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گروه سیاسی: سال 1402 در شــرایطی آغاز می شود 
که سالی که گذشت یکی از پرفراز و نشیب ترین سالهای 
کشــور بود؛ ســالی که پر از رخدادهای مهم و تاثیرگذار 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود. در پایان چنین سالی، 
باید انتظار یک ســال پر از بیم و امید را در 1402 داشته 

باشیم. اما این بیم و امیدها چیست؟
شکاف بین مردم و حاکمیت در سالی که گذشت به دلیل 
رخدادهایی که طی یک سال اخیر شاهد بودیم، بیش از 
پیش افزایش یافت و اگر هشــدارهای دلسوزان کشور که 
اتفاقا از طیفهای گوناگون هم هستند، جدی گرفته نشود، 
این شکاف در سال آتی می تواند عمق بیشتری پیدا کند. 
کاهش اعتماد عمومی در جامعه حاصل هملکرد مسئوالن 
در سه حوزه سیاســی، اقتصادی و اجتماعی است که در 
ســالی که گذشــت، به جز موارد محدود، شاهد تغییری 

مثبت در آن نبودیم. 
در حوزه سیاسی، همچنان شاهد اصرار و پافشاری بر روی 
سیاستهای پرهزینه و کم حاصل بودیم و به جرات می توان 
گفت به جز تصمیم به برقراری روابط با عربستان سعودی 
که گامی به پیش برای بهبود تعامالت دیپلماتیک کشور 
در عرصه بین الملل محســوب می شود، در سایر حوزه ها 
شــاهد عملکرد مثبتی نبودیم. به همین دلیل مهمترین 
اولویت سیاسی کشور در سال 1402، قطعا بهبود روابط 
دیپلماتیــک و بویژه تــالش برای احیای برجــام و لغو 
تحریمهاست که نه فقط در حوزه سیاسی و دیپلماتیک، 
موفقیت بزرگی محســوب می شود، بلکه تاثیرذات مثبت 
و غیرقابــل انکاری هم در حوزه هــای دیگر بویژه اقتصاد 
کشور خواهد داشت. هرچقدر هم مسئوالن دولت رئیسی 
و شخص رئیس دولت ادعا کنند اقتصاد را به تحریم گره 
نمی زنیم، عمال اقتصاد کشور به تحریم گره خورده است 
و راه گریزی از آن نیســت. به همین دلیل احیای برجام 

و لغو تحریم، مهمترین برنامه پیش روی نظام در ســال 
1402 باید باشد. همانگونه که در مورد رابطه با عربستان، 
با بازگشــت به توافقات دوره اصالحات، گره ها باز شد، در 
حوزه برجام هم با اعتمادســازی و بازگشــت به توافقات 
دولت قبل می توانیم شاهد بهبود اوضاع باشیم. هرچند با 
توجه به اتفاقات یک سال اخیر و افزایش فشارهای داخلی 
و خارجی روی دولت، دســتیابی به توافق مشکلتر از یک 
سال قبل شده، اما در حوزه سیاست، با پیشبرد امور بر پایه 

دیپلماسی هوشمندانه، هر اتفاقی امکانپذیر است.
در حوزه سیاســت داخلی نیز نیاز به اعتمادسازی بیش 
از گذشــته احساس می شــود. در چند انتخابات گذشته 
شــاهد برگزاری انتخاباتهایی عمدتا یکســویه بودیم که 
نمی توانست مشــوق مردم برای حضور در انتخابات باشد 
و بــه همین دلیل میزان مشــارکت مــردم در انتخابات 
مجلس و بویژه انتخابات ریاســت جمهوری به پایینترین 
حد خود رسید و حتی آرای باطله در رده دوم قرار گرفت! 
حاصل چنین انتخاباتی تشــکیل مجلس، شورای شهر و 
دولتی با پشتوانه پایین مردمی بود که با فلسفه انتخابات 
در جمهوری اســالمی که متکی به پشتوانه مردمی است 
تناسبی ندارد. به همین دلیل زمینه سازی برای برگزاری 
انتخاباتی باشکوه با حضور سالیق سیاسی مختلف در سال 
1402، یکــی از مهمترین اولویتها بــرای افزایش اعتماد 

عمومی است. 
در حــوزه اقتصاد، اگرچــه احیای برجــام و لغو تحریم، 
پیش نیاز ضروری رفع مشــکالت محسوب می شود، اما 
سوءمدیریتهای متعدد داخلی هم نقش مهمی در افزایش 
مشکالت اقتصادی داشته اســت. در دولت قبل، شهردار 
فعلی تهران تنها بخش کوچکی از مشــکالت کشــور را 
حاصل تحریم می دانست و این بدین معناست که افزایش 
مشکالت اقتصادی کشور در یک سال و نیم اخیر که دولت 

