www.iran-newspaper.com

سال بیستوچهارم شماره 6973
یکشنبه  23دی 1397

editorial@iran-newspaper.com

واعظی :تعامل با دیگران را معطل اروپا نکرده ایم
رئیس دفتــر رئیس جمهوری با محکوم
کردن تحریم جدید اروپا ،از این اتحادیه
خواســت به تعهدات خود در چارچوب
برجــام عمــل کنــد .محمــود واعظــی
تأکیــد کرد که وجود اختــاف نظر درباره
تروریسم ،به معنای نادیده گرفتن سایر
مباحث ،همچون برجام نیست.
وی در گفتوگــو بــا ایرنــا ،در واکنــش به
بحــث تحریم جدید اروپا علیــه ایران ،با

بیان اینکه اروپا نباید فراموش کند که این
جمهوری اســامی ایران بود که به یاری
مردم عراق و ســوریه شتافت و با داعش
جنگید و شهید داد تا این گروه تروریستی
توان کمتری بــرای اقدامات جنایتکارانه
خــود در جهــان از جمله در اروپا داشــته
باشد ،تصریح کرد :اروپا به جای قدردانی
از تالشهــای ایران در مبــارزه بیامان با
تروریســم ،مــا را به حمایت از تروریســم

توقیف مستندی درباره فائزه هاشمی

مالــی با اروپا ( )SPVو انتظارات تهران از
اتحادیــه اروپا در این عرصــه هم ،اظهار
کــرد :برخی تحریمهــای اخیر اروپا علیه
ایران را فرصت مناســبی برای حمله به
برجــام و اعــام عــدم صداقــت اروپا در
نهایی کردن کانــال مالی میدانند و این
درحالی اســت کــه گفتوگوی مــا و اروپا
دربــاره برجــام به این معنا نیســت که با
اروپــا در مورد موضوعــات دیگر اختالف

متهــم میکنــد .وی با بیــان اینکه جای
هیــچ شــک و شــبههای نیســت کــه اروپا
مأمن تروریســتها – چه منافقین و چه
دیگــر گروههای تروریســتی تجزیهطلب
– اســت ادامــه داد :اگر اروپــا در مبارزه با
تروریســم صداقت دارد ،باید از حمایت
از این تروریستها که دستشان به خون
مردم ایران آغشــته است ،دست بردارد.
واعظی در پاسخ به پرسشی درباره کانال

نظر نداریم.
رئیــس دفتر رئیس جمهوری تأکید کرد:
بنابر این در عین اینکه تحریمهای اخیر
اروپــا را محکوم میکنیــم ،از اروپا انتظار
میرود کــه حمایت از برجام و مخالفت
بــا تحریمهای امریکا را بــه اقدام عملی
تبدیــل و تعهــدات خــود در چارچــوب
برجام را عملیاتی کنــد .واعظی با تأکید
بــر اینکه ما به گفتوگوی خود با اروپا در

خبراولاینکه،کارگردان مســتند «مثل یک زن» با اعالم
دیـــگه
توقیــف نمایش ایــن اثر در ســینماهای «هنــر و تجربه»
چه خبر
گفــت :در حکم توقیف نمایش این اثر آمده اســت که تا
اطالع ثانوی به دلیل مفتوح بودن پرونده قضایی فائزه هاشمی ،هرگونه اکران
این اثر توقیف شده است .این در حالی است که اکران شهرستانها از چند روز
پیش و تمام اکرانهای تهران از صبح  22دی ماه توقیف شد .به گزارش ایسنا،
مژگان ایالنلو افزود :حتی پروانه تک نمایشهایی که برای این مســتند وجود
داشت را هم از ما گرفتند و هرگونه اکران و نمایشی را توقیف کردند .ما تاکنون
تنها دو اکران داشتیم که خوشبختانه با استقبال خوبی هم مواجه شد .ایالنلو
افزود :وزارت فرهنگ و ارشاد و شخص وزیر همکاری الزم را در رابطه با اکران
این مســتند با من داشــتهاند .بنابراین ،این حکم از خارج از اداره ارشاد صادر
شده است .با این حال در آن نامه اعالم شده که تا اطالع ثانوی این اثر توقیف
خواهد بود و امیدوارم این اطالع ثانوی زیاد طول نکشد ،سو تفاهمات برطرف
شود و تماشای مجددش روی پرده به عمر من کفاف دهد.

