گلریز :دالالن موسیقی هفتهای یک خواننده معرفی میکنند!

تا نفس دارم برای انقالب و ایران
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واعظی :اروپاییها به خاطر«»SPV
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www.asre-iranian.ir
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حجت االسالم و المسلمین مصطفی محمد
دوست مطرح کرد

اشتغال زایی در مناطق
محروم به همت گروههای
جهادی

گروه اجتماعی :از چندین س��ال پیش تاکنون
گ��روه ه��ای جه��ادی ب��ا همت ط�لاب و
روحانیون در مناطق محروم کش��ور اردوهای
مختلف برگزار کرده و خدمات متعدد پزشکی،
آموزشی ،عمرانی و غیره به...
صفحه5

گاردین :اسرائیل غزه را به
بزرگترین زندان جهان تبدیل
کرده است
صفحه2

کدخدایی:

اعداد و ارقام الیحه بودجه
 ۹۸شفافیت الزم را ندارد

سخنگوی شورای نگهبان گفت:درباره بودجه
متأسفانه اشکاالت متعددی وجود دارد ،بویژه
آنک��ه آنطور که باید و ش��اید در بیان اعداد و
ارقام ش��فافیت الزم وج��ود ندارد.به گزارش
مهر ،عباسعلی کدخدایی سخنگوی...

رهبر ّ
معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از مردم قم:

حل مشکالت طبقه ضعیف باید
اساسی ترین کار دولت باشد
  انقالب  ۴۰سال قدرتمندتر و ترکهای استکبار عمیقتر شده است

  مقابل یاوهگویی دولتمردان آمریکایی شجاعت و عقالنیت داشته باشید
  جوانان فضای مجازی را به ابزاری برای تودهنی به دشمن تبدیل کنند

  بعضی سران آمریکا وانمود میکنند دیوانهاند ،قبول ندارم؛ آنها احمق هستند

  بزرگان و جوانان قم نگذارند دستهای خائن ،قم را از مرکزیت انقالب دور کند

همین صفحه

سهراب مرادی نامزد
کسب عنوان بهترین

وزنهبردار  ۲۰۱۸شد
صفحه7

عکسleader.ir :

نیمی از فوالد کشور در
فوالد مبارکه تولید میشود
صفحه8

صفحه2

پورابراهیمی:

ورود نکردن مجلس به بررسی ریز هزین ه شرکتهای دولتی محل اشکال است

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت :عدم
ورود مجلس به بررسی ریز هزینه شرکتهای
دولت��ی مح��ل اش��کال اس��ت .محمدرض��ا
پورابراهیمی در گفتگو با تس��نیم ،در پاس��خ به
این س��وال که آیا نظارتی ب��ر نحوه هزینه کرد
بودجه شرکت های دولتی که به اندازه سه برابر

بودجه عمومی است می شود؟ اظهار کرد :عدد
این بودجه مبنا نیست زیرا نتیجه آن در تلفیق
در تراز بودجه عمومی می نشیند؛ یعنی ماحصل
درآم��د و هزینه های آنها در خروجی که س��ود
خالص اس��ت در بودجه عمومی می نش��یند اما
اینکه مجلس در آیتم های هزینه ای و درآمدی
آنها به صورت ریز ورود و بررسی کند که امکان
کاه��ش هزینه ها یا افزای��ش درآمد وجود دارد
ی��ا خبر ،متاس��فانه در س��اختار بودجه ای حال
حاض��ر امکان پذیر نیس��ت.وی در واکنش به
اینکه چرا نحوه هزینه کرد بودجه این ش��رکتها
ش��فاف نمی ش��ود ،افزود :البته نه اینکه امکان
پذیر نباش��د بلکه زمان بر است؛ بودجه که 15
آذر می آید یک ماه در کمیسیونها و تلفیق است
و ب��ه صحن می آید؛ اگر بخواهیم صورت های
مال��ی آنها را بررس��ی کنیم  2ت��ا  3ماه زمان
م��ی برد و معم��وال خالصه درآمده��ا و هزینه

های شرکتهای دولتی که نتیجه آن سود است
در ت��راز تلفیقی بودجه ق��رار می گیرد و ما این
عدد را مبنا فرض میکنیم .رئیس کمیس��یون
اقتص��ادی مجلس ادامه داد :این اش��کال حتما
وارد است که می شود روی ریز درآمد و هزینه
ش��رکتهای دولت��ی ورود کرد.مجم��وع بودجه
شرکتهای دولتی برای سال  98بیش از 1270
هزار میلیارد تومان تعیین شده در حالی که کل
بودجه عمومی دول��ت  470هزار میلیارد تومان
اس��ت ،یعنی بودجه ش��رکتهای دولتی حدود
 3برابر بودجه عمومی دولت اس��ت.کل بودجه
رفاه��ی که دول��ت برای م��ردم هزینه میکند
ح��دود  113هزار میلیارد توم��ان یعنی کمتر از
یک دهم بودجه شرکتهای دولتی است .بودجه
شرکت بازرگانی دولتی ایران ( با در نظر گرفتن
خدمات حمایت��ی و یارانه ای) 27 ،هزار میلیارد
تومان برای سال آینده تعیین شده است.

