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اقتصادجامعه

اخبار

در جلسهای به ریاست آیت اهلل آملی الریجانی صورت گرفت؛

ادامه بررسی آییننامه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

يكشنبه2مرداد  - 1401شماره1409

در جلسه روزشنبه هیئت عالی نظارت ،اعضا به بررسی و تصویب بندهای دیگری از آییننامه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام پرداختند.به گزارش اقتصاد سرآمد،
هیئت عالی نظارت مجمع به ریاست آیت اهلل آملی الریجانی تشکیل جلسه داد و به بررســی بندهای ۶و ۷و تبصرههای مربوط به آن در آییننامه داخلی این هیئت پرداخت.در
این جلسه ،اعضای هیئت به فرایند ارجاع موضوعات به کمیسیونهای تخصصی و کمیتههای دبیرخانه مجمع پرداختند و مقرر شد برای انجام امور مرتبط به هیئت عالی نظارت
دبیرخانهای زیر نظر دبیر هیئت تشکیل شود.خاطر نشان میشود بررسی بندهای دیگر آییننامه هیئت عالی نظارت به جلسات بعد این هیئت موکول شد .این آییننامه پس از پایان
یافتن بررسی سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه ،در صحن با حضور سران قوا و ســایر اعضای مجمع به بحث گذاشته میشود تا پس از تصویب به محضر مقام معظم رهبری
تقدیم کنند.