مورد برجام و کانال مالی ادامه میدهیم
ولــی بــه آن دل نمیبندیــم و تعامــل
خود بــا دیگــران را معطــل اروپــا نکرده
و نمیکنیــم ،گفــت :جمهوری اســامی
ایــران هم اکنون با کشــورهای مختلف از
جمله چین ،روســیه ،هند و همســایگان
تعامــات سیاســی و اقتصــادی بســیار
خوبی دارد و این طور نیست که کار کشور،
معطل تصمیم اروپاییها شده باشد.

آغاز بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق

 7هزار میلیارد تومان اعتبار برای رفع فقر مطلق

شایعه قتل خاوری در کانادا

خبــردیگراینکه،از صبح دیــروز خبری در شــبکههای اجتماعی مبنی بر قتل
محمودرضا خاوری ،متهم اختالس سه هزار میلیارد تومانی در حوالی منزل
شــخصیاش در کانادا منتشــر شــد .به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان ،بر
اساس این شایعات ،محمودرضا خاوری متولد  ۱۳۳۱شامگاه جمعه توسط
افراد ناشــناس در کانادا به قتل رســیده و پلیس این کشــور جسد وی را حوالی
منزل شخصیاش در سان کرست از منطقه بردیل پت شناسایی کرده است.
آذرماه سال گذشته ( )۱۳۹۶نیز شایعه مشابهی در شبکههای اجتماعی شکل
گرفت که در آن ،مانند شایعه امسال ،جزئیات قتل خاوری و محل یافتن جسد
او اعالم شده بود اما ساعاتی بعد پلیس کانادا اعالم کرد که پلیس چنین نامی
را در درگیریهای مسلحانه و غیرمسلحانه به عنوان مقتول ثبت نکرده است.

دولت سال آینده یک میلیون شغل ایجاد میکند

4هزارمیلیاردتوماناعتباربرایصداوسیما

خانه ملت

بررسی رسمی الیحه بودجه از صبح دیروز
در مجلــس آغــاز شــد آنجا که کمیســیون
تلفیق در اولین نشست خود میزبان رئیس
ســازمان برنامه و بودجه ،رئیس کل بانک
مرکزی و وزیر نفت بود .بنا به گفته محمود
نگهبــان ســامی عضــو کمیســیون تلفیق
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و
بودجهکشور«اشتغال،کاهشفقرمطلقو
مهار تورم» را سه هدف اصلی الیحه دولت
دانستهاست.
محمدمهدی مفتح ،سخنگوی کمیسیون
تلفیــق هــم بــا بیــان اینکــه نوبخــت
درخصوص کلیات بودجه توضیحاتی ارائه
داد گفت :بر اســاس این گزارش مشخص
شــد کــه بودجــه دو ســقفی خواهــد بــود.
براســاس درآمــد و هزینههــای پیشبینی
شده در الیحه بودجه سال 98اهداف کالنی
دنبال میشــود ،در بخش اشتغال ،تمرکز
دولــت در الیحه بودجه بر اشــتغالزایی در
حوزهمسکناستکهدربافتهایفرسوده
شهر و مســکن اجتماعی این هدف دنبال
میشود .نماینده تویســرکان در مجلس با
اشاره به هدف ارتقای معیشت مردم ،بیان
داشت 14:میلیارد دالر برای تأمین کاالهای
اساســی بــا ارز  4هــزار و  200تومانی در نظر
گرفته شده ،همچنین بودجهای برای رفع
فقــر مطلــق در الیحــه بودجــه پیشبینی
شده است .مفتح توضیح داد :بودجه رفع
فقــر مطلق به افــرادی تعلــق میگیرد که
درآمــد آنها از حداقل مســتمری که کمیته
امــداد امام خمینــی(ره) پرداخت میکند
کمتــر اســت ،در واقــع دولت به دنبــال آن
است که همه اقشار برابر حداقل مستمری
کمیته امداد ،دریافتی داشــته باشند ،برای
ایــن هــدف  7هــزار میلیــارد تومــان اعتبار
دیده شــده اســت .مفتح در ادامه با اشــاره
بــه صحبتهای رئیــس بانک مرکــزی در
نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال ،98
اظهار داشت :همتی در خصوص مسائلی

