه متأسـ ــفانه تاکنون
تفاوت افزایش کارایی و افزایش اثربخشی
در بودجه مشـ ــخص نشـ ــده است ».بعد
از وی هم سـ ــید حمایت میـ ــرزاده ،عضو
کمیسـ ــیون آموزش و تحقیقات مجلس
بـ ــر لزوم بازنگـ ــری در برخـ ــی ردیفهای
ملی که به صورت مادام العمر به برخی
دسـ ــتگاهها و اسـ ــتانها اختصاص یافته،

تأکیـ ــد کـ ــرد .وی بـ ــا بیان اینکه شـ ــاخص
توزیع بین دستگاهها و استانها مشخص
نیسـ ــت ،ادامه داد :تا چه زمانی اعتبارات
بیـ ــن دسـ ــتگاهها و اسـ ــتانها براسـ ــاس
البیگری و سـ ــلیقهای توزیع میشـ ــود لذا
عملکرد باید براساس برنامه باشد نه هر
عملکردی و بودجه براساس برنامه ششم
توسعه تدوین شـ ــود .آخرین نمایندهای
هم که فرصت صحبت کـ ــردن پیدا کرد،
غالمرضـ ــا کاتـ ــب ،عضـ ــو هیأت رئیسـ ــه
مجلس بود .وی درباره نظام بودجهریزی
بر مبنای عملکرد در سال  1397گفت :ما
در آینـ ــده با بزرگتریـ ــن بحرانی که مواجه
هسـ ــتیم بحران هزینههای جاری کشـ ــور
اسـ ــت که در سـ ــال جاری نزدیک به 340
هـ ــزار میلیارد تومـ ــان هزینههـ ــای جاری
کشـ ــور بوده و اگر همین رونـ ــد ادامه یابد
نمیتوانیم پاسخگو باشیم .عضو هیأت
رئیسـ ــه مجلـ ــس با بیـ ــان اینکه سـ ــازمان
برنامـ ــه و بودجه باید اهـ ــداف کمی برای
دسـ ــتگاهها تدویـ ــن کنـ ــد ،تصریـ ــح کرد:
دسـ ــتگاهها باید بدانند که میخواهند به
چه اعداد و ارقامی دست یابند و استقرار
روش هزینهها و برآورد قیمتهای تمام
شـ ــده از جمله اهدافی بوده که سـ ــازمان
برنامه باید آن را اجرا کند.

در حکمی از سوی روحانی صورت گرفت

سخنگوی وزارت امور خارجه:

عربستان در اجماعسازی علیه ایران ناکام است

سـ ــخنگوی وزارت امـ ــور خارجـ ــه کشـ ــورمان روز گذشـ ــته در
نشسـ ــت خبری به پرس ـ ـشهای خبرنگاران دربـ ــاره برنامه
سفر وزیران خارجه فرانسه و انگلیس به تهران و نیز درباره
آخرین تحوالت منطقه پاسخ داد.
بـ ــه گزارش «ایـ ــران» ،بهرام قاسـ ــمی با اعـ ــام اینکه بر
اساس برنامهریزیهای انجام شده وزیران خارجه فرانسه و
انگلیس تا قبل از پایان سـ ــال میالدی جاری به تهران سـ ــفر
خواهند کرد ،درباره سفر «امانوئل مکرون» رئیسجمهوری
فرانسه به تهران گفت« :تاریخ دقیق این سفر هنوز مشخص
نیست اما احتماالً بعد از انجام سفر وزیر خارجه فرانسه به
ایران انجام خواهد شد».
قاسـ ــمی در عین حـ ــال موضعگیریهـ ــای اخیر رئیس
جمهوری فرانسـ ــه درباره فعالیت موشـ ــکی ایـ ــران را دقیق
ندانسـ ــت و گفت« :ما خواستار این هستیم که آنها با درایت
بیشتری به مسائل منطقه توجه کنند و به این موضوع دقت
کنند که برخـ ــی بدخواهان میخواهند روابط ایـ ــران با اروپا
را تحت تأثیر قرار دهند ».او سـ ــفر آتی مقامهای فرانسـ ــوی
به تهران را در کاهش اختالفـ ــات موجود در برخی زمینهها
مؤثر دانست و افزود« :قطعاً در این سفرها در مورد مسائل
مختلف دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی صحبت خواهد
شد ».او همچنین تأکید کرد« :ما بارها اعالم کردهایم که در
مورد مباحث موشکی و موضوع دفاعی ایران با هیچ کشور و
هیچ فردی گفتوگو نخواهیم داشت».
سـ ــخنگوی وزارت خارجـ ــه همچنیـ ــن با تأکید بـ ــر اینکه
ارتباطی میان سفر «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس
به تهران و اظهارات اخیر او درباره نازنین زاغری-راتکلیف
وجود ندارد ،اظهار داشت« :موضوع خانم زاغری یک بحث
قضایی است .پرونده ایشان در اختیار سیستم قضایی کشور
است .ایشان محکومیتی را دریافت کردهاند و در حال حاضر
در حال طی کردن مراحل آن هستند».
ëëهیچ نوع سالحی را به یمن ارسال نمیکنیم
سـ ــخنگوی وزارت خارجـ ــه در مـ ــورد اظهـ ــارات برخی از
رسـ ــانهها مبنی بر مرتبط دانسـ ــتن ایران به حمله موشکی
انصاراهلل یمن به عربستان و فضاسازیهایی که در این زمینه
علیه ایران صورت گرفت ،با بیان اینکه این فضاسازیها راه
بـ ــه جایی نمیبـ ــرد ،تأکید کرد« :ایـ ــران دخالتی در موضوع
یمن ندارد و ما هیچ نوع سـ ــاحی را به یمن ارسال و صادر
نمیکنیم و اصـ ــاً امکان ارسـ ــال آن وجود نـ ــدارد .ما حتی
نمیتوانیم مواد غذایی به این کشـ ــور صـ ــادر کنیم .به نظر
میرسـ ــد آنچه کـ ــه در یمـ ــن مورد اسـ ــتفاده قـ ــرار میگیرد
سالحهای قبلی اسـ ــت که در پادگانهای یمن وجود دارد و
یمنیها توانستهاند زیر فشارهای بمباران عربستانیها برای
دفاع از خود تا حدی این موش ـ ـکها و تسلیحات را تکامل و
ارتقا دهند».
سـ ــخنگوی وزارت خارجـ ــه کشـ ــورمان همچنیـ ــن با رد
اظهارات ادعایی درباره دخالت ایران در امور داخلی برخی