یادداشت
برای آنها که هنوز به تعادل مالی نرسیدند
محمد مولوی
نگرانی از آینده ،دیدن ظاهــر زندگی دیگران ،نگاه نا
امیدانه به گذر زمان ،اضطراب از اجرایی نشدن اهداف
و نرسیدن به آزدی شغلی و مالی و ...چیزی نیست که
تنها شما درگیرش باشــید؛ حتی افرادی که احساس
میکنید چنین دلمشغولیهایی ندارند ،دارند!
این موضوع بیشــتر از آنچه که بــه درآمد یا موقعیت
شــغلی ما مربوط باشــد به «رفتار مالی» ارتباط دارد.
به عنوان مثال ،هنگام تعیین هدف« ،رســیدن به فالن
مقدار پول» را معیار قرار میدهیم در صورتی که هدف
اصلی ما «آرامش و موفقیت» اســت .جابجایی چنین
موضوعــی در ذهن ما باعث میشــود از لحظهلحظه
زندگیمان لذت نبریم و حتی موقعیتهای خوبی که
اتفاقا در مسیر موفقیت و آرامش ما هستند را ناآگاهانه
ِ
موفقیت ناشی از پول است
پس بزنیم .برهمین اساس،
که برایمان لذتبخش میباشد.
اگر این مقطع را درک کرده و از «هدفگذاری درست
مالی» عبور کردیم در مرحله بعد نیاز به «تربیت فردی
در ســبک زندگی مالی» داریم؛ اینکه دیدگاه ما برای
موفقیت چه باید باشد و چطور میتوانیم به آن برسیم؟
برای پاسخ به این ســوال ابتدا مینگریم که به «تعادل
مالی» رســیدیم یا از آن نیز عبور کــرده و در «امنیت
مالی» قرار داریم .به زعم نویسنده ،کسی که هزینههای
زندگی اش را تا  ۱۲ماه آینــده میتواند حتی طی یک
بحران (مثال اخراج از کار یا انحالل شــغل شخصی)
تامین کند در مرحله تعادل مالی قرار دارد .دقت کنیم که
اگر هنوز به این مرحله نرسیدیم ،ریسک کردن ممنوع
است! ریسک در هرسطحی نیازمند دو پشتوانه مالی و
روانی میباشد که اگر احساس میکنید موقعیت مالی
شما تثبیت شــده اما هنوز به لحاظ فکری در رویکرد
هزینهای مردد هستید ،به تعادل مالی نخواهید رسید و
در همان مرحله ابتدایی ،اعتبار خود را از دست داده و
بدهی باال میآورید .مرحله قبــل از تعادل مالی یعنی
جایی که شما به هیچ وجه نباید پول از دست بدهید و
نیز«ارزش داراییتان» را باید حفظ کنید .برآیند رفتاری
انسانها نشان میدهد که به لحاظ روانی ،پول از دست
دادن تقریبا دو برابر پول بدست آوردن ،واکنش عاطفی
ایجاد میکند.
تربیت فردی در ســبک زندگی مالی میتواند شما را
به تعادل مالی و پس از آن امنیت مالی برســاند .نکته
دیگری که در تحقق این مســیر مهم هست توجه به
سرابهاســت .به عنوان مثال بارها میشنویم که اگر
شــغل خود را کنار بگذارید حتما موفق خواهید شد!
در صورتی که بســیاری از افراد روحیه کار کارمندی
دارند و اتفاقا اگر در یک اداره مشغول به کار باشند بهتر
پیش رفته و شــادتر خواهند بود .چه بسا با ادامه دادن
همین رویکرد ،هم در محل کار خود موفق شوند هم
در ساعات دیگری مهارت تازه و جذابی کسب کرده
و کار و یک برند خانوادگی راه بیندازند .سراب دیگر،
َجو جامعه اســت که ما را با خود پیش میبرد .مانند
اتفاقی که برای بسیاری از مردم عزیزمان در مواجهه با
سرمایهگذاری در بورس رخ داد .حتی برخی از شغل
اصلی خود خارج شدند تنها به این دلیل که میگفتند
«درآمدمان در بورس بیشتر است» .اینجا «خودکنترلی»
در تصمیمگیری و «نــگاه بلندمدت بــه آینده مالی»
میتواند به ما کمک کند تا تصمیمات لحظهای نگیریم.
حتی همنشــینی با انســانهایی که رفتارشان همواره
هوسآلود بوده که هربار داراییشان را تحت الشعاع
قرار میدهد در مسیر تحقق امنیت مالی برای ما مضر
است.
اگر بدانیم کــه رویکرد شــبکههای اجتماعی ،صرفا
معرفی افراد موفق است ،ذهنمان درگیر این نمیشود
که چرا ما مثل آنها نیستیم .اصل ماجرا آنجاست که
افراد مطرح در دنیا یکی از دهها نفری بودند که موفق
شده و ما داستان آنهایی که شکســت خوردند را نه
میدانیم نه میشــنویم .از ســوی دیگر ،قبل از تعیین
هدف ،خود را بشناســیم که روح و جسم ما در کدام
مسیر آرامتر اســت و چه چیزهایی باعث خستگی یا
بالعکس انگیزه بیشتر در ما میشود .در مسیر اصالح
رفتار مالی خود ،قرار نیســت با کسی رقابت کنیم .ما
با خود در رقابت هســتیم؛ اینکه چطور احساســات
لحظهای و نیز تورم را شکست دهیم و بین «خواسته»
و «نیــاز» در مخارجمان تفاوت قائل شــویم ،اصالح
مصرف انرژی را پیشگیریم (به دلیــل افزایش نرخ
آن در آینده) و همچنین هزینههایمان را اولویتبندی
کنیم.
گاهی دلیل نگرانیهای ما ،پول نیســت اما آنقدر نگاه
ما به خاطــر حرفهای اطرافیان و القای شــبکههای
اجتماعی مورد هجوم قرار گرفته که همه چیز را به آن
ربط میدهیم .کسانی میتوانند به امنیت مالی برسند
و از چنین موقعیتی لذت ببرند کــه قبل از آن درک و
شناخت کافی از «لذت و آرامش» داشته باشند.
*کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

الیحه بودج ه چرا اجرا نمی شود،یک نماینده مجلس به «اقتصاد سرآمد» میگوید:

باوجود نارضایتیمردم ،دولتکاالبرگ الکترونیکی را ارائه نمیدهد؟
اقتصاد جامعه  -مهری نامور -هرچند
در قانون بودجه  ،1401ارائه کاالبرگ
الکترونیکی بــه جهت تامیــن اقالم
اساسی مردم تصویب شــده بود و در همین راستا
پیشبینی شــده بود که اکثر کاالهای اساسی مردم
با ارائه کاالبرگ الکترونیکی تامین شــوند ولی با
گذشت چهار ماه از ســال ،همچنان خبری از این
اتفاق نیست.
محمدتقی نقدعلی ،نماینده خمینیشهر در مجلس
یازدهم در این خصوص به اقتصاد سرآمد گفت:
قانون بودجه  1401در بحث سیســتم حمایتی از
مردم و بــا توجه به اینکه مجلــس ،اختیار حذف
ارز ترجیحی را به دولت داد که به همین ســبب
پیشبینی شده بود که کاالهای اساسی مردم با ارائه
کاالبرگ الکترونیکی تامین شود.
وی افزود :اینکه دولت کاالبــرگ الکترونیکی را
در اختیار مردم قرار دهد آن هم با قیمت شهریور
 ،1400نص صریح قانون بودجه اســت .در اینکه
اصل کار درســت بود و مجلس هم اختیار الزم را
به دولت داد ،جای شکی نیست ،اما کیفیت اجرا،
مناسب نیست و پرداخت سه ماه یارانه نقدی 300
تا  400هزار تومانی به مــردم که احتماالً ادامه هم
داشته باشد ،آفتزا شده است.
عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس تصریح کرد:
امروز بعد از گذشت چهار ماه ،هنوز قانون بودجه
بر زمین مانده اســت و مــا انتقاد جــدی در این
خصوص به دولت داریــم .دولت باید بگوید اگر
قانونی که تصویب شــده خوب است چرا به آن
عمل نمیکند؟ اکنــون کاری که در خصوص نان
در برخی استانها صورت گرفته است به عدالت
بسیار شبیه میباشد و قانون ما مثل همین موضوع
اســت اگر به آن عمل میشــد .یعنی روندی در
موضوع نان در پیش گرفته شد که افزایش قیمت
را شاهد نباشیم تا موج تورمی که نارضایتی مردم
ایجاد شود را نبینیم.
با وجود قانون انتزاع ،هنوز شاهد سامان یافتن
اوضاع نیستیم
نقدعلی در پاسخ به اینکه چرا با وجود نارضایتی

مردم ،همچنان دولت کاالبرگ الکترونیکی را ارائه
نمیدهد؟ گفت :انتقاد جدی ما هم به دولت همین
است .ما حتی نمیدانیم این کار از چه زمانی آغاز
خواهد شد .انتقاد جدی به وزارت جهادکشاورزی
داریم ،چون با وجود قانون انتزاع ،هنوز شــاهد
سامان یافتن اوضاع نیستیم.
وی اظهار داشــت :وقتی آقای ساداتینژاد رییس
کمیسیون کشاورزی بود مرتب فریاد این را داشت
که اگر قانون انتزاع تصویب شــود ،مشــکل حل
میشود ،حال من از ایشان میپرسم که این قانون
تصویب شــد و شــما هم وزیر جهادکشاورزی
هستید ،چرا مشکالت پابرجاست؟ بسما ...مشکل
را حل و رضایت در جامعه ایجاد کنید ،معطل چه
هستید؟
عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس یادآور شد:
ســوال دیگر و جدی ما از دولت این اســت که
به بهانــه آماده نبودن زیرســاختها ،شــرایطی
ایجاد نشود که ســال  1401تمام شود و کاالبرگ

الکترونیکی به مردم ارائه نشــود .از اینرو ،چنین
توجیهاتی ،وهن قانون است .بودجهای که الیحه
آن را خود دولت مینویســد شایســته نیست که
اجرا نشود.
نقدعلی در پاسخ به اینکه احتمال دارد به واسطه
عدمتحقق کاالبرگ الکترونیکی ،مجلس برخورد
جدی با دولت داشته باشد؟ گفت :حتم ًا همینطور
است .انتقاد ما به وزیر جهادکشاورزی در همین
رابطه اســت هرچند که موضــوع کوتاژ جعلی
هم مزید بر علت شــد .واقع ًا جای تاســف دارد
که نهادهای که خریداری نشــده بود را به دامدار
فروختند و امروز دامــداران میگویند ما از نهاده
گذشتیم ،پولمان را بدهید.
وی در پایــان خاطرنشــان کرد :شــرکت صفر
کیلومتری که ابتدای کارش بود ،آمد و ادعا کرد که
من میتوانم  12میلیون تن نهاده وارده کشور کنم،
حرفی که دالل هم جرات نمیکرد مطرح کند .بعد
پول دامدار را جذب کردنــد بدون اینکه نهادهای

