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گیوتین زمان ،بر سرکسری بودجه
اواخــر سال  96که معلوم شد ترامپ از برجام
خارج می شود ،مشخص بود که چه بخش هایی
از اقتصاد ایــران تحت فشار مجدد آمریکا قرار
خواهد گرفت .بودجه دولت به دلیل وابستگی
به درآمدهای ارزی ناشی از نفت ،یکی از نقاط
آسیب پذیر بود .الیحه بودجه  98که تدوین آن
در دولت از اواسط سال  97شروع و بررسی آن
در مجلس در سه ماه پایانی همان سال انجام
شد ،با الزاماتی که برای مواجهه با کاهش درآمد
باید در نظر گرفته می شــد ،فاصله داشــت .به
همین دلیل بــود که رهبر انقالب اواخــر سال
 97به قوا ماموریت دادند تا چارچوبی را برای
اصالح ساختار بودجه مصوب کنند که تا زمان
نگارش این یــادداشــت ،با وجــود چارچوبی که
توسط سازمان برنامه تدوین و به گفته رئیس این
سازمان به شــورای عالی هماهنگی اقتصادی
قوا ارائه شده ،هنوز این شورا مصوبه ای در این
زمینه نداشته است .این در حالی است که پرونده
بودجه  98بسته شده و پرونده بودجه  99نیز تا
چند ماه دیگر بسته می شود و کار تدوین بودجه
 1400نیز آغــاز شده و کمتر از دو ماه دیگر به
مجلس تقدیم خواهد شد اما همچنان برنامه
اصالح ساختار بودجه نهایی نشده است.
سال 99در شرایطی آغاز شد که صادرات نفت به
حداقل رسیده و از همان ابتدای سال مشخص
بود که بودجه امسال با پیش بینی غیرواقعی