رئیسی روی کار آمده، به اعتراف خود اصولگرایانف حاصل 
سوءمدیریت اســت. اگر اصولگرایان اعتقاد دارند، تحریم 
نقش چندانی در مشکالت کشــور ندارد، پس به خودی 
خود پذیرفته اند که عامل مشکالت کشور، سوءمدیریت 
اســت و این وظیفه دولت، مجلس و شــوراها را بیشــتر 
می کنــد. افزایش تورم و گرانی بویــژه در مورد کاالهای 
اساسی، عدم رشد حقوق و دستمزد متناسب با رشد تورم، 
عدم تحقق وعده های دولت در حوزه های مختلف همچون 
ســاخت مسکن و ایجاد اشتغال، افزایش روزافزون قیمت 
مسکن و بویژه اجاره بها، همگی از مشکالت مهم اقتصادی 
هســتند که کمر مردم را خم کرده و قشر متوسط را هم 
اندک اندک به زیر خط فقر فرو برده است. بنابراین بهبود 
شرایط اقتصادی در ســال 1402 که نیمه آن به معنای 
به نیمه رســیدن عمر دولت فعلی اســت، از اولویتی باال 

برخوردار است.
در حوزه اجتماعی، شــکافهای اجتماعی در یک ســال 
اخیر افزایش یافته و پس از اتفاقاتی که از اواخر شــهریور 
گذشته رخ داد و اعتراضاتی سراسری را شکل داد، ضرورت 

تجدیدنظر در برخی سیاســتها و رفتارهــا در حوزه های 
مختلــف همچون حجــاب، فیلترینــگ و در یک کالم 
آزادی های اجتماعی، بیش از گذشــته احساس می شود. 
مجموعه رفتارهای برخی مسئوالن در ماههای اخیر نشان 
می دهد که هنوز ضرورت تجدیدنظر در برخی سیاســتها 
درک نشده و این می تواند در افزایش تعامل و اعماد بین 
حاکمیت و مردم بویژه نســل جوان، مشکل ساز باشد. به 
همین دلیــل تجدیدنظر در برخی سیاســت های حوزه 
اجتماعی بویــژه در حوزه آزادی های اجتماعی از اهمیت 

باالیی برخوردار است. 
ســال 1402 ســالی مملو از بیم و امید خواهــد بود؛ از 
این جهت که اگر مسئوالن در ســال 1402 به ضرورت 
تجدیدنظر در برخی سیاستهای خود در حوزه دیپلماسی، 
سیاست داخلی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی واقف شوند 
امیدهای سال جدید بیشتر خواهد شد اما اگر تجدیدنظر 
اساسی در برخی سیاســتها صورت نگیرد و در بر همان 
پاشنه قبلی بچرخد شاهد سالی سخت و دشوار خواهیم 

بود که بیم های آن بر امیدهایش غلبه دارد! 

مهمترین اولویت های کشور در سال پیش رو چیست؟

امیدها و بیم های سال 1402

روزهای  روانبخش:  محمدحسین   - گروه سیاسی 
پایانی ســال 1401 در حالی ســپری می شود که چندان 
خاطره خوشی از این سال در خاطره ها نمانده است. آنچه 
از این ســال بیشــتر در ذهن ها باقی مانده وضعیتی است 
که کشــور با آن روبرو بوده و هســت و دغدغه های مردم 
در زمینه های مختلف را افزایش داده است. انتظار این بود 
که آنچه در این ســال باعث اعتراض های بســیار و وقایع 
پس از آن شــد، مورد توجه قرار بگیــرد و در آن بازنگری 
شود اما اخباری که در آســتانه نوروز منتشر شد، چندان 
نشــانی از این امر ندارد. به نظر می رسد که گرانی و تورم 
بی ســابقه که باعث افزایش مشکالت معیشتی مردم شده، 
سیاســت گذاری های ناکارآمد و اعتراض آفرین فرهنگی و 
همین طور محدودیت های اعمال شــده در فضای مجازی 
همچنان در ســال آینده برای ایرانی ها وجود دارد و شاید 

حتی شرایطی سخت تر برای مردم رقم بزند.
الیحه بودجــه ای که دولت برای ســال آینده تدارک 
دیده، اگرچه توسط مجلس تغییراتی پیدا کرد اما همچنان 
دغدغه ای که از روزهای اول درباره آن وجود داشــت، در 
خود دارد؛ اینکه بر اســاس این الیحه تورم در سال آینده 

بــاز هم افزایش می یابد. این موضــوع در کنار این تصمیم 
که حقــوق کارمندان به طور میانگیــن 20 درصد اضافه 
می شــود و همین امر می تواند پایه ای برای افزایش حقوق 
بازنشستگان و کارگران هم باشــد، وضعیت نامساعدی را 

