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روی موج کوتاه

الیحه بودجه 98، پس از اما و اگرهای 
بسیار در مجلس تصویب و نیمه اسفند 
راهی شورای نگهبان شد. مطابق ماده 
197 آیین نامه داخلی مجلس، شورای 
نگهبان 10 روز فرصت داشت تا نظر خود 

را درباره الیحه به مجلس اعالم کند.
 شورای نگهبان در دو نوبت، یک بار 
با 19 ایراد و بار دوم با 11 ایراد، الیحه را 
برای اصالح به مجلس بازگرداند. ســه 
شــنبه هفته جاری مجلس، آخرین 
ایرادات را نیز رفع کــرد، اما بر برخی از 
مصوبات خود اصرار ورزید. این اصالحات 
نصفه نیمه شورای نگهبان را قانع نکرد و 
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
دیروز در توئیتی نوشــت کــه ایرادات 
این شــورا به الیحــه بودجه همچنان 

باقی است. 
از بخشودگی جرایم 

وام گیرندگان تا افزایش حقوق ها
کدخدایــی پیش تــر در توضیح 
19 ایراد شــورای نگهبــان به الیحه 
بودجه، گفته بود: در بند )الف( تبصره 
عبارت هایی آمده که تفاوت هایی را با 
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه 
داشت، از این جهت این عبارت ها مغایر 
بند 10 سیاست های کلی شناخته شد 
بر این اساس شورای نگهبان آن را مغایر 

بند یک اصل 110 اعالم کرد.
او ادامه داده بــود: برخی ایرادات در 
الیحه بودجه ســال 98 هم به صورت 

شکلی بود مانند اصل 1۵ که عبارت های 
غیرفارسی در قســمت های مختلف 
مصوبه بودجه استفاده شــده بود که 
آن هم به صورت یکجــا برای مجلس 

ارسال شد.
ایراد دیگر شورای نگهبان مربوط به 
اساسنامه تعدادی از شرکت های وابسته 
به وزارت نفت بود که کدخدایی در مورد 
آن گفت: با عنایت به اینکه اساسنامه آنها 
هنوز برای ما مشخص نیست که آیا این 
اساسنامه های مصوب مجلس یا دولت را 
دارد لذا از این جهت ابهام وارد شد و این 

ابهام برای مجلس ارسال شد.
یکی از بندهای الیحــه مربوط به 
منابع صندوق توسعه ملی نیز مغایر با 
اصل ۵7 قانون اساسی شناخته شده بود، 
زیرا برداشت از این صندوق باید با اجازه 

مقام معظم رهبری باشد. 
موضوع داغ افزایش حقوق کارمندان 
نیز جزء ایرادات شــورای نگهبان بود. 
سخنگوی شورا در این مورد گفته بود: 
مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق ها 
از لحاظ ایراد شــرعی و قانون اساسی 
طبیعتاً ایرادی نداشــت، اما یک ایراد 
فنی که اکنون در کمیسیون تلفیق هم 
بین دولت و مجلس مطرح شد این بود 
که چون به شکل ضریب نیامده است، 
این مبلغ ۴00 هزار تومان که اضافه شده 
است ظاهراً نمی تواند به عنوان پاداش 
پایان خدمت و بازنشستگی محاسبه 

شــود، لذا دولت بر این نظر اســت که 
این روش عوض شود و اختالفی از این 
جهت بین دولت و مجلس وجود دارد 
و امیدواریم اگر بتوانند در مجلس این 

را حل کنند.
بند مربوط به شــرکت های وابسته 
به نفــت در رابطه بــا ســازمان امور 
شــهرداری ها و دهیاری ها و روشــن 
نبودن اساســنامه آنها، بند مربوط به 
بخشودگی برخی وام گیرندگان بانک ها 
و مغایرت آن با بند 9 اصل 3 قانون اساسی 
و ایرادی که شورای نگهبان تحت عنوان 
»تبعیض ناروا« به آن گرفته و ایرادات 
مشــابهی مانند اشــکال به اساسنامه 
صندوق کارآفرینی امید و مواردی از این 
دست، دیگر ایرادهای شورای نگهبان به 

