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سرمقاله

خبر
جهانگیری در تماس تلفنی
با تعدادی از استانداران:

دستگاههای امدادی تا هر زمان که
الزم است در حالت آمادهباش باشند
معاون اول رئیسجمهوری بر آمادگی
همهجانبه در استانهای درگیر با سیل و
مناطق در معرض طغیان رودخانهها تاکید
کرد.
به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری روز
یکشنبه در تماسهای تلفنی جداگانه با
استانداران هرمزگان ،سیستان و بلوچستان،
کرمان و خراسانهای رضوی و جنوبی ،از
آخرین وضعیت بارشها و اقدامات پیشگیرانه
برای مقابله با سیل در این استانها مطلع شد.
معاون اول رئیسجمهوری از استانداران این
استانها خواست تا با در نظر گرفتن تمامی
احتماالت ،امکانات و ظرفیت استانهای خود
را برای جلوگیری از بروز خسارات جانی و مالی
به مردم به کار گیرند و دستگاههای امدادی
و کمکرسان را تا هر زمان که الزم است در
حالت آمادهباش کامل نگه دارند.
جهانگیری همچنین بر هماهنگی همه
دستگاهها در چارچوب مصوبات جلسه ستاد
مدیریت بحران استان تاکید کرد و با اشاره به
پیشبینیهای سازمان هواشناسی خواستار
به کارگیری همه تمهیدات برای کاستن از
خسارات احتمالی شد .استانداران این استانها
نیز گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته
به معاون اول رئیس جمهوری ارائه کردند و از
آمادگی همهجانبه برای مواجهه با سیل خبر
دادند.

اخبار

«ابتکار» از خطراتی که یک جنبش اعتراضی را در ادامه مسیر تهدید میکند گزارش میدهد

اصالح خطمشی رسانه ملی
گرو اصالح اساسنامه
در ِ

ادامه از صفحه یک
در این طرح ،پاسخگویی این سازمان به
نهادهای نظارتی مدنظر قرار گرفته است .بر
این اساس ،سازمان صداوسیما به هیئتامنای
 ٥نفره که از طرف مقام معظم رهبری منصوب
میشوند ،اعضای شورای نظارت بر صداوسیما
و همچنین مجلس شورای اسالمی از طریق
دو عضو ناظر خود در شورای نظارت باید
پاسخگو باشد .این اقدام در راستای تحقق و
اجراییشدن مفاد مندرج در اصل  ١٧٥قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران در پی آن
است که در صداوسیمای جمهوری اسالمی
ایران ،آزادی بیان و نشر افكار ،با رعایت
موازین اسالمی و مصالح كشور تامین گردد.
نصب و عزل رئیس سازمان از سوی مقام
رهبری صورت خواهد گرفت و شورایی مركب
از نمایندگان رئیسجمهور ،رییس قوه قضاییه
و مجلس شورای اسالمی (هر كدام دو نفر)
نظارت براین سازمان خواهد داشت .خطمشی
و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون
معین میکند.
همانطور که در این اصل بیان شده ،باید
خطمشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن
بر اساس قانون تعیین گردد که در این خصوص
قانون مشخص و بهروزی وجود ندارد.
م برای
در این اساسنامه ،یک خطمشی مه 
صداوسیما تعریف شده که وحدت و انسجام
ملی و حفظ فرهنگ ،زبان و منزلت اقوام
ایرانی ،رعایت حقوق اقلیتهای دینی ،تالش
برای تأمین و توسعه آزادی بیان و تضارب آراء
در چارچوب قانون اساسی ،آموزش و ترویج
حقوق شهروندی و افزایش کمی و کیفی
ضریب نفوذ رسانه ملی و جلب اعتماد و
رضایت عمومی در جهت تبدیلشدن به رسانه
مرجع و اطمینانبخش تأمین شود .هماینک
پیگیریهای الزم برای تصویب یک فوریت
طرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسیمای
جمهوری اسالمی ایران انجام شده است که
انتظار میرود با اهمیتی که این طرح داراست با
اجماعنظر نمایندگان بتوانیم آن را هرچه زودتر
به تصویب برسانیم.

