دیوان محاسبات ارزیابی خود از بودجه پیشنهادی سال  1401را ارائه کرد
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یک مقام عالیرتبه وزارت امور خارجه تشریح کرد

تیترهای امروز
«وطنامروز» از روند بررسی و حساسیتهای
الیحه رتبهبندی معلمان گزارش میدهد

رتبهبندی یا

افزایشحقوق!
با تخصیص  25هزار میلیارد تومان ،به طور
متوسط ماهانه نزدیک به  2/5میلیونتومان
به حقوق معلمان افزوده میشود

س ایران
محورهای  2پیشنوی 
محتوای پیشنویسهای پیشنهادی ایران شامل فهرست تحریمهایی که باید لغو شوند و تعریف فرآیند بازگشت تهران به تعهدات برجامی است

این افزایش حقوق اگرچه قابل توجه است
اما با ماهیت قانون رتبهبندی مطابقت ندارد

صفحه 4

دادگاه عالی فدرال  ۱۳دسامبر را موعد بررسی
شکایات معترضان به نتایج انتخابات اعالم کرد

عراق درگام پایانی
عبور از بحران
صفحه 7

صفحه 2

مانور دالالن و سفتهبازان در بازار

دست نامرئی دالل

شاخص آلودگی هوای تهران روز گذشته
به  153رسید

آلودگی هوا
روی دورتکرار
صفحه 4

نگاهی به چند مستند جدید فرهنگی -اجتماعی
که این روزها راهی شبکه نمایش خانگی شدهاند

آنالین بهوقت
مطالبه
صفحه 8

با وجود رشد  ۷۰درصدی عرضه روزانه ارز
در سامانه نیما نسبت به سال گذشته و  3/7برابر شدن
عرضه ارز به صورت اسکناس در بازار متشکل ارزی
نسبت به مدت مشابه سال  ۹۹بازار ارز همچنان
تحت تأثیر القائات روانی سوداگران است

نگاه

کاهش پروندههای قضایی
با نظارت دیوان محاسبات

محمدحس�ن آصف�ری*:

جدی��ت و س��رعت دیوان
محاس��بات در تهی��ه
گزارشات نسبت به گذشته
و دورههای پیش��ین بهتر
شده است؛ سرعت بخشیدن به بررسی بودجه،
تفریغ بودجه و رعایت هزینهکرد جداول بودجه در
دوره جدید دیوان محاسبات بسیار بهتر از گذشته
شده و جای تقدیر دارد.
گامهای پیش��گیرانه دیوان محاسبات برای
نظارت بر بودجه سنواتی بسیار چشمگیر بوده و
عمال دیوان در دوره جدید پیشگیری را مقدم بر
برخورد میداند.
مدیران دیوان محاس��بات آموزشهای الزم
را برای کارمندان و مدیران دستگاههای اجرایی
بیش��تر کرده و اثرات ارتقای آموزش و استمرار
آموزشها را در کاهش تخلفات به عینه مشاهده
میکنی��م؛ در دوره جدی��د دیوان محاس��بات
تفاوته��ای فاحش و ارزندهای نس��بت به دوره
گذش��ته مالحظه میکنیم .روزگاری در دیوان
محاسبات و مجالس دورههای پیشین گزارشات
تفریغ بودجه با 10ماه تأخیر و گاه تا یک س��ال
تاخیر به صحن مجلس ارائه شده و نمایندگان از
آن مطلع میشدند و عمال کار از کار برای نظارت
قوه مقننه بر قوه مجریه میگذشت.
سرعتبخشی به گزارش��ات تفریغ بودجه و
نظارت بر جداول بودجه و هزینهکردهای بودجه
از سوی دیوان محاسبات و اعمال نظارت آنالین،
اثرات خوبی در محاسبات بودجهای دارد و حتی
برخی گزارشات تفریغ بودجه ،قبل از پایان سال
مالی به مجلس داده میشود.
ادامه در صفحه 6

صفحه 3

اوکاس را به خاطر بسپار آقای مکرون!
نویدمؤمن :رئیسجمهورفرانسه
یادداشت
که این روزها به سبب موقعیت
ضعیف خود در نظرسنجیهای عمومی در کشورش ،در
شرایط روحی متعادلی به سر نمیبرد ،بار دیگر در کسوت
«پیامآور شکست مذاکرات» وارد میدان شده و سعی
دارد در پروسه مقصرسازی ایران ،نقش یک مهره کلیدی
را ایفا کند .امانوئل مکرون حتی قبل از پایان مذاکرات و
در حالی که هیاتهای مذاکرهکننده در هتل کوبورگ
وین مشغول جمعبندی نتایج حاصله و برنامهریزی درباره
آینده مذاکرات بودند ،از عدم برگزاری مذاکرات در آینده
نزدیک خبر داد! با این حال «انریکه مورا» نماینده ویژه
اتحادیه اروپایی ،ساعاتی بعد تاکید کرد مذاکرات وین
اواسط هفته پیش رو از سر گرفته میشود.
صورتمساله کامال مشخص است! مکرون بار دیگر به
سبک و سیاق پیشینیان خود مانند نیکوال سارکوزی و
فرانسوا اوالند ،تالش دارد از یک پرونده بینالمللی بهمثابه
نقطه پیوند خود با البیهای صهیونیست و کاخ سفید
استفاده کند .این همان رفتاری بود که لوران فابیوس،