الیحه بودجه بودند. 
اصرار مجلس

 بر بخشی از مصوبات خود
سه شنبه هفته جاری، نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
ایرادات شــورای نگهبان به الیحه 
بودجه ســال 98 را رفــع کردند رفع 
ایرادات شورای نگهبان را در دستور کار 
صحن علنی قرار دادند. در این جلسه، در 
تبصره ۴ ایراد شورای نگهبان به الیحه 
بودجه در خصوص اختصاص بخشی از 
منابع صندوق توسعه ملی به پرداخت 
تسهیالت ارزی رفع و مجوز مقام معظم 
رهبری برای شورای نگهبان ارسال شد.

همچنین در راســتای رفــع ایراد 
شــورای نگهبان، جزء یک، دو و جزء 
الحاقی بند )د( تبصره 8 حذف شد. این 
بند در اعمال نــرخ صفر و معافیت های 
مالیاتی بر درآمدهای حاصل از صادرات 
کاال و خدمات غیرنفتی تأکید داشت. در 
این بند اعمال جریمه صادرکنندگانی 
که ارز خود را به کشور بازنمی گردانند 
به دستورالعمل هیئت وزیران و شورای 

پول و اعتبار واگذار شده بود.
شــورای نگهبان در ایــرادی که به 
این تبصره گرفته اعالم کرده است که 
واگــذاری تعیین مجــازات به مصوبه 
هیأت وزیــران مغایر اصــل 8۵ قانون 

اساسی است.

ایراد مربوط به بخشــودگی جرایم 
وام گیرندگان نیز اصالح شد. همچنین 
بندی به تبصره ۲۲ الیحه بودجه الحاق 
شد که دولت را مکلف می کند در اجرای 
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه 
و اقتصاد مقاومتی در چهار ماهه ســال 
98 نسبت به اصالح ساختار بودجه کل 
کشــور به نحوی اقدام کند که موجب 
تحقق تعادل و تــوازن منابع و مصارف 
بودجه همراه با اصالح ســاختار و نیز 
ساماندهی هزینه های جاری و عمرانی 
کشــور شــود و اقدام قانونی الزم را به 

عمل آورد. 
گرچه بخشــی از ایرادات شورای 
نگهبان در این جلسه مجلس برطرف 
شــد، اما بخش دیگری از آنها دســت 
نخورده باقی ماند و مجلس بر این بخش 
از مصوبــات خود اصرار کرد. مســعود 
پزشکیان، نایب رئیس مجلس هم که 
ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، 
اعالم کرد: »مجلــس بر مصوبات خود 
در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان 
اصرار دارد و اگر شورای نگهبان مجدداً 
ایرادی را در این خصوص وارد می داند به 

مجمع ارسال کند.«
سه ایراد هنوز باقی است

سخنگوی شــورای نگهبان در این 
باره روز گذشته به خبرگزاری فارس هم 
توضیح داد: »در شورای نگهبان بودجه 
مورد بررسی قرار گرفت که از 1۲ مورد 
ایراد، 9 مورد تایید و 3مورد برای بررسی 
مجدد به مجلس ارجاع شد. مجلس بعد 
از بررســی اگر مصوبات را اصالح کند 
که بودجه به شورا خواهد آمد و ما آن را 
بررســی می کنیم و اگر نمایندگان بر 
مصوبه خود اصرار داشته باشند بحث در 

مجمع دنبال خواهد شد.«
ســه ایرادی که کدخدایی به آنها 
اشاره کرده، یکی مربوط به بازپرداخت 
تسهیالت برداشت شــده از صندوق 
توسعه ملی در سال 97 است؛ ایراد دوم 
به تبصره 16 ایــن مصوبه در خصوص 
تبعیض نــاروا در بانک های خصوصی 
و ایراد سوم در تبصره 18 درمورد عدم 
تایید اساســنامه صنــدوق مذکور در 