از کشورهای عربی ،گفت «ما هیچ دخالتی در امور کشورهای
منطقه و عربی نداریم .این سیاسـ ــت اصولی ماسـ ــت و این
ادعاها از سوی برخی از کشورها ناشی از شکستهای پی در
پی آنها در مسائل داخلی و منطقهایشان است .آنها برای
جبران این شکستها و حفظ آبرویشان اقدام به فرافکنی و
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زدن اتهامات نادرسـ ــت به دیگران میکنند .ایران بر اساس
سیاس ـ ـتهای مشـ ــخص منطق ـ ـهای و جهانی خـ ــود عمل
میکند ».قاسـ ــمی با بیان اینکه ما با کشـ ــورهای همسایه و
پیرامونی خود به صورت مرتب در حال رایزنی و تبادل نظر
هستیم و از طریق کانالهای دیپلماتیک از مواضع یکدیگر
آگاه میشویم ،در واکنش به درخواست عربستان سعودی
از اتحادیـ ــه عرب مبنی بر تشـ ــکیل جلسـ ــه فوقالعـ ــاده در
قاهره در ارتباط با موضوع ایران ،گفت« :عربستان به علت
شکس ـ ـتهای پی در پی تالش میکند که اقدام به فرافکنی
کند و یک اجماعسـ ــازی علیه ایـ ــران رقم بزند ولی تحوالت
یک سال گذشته در منطقه نشـ ــان میدهد که عربستان در
این زمینه موفق نبوده و به آنچه که مدنظرش بوده دسـ ــت
پیدا نکرده است».
ëëامیدواریم لبنان به شـــرایط قبل از اســـتعفای حریری
بازگردد
وضعیت حریری در عربسـ ــتان و اظهارات او علیه ایران
چه در متن اسـ ــتعفایی که خواند و چه در مصاحبه شـ ــبکه
المسـ ــتقبل بـ ــا او از جمله دیگر مسـ ــائلی بود کـ ــه موضوع
سـ ــؤال خبرنگاران قرار گرفت .سخنگوی وزارت امور خارجه
س جمهوری لبنان
کشورمان در این مورد با بیان اینکه «رئی 
از شـ ــبکههای لبنان خواسـ ــت تا این مصاحبه پخش نشود،
زیرا مطمئن نبودند که آقای حریری وضعیتش در عربستان
چگونه است و تحت چه شرایطی قرار است صحبت کند»،
گفـ ــت« :من در مورد مباحث ضدایرانی که توسـ ــط ایشـ ــان
مطرح شده اظهارنظری نمیکنم و این موضوع را به روزهای
آینـ ــده واگذار میکنـ ــم .ایـ ــران ارتباطات خوبی بـ ــا احزاب،
گروهها،دولت لبنان و خود آقای سعدالحریری داشته و روز
قبل استعفا ،آقای حریری و آقای والیتی با یکدیگر مالقات
مثبت و صمیمی داشتند و در مورد همکاریهای دوجانبه،
منطقهای و بینالمللی گفتوگو کردهاند».
قاسمی در ادامه اظهار داشت« :ما همواره تأکید کردهایم
کـ ــه در امور داخلـ ــی دیگـ ــران دخالت نمیکنیـ ــم بلکه به
دوستان لبنانی خود توصیه میکنیم که مسائل داخلی خود
را به بهترین نحو ممکن حل کنند و امیدواریم که شرایط در
لبنان به سـ ــمت پیچیدهتر شدن و افزایش اختالفات نرود و
این کشـ ــور به شرایط قبل از اسـ ــتعفا برگردد و روند قبلی که
مدتی بود در لبنان آغاز شده بود ادامه پیدا کند .ما عالقهمند
نیسـ ــتیم که کشـ ــورهای پیرامونیمان دچار تنش شوند ».او
همچنین با بیان اینکه استعفای حریری یک امر غیرمترقبه،
ناگهانی و مشکوک تلقی میشود ،گفت« :امیدواریم با توجه
به سـ ــخنانی که حریری در مصاحبه خود مطرح کرد هر چه
زودتر به لبنان برگردد».