که بر ســر ارز در ســال  97افتاد توضیحاتی
ارائه کرد و گفت :برای شرایط ارزی در سال
 98پیشبینی صورت گرفته است.
ëëگــزارش وزیر نفــت از شــرایط درآمد و
صادرات نفت در سال98
این نماینده مجلس ادامه داد :بیژن زنگنه
وزیر نفت از شرایط درآمد و صادرات نفت
در سال  98گزارشی ارائه کرد ،وزیر از میزان
صــادرات و درآمــد نفتــی پیشبینیهایی
را ارائــه کــرد و بیــان شــد بــا فــرض اعمال
تحریمهــای اقتصادی امریکا علیــه ایران،
اعــداد و ارقامــی کــه بــرای ایــن بخــش در
الیحــه بودجــه پیشبینی شــده ،مطابق با
واقعیتهــا اســت .ســخنگوی کمیســیون
تلفیق بودجه سال  98اظهار داشت :زنگنه
در گزارش خــود به ظرفیت چاههای نفت
و مصــرف داخلی پرداخــت و درخصوص
قیمتنفتدربازارجهانیبراینمایندگان
عضوکمیسیونتوضیحاتیارائهکرد.
ëëبیش از یک میلیون شــغل در سال 98
ایجادمیشود
همچنین عضو کمیسیون تلفیق مجلس
بــه نقــل از محمــد باقــر نوبخــت رئیــس
ســازمان برنامــه و بودجــه در نشســت روز
شنبه این کمیسیون گفت :دولت در الیحه
بودجه ســال  98کل کشــور ایجاد اشــتغال

بــرای یک میلیون و هفتاد و هفت هزار نفر
را پیشبینی کرده اســت .فاطمــه ذوالقدر
توگو بــا ایرنا با اشــاره به توضیحات
درگف 
نوبخــت در ایــن نشســت ،گفت :بــه گفته
نوبخــت ،هفت هــزار میلیارد تومــان برای
مبارزه با فقر عمومی شامل زنان سرپرست
خانــوار و خانوادههای زیر نظر بهزیســتی و
غیــره در بودجــه  98در نظر گرفته شــده و
بنا شــده که در ســال  98بر اســاس بودجه،
حقــوق مددجویان افزایــش یابد .نماینده
تهــران در مجلس اظهار داشــت :نوبخت
در این جلســه به تــاش دولت برای ایجاد
اشــتغال اشــاره و بیان کرد که در تبصره 18
الیحه بودجه ســال  98پیشبینی شــده که
بــرای یک میلیون و هفتاد و هفت هزار نفر
اشــتغال ایجاد شــود .ذوالقدر گفــت :وزیر
نفت نیز در این جلسه بیان کرد که با توجه
بــه این کــه در دوران تحریمها قــرار داریم،
فروش نفت در الیحه بودجه ســال  98کل
کشــور کم شــده و به  1.5یک میلیون و نیم
بشــکه در روز رسیده اســت .نماینده مردم
تهران در مجلس خاطر نشان کرد :همتی
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلســه
پیرامون نحوه و میــزان تأمین ارز مورد نیاز
کشور توسط بانک مرکزی توضیحاتی را به
نمایندگانارائهکرد.

سردار کارگر خبرداد

دستآخراینکه،دادستان عمومی و انقالب شهرستان فردیس در استان البرز
در کانال خود ،فیلمی از بخشش یک محکوم به قصاص ،منتشر و اعالم کرده
که بخشــش این فرد نتیجه وجود تلگرام بوده اســت .به گزارش ایسنا ،حسن
جهانشاهلو در کانال خود نوشته« ،کاری به سیاسی کاری در تلگرام ندارم اما
ایــن فیلم نتیجه وجود تلگرام بــود؛ آزادی یک محکــوم به قصاص با کمک
خیرین از سراســر کشــور .ارتباط بیواســطه با مردم شهر فردیس نیز هر چند
بسیار سخت و دشوار است اما از برکت همین فضای مجازی است ،جایی که
تندترین انتقادات و معایب خودم ،دادسرای فردیس و مجموعه شهرستان را
مستقیم به خودم میگویند بدون هر نوع لکنت زبانی؛ دشوار از این جهت که
در بعضی موارد کاری از دستم برنمیاد».