شورای نگهبان است.
بهروز نعمتی، ســخنگوی هیأت 
رئیســه مجلس اما دیروز به ایرنا گفته 
است: »نمایندگان مجلس در رأی گیری 
روز سه شنبه هفته جاری اعالم کردند 
در صورتی که شورای نگهبان بار دیگر 
ایرادی به الیحه بودجه ســال 98 کل 

کشــور بگیرد این ایــرادات به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.

او با بیــان اینکه شــورای نگهبان 
ســه ایراد به الیحه بودجه سال 98 کل 
کشور گرفته است، گفت: این ایرادات 
از ســوی مجلس شــورای اسالمی به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع 
شد و قرار است در جلسات این مجمع 

بررسی شود.
تکرار حاشیه هیأت نظارت

در این بین ترتیب الیحه بودجه نیز 
در کنار CFT و پالرمو در دســتور کار 
مجمع قرار می گیــرد تا فصل الخطاب 
اختالف مجلس و شورای نگهبان شود؛ 
اما در این بین به نظر می رســد باز هم 
موضــوع هیأت عالی نظــارت مجمع 
تشخیص، محل دعوای مجلس و شورای 
نگهبان باشــد. کدخدایی در توضیح 
ایرادات شورا به الیحه بودجه، گفته بود: 
»هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام هم ایراداتی را به مصوبه 
الیحه بودجه کل کشور داشتند که که 
این ایرادات را وفق بند )۲( اصل 110 به 

مجلس ارسال کردیم.«
اظهارنظر و ایراد هیــأت نظارت 
نســبت به مصوبات مجلس در مورد 
لوایح مربوط به FATF نیز بســیار 
حاشیه ساز شد. این فرآیند در حالی 
شکل گرفته که بسیاری از نمایندگان 
مجلس نسبت به آن انتقاد دارند و آن 
را بدعت در قانونگــذاری می دانند، 
چراکه به گفته آنها وظیفه مجمع حل 
اختالفات مجلس و شــورای نگهبان 
اســت نه نظارت و تصمیــم درباره 
مصوبات مجلس. علی مطهری بارها 
در این باره گفته اســت: »ما فقط یک 

شورای نگهبان داریم.«

مجلس ایرادات نهایی شورای نگهبان به الیحه بودجه را نپذیرفت؛

یک پرونده دیگر در دستور کار مجمع

بازتاب

رســانه های خارجــی همزمــان با ســفر 
رئیس جمهور کشورمان به عراق به طور کامل و با 
جزئیات به پوشش این رویداد خبری پرداختند 
و دستاوردهای این سفر به ویژه در حوزه اقتصادی 
را مورد توجه قرار دادند. به گزارش ایسنا، شبکه 
بلومبرگ در خبر خود با این تیتر نوشت: ایران و 
عراق روابط اقتصادی خود در حالی که آمریکا در 

حاشیه قرار دارد، تقویت کردند.
بلومبرگ در ادامه با اشاره به اینکه عراق باید 
تحت فشارهای واشــنگتن میان ایران و آمریکا 
انتخاب کند، تاکید کرد: به نظر می آید که روحانی 
پیروز شده است. وی در جریان سفر سه روزه خود 
که روز چهارشنبه )دیروز( به پایان رسید با همتای 
عراقی خود دیدار کرد، بــه موضوعات اقتصادی 
پرداخت، به اماکن مذهبی رفت و با رهبران اقوام 
مختلف عراق دیدار داشت. این در حالی است که 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از 16 سال 
حضور نظامی در عراق، در ســفر دسامبر ۲018 
خود به این کشور به دلیل سفری که از پیش اعالم 
نشده بود خشم دیپلماتیک ایجاد کرد و تنها در یک 
پایگاه نظامی آمریکایی در عراق برای نیروهایش 
سخنرانی کرد و حتی با یک مقام عراقی هم دیدار 