برای معیشت بسیاری از مردم شکل خواهد داد. 
افزایش تورم چیزی نیست که فقط کارشناسان مستقل 
و منتقــدان بگویند بلکه چندی پیش سیدشــمس الدین 
حسینی رئیس کمیســیون تلفیق مجلس هم در نشست 
بررسی ابعاد و ویژگی های بودجه 1402 صراحتا اعالم کرد: 
بــا توجه به تورم های نقطه به نقطه ای که در ماه های اخیر 
اتفــاق افتاده اگر همه چیز هم خوب پیش برود که برخی 
چیزهــا خوب پیش می رود باز ما یک تورم باالیی خواهیم 

داشت.
واقعیت این اســت که بر اســاس بودجه ســال 1402 
حداقل تــورم 40 درصدی مورد انتظار اســت اما به نظر 
صاحب نظران متاســفانه حتی تــورم باالی 60 درصد هم 
دور از انتظار نیســت و در این شرایط افزایش 20 درصدی 
حقوق یعنی افزایش مشــکالت معیشتی و کوچکتر شدن 
ســفره مردم. نکته دیگری که در این خصوص باید متذکر 

شــد افزایش دوباره قیمت مسکن  در ماه های پایانی سال 
بود که بدون شک باعث افزایش بسیار قیمت اجاره مسکن 
در ســال آینده خواهد شد و مشکالت مستاجران را دوباره 
تشــدید خواهد کرد. در مورد اینترنت و محدود ســازی 
فضای مجازی هم نه تنها خبری از پایان فیلترینگ نیست 
بلکه اخبار نشان دهنده این است که در سال آینده تشدید 
این امر می تواند ایرانی ها را بیش از پیش با مشــکل مواجه 
کند. در حالی که قطع بســیاری از شبکه های مجازی در 
شش ماه گذشــته مردم را از نظر اجتماعی و اقتصادی با 
مشــکل مواجه کرده اما همچنان فیلترینگ گسترده ادامه 
دارد و شــرایطی برای شبکه های مجازی خارجی گذاشته 
می شود که نشان می دهد داستان ادامه دارد. این در حالی 
است که ســرعت اینترنت هم در کشور پایین نگه داشته 
شده اســت. در این شرایط وقتی در آســتانه نوروز، وزیر 
ارتباطات از 40 برابر شدن سرعت اینترنت در کشور سخن 
می گوید، جز تمســخر معنایی ندارد. شــکل گیری دوباره 
تالش طیفی در مجلس که بیش از دو سال است با عنوان 
»صیانــت« در پی قانونی کردن فیلترینگ هســتند نیز از 
جمله اخباری بود که در روزهای پایانی اسفند منتشر شد 

و کام مــردم را بیش از پیش تلخ کرد. ســومین نکته در 
مورد وضعیتی است که »گشــت ارشاد« در کشور بوجود 
آورد. بعد از درگذشــت تاســف بار مهسا امینی، و با توجه 
بــه اتفاقاتی که پیش از این باعث مخالفت های گســترده 
با نحوه مقابله با بی حجابی شــده بود، بسیاری از افراد از 
لزوم تغییر سیاست گذاری فرهنگی در مورد حجاب سخن 
گفتند و به نظر می رســید که بــه جای برخوردهای تنش 
آفرین و حساسیت زا، فرهنگ ســازی مدنظر قرار بگیرد. 
با این حال چند روز پیش سخن بیژن نوباوه از نمیاندگان 
مجلس درباره پیشــنهادی برای مقابلــه با بدحجابی، این 
تصور را شکل داد که گویا بنا نیست از طرح های حساسیت 

زا دست برداشته شود. 
بر اســاس آنچه این نماینده مجلس گفته، قرار بر این 
است که تذکر حجاب به صورت هوشمند و غیرحضوری در 
دفعات صورت بگیــرد و در صورت عدم توجه به تذکرات، 

خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب مسدود شود!
با این حال باید امیدوار بود که چنین طرح هایی در حد 
حرف باقی بماند و عقالنیت مسئوالن مانع از شکل گیری 

چنین وضعیت تنش آفرینی شود. 

به منظور تامین نظر شورای نگهبان، سهم صندوق توسعه 
ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی 
و خالــص صادرات گاز به 42 درصد افزایش یافت و مجوز 

بانک مرکزی برای فروش ارز نیز حذف شد.
به گزارش ایرنا، در جلســه علنی روز چهارشنبه مجلس 
شورای اسالمی، بررسی ایرادات شورای نگهبان به بودجه 
1402 در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان برای 
تامین نظر شــورای نگهبان با موارد اصالحی در بندهای 
)الف(، )ب(، )ج(، )ه(، )ز(، )ی(، )ک(، )ل(، )م( و الحاقات 

1 تا ۹ در تبصره )1( الیحه بودجه موافقت کردند.
در بند )الف( تبصره )1( ســهم صندوق توســعه ملی از 
منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص 
صــادرات گاز از 40 درصد به 42 درصد برای تامین نظر 