وارد شود .بدتر اینکه با بانک مرکزی مکاتبه کردند
که  700میلیون یورو هم به حســاب آن شرکت
واریز کنند که این انحرافات ،مجلس را نسبت به
وزارت جهادکشاورزی حساس کرده است.
از اینرو ،بهروز محبی عضو کمیســیون برنامه و
بودجه مجلس در گفتوگویــی گفته بود :وقتی
یارانه نقدی پرداخت میشــود ،بحــث افزایش
پایه پولی اتفاق میافتد و ممکن اســت نقدینگی
در مســیرهای غیرخرید کاالهای اساسی و نیازها
استفاده شــود .از این جهت از ابتدا که بحث ارز
ترجیحی در دستور کار مجلس قرار گرفت مجلس
معتقد بود که بایــد کاالبــرگ الکترونیکی برای
خرید کاالها آماده شــود تا بتوانیم به این شــکل
استفاده کنیم.
نماینده سبزوار تصریح کرد :باید برای خرید کاال،
مبلغ دقیقی مشخص شود و براساس نیازهای هر
خانواده ،میزان خریدشــان را مشخص کنند .در
اینجا مردم دستشان باز اســت و آزادتر هستند.
یعنی سبد مشخصی تعریف شود و در خرید این
سبد ،افراد آزاد باشند .در این حالت به مردم کارت
الکترونیکی شارژ شده داده میشود نه پول که به
اعتقاد ما ،این روند چارهسازتر است.
محبی اظهار داشت :اکنون باید منتظر اجرایی شدن
ارائه کاالبرگ که مصوبه مجلس اســت ،بمانیم،
چون دولت دقیق ًا مشــخص نکرده چه زمانی این
موضوع ،اجرایی میشــود .دولــت در حال کار
روی زیرساختها است تا تعریف درستی بکند
و مدیریت واحدی ایجاد شــود تــا هر کارتی که
برای خرید کشیده میشــود ،اطالعاتش به مرکز
متصل شود.
وی در پاسخ به اینکه قیمتها باید مطابق با قیمت
شهریور  ۱۴۰۰باشد؟ گفت :اینکه کاالها با قیمت
شهریور  ۱۴۰۰عرضه شود ،به نظر شدنی نیست.
وقتی قیمت کارگر  ۵۷درصــد افزایش پیدا کرده
یعنی قیمت تمام شــده افزایش یافته است .بحث
قیمت شــهریور  ۱۴۰۰به این معنی است که پایه
قیمتها ،تغییرات اساســی نکند و ضرورت دارد
که این موضوع به روزرسانی شود.

برگزیده ها
امیر ایرانی  ،فرمانده نیروی دریایی ارتش

تشریح آخرین وضعیت اصالح قانون انتخابات در مجلس

تشکیلناودستهپهپادبرنیرویدریایی
ارتشباهدفحفظامنیتکشتیرانی

طرحاصالحانتخاباتمجلس
و شوراهای شهر و روستا در دستور کار

فرمانــده نیروی دریایــی ارتش گفت :ناو دســته پهپادبر
نیروی دریایی ارتش برای افزایش تسلط اطالعاتی و حفظ
امنیت کشــتیرانی در خارج از مرزهای آبی کشور تشکیل
شده است.امیر دریادار شــهرام ایرانی در گفتگویی در خصوص نحوه
فعالیت نخستین ناودسته پهپادبر نیروی دریایی راهبردی ارتش که هفته
گذشته رونمایی شد ،گفت :نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به
ویژه نیروهای ارتش در حوزه پهپــادی و ارتقاء آن با اتکا به توانمندی
خود رشد خوبی داشتهاند ،لذا نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری
اسالمی ایران با توجه به توانمندی که در حوزه سکوهای شناوری در
سطح و زیر سطح داشته است از این توانمندی در عرصه دریا استفاده
کرده و یک ناودســتهای را با اســتفاده از گروه خاصی از شــناورها با
توانمندیهای مختلف تشــکیل داد که در واقع یک طرح جدیدی در
ســطح جهان بود.فرمانده نیروی دریایی تصریح کرد :با توجه به اینکه
نیروی دریایی ارتش تقریب ًا تا دو هزار و  ۲۰۰کیلومتر دورتر از مرزهای
آبی کشــور جهت برقراری امنیت کشتیرانی مســتقر هستند ،مراحل
مقدماتی رونمایی از ناودســته پهپادبر با هدف افزایش شعاع عملیاتی
و تسلط اطالعاتی طی یک برنامه عملیاتی انجام شــد.دریادار ایرانی
همچنین درباره راهکارهای مقابله با دزدان دریایی در منطقه خلیج عدن،
دریای سرخ و شمال اقیانوس هند توســط ایران و سایرکشورها اظهار
داشت :کارگروهی متشکل از فرماندهان نیروهای دریایی کشورهای
حاشــیه اقیانوس هند با عنوان آیونز با محوریت اصلی برقراری امنیت
دریا و ایمنی دریانوردی شکل گرفته اســت.وی در ادامه حوزه دیگر
فعالیت آیونز را انجــام اقدامات بشردوســتانه در مواجهه با حوادث
طبیعی در دریاها عنوان کرد و افزود :جمهوری اسالمی ایران در هر دو
کمیته با تمرکز بر بحث امنیت دریایی در محدوده شمال اقیانوس هند،
خلیج عدن و دریای سرخ حضور دارد.فرمانده نیروی دریایی ارتش در
خصوص زمان افتتاح و نحوه فعالیت مرکز امنیت دریایی نیز گفت :مرکز
امنیت بین المللی در بندر چابهار و سواحل مکران به زودی فعالیت خود
را آغاز خواهد کرد.دریادار ایرانی با بیان اینکه مرکز میزبان نمایندگان
آیونز به صورت دایم و موقت خواهد بود ،خاطر نشان کرد :مرکز امنیت
دریایی در چابهار با همه مراکز امنیتی و کشورهای حاشیه اقیانوس هند
و حتی مراکز امنیتی دریایی خارج از این محدوده (اقیانوس هند) مثل
سنگاپور و مالزی ارتباط خواهد داشــت تا یک کمربند امنیتی و ایمنی
دریایی را ایجاد کند.فرمانده نیروی دریایی ارتش درباره تاثیر فعالیت
مرکز امنیت دریایی بر برقراری امنیت دریای عمان و شمال اقیانوس هند
گفت :مقابله با تهدیدات امنیتی از جمله دزدی دریایی و انواع قاچاقها
و تبادل اطالعات بین اعضای گروه برای پیش بینی و مقابله با تهدیدات
پیش رو از جمله محورهای اصلی فعالیت مرکز امنیت دریایی است.