سیاستروز
روحانی در نخستین جلسه شورای عالی
هماهنگی اقتصادی در سال جدید:

مدیریت جنبش ،رهبری در فضای مهآلود

جنبشها نیازمند یک رهبر کاریزمایی هستند
سید رحیم ابوالحسنی با بیان اینکه جنبشها ذات
مشخصی ندارند که لزوما آنها را سیاسی ،اجتماعی و
یا اقتصاد بنامیم ،گفت :ما باید ابتدا ببینیم که یک
حرکت اعتراضی جنبش محسوب میشوند یا نه؟
جنبش در واقع یک حرکت اعتراضی است .اقدامی
است علیه یک نارسایی که بین افکار عمومی جا افتاده
است .جنبشها را میتوان در دو گروه دستهبندی
کرد .یکی؛ جنبش دگرگونساز است که هدف آن
دگرگونی فراگیر در جامعه است .تغییراتی که اعضای
این جنبشها در پی آن هستند ،دگرگونیهای سریع
و عظیم ،جامع و فراگیر و همراه با خشونت است .این
جنبشها اغلب به انقالب منجر میشود و ساختار
جامعه را تغییر میدهد .دوم؛ جنبش اصالحات
است که معموال ً هدفهای محدودتری دارد و
میخواهد تنها برخی جنبههای نظم اجتماعی موجود
را تغییر دهد .ابوالحسنی با بیان اینکه جنبشها
دارای ویژگیهایی هستند افزود :جنبشها در ابتدا
نیازمند یک رهبر هستند .یعنی جنبش بدون رهبر
شکل نمیگیرد و در واقع این رهبر است که جنبش
و بسیج را مدیریت میکند .اینجا جنبش نیازمند یک
کاریزما است یعنی کسی میتواند رهبر یک جنبش
شود که شخصیت جاذبهای داشته باشد .بعد از آن
مسئله قدرت و اقتدار شکل میگیرد .لذا یک فرد
قدرت پیدا میکند و دیگران تبعیت میکنند .وقتی
که این رابطه قدرت و تبعیت شکل گرفت طبیعتا
آن فردی که رهبری جنبش را بر عهده دارد جلوه و
چهره سیاسی به خود میگیرد .یعنی به طور طبیعی
محتوای آن عوض میشود چون بین رهبر و پیروان
رابطه قدرت شکل گرفته است و اینجا ماهیت جنبش
سیاسی خواهد شد.
پیروان به رهبر قدرت میدهند
وی در ادامه گفت :به عقیده من اینجا رهبر
احساس میکند که باید مسائل را از دید سیاسی
حل کند .در کنار این موارد معترضان سیاسی نیز که
وارد جنبش شده طبیعتا نقطه نظرات خود را به رهبر
منتقل میکنند .یعنی یک حلقه نخبگی دور رهبر گرد
خواهد آمد که بخش اعظم این حلقه افراد سیاسی
خواهند بود .لذا گفتمان رهبر جنبش به یک گفتمان
سیاسی تبدیل میشود .پس در حین جنبش قضیه
رهبری و تبعیت و همان پیروان شکل میگیرد .به
محض اینکه قضیه رهبری و تبعیت شکل گرفت ،یکی
رهبر میشود ،عدهای پیرو و از او تبعیت میکنند.
اینجا به طور طبیعی قدرت شکل میگیرد .یعنی ذات
جنبش که اجتماعی بوده است یک مولفه دیگر به
آن اضافه میشود که این مولفه قدرت است .از آنجا
که مولفه قدرت ذاتا سیاسی است ،این قدرت به
رهبر مدیریت سیاسی بخشیده و به او امکان حضور
سیاسی در عرصه اجتماعی میدهد.
افرادی که در جنبشهای سیاسی حضور دارند لزوما
نخبگان سیاسی نیستند
این استاد دانشگاه با اشاره به برخی آسیبهایی که
متوجه جنبشها میشود ،گفت :مهمترین آسیبی که
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جنبش ،پدیدهای اجتماعی است که در ابعاد مختلف و اندازههای گوناگون به تغییر در ترکیببندی سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی یا فرهنگی منجر
میشود .جنبش اجتماعی در اصطالح دانش جامعهشناسی ،هرگونه کوشش جمعی برای پیشبرد منافع مشترک یا تأمین هدف اصلی از طریق عمل
جمعی خارج از حوزه نهادهای رسمی است .یکی از مهمترین جنبشهایی که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم جنبش اعتراضی مردم سودان علیه
ی و رفاه اجتماعی در كنار بحران اقتصادی و پیشگرفتن سیاست ریاضت
سیاستهایی عمر البشیر بود .درواقع هشت سال سركوب سیاسی ،نبود آزاد 
ی خود ،با اعتراضهای مردمی از قدرت بركنار شود .اكنون سودان
اقتصادی ،باعث شد عمر البشیر  9روز بعد از عبدالعزیز بوتفلیقه ،همتای الجزایر 
نوچرا ،در حال گذار به سمت دموكراسی است .با اینکه اعتراضات در سودان به حکومت  30ساله عمر البشیر پایان
پس از  30سال حكمرانی بیچو 
داد اما مردم همچنان در خیابانها ماندهاند و منتظر برگزاری انتخابات هستند .با این حال بسیاری از جنبشهای اعتراضی متاسفانه در ادامه راه از
مسیر خود منحرف شده و هدف اصلی خود را گم میکنند و درواقع به یک جنبش کور ختم میشوند .چرا چنین انحرافی رخ میدهد؟ چه آسیبهایی
متوجه یک جنبش است؟ رحیم ابوالحسنی ،استاد جامعهشناسی سیاسی دانشگاه عالمه در گفتوگو با «ابتکار» به این سوال پاسخ میدهد.