شورا اصالح شد.
عبارت »در صورت تحقق درآمد مازاد بر ســقف مقرر در 
 بنــد »ب« این تبصره، حداقــل ۵0 درصد درآمد حاصله 
بابت تســویه بخشــی از بدهی دولت به صندوق توسعه 
ملی، مابقی برای تأمین هزینه کاالهای مشمول کاالبرگ 
موضوع ردیــف ۵۳0000-1۹ جدول شــماره)۹(، امور 
فرهنگی و آموزشــی)پنج واحد درصد( و تقویت اعتبارات 
تملک دارایی های سرمایه ای در سقف مقرر این قانون به 
مصرف می رسد.« جایگزین عبارت قبلی شد که ۵ درصد 
این منابع را برای امور فرهنگی و آموزشی اختصاص داده 

بود.
نمایندگان همچنین بندهای مختلف این تبصره را برای 

تامین نظر شورای نگهبان اصالح عبارتی کردند.
اصالحات مربوط به مصارف درآمد نفتی

با اصالح بند )ی( این الیحه سال آینده دولت مکلف است 
از طریق شرکت ملی نفت ایران مازاد بر سقف مندرج در 
بند )ب( این تبصره برای اجرای موارد زیر به شرح جدول 

شماره )21( و اجزای آن اقدام کند.

1. به منظــور تقویت بنیه دفاعــی و تحقیقات راهبردی 
دفاعــی و پرداخت تعهدات مربوط بــه طرح های دفاعی 
مطابق جدول شــماره 1-21 ، معادل مبلغ ســه میلیارد 
یورو نفت خــام و میعانات گازی به ســتاد کل نیروهای 
مسلح اختصاص دهد. به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه 
داده می شــود با هماهنگی وزارت نفت در ســقف مبلغ 
یاد شــده ســهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق 
پاالیش در پاالیشــگاه های وابسته و تابعه خود که نسبت 
به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، پس از تأیید 
ســازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل 
فرآورده های ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات 

آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.
2. بابــت مصــارف طرح های جدول شــماره )2-21( به 
دستگاه های اجرایی مندرج در آن، معادل مبلغ یک و نیم 

میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد.
۳. در راستای توسعه، نگهداری و بهسازی شبکه و نوسازی 
ناوگان حمل و نقل، با اولویت تامین مالی طرحهای نیمه 
تمام زیرساختی مندرج در پیوست شماره)1( این قانون، 
معادل دو میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی به وزرات 
راه و شهرســازی اختصاص دهد تــا در قالب قراردادهای 
مشــارکت عمومی و خصوصی و یــا پیمانکاری با رعایت 

قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
4. دولت مجاز اســت در ســقف منابع بودجه عمومی، به 
دستگاه های اجرایی، قوه قضائیه، صندوق های بازنشستگی 
دولتی، دستگاه های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی 
دولــت، بابت بازپرداخــت بدهی ها و تعهــدات دولت به 
ســازمان تأمین اجتماعی و ســازمان تأمیــن اجتماعی 
نیروهای مسلح ) عالوه بر اختصاص سهام دولتی به این دو 
سازمان( برای تسویه بدهی به آنها و به نهادهای عمومی 
غیردولتی و انقالبی و شهرداری ها و آستان قدس رضوی، 
صندوق ذخیره فرهنگیان)در صورت تصویب اساسنامه( و 

ستاد اجرایی فرمان امام خمینی)ره(، صندوق توسعه ملی 
و بانکهای دولتی و بانک هایی که دولت در آنها سهام دارد و 
برای اجرای طرح های مربوطه به توسعه نیروگاههای اتمی 
و طرح های پیشــران با اولویت طرح های توسعه میادین 
نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی 
نفت ایران، نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی 
برای صــادرات اقدام کند و یا حق بهره برداری از میادین 
نفت و گاز را براساس سیاستهای کلی ذیربط واگذار کند.

۵. به منظور تکمیل و اتمام و بهره برداری پاالیشگاه مهر 
خلیــج فارس و تأمین فرآورده های مورد نیاز معادل مبلغ 
پانصد میلیون یورو در قالب تســهیالت ارزی به دستگاه 
اجرایی مربوطه، نفت خام و میعانات گازی اختصاص  دهد. 
دســتگاه اجرایی مزبور متعهد می شود ظرف سه سال از 
زمان تکمیل پاالیشــگاه که بیشتر از یکسال نخواهد بود،  
اصل و فرع تســهیالت را در انطبــاق با قرارداد منعقده با 
شرکت ملی نفت ایران، به صورت نقدی )ارزی( یا تحویل 

فرآورده با دولت تسویه حساب نماید.
آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر ضرورت تأیید ضوابط 
انتخاب و صالحیت فنی، حرفه ای و مالی اشخاص صادر 
کننده نفت خام و میعانــات گازی موضوع این بند صرفاً 
توســط وزارت نفت، الزام به اظهــار و تحویل منابع ارزی 
حاصل طبق نظر بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران 
و همچنین گردش وجــوه ارزی و ریالی مربوط نزد بانک 
مرکزی و خزانه داری کل کشــور با پیشــنهاد مشترک 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، بانک مرکزی 
و ســازمان برنامه و بودجه کشــور و همکاری ستاد کل 

نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل چهل 
و دو درصد)42%( جهت پرداخت ســهم صندوق توسعه 
ملی و چهــارده و نیم درصد) ۵/ 14%( به عنوان ســهم 

شرکت ملی نفت ایران، پرداخت می شود.