عضو کمیسیون شــوراهای مجلس آخرین وضعیت
اصالح قانــون انتخابات را در مجلس تشــریح کرد.
به گزارش اقتصادســرآمد ،ابوالفضل ابوترابی عضو
کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی آخرین
وضعیت طرح اصالح قانون انتخابات ،گفت :کلیات الیحه جامع
انتخابات از ســوی دولت قبل به مجلس تقدیم و به کمیســیون
شوراها و امور داخلی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد ،اما
پس از بررســی نمایندگان به این نتیجه رسیدند که نمی توان همه
قوانین مربوط بــه انتخابات را در یک قانــون گنجاند .زیرا جنس
انتخابات در کشور از یک جنس نیست و به همین دلیل نمی توانیم
همه آنها را در قالب یک الیحه حل کنیــم.وی افزود :در نهایت با
روی کار آمدن دولت سیزدهم این الیحه از سوی دولت از مجلس
پس گرفته شد تا مورد بررسی مجدد از سوی مسئوالن مربوطه در
دولت قرار گیرد.عضو کمیسیون شــوراهای مجلس با بیان اینکه
احتماال دولت نظراتی دارد که میخواهد در الیحه جامع انتخابات
اعمال کند ،افزود :لذا پس از بازگشــت الیحه به مجلس رسیدگی
به آن در دستورکار کمیسیون شوراها قرار خواهد گرفت.ابوترابی
با تاکید بر اینکه قوانین انتخابات در کشــور باید بهروز و اصالح
شود ،گفت :با توجه به اهمیت موضوع 3 ،طرح از سوی نمایندگان
برای اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری ،مجلس و شوراها
از سوی نمایندگان مطرح و جهت رسیدگی به کمسیون شوراها و
امور داخلی ارجاع شد.وی ادامه داد:طرح اصالح قانون انتخابات
ریاست جمهوری نخستین طرحی بود که در کمیسیون شوراها و
امور داخلی ،مورد واکاوی قرار گرفت و در نهایت مجلس و شورای
نگهبان نیز با آن موافق بودند ،اما مجمع تشخیص مصلحت نظام آن
را رد کرد.نماینده نجفآباد در مجلس افزود :لذا الزم اســت تا در
جلسه مشترک مجلس با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
درباره این طرح بحث و گفتوگو شود تا به یک جمعبندی برسیم.
ابوترابی بیــان کرد :درحال حاضر نیز دو طــرح اصالح انتخابات
مجلس شورای اسالمی و اصالح انتخابات شوراهای شهر و روستا
در دستور کار کمیسیون قرار دارد و تالش داریم به زودی در جلسه
علنی بررسی شود.عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه
رســیدگی به طرح اصالح قانون انتخابات مجلس و شــوراها در
اولویت اعضای کمیسیون است ،گفت :پیش از اینکه به انتخابات
مجلس در دو سال آینده برســیم باید قانون انتخابات مجلس که
ایراداتی دارد را اصالح کنیم و ضروریست با به کارگیری تجربههای
گذشته و آسیبشناسیهای انجام شده تغییراتی در قانون انتخابات
مجلس ایجاد شود.