نداشت.
این شــبکه خبری همچنین بخش هایی از 
اظهارات احســان الشــمری، تحلیلگر سیاسی 

عراقی را منتشر کرد که گفته است: پیام اصلی سفر 
روحانی به عراق برای آمریکا است، مبنی بر اینکه 
ایران به طور گسترده حضور دارد و در حال توسعه 

روابط است.
همچنین خبرگزاری آناتولی بــا پرداختن 
به ســفر ســه روزه روحانی به عراق گزارش داد: 
رئیس جمهوری ایران دیروز با آیت اهلل سیستانی، 
مرجع شیعیان در نجف دیدار کرد. وی عالوه بر این 
با مقامات بلندپایه عراقی، شامل رئیس جمهور، 
نخســت وزیر، رهبــران سیاســی و مذهبی و 

نمایندگان اقوام مختلف در عراق دیدار داشت.
روزنامه آیریش تایمز نیز در گزارش خود از سفر 
اخیر روحانی به دستاوردهای این سفر در حوزه 
روابط تجاری و اقتصادی پرداخت و نوشت: امضای 
چندین قرارداد و توافــق در حوزه های تجاری و 
انرژی نشــان دهنده ارتباط نزدیک میان این دو 

کشور بزرگ شیعه است.
این روزنامه ادامه داد: روحانی در حالی سفر 
ســه روزه خود به عراق را چهارشــنبه به پایان 
می رســاند که چندین قرارداد در حوزه روابط 
تجاری و انرژی و به عالوه توافق ایجاد خط راه آهن 
برای مرتبط کردن دو کشور همسایه امضا کرده 
است. این قراردادها نشان دهنده ارتباط نزدیک 
میان ایران و عراق و به چالش کشــیدن دولت 
آمریکا است که فشــارها بر بغداد برای کاهش 

روابطش با ایران را افزایش داده است.
عالوه براین، روزنامه اورشــلیم پست در این 
باره نوشت: رئیس جمهور ایران با یک هات بزرگ 
در سفری سه روزه به عراق رفت و تمام آنها بر سر 
میز دیدارهایش با مقامات عراقی حضور داشتند؛ 

دست کم 16 مرد در هر طرف میز نشسته بودند.
این روزنامه صهیونیستی در ادامه حضور این 
تعداد در هیات ایرانی را نشان دهنده قدرت ایران 
در عراق دانست و نوشت: ایران می خواهد نشان 

دهد که قوی ترین شریک عراق است.
پایگاه خبری المانیتور سفر حسن روحانی به 
عراق را سفری »پرهیجان« به کشور همسایه اش 
توصیف کرد و گزارش داد: یک دستور کار که به 
لحاظ سیاسی و اقتصادی گوناگون بوده که برای 
ایران، عراق و منطقه در ایــن برهه زمانی خاص 
معانی زیادی دارد، سبب شده تا این سفر به میزان 

زیادی اهمیت پیدا کند.
المانیتور همچنین این سفر را نقطه همگرایی 
میان جناح های سیاسی رقیب در ایران توصیف 
کرد که به نظر این پایگاه در برخی موارد در سیاست 

خارجی با یکدیگر اتفاق  نظر ندارند.
خبرگزاری آسوشــیتدپرس نیز به دیدار 
رئیس جمهــوری کشــورمان بــا آیت اهلل 
سیستانی، مرجع عالیقدر شــیعه در نجف 
پرداخت و گزارش داد که ایــن اولین دیدار 

از سوی یک مقام ایرانی در این سطح است.
آسوشیتدپرس افزود: این دیدار روحانی اعتبار 
خوبی برای وی در داخل کسب می کند. او به تازگی 
در ایران تحت فشار قرار گرفته بود و به دلیل شرایط 