قاضی درباره متهم پرونده شرکت دومان توکان:

بیرونآمدنی در کار نیست

بعد از پیروزی انقالب نیاز بود مردم هر روز در خیابان باشند

ایسنا

دومیــن ســالگرد درگذشــت آیــتاهلل
هاشــمی رفســنجانی هــم ســپری
شــد امــا فــراز و فــرود و ابعــاد مختلــف
زندگــی او ســبب شــده هنــوز هــم بــاب
بیــان خاطــرات از وی بــاز باشــد؛ دیــروز
آیــتاهلل ســیدمحمد موســویخویینی
که یکی از منتقدان آیتاهلل هاشمی نیز
محســوب میشــود ،در گفتوگویــی ،به
تشــریح ابعاد شــخصیت وی پرداخت.
او با مــروری تفصیلی به شــرح مبارزات
انقالبــی و دیدگاههــای سیاســی رئیــس
فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام،
هاشــمی را بعــد از آیتاهلل منتظــری از
چهرههای تأثیرگذار در انقالب دانســت
و به ایرنا گفت :آقای هاشــمی در مسأله
نهضــت و مبارزه تا جایــی که من اطالع
داشــتم ،از فعالتریــن و مؤثرترین افراد
بــود و خود بــهخــود نــام و آوازه او بیش
از ســایرین به گــوش میرســید .دیگران
هــم بودنــد در جاهــای دیگــر ،تهــران و
قم و شهرســتانهای دیگر ولی کسی که
نهضــت برایــش دغدغــه اصلــی و اول
بود ،آقای هاشــمی رفســنجانی بود .وی
ادامــه داد :این اولویت تا آخر عمر آقای
هاشمی برایش وجود داشت ،تا پیش از
انقالب به نام «نهضت» و بعد از انقالب
به نام «جمهوری اســامی» .یعنی بعد
از پیــروزی انقــاب ،جمهــوری اســامی
و حکومــت در نظــر ایشــان یــک اصــل
غیرقابل تعویض با هر موضوع دیگری
بــود .هم ِه وقت ،عمر و تالشــش را برای
همینمسألهگذاشت.
موســوی خوئینــی ادامــه داد :مرحــوم
بــازرگان در همان ایــام دولت موقت در
یکــی از صحبتهایش گفت خوب امام
تشــریف میبرند قم ،مشــغول هدایت
و درس میشــوند مــا هــم اینجــا کشــور
را اداره میکنیــم  .هــر وقــت الزم شــد

میرویــم خدمتشــان ،مــا را راهنمایی
میفرماینــد — قریب بــه این مضمون
— ببینید این را فردی مثل بازرگان گفته
اســت کــه صبغــه و ســابقهاش دینــی و
مذهبی بود و حتماًاز یک مرجعی تقلید
میکرد .وقتی کســی مثل بازرگان چنین
حرفــی را میزنــد ،امثال آقای هاشــمی
احســاس خطر میکننــد و میگفتند اگر
دیــر بجنبیــم ،میگویند شــما بروید قم
درستان را بدهید ما هم مملکت را اداره
میکنیم .نکند اصالً ورق برگردد .ایشان
معتقــد بــود اگــر ورق برگــردد و مــردم
احساس کنند که روحانیون کنار رفتهاند،
ممکن اســت صحنــه را رها کننــد .بعد
از پیــروزی اوضــاع به نحوی بــود که نیاز
بــود مردم هر روز در خیابان باشــند و اگر
نبودند هر لحظه ممکن بود اتفاق بدی
بــرای انقالب بیفتــد .وی افــزود :با همه
وجودبهنهضتروحانیتاعتقادداشت
آن هم به رهبری فــردی که همه جور او
را قبــول داشــت .از خطرها نمیترســید
و هرگــز در این بــاور و اعتقاد دچار تزلزل
نشــد .بعد از پیــروزی انقالب هــم که در
آن وانفســای بههمریختگــی اوضــاع،
یکباره همه مشــکالت اداره کشور روی

