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عملکرد سال  ۹۷و برنامههای سال جاری چهار دستگاه دولتی

گــزارش عملکــرد ســال  ۱۳۹۷چهــار
معاونــت ریاســت جمهــوری ،وزارت
ورزش و بانــک مرکــزی و برنامههــای
ســال جاری آنها ،در جلســات جداگانه
حجتاالســام حســن روحانــی رئیس
جمهــوری بــا رؤســای هریــک از ایــن
دستگاهها بررسی شد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهــوری ،در ایــن جلســات

بــا موافقت رهبر انقــاب ،نیروهای جهــادی مردمی جانباخته
در حادثــه واژگونــی قایــق در شــهر گمیشــان «شــهید خدمت»
اخبــــار محســوب میشوند .جانباختگان این حادثه شــامل تعدادی از
امدادگران اهل سنت نیز بودهاند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی دفتــر مقام معظــم رهبــری ،حضــرت آیتاهلل
خامنهای با درخواست نماینده ولی فقیه در استان گلستان برای «شهید خدمت»
اعالم شــدن امدادرســانان جهادگر مردمــی جانباخته در حادثــه واژگونی قایق در
سیل گمیشان موافقت کردند .شامگاه ششم فروردین ماه  ۹۸قایق حامل نیروهای
مردمی که برای جلوگیری از نفوذ سیالب به شهر گمیشان تالش میکردند ،واژگون
شد که در این حادثه شش نفر از جهادگران جان باختند.

واکنشدیپلماتسابقبهپیشنهادکیهان

نصرت اهلل تاجیک ،ســفیر پیشــین ایــران در اردن پیشــنهاد روزنامــه کیهان برای
صفر کردن صادرات نفتی عربســتان را از منظر اجرایی شــوخی خواند و گفت :نه
در جــو داخلی کشــور و نظر مــردم و نه از نظر منطقه اصــاً ظرفیت اجرای چنین
پیشنهادهایی وجود ندارد.
به گزارش «انتخاب» ،روزنامه کیهان در شماره دیروز خود پیشنهاد داده است که
ایــران ظرف یک ســال صادرات نفت عربســتان از طریق دریای ســرخ را به صفر
برساند تا از این طریق ،امریکا از اقدامات ضد ایرانی خود دست بکشد .تاجیک در
گفتوگو با «انتخاب» ،در واکنش به این پیشــنهاد ،گفت :فارغ از اینکه این مسأله
عملی باشــد یا نه ،چنیــن موضوعی دو جنبه دارد؛ یکی جنبــه تبلیغی  -روانی یا
جنگ روانی و دیگری جنبه سیاســی .او با اشــاره به بحث سیاســی پیشــنهاد صفر
کردن صادرات نفت عربستان ادامه داد :واقعاً منطقه در حال حاضر کشش چنین
کارهایی را ندارد .اکنون منطقه درســت روی بشــکه باروت قرار دارد و فقط منتظر
یک جرقه است .لذا به عقیده من از منظر سیاسی ،ظرفیتی برای عملی کردن این
قضیــه وجود نــدارد .او ادامه داد :اینکه فکر کنیم چنین موضوعی جنبه عملیاتی
به خودش بگیرد ،بســیار بعید اســت و به نظر من شــاید بیشتر یک بحث روانی-
تبلیغی باشــد .به گفته وی ،مســؤلیتپذیری ما ایجاب میکند که قدمهایمان را
به دقت برداریم .هرکس آزاد است هرچه میخواهد بگوید اما اینکه ما فکر کنیم
جنبه اجرایی خواهد داشــت یا مسئولین کشور یا نهادهای تصمیمگیر در مسائل
یدانم .یعنی در حد
سیاســت خارجی تن به این چیزها میدهند ،بســیار بعید م 
صفر میدانم.
ایــن دیپلمــات ســابق بــا بیــان اینکــه اتفاقاً این نــوع پیشــنهادها بــازی کردن
در زمیــن ترامــپ اســت ،گفــت :ترامــپ دنبال ایجــاد جنگ روانی اســت و ما
هرچــه بــه این جنگ روانــی با هر پیشــنهادی ،چه مســتقیم چه غیرمســتقیم
بدمیم ،این آتش شــعلهور میشــود .از طرفی ،اقتصاد ما ضربهپذیر اســت و
با این پیشــنهادها ،کشــورهایی کــه میخواهند با ما کار کنند ،میترســند و کنار
میکشند.