نخبگان و
روشنفکران
وظیفه
ساماندهی و
تسازی
هوی 
جنبش را بر
عهده دارند
یک جنبش را تهدید میکند این است که موضوع و
هدف اصلی جنبش گم میشود .یعنی برای مثال یک
جنبش اجتماعی که اهداف خاصی را دنبال میکرد
و راهش را با موفقیت دنبال میکرد در ادامه راه
به یک جنبش سیاسی تبدیل میشود و از مسیر
اصلی خودش منحرف میشود یعنی آن غایتی که
به خاطرش ایجاد شده بود کنار گذاشته میشود و
به یک جنبش سیاسی تبدیل میشود .پس افراد
باید توجه داشته باشند که در ادامه مسیر هویت و
ماهیت جنبش گم نشود .مشکل دوم در ادامه که
برای برخی جنبشها رخ میدهد این است که افرادی
که در جنبشهای سیاسی حضور دارند لزوما نخبگان
سیاسی نیستند و فاقد مهارتهای مدیریت سیاسی
هستند بنابراین به آسانی فریب میخورند و عنان کار
از دستشان میرود .این یک مسئله بسیار جدی
است .ابوالحسنی افزود :مسئله سومی که باید مورد
توجه قرار داد این است که این افراد چون مدیریت
سیاسی ندارند توانایی تشکل و ساماندهی آن جمع

و گروهی که تبدیل به یک جمع سیاسی شده است
را ندارند .لذا این نوع سیاست ،مدیریت در فضای
مهآلود است .وقتی فضا سیاسی میشود مدیر آن
مهارت بسیار سنگینی میخواهد که اگر رهبران آن
مهارت الزم را نداشته باشند در ادامه مسیر دچار
مشکل میشوند و جنبش به بن بست میرسد.
هویتسازی وظیفه نخبگان و روشنفکران است
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که
جلوگیری از به وجود آمدن چنین فضایی تالش برای
منحرف نشدن جنبش بر عهده چه کسانی است،
گفت :این رسالت بر عهده نخبگان است .آنها باید
هرچه سریعتر برای جنبش هویتسازی کنند .برای
آن برنامه مرتبط و مناسب بنویسند و اجازه ندهند
جنبش گمراه شود؛ یعنی نخبگان آن جنبش حاال
جنبش چه سیاسی و چه اجتماعی باشد ،وظیفه
ساماندهی و برنامهریزی در ادامه مسیر را بر عهده
دارند .این امر در مورد احزاب و جریانهای سیاسی
نیز صدق میکند .برای مثال آقای صادق زیباکالم

اخیرا در نامهای به رئیس دولت اصالحات نوشته بود
که جریان اصالحات هویت خودش را از دست داده
است .سوال اینجاست که این هویت را چه کسی
باید بسازد .درواقع هویتسازی وظیفه روشنفکران
و نخبگان دانشگاهی است .آقای زیباکالم و امثال
من باید در کنار هم برای اصالحات و اصالحطلبان
هویتسازی کنیم .ابوالحسنی در ادامه تصریح کرد:
روشنفکران میتوانند چنین نقشی را ایفا کنند .اگر
نخبگان در حوزه مربوط به آنها جنبشی رخ دهد اولین
قدمی که باید از سوی آنها برداشته شود ،هویتسازی
و تضمین آن است و برای اینکه آن هویتسازی به
نتیجه برسد راهکار ارائه دهند .یعنی برای افرادی که
در جنبش هستند وضعیت جنبش را تشریح کنند.
فرصتها ،تهدیدها ،نقاط ضعف و قدرت جنبش را
تعریف کنند و بیان کنند .وقتی نخبگان اینگونه ورود
پیدا نمیکنند طبیعتا جنبش یا به دامن جنبشهای
رادیکال سیاسی میغلتد یا اینکه جنبش کور میشود
و به راحتی فروکش میکند.