انتصابحمیدابوطالبی
در جایگاه مشاور رئیس جمهوری

حجتاالســـام حســـن روحانی رئیس جمهوری در حکمی حمید ابوطالبی را
بهعنوان مشـــاور رئیس جمهوری منصوب کـــرد .ابوطالبی پیش از این معاون
سیاسی دفتر رئیس جمهوری بوده است .به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست
جمهوری ،در حکم روحانی برای ابوطالبی آمده اســـت :نظر به مراتب تعهد،
توان علمی و ســـوابق ارزنده جنابعالی ،به موجب این حکم بهعنوان «مشاور
رئیس جمهور» منصوب میشـــوید .توفیق شـــما را در انجام وظایف محوله با
رعایت اصول قانونمداری ،اعتدالگرایی و منشـــور اخالقی دولت تدبیر و امید
در خدمت به اسالم و ملت شریف ایران از خداوند بزرگ مسألت مینمایم.

با حکم رئیس دفتر رئیس جمهوری

مجیدتختروانچی
<معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری> شد

محمـــود واعظی ،رئیس دفتر رئیس جمهوری در حکمی مجید تخت روانچی
را به ســـمت «معاون سیاســـی دفتر رئیـــس جمهوری» منصـــوب کرد .تخت
روانچـــی پیش از این معاون اروپـــا و امریکای وزیر امور خارجه بوده اســـت .به
گزارش پایگاه اطالعرســـانی ریاســـت جمهوری ،در حکم محمـــود واعظی به
تخت روانچی آمده اســـت :نظر به مراتب تعهـــد ،تجارب ارزنده و تواناییهای
تخصصـــی جناب عالی ،به موجب این حکم به ســـمت معاون سیاســـی دفتر
رئیس جمهوری منصوب میشوید .انتظار دارد با افزایش بهر ه وری مجموعه
و تعامل هدفمند با دســـتگاههای ذیربط نســـبت به ارائه بهنگام گزارشهای
تحلیلی از موضوعات سیاسی ،اجتماعی و امنیتی اقدام کنید.

3

واکنشهای منفی عربی به رویکرد
جنگطلبانهریاضعلیهایران

مقامهای پیشین و کنونی برخی کشورهای عربی نسبت
به رویکرد جنگطلبانه ریاض علیه ایران واکنش نشان
دادنـــد« .کامـــل ابوجابر» وزیـــر خارجه پیشـــین اردن
در گفتوگو با اســـپوتنیک ضمن بیان اینکه جنگ عربســـتان با ایران برای ما
منافعی نخواهد داشـــت ،گفت :اگر عربستان با ایران وارد جنگ خونین شود،
این جنگ به نفـــع اردن و مصر نخواهد بود ،زیرا فاجعهای برای تمام منطقه
خواهد بود ».به گزارش ایسنا« ،محمد بن عبدالرحمان الثانی» ،وزیر خارجه
قطر نیز با تأکید بر اینکه «ایران همســـایه کشـــورهای خلیج (فارس) است و با
آن منافع مشـــترک داریم» ،در گفتوگو با شـــبکه تیآرتی ترکیه گفت« :تنش
میان ایران و عربستان میتواند بحران جدیدی را به وجود آورد که منطقه توان
تحمل آنرا ندارد .بحران با ایران را باید از طریق گفتوگو حل کرد».
این اظهارات در حالی است که گفته میشود سامح شکری ،وزیر خارجه مصر
نیز روز یکشـــنبه به منظور کاهش تنش میان ایران و عربستان سفری سه روزه
به عمان ،اردن ،عربســـتان ،کویت ،امـــارات و بحرین را آغاز کرد و قرار اســـت
پیامهایی از طرف عبدالفتاح سیسی ،رئیسجمهوری مصر به سران کشورهای
عربـــی تحویل دهد .در آخریـــن تحوالت منطقه مربوط به ایران و عربســـتان،
انصاراهلل یمن فرودگاه ملک خالد ریاض را مورد هدف موشکی قرار دادند .در
پی این حمله موشکی مقامات سعودی ایران را به دست داشتن در این حمله
متهم کردند که با واکنش شدید مقامات ایرانی مواجه شدند.

تأکید  3کشور اروپایی بر لزوم حفظ برجام

وزیـــر خارجه آلمـــان بر اتفاق نظـــر برلین ،لنـــدن و پاریس درباره
حفـــظ توافق هســـتهای بـــا ایـــران تأکید کـــرد .به گـــزارش فارس،
«زیگمـــار گابریل» پیـــش از نشســـت وزرای اروپایی بـــا بیان اینکه
یکی از مســـائلی که در نشســـت به آن پرداخته میشـــود ،موضوع
برجام اســـت ،گفت«:ما متفقالقول هســـتیم ،مـــا میخواهیم که
توافق هســـتهای با ایران باقی بماند .در غیر این صورت این خطر
وجود دارد که این کشور تسلیحات هستهای بسازد ».گابریل افزود:
«امریکا میکوشـــد آن را زیر ســـوال برد اما اروپا تمایل دارد که این
توافق ادامه داشته باشد».