ســومین جلســه رســیدگی به پرونده شــرکت دومــان توکان
در شــعبه چهارم دادگاه ویژه مفاســد اقتصادی به ریاســت
قاضی صلواتی برگزار شد .به گزارش ایسنا ،در ابتدای جلسه
نماینده دادستان با رد ادعای متهم مبنی بر اطاله عمدی روند رسیدگی گفت
که این طوالنی شــدن به دلیل تعدد شکات بوده است .او در پاسخ به اظهارات
متهم مبنی بر اینکه پرونده شــاکی نداشــته و دادگاه بدون جهت وارد بررســی
شده است ،گفت« :پیامکهایی که در فضای مجازی آمده بیانگر این است که
متهم در جریان وجود شــکایت سهامداران بوده است و همچنین طبق قانون،
دادســتانی ملــزم به دریافت شــکایت شــکات نبــوده و در هر جایــی که حقوق
ملت و اشــخاص ضایع شــود میتواند ورود کند ».نماینده دادســتان همچنین
افزود«:متهم با تبلیغات کذایی و واهی اقدام به ترغیب و اغوای سپردهگذاران
برای آوردن ســپرده به شــرکت کرده اســت ».متهم پرونده در پاسخ به سؤاالت
قاضــی صلواتــی تأکید کرد کــه قراردادهایــش با ســپردهگذاران در مــورد پروژه
آژانس اریکه ایرانیان و تورهای گردشگری قرارداد مشارکت بوده و سپردهگذاران
در ســود و زیان شــریک بودند .او در پاســخ به این اظهــارات قاضی که «چگونه
وقتــی هنــوز قــراردادی بــا شــرکتهای هواپیمایی نداشــتید ســود  ۴۰درصدی
پرداخــت کردیــد؟» و «طبــق اقاریــر خودت از شــهریور متوجه شــدی شــرکت
زیانده شــده است اما به مردم اعالم نکردی» ،با بیان اینکه «اظهاراتم در اداره
اطالعات را قبول ندارم» ،گفت« :پس از اعالم غیرقانونی بودن شــرکتمان از
ســوی بانــک مرکزی از آنجا شــکایت کردیم و اگر این اتفاقــات نمیافتاد بانک
مرکــزی متهم میشــد ».قاضــی در ادامه در واکنش به یکی از شــکات که گفت
متهــم در پیامکهایــی گفتهاند که اگر از زندان خارج شــوم اصل پول و ســود را
پرداخــت میکنم .ایشــان بفرمایند که چگونه میخواهند ایــن پول را پرداخت
کنند ،پاسخ داد« :هیچ بیرونآمدنی برای ایشان در کار نیست ».پس از آن وکیل
تســخیری دومان سهند در قرائت الیحه دفاعیه خود گفت که موکلش در سال
 94که ســال اقتصاد مقاومتی نامیده شده بود  ،اقدام به تأسیس شرکت دومان
توکان کرده تا در راســتای اشتغالزایی و کارآفرینی و رفع معضل بیکاری ،ایجاد
اشــتغال و جذب ســرمایهگذاری فعالیت کند .متهم نیز در آخرین دفاعیاتش
با رد اتهام کالهبرداری بدهی شــرکتش را تنها  ۳۲میلیارد تومان دانســت و با
ادعای اینکه بدهی شرکت میباشد که ذکر  ۱۵۰میلیارد تومان کامالً کذب است،
گفــت« :آمادگــی همکاری کامل بــا دادگاه و هر مرجع قضایی دیگــر را دارم که
اصل مبالغ ،ســود منعقد شــده در قرارداد و نیز ضر و زیان وارده را بپردازم ...و
از شاکیان بابت ضرر و زیانهای وارده عذرخواهی میکنم ».جلسه چهارم این
دادگاه امروز برگزار میشود.

خبــر

ایرنا

ایــن آثــار را در قالب  200کتاب منتشــر
کنیــم یا  50فیلم از روی آنها بســازیم و
تا پایان برنامه ششم فرصت انتشار این
طرحها را داریم ».درحالی وعده انتشار
این اســناد مطرح شده اســت که اکنون
 30سال از پایان جنگ تحمیلی هشت
ســاله میگــذرد .در ایــن مــدت ،کمتــر
مســألهای دربــاره جنــگ وجود داشــته
اســت کــه دربــاره آن اتفــاق نظــر بوده
باشد.مهمترینمسألهمناقشهبرانگیز،
پایــان جنــگ و پذیــرش قطعنامه بود
که نخســتین بار ،نامه معروف محسن
رضایــی بــه امــام(ره) در ســال  85و از
ســوی آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی،
فرمانده جنگ منتشر شد .رابطه دولت
وقــت و اداره جنگ ،نحــوه طرحریزی و
اجــرای عملیاتهــا ،ادامــه جنگ بعد
از فتح خرمشــهر ،رابطه ارتش و ســپاه
در جنگ ،تحــوالت  4ماه آخر که منجر
به از دســت دادن زمینهای فتح شــده
و پذیــرش قطعنامــه شــد و بســیاری
دیگــر ،از جمله مســائل پربحث جنگ
تحمیلــی اســت کــه بــه نظــر میرســد
با انتشــار ایــن اســناد ،زوایای تــازهای از
آنها آشــکار شــود .بویژه اینکه شواهد و