حذف عبارت مربوط به قیر رایگان
همچنین برای تامین نظر شــورای نگهبان بخشی از جز 
۷ بنــد ک تبصره 1 درباره هزینه کرد قیررایگان را حذف 
کردند که در آن آمده بود: »دیون وزارت راه و شهرسازی 
به قیرسازان در سالهای گذشته، با رعایت قوانین و مقررات 
حداکثر تا مبلغ دوهزار میلیارد ریال از طریق تحویل مواد 
اولیه قیر)وکیوم باتوم( به قیمت روز قابل تأدیه می باشد.«

مجوز بانک مرکزی برای فروش ارز حذف شد
همچنین در ادامه رســیدگی به این تبصره اصالحاتی در 
بند ل و بند 6 الحاقی به تبصره 1 اعمال شد که بر اساس 
آن بنــد مربوط به مجوز مجلس به بانــک مرکزی برای 
فــروش ارز به نرخ حداکثر 2 درصد کمتر از میانگین نرخ 

ارز صادراتی از بودجه حذف شد.
بند الحاقی)6( تبصره )1( نیز در فراز اول، عبارت»نرخ های 
کشف شده در بازارهای رسمی نیستند« جایگزین عبارت 
»نرخ میانگین ارز صادرات در روز کاری قبل نیستند« شد 
و در فراز اول عبارت»منظور از میانگین نرخ ارز صادرات، 
متوســط موزون نرخ فروش ارز )اعم از اسکناس و حواله( 
توســط صادرکنندگان، بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران،  شرکت های تابعه وزارت نفت در سامانه های »نیما«، 

»سنا« و سایر بسترهای معامالتی است.« حذف شد.
۳-  متن زیر جایگزین فراز سوم شد:

بانک مرکــزی جمهوری اســالمی ایران موظف اســت 
نرخ های کشــف شــده در بازارهای رســمی را  به صورت 
روزانه در تارنمای خود برای عموم، منتشــر و با همکاری 
دستگاههای یادشــده گزارش اجرای این بند را  به صورت 
ماهانه به کمیســیون های برنامه و بودجه و محاسبات و 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی  ارائه کند. نرخ محاسبات 
کلیه ارزهای موضوع این قانون از جمله نرخ محاسبه ارزش 
گمرکی کاالهای وارداتی و حقوق ورودی و تســعیر نباید 

کمتر از نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی باشد.

سخنگوی شــورای نگهبان گفت: این شــورا در بررسی 
بودجه 1402 ایرادی به شاکله بودجه نداشته است.

بــه گزارش ایرنا، هادی طحان نظیف در آخرین نشســت 
خبری خود در سال 1401 با اصحاب رسانه، گفت: الیحه 
بودجه ســال 1402 در شورای نگهبان مورد بررسی قرار 

گرفت.
وی ادامه داد: ما مصوبه بودجه را روز شنبه دریافت کردیم 
اما به صورت غیررســمی رســیدگی هایی داشتیم و در 
مجموع 16 جلسه برگزار کردیم نهایتا نتیجه شب گذشته 

به مجلس ارائه شد.
وی با بیــان اینکه شــورای نگهبان در بررســی بودجه 
1402 ایراد شاکله بودجه نداشته است، بیان کرد: اصالح 
زمان بندی، موضوعات پیش ثبت نام ها، تغییرات نسبت به 
احکام تبلیغات و تخلفات، نقش آفرینی قانونمند احزاب، 
عینی تر شدن شرایط نامزدها از جمله موضوعاتی است که 
امیدواریم در اصالح قانون انتخابات مدنظر مجلس محترم 

قرار بگیرد.
وی درباره جزییات الیحه بودجه کل کشور گفت:  تبصره 
یک بودجه که مربوط به منشأ سهم صندوق توسعه ملی 
و میزان افزایش آن بود به دلیل آن که نســبت به قانون 

بودجه سال پیش متفاوت بود، مغایر قانون اساسی شناخته 
شــد. طحان نظیف بیان کرد: لغــو معافیت مالیاتی تمام 
مؤسسات آموزشــی و کمک آموزشی از موارد مورد ایراد 
بود، این بند نیز برای بررسی بیشتر به مجلس ارجاع شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: مجلس مصوبه ای مبنی 
بر این داشــت که خانه های باالی 20 میلیارد تومان باید 
مالیات دهند که این موضوع در شورای نگهبان بررسی و 