آیتاهلل جنتی:

ف احتمالی در بودجه جلوگیری کند
شورای نگهبان باید از اسرا 

آیتاهلل جنتی در جلس��ه دیروز(چهارشنبه  ۱۹دی
ماه) ش��ورای نگهبان با عرض خیرمقدم به حضور
مجدد آیتاهلل آملی الریجانی در شورای نگهبان،
افزود :حضور آیتاهلل آملی مایه خوش��بختی است
و س��وابق ارزنده وی در این شورا محفوظ است و
امیدواریم با حضور این عالم عزیز حرکت جدیدی
در کارهای ش��ورا ایجاد ش��ود .وی با بیان اینکه
امسال سال تلخی برای شورای نگهبان بوده است،

گفت :متأس��فانه امسال برادر عزیز آقای علیزاده و
یا به تعبیری حافظه ش��ورای نگهبان را از دس��ت
دادیم و بعد از آن آیتاهلل هاشمیش��اهرودی ،آن
فقیه عالم عامل مرحوم شدند و اکنون هم با اظهار
تأس��ف شاهد بیماری آیتاهلل مؤمن هستیم که از
خداوند متعال شفای عاجل وی را خواستاریم .دبیر
شورای نگهبان با برشمردن مراتب علمی آیتاهلل
هاشمیش��اهرودی در حوزهه��ای علمیه نجف و

ق��م ،از س��وابق انقالبی و خدم��ات ارزنده وی در
جایگاههای مختلف از جمله شورای نگهبان و قوه
قضائی��ه نام ب��رد و از درگاه الهی برای وی طلب
مغفرت کرد .آیتاهلل جنتی با اشاره به ایام بررسی
بودج��ه اضافه کرد :ش��ورای نگهبان ب��ا توجه به
شرایط اقتصادی کشور میتواند و باید در بررسی
بودجه دقت بیشتری کند تا از اسراف و تبذیرهای
احتمالی جلوگیری کند.

قاسمی در واکنش به تحریم چند تبعه ایرانی توسط اروپا:

بهرام قاسمی س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران
ضمن محکومی��ت تصمیم غیرمنطق��ی و تعجب
برانگی��ز اتحادیه اروپا که بر پایه اتهامات بی پایه و
اس��اس ،چند تبعه ایرانی را م��ورد تحریم قرار داده
است ،این اقدام را نش��انه عدم صداقت کشورهای
اروپایی در مبارزه با تروریسم خواند و افزود :اتحادیه
اروپا به جای قرار دادن نام گروههای تروریس��تی و
جنایتکاری همچون منافقین و االحوازیه در فهرست
تحری��م خ��ود ،آن��ان را در اقدامات ضد انس��انی و
تروریس��تی خود آزاد گذارده و حتی تحت حمایت
خود قرار میدهد؛ اما جمهوری اسالمی ایران را که

مقابله به مثل میکنیم

پرچمدار مبارزه با تروریس��م در منطقه بوده و اروپا
امنی��ت خود را مدیون آن اس��ت ،م��ورد اتهام قرار
میدهد .قاس��می تصریح کرد :جمهوری اس�لامی
ایران در پاس��خ به این اق��دام و در چارچوب عمل
متقاب��ل اقدامات مقتضی را اتخ��اذ خواهد کرد .به
گ��زارش فارس ،اتحادیه اروپا دو روز قبل اولین دور
تحریمها علیه ایران را بر اساس ادعاهای بی اساس
دانمارک اعمال کرد .پلیس دانمارک آبانماه س��ال
جاری بدون ارائه هیچ مستنداتی عوامل منتسب به
ای��ران را به حمله به یک فرد در خاک این کش��ور
متهم کرد و جمهوری اسالمی ایران در همان زمان

قوی��ا این ادع��ا را تکذیب کرد .این اق��دام اتحادیه
اروپا واکن��ش «محمدج��واد ظری��ف» ،وزیر امور
خارجه ایران که در س��فر هند به س��ر میبرد را نیز
در پی داش��ت .ظریف در این خصوص در توئیترش
نوشت :اروپاییها از جمله دانمارک ،هلند و فرانسه
ب��ه منافقین  -گروهی که  ۱۲۰۰۰ایرانی را به قتل
رساند و به صدام برای جنایت علیه کردهای عراق
کمک کرد -و تروریستهای دیگری پناه میدهند
که قتل ایرانیهای بیگناه را از اروپا صحنه گردانی
میکنند .اتهامپراکنی علیه ایران ،اروپا را از مسئولیت
پناه دادن به تروریستها مبرا نمیکند».