فرهنگسازیحزبی

خانــه احــزاب همچنین ســعی کرده اســت به عنوان تشــکلی
ادامـــــه از
کــه طبق قانون دو نماینده در کمیســیون ماده  10احــزاب دارد
صفحه اول
درآن کمیســیون به دفاع از حقوق همه احزاب قانونی کشــور و
به دفاع از فعالیت حزبی بپردازد .البته این به آن معنا نیست که از قبال فعالیت
خانه احزاب مشــکالت همه تشــکلها و گروههای حزبی برطرف شــده اســت ،اما
به هر حال این تشــکل صنفی خواســت احزاب را در بزنگاههای مختلف مطرح و
نمایندگی کرده و امیدوار به نتیجهگیری است.
ســالهای ســال بود که یارانه احزاب از بودجه کشــور حذف شده بود .اما با پیگیری
خانه احزاب ما موفق به دریافت بودجه  2میلیارد تومانی و توزیع آن میان احزاب
شدیم .این عدد اگرچه عدد چشمگیری نبود اما توانست در حد خود به فعالیت
حزبی در کشور کمک کند.
اما فراتر از همه این اقدامات آنچه الزمه اساســی توســعه تحزب در کشــور است و
حلقه مفقوده آن به شمار میرود افزایش تمایل اقشار مختلف جامعه به حضور
در احزاب و فعالیت سیاســی اســت .مســألهای که نیازمند فرهنگ ســازی است و
انتظــار میرود رســانههای جمعی پــر نفوذی همچون صدا و ســیما ،مطبوعات و
فعاالن شبکههای اجتماعی به این مهم بپردازند .همچنین الزم است که ظرفیت
تحمــل احزاب در نهادهای دولتی و غیردولتی افزایش پیدا کند تا در افواه جامعه
فعالیت حزبی به عنوان فعالیتی در راستای رشد و پیشرفت کشور شناخته شود و
وسیلهای برای توسعه سیاسی جامعه باشد.

کــه روز گذشــته بــا حضــور محمدباقــر
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه
کشــور ،لعیا جنیــدی معــاون حقوقی،
سورنا ســتاری معاون علمی و فناوری،
علیاکبر صالحی رئیس سازمان انرژی
اتمی ،مسعود ســلطانی فر وزیر ورزش
و جوانــان و عبدالناصــر همتــی رئیــس
کل بانــک مرکــزی و به ریاســت رئیس
جمهوری تشکیل شد؛ هر یک از رؤسای

این دســتگاهها به تشــریح دســتاوردها
و برنامههای اجرا شــده در ســال  ۹۷در
حــوزه عملیاتی تحت مدیریــت خود و
برنامههای سال جاری پرداختند.
روحانــی نیــز در ایــن جلســات پس
از اســتماع گزارشهــا ،بــا قدردانــی
از تالشهــا و زحمــات انجــام شــده،
رهنمودهــا و نکاتــی ضــروری را بــرای
بهبــود رونــد اجــرای برنامههــای ســال

جاری این دستگاهها و وزارتخانهها ارائه
کرد .چهارشــنبه گذشته نیز در جلسات
جداگانــه ای میــان رئیس جمهــوری و
وزیر نیرو ،با وزیــر ،معاون امور مجلس
رئیــس جمهــوری و ســازمان اداری و
استخدامی ،عملکرد ســال گذشته این
ســه دســتگاه دولتی و برنامههای ســال
جاری آنــان در حضور رئیس جمهوری
بررسی شد.