قرائن نشــان میدهد ســپاه پاســداران
انقالب اســامی ،چه به کمــک راویانی
کــه فرماندهــان را همراهــی میکردند
و چــه با ضبط صــدا و دیگر شــیوهها ،از
کوچکترین تا بزرگترین وقایع جنگ
را مستندسازی کرده است.
هرچنــد پیــش از اظهــار نظــر ســردار
کارگر ،سردار غالمرضا عالماتی رئیس
ســازمان اســناد و مدارک دفاع مقدس
ایــن بنیــاد ،از تالشهــا بــرای تشــکیل
«سامانه جامع اســناد و مدارک هشت
ســال دفاع مقدس» خبر داد و گفت با
اشــاره به صــدور آییننامــه جمعآوری
اســناد و مــدارک دفاع مقــدس ،گفت:
«این آییننامه به تمامی دســتگاههای
اجرایی در اســتانها ابالغ شــده است و
فرایند جمعآوری این اســناد براســاس
این آییننامه اجرا خواهد شد».
از ایــن رو بــه نظــر میرســد درصــورت
راهانــدازی ایــن ســامانه ،بــا حجــم
گســتردهای از اطالعــات ،نــه فقــط از
ســپاه ،بلکه همه نهادها و سازمانهای
درگیر در جنگ روبهرو باشیم که تدوین
و دســتهبندی آنهــا ،خــود یــک مقولــه
پرمشغله برای پژوهشگران خواهد بود.

دفاع یک دادستان از فعالیت تلگرام

روایت موسوی خوئینی از آیتاهلل هاشمی رفسنجانی:

اسناد محرمانه جنگ سال آینده منتشر می شود
مجادلــه بــر ســر ماهیــت عملیــات
کربــای  4بــه عاقبــت خوبــی منتهــی
میشــود .دو هفته پیش بود که مباحثه
توئیتــری محســن رضایــی ،فرمانــده
جنگ با جعفر شیرعلی نیا ،پژوهشگر،
بــازار بحــث و تحلیــل دربــاره  8ســال
دفــاع مقــدس را داغ کرد .حاال ســردار
بهمــن کارگــر ،رئیــس بنیاد حفــظ آثار
و نشــر ارزشهــای دفــاع مقــدس بــه
«ایرنا»گفت که اســناد محرمانه جنگ
تحمیلــی رژیــم بعــث عــراق علیــه
جمهــوری اســامی ایران ابتدای ســال
آینده ،روی یک سایت یا سامانه منتشر
خواهد شــد .البته او اضافــه کرد که «90
درصــد کل اســناد دوران دفاع مقدس
قابل انتشار هستند ».سردار کارگر گفت
که «اسناد مربوط به عملیاتهای کربال
چهار و کربــای پنج و دیگر عملیاتها
دوران دفــاع مقدس نیز در این ســایت
منتشــر میشــود ».انتشــار  90درصدی
اسناد جنگ ،شاید ذهنها را متوجه آن
 10درصدی بکند که قرار است همچنان
محرمانه باقی بماند .نکته اینجا اســت
که اســناد جنگ تا پیــش از این ،تنها در
کتابهایی تدوین و منتشــر میشــد که
عامــه مــردم و دانشــجویان دسترســی
کمتر یا دشــواری بــه آن داشــتند .اما با
تدبیــر جدیــد «بنیــاد حفظ آثار و نشــر
ارزشهــای دوران دفــاع مقدس» هم
دسترسی به این اسناد سادهتر میشود
و هــم اســناد گســتردهای در اختیــار
همگان ،اعم از پژوهشگران قرار خواهد
گرفت .سردار کارگر در عین حال ،از 56
طــرح مطالعاتــی و پژوهشــی در حوزه
دفــاع مقــدس ســخن گفــت و آن را به
جعبه ســیاه جنگ تشــبیه کرد و افزود:
«تمام مســائل جنگ در همه ابعاد در
این طرحها آمده اســت و ممکن است