خالف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی بیان کرد: طرح ســاماندهی استخدام کارکنان دولت 
نیز در شورای نگهبان بررسی و به دلیل ایرادات به مجلس 
ارجاع شد. طحان نظیف افزود: از نظر شورای نگهبان این 
طرح با ابهاماتی مواجه است که در روزهای آینده گزارشی 

در این مورد ارائه خواهم داد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اختالف نظر دولت 
و مجلس در بحث بودجه گفت: بر اســاس قانون اساسی، 
مجلس باید بودجه را بررســی و تصویب کند. بحث های 

کارشناســی میان دولت و مجلس در جریان است و ما در 
شورای نگهبان باید این موضوع را با شرع و قانون اساسی 
تطبیق دهیم. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه آیا اصالح قانــون انتخابات برای انتخابات 
سال 1402 می رســد؟ گفت: این موضوع در دستور کار 

مجلس قرار دارد و امیدواریم به انتخابات پیش رو برسد.
ســخنگوی شــورای نگهبان اظهار داشــت: موضوعات 
معیشــتی دغدغه دولت و مجلس و شورای نگهبان است 
و بودجه هم عالوه بر اینکه باید در جهت شــرع و قانون 
اساسی باشــد باید در جهت بهبود معیشت مردم باشد و 
بنا بر اظهار دولت و مجلس بودجه سال آینده در راستای 

بهبود معیشت مردم است.
وی گفت: البته دربــاره جزئیات بودجه اختالف نظرهایی 
وجــود دارد، اما محدوده ای که ما می توانیم درباره بودجه 
اظهارنظر کنیم، مشــخص اســت و باید از لحاظ تطبیق 

مصوبات با شرع و قانون اساسی است.

ســخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به ســوالی درباره 
ایرادات نمایندگان به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ایــرادات زیادی گفت: هیئت عالی نظارت 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام از لحاظ اینکه مصوبات 
خالف سیاســت های کلی باشــد، اعالم نظر می کند و ما 

نظرات این هیئت را به دولت می دهیم.
وی ادامه داد: جایگاه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام کاماًل قانونی اســت و بن بستی هم وجود 
نــدارد و اگر این هیئت ایراد بگیــرد و مجلس بر مصوبه 
خود اصرار کند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام 

می رود تا تعیین تکلیف شود.
وی درباره اظهارات اخیر رئیس مجلس شــورای اسالمی 
مبنی بر اینکه اصل موضوع سربازی نیاز به بازنگری دارد، 
گفت: ما نســبت به جزئیات این موضــوع هنوز اطالعی 
نداریم اما دغدغه مند هستیم. طحان نظیف افزود: موضوع 
ساماندهی خدمت وظیفه عمومی بسیار مهم است و اینکه 
از فرصت ســربازی به خوبی اســتفاده شود، دغدغه همه 
ماســت. با همراهی مجلس و دولت و ستاد کل نیروهای 
مسلح اقدام حمایتی خوبی در الیحه بودجه امسال مبنی 

بر افزایش حقوق سربازان انجام و تصویب شد.

دغدغه ایرانی ها در سال 1402 ادامه دارد

از افزایش تورم و گرانی تا وضعیت نابسامان اینترنت 

برای تامین نظر شورای نگهبان

سهم صندوق توسعه ملی به 42 درصد افزایش یافت
مجوز بانک مرکزی برای فروش ارز حذف شد

طحان نظیف: 

شورای نگهبان ایرادی به شاکله بودجه نداشت

دولت ضوابط صدور کارت بازرگانی را اصالح کرد
هیأت دولت ضمن بررسی بندهای دیگری از الیحه قانون برنامه هفتم توسعه، 
تعدادی از بندهای آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص 
شرایط صدور کارت بازرگانی را مورد بازبینی و اصالح قرار داد. به گزارش ایرنا، 
در ادامه جلسات فوق العاده بررسی الیحه قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی کشور در دولت، هیأت وزیران در نشست امروز چهارشنبه، 
بندهای دیگری از این الیحه را تصویب کرد. در این جلسه که به ریاست آیت اهلل 
»سید ابراهیم رئیسی« برگزار شد، همچنین برخی بندهای آیین نامه اجرایی 
قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص »شرایط صدور کارت بازرگانی« و 
همچنین »صدور مجوز برای راه اندازی بازارچه های مرزی« اصالح شد. بررسی 
و تصویب برخی طرح های پیشنهادی کمیســیون های تخصصی دولت برای 
تغییر در تقسیمات کشوری و الحاق یا انتزاع برخی بخش ها در شهرستان های 

مختلف، از دیگر موضوعات مهم مطرح شده در جلسه امروز هیأت دولت بود.