حزب ندای ایرانیان برای انتخابات آماده میشود
فراهانی اعالم کرد :حزب ندای ایرانیان در دو سطح تشکیالتی و
محتوایی برای ورود به انتخابات مجلس برنامهریزی میکند .کار
رسمی حزب ندای ایرانیان در سال  ۹۸با عید دیدنی اعضای حزب از
جمله اعضای شورای مرکزی ،اعضای شورای سیاستگذاری ،اعضای
دفتر سیاسی و سایر ارکان حزب با دبیرکل حزب ندای ایرانیان صادق
خرازی و مجید فراهانی رئیس شورای مرکزی حزب آغاز شد.
به گزارش ایسنا ،مجید فراهانی رئیس شورای مرکزی حزب ندای
ایرانیان در این نشست تأکید کرد :سالی که گذشت خالی از
مشکالت نبود و امیدواریم سال آتی سالی باشد که آالم و مشکالت
مردم کاهش یابد .همواره سال نو پر از شادی و شور و حرارت است
اما سالی که نکوست از بهارش پیداست و بهار امسال پر از مشکالت
مختلف بود و مردم از استانها و شهرهای مختلف با مشکالتی
روبهرو شدند .گزارشها خبر میدهد که جمعیت قابلتوجهای از
مردم هر آنچه داشتند را از دست دادند .احشام ،زمین کشاورزی،
حوضهای پرورش ماهی و همه و هم ه چیز مردم استانهای

سیلزده تحتتأثیر این سیل از بین رفته است .مردم درگیر با سیل
نه تنها هر آنچه در گذشته داشتند بلکه آنچه برای آینده متصور بودند
را از دست دادهاند .وی افزود :این مشکالت در حالی به وجود آمده
که بر اساس پیشبینیها نهادهای بینالمللی رشد منفی  ۵درصد
را برای اقتصاد پیشبینی میکنند .این رشد تنها برای کشورهای در
حال جنگ اتفاق میافتاد .براساس آنچه پیشبینی میشود حدود
یک سوم بودجه کشور قابل تحقق نیست .این در حالی است که در
وضعیت عادی نیز دولت خرج خود را از طریق فروش منابع آیندگان
از جمله نفت و اوراق مشارکت تأمین میکند .در این شرایط عالوه
بر تحریم ،سیل ویرانگری به وجود آمده که حداقل  ۲۰هزار میلیارد
تومان خسارت مستقیم روی دست دولت گذاشته است .فراهانی در
پایان گفت :باید ندای ایرانیان در دو سطح تشکیالتی و محتوایی برای
ورود به انتخابات مجلس برنامهریزی کند .ندا در عرصههای مختلف
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی حرف برای گفتن دارد و برای عبور از
وضعیت موجود برنامه دارد و اینگونه میاندیشد از طریق مجلس و

دولت میتواند برنامههای مد نظر خود را برای بهبود شرایط سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی اجرا کند .ندای ایرانیان باید بتواند آنقدر در
مجلس اثرگذار باشد تا در مجلس آینده فراکسیونی به نام ندا را به
وجود آورد .صادق خرازی دبیر کل حزب ندای ایرانیان نیز در بخشی
از این نشست گفت :از نظر مسائل داخلی با مشکالت فراوانی
روبهرو هستیم .این روزها سالروز اعالم ارز  ۴۲۰۰تومانی است اما
براساس برخی گزارشها دولت بیش از  ۷۸تصمیم ارزی در طول سال
گذشته گرفته است .بیش از  ۱۷میلیارد دالر واردات بیرویه صورت
گرفته و بخشی از تولید کشور امروز آسیب جدی دیده است .برخی
تصمیمگیریهایی که در طول ماهای گذشته صورت گرفته ،زیبنده
کشور ما نیست .خرازی ادامه داد :تمامی ما نسبت به جامعه و
آنچه در جامعه میگذرد مسئولیم .کار حزبی عشق میخواهد آن هم
برای آینده بلند و بزرگی که برای مردم خود متصور هستیم .در سفر
اول آقای جهانگیری پیرامون سیل با ایشان همراه بودیم .واقعیت آن
است که مرد کار برای مدیریت کشور ندیدم.

نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی
اقتصادی در سال جدید روز یکشنبه به ریاست
حسن روحانی رئیس جمهوری و با حضور رئیس
مجلس شورای اسالمی ،رئیس قوه قضائیه و دیگر
اعضای شورای عالی تشکیل شد.
به گزارش ایسنا ،رئیسجمهوری در ابتدا به
رئیس جدید قوه قضائیه که برای اولین بار در
جلسه شورای عالی شرکت داشت ،خوشآمد
گفت و ابراز امیدواری کرد که همکاریهای
قوه قضائیه در پیشبرد امور اقتصادی کشور
با استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی
اقتصادی تداوم یافته و گسترش یابد .حسن
روحانی با اشاره به وقوع سیل بیسابقه در کشور
که از اواخر سال گذشته شروع شد و آثار آن هنوز
ادامه دارد ،گفت :از مردم خوب کشورمان که در
کنار نیروهای امدادی ،مسئوالن کشور و نیروهای
نظامی و انتظامی به کمک سیلزدگان شتافتند،
قدردانی میکنم .کمکهای سازمان یافته مردم به
هممیهنان خود همچنان مورد نیاز است که در
کنار تالشهای دولت دستگاههای مختلف امکان
آن را فراهم کنند که هر چه زودتر زندگی در
مناطق سیلزده به حالت طبیعی برگردد.
رئیسجمهوری همچنین بر ضرورت همکاری
ک به آسیبدیدگان سیل
سه قوه برای کم 
اخیر در کشور تأکید کرد .روسای قوه مقننه و
قضائیه نیز ضمن قدردانی از کمکهای مردمی و
مسئوالن کشوری و لشکری به سیلزدگان ،تداوم
این کمکها را مورد تأکید قرار دادند .در این
جلسه ،موضوع اختصاص منابع الزم برای جبران
خسارات وارده به سیلزدگان از جمله استفاده
از منابع صندوق توسعه ملی مورد بررسی قرار
گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد .شورای
عالی در بخش دیگری از بررسیهای خود لزوم
دسترسی حداکثری مردم به بیمه حوادث طبیعی
را مورد بررسی قرار داده و در جهت اختصاص
منابع کافی در این زمینه پیشنهادهای الزم را مورد
بررسی و تصویب قرار داد.

دفتر آیتاهلل سیستانی اظهارات
متفرقه درباره مواضع سیاسی
ایشان را تکذیب کرد
دفتر آیتالله سیدعلی سیستانی ،مرجع
شیعیان در عراق ،اظهارات و تحلیلهای
مطرحشده درخصوص مواضع و دیدگاههای
فکری ،سیاسی و اداری ایشان در مورد نظام
حکومتی عراق را تکذیب کرد.
به گزارش فارس ،پایگاه اطالعرسانی دفتر
آیتالله سیستانی در پاسخ به این پرسش که
«گاه و بیگاه ،اظهارات و تحلیلهای مختلفی
درباره موضع معظمله در مورد نظام شایسته
حکومتی در عراق و دیدگاههای فکری ،سیاسی
و اداری ایشان در این خصوص منتشر
میشود ،این قبیل اظهارات تا چه اندازه قابل
اعتماد است؟» ،اعالم کرد« :موضع ایشان در
این خصوص با مراجعه به کتاب «متون صادره
از حضرت سید سیستانی درباره مسئله عراق»
قابل شناسایی است ».طی روزهای گذشته،
اظهارات یکی از مالقاتکنندگان آیتالله
سیستانی ،پس از گذشت  13ماه از انتشار
اولیه آن ،در شبکههای اجتماعی و برخی
رسانهها بازنشر شد که به برخی ابهامات دامن
زده بود.