اقتصادی نیز مورد انتقادات شدید است.
شــبکه بی بی ســی نیــز گــزارش داد: 
رئیس جمهوری ایران که برای ســفر رسمی به 
عراق رفته است، دیروز با آیت اهلل علی سیستانی از 
مراجع تقلید پرنفوذ شیعه در این کشور که ساکن 

شهر نجف است، دیدار کرد.
بی بی ســی افزود: این اولیــن دیدار یک 
رئیس جمهور ایران با آیت اهلل سیســتانی در 
عراق است. آیت اهلل سیستانی پیش از این با 
برخی مقام های جمهوری اسالمی ایران که 
به عراق سفر کرده اند، از جمله اکبر هاشمی 
رفسنجانی، رئیس پیشین مجمع تشخیص 

مصلحت نظام در نجف دیدار کرده بود.
شــبکه یورو نیوز نیز دیدار حسن روحانی با 
آیت اهلل سیستانی را خبرساز توصیف کرد و گزارش 
داد که وزیر امورخارجه ایران و سفیر تهران در بغداد 

نیز روحانی را در این دیدار همراهی کردند.
خبرگزاری فرانسه نیز با انتشار گزارشی در این 
خصوص، دیدار حسن روحانی با آیت اهلل سیستانی 
را نخستین مالقات این مرجع عالی شیعیان عراق 
با یک رئیس جمهوری ایران توصیف و تاکید کرد 
که این مرجع شیعیان به ندرت با مقامات دیدار 
می کند. در این گزارش همچنین به نقش آیت اهلل 
سیستانی در اعالم فراخوان عمومی برای مبارزه 
مردمی با تروریست های داعش در خاک این کشور 
در سال ۲01۴ اشاره شده است که زمینه تشکیل 
بسیج مردمی عراق تحت عنوان نیروهای حشد 

الشعبی را فراهم کرد.
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سردار نقدی:
سکان اقتصاد ما نباید 

دست وزارت خارجه باشد
ســردار نقدی، معاون فرهنگی و اجتماعی 
سپاه پاسداران، در همایش بزرگداشت شهیدان 
باکری و شهدای لشــکر 31 عاشورا در دانشگاه 
امام صادق )ع(، با اشاره به برخی تحلیل های غلط 
درون دولت گفت: سکان اقتصاد ما نباید دست 
وزارت خارجه باشــد؛ این غفلت، انحراف و ذلت 
است، ما نباید زیر ذلت برویم. اقتصاد ما باید دست 

نهادهای اقتصادی کشور باشد.
    

نماینده ولی فقیه در همدان 
مشخص شد

رهبــر معظم انقــالب اســالمی در حکمی 
حجت االســالم حبیب اهلل شــعبانی موثقی را 
به عنــوان نماینده  ولی فقیه و امام جمعه  شــهر 
همدان منصــوب کردند. در ایــن حکم خطاب 
به حجت االسالم شــعبانی آمده است: »سلوک 
مردمی با همه  قشــرها بویژه جوانــان و تکریم 
خانواده های شــهیدان و ایثارگران را ممشای 
همیشــگی خود قرار دهید و از فضــل و تقوا و 
بصیرت که بحمداهلل از آن برخوردارید محتوای 

خطبه های جمعه را غنا ببخشید.«
    

کانادا مأمن اختالس گران شده
حجت االسالم منتظری، دادستان کل کشور 
گفت: پلیس اینترپل ایران همــکاری خوبی با 
دستگاه قضایی دارد اما مشکل ما با پلیس اینترپل 
خارج از کشور خصوصاً کشورهایی است که با ما 
عناد دارند. کانادا مأمن اختالس گران شده و ما 
از دستگاه قضایی و پلیس کانادا می خواهیم که 
نگذارند چهره کشورشان آنقدر زشت نشان داده 
شــود که به مرکزی برای تجمع اختالس گران 
بدل شده است. متاسفانه عده ای اموال مردم را 

اختالس کرده و به کانادا می روند.
    