دادستان تهران: 
کیفرخواست زیباکالم و منصوری صادر شد

دادستان تهران گفت: کیفرخواست صادق زیباکالم و آذر منصوری صادر شد. به 
گزارش ایسنا، علی صالحی گفت: در خصوص توییت های زیباکالم و منصوری 
درباره بدحالی دختران دبیرستانی که توسط این دادستانی اعالم جرم شده بود، 
نامبردگان به دادسرا احضار شدند. وی اظهار کرد: ضمن انجام تحقیقات قضایی 
و اخذ دفاع و آخرین دفاع متهمین، قرار جلب به دادرســی صادر شــده است. 
دادستان تهران گفت: پرونده نامبردگان با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی 

به دادگاه ارسال شده است.

توضیحات خزعلی پیرامون حواشی 
پیام ویدئویی خود 

معــاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور توضیحاتی پیرامون حواشــی پیام 
ویدئویی خود به نشست کمیسیون مقام زن ارائه کرد.

به گزارش ایرنا، انسیه خزعلی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در 
جمع خبرنگاران گفت: ما می توانیم در کمیسیون مقام زن شرکت کنیم با اینکه 

حق رای مان و حق عضویت مان لغو شده است و ویزا برای همکاران ما نیامد.
وی افــزود: البته من از قبل قرار بود که به صورت مجازی ســخنرانی را ارائه 
بدهم سخنرانی ما ارائه شد و طی چند بار به سازمان ملل رفت و برگشت و در 
نهایت گفتند نمی توانیم با دو صدا یعنی زیرصدای فارسی و ترجمه انگلیسی 
ســخنرانی را پخش کنیم. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور بیان کرد: 
در نهایت اعالم شد اگر صدای فارسی از سخنرانی حذف نشود پخش نخواهد 
شد این پروتکلی بود که امسال قرار دادند و شامل کشورهای دیگر نیز می شد. 
خزعلی خاطرنشــان کرد: همکاران ما صدای فارسی را به سرعت حذف کردند 
و سخنرانی را به ســازمان ملل ارسال کردند. بنابراین بحث و دروغ پراکنی ها 
درباره دوبله و ... مواردی است که وقتی دست شان خالی است مطرح می کنند. 
توضیحات سخنگوی هیات رئیسه مجلس درباره طرح پیشنهادی درباره حجاب 
ســخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اســالمی گفت که طرح پیشنهادی 
برخی نمایندگان درباره حجاب هنوز وارد روند بررسی مجلس نشده است. به 
گزارش ایسنا، سید نظام الدین موسوی با اشاره به گزارش قرائت شده کمیسیون 
فرهنگی درباره عفاف و حجاب اظهار کرد: گزارش کمیســیون فرهنگی که در 
راســتای اعمال تبصره یک ماده 4۵ آیین نامۀ داخلی مجلس تهیه و در صحن 
علنی ارائه شــد که این گزارش پیرامون ترک فعل دستگاه ها در اجرای قانون 
عفاف و حجاب و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی بود. وی ادامه داد: در 
گزارش کمیسیون فرهنگی تأکید شده بود که در صورت احساس ضرورت برای 
مقــررات جدید در حوزه حجاب و عفاف، اولویت با ارائه الیحه با قید فوریت از 
ســوی قوه قضائیه است لذا برخی موارد مطرح شده در فضای مجازی به عنوان 
جزئیات طرح مجلس برای مقابله با بدحجابی را رد می کنم. اولویت کمیسیون 
فرهنگی ارائۀ الیحه از سوی دولت و قوه قضائیه است. سخنگوی هیات رئیسه 
مجلس همچنین گفت که طرح پیشــنهادی برخی نمایندگان نیز هنوز وارد 

روند بررسی نشده و رؤسای قوا نیز نفیاً یا اثباتاً دربارۀ آن نظر نداده اند.