وزیر خارجه دولت اوالند در جریان برگزاری سلس��له
مذاکرات منتهی به برجام بین سالهای  1392تا 1394
انجام داد و عمال به وزیر خارجه رژیم اشغالگر قدس در
مذاکرات تبدیل شد .در حال حاضر ،پس از خروج ترامپ
از کاخ سفید ،مکرون اصرار دارد جای رئیسجمهور سابق
آمریکا را برای نفتالی بنت ،نخستوزیر رژیم اشغالگر
قدس پر کند تا به قول خود ،ش��بکه حامیان خود در
حوزه روابط بینالملل را تقویت کند!
در سفاهت رئیسجمهور خام فرانسه همین بس
که چندی پیش ،مقامات کاخ سفید با انعقاد توافق
«اوکاس» با استرالیا و انگلیس ،پاریس را از یک معامله
پرسود درباره فروش زیردریاییهای پیشرفته به کانبرا
محروم کردند و البیهای صهیونیستی که در جریان
پشت پرده این ماجرا بودند نیز تا قبل از علنی شدن
امضای توافق اوکاس ،موضوع را به کاخ الیزه منتقل
نکردند! فرانسویها شدیدا بابت این مساله از دست
آمریکا و انگلیس خشمگین هستند .واشنگتن ،لندن و
البته تلآویو رسما پاریس را تحقیر کردند و به امانوئل

مکرون یادآور ش��دند فرانسه برخالف اسم و رسمی
که در میان برخی روش��نفکران و طرفداران سنتی
توپا کرده است،
خود در حوزه روابط بینالملل دس 
قدرت بازی مستقل در عرصه دیپلماسی و سیاست
خارجی را ندارد.
مقامات فرانس��وی و ش��خص مکرون در حالی به
رجزخوان��ی درباره مذاکرات وین و ابراز خش��م درباره
درخواس��ت منطقی ،حقوقی و بدون تنازل جمهوری
اس�لامی ایران درباره رف��ع تحریمهای یکجانبه روی
آوردهاند که خود نیز مدتهاست به امید کسب اعتبار
از دس��ت رفته کشورشان سرگردان هستند! بهتر بود
مکرون قبل از اینکه در مقابل خبرنگاران قرار گیرد و به
لفاظی علیه منطق محکم تیم مذاکرهکننده هستهای
کشورمان در مذاکرات وین بپردازد ،جمالت خود و وزیر
خارجه کشورش «ژان ایو لودریان» را درباره انعقاد توافق
اوکاس مرور کند! در آن زمان ،فرانسه فسخ یکجانبه این
قرارداد را که «قرارداد قرن» برای صنعت این کش��ور
نامیده میشد و ارزش آن بالغ بر  ۵۶میلیارد یورو بود،

به منزله «خنجر از پشت» به دست یکی از کشورهای
متحد خود -آمریکا -قلمداد کرد و به همین دلیل برای
نخستینبار سفرایش را از واشنگتن و لندن فراخواند.
امروز کاخ الیزه درست در زمین همان کشور خاطی و
بدعهد بازی میکند! وزارت خارجه و وزارت دفاع فرانسه
نیز در بیانیههایی جداگانه ،آمریکا را نسبت به دورویی و
اتخاذ رفتار غیرقابل قبول در قبال توافق قبلی فرانسه و
استرالیا -که مطابق توافق اوکاس ابطال میشد -متهم
کردند .ارزش توافق میان دولتهای فرانسه و استرالیا
که  ۵س��ال پیش امضا شد ،ابتدا  ۳۱میلیارد یورو بود
اما به دلیل افزایش هزینهها و نیز تغییرات نرخ ارز ،به
مرور زمان افزایش یافت .گروه صنعتی فرانسوی «ناوال»
سال  ۲۰۱۶برای ساخت  ۱۲زیردریایی برقی -دیزلی در
استرالیا انتخاب شد اما اکنون ،رؤیاهای فرانسه در قبال
این قرارداد کالن ،جملگی بربادرفته و دیگر معاملهای
کالن می��ان پاری��س و کانب��را در کار نخواهد بود .در
عوض ،آمریکا و انگلیس ،خود جایگزین فرانسویها در
این معامله شدند!

این سرنوش��تی است که فرانسویها به دست خود
و سیاستمداران وابس��ته ،ناتوان و بیدرایت خود رق 
م
زدهاند .نکته جالب توجه اینکه مطابق اعالم منابع آگاه،
زمانی که در جریان مذاکرات وین یکی از کش��ورهای
اروپایی بدون توجه به خروج یکجانبه آمریکا از برجام
نسبت به کاهش تعهدات ایران در برجام اعتراض کرده
است ،نماینده چین در مذاکرات وین خطاب به این فرد
و دیگر نمایندگان اروپایی گفته است:
«بهتر است پیمان اوکاس را به خاطر بسپارید؛ پیمانی
که نشاندهنده بیتعهدی کشورهای منعقدکننده آن
(آمریکا و انگلیس) در قبال ایجاد ثبات و امنیت هستهای
در جهان بوده و فراتر از آن ،از بیتعهدی بازیگران غربی
در قبال یکدیگر پرده برمیدارد».
بهتر است آقای مکرون یا لودریان ،وزیر خارجه وی
این بار قب��ل از اینکه بخواهند درباره مطالبات برحق
جمهوری اس�لامی ایران در مذاکرات وین دس��ت به
ش��انتاژ بزنند ،نام پیمان «اوکاس» را در ذهن محدود
خود حک کنند!