کدخدایی:

آگهی مناقصه مرحله اول (نوبت های اول و دوم)
شهرداری باسمنج درنظردارد به استناد مجوز های شماره  24مورخه 97/01/22

ش��ورای محترم اس�لامی شهرباس��منج از محل اعتبارات داخلی – پروژه فازیک
تاسیسات برقی و مکانیکی فرهنگسرای باسمنج را به مبلغ  10/000/000/000ریال

از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد الشرایط دارای رتبه بندی در رشته تاسیسات

ساختمانی از معاونت مدیریت و برنامه ریزی واگذار نماید ،لذا متقاضیان میتوانند

جه��ت دریافت و تحویل اس��ناد مناقصه از تاریخ  97/10/20تا پایان س��اعت 14

مورخه  97/11/09به دبیرخانه شهرداری باسمنج مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار مرحله اول نوبت اول در مورخ « 97/10/20روزنامه عصر ایرانیان»

تاریخ انتشار مرحله اول نوبت دوم در مورخ « 97/10/29روزنامه عصر ایرانیان»

یوسف عنصری ـ شهرداری باسمنج

اعداد و ارقام الیحه بودجه  ۹۸شفافیت الزم را ندارد

س��خنگوی ش��ورای نگهبان گفت:درباره بودجه
متأس��فانه اش��کاالت متعددی وج��ود دارد ،بویژه
آنکه آنطور که باید و ش��اید در بیان اعداد و ارقام
شفافیت الزم وجود ندارد.به گزارش مهر ،عباسعلی
کدخدایی سخنگوی ش��ورای نگهبان در حاشیه
جلس��ه امروز ش��ورای نگهبان با اشاره به بررسی
بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی
گفت :درباره بودجه متأس��فانه اشکاالت متعددی
وجود دارد ،بویژه آنکه آنطور که باید و شاید در بیان
اعداد و ارقام شفافیت الزم وجود ندارد؛ موضوعی
که اخیراً هم در رس��انهها مطرح شده است.وی با

تأکید بر اینکه وظیفه دولت و مجلس اس��ت که
شفافیت الزم را در بودجه ایجاد کنند ،افزود :نکات
و ایراداتی که شورای نگهبان در سالهای گذشته
به الیحه بودجه وارد دانسته ،باید از سوی دولت و
مجلس برطرف ش��ود و تقاضای ما این است که
با توجه به اش��کاالتی که در سالهای گذشته به
الیحه بودجه داش��تیم ،نمایندگان این الیحه را با
دقت بیشتری بررس��ی و تصویب کنند.کدخدایی
افزود :یک اشکال کلی دیگری که وجود دارد این
است که ش��ورای نگهبان همیشه از لحاظ مدت
زمان بررس��ی الیحه بودجه در مضیقه اس��ت و

عضوشورای روابط خارجی آمریکا با بیان اینکه فشار بر ایران نتیجه ندارد ،تشریح کرد

ترامپ به زودی به برجام باز خواهد گشت

«جیم��ز چارل��ز اس��لتری» نماینده س��ابق کنگره
آمریکا معتقد اس��ت که ترام��پ به زودی به برجام
باز خواهد گش��ت و به اهمیت این توافق در کسب
منافع آمریکا پی خواهد برد« .جیمز چارلز اسلتری»
نماینده سابق کنگره و عضو شورای روابط خارجی
آمریکا در خصوص وضعیت مکانیسم مالی اروپا با
ایران موسوم به  SPVبه مهر گفت :اینکه وضعیت

این مکانیسم به کجا خواهد رسید چندان مشخص
نیست.وی افزود :با وجود اینکه سیاست آتی ترامپ
در خصوص ایران نیز نامشخص است اما به نظر من
برجام باید حفظ شود.نماینده سابق کنگره آمریکا در
ادامه یادآور ش��د :تصور من این است که پرزیدنت
ترام��پ به زودی به برجام باز خواهد گش��ت .او به
زودی متوجه خواهد ش��د که برجام توافقی اس��ت

فرصت  ۲۰روزه برای بررس��ی و اظهارنظر کافی
نیست.سخنگوی ش��ورای نگهبان ابراز امیدواری
کرد :دولت و مجلس در سالهای آینده به گونهای
عمل نمایند تا این شورا بتواند در زمان محدودی
که برای بررسی الیحه بودجه دارد ،استفاده کند و
این فرصت را از شورای نگهبان نگیرند.کدخدایی
همچنین با اشاره به عضویت و آغاز به کار آیتاهلل
آملیالریجانی در شورای نگهبان گفت :خوشبختانه
آیتاهلل الریجانی در  ۲۰س��ال گذشته در مناصب
مهمی حضور داشته است و قب ً
ال نیز حضور وی را
در شورای نگهبان تجربه کرده بودیم.
که باید به آن احترام بگذارد.جیم اس��لتری در ادامه
تأکید کرد :پرزیدنت ترامپ به زودی متوجه خواهد
ش��د که برجام بهترین تأمین کننده منافع امریکا و
همه طرفهای امضاءکننده آن است.وی یادآور شد:
برج��ام نباید از بین برود و ای��ن را ترامپ به زودی
درخواه��د یافت .برجام را باید حفظ کرد و مس��ائل
دیگر ،باید مبتنی بر آن ش��کل بگیرد.عضوشورای
روابط خارجی آمریکا افزود :در واقع برجام باید مبنا
و محور تصمیم��ات همه طرفهای امضاءکننده آن
باشد و همه طرفها باید به آن پایبند باشند.

