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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

یک میلیارد یورو پول کمی نیست؛ 
هم برای اختــاس و تخلف و ولنگاری 
در هزینه ها و هم برای حاشیه سازی و 
هجمه های جناحی. از این رو اگر واقعا 
هرچه زودتر تکلیف آن روشــن نشود، 
بی تردید حواشــی بیشــتری خواهد 

ساخت. 
وقتی موج کرونا بر کشور غالب شد، 
حسن روحانی، رئیس جمهوری اعام 
کرد کــه بودجه جاری کشــور کفاف 
هزینه های مقابله با کرونا را نمی دهد. 
به دنبال آن فروردین سال جاری مقام 
معظم رهبری با برداشت یک میلیارد 
یورو از صندوق توســعه ملی موافقت 
کردند تا هزینه های مبارزه با کرونا از این 

محل تامین شود. 
از آن جایی که وزارت بهداشــت در 
خط مقدم این مبارزه بــود، اعتبار در 
نظر گرفته شده نیز باید در اختیار این 
وزارتخانه قرار می گرفت. پس از مدت 
کوتاهــی محمدباقر نوبخــت، رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه اعام کرد که 
جلساتی با وزارت بهداشــت داشته و 
پیرو این جلسات، مقرر شده که 4200 
میلیارد تومــان به 15 برنامــه وزارت 

بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند و 
در کنار آن هم یک هزار و 286 میلیارد 

تومان به بیمه بیکاری تعلق گیرد. 
چندین ماه گذشت تا اینکه از ابتدای 
مهرماه، زمزمه ها درباره سرنوشت آن 
یک میلیارد یورو باال گرفت؛ از سوال و 
جواب های نمایندگان مجلس گرفته 
تا باز کردن پــای دختر رئیس جمهور 

به ماجرا. 
حواشی یک نامه لغو شده

هفته گذشته نامه ای از سوی برخی 
رسانه ها منتشر شد که نشان می داد در 
تاریخ 30 تیرماه سال جاری به امضای 
نوبخت رســیده و در آن آمده که 120 
میلیارد تومان از محل »اعتبارات بابت 
تامین هزینه های مقابله با کرونا« برای 
ساختمان دانشکده فناوری های نوین 

اختصاص یابد. 
این نامه توام با ســر و صدای برخی 
نمایندگان مجلس منتشر شد. علیرضا 
نظری، نماینده خمین در مجلس پیرو 
انتشــار همین نامه گفت: »در حالیکه 
صدها پروژه مشابه در شهرستان ها بر 
زمین مانده، چرا ظرف 48 ساعت آن هم 
با مکاتبه مستقیم دانشگاه شهید بهشتی 
تهران بدون رعایت سلسله مراتب اداری، 
مجوز برداشت مبلغی برای خرید ملک 

مورد نظر دانشکده فوق الذکر از صندوق 
توسعه ملی صادر می شود.«

مخالفان این اقــدام تخلفی بزرگ 
از ســوی دولت عنوان کردند و بعد هم 
اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه دختر 
رئیس جمهور در این دانشگاه فعالیت 
دارد و اختصــاص بودجه به آن نیز یک 

نوع رانت است. 
در بحبوحــه هجمه هــا، دولت اما 
توضیح داد که این نامه چند ماه پیش 
لغو شده است. خبرگزاری رسمی دولت 
)ایرنا( در این خصوص نوشت: ماجرا این 
بود که رئیس جمهوری با درخواست و 
نامه دکتر نمکی، وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی با کمک به دانشگاه 
شهید بهشتی برای ساخت و تکمیل یک 
ساختمان برای دانشکده فناوری های 
نوین موافقت و تخصیص را نوبخت در 
30 تیر ۹۹ اباغ می کند. اما کمی بعد 
رئیس جمهوری با دریافت گزارشــی 
مطلع می شــود منبع کمک، از بودجه 
مقابله با کرونا در نظر گرفته شــده که 

بافاصله دستور اصاح آن را می دهد.«
طلب وزیر از دولت

با این توضیح سر و صداها درباره آن 
نامه که به گفته دولت همان زمان لغو 
شــده بود، خوابید؛ اما گایه های گاه و 