در فروش نفت و اموال مازاد دولتی بسته شده
است .وقوع کرونا هم درآمد اندک نفتی را کمتر
کرد و هم درآمدهای مالیاتی را کاهش داد تا
عمال برآوردها از کسری بودجه امسال ارقامی از
 150تا  250هزار میلیارد تومان را نشان دهد.
اگر توافق بسیاری از کارشناسان مبنی بر کسری
 200هزار میلیاردی را بپذیریم ،پرسش این است
که این کسری از کجا باید جبران شود؟ تاکنون
با فروش  70هزار میلیارد تومان اوراق بدهی
و حدود  20هزار میلیارد تومان سهام شرکت
های دولتی ،کمتر از نیمی از کسری جبران شده
ولی مشکل این است که فروش اوراق به دلیل
افزایش نرخ سود و تمایل نداشتن دولت برای
عرضه اوراق با نرخ باالتر ،تقریبا متوقف شده و
فروش سهام دولتی به دلیل روند نزولی بورس،
با مشکل مواجه است .در این میان گزینه مدنظر
دولــت یعنی پیش فــروش نفت نیز با مخالفت
مجلس به دلیل تعهد سنگین دو ساله و گره زدن
بازپرداخت اصل و سود اوراق به برداشته شدن
تحریم ها یا افزایش نرخ ارز و قیمت نفت از دستور
کار خارج شد .اکنون بحث بر سر این است که
معضل کسری بودجه امسال و تراز کردن بودجه
سال آینده با چه نقشه راهی شدنی است؟
بدترین اتفاق در این زمینه دست روی دست
گذاشتن و از دستور کار خارج شدن این موضوع
مهم اســت .البته طی روزهــای گذشته خبری
منتشر شد که رئیس مجلس در نامه ای به رئیس
جمهور اعالم کرده است مجلس ،الیحه بودجه
 1400را در صورتی که منطبق با اصالحات
ساختاری نباشد ،نمی پذیرد .این در حالی است
که کمتر از دو ماه تا موعد نهایی کــردن الیحه
بودجه و تقدیم آن به مجلس فرصت باقی است و
شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به عنوان
مهم ترین رکنی که باید در این باره هماهنگی و
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تصمیم گیری الزم را انجام دهد ،مدتی است که
جلسه ای ندارد .
باید دقــت داشــت کــه کسری بــودجــه ،معادله
ای نیست که با کسری بودجه به پایان برسد.
بخش عمده بودجه که شامل حقوق کارمندان و
بازنشستگان است ،بدون توقف ،انتهای هر ماه
سهم خود را از بودجه مطالبه می کند و کسری
را به بهای فشار به منابع بانک ها و استقراض از
بانک مرکزی و در نتیجه تورمی سنگین تر از آن
چه اکنون می بینیم ،جبران می کند چنان که
بخشی از تورم فعلی را باید در همین استقراض
ها و شبه استقراض ها از بانک مرکزی جست و جو
کرد .لذا بررسی گزینه های جبران کسری بودجه
امسال و تراز کردن بودجه سال آینده ،از نان شب
برای اقتصاد ایران مهم تر است .به این منظور
برگزاری جلسات هماهنگی قوا حتی به صورت
ویدئوکنفرانسی و بررسی همه گزینه ها و انتخاب
گزینه های بد در مقایسه با بدتر ،واقعیتی است که
باید مدنظر قرار گیرد .می توان بخشی از کسری
بودجه را با افزایش نرخ سود و فروش بیشتر اوراق
بدهی و فــروش سهام دولتی با تخفیف بیشتر
برای امکان پذیر شدن فروش این سهام جبران
کرد ولی برای سال آینده اصالحات اساسی تر از
جمله در زمینه یارانه ،ارز  ،4200حذف معافیت
های مالیاتی غیرضروری تر ،مالیات بر بخش
های ثروتمند جامعه ،تغییر در بودجه هنگفت
شرکت های دولتی ،مولد سازی و فروش بخشی
از دارایی های مازاد دولت و اختصاص بخشی از
این بودجه به بودجه عمومی و حتی فروش نفت
چه در قالب پیش فــروش و چه در قالب نقدی
برای عرضه به پاالیشگاه ها و صادرات فراورده
های نفتی ناشی از آن ،ظرفیت هایی است که می
تواند خطر هولناک کسری بودجه را از سر اقتصاد
ایران دور کند.

آیت ا ...علم الهدی در گردهمایی زائران اهلسنت سراسر کشور مطرح کرد:

لزوم الگوگیری مسلمانان از سیره پیامبر(ص) در مبارزه با استکبار جهانی
نماینده ولی فقیه در خراسان رضــوی گفت:
مسلمانان باید با الگوگیری از رسول ا(...ص)
برای نابودی استکبار جهانی با جبهه کفر مبارزه
کنند .به گزارش آستاننیوز ،آیت ا ...علم الهدی
در گردهمایی زائران اهلسنت سراسر کشور با
عنوان «حبلالمتین» که با حضور ائمه جمعه و
جماعت اهلسنت استانهای خراسان رضوی،
خراسان جنوبی ،خراسان شمالی ،کردستان،
سیستا نوبلوچستان ،گلستان ،آذربایجان،
کرمانشاه و هرمزگان در مدرسه علمیه میرزا
جعفر در مجاورت صحن انقالب اسالمی حرم
مطهر رضوی برگزار شد ،اظهار کرد :دین مبین

اسالم از دوران حیات تاکنون مدام هدف تهاجم
ظالمان ،مستکبران و کفار بــوده اما وضعیت
کنونی اسالم در مقایسه با دوران گذشته بسیار
متفاوت است زیرا اکنون استکبار و مستکبران
با تهاجم به کشور جمهوری اسالمی ایــران به
دنبال براندازی اسالم هستند .وی آمریکا را در
رأس جریان مبارزه با اسالم از طریق براندازی
نظام جمهوری اسالمی ایران دانست و اضافه
کرد :آمریکا به عنوان شیطان بزرگ در رأس
دشمنی با دین اسالم است زیرا اسالم را مانعی
بسیار بزرگ در برابر ادامه جنایات و سلطهگری
خــود در جهان مـیدانــد .آیــتا ...علمالهدی

