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نماینده کارگران در شورای عالی کار خبر داد:

تورم76درصدی خوراکیها
در 9ماه نخست سال

بهرهبرداری حداکثری
ازآخرین روزهای ترامپ
جهان 5

دسترنج 4

کدام نهاد برق ایران را بیتکوین میکند؟

ورود دستگاههای امنیتی به پرونده ماینرها

چرتکه 3

هیأت اعزامی کره برای آزادی نفتکش،
دست خالی ایران را ترک کرد؛

مذاکراتناکام

رســانههای کره جنوبی دیروز به نقل از
مقامات این کشور اعالم کردند که ماموریت
هیأت کرهای در ایران برای آزادسازی نفتکش
توقیف شده توسط سپاه پاســداران ایران،
شکست خورده است.
این هیــأت اوایل هفته وارد تهران شــد
و مذاکرات فشــردهای را به ویــژه به عباس
عراقچی ،معاون سیاســی وزیر امور خارجه
ایران داشت .هیأت مذکور دیدار و مذاکراتی
نیز بــا عبدالناصر همتی ،رئیــس کل بانک
مرکزی ایران داشت.
روزنامه کرهای «کریا جونگ آنگ» دیروز
نوشــت دیپلماتهای این کشــور که برای

رایزنی درباره نفتکش توقیف شــده به ایران
رفته بودند ،بــه دلیل اختالف نظر بر ســر
داراییهای مسدود شده ایران و موضوع آلوده
کننده بودن نفتکش کرهای ،تهران را دست
خالی ترک کردند .این روزنامه به نقل از وزارت
امورخارجه کره جنوبــی اعالم کرد« ،چوی
جونگ کان» ،معاون اول وزیر امور خارجه در
هفته جاری سفری سه روزه به ایران داشت
تا با مقامات ارشد این کشــور درباره آزادی
کشــتی کرهای و خدمــه آن رایزنی کند اما
نتوانست به هیچ توافقی دست یابد.
این روزنامه افــزود :گفتوگوها در جهت
یافتن راه حلهای سازنده و...

سیاست 2

آش تازه مجلس؛ این بار برای انتخابات شوراها

وضعیت نامزدهای شوراها باید
از اطالعات سپاه استعالم شود
سیاست 2

خبر

روحانی در جلسه هیات دولت:

در مجلس قانونیتصویب نشودکه امیدوامنیت مردم از بین برود
رئیسجمهور گفــت :در مجلس قانونی
تصویب نشــود که امید و امنیــت مردم از
بین برود.
به گــزارش ایلنــا ،حســن روحانی در
جلســه هیات دولت افزود :الیحه بودجه،
الیحه بســیار مهمی اســت و یــک الیحه
تقنینی معمولی نیســت و رنــگ اجرایی
دارد .در الیحــه بودجــه منابــع درآمدی
و شــیوه مخارج پیشبینی میشــود .در
حــوزه درآمد چیــزی که گفته میشــود
باید تالش بشــود تا حاصل شــود .معموالً
ممکن اســت که با کســری مواجه شویم.
بنابراین حواس ما باید جمع باشد که چگونه
عمل کنیم.
وی یادآور شد :قانون اساسی در خصوص
بودجه لحن خاصی دارد و ذکر شده است که
بودجه ،الیحه است و این الیحهای که دولت
تهیه ،آماده و تقدیــم میکند ،مجلس باید
رسیدگی و تصویب کند .پس همکاری ما با
مجلس در این مقطع بسیار مهم است؛ دولت
باید فعال شود و دیروز هم بخشی از مباحث
ما در جلســه رؤسای ســه قوه در خصوص
بودجه بود که باید چه کار کنیم .البته ما باید
با مجلس همکاری کنیم و مجلس نیز با ما
همکاری کند و قصد داریم بودجه به گونهای
تصویب شــود که مطلوب جامعه و به نفع
مردم باشد.
رئیس جمهور گفت :طبــق اصل ۱۲۶
قانون اساســی امور برنامه و بودجه کشور
مســتقیماً به عهده رییس جمهور است که
به این نکته نیز ما بایــد توجه کنیم ،بودجه
از اموری است که مربوط به رییس جمهور
اســت .بودجه با قانون عــادی تفاوت دارد
و الیحــه بودجه با لوایــح معمولی تقنینی
متفاوت است؛ بنابراین آنچه باید در مجلس
تصویب شود ،الیحه دولت باید تصویب شود
نه طرح مجلس و پیشنهاد نمایندگان.
وی ادامه داد :در آن چند سالی که ما در
مجلس حضور داشتیم ،همیشه میگفتیم