یک ماه از مهلت  4ماهه رهبر معظم انقالب گذشت

در انتظار اصالح ساختار بودجه
گــروه سیاســی /حــدود یــک مــاه از
پایــان کار الیحــه بودجــه و تصویــب
نهایــی آن گذشــته اســت .این عــدد با
توجــه به دســتور رهبر معظــم انقالب
بــرای اصــاح ســاختار بودجــه کشــور
یــک معنــای مهــم دارد؛ از چهــار مــاه
زمانــی که ایشــان برای ایــن کار در نظر
گرفتهانــد ،ســه مــاه دیگــر باقــی مانده
اســت .ســه ماهی کــه هنوز چشــمانداز
آن برای این کار مشــخص نیســت17 .
بهمــن مــاه بود کــه رئیــس مجلس در
شورای اداری قم از دستور رهبر معظم
انقالب برای اصالح ساختاری در نظام
بودجهریــزی کشــور ظرف  ۴مــاه آینده
خبــر داد و بــر لــزوم توجــه مســئوالن و
مدیران به مسائل داخلی کشور و پرهیز
از مشاجرات سیاســی تأکید کرد .اما در
این فاصله تنها خبر منتشــر شــده این
اســت که هفته قبل ســازمان و برنامه و
بودجــه چارچوب مفهومــی اصالحات
ســاختاری بودجــه را ارائــه کــرد .جــز
این چنــدان خبری از تمرکــز نهادهای
مختلف برای این کار نبوده است.
ëëاولینقدمدولتیها
تــا اینجــای کار دولتیهــا بــا انتشــار
چارچــوب مد نظر خود برای اصالحات
ساختاری بودجه قدم اول را برداشتهاند.
چارچوبی که ســازمان برنامــه و بودجه
میگویــد میتوانــد بــرای دریافــت
پیشــنهادات و انتقــادات کارشناســان
مــورد بررســیهای بیشــتری هــم قــرار
بگیرد .طرح سازمان برنامه و بودجه بر
مبنای چهار رکن تقویت نهادی بودجه،
هزینــه کــرد کارآ ،درآمدزایــی پایــدار و
ثباتســازی اقتصاد کشور طراحی شده
اســت .آن طور که در متن منتشــر شــده
توســط ســازمان برنامه و بودجــه آمده،
ایــن ســازمان تقویــت نهــادی بودجه را
اصلیترین محــور اصالحات بودجهای
عنوان کرده .قرار است طبق طرح منتشر
شــده برای این هــدف زیرســاختهای
نظــام بودجه ریزی در مراحل ســه گانه
تنظیم ،اجرا و نظارت ارتقا یافته و روابط
نهــادی ذینفعــان پیرامــون بودجــه به
نحوی اصالح شود که توزیع منابع مالی
میان بخشها و مأموریتهای مختلف
شکل کاراتری به خود بگیرد.
ëëچهــار محور طــرح ســازمان برنامه و
بودجه
طــرح دولــت در بخــش «هزینــه

کــرد کارا» توضیــح داده که در شــرایط
فعلــی تعــادل دخــل و خــرج کشــور
منطقــی نیســت و بــرای جبــران ایــن
وضعیــت محــور اصالحــات هزینهای
بودجه خود دارای ســه بســته سیاستی
اصلی میشــود که شامل چابکسازی
دولــت ،بســته اصــاح نظــام یارانهای
و بســته اهــرم کــردن منابــع دولــت
هســتند .در هــر کــدام از ایــن بســتهها
نیــز بــه ســرفصلهای دیگــری توجــه
شــده اســت« .درآمدزایــی پایــدار» نیز
ســومین ســرفصل طرح دولتیهاست
که بر اســاس آن اصالحات درآمدازیی
پایدار در دو بسته سیاستی تنظیم شده
اســت که اولی تقویت نقش مالیات در
بودجــه تحت عنــوان افزایش پایههای
مالیاتــی و ســاماندهی معافیتهــای
مالیاتــی و گمرکــی اســت و دومــی نیز
بسته واگذاری و مولدسازی داراییهای
دولت را شــامل میشود .در نهایت نیز
ســازمان برنامــه و بودجه در ســرفصل
چهــارم یعنــی «ثباتســازی اقتصــاد
کالن» بــا تأکیــد بــر اینکــه بودجــه باید
از یــک ســو در برابر شــوکهای بیرونی
دارای ثبات باشــد و از ســوی دیگر خود
در برابــر تکانههــای داخلــی و خارجی
نقش ثباتساز را ایفا کند ،برنامههایی
چــون بســته ثباتســازی در برابــر
شوکهای نفتی ،بســته ثباتسازی در
مقابل نوسانات درآمدی بودجه ،بسته
ســاماندهی بدهــی دولــت و حمایــت
از تولیــد و اشــتغال بــا محوریت حفظ
اشــتغالهای موجود را پیشــنهاد داده
اســت .آن طور که روزنامه ایران کســب
اطالع کــرده ،قرار اســت طــرح اصالح
ســاختار بودجه پس از نهایی شــدن به
ســران قوا ارسال شده و در آنجا مراحل
بعــدی تصمیمگیــری دربــاره آن طی
شود.