پیرهادی،نماینده مردم تهران در مجلس

نیازمندشفافیتدرعملکرددستگاهها
وسازمانهاهستیم

مدارس و دانشگاهها در موعد مقرر خود بازگشایی
خواهندشد

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مدارس و دانشــگاهها در موعد مقرر خود
بازگشایی خواهند شد ،گفت :هیچ بهانهای نباید مانع از برگزاری حضوری
کالسهای آموزشی شــود.به گزارش اقتصادسرآمد ،حجت االسالم سید
ابراهیم رئیسی در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا با اشاره شرایط جدید
شیوع بیماری کرونا در کشور ،گفت :همه مردم باید در اماکن عمومی ضمن
استفاده از ماسک به تمام ضوابط بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی توجه
ویژه داشته باشند و خصوص ًا با توجه به نزدیکی ایام محرم این مالحظات
با دقت بیشتر در هیأت و اماکن زیارتی رعایت شود.وی تزریق دوز یادآور
واکسن را نیز مورد تأکید قرار داد و از وزارت بهداشت خواست که به منظور
ارائه خدمات بهتر به شــهروندان ،تأمین واکسن مورد نیاز و افزایش مراکز
واکسیناســیون را در اولویت قرار دهد.رئیس جمهور همچنین با اشاره به
افزایش سفرهای خارجی و نیز ســفرهای زیارتی به عتبات عالیات در ایام
محرم و اربعین حسینی ،انجام تست در مبادی ورودی ،برای جلوگیری از
ورود سویه جدید بیماری به کشور را ضروری برشمرد.رئیسی با قدردانی
از دستاندرکاران طرح شهید سلیمانی در سراسر کشور ،اجرای این طرح
را در حوزههای آموزش ،پیشگیری و غربالگری موفقیتآمیز خواند و لزوم
تأمین اعتبارات الزم در این زمینه و تداوم اجرای آن را مورد تأکید قرار داد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه مدارس و دانشگاهها در
موعد مقرر خود بازگشایی خواهند شــد ،اظهار داشت :همه الزامات برای
بازگشایی به موقع مراکز آموزشی مورد توجه قرار گیرد؛ هیچ بهانهای نباید
مانع از برگزاری حضوری کالسهای آموزشی شود.

تاکید بر شفافسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای
دولتی و رعایت سقف الیحه بودجه در مجلس

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه فوق العاده که به ریاست آیت اهلل
آملی الریجانی و با حضور روســای قوای مقننه و قضاییه ،دبیر و اعضای
مجمع برگزار شد ،به بحث و بررسی درباره ادامه سیاستهای کلی برنامه هفتم
توسعه پرداخت.به گزارش اقتصادسرآمد ،این جلسه به بحث و بررسی در
خصوص موارد دیگری از سیاستهای اصالح ساختار ،ساز و کار و فرایند
بودجه کل کشور اختصاص یافت و مواد دیگری از تصویب اعضا گذشت.
اعضای مجمع موضوع «شفافسازی و ضابطهمند نمودن درآمدها و هزینه
های شرکت نفت و سایر شــرکت های دولتی ،تنظیم رابطه مالی دولت و
شرکت ها و رفع تعارض منافع» را پس از بحث و بررسی تصویب و همچنین
مقرر کردند« :تدوین و تصویب لوایح بودجه در دولت با رعایت سیاست
های کلی و منطبق بر سیاســتهای کلی برنامه هفتم و در اجرای اهداف و
احکام برنامه پنجساله » باشد و «رســیدگی در مجلس با رعایت اهداف و
حفظ ساختار کلی و انسجام بودجه و اجتناب از تغییر سقف الیحه دولت و
ممنوعیت تعیین سهم درصد بودجه ،به جز موارد مصرح در سیاستهای کلی»
انجام پذیرد.در این جلســه که با حضور معاونان سازمان برنامه و بودجه و
بانک مرکزی ،روسای کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس
و رئیس صندوق توسعه ملی برگزار شــد ،اعضای مجمع تصمیم گرفتند
که موضوع «چگونگی تامین مالی هزینههای جــاری دولت و تامین مالی
طرحهای زیرســاختی ملی» با حضور اعضای مجمع و استفاده از نظرات
کارشناسی اقتصاددانان کشــور مجددا ً در کمیسیون مشترک مورد بحث و
بررسی قرار گیرد.خاطر نشان میشود ،بررسیهای سیاستهای کلی مربوط
به صندوق توسعه ملی و مالیات در برنامه هفتم توسعه در دستور کار جلسه
آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

