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برنامه وبودجه،  سازمان  رئیس  میرکاظمی،  مسعود   
از افزایش منابع و مصارف بودجه تبصره ۱۴ انتقاده 
تبصره  رخ داده،  که  تغییراتی  با  است  گفته  و  کرده 
۱۴ عماًل با کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه 
می شود. او گفته است: »عملکرد سال گذشته حدود 
۳۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که منابع آن از محل 
فرآورده  صادرات  و  فرآورده  داخلی،  گاز  فروش 
است و در برخی از موارد عدد حاصله وارد منابع 
ارائه  دولت  که  پیشنهادی  در  نمی شود.  تبصره ۱۴ 
کرد، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع سال 

۱۴۰۰ اضافه شد. 
چگونه می شود بدون اینکه قیمت انرژی تغییر کند 
هزار   ۶۴۰ به  رقم  این  دهیم،  افزایش  را  تولید  یا 
پیش بینی ای  چنین  واقعا  آیا  برسد،  تومان  میلیارد 
تحقق می یابد؟ از روز اول مشخص بود که منابع 

قابل وصول نیست.«
اظهارات میرکاظمی در حالی مطرح شده که تیرماه 
امسال، ابراهیم رئیسی به صراحت اعالم کرد دولت 
را  بودجه  کسری  و  شده  نفت  صادرات  به  موفق 

جبران کرده است. 
خراسان  مردم  با  دیدار  در  سیزدهم  دولت  رئیس 
شمالی گفت: »بدون اینکه قراردادی را امضا کنیم 
همان  با  بپذیریم  کشور  برای  را  جدیدی  تعهد  و 
به  را  نفتی  موفق شده ایم صادرات  سابق  وضعیت 
افزایش  دولت  درآمد های  برسانیم.  قبول  قابل  حد 
در حال  که  دارد  نیز وجود  هزینه هایی  کرده،  پیدا 
تومان  میلیارد  هزار   ۴۸۰ هستیم.  آن ها  پرداخت 
 ... و  دستمزد  و  حقوق  افزایش  بودجه،  کسری 
مواردی است که از طریق افزایش درآمد های کشور 

در حال پرداخت است.«
نظر  »به  کرد:  عنوان  اقتصاددان  پازوکی  مهدی 
نتیجه  اند،  کرده  اعالم  که  بودجه ای  کسری  من 
سوءمدیریت است. وقتی شما کشور را گران اداره 
کنید و از طرفی هم امکان کسب درآمد مناسب و 
معمول وجود نداشته باشد، نتیجه آن همین کسری 
بودجه ای است که االن می بینید. در مجموع به نظر 
من هزینه به ویژه در این دولت به شدت افزایش 
مواجه  مشکل  این  با  همواره  ما  است.  کرده  پیدا 
بودیم که دولت ها هزینه های باالیی داشتند، اما در 

این دولت به مراتب بیشتر است.«
وی ادامه داد: »رفع این کسری بودجه دو راه دارد: 
پیدا  کاهش  مخارج  یا  یابد  افزایش  درآمد  باید  یا 
کند. اصال بودجه به همین معنا است. یعنی حساب 
دخل و خرج دولت. مادامی که دولت مخارج بی 
خواهد  رخ  بودجه   کسر  چنین  باشد،  داشته  مورد 
بودجه  به  نگاهی  یک  است  کافی  فقط  شما  داد. 
بودجه  همین  در  شوید  متوجه  تا  بیندازید  کشور 
سال جاری چقدر بودجه بعضی نهاد ها افزایش پیدا 
کرده است. آن هم نه نهاد های خاص و مهم، بلکه 
بخش هایی که می توان با هزینه کمتر اداره شان کرد.
این  چرا   فرهنگی.  انقالب  شورای  دبیرخانه  مثل 
نفر هدایت  با بیست  دبیرخانه که می توان حداکثر 
که  آنجا  کند.  دریافت  بودجه  همه  این  باید  شود 
بنویسند.  را  فرهنگی  توسعه  استراتژی  نیست  قرار 
یا مجمع تشخیص مصلحت نظام. همه اعضای این 
نهاد در جا های دیگر مشغول هستند. یعنی یا نماینده 
هستند.   ... و  جمهور  رئیس  یا  هستند،  مجلس 
حقوقشان را هم از جای دیگر دریافت می کند. پس 
چرا باید دبیرخانه این نهاد بودجه هنگفت دریافت 
کند؟ این ها جا هایی هستند که بودجه بسیار باالیی 
جرات  و  اراده  هزینه ها  کاهش  و  حذف  و  دارند 