ëëدو اقدام محدود مجلس برای اصالح
ساختاربودجه
در مجلــس امــا دربــاره سرنوشــت
اصالح ساختار بودجه به نظر نمیرسد
برنامــه خاصــی در دســت باشــد .از
اظهار نظرهای نمایندگان نیز این طور
میتــوان برداشــت کرد که مجلســیها
بیشــتر در انتظار اقدام دولت هســتند.
امــا نکتــه اینجاســت کــه از همیــن
اقــدام ســازمان برنامــه و بودجــه برای
انتشــار چارچوب مفهومــی اصالحات
ســاختاری بودجــه اطــاع خاصــی در

مجلــس وجــود نــدارد و بــه عبارتــی
مجلســیها در جریــان آن نیســتند.
بهروز نعمتی ،سخنگوی هیأت رئیسه
مجلــس دیــروز در گفتوگــو بــا «خانه
ملــت» تنهــا بــه ایــن ابــراز امیــدواری
اکتفــا کــرده کــه «امیدواریــم در طــول
ســه مــاه آینــده کــه تا اصــاح ســاختار
بودجه باقی مانده اســت ،این موضوع
در کمیســیونهای مختلــف هــم مورد
بررســی قــرار گیــرد تــا بتوانیــم در این
رابطــه بــه یــک جمعبنــدی دقیــق و
منطقــی برســیم ».ســه نماینــده دیگر
ی هــادی قوامــی ،نایــب
مجلــس یعنــ 
رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه،
غالمعلــی جعفــرزاده عضــو ایــن
کمیســیون و محمدعلــی وکیلی عضو
هیأت رئیسه مجلس هم در گفتوگو با
«ایران» از وجود چارچوب مطرح شده
توسط سازمان برنامه و بودجه اطالعی
نداشــتند .البته در این بین محمدعلی
وکیلی توضیح داد که اصالحات مربوط
بــه دو بخش قیمت ســوخت و قیمت
ارز در الیحه بودجه توســط مجلسیها
کلیــد خــورده و بــزودی در دســتور کار
بهارستانیها قرار میگیرد .اما به گفته
او ،هنــوز خبری برای اقدامــات فراتر از
ایــن در مجلس نیســت .ایــن در حالی
اســت کــههــادی قوامــی و غالمعلــی
جعفرزاده از همیــن اقدامات مجلس
هم اطالعی نداشتند.

ëëانتظــار مجلس بــرای الیحــه ،اکتفای
دولتبهطرحپیشنهادی
امــا در اینکــه چــرا هنــوز تحــرک
فراگیری درباره موضوع اصالح ساختار
بودجه کــه مطالبه رهبری بــوده ،دیده
نمیشود صحبتهای متفاوتی مطرح
شده.هادی قوامی به «ایران» میگوید
این تأخیر ناشــی از دو عامل است؛ اول
اینکــه مجلس تا آخرین روزهای ســال
قبــل درگیــر الیحه بودجه بــود و بعد از
آن هم موضوع ســیل تمرکز الزم برای
ایــن کار را از بین برد و مســأله بعد هم
اینکــه چنیــن کاری نیازمنــد همراهــی
تمام نهادهای نظام اســت که به گفته
قوامی هنوز تمایلی برای این همراهی
دیده نمیشود.
محمدعلــی وکیلــی ،عضــو هیأت
رئیســه مجلس اما موضــوع دیگری را
پیــش میکشــد و از لــزوم ارائــه الیحه
توســط دولت بــرای این کار ســخن به
میان میآورد .او بــه «ایران» میگوید