گفت :در شرایط کنونی برای دفاع از دین مبین
اسالم همانند حضرت رسولا( ...ص) باید در
جبهه اسالم در مقابل جبهه کفر مقاومت کنیم.
ضمنا ایثارگری و فداکاری فقط در جبهه اسالم
نتیجهبخش است ،در غیر این صــورت ،هرچه
تالش خارج از این جبهه صورت گیرد بیثمر
خــواهــد بــود .وی تصریح کــرد :نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایــران بــرای ایستادگی در
برابر استکبار جهانی تشکیل شده است و در
سایه وحــدت و اتحاد بین شیعه و اهل سنت و
مذاهب اسالمی ،روزبهروز ریشه این شجره طیبه
مستحکمتر میشود.

با تالش پلیس اینترپل ایران و همکاری پلیس اسپانیا

مدیرعامل فراری بانک سرمایه به کشور بازگردانده شد
در راستای ماموریت ابالغی رئیس قوه قضاییه
و برای اولین بار ،یک مجرم بزرگ اقتصادی از
اروپا به کشور بازگردانده شد و اکنون «علیرضا
حیدرآبادیپور» مدیر عامل فراری بانک سرمایه
در تهران است.به گــزارش ایرنا به نقل از مرکز
رسانه قوه قضاییه ۱۹ ،خرداد امسال در جلسه
شورای عالی قوه قضاییه ،سید ابراهیم رئیسی
با اشــاره به قاطعیت دستگاه قضایی در مبارزه
با فساد و رسیدگی به پروند ههای اقتصادی،
دادســتــان کــل کشور و مــعــاون بین الملل قوه
قضاییه را مــأمــور پیگیری اســتــرداد متهمان
مــتــواری پــرونــد ههــای مفاسد اقتصادی کــرد.
رئیسی همچنین به کسانی که نام آنها به عنوان
متهم در پــرونــد ههــای فساد اقتصادی مطرح
است اما از کشور خارج شدهاند ،هشدار داد که
احساس نکنند میتوانند از چنگ عدالت فرار
کنند و تسلیم شدن در برابر قانون و عدالت را هم
به نفع خودشان و هم برای جامعه مفید دانست.

در پی تاکیدات و دستور رئیس قوه قضاییه مبنی
بر بازگرداندن مجرمان و متهمان اقتصادی،
«علیرضا حــیــدرآبــاد یپــور» مدیرعامل اسبق
بانک سرمایه که درحین تحقیقات مقدماتی از
کشور خــارج شده بــود ،با تالش پلیس اینترپل
جمهوری اسالمی توسط پلیس اسپانیا دستگیر
و به کشور بازگردانده شد.این اولین بار است که
یک مجرم اقتصادی از اروپا به کشور بازگردانده
می شود«.حیدرآبادیپور» دو پرونده مهم فساد

اقتصادی دارد ،وی به اخالل در نظام اقتصادی
از طریق خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع
متهم بوده و در ماجرای محاکمه برخی از مدیران
بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی
به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور به
طور غیابی به 12سال حبس محکوم شده است.
نامبرده بر اساس وضعیت قرمز اعالم شده از سوی
بازپرس پرونده و با هماهنگی پلیس اینترپل ایران
شناسایی و دستگیر و طی انجام تشریفات قانونی
به کشور بازگردانده شد.بدون تردید ،اهتمام
دستگاه قضایی و سایر دستگاههای مربوط برای
بازگرداندن حیدرآباد یپور ،این زنگ خطر را
برایدیگرغارتگرانبیتالمالکهبهخارجمتواری
شده و نزد کشورهای غربی پناه گرفتهاند ،به صدا
درمـــیآورد که دوران خــوش نشینی هــای این
چنینی آن هم با بهره از پول های غارت شده مردم
به پایان رسیده و تمامی این افــراد دیر یا زود به
کشور بازگردانده و به عدالت سپرده خواهند شد.

پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و  ۳۳متهم دیگر

تیم رسانه ای متهم جنجالی در دادگاه!
پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی
و دیگر متهمان ،به ریاست قاضی مسعودی مقام
برگزار شد .به گــزارش میزان ،متهم امامی در
ابتدای دفاعیات خود گفت :ممنونم از شما که
اجازه دادید در دادگاه تیم رسانهای من هم داخل
بیایند .وی افــزود :با توجه به این که مدارکم در
دستمنیست،جلسهبعدیدربارهشرکتهاتوضیح
خواهم داد .در ادامه وکیل متهم امامی در جایگاه
قرار گرفت و گفت :ادله اثباتی باید به رویت برسد.
وی افزود :شرکت سون گردش مالی داشته است
چرا نماینده دادستان این را اعالم نمیکند؟
قاضی به او گفت در این زمینه به راحتی میتوانید
گردش مالی شرکت را ارائه دهید .قاضی خطاب
به متهم گفت :این که این همه هزینه کنید تا شما
را در رسانه یک آدم خوب و بد معرفی کنند ،نفعی
برای شما و سایر متهمان ندارد .اگر شما توانایی
و قدرت دارید ،این جا باید از خودتان دفاع کنید.
متهم امامی گفت :بنده شغلم و کارم رسانه است و
در رسانه هم هزینه میکنم اما احتیاج به تجهیز تیم

رسانهای ندارم ،من را وادار کردند تا تیم رسانهای
درســت کنم.قاضی مسعودی مقام خطاب به
متهم امامی گفت :شما باید طراحی دفاع داشته
باشید نه طراحی سینمایی؛ شما باید در چارچوب
کیفرخواست دفاع کنید .متهم امامی گفت :شاهد
بودید که نمایندگان بانک میخواستند علیه من
حرف بزنند اما صحبت هایشان با یکدیگر متناقض
است؛ من مدام باید بگویم که این کار را نکردم.
این متهم تاریخ افتتاح حساب خود را نشان داد و
گفت :شرکت سون در تاریخ  92.7.22افتتاح و
بعد از سه ماه یعنی در تاریخ  92.10.3تسهیالت
گرفته شد.وی افزود :این شرکت در این سه ماه
 24میلیارد تومان گردش حساب داشته درحالی
که نماینده دادستان گفت این شرکت هیچ گونه
گردش حسابی نداشته است.قهرمانی درجایگاه
قرار گرفت و گفت :مهم برای ما دستیابی بانک
به منابع خودش است یعنی تسهیالت ارائه شده
به گونهای باشد که سود آن بازگردد .وی تصریح
کــرد :آقــای امامی درخصوص شرکت سون نیز

