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چاوش اوغلو در تماس تلفنی با ظریف:

رئیس جمهور ترکیه از 
حساسیت های پیرامون 

شعر قرائت شده مطلع نبود

زمانی برای پایان لغزش ها

بیدار شو استقالل! 

خودکشی یک کارگر 
اخراجی هفت تپه

هفته اول دی ماه تزریق می شود؛

نخستین تست انسانی 
واکسن کرونا در ایران

سایت های شرط بندی زیر سایه ممنوعیت قمار 
در ایران فعالیت می کنند

اتحاد شاخ های مجازی 
و خأل قانونی
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سياست 2

 روح اهلل زم 
اعدام شد

جهان 5

 سیل تحریم های اروپا و آمریکا 
 علیه ترکیه، همزمان با کاهش قیمت لیر 

 به توپ بسته شدن 
پاشا!
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بازوی کارشناسی مجلس به کمک نمایندگان 
منتقد دولت آمد

 باال گرفتن بحث 
»رد کلیات بودجه«

چرتکه 3

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی در باب الیحه بودجه سال 
۱۴۰۰ رد کلیات بودجه را خواســتار شــد. این اولین باری نیست که 
مرکز پژوهش های مجلس انتقاداتی را نسبت به مفاد پیش بینی شده 
در الیحه بودجه مطرح می کند. هر ســاله گزارش های کارشناسی در 
خصوص آنچه در قالب الیحه بودجه پیش بینی می شود حاوی انتقادات 
مهمی است اما به دلیل عدم اصالح ساختارهای بودجه ریزی در ایران 
و عدم اصالح ساختار اقتصادی همواره بودجه با مشکالت و معضالت 
متعدد تدوین و به مجلس ارائه می شــود و در نهایت مجلس نیز پس از 

بحث و بررسی فراوان نسبت به تصویب آن اقدام می کند. 
هادی حق شــناس، نماینده اســبق مجلس به »توســعه ایرانی« 
می گوید: رد کلیات الیحه بودجه در حقیقت ثمر خاصی ندارد چرا که 
حتی چنین اقدامی درنهایت با تصویب الیحــه در زمانی دیگر همراه 

می شود. 
به گفته وی تمام تغییرات صورت گرفتــه در مجلس نیز بین ۵ تا ۶ 
درصد تغییر را در الیحه بودجه ایجاد می کند و تغییر بودجه و اصالح 
آن نیازمند اصالح ساختار بودجه ریزی است که بی تردید نمی توان در 

فرصت کوتاه به بررسی مجلس بدان دست یافت .
وی تصریح کرد: بحث عدم کارآیی بودجه در بســیاری از دوره ها 
مطرح بوده است، اما درنهایت به دلیل عدم شفافیت اقتصادی از یک سو 
و عدم اجرای اصالح ساختار اقتصادی از سوی دیگر، مشکل همچنان 
حل نشده باقی مانده است. این در حالی است که می توان با لغو تمامی 
معافیت های مالیاتی و همچنین شــفافیت اقتصادی در قالب قوانین 

نسبت به اصالح ساختار بودجه ریزی در میان مدت اقدام کرد...

نشست کمیسیون مشترک برجام چهارشنبه به صورت آنالین برگزار می شود؛

گردهماییبرجامیهازیرسایهتحوالتتنشزا
سياست 2

دسترنج 4

  انتقاد فعاالن کارگری از طرح های مزدی نمایندگان مجلس 

قانونگذارانیکهقانوننمیدانند