خانه ملت

معــاون اول رئیــس جمهوری گفت :همه دســتگاههای کشــور موظفند بــا برآورد
دقیق خســارات ناشــی از ســیل ،برنامههای شفاف و زمانبندی شــده خود را برای
جبران خسارات و نیز اصالح و بازسازی واحدهای آسیب دیده در مناطق سیلزده
تا سهشنبه همین هفته نهایی و ارائه کنند.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی معاون اول رئیس جمهوری ،اســحاق جهانگیری
در جلســه نحــوه تأمین مالی جبران خســارتهای ناشــی از ســیل در اســتانهای
ســیلزده ،اظهــار کــرد :اولویت اصلی دولت از ابتدای شــروع بحران ســیل ،حفظ
جان مردم بوده و در این مسیر از تمام ظرفیتها و توانمندیها به منظور کاهش
خسارات جانی و مالی استفاده کرده است.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به نامه اخیر مقام معظم رهبری درخواست
رئیسجمهوری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات
ســیل و بازســازی مناطق سیلزده و تأکید ایشــان بر ضرورت استفاده حداکثری از
تمامــی ظرفیتهــای قانونــی ،مالی و بودجهای کشــور در این زمینــه گفت :مقام
معظــم رهبــری که از ابتــدای وقوع بحران ســیل دغدغه کمکرســانی و امداد به
مردم سیلزده را داشتهاند ،تأکید کردهاند که اولویت دولت در وهله نخست باید
اســتفاده حداکثــری از تمامی ظرفیتهــای قانونی ،مالی و بودجهای کشــور برای
جبران خســارات سیل باشــد و در صورت ضرورت با برداشــت از صندوق توسعه
ملی نیز موافقت کردهاند.
معاون اول رئیس جمهوری با قدردانی از حضور شــبانه روزی مردم ،دســتگاهها
و نهادهــای عمومــی و نیروهای مســلح برای مقابله با بحران ســیل تصریح کرد:
اگر ســیل پیامدهای تلخی به همراه داشــت اما در کنار این تلخیها و ســختیها،
همدلی ،انسجام و وحدت مردم و دستگاهها را به نمایش گذاشت و پیام خوبی از
اتحاد ملت ایران در برابر مشکالت به دنیا مخابره کرد.
ëëتمجید از مردم دهالویه
اســحاق جهانگیری همچنین در صفحه شــخصی خود در اینســتاگرام با انتشــار
ویدئویــی نوشــت :فیلــم و تصویــری که ایــن روزها با عنوان «ســیل بند انســانی
دهالویه» در شــبکههای اجتماعی میچرخد ،نشــانه گویایی از غیرت و حمیت
جوانان و حیات اجتماعی جامعه ایرانی است .دهالویه که همه ما به آن تعلق
خاطــر داریــم ،کانــون خاطرههای مقاومت ملت ما و نماد شــرف و حماســه در
دوران دفــاع مقــدس اســت و همچنــان هــم میتوانــد حماســهآفرین باشــد؛
حماسه امروز اما از نوع دیگر است .حماسهها را باید به سوی همبستگی ملی و
چارهاندیشــی برای کمک به آســیب دیدگان و جبران خسارات و ساختن دوباره
مناطق آســیب دیده بکشانیم .اولویت اصلی دولت از ابتدای وقوع سیل ،حفظ
جان مردم بوده و هســت .خسارتهای مادی و خرابیهای خانه و شهر و روستا
را میتــوان و بایــد با همیــاری و همدلی دولت و مردم ســاخت و به فضل الهی
خواهیم ساخت.
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در جلساتی جداگانه با حضور رئیس جمهوری بررسی شد

با موافقت رهبر انقالب؛ نیروهای جهادی
جانباخته در حادثه واژگونی قایق گمیشان
«شهیدخدمت»محسوبمیشوند