می خواد که این دولت ندارد.«
افزود:  کشور،  بودجه  ردیف های  به  اشاره  با  او 
»نکته جالب در بودجه این است که برخی نهاد های              
بی ربط برای خودشان بخش های پژوهشی تعریف 
کرده اند و بابت این بخش ها بودجه دریافت می کنند. 
مجمع تشخیص سه پژوهشگاه داشت که ما انقدر 
انتقاد کردیم که در نهایت یکی از این  اعتراض و 
این در حالی است  تعطیل کردند.  را  پژوهشگاه ها 
یعنی  ندارد.  پژوهشگاه  به  نیازی  مجمع  اصال  که 
حتی یکی هم اضافه است؛ بنابراین من با قاطعیت                                                                           
همخوانی  هزینه ها  با  دولت  درآمد  که  گویم  می 
تجربه  و  سواد  آقایان  اصال  دیگر  طرف  ندارد.از 
کاری ندارند و نمی دانند چه کار باید انجام دهند. 
به عنوان مثال یه قانونی داشتیم که بر اساس آن ۵ 
درصد حقوق مبنای کارمندان دولت کسر می شد و 
۵ درصد هم دولت پرداخت می کرد. اما این برای 
زمانی بود که برای پاداش، یک ماه حقوق محاسبه 
نمی شد. االن مبلغ پاداش، یک ماه حقوق است. پس 
چرا هنوز دولت پرداخت می کند؟! یعنی ماهی ۲۰۰ 
میلیارد تومان پول می دهد. همه این ها مخارج دولت 
با همچین  را باال می برند. به همین دلیل است که 
کسری بودجه ای مواجه شده است. کسری بودجه 
هم یعنی افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم 
و در ادامه کاهش قدرت خرید و افزایش خط فقر 
نفت  فروش  باید  یا  دارد.  راه  دو  دولت  و... عمال 
و  تحریم ها  به  توجه  با  آنهم  که  بدهد  افزایش  را 
بتواند نفت  بعید است که  ماندن برجام،  نتیجه  بی 
به فروش برساند. یعنی مشخصا درآمد ها  بیشتری 
همانطور که سازمان برنامه هم اعالم کرده، محقق 
نمی شود. راه دوم این است که هزینه های خود را 
کاهش دهد. اما متاسفانه اصال در قاموس این دولت 
قناعت تعریف نشده است. البته در دولت قبل هم 
نبود، اما در این دولت به مراتب بیشتر است. این 
غیر  هزینه های  می توانند  االن  که  است  حالی  در 
از  می تواند  اینکه  دهند. ضمن  کاهش  را  ضروری 

منابع داخلی هم کسب درآمد کند.«  

اغتشاش ها و آشوب های اخیر
 از جلوه های فتنه دشمن است
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قضاییه،  قوه  رسانه  مرکز  از  گزارش  به 
طی  اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
بر  نظارت  هیئت  اعضای  با  نشست  در  سخنانی 
مبحث  شاخصه های  برشمردن  ضمن  مطبوعات، 
تبیین و روشنگری در امور  تبیین«، مقوله  »جهاد 
اولویت های  جمله  از  را  اجتماعی  و  فرهنگی 
تبیین  با  بسیار حائزاهمیت دانست و اظهار کرد: 
و  حقیقی  زوایای  و  ابعاد  بیان  و  روشنگری  و 
واقعی امور می توانیم راه تحریف ها، کج فهمی ها، 
غرض ورزی ها و تحلیل های ناصواب را مسدود 

کنیم.
و  ساختار  به  اشاره  با  ادامه  در  اژه ای  محسنی 
فلسفه  مطبوعات،  بر  نظارت  هیئت  کارکرد 
مؤثر  دستگاه های  و  قوا  نمایندگان  عضویت 
فرهنگی در این هیئت را، چندوجهی بودن مقوله 
ابعاد  این مقوله ها در  فرهنگ و رسانه و اهمیت 

مختلف دانست. 
محسنی اژه ای در ادامه مبحث »اقتصاد رسانه« را 
مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: باید سازوکارها 
ما  تهیه شود که رسانه های  تعبیه و  و روال هایی 
به  جریانی  و  جناح  به  وابستگی  بدون  بتوانند 
دارای درآمد  برسند و  اقتصادی  مالی و  استقالل 