مرکــز پژوهشهــای مجلــس در
گزارشهایــی بــه بررســی اعتبــارات
بـــــرش
حــوزه رســانه و ارتباطــات جمعی و
همچنیــن اعتبارات نهادهای دینــی و تبلیغی در الیحه
بودجه ســال  ۱۳۹۸کل کشــور ،پرداخت .بر اســاس این
گزارشها کل اعتبارات برنامههای فصل رســانه (جاری
و عمرانی) نســبت بــه مصوبه ســال  ،۱۳۹۷حدود 5.3
درصــد و اعتبارات هزینهای و عمرانی برنامههای حوزه
رســانه در ایــن الیحه نیز نســبت به مصوبه ســال ۱۳۹۷
بهترتیب  4.38درصد و  19.75درصد افزایش داشــته
است.
در الیحــه بودجــه ســال  ،۱۳۹۸حــدود  ۲.۳۱۵میلیــارد
تومــان بــرای فصــل رســانه در نظر گرفته شــده اســت.
ایــن مبلــغ  28.74درصــد از اعتبــارات امــور فرهنــگ،
تربیتبدنــی و گردشــگری اســت .ســهم دســتگاههای
مختلف از محــل اعتبارات فصل رســانه ،حدود ۱.۹۸۸
میلیــارد تومان برای صدا و ســیمای جمهوری اســامی
ایــران ،حدود  ۲۱۹میلیــارد تومان بــرای وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی ،حــدود  ۱۰۲میلیــارد تومــان بــرای
خبرگزاری جمهوری اســامی ،حــدود  ۳میلیارد تومان
برای شورای نظارت بر صدا و سیما ،حدود یک میلیارد
و  500میلیون تومان برای حوزه هنری سازمان تبلیغات
اسالمی ،مبلغ  ۷۰۰میلیون تومان برای خبرگزاری خانه
ملت است .براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
دربــاره بودجه صدا و ســیما باید توجه داشــت عالوه بر
مبلغ  ۱.۹۸۸میلیارد تومــان که از محل اعتبارات فصل
رســانه برای این سازمان پیشبینی شــده ،اعتباری بالغ
بــر  2هزار میلیــارد تومان به عنــوان درآمد اختصاصی،
مبلــغ  ۱۵۰میلیارد تومان در جــدول  ۲۱به عنوان کمک
برای صدا و ســیما و نیــز مبلغ  ۱۰۰میلیــارد تومان برای
تأدیــ ه بدهیهــای ایــن ســازمان بــه شــرکت ارتباطــات
زیرســاخت از محــل همان جدول برای ســازمان صدا و
ســیما پیشبینی شده اســت ،بدینترتیب باید گفت ،با
احتســاب مبالغ فوق سرجمع اعتبارات پیشبینی شده
برای صدا و سیما  ۴.۲۳۸میلیارد تومان خواهد بود.

گــزارش مرکــز پژوهشهــای مجلــس نشــان میدهــد
مطلب قابل توجه در مورد بودجه صدا و سیما در الیحه
ســال  ۱۳۹۸آن اســت که به موجــب مــاده ( )۹۳قانون
برنامــه ششــم ،دولــت مکلف بــود حداقــل هفتدهم
درصــد از بودجــه عمومــی دولــت را برای صدا و ســیما
لحــاظ و تخصیــص دهــد .در الیحه بودجه ســال ۱۳۹۸
ایــن درصــد از بودجــه عمومــی دولت معــادل ۳.۳۵۰
میلیارد تومان خواهد شــد .در حالــی که مجموع کمک
دولــت (در ردیــف اصلــی و متفرقه) به صدا و ســیما در
ایــن الیحــه  ۲.۲۳۸میلیــارد تومــان اســت کــه معــادل
 ۴۶صدم درصد از بودجه عمومی دولت است.
ëëکاهش  24درصدی اعتبارات دین و مذهب
همچنیــن فصل دیــن و مذهب از بخــش امور فرهنگ،
تربیــت بدنــی و گردشــگری بودجــه  1398بــا دارا بودن
 16.4درصــد از کل اعتبــارات در جایگاه ســوم قرار دارد.
با این حال نگاهی به بودجه مصوب ســال  1397نشــان
دهنــده کاهــش  20.4درصــدی مجموع اعتبــارات این
فصل در الیحه بودجه  1398است.
از این منظر اعتبــارات هزینههای فصل مزبور با کاهش
بیست و هشت و سه دهم درصدی مواجه بوده ،ولی در
اعتبارات تملک داراییهای ســرمایهای شــاهد افزایش
 7/7درصدی هستیم.
همچنیــن بررســی تبصرههای منــدرج در مــاده واحده
الیحــه بودجــه ســال  1398کل کشــور نشــان میدهد دو
تبصــره مرتبــط بــا دیــن و تبلیغ تعبیه شــده کــه نیاز به
اصالح داشــته و در ســه تبصره نیز امــکان انتقال برخی
درآمدها به این حوزه وجود دارد.
بر اســاس گزارش مرکز پژوهشهــای مجلس مجموع
اعتبارات دستگاههای دینی و تبلیغی با کاهش نزدیک
به  14درصد مواجه بودهاند .بیش از  30دســتگاه فعال
در حــوزه دیــن و تبلیــغ در الیحــه بودجــه ســال ،1398
عمومــاً بــا کاهــش بیــش از  10درصــدی در ســرجمع
اعتباراتشــان روبــهرو هســتند .نکته قابل تأمــل اینکه
ایــن کاهــش عمومــاً مربــوط بــه اعتبــارات هزینههــای
دستگاههای مزبور است.