دستور مخبر برای جبران خسارات سیل استهبان
و تشخیص قصورات احتمالی

معاون اول رئیس جمهور در تماس تلفنی با اســتاندار فارس بر ضرورت
پیگیری قاطع و سریع به حادثه سیل شهرستان استهبان تاکید کرد.به گزارش
اقتصادســرآمد ،محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در تماس تلفنی با
استاندار فارس بر ضرورت پیگیری قاطع و سریع به حادثه سیل شهرستان
استهبان تاکید کرد.وی از استاندار فارس خواســت تا با تشکیل کمیتهای
متشکل از مسئوالن مربوطه ضمن بررسی دقیق حادثه و تشخیص قصورات
احتمالی ،خسارات مالی و جانی وارده به مردم در اسرع وقت جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در این تماس تلفنی بر ضرورت بســیج تمامی
امکانات و ظرفیتها جهــت یافتن مفقودین و تســکین آالم داغ دیدگان
تاکید کرد.مخبر همچنین پس از ارائه گزارش محمد هادی ایمانیه از آخرین
وضعیت این حادثه ،از وی خواست تا زمینههای شکل گیری این حادثه با
دقت بررسی و ضمن ارسال گزارش کارشناسی و دقیق ،اقدامات الزم برای
پیشگیری از تکرار چنین حوادثی صورت گیرد.

بن سلمان خواستار دیدار وزیران خارجه ایران و
عربستانشد

نماینده مردم تهــران گفت :مردم از ما ســوال می
کنند که شفافیت چه تاثیری در رفع تبعیض ،رانت
و فســاد دارد؟ برای پاســخگویی به این سواالت
نیازمند شــفافیت در عملکرد قاطبه دســتگاهها و
سازمانها هســتیم.به گزارش اقتصادسرآمد ،محسن پیرهادی
رئیس کارگروه طرح شــفافیت قوای ســهگانه و سایر نهادها
در گفتگو با خبرنگاران از رفع ایرادات شــورای نگهبان به این
طرح در نشستهای کارگروه و تصویب آن در کمیسیون امور
داخلی و شوراها خبر داد و گفت :پس از برگزاری چهار نشست
مشــورتی کارگروه با برخی حقوقدانان و کارشناسان شورای
نگهبان ،متن نهایی کمیســیون برای ارجاع به صحن آماده شده
و در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته است.وی تصریح
کرد :طرح مذکور بعد از جلسات مشــترک و متعدد کارگروه
شفافیت مجلس با حقودانان و کارشناســان شورای نگهبان و
مرکز پژوهشهای مجلس نهایی شده اســت.پیرهادی با بیان
اینکه رفع ایرادات طرح مذکور در جلسات هفته جاری به رأی
نمایندگان گذاشته خواهد شد و بعد از تصویب هر طرح و الیحه
دیگری ،مجدد به شورای نگهبان ارجاع داده میشود ،تاکید کرد:
تالش بر رفع ایرادات و ابهامات وارده با هدف ایجاد شفافیت
در عملکرد قوای سه گانه ،دستگاههای اجرایی و سایر نهادها
بوده ،شفافیت در عملکرد قوای سهگانه یکی از وعدههای اصلی
مجلس یازدهم به مردم است و عموم نمایندگان برای تحقق این
وعده عزم جدی دارند.نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ
به این ســوال که در صورت مخالفت مجدد شورای نگهبان با
برخی بندهای طرح شــفافیت تصمیم مجلس چه خواهد بود،
عنوان کرد :آنچه که در مجلس مصوب میشود بر اساس رأی
اکثریت نمایندگان است در این طرح نیز بنا بر تشخیص قاطبه
مجلس است؛ اما اگر شورای نگهبان باز هم مصوبه نمایندگان را
دارای ایراد بداند ،در ابتدا ایرادات بررسی و اصالح خواهد شد
و اگر نمایندگان بر مصوبه خود پافشاری کنند طرح برای تعیین
تکلیف بر اساس روال قانونی به مجمع تشخیص مصلحت نظام
ارجاع داده میشود.پیرهادی ادامه داد :با توجه به نشستهای
مشورتی کارگروه ،اختالفات نظر شورای نگهبان و مجلس در
طرح شفافیت به حداقل رسیده و بهواقع شورای محترم نگهبان
همکاری مناسبی در فرایند تصویب داشته است که جای تشکر
دارد و امیدواریم که با همراهی بیشتر مجلس و شورای نگهبان
بزودی شاهد شــفافیت در عملکرد همه نهادها و دستگاههای
اجرایی باشیم.