بیگاه سعید نمکی، وزیر بهداشت که هر 
بار هم تندتر از قبل می شد، حساسیت ها 

را برانگیخته است. 
»حدود 8 مــاه خــودم و یارانم در 
سراسر کشور یک روز آرام نداریم. هرچه 
می گوییم همه گیری را نمی شــود با 
التماس و تمنا متوقف کــرد بی فایده 
اســت هرچه التماس و تمنــا و فریاد 
می کنیم که کرونا را نمی شــود بدون 
کمک های ویژه مهار کرد کســی باور 
نمی کند. من امروز از سربازانم در جبهه 
سامت شرمسارم! مطالباتشان معوق 
مانده، انبارهایم از ساح خالی می شود. 
پائیز سنگینی فرا می رسد. موج حمله 
جدیدی شــکل گرفته، از یک میلیارد 
یورویی که رهبری از صندوق توســعه 

موافقت کردند ماه هاســت بجز سهم 
کوچکی نگرفته ام. نمی دانم برای کدام 
کار مهمتر گذاشــته اند؟« اینها تنها 
بخشی از گایه های سعید نمکی است. 

بر خاف اظهارات نوبخــت، وزیر 
بهداشــت اعام می کند کــه تنها 30 
درصد از یک میلیارد یــورو را دریافت 
کرده است و بدین ترتیب دولت بیش 
از 20 هــزار میلیارد تومــان دیگر باید 

پرداخت کند. 
تجربه مشابه

موضوع دیگری که حساســیت ها 
دربــاره این یک میلیارد یــورو را باال 
برده، تجربــه مشــابه 500 میلیون 
یورویی اســت. این تجربه بــه پاییز 
دو ســال پیش بازمی گردد که دولت 
اعام کرد بســیاری از شــرکت ها و 
کارخانه های دارویی با بحران تامین 
هزینه ها و چالشــی جــدی مواجه 
شده اند. در نهایت اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهوری از موافقت 
رهبری برای برداشــت 500 میلیون 
یورو از صنــدوق توســعه ملی برای 
جبران نقدینگی حوزه سامت خبر 

داد. 
مدتی بعد اما قاضی زاده هاشــمی، 
وزیر بهداشــت وقت گفت: »خبر دارم 
که چاه هایی برایش کنده اند. امیدوارم 
نخواهند با این پول آنهــا را پر کنند تا 

بتوانیم نفسی بکشیم.«
وقتی ســعید نمکــی وزارت را از 
قاضی زاده هاشمی تحویل گرفت نیز 
اعام کرد که خبری از این پول نشده 
است. غامرضا اصغری، رئیس سازمان 
غذا و دارو اما گفت که قرار اســت این 
مبلغ برای رفع مشــکات نقدینگی 
شــرکت های دارویــی و تجهیزات 
پزشکی در اختیار ســازمان برنامه و 

بودجه قرار بگیرد.
درنهایت اخباری هم از اختصاص 
بخشی از این پول به بیمه سامت و 
حوزه درمان منتشر شــد؛ اما هنوز 
هم ابهامات بســیاری دربــاره آن 

وجود دارد. 
ورود دیوان محاسبات

مجموع این عوامل حواشی درباره 
یک میلیارد یورویی که قرار است خرج 
کرونا شود را تشدید کرده؛ هرچند که 

بهانه جویی مخالفان دولت هم در این 
بین نقش پررنگی دارد. 

درنهایت نمایندگان مجلس خواستار 
ورود دیوان محاسبات به موضوع شدند. 
مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات 
نیز دو روز پیش در جلســه کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان 
اینکه برداشت های بی رویه از صندوق 
توسعه موجب آشفتگی در بودجه شده، 
اعام کرد که دیوان محاسبات به نحوه 
هزینه کرد یک میلیارد یورو برای مقابله 

با کرونا ورود خواهد کرد. 
در مقابل، دولت قول شفاف سازی 
داده است. سیزدهم مهرماه سال جاری 
15۷ دفتر بسیج دانشجویی در نامه ای 
خطاب به معاون اول ریاست جمهوری 
خواستار بررسی چگونگی هزینه کرد 
مبلغ یک میلیارد یورویی که به منظور 
مقابلــه با کرونــا به وزارت بهداشــت 

اختصاص یافته، شدند.
اسحاق جهانگیری در حاشیه جلسه 
دیروز هیأت وزیران به این نامه اشــاره 
کرد و گفت که به رئیس بانک مرکزی 
و رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور 
داده شده که گزارش این هزینه کرد را 

تهیه کنند. 
او ادامه داد که این گزارش منتشر 
خواهد شــد و به اطاع عموم خواهد 
رســید. به نظر می رســد دولت باید 
به منظــور پیشــگیری از انحراف در 
هزینه کرد ایــن اعتبــار و همینطور 
حواشــی مربوط بــه آن، در تهیه این 
گزارش و شفاف سازی پیرامون آن یک 

میلیارد یورو تعجیل کند. 