سخنگوی دولت خبر داد
تصویب کلیات پیشنهاد تغییر ساعات شروع  کار

از سوی هیات دولت
سخنگوی دولت اعالم کرد که کلیات پیشنهاد تغییر ساعات شروع کار در دولت 
تصویب شــد. به گزارش ایســنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه دیروز 
هیئت دولت در جمع خبرنگاران در بیان آخرین مصوبات هیات دولت اظهار کرد: 
مطالبات مختلفی که مجموعه های زیرنظر وزارت نیرو هم در حوزه شرکت های 
خصوصی و هم دولتی داشتند، مورد به مورد در جلسه امروز طرح شد و از محل 
مالیات آن شرکت ها تسویه صورت گرفت تا به نوعی تهاتر قانونی صورت گیرد. 
وی افــزود: در خصوص مصوبه دولت برای صدور مجوز واردات خودرو از مناطق 
آزاد کــه پیش از این داشــت، ایراد اولیــه ای را هیئت تطبیق مصوبات مجلس 
اعالم کرده و نســبت به مصوبه بحث صورت گرفت و بنا شد که نکات حقوقی 
نهایی شود تا شــاهد تردد هرچه زودتر این خودروها در سرزمین اصلی باشیم. 
بهادری جهرمی یادآور شد: برای تامین اعتبار طرح دارویار مصوبه ای که داشتیم 
با ایراداتی از ســوی مجلس مواجه شــده بود که برای رفع آن، اصالحی در این 
مصوبــه صورت گرفت. وی ادامــه داد: با توجه به اینکه تغییری در قانون تغییر 
ساعت رسمی کشور صورت گرفت، مجلس این قانون را تغییر داد و اعالم کرد از 
ابتدای سال 1402 دیگر تغییر ساعت رسمی را نداریم. دولت عماًل مکلف است 
که چنانچه نیاز باشد تغییری در ساعات شروع مدارس، دانشگاه ها و مجموعه های 
مختلف اداری و عمومی انجام دهد. در همین جهت پیشــنهاد تعیین ســاعات 
شروع کار با توجه به عدم تغییر ساعت رسمی در سال بعد از سوی سازمان اداری 
استخدامی مطرح شده است. سخنگوی دولت یادآور شد: کلیات این پیشنهاد به 
تصویب هیئت وزیران رسید و بنا شد با توجه به آثاری که برای مدیریت مصرف 
انرژی و کنترل ترافیک و مســائل مربوط به حوزه آموزشــی و بهداشتی دارد، 
نهایی و تا پیش از پایان ســال امیدواریم این مصوبه ابالغ شود. بهادری جهرمی 
با بیان اینکه مصوبه ای برای پرداخت بخشی از درآمدهای ناشی از قانون مالیات 
بر ارزش افزوده به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی داشتیم، اظهار کرد: قرار 
است یا از این افراد مالیات گرفته نشود یا اینکه مالیاتی که در این حوزه دریافت 
شــده بین این افراد بازتوزیع شــود. آیین نامه ای در راستای این تکلیف قانونی 
از ســوی وزارت کار پیشنهاد شد و به تصویب رســید. وی ادامه داد: در حوزه 
وزارت ورزش و جوانــان آیین نامه اجرایی قانون اهداف و وظایف و اختیارات این 
وزارتخانه مورد موافقت دولت قرار گرفت. ســخنگوی دولت گفت: مصوب شد 
مادران خانه دار ســاکن مناطق روستایی و عشایری که دارای سه فرزند و بیشتر 
هستند، با حدودی که در قانون مشخص شده است تا در مناطقی که زیر نصاب 
نرخ رشد الزم جمعیت هستند، تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و 

روستاییان و عشایر قرار گیرند و دولت این حق بیمه را پرداخت می کند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه:
خدمت به مردم را باالترین مدال افتخار

برای خود می دانیم
فرمانده نیروی زمینی ســپاه در مراسم واگذاری 100 واحد مسکونی اهدایی 
ســپاه به مردم در جزیره هرمز گفت: خدمت به مردم و کمک به ســازندگی و 
پیشرفت کشور را باالترین مدال و افتخار و اعتبار برای خود می دانیم. به گزارش 
ســپاه نیوز؛ سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور  فرمانده نیروی زمینی سپاه در 
آیین اهدای یکصد واحد مسکونی مشارکتی ساز این نیرو در جزیره هرمز گفت: 
دشــمن از راهبرد جنایت و کینه و تحریم علیه ملت ایران ثمری جز رسوایی و 
شکست نخواهد گرفت. وی افزود: بی تردید عظمت و بزرگی و کرامت ملت ایران، 
دشمن را به تمکین و تسلیم وادار خواهد کرد. فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: 
افتخار و اعتبار ما خدمت به چنین ملت بزرگ و عزتمندی است و در راه عزت و 
اســتقالل و امنیت و پیشرفت این ملت تا پای جان ایستاده ایم.وی افزود: راهبرد 
اصولی ما در اجرا و به ثمر نشــاندن هزاران پروژه عمرانی و سازندگی و خدماتی 
و مردم یاری در سراسر کشور مبتنی بر شأن خدمتگزاری و اعتقاد راسخ به چند 
وجهی بودن امنیت اســت. فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: امروز مشارکت در 
ســاخت شهرک مسکونی 100 واحدی هرمز، آبرســانی به صدها شهر و روستا 
درسراســر کشور، ســاخت صدها کیلومتر جاده و پل و تالش برای مشارکت در 
ساماندهی و بهبود معیشت مردم، بخشی از ماموریت ذاتی و مستمر ما است. وی 
افزود: ما در کنار توجه دقیق و عمیق به ماموریت های دفاعی و نظامی و تمرکز 
ویژه بر مقابله با تهدیدات امنیتی، از مشارکت در سایر وجوه و اضالع امنیت غافل 

نبوده و نخواهیم بود.

اخبار کوتاه