که تغییری کــه مجلس نســبت به الیحه
بودجه دولــت میدهد بین  ۲تــا  ۳درصد
اســت .من از نماینــدگان محترم مجلس
خواهش میکنم که نســبت به این بودجه
همکاری و هماهنگی داشته باشیم تا بودجه
دقیقی تصویب شــود .به گونهای نباشد که
در آمدهایی در بودجه ســبز شــود که این
درآمدها با واقعیت منطبق نباشد چون این
درآمدها هزینه قطعی برای ما میســازد و
درآمدی که واهی باشد به معنی کسر بودجه
و تورم است.
روحانی اظهار کرد :مورد بعدی که مورد
تأکید ماست و در الیحه بودجه نیز در نظر
گرفته شد این است که سال آینده حدود ۲۰
تا  ۲۵درصد قدرت خرید مردم را باال ببریم تا
فشار جدیدی به مردم وارد نشود .تولید برای
ما بسیار مهم است و تولید باید در مسیر رونق
و جهش باشد .مالیات نیز باید متعادل باشد،
درست اســت که ما از تولید کننده مالیات
میگیریم اما تولید کننده این مالیات را به

قیمت نهایی کاال اضافه میکند و در نهایت
مصرف کننده این مالیات را میپردازد.
وی افزود :هــم بایــد از تولیدکننده و
شــخصی که درآمد دارد ،مالیات اخذ شود
و هم باید متعادل باشــد و هم باید در نظر
بگیریم که فشار نهایی به چه اشخاصی وارد
میشود و به مصرف کننده چه میزان فشار
وارد میشود.
وی گفــت :نکته دیگــر ارزش پول ملی
است که برای ما بســیار مهم است؛ یکی از
مسائل بسیار مهم برای ما در الیحه بودجه
 ۱۴۰۰این بوده اســت که ارزش پول ملی
را باال بردهایم یعنی در حالی که در کشــور
قیمت دالر  ۲۳یا  ۲۴هزار تومان بوده است،
ما قیمت دالر را برای سال آینده حدود ۱۲
هزار تومان دیدیم .دولــت افق آینده را این
چنین روشن دیده است.
وی اضافه کــرد :قانونگــذاری نباید در
الیحه بودجه انجام شود و شورای نگهبان در
این زمینه بسیار حساس است و اعالم کرده
است که در الیحه بودجه ،نباید قانونگذاری
کــرد .بنابراین تقاضای مــن از نمایندگان
مجلس این است که در قانون دست مجلس
باز است و الیحه ارائه میدهیم و آنها هم قادر
هستند طرح بدهند در آینده هر قانونی که
میخواهنــد اصالح و تصویــب میکنیم و
یکدیگر را یاری میکنیم و باید کاری کنیم
که در الیحه بودجــه ،قانونگذاری صورت
نگیرد.

«هوالباقی»

جناب آقای مهندس حلوایی
معاون محترم شهرداری قم
ســوگ مادر اندوهی جانکاه اســت و بیان عباراتی درخور برای تسلیت و تعزیت
آن؛ دشوار .مراتب تألم و همدردی ما را در این مصیبت سترگ پذیرا باشید.
برای آن مرحومه آرامش ابدی و برای جنابعالی و خانواده محتر م صبر و شکیبایی
آرزو میکنیم.
مسعود حیدری -سینا سالحورزی

شاغالن بخش عمومی دو برابر کارکنان
بخش خصوصی درآمد دارند

قانونگذاران در عرش و
کارگران ساده بر فرش
دسترنج 4

شرط و شروط واتساپ؛ ایرانیان
را به سمت تلگرام سوق داد؛

بازگشت به
سرزمین ممنوعه!
شهرنوشت 6

روحانی در جلسه هیات دولت:

در مجلس قانونی
تصویب نشودکه امید و
امنیت مردم از بین برود
همین صفحه

معاون وزیر آموزشوپرورش خبر داد:

بازماندگی ازتحصیل
 ۸۹هزار دانشآموز اول
ابتدایی در سال جاری
شهرنوشت 6

استعفایکروبی از دبیرکلی
حزب اعتماد ملی
سیاست 2