مشایی به دادسرا احضار شد

اسفندیار رحیم مشایی به شـــعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه
احضار شـــد .به گزارش تســـنیم ،رئیـــس دفتر محمود احمدینـــژاد به اتهام
تبلیـــغ علیه نظام ،تصـــرف غیرقانونی در اموال دولتی ،توهین به مســـئوالن
نظام و نشر اکاذیب به قصد تشـــویش اذهان عمومی به دادسرا احضار شده
است .سایت «دولت بهار» نیز با اعالم این خبر نوشت که رئیس دفتر رئیس
جمهوری سابق ،پنج روز از تاریخ ابالغ مهلت دارد خود را به شعبه بازپرسی
معرفی کند.

خبر

رئیسقوهقضائیه:زمینههایتأمینامنیت
یرافراهممیکنیم
سرمایهگذار 

رئیس قوه قضائیه با اشـــاره به جلســـه اخیر سران سه
قـــوه گفت :بحمداهلل این جلســـات بـــه صورت منظم
برگـــزار میشـــود و هـــدف اصلـــی از ایـــن نشســـتها
هماهنگی هر چه بیشتر و نزدیک شـــدن دیدگاهها برای حل مشکالت مردم
اســـت .به گزارش میزان ،آیتاهلل آملی الریجانی در جلســـه مســـئوالن عالی
قضایی افزود :گرچه بار اجرایی کشور بر دوش دولت و رئیس جمهوری است
اما قطعاً قوه قضائیه و مجلس باید در این مسیر به دولت کمک کنند.
آملی الریجانی با بیان اینکه یکی از محورهای مهم جلســـه اخیر ســـران ســـه
قوه ،تصمیمگیری برای حل مشکل سپردهگذاران مؤسسات مالی بوده است،
گفت :در حال حاضر ما نباید صرفاً بهدنبال مقصر باشـــیم بلکه اصلیترین
هدف هر ســـه قوه این است که مشکل ســـپردهگذاران حل شود یعنی به نحو
مقتضی ،اموال مردم به آنان بازگردد و جبران خسارت صورت گیرد.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه برای کمک به مردم و احقاق حقوقشـــان در کنار
آنان خواهـــد بود ،دومین موضوع مورد بحث در جلســـه ســـران قوا را مقوله
تأمین امنیت اقتصادی عنوان کرد و گفت :بیتردید برای ســـاختن کشـــور به
ســـرمایههای معتنابهی نیاز داریم که خوشبختانه بســـیاری از افراد در داخل
و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور خواستار به کار انداختن سرمایههای
خود در ایران هستند .از دولت خواستهایم که مجرای استفاده از این سرمایهها
را فراهـــم کند .در کنار این موضوع بحث امنیت ســـرمایهگذاری یک مســـأله
بسیار مهم اســـت که قوه قضائیه باید تضمینهای الزم را در این زمینه ارائه
کند.رئیـــس قوه قضائیه افزود :ما متعهد شـــدهایم که در چارچوبی معقول و
به شکلی که برخی افراد سودجو نتوانند از این چارچوبها بهرهبرداری کنند،
زمینههای الزم را برای تأمین امنیت سرمایهگذاریهای واقعی فراهم کنیم.
دولت نیز علیالقاعده باید بسترهای الزم را در این زمینه فراهم کند و در این
مسیر همگی نیازمند کمک و همکاری مجلس برای ایجاد تسهیالت از جهت
قوانین و مقررات هستیم.
آملـــی الریجانـــی از پیگیری ایـــن موضوع توســـط نمایندگانی از هر ســـه قوه
و همچنیـــن تأکیـــد ویژه ســـران قـــوا بر لـــزوم تأمین هـــر چه بیشـــتر «امنیت
سرمایهگذاری» در کشور خبر داد.