دولت با اعتبار مربوط به کرونا چه کرده است؟

معمای یک میلیارد یورویی

خبر

معاون پارلمانی رئیس جمهــوری گفت: مجلس طرحی 
را در دســتور کار دارد به عنوان طرح اصــاح قانون انتخابات 
ریاست جمهوری که در این مورد در دولت بحث شد و دولت در 

خصوص این طرح نظر موافق ندارد.
حسینعلی امیری در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به الیحه جامع انتخابات از سوی دولت، 
افزود: برای تنظیم این الیحه کار کارشناســی وسیع، جدی 
و عمیقی انجــام گرفته و نتیجه تجربــه  اندوخته  دولت های 
مختلف، مجریان مختلف، ناظران مختلف و همچنین اظهار 
نظر کنشگران سیاسی، احزاب و گروه ها در این الیحه در نظر 
گرفته شده است.  برای تنظیم این الیحه مرکز پژوهش های 

مجلس هم با دولت همکاری کرد. همچنین سیاست های کلی 
نظام انتخاباتی که توسط مقام معظم رهبری اباغ شد هم در 

این الیحه دیده شده است.
وی ادامه داد: در جایی که الیحه جامع انتخابات وجود دارد، 
تهیه طرح توسط نمایندگان به نظر می رسد که در واقع به نوعی 
نادیده گرفتن کارهای کارشناسی اســت که قبًا به صورت 
مفصل و مبسوط توسط دستگاه های ذی ربط انجام شده است.
امیری تاکید کرد: بر همین اساس معتقدیم که این الیحه 
از یک جامعیت خیلی زیادی برخوردار است و از همین جهت 
و در شــرایط فعلی پرداختن به این الیحه بیشتر به نفع کشور 
است تا اینکه بخواهیم به دنبال اصاح قانون انتخابات ریاست 

جمهوری باشیم یا اینکه طرح دیگری را تهیه کردند به عنوان 
طرح انتخابات شورای شــهر، در این مورد نیز نظر دولت اصًا 
مثبت نیســت و قرار شد که وزیر کشــور در مجلس به عنوان 

نماینده دولت و مخالف صحبت کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سوالی 
در خصوص اظهارات اخیر برخی نماینــدگان درباره رئیس 
جمهور، بیان داشت: آقای رئیس جمهور همواره تاکید بر تعامل 
قوا دارد، به ویژه ارتقای تعامات بین مجلس و دولت، بنابراین ما 
با کلیت مجلس هیچ مشکلی نداریم اما آقایان انگشت شماری 
در مجلس هســتند که اظهاراتی می کنند کــه زیبنده نظام 

جمهوری اسامی و جایگاه نماینده مجلس نیست.

امیری ضمن قدردانی از عملکرد روز گذشته نمایندگان، 
گفت: از دوســتانی که در مجلس شــورای اسامی موضوع 
استیضاح رئیس جمهور را به بحث گذاشتند و امضاهایی که 
جمع شده بود را از دستور کار خارج کردند، تشکر و سپاسگزاری 
می کنم. کاری که دیروز به منظور کنار گذاشــتن این امضاها 

صورت گرفت منطبق با مصالح کشور بود. 

حسینعلی امیری:

دولت با طرح »اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری« مخالف است
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دستور رئیس جمهور برای پرداخت 
با اولویت مطالبات پرستاران

رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه کشور 
دستور داد پرداخت مطالبات پرستاران را در اولویت 
قرار دهد. به گزارش ایسنا، به دنبال ارائه گزارش از 
وضعیت پرداخت مطالبات کادر درمان کشــور به 
ویژه پرســتاران به رئیس جمهور، حجت االسام 
والمسلمین حسن روحانی به محمدباقر نوبخت، 
معاون رئیــس جمهور و رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه دســتور داد »مطالبات پرستاران با اولویت 

پرداخت شود.«
    

محسن رضایی: 
رهبر انقالب برای حل مشکالت به 

سران قوا اختیار کامل داده اند
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به صدا و سیما گفت: رهبر انقاب، برای اداره 
کشور در شرایط کنونی یک امکان خوبی را فراهم 
کرده و به سران سه قوه اجازه دادند که در جلسات 
مشترک با اختیار کامل، برای عبور از شرایط جاری 
کشور تصمیم بگیرند. وی با بیان اینکه متأسفانه 
سران قوا از فرصتی که رهبر انقاب فراهم کرده اند، 
اســتفاده نمی کنند، افزود: اگر سران قوا، جلسات 
مشترک شان را جدی بگیرند و از دیدگاه اقتصاددانان 
اســتفاده کنند خیلی زود بر اداره کشــور مسلط 

می شوند و بازار سرمایه و بورس نجات پیدا می کند.
    