سر امام و یاران امام ریخت ،باز با همین
نگاه ،پابهرکاب بود و جمهوری اســامی
و نظــام برایــش یــک اصــل غیرقابــل
تعویــض با هر چیزی بــود .لحظهای کار
بــرای انقــاب را رهــا نکــرد .او همچنین
درباره تالشهای هاشمی قبل از پیروزی
انقالب گفت :بعضی وقتها به افرادی
که در مســیر مبــارزه بودنــد ،کمکهایی
میکردنــد .گاهی من بــه مبارزانی که به
خانوادههاشان دسترسی داشتم ،پول را
از ایشان میگرفتم و به آنها میرساندم.
گاهــی هــم پولــی دســت مــن میآمد و
کسی را نداشتم ،به دست آقای هاشمی
میرســاندم ،میدانســتم کــه ایشــان با
خانوادههایی که شــوهر یا فــردی از آنها
مخفی شده یا به زندان افتادهاند ،مرتبط
اســت .آقای هاشمی یکی از کسانی بود
کهدراینزمینهخیلیفعالبود.موسوی
خوئینــی با اشــاره بــه مبــارزات انقالبی
خارج از ایــران نیز گفت :این نکته را هم
باید بگویم که آقای هاشمی اساساً رفتن
به خارج از کشــور را برای مبارزه درســت
نمیدانســت و قبول نداشــت که کســی
برای ادامه مبارزه از ایران برود .همیشــه
میگفتمبارزههمینجاست.

بهرهبرداری دشمن از تصاویر دوربینهای مداربسته

رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور یکــی از تهدیــدات علیــه کشــور را
هوشمندســازی اشیا دانست و گفت :دشــمنان با استفاده از این ظرفیت قطعاً
تــاش میکنند تا اطالعات مورد نیاز خود را از جامعه ما به دســت آورند؛ مثالً
با فروش دوربینهای مداربسته و تعریف برنامههایی برای آنها ،کاری کنند که
این دستگاهها هر چیزی را تصویربرداری میکنند یک نسخه از آن را به آدرس
مورد نظر ارسال کند .به گزارش ایسنا ،سردار غالمرضا جاللی طی سخنانی در
نشست رئیسان و دبیران کمیتههای پدافند غیرعامل دستگاههای اجرایی کشور
اظهار کرد :در ســال جاری نقشههای بســیاری علیه جمهوری اسالمی طراحی
شــد و دشــمن به دنبال ایجاد تابســتان داغ برای ما بود اما توانســتیم بخوبی از
این مسائل عبور کنیم.

 ۱۱۰پرونده زمینخواری در مجلس

رئیس کمیسیون اصل  ۹۰مجلس خبر داد که پرونده  110مورد زمین خواری به
هیأت رئیسه مجلس ارسال شده و بزودی گزارش آن در صحن قرائت میشود.
داوود محمــدی در گفتوگــو با فــارس ،دربــاره جزئیات پرونــده زمینخواری و
بررسی آن در کمیسیون اصل  ۹۰گفت :بیش از  ۱۱۰پرونده که به صورت میدانی
در استانهای مختلف کشور تشکیل شده بود ،از این زمینها بازدیدهای میدانی
هم به عمل آمد و تخلفاتی که در این پروندهها وجود داشــت ،بررســی شد .وی
در پاســخ بــه این ســ ؤال که آیا همه تخلفــات  ۱۱۰مورد شــکایات دربــاره پرونده
زمینخواری محرز شــده اســت یا خیر ،گفت :خیــر! ما  ۱۱۰مــورد را از نزدیک در
اســتانهای مختلف یعنی از اســتان مازندران ،گلســتان ،گیالن گرفته تا تهران،
فیروزکــوه ،دماوند و ســایر اســتانهای کشــور بررســی کــرده و جمعبنــدی آن به
مجلس ارائه شده است.