رئیسدفتررئیسجمهوری:

رئیس اسبق سازمان صداوسیما:

کسانی که از صداوسیما استفاده شخصی میکنند
صالحیت حضور در آن را ندارند

 ۹۸درصد منابع حاصل از فروش نفت
در سال گذشته محقق شده است

رئیس دفتر رئیسجمهوری تاکید کرد :ما در دولت قصد نداریم گرفتار میدان
بازی اینهایی که میخواهند برای دولت ایجاد کنند ،شویم.
به گزارش ایلنا ،سیدمحمود واعظی درباره اینکه پس از وقوع سیالبها
عدهای دولت را متهم به کمکاری کردند و حتی جریانی خواهان استعفاء
رئیسجمهوری شد ،گفت :چنین رفتارهایی جدید نیست .از پنج سال
و نیم پیش که آقای روحانی رئیسجمهوری شدند شاهد بودیم یک عده
قلیلی از افراد خاص با تفکر تند به دنبال این مسائل بودند.
رئیس دفتر رئیسجمهوری بیان کرد :این افراد به جای اینکه مسائل کشور
را علمی و حرفهای مطرح و حل کنند ،به دنبال حاشیه و مسائل شخصی بودند و همیشه هم یک
چیزهایی بیان کردهاند.
وی تاکید کرد :این گروه هر زمانی که دولت توفیقی به دست میآورد ،بالفاصله یک یا چند حاشیه
را مطرح کردهاند ،ما در دولت قصد نداریم وارد میدان بازی که اینها میخواهند برای دولت ایجاد
کنند ،شویم.
واعظی تاکید کرد :اوال امروز وقت کار است و همه باید کار کنیم .ثانیا ًبا این همه دشمن ،گرفتاری
و مشکالت داخلی ،مسائل حاشیهای را کنار بگذاریم و از دیگران هم بخواهیم وارد نشوند.
وی خاطرنشان کرد :امروز زمانی است که باید به دنبال وحدت ،همدلی و انسجام باشیم.

محمد هاشمی ،رئیس اسبق سازمان صداوسیما در واکنش به برخی
انتصابات اخیر در صداوسیما به ویژه شبکه سه گفت :صداوسیما
رسانه شخصی و گروهی نیست .کسانی که میخواهند استفاده
گروهی و شخصی بکنند از نظر امام صالحیت حضور در صداوسیما
را ندارند.
به گزارش انتخاب ،در دوره جدید ریاست سازمان صداوسیما ،حضور
علی فروغی به عنوان مدیر شبکه سه و شمار دیگری از مدیران نزدیک به
جبهه پایداری در این رسانه ،خبرساز شد .برخی رسانهها اخیرا گزارش دادهاند
که محسن یزدی دبیر سابق سرویس فرهنگی یک خبرگزاری اصولگرا نیز قائم مقام شبکه سه شده
و مهدی آذرپندار که در یک سایت اصولگرا فعالیت میکردهم مدیر گروه فیلم و سریال این شبکه
شده است.
هاشمی درباره انتصابات اخیر در شبکه سه سیما گفت :صداوسیما یک رسانه ملی است .امام
یک فرمایشی در این باره دارند که همیشه میتواند مالک عمل باشد .میفرمودند حاال کسانی در
چارچوب نظام هستند ممکن است نظرات و دیدگاههای متفاوتی داشته و عضو احزاب و گروههای
مختلفی باشند ،این فکر و اندیشه برای خودشان محترم است ،اما نباید در برنامههای صداوسیما
نظریات و عقاید گروهها و احزاب اعمال شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که  ۹۸درصد منابع حاصل از فروش
نفت و میعانات گازی در بودجه  ۹۷محقق شده است.
به گزارش ایسنا ،در جلسه روز یکشنبه کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس دیوان
محاسبات برگزار شد ،محمدباقر نوبخت به تشریح عملکرد بودجه سال
 ۱۳۹۷کل کشور پرداخت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در این نشست گفت :از  ۳۸۵هزار
میلیارد تومان جمع منابع و مصارف کل کشور ،جمعا با لحاظ کردن ۳۵۲
هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت و  ۳۳هزار میلیارد تومان مربوط به بند و تبصره ( ۵تهاتر
و اوراق) ،صددرصد منابع حاصل شده است ،اما با صرفنظر کردن از منابع مربوط به بند و
تبصره  ،۵منابع عمومی دولت  ۹۱درصد محقق شده و در بخش درآمدها  ۸۵درصد تحقق
درآمد داشتهایم .اعتبارات تملک دارایی (عمرانی) نیز از مجموع  ۶۲هزار میلیارد تومان ۸۰ ،درصد
اختصاص یافته است.
محمدباقر نوبخت افزود :از درآمدهای مالیاتی به مبلغ  ۱۰۷هزار میلیارد تومان ۸۹ ،درصد محقق
شده است .همچنین  ۱۰۱هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی پیشبینی
شده بود که  ۹۸درصد آن محقق شده است.

مسائل حاشیهای را
کنار بگذاریم

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