روشن و شفاف باشند.
تشریح  و  تبیین  به  ادامه  در  قضاییه  قوه  رئیس 
بعضًا  که  پرداخت  گزاره ها  و  مقوله ها  برخی 
و  دوگانگی  آنها  به  نسبت  جامعه  سطح  در 
 ، »انتقادپذیری«  »شفافیت«،  دارد؛  وجود  تغایر 
»گفت وگو« ، »تناسب مجازات با جرم و مجرم« ، 
»نحوه انتشار گزارش های اولیه فساد و مواجهه با 
پخش کننده گزارش یا افشاگر« و »مصادیق تهدید 
امنیت روانی مردم« از جمله مقوله ها و گزاره هایی 
تبیین  ضرورت  بر  قضا  دستگاه  ریاست  که  بود 
سپس  و  نخست  وهله  در  جامعه  سطح  در  آنها 
تاکید  موارد  این  فرهنگ سازی  و  گفتمان سازی 

کرد.
ضرورت  بر  همگان  داشت:  بیان  اژه ای  محسنی 
انتقاد و انتقادپذیری تاکید دارند؛ اما محدوده این 
طبق  است؟  کدام  سازنده  انتقاد  چیست؟  انتقاد 
به دارا بودن منطق  انتقاد سازنده مشروط  قانون، 

تحقیر و تخریب  توهین،  از  پرهیز  و  استدالل  و 
الفاظی که تحت عنوان و ذیل  امروزه  آیا  است؛ 
مقوله »انتقاد« مطرح می شود، همگی واجد منطق 
و استدالل و اجتناب از توهین و تخریب است؟ 
چه دستگاه هایی در این خصوص وظیفه فرهنگ 

سازی را دارند؟
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز همگان از ضرورت 
انجام گفت وگو و مفاهمه سخن می گویند؛ تاکید 
منتقدان و معترضان  با  انجام گفت وگو  بر  نیز  ما 
اما مبانی این گفت وگو چیست؟ محدوده  است؛ 
توأم  گفت وگوی  سازوکارهای  است؟  کدام  آن 
باید  چگونه  ارزش ها  حفظ  و  نزاکت  و  ادب  با 
تعیین شود؟ کدام نهاد باید مبانی انجام گفت وگو 
و مفاهمه را در سطح جامعه ترویج و تبیین کند؟
محسنی اژه ای در ادامه به تشریح مقوله »تناسب 
حوزه  در  ویژه  به  مجرم«  و  جرم  با  مجازات 
گفت:  و  پرداخت  رسانه ای  و  مطبوعاتی  جرائم 
شما اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات در مقام 
کارشناسان این حوزه چه پیشنهاداتی دارید تا به 
گونه ای تمهید شود که مجازات در حوزه جرائم 
و  باشد  داشته  تناسب  مجرم  و  با جرم  رسانه ای 
القاء  راستا  این  در  شده  لحاظ  قانونی  ارفاقات 

تبعیض در سطح جامعه نکند.
وی  گفت: ما بر تأمین آزادی های مشروع آحاد 
جامعه تاکید داریم؛ بر همین اساس ضرورت دارد 
جامعه  سطح  در  آزادی ها  این  تحقق  روش های 
تعیین و تبیین شود و در قبال آنها گفتمان سازی 

صورت گیرد.   

بر تأمین آزادی های مشروع 
تاکید داریم آحاد جامعه 

با تعامل دستگاه قضایی استان با مدیریت شهری تبریز محقق شد؛
جلوگیری از خسارت کالن به حقوق بیت المال

و  اغتشاش ها  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
است،  فتنه دشمن  از جلوه های  اخیر  آشوب های 
تاکید کرد که این جامعه اجازه نخواهد داد دوباره 

نظام سلطه بر سرنوشتش مسلط شود.
روز  پاسداشت  آیین  در  رییسی  ابراهیم  سید 
کتاب،کتابخوانی و کتابدار با استناد به آیه شریفه 
نکته  این  بر  قلم  به  سوگند  آمده  آن  در  که  ای 
و  انسان  هدایت  موجب  باید  مسطور)نوشته(  که 
ارتقای نسل ها باشد، تاکید کرد و گفت: مسطور 
باید باعث هدایت و ارتقاء انسان علم و دانش و 

ارتقاء فکری نسل ها و عصرها باشد .
مهم  مسطور  یک  برای  آنچه  که  کرد  تاکید  وی 

است مفید و نافع بودن است .
رییس جمهور همچنین خاطرنشان کرد: مدیریت 
تالیف کتاب مهم است  کتاب مساله مهمی است 