جهانگیری :دستگاهها زمانبندی
جبران خسارت سیلزدگان را تا سهشنبه ارائه کنند
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مجلس آمادگــی ورود به این موضوع
را دارد اما از بســیاری از شئون نیازمند
ارســال الیحه توسط دولت است تا کار
را آغاز کنــد .در دولت اما نظر دیگری
درباره امکان ارسال الیحه وجود دارد.
یک مقام مســئول در ســازمان برنامه
و بودجــه در ایــن رابطــه بــه «ایــران»
میگویــد« :تقدیــم الیحــه بــا هــدف
اصالح ســاختار بودجه از سوی دولت
به مجلس در شــرایطی ضرورت دارد
که ما برای این اصالح ساختار نیازمند
انجام اصالح یا ایجاد تغییر در قوانین
فعلــی باشــیم کــه طــی آن اختیارات
دســتگاهها یــا مســیر قانونــی تدوین و
تصویب بودجه تغییر کند ».این مقام
سازمان برنامه و بودجه تأکید میکند:
«در صورتی که اصالح ساختار بودجه
ناظــر به اصــاح مواردی چــون اصول
حسابرســی ،بودجهریــزی و امثــال آن
باشــد این کار نیاز بــه تغییر قانون و به
تبــع آن تقدیــم الیحه از ســوی دولت
بــه مجلــس نــدارد و در موضوعاتــی
هــم که بــرای اصــاح ســاختار بودجه
تاکنــون مطــرح بــوده مــوارد از همین
جنــس بودهانــد کــه نیازمنــد تغییــر
قانــون نیســتند و بنابرایــن ما تــا اینجا
احســاس نیــازی بــه تدویــن و تقدیــم
الیحــه در ایــن خصــوص نداشــتیم».
تأکیــد محمدعلی وکیلی بر لزوم ارائه
الیحــه از ســوی دولــت بــرای اصــاح
ســاختار بودجه بــه گفته خــود او ناظر
بــه مســائلی چــون تغییــر و اصــاح
ســاختار اداری دولت است .موضوعی

کــه خیلیها در مجلــس به آن معتقد
هســتند .اما توضیحات مقام مســئول
ســازمان برنامه و بودجه و همین طور
چارچــوب پیشــنهادی ایــن ســازمان
حکایــت از آن دارد کــه دولــت بــرای
اصــاح ســاختار بودجــه نمیخواهــد
ســراغ مســائلی چــون تغییــر ســاختار
دولت یا نظایر آن برود.
ëëمقاومــت دســتگاهها؛ ســرعتگیر
اصالحساختاربودجه
اما مسأله مهم دیگر هم این است
که این اصالحات ساختاری در بودجه
چه زمانی نهایی و اجرایی میشــوند؟
پیشــتر علی الریجانی ،رئیس مجلس
از فرصــت چهــار ماهــه رهبــری برای
انجــام این کار خبــر داده بود .فرصتی
کــه از بعــد از تصویــب و نهایی شــدن
الیحــه بودجــه آغاز میشــود .حــاال از
ایــن فرصــت چیــزی نزدیک بــه یک
ماه گذشــته و حدود ســه ماه برای آن
زمــان باقــی مانــده اســت .آیــا در این
مــدت کار اصــاح ســاختاری بودجــه
انجــام خواهــد شــد؟ هــادی قوامــی،
نایــب رئیــس کمیســیون برنامــه و
بودجــه در پاســخ این ســؤال «ایران»
بــا قاطعیــت جــواب منفــی میدهد.
همین طور در چارچوب منتشــر شــده
توســط ســازمان برنامــه و بودجه هم
اشارهای به زمان خاصی نشده است.
همین طور محمدعلــی وکیلی ،عضو
هیــأت رئیســه مجلــس هــم هــر چند
بــه «ایــران» میگویــد کــه دو اقــدام