ما میگوییم شما وقتی میخواستید تسهیالت
بگیرید گفتید  ١٠٩میلیارد تومان خالص فروش
دارید اما اظهارنامه مالیاتی خود را پنج میلیارد
تومان اعــام کردید .ابتدا بگویید چه چیزی را
فروختید و به نسبت همان ،در اوراق مالیاتی خود
باید اسنادی را ارائه دهید.
وی تصریح کــرد :تا به امــروز صــورتهــای مالی
شما فاقد پشتوانه اسنادی است؛ از سوی دیگر
امضای شما در فرم مشارکت بوده اما درخواست
تسهیالتتان ،سرمایه در گــردش است.نماینده
دادستان گفت :شما در جلسات قبل تالش کردید
هنرمندان را مقابل ما قرار دهید اما هنرمندان
مقابل ما نیستند ،این ما هستیم که از شما طلب
داریم زیرا فضای هنری را تخریب کردید .وی گفت:
از شما میخواهیم تا قرارداد سینمایی هنرمندانی
را که پول به حسابشان رفته است نیز بیاورید.
قهرمانی تاکید کــرد :میگوییم شما عملکرد
شرکتی را که 5٠میلیارد گرفته بیاورید و بگویید
برای شرکت چه کارهایی کرده اید.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• قیمت انواع خودرو تا کجا داره میره؟ واقعا
موندم دولت سر کاره یا ما را سر کار گذاشته؟
خداوکیلیمعلومهکهکارنمیکنندکهچنین
وضعی درست شده است.
••سال  97یعنی حدود یک سال و نیم پیش
که سلطان سکه را اعدام کردند قیمت سکه
 3یا  4میلیون بود .پس چرا االن سکه از 16
میلیون گذشته است؟ مگر در عرض دو سال
چه اتفاقی افتاده؟
••با توجه به ایــن که بــرای ماسک زدن هم
جریمه می کنند لطفا پیگیری کنید عدم
خالفی همسر آینده ام را از کجا باید بگیرم؟!
••من کارگر دیگه نمی تونم به زندگی ادامه
بدم .دوست دارم شب بخوابم و صبح دیگه
بیدار نشم،دیگر توان خرید خورد و خوراک
و پوشاک و اجاره خونه و ...رو ندارم .خسته
شدم .االن یک ساله که همش جلوی زن و
بچهام شرمنده میشم.
••در مطلب شگردهای شکارچیان مخوف
زنان که چاپ کردید ،باغ آلوی بولوار جانباز را
هم باید می گفتید و این که سرانجام عامالن و
متجاوزان چه شد؟
•• چرا کارت های ملی هوشمند بعد دوسال
هنوز صادر نشده؟این بود خودکفایی؟
••رئیس سازمان غذا و دارو گفته اند ماسک
سه الیه را داروخانه ها نباید از  1300تومان
گــران تر بفروشند ! بازرسان ایشان بیایند
ببینندکهداروخانههاباقیمتبیشاز2600
تومان می فروشند .
••دولت محترم ! درست نیست این مردمی
را که به شما رأی داده اند به کما بفرستید.
روغن 5کیلویی را به 90هزار تومان وبرنج را
به260هزارتومان رساندید .این بود سیاست
دولت تدبیر وامید؟ این است احترام گذاشتن
به اصالح طلبان؟ با این گرانی ها ،تاریخ ساز
شدید و منت گذاشتید به مردم!
••من ازطرف تمام هــواداران شهرخودرو به
مهدی رحمتی خوشامد میگم .ما به شما
افتخار می کنیم وخیلی خوشحالیم ازاین
انتخاب .فقط مثل یحیی تیم رو ول نکنی.

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

••زمانی که بخواهید وصیت نامه بنویسید
متوجهخواهیدشدتنهاکسیکهازداراییتان
سهمی نـــدارد «خــودتــان هستید» پــس تا
میتوانید اززندگی تان لذت ببرید.
••مراقب باشیم صدایمان قلبی را نشکند.
عیب آدم ها را داد نزن چون اول شخصیت
خودت را ترور می کنی و بعدا آبــروی آن ها
را.خداوند صدای ترک خوردن دل ها را زودتر
از فریاد زبان ها می شنود.
••دولت ها می آیند و می روند اما تنها چیزی
که همیشه ماندگار و جاویدان می ماند هنر و
فرهنگ است .استاد شجریان بی شک انسان
بزرگی بودند و هستند اما ای کاش هنرشون
رو به سیاست و سیاسیون گره نمی زدند.
••اگهوزیرآموزشوپرورشازیکمعلمشکایت
کرده قسم می خورم وزیر اصال شغل معلمی
نداشته و هیچ وقــت تدریس نکرده .مانند
مدیران فوتبالی که میان و کمی بعد میرن.
•• این آقایان و خانم هایی را که می گویند کرونا
دروغاستیکهفتهبهبیمارستانهایکرونایی
بفرستند تا در آن جا کار کنند .اگر مریض نشدند
ما هم حرف آن ها را قبول می کنیم.
••من در عجبم کشوری که موشک با برد
 ۳۰۰۰کیلومتر مــی ســازد کــه تــرامــپ مو
قشنگ چهار شاخ مانده ،کشوری که واکسن
تولید می کند که دهان جهانیان باز مانده،
کشوری که دستگاه های صنعتی و پزشکی
می سازد که جزو پنج کشور تولید کننده آن
هاست ،چطور نمی تواند کیفیت پراید و پژو
را درست کند؟ به خدا که این دکان و دستگاه
دولت برای گرانی خــودرو و جبران کسری
بودجه است و بس.
••متاسفانه آنطور که باید از استاد شجریان
در رسانه ملی تجلیل و بدرقه نشد.
••چرا در این شرایط بحرانی کرونا که دارو
و واکسن آنفلوآنزا به سختی پیدا می شود،
پنجشنبه ها را تعطیل نمی کنند؟ اوضاع
مشهد هر روز داره بحرانی تر میشه.
•• واقعا جــای تاسف اســت صفحه ورزشــی
خراسان 15هفته بازی های سرخابی راچاپ