صداوسیما: 
محکومیت رئیس سابق هالل احمر 

به ۱۲ سال حبس تایید شد
باشگاه خبرنگاران وابسته به صداوسیما از قول 
یک منبع آگاه از تأیید حکم 12 ســال حبس برای 
علی اصغر پیوندی، رئیس سابق جمعیت هال احمر 
خبر داد. این منبع آگاه گفت: رسیدگی به پرونده 
پیوندی به پایان رسیده و با اتمام رسیدگی به جرایم 
و تخلفات، نامبرده به 12 سال حبس تعزیری، رد 
مال و پرداخت حدود 140 هزار یورو و انفصال دائم از 
خدمات دولتی محکوم شد. وی ادامه داد: پیوندی در 
12 آذر ماه ۹8 به اتهام اختاس و تصرف غیرقانونی 

در اموال هال  احمر عزل و بازداشت شده  بود.
    

اصالحات ساختاری بودجه 
شامل حذف بودجه موسسه 

مصباح یزدی نمی شود
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس در پاســخ به اینکه آیا نیاز نیســت برای 
اصاحات ساختاری بودجه، ردیف بودجه موسسات 
بی شــمار در قم مانند موسســه امام خمینی)ره( 
متعلق به آیت اهلل مصباح یزدی کاهش پیدا کند یا 
قطع شود، گفت: این جوسازی ها که معموال انجام 
می شود، اکثرا غیرواقعی هستند. ما در فعالیت های 
فرهنگی و امثالهم این ضرورت را احساس می کنیم 
که باید دولت پا پیش گذاشــته و کمک کند. نباید 
ردیف بودجه ها ســلیقه ای اعمال شود؛ مثا من با 
نگاه و تفکر سیاسی خودم بگویم به فان سازمان 
یا مجموعه کمک شود ولی به فان نهادی که اتفاقا 

فعالیت بهتری دارد، کمکی نشود. 
    

ادعای تکراری بنی گانتس درباره 
ایران و حزب اهلل

بنی گاتس، وزیــر دفاع رژیم صهیونیســتی 
حمات اخیر به برخی مناطق سوریه از سوی رژیم 
صهیونیستی را نه تایید و نه تکذیب کرد و گفت: به 
این مسئله نمی پردازیم که چه کسی شب گذشته 
سوریه را بمباران کرد؛ به زبان ساده می گویم که ما 
اجازه نمی دهیم گروه هایی مانند حزب اهلل و یا هر 
طرف دیگری که مورد حمایت ایران است در مرزهای 
ما در ارتفاعات جوالن مستقر شود. بنی گانتس گفت: 
تمام کارهای ضروری برای دور کردن آن ها از این 
منطقه را انجام خواهیم داد و ما با جدیت برای تحقق 

این هدف تاش خواهیم کرد.
    

بادامچیان:
دولت مسئول افزایش نرخ دالر را 

برکنار نمی کند
اســداهلل بادامچیان، دبیــرکل حزب موتلفه 
اســامی در پایان نشســت دبیــران این حزب 
گفت: دولت کســی را که مســئول افزایش نرخ 
دالر از 11 هزار تومان به 38 هزار تومان اســت 
را کنار نمی گذارد و حتی سیاســتی را به او اباغ 
نمی کند تا این وضعیت پایــان یابد. رئیس کل 
بانک مرکزی دائماً وعده می دهد و با اینکه مسئول 
حفظ ارزش پول ملی است اما به گونه ای سخن 
می گوید که نتیجه آن گرانی بیشتر ارز است. وی 
افزود: متاسفانه دولت به جای حل این مشکات 
مطالبی می گوید که مراجــع و روحانیت را نیز 

ناراضی تر می کند.