نماینــدگان برای اصــاح قیمت ارز و
ســوخت بــزودی کلیــد میخورنــد اما
درباره آغاز اصالحات اساســی در این
خصــوص اظهار بــی اطالعی میکند.
نکتــه قابــل تأمــل توضیحــاتهادی
قوامی است که معتقد است مقاومت
ذاتــی نهادهــای مختلــف برابــر ایــن
تغییر ،کار را بســیار بیــش از این چهار
مــاه بــه تأخیــر خواهد انداخــت .او به
«ایــران» میگویــد« :اصــاح ســاختار
بودجه نیازمنــد کارهایی چون کاهش
یــا قطــع وابســتگی بــه درآمــد نفت و
مشــارکت تمــام نهادهــا در ایــن کار
اســت ».او این سؤال را مطرح میکند
«در شرایطی که برخی از نهادها فراتر
از ســهم خــود از درآمــد نفــت دنبــال
اختصــاص برخــی منابــع از صنــدوق
توســعه ملــی هــم هســتند ،چقــدر
میتــوان به ایــن کار امیدوار بــود؟ آیا
نهادهایی چون صدا و سیما یا جاهای
دیگر رضایت میدهند که ســهم آنها
از درآمــد نفــت کاهــش یابــد یــا قطع
شــود؟» قوامی معتقد اســت با وجود
ابــراز تمایلهایی کــه در کالم صورت
میگیــرد ،همچنــان مقاومتهــای
بنیادین زیــادی بــرای اقداماتی نظیر
کاهــش وابســتگی بودجــه بــه نفت یا
شــفافیت فرآیندهــای تخصیــص و
صــرف منابــع در نهادهــای مختلــف
وجود دارد که کار را از یک ســو ســخت
و از ســوی دیگــر نیازمند بــه زمانی به
مراتب طوالنیتــر از چهار ماه خواهد
کرد.

اصولگرایان رئیس سال اول خانه احزاب شدند

روحاالمینی:برایارتباطگستردهبانهادهایحاکمیتیتالشمیکنیم

ریاست اولین سال فعالیت دوره هفتم
خانــه احــزاب برعهــده اصولگرایــان
قــرار گرفــت .ایــن بــار عبدالحســین
روحاالمینــی ،عضــو شــورای مرکــزی
حزب توســعه و عدالت ایران اســامی
بــود کــه بــا  ۹رأی از مجمــوع  ۱۹رأی
حاضران جلسه به ریاست خانه احزاب
برگزیده شــد .او برای ریاســت با حسن
غفــوری فــرد رقابــت کــرد کــه  7رأی
داشــت و سه عضو شــورای مرکزی نیز
رأی ممتنع دادند.
بــه گــزارش « ایــران» براســاس
تصمیــم شــورای مرکزی خانــه احزاب
کــه پیــش از ایــن رأیگیری اعالم شــد،
فراکســیون اصولگرایــان در ســال اول،
فراکسیون مستقلین اعتدالگرا در سال
دوم و اصالحطلبــان در ســال ســوم
دوره هفتــم «خانه احزاب» ریاســت را
برعهده خواهند داشت.
«خانــه احزاب ایران» نهادی اســت
کــه اســفندماه ســال  79تأســیس شــد.
ریاســت ادوار سه ســاله آن از دوره اول
تا چهارم میان حسین موسوی تبریزی
و حســن غفوری فرد دســت به دســت

میشد .حسین کاشفی نیز ریاست دوره
پنجــم را برعهــده داشــت .امــا حضور
اصالحطلبان در سه دوره متوالی سبب
بــروز اعتراضهایــی از ســوی احــزاب
اصولگــرا بــود؛ اعتراضهایی کــه خانه
احــزاب را از هــدف اصلــیاش یعنــی
ایجــاد همافزایی میان احزاب سیاســی
کشــور دور میکــرد .بــر همیــن اســاس
از دوره ششــم تصمیــم گرفتــه شــد که
ریاســت خانه به صورت دوره گردشــی
ساالنه برعهده هر یک از سه فراکسیون
قرار گیرد.
مجمــع عمومــی خانــه احــزاب در
دوره هفتــم بــا حضــور دبیــران کل و
نماینــدگان  87حــزب دارای مجوز 23
اســفندماه  1397در تــاالر وزارت کشــور
برگــزار و  21عضــو شــورای مرکــزی و
بازرسان این مجموعه انتخاب شدند.
به گــزارش «ایــران» ،رئیــس جدید
توگو
خانــه احــزاب روز گذشــته در گف 
بــا خبرنگاران تأکید کــرد که برای ایجاد
ارتبــاط گســترده میــان خانه احــزاب با
نهادهــای حاکمیتی و نخبــگان حوزه و
دانشگاه تالش خواهد کرد .روحاالمینی