وزیر خارجه عراق اعالم کرد که ولیعهد ســعودی خواستار دیدار وزیران
خارجه ایران و عربستان در بغداد شده است و این نشست بطور علنی برگزار
خواهد شد.به گزارش اقتصادســرآمد ،فواد حسین ،وزیر خارجه عراق در
گفت وگو با شــبکه رووداو گفت که تاکنون پنج دور مذاکرات میان ایران
و عربستان در سطح امنیتی برگزار شــده است و محمد بن سلمان ،ولیعهد
عربستان از ما درخواســت کرده که دیدار وزیران خارجه عربستان و ایران
در بغداد برگزار شــود.وی تاکید کرد :اکنون مشغول هستیم و موعد دیدار
علنی وزیران خارجه ایران و عربســتان در بغداد را مشخص خواهیم کرد.
فوادحسین گفت :نشست هایی که تاکنون محرمانه و در سطح امنیتی بود از
این به بعد با وساطت عراق علنی خواهد شد و وزیران خارجه دو کشور در
بغداد دیدار خواهند کرد.بر اساس این گزارش ،اخیرا حسین امیر عبداللهیان،
وزیر خارجه ایران در مورد پنچ دور گفت و گوهای انجام شده بین ایران و
عربستان در عراق و ادامه این گفتوگوها در آینده گفت :در هفته گذشته
پیامی از وزیر امــور خارجه عراق دریافت کردیم که طرف ســعودی این
آمادگی را دارد که گفت وگوها بین ایران و عربستان از فاز امنیتی وارد فاز
سیاسی و علنی شود.وی با اشاره به آمادگی ایران برای این که گفت وگوها
بین تهران و ریاض وارد فاز سیاسی شــود گفت :امیدواریم این گفت وگو
ها در نهایت منجر به بازگشــت روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان به
حالت عادی شود.

وارد مرحله جدیدی از اقدامات پهپادی شدهایم

معاون طرح و برنامه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران با اشاره به
برنامههای این نیرو در حوزه پهپادی گفت :برنامههای سال جاری ما نشان
دهنده این است که وارد مرحله جدیدی از اقدامات پهپادی اعم از شناسایی،
مراقبت ،رزمی ،انتحاری و فاوا شــدهایم.به گزارش اقتصادســرآمد،امیر
سرتیپ دوم شهرام حســننژاد درباره ابتکارات این نیرو برای آمادهسازی
نزاجا جهت نبردهای آینده اظهار داشت :با مطالعه دقیق و عمیق تحوالت
منطقه ای و جهانی ،نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران براساس
منویات مقام معظم رهبری در ســال  ۱۴۰۱وارد مرحله جدیدی از حوزه
های ساختاری برای نبردهای نوین شده و برنامه های بسیار گسترده ای در
این مسیر پیشبینی کرده و در حال اجراســت.وی افزود :ما در حوزه های
مختلف و متنوع حوزه های پهپاد ،جنگال ،ســایبر ،رزم اطالعاتی و انجام
اقدامات جنگالی توانستهایم برنامه های خوبی تدوین کنیم که حوزه های
مختلف اجرایی براساس همین برنامه ها در حال انجام فعالیتهای مذکور
هستند.معاون طرح و برنامه نیروی زمینی ارتش با اشاره به برنامه های این
نیرو در حوزه پهپادی گفت :برنامه های سال جاری ما نشان دهنده این است
که وارد مرحله جدیدی از اقدامات پهپادی اعم از شناسایی ،مراقبت ،رزمی،
انتحاری و فاوا شده ایم به این شکل که می توانیم به طور کامل تمام مناطق
مرزی را پایش کرده و تصاویر آن ها را نیز در پست های فرماندهی رصد و
کنترل کنیم.