نشر  و  چاپ   ، دارد  اهمیت  بسیار  کتاب  مولف 
کتاب مهم است کتابخوانی و کتابداری هر دو مهم 

است.
صرفا  کتابداری  می کنند  فکر  برخی  افزود:  وی 
دانستن نام کتاب ها و طبقه بندی آن هاست. اینطور 

نیست، بلکه کتابداری دانشی بسیار مهم است.
که  کرد:جایی  تصریح  همچنین  جمهور  رییس 
کتابداری به عنوان یک علم، توانسته کتابخانه را 
ها  نسل  و  عصرها  برای  کتاب ها  کند،  مدیریت 

باقی مانده است.
وی در بخشی از سخنانش گفت: به اهالی کتاب 
توصیه می کنم در آنچه انجام شده و آنچه که باید 

از این بعد انجام گیرد بازنگری کنند.
رییسی یادآورشد که قشر فرهیخته کتابدار که اکثرا 
حمایت  مورد  باید  حتما  هستند  کشور  بانوان  از 

قرار گیرند.
رشد  میزان  مهم  معیارهای  از  اینکه  بیان  با  وی 
فرهنگی یک کشور توجه به کتابخانه های عمومی 
و  زندگی  به  امید  اجتماعی،  نشاط  گفت:  است، 
کتابخوانی  و  کتاب  به  توجه  در  مردم  شادمانی 
پرداخت  خاطره ای  بیان  به  ادامه  در  است.وی 
شهید  دو  پدر  که  قائم شهر  امام جمعه  گفت:  و 
است می گفت خرج دامادی فرزندان شهیدش را 
هزینه  ساخت کتابخانه کرده است، ایشان با هزینه 
کردند  وقف  را  کتابخانه ای  جویبار  در  خودشان 

و بهترین کار ممکن را ساخت کتابخانه دانستند.
 رییس جمهور با بیان اینکه فقدان کتاب در سبد 
آن مسئله مهمی  قیمت  به خاطر  خرید خانوارها 
وزارت  مهم  کارهای  از  کرد:  تصریح  است، 
فرهنگ و ارشاد اسالمی ایجاد دسترسی آسان به 
دیجیتال  و  عمومی  کتابخانه های  طریق  از  کتاب 
است  ضروری  ما  جامعه  برای  .کتابخوانی  است 
و باید برای آن برنامه ریزی جدی و روزانه انجام 
خود  سخنان  از  بخشی  در  جمهور  رییس  شود. 
از  اخیر  آشوب های  و  اغتشاش ها  اینکه  بیان  با 
جلوه های فتنه دشمن است، گفت: ببینیم دشمن با 
آنهایی که فکر می کردند می خواهد نجاتشان دهد 
به  آزادی و توجه  نام  به  اینها  چگونه رفتار کرد. 
حقوق انسان ها بسیاری از جوامع را به هم ریختند.
وی تاکید کرد: نظام سلطه بهمن ۵۷ از این کشور 
داد  نخواهد  اجازه  جامعه  این  شد.  رانده  بیرون 

دوباره نظام سلطه بر سرنوشتش مسلط شود.

دولت رئیسی 
گل به خودی
 زیاد می زند

جام جهانی فوتبال
 و نگاه امنیتی به ورزشکاران

همکاری  و  تعامل  از  قدردانی  با  تبریز  شهردار 
مدیریت  با  دادستانی  و  دادگستری  کل  اداره 

از  تا  شد  باعث  تعامل  این  گفت:  شهری، 
حقوق  به  خسارت  و  المال  بیت  کالن  تضییع 

شهروندان جلوگیری شود.
با  کرد:  اظهار  گفتگو  در  هوشیار  یعقوب 
همکاری رئیس کل دادگستری استان و دادستان 
از  پرونده،  چند  در  شهری  مدیریت  با  تبریز 
المال  بیت  به  کالن  و  میلیاردی  چند  خسارت 

شد. جلوگیری 
دستگاه  بموقع  و  قانونی  اقدام  داد:  ادامه  وی 
این پرونده، موجب شد تا خسارت  قضایی در 
از  مانع  و  شده  متوقف  شهرداری  و  شهر  به 

المال شود. بیت  تضییع 
تداوم  که  کرد  امیدواری  ابراز  تبریز  شهردار 
مدیریت  با  قضا  دستگاه  همکاری  و  تعامل 
حقوق  تضییع  از  جلوگیری  موجب  شهری 

شهروندان و آسیب به بیت المال شود.

بوی مرگ در
 جاده های ایران
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