تأکید کرد :در موضوع تروریست خطاب
کــردن یکــی از نهادهای قانون اساســی
ایــران یعنــی ســپاه پاســداران از ســوی
ترامــپ ،علــی رغــم تمــام اختالفات،
فصل مشــترکی میــان تمــام گروههای
سیاســی بــه وجــود آمــد .همچنیــن در
مســأله ســیل و بازســازی مناطق سیل
زده در آینــده نزدیــک ،خانــه احــزاب
بــه منزله فصل مشــترک همــه احزاب
میتواند بــا تأکید روی نقاط مشــترک،
همدلی و وفاق ایجاد کند
او در عیــن حــال بــا بیــان اینکــه
معتقــد اســت ریاســت خانــه احــزاب
در واقــع بــه معنای جایگاه ســخنگویی
احــزاب اســت ،ابــراز امیــدواری کرد که
در دوره جدیــد احــزاب و گروههــای
سیاســی و همچنین نخبــگان بتوانند با
تمــام انرژی در عرصههــای اجتماعی،
سیاسی و بویژه مشکالت مبتالبه مردم
که متأســفانه با ســیل ویرانگــری که در
آغاز سال داشــتیم رقم خورد و مسائل
مشترک زیاد بتوانیم عملکرد مطلوبی
از خود نشان دهیم و تمام توان گروهها
و احزاب سیاسی به میدان بیایند.

خانهاحزابتشکلیبرایمقابلهباجناحگرایی

خانه احزاب بایــد جایگاه خودش را
پیدا کنــد .تحقق این جایــگاه در گرو
یادداشت
ایجــاد وفاق و وحدت میــان احزاب
قانونــی کشــور اســت .ایــن درســت
است که هر کدام از حزبها نماینده
بخشــی از مــردم با عقایــد مختلف
هســتند و باید خواســتهای آنان را
احمد کریمی
نمایندگــی کنند؛ اما نبایــد فراموش
اصفهانی
کنیم که ما با دشمن مشترکی روبهرو
دبیرکل جامعه
انجمن اسالمی
هســتیم کــه برایــش اصالحطلب و
اصناف و بازار
اصولگرا ،اعتدالگرا و مســتقل فرقی
ندارد .این است که میبینیم کشوری
کــه خــودش همــه تروریســتهای جهــان را مدیریــت
میکنــد ،ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ایــران کــه
توانست با تروریسم در منطقه مبارزه کند را در فهرست
تروریستی قرار میدهد.
خانه احزاب باید بتواند با ایجاد وحدت میان احزاب
در موضوعات ملی دشمنان را از اثربخشی دسیسههایی
کــه علیه ایــران طراحی و اجــرا میکند ناامیــد کند .حل
بســیاری از دیگر مشــکالت کشــور نیز به همیــن وحدت
نیازمنــد اســت و ما دســت کم تــا همین مرحله شــاهد

بودیم که احزاب از جریانهای مختلف سیاســی چگونه
توانســتند ایــن همگرایــی را در نوع تصمیمگیریشــان
بــرای نحــوه اداره خانــه احــزاب و ریاســت دورهای و
گردشــی آن نشــان دهند.احزاب ابزار اجرای دموکراسی
در کشــور هستند اما متأسفانه در کشور ما احزاب تا کنون
نتوانســتهاند جایگاه ویژه خودشان را داشته باشند .حال
آنکــه اگر احزاب بتواننــد در حوزههای مختلف الگوهای
خــود را ارائــه دهنــد و ما بتوانیــم در کشــور دولت حزبی
داشــته باشــیم تا این حزب در جایگاه پاسخگوی اصلی
کاستیها و مشکالت ناشی از سیاستهای هر دولت قرار
گیرد ،بسیاری از معضالت برطرف خواهد شد.امیدواریم
که این دوره ،دوره درخشانی برای خانه احزاب باشد و این
تنها در ســایه وحدت ممکن خواهد بود .به معنای آنکه
افراد بدون حب و بغض نسبت به مسائل موضع گیری
کننــد .اینکه ما عادت کردهایم یک جنــاح کاری را انجام
دهد و جناح مقابل در مقام مخالفت بایستد .حال آنکه
اگر تصمیمی منطقی اســت باید همه مــا بدون در نظر
گرفتن اینکه مرجع آن تصمیم کدام گروه و جناح است
از آن حمایت کنیم .خانه احزاب جایی است که باید این
همگرایــی را ایجــاد کند و در برابر این بتپرســتی مدرن
یعنیجناحگراییبایستد.