مهرداد بذرپاش، رئیس 
دیوان محاسبات دو 

روز پیش با بیان اینکه 
برداشت های بی رویه از 
صندوق توسعه موجب 

آشفتگی در بودجه شده، 
اعالم کرد که دیوان 
محاسبات به نحوه 

هزینه کرد یک میلیارد 
یورو برای مقابله با کرونا 

ورود خواهد کرد

برخالف اظهارات نوبخت، 
وزیر بهداشت اعالم 

می کند که تنها 30 درصد از 
یک میلیارد یورو را دریافت 

کرده است و بدین ترتیب 
دولت بیش از 20 هزار 

میلیارد تومان دیگر باید 
پرداخت کند

رئیس دفتر رئیس جمهــوری در رابطه با 
کاهش قیمت دالر گفــت: از روز اول گفتیم 
ایــن قیمت ها واقعی نیســت و بارهــا آقای 
رئیس جمهور در ستاد اقتصادی دولت افرادی 
را مســئول کاهــش و واقعی کــردن قیمت 
دالر کرده است. در اســفند ۹8 تا خرداد ۹۹ 
محدودیت هایی داشــتیم که صــادرات ما 
متوقف شــد، در این مقطع خیلــی به بازار ما 
فشــار آمد. اینکه صادرات نفت کشــوری به 
حداقل برسد بسیار سخت است و اکنون پول 

آنچه صادر شده در حال بازگشت است.
محمود واعظی در حاشــیه جلسه هیأت 
دولت افزود: پول نیمایی قابل مقایسه با هفته 

قبل نیست. برخی پول هایی که مسدود شده 
بود باز شــده و یکســری عایم سیاسی کنار 
این ها دست به دســت داده که بازار کاهشی 

باشد.
وی بیان کــرد: پایین آمــدن ارزش دالر 
و ســکه یک عامت اســت تــا کاالهایی که 
قیمت شان افزایش داشته قیمت واقعی خود 
را پیدا کنند و پایین بیایند. ارز و ســکه باید به 
قیمت واقعی خود برگردد. رئیس دفتر رئیس 
جمهور در بخش دیگــری از اظهارات خود با 
بیان اینکه سازمان اداری و استخدامی کشور 
نحــوه دورکاری ادارات و وازتخانه ها را اباغ 
کرده اســت، تاکید کرد: خوشبختانه حدود 

یک ماه و نیم قبل جناب آقای انصاری، رئیس 
سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه ای 
داشتند که روســای هر بخش از وزارتخانه ها 

و دســتگاه های مختلــف بتوانند در 
چارچوب خوشان هم برای اینکه کار 
مردم انجام  شود و هم اداره و بخش 
خلوت باشد تعویض و تغییر شیف 

داشته باشند.
 متعجبم چرا برخی 

سکوت کرده اند
وی افــزود: عــاوه بر آن 

ن  همــا ر  د
بخش نامه در 

ارتباط با افرادی کــه بیماری های زمینه ای 
دارند، سنشــان از یک حدی بیشتر است یا 
دارای مشــکاتی هســتند آمده که اجازه 
دارنــد در منــزل کار خودشــان را انجــام 
 دهنــد در مجمــوع ایــن کاری اســت که 

انجام شده است.
واعظی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر 
در ارتباط با سفر و تعطیات که 
وجــود دارد همــواره توصیه 
کردیم کــه در این شــرایط 
بسیار ســخت ســفر انجام 
نشــود و برای هفته آینده نیز 
برنامه ریــزی خواهیــم کرد. 
رئیــس جمهور فردا جلســه با 
روســای کمیته هــای 
مختلف دارد 
و امروز نیز 

در وزارت کشور جلساتی داریم و فردا راجع به 
مسائل تصمیم گیری انجام می شود.

وی ادامه داد: ضمن اینکه روز شــنبه نیز 
جلسه ستاد کرونا برگزار می شود و در آنجا نیز 
بحث خواهیم کرد؛ همه تصمیمات یک طرف 

اما همکاری مردم خیلی مهم است. 
رئیس دفتر رئیس جمهــوری همچنین 
درباره هجمه به دولت پس از اظهارات رئیس 
جمهور پیرامون صلح امام حســن)ع( اظهار 
کرد: متاســفم که امروز الفاظــی از افرادی 
می شنویم که در گذشته از دشمنان خود در 
خارج کشور می شــنیدیم. طبیعی است که 
آمریکا و اسرائیل با این ادبیات صحبت کنند، 
اما هیچ وقت تهدید به مــرگ و اعدام رئیس 
جمهور یا فحاشی در ادبیات برخی مسئوالن 
کشور این گونه نبوده است و من متعجم چرا 

برخی سکوت کرده اند. 

واعظی در بیان چرایی روند کاهشی بازار ارز:

پول نفت صادر شده در حال بازگشت است


