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 نخستین نشست مشورتی دولت و مجلس 
در مورد بودجــه ۱۴۰۰ کل کشــور دیروز با 
حضور رئیس جمهوری، رئیس مجلس شورای 
اسالمی و اعضای ستاد اقتصادی دولت و رئیس 
و برخی اعضای کمیســیون تلفیــق بودجه 

مجلس برگزار شد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
ریاست جمهوری، حسن روحانی در این جلسه 
با اشــاره به حکمت و ســابقه تشکیل چنین 
نشست های مشورتی میان دولت و مجلس در 
سال های گذشته گفت: هر ساله پس از تقدیم 
الیحه بودجه به مجلس و پیش از شروع بررسی 
آن در کمیســیون تلفیق، مقامات اقتصادی 
دولت و مســئولین تدوین بودجه در سازمان 
برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس و اعضای 
کمیسیون تلفیق نشست مشــترکی برگزار 
می کردند و پس از طرح مباحث مرتبط با الیحه 
بودجه از سوی دو طرف، نتایج بسیار سودمند 
و پرفایده ای در زمینه بررسی الیحه در صحن 
مجلس به دست می آمد و باعث نزدیک شدن 
نگرش و نظرات دولــت و مجلس در خصوص 

الیحه بودجه سال آینده می شد.
رئیس جمهوری ابراز امیــدواری کرد این 
جلسه مشترک نیز در بررسی و تصویب الیحه 
بودجه در مجلس مفید و موثر واقع شود و دو 
طرف بتواننــد با بیان نظــرات و دیدگاه های 
خود و با تشریح و تبیین الزامات، اقتضائات و 
مولفه هایی که بودجه ســال که باید بر اساس 

آن تنظیم شود، به یک اشتراک نظر برسند.

در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه 
گزارشــی از منابع و مصارف در الیحه بودجه 
۱۴۰۰ ارائه کرد و راه های تحقق رهنموهای 
مقام معظم رهبری در بودجه سال آینده را بیان 
کرد. رئیس جمهوری با اشــاره به تالش های 
دولت در سال های گذشته و ارائه الیحه بودجه 
در موعد مقرر به مجلس شــورای اسالمی آن 
را یک ضرورت خوانــد و اظهار امیدواری کرد 
مجلس نیز الیحه بودجه را در زمان تعیین شده 
بررسی و دولت هم بتواند آیین نامه مرتبط با 

بودجه را در زمان مقرر تصویب و اجرا کند.
روحانی با بیان اینکه تصویب الیحه بودجه 
در موعد مقرر نیز ضرورت است، گفت: شرایط 
کشــور ایجاب می کند تا با حفظ انســجام و 
اراده ای مشــترک میان مسئولین، خدمت به 

مردم با سرعت و دقت پیگیری و انجام گیرد.
رئیس جمهــوری تاکیــد کرد: مــردم از 
مســئوالن کشــور انتظار دارند با حساسیت 
و جدیت وظایف خود را به انجام برســانند و 
 امور کشور به دلیل اختالف ســلیقه و نظرها 

متوقف نماند.

سخنگوی دولت با تایید ضمنی برخی اظهارات 
در باره تاثیر نپیوستن به FATF بر خرید واکسن 
کرونــا و ضرورت پیوســتن بــه FATF، گفت: 
امیدواریم در مجمع تشخیص مصلحت نظام در این 
زمینه بحث کنیم و آنچه که به مصلحت کشور است 
را بتوانیم تأمین کنیم. به گزارش ایسنا، علی ربیعی 
در نشست خبری هفتگی خود که در راستای رعایت 
پروتکل های بهداشتی، به صورت ویدئوکنفرانس 
برگزار شــد، درباره اظهــارات اخیر علی مطهری 
 FATF درباره خرید واکســن کرونا و ارتباط آن با
نیز گفت: در مورد واکســن قباًل همکاران من در 
وزارت بهداشت توضیحات مفصلی ارائه دادند، در 
 FATF مورد انتقال پول بنابر قوانین تحریم و قواعد
چندین مرحله انتقال پول با مشــکل مواجه شد و 
با موانعی رو به رو بودیم. به طور کلی نپیوســتن به 
FATF آثار خود را نشان خواهد داد قبال نیز دولت 

دیدگاه خود را در این زمینه اعالم کرده بود.
 جلسات شورای هماهنگی قوا 

منظم برگزار خواهد شد
ربیعی همچنین به برگزاری جلســه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی در عصر دیروز پرداخت 
و گفت: در ابتدای جلسه ترتیبات برگزاری جلسات 
به طور منظم مورد توافق اعضا قرار گرفت. سپس 
محورهای مورد نظر مقام معظم رهبری در جلسه 
پیشین ستاد مطرح و در جلسه در مورد چگونگی 
اجرایی کردن آنها بحث و بررســی صورت گرفت. 
در این راستا گزارشی از اقدامات دولت برای انتشار 
اوراق مالی، فروش دارایی های دولت و نیز فروش 
سهام شرکتهای دولتی، بعالوه چگونگی افزایش 
سرمایه گذاری و برخی موانع آن و نیز جهش تولید و 