تشکیل پرونده برای تهیه کننده 
بیانیه جنجالی در قم

فرماندار قم از شناسایی و تشکیل پرونده برای 
فردی که بیانیه ای با عنوان »قم آماده قیام علیه 
نفاق« را تهیه و منتشر کرده است خبر داد. هفته 
گذشته در پایان تجمع جمعی از طالب و اساتید 
حوزه علمیه قم در حمایت از بیانیه گام دوم رهبر 
معظم انقالب در مدرسه فیضیه، بیانیه ای قرائت 
شد که از مردم و طالب این شهر برای شرکت در 
راهپیمایی اعتراضی علیه روســای قوه مجریه و 
مقننه از حرم حضرت معصومه)س( تا حرم امام 
خمینی)ره( دعوت می کرد. رضا سیار، فرماندار 
قم در این باره بــه ایرنا گفت: نه  تنهــا برای این 
راهپیمایی اعتراضی مجوزی صادر نشده است، 
بلکه عوامل آن هم شناســایی شــده اند. فردی 
به صورت خودســر دســت به تهیه و انتشار این 
بیانیه زده بود کــه برای او پرونده هم تشــکیل 

شده است.
    

شمخانی:
اینستکس اروپایی ها 

جویی باریک و کم ثمر است
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی 
صبح دیروز در مراســم بزرگداشت یاد و خاطره 
شهدای بدر و خیبر و شهدای شمال غرب کشور 
گفت: رژیمی که به دنبال تسلط از نیل تا فرات بود 
امروز در مرزهای بی اعتبار خودش محصور شده 
و ســردمداران آن از ترس موشک های مقاومت 
خواب آرام ندارنــد. روابط امروز ایــران با عراق 
ثمره مقاومت و هم پیمانی راهبردی و اینستکس 
اروپایی ها مثالی از جوی باریک و کم ثمر اســت. 
وی تاکید کرد: تمامی تحرکات بیگانگان و برخی 
کشورهای شــرور در منطقه غرب آسیا به ویژه 
اقدامات غیــر عادی برخی کشــورهای منطقه 
که سابقه ســیاه آن ها در حمایت از جریان های 
تروریستی اثبات شده است را تحت رصد دائمی 

داریم.
    

به هر اقدام علیه نفتکش های 
ایرانی پاسخ محکم می دهیم

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران در پاسخ به تهدید صادرات نفت ایران 
توسط اسرائیل گفت: این اقدام ناامنی بین المللی 
تلقی می شود و ما آن را محکم پاسخ می دهیم.  امیر 
سرتیپ امیر حاتمی،  در مورد اظهارات نتانیاهو  که 
صادرات نفت ایران را »قاچاق نفت« خطاب کرد، 
گفت: جمهوری اســالمی ایران توان الزم برای 
برخورد با این موضــوع را دارد و در صورت بروز، 

محکم به آن پاسخ خواهد داد.

 بهروز نعمتی، سخنگوی 
هیأت رئیسه مجلس: 

شورای نگهبان سه ایراد 
به الیحه بودجه سال 98 

کل کشور گرفته است. این 
ایرادات از سوی مجلس 

شورای اسالمی به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام 

ارجاع شد و قرار است 
در جلسات این مجمع 

بررسی شود

 اظهارنظر هیأت نظارت 
نسبت به مصوبات مجلس 
که در مورد لوایح مربوط به 
FATF بسیار حاشیه ساز 
شد، درباره الیحه بودجه 

نیز تکرار شده و با توجه به 
انتقاد شدید نمایندگان 

مجلس از این فرآیند، 
بار دیگر به محل اختالف 
مجلس با مجمع و شورای 
نگهبان تبدیل شده است

چکیده بازتاب سفر روحانی به عراق در رسانه های بین المللی:

پیروزی دیپلماتیک ایران