رفع مشکل آن ارائه شد.
وی افــزود: در ادامه موضوع حمایت از اقشــار 
ضعیف جامعه نیز در جلســه مطرح شد. رییس 
مجلس نیز به هماهنگی ایجاد شــده برای ادغام 
دو طرح معیشــتی کرونای دولت و طرح حمایتی 
معیشتی مجلس اشاره و این هماهنگی و ادغام را 
برای جامعه مفید دانست. ربیعی خاطرنشان کرد:در 
بخش دیگر جلسه پیرامون امنیت سرمایه گذاری 
و ضرورت ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاری های 

اقتصادی مطرح و مورد بحــث قرار گرفت. رییس 
جمهور نیز شرط موفقیت سرمایه گذاری و امنیت 
آن را منوط به تالش هماهنگ هر سه قوه در جامعه 

دانست.
تاکید سران قوا بر تداوم خصوصی سازی ها 

سخنگوی دولت تصریح کرد: سران سه قوه بطور 
مشترک بر تداوم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و 
تداوم خصوصی سازی ها و واگذاری ها و رفع موانع 

آن تاکید کردند.
 استقبال دولت از انتقادات

 نسبت به بودجه ۱۴۰۰
ربیعی در خصوص الیحه بودجه ۱۴۰۰ و نامه 
رئیس مجلس به رئیس جمهور در راستای اعمال 
تغییرات، اظهار کرد: ما همواره در فصل بودجه شاهد 
این نوع انتقادها بوده ایم و این سنت خوبی است که 

موجب شکوفا شدن بودجه سالیانه خواهد شد. 
 مشکلی در تامین ارز برای خرید

واکسن کرونا نداریم 
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال ایسنا درباره 
برنامه دولت برای خرید واکسن کرونا و زمان آغاز 
واکسیناسیون عمومی گفت: خرید واکسن در هم 
جلسات ستاد کرونا و هم در جلسات هیات دولت 
در حال پیگیری است. مسووالن وزارت بهداشت 
در هماهنگی کامل با ســایر دستگاه های مربوطه 
تمام تالش خود را از همان ابتدا اقدامات الزم برای 
خرید واکسن را انجام می دهند و مشکل ارز برای 
خرید واکسن مطرح نیست. وی با تاکید بر اینکه 
قرارداد با سازمان بهداشت جهانی پابرجاست گفت: 
بخشی از علت این که به سرانجام نرسید واقعا ناشی 
از فشارهای تحریم و از طرف دیگر مشکالت انتقال 

پول بود. 

یک وکیل پایه یک دادگســتری با بیان اینکه 
مجازات اعدام نمایش اوج انتقامجویی از مرتکب 
است، گفت: طبیعتاً توسل به خشونت برای سرکوب 
هرگونه مخالفتی حتــی در بلند مدت نیز ممکن 
است با عدم همراهی حتی موافقین حکومت همراه 
باشد و الزم اســت به جای توسل به خشونت برای 
مقابله با هرگونه اظهارنظر منتقدانه یا مخالف، به 
تعدیل مواضع و رفع زمینه های انتقاد یا مخالفت 

پرداخته شود. 
منصور رحمدل در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در 
خصوص میزان بازدارندگی مجازات اعدام، اظهار 
کرد: به طور قاطع نمی تــوان گفت مجازات اعدام 
بازدارندگی مورد نظر را داشته یا نداشته است. چون 
عالوه بر یک شــاخص حقوقی مربوط به حفظ یا 
حذف مجازات اعدام شاخص های مؤثرتر دیگری در 
قالب شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

در نتیجه تحقیقات تأثیرگذاری اساسی داشته اند.
به جای توسل به خشونت به رفع زمینه های 

انتقاد یا مخالفت پرداخته شود
وی ادامــه داد: این که مردم نگــرش منفی یا 
مثبت نسبت به موضوعی داشته باشند صرف نظر 
از دیدگاه سیاسی شان باید به دیدگاه اجتماعی آنها 
نیز مراجعه کرد. به طــور معمول می توان در مورد 
اعدام های سیاسی یا متأثر از ابعاد سیاسی مثبت یا 
منفی بودن دیدگاه مردم به موافقت یا عدم موافقت 
و در فرض بدتر به مخالفت آنان با قرائت رســمی 
حکومت بستگی دارد. طبیعتاً توسل به خشونت 
برای سرکوب هرگونه مخالفتی حتی در بلند مدت 
نیز ممکن اســت با عدم همراهی حتی موافقین 
حکومت همراه باشد و الزم است به جای توسل به 
خشونت برای مقابله با هرگونه اظهارنظر منتقدانه 
یا مخالف به تعدیل مواضع و رفع زمینه های انتقاد یا 

مخالفت پرداخت.
رحمدل گفت: در مورد این که آیا از نظر حقوقی 
می توان مجازات اعــدام را حذف کرد یــا نه، باید 
گفت حداقل در حوزه جرائــم تعزیری این امکان 
وجود دارد و شــاید در مورد جرائم مستوجب حد 
یا قصاص نیــز حکومت )اگر بخواهــد( می تواند 
با تفســیری جدیــد از منابع اســالمی و انطباق 

 آن با شــرایط زمانی حاضر چاره اندیشــی کند.
این وکیل دادگســتری اضافه کرد: قطعاً در حوزه 
جرائم تعزیری این امر می تواند با دیدگاه مثبت تری 
مورد توجه حکومت قرار گیــرد و حداقل می توان 
گفت این حوزه با مانع شــرعی مواجه نیســت. 
خفیف ترین مجازات نیز واجد صبغه انتقام است و 
هیچ مجازاتی را نمی توان بدون صبغه انتقام جویانه 

آن مورد توجه قرار داد.
این حقوقدان ادامه داد: این خشــونت قانونی 
سال هاســت که در جامعه دستخوش مشکالت 
اقتصادی و به تبع آن اجتماعی ما اعمال می شود و 
مسئوالن بدون توجه به عوامل زمینه ساز ارتکاب 
چنین جرائمی با شدت هر چه تمام تر با آن برخورد 

می کنند. 
تعجیل در دادرسی شائبه عدول از موازین 
دادرسی عادالنه و منصفانه را بدنبال دارد

این وکیل پایه یک دادگســتری خاطرنشان 
کرد: تعجیل در دادرســی یا غیرعلنــی بودن آن 
همیشه شائبه عدول آن از موازین دادرسی عادالنه 
و منصفانه را می تواند به دنبال داشته باشد. این امر 
در مورد پرونده های با صبغه سیاسی بیشتر مصداق 
پیدا می کند. بدون دلیل نیســت که قانون آیین 
دادرسی کیفری بر قانونی بودن دادرسی، بی طرفی 
و استقالل مقامات قضایی و مراجع قضایی تصریح و 

تأکید ورزیده است.
رحمدل افزود: اینگونه اظهارنظرها که بعضاً برای 
عوامگرایی کیفری صورت می گیرد ناخودآگاه مقام 
قضایی و مرجع قضایی را از اســتقالل و بی طرفی 
خارج می ســازد و خروج از بی طرفی و خدشه دار 
شدن استقالل نتیجه ای سالم نمی تواند به دنبال 

داشته باشد.

گفتوگوخبرخبر

با حضور روحانی و قالیباف برگزار شد؛

 نخستین نشست مشورتی دولت و مجلس 
درباره بودجه ۱۴۰۰

ربیعی با اشاره به مشکل انتقال ارز در خرید واکسن کرونا

نپیوستن به FATF  آثار خود را نشان خواهد داد
وکیل پایه یک دادگستری در گفت وگو با ایلنا

مجازات اعدام، نمایش اوج انتقامجویی است

رومینا، ریحانه، حدیث، ... و این بار شیدا؛

 رگ برآمدة غیرت پدران 
را دریابید!

سياست 2

شهرنوشت 6

 بازنگریدرقانوناساسی»رئیسجمهور« 
رابهجایگاهخودبازمیگرداند؟

 درد کهنه سرایدار  
و تدارکاتچی

وقتــی روزنامــه »بامداد امــروز« دهم 
بهمن 58، تنهــا چند روز پــس از پیروزی 
بنی صدر به نقل از اعضای شــورای انقالب از 
آیت اهلل بهشــتی گرفته تا قطب زاده نوشت 
کــه »رئیس جمهور نه قانونگذار اســت و نه 
مســتقیما در قوه اجراییه دخالــت دارد و 
تنها از طریق نخســت وزیر و هیأت دولت بر 
کار اجرایی دخالت دارد«، روزنامه »انقالب 
اســالمی« هم که تریبون رسمی بنی صدر 
بود در یادداشــتی با عنوان »یاللعجب« به 

رأی باالی بنی صدر اشــاره کرد و نوشــت: 
»در انتخابات ریاســت جمهوری مردم برای 
کشتی انقالب و کشور ناخدا انتخاب کردند 
و نه سرایداری برای کاروانسرای هرج و مرج 

و تشتت.«
بنی صدر به قول روزنامه ای که تریبونش 
بود نمی خواست »سرایدار« باشد، همانطور 
که روحانی نمی خواهد »تدارکاتچی« باشد. 
نه تنها بنی صدر، بلکه روسای جمهور پس از 

او نیز چنین بودند. از این رو...

گزارش مرکز آمار بر تاخت و تاز تورم صحه گذاشت؛

افزايش 45 درصدی هزينه خانوارهای ايرانی 
چرتکه 3