نمابر05137009129 :

کرده اما دریغ از برنامه بازی های شهرخودرو!
•• سال  97یک پراید داشتم .آن را فروختم
و با پولش  7گوسفند خریدم .به امید این
که گــران شــود و قــرض هایم را بدهم .یک
سال بیشترطول نکشید که آذوقه چند برابر
شد ولی قیمت بره ها و گوسفندها پایین تر
آمده .حاال یک پراید شده  150میلیون اما
گوسفندان شدند  2میلیون .دو سال شب و
روز زحمت کشیدم ولی االن با10تا گوسفند،
الستیک های پراید رو هم نمی تونم بخرم!
•• هر صفحه از روزنامه را که می خوانیم فقط
خبرهای بد و ناامیدکننده دیده می شود.
واقعادراینکشورهیچاتفاقخوبینمیافتد؟
لطفا برای تغییر روحیه هم که شده صفحه ای
را به خبرهای خوب اختصاص دهید.
•• حاال که بچه ها بیشتر تو خونه هستند لطف
کنید چند تا بازی برای بچه های  ۴تا  ۶سال
معرفی کنید.
••روحانی می گوید هرکسی کرونا داشته
باشد و نگوید ،مجرم اســت .کسی هست
که بگوید وقتی نون برای خوردن نداریم از
کجا 450هزارتومن پــول آزمایش و تست
کرونا بدیم؟ ...
••در ایــــام اربــعــیــن حسینی و پیشرفت
وحشتناک کرونا متاسفانه شاهد سفر عده
خیلی زیــادی به شمال بودیم ! حاال درایام
سوگواری آخر صفر هم آیا می خواهند همین
کار را بکنند ؟! آیا از خدا نمی ترسند؟
••من هم خیلی شجریان رو دوست داشتم
و شاید بیشتر از هر کسی که این مطلب را
می خواند شجریان گوش داده باشم ،ولی
حقیقت آن است که استاد شجریان به عنوان
یک هنرمند ایرانی و اسالمی حرکتهای
نــامــنــاســب و نــابــه جــایــی انــجــام دادنــــد و
موضعگیری های غلطی داشتند.
•• خدا را شکر حقوقبازنشستگان کشوری و
لشکری باحقوق شاغلین همسانسازی شد!
•• دوهفته است ساخت و ساز بی مورد دریک
روستا(تجاوز به حریم دیگران )را گزارش
کرده ایم .دریغ از یک بازدید.

فرارازمحدودیتهایضدکرونایی!
بعد از اعالم محدودیت های کرونایی در چند کالن شهر ،تعداد زیاد مسافران برخی جاده ها را قفل کرد
بعد از اعالم محدودیت های کرونایی در روزهای تعطیل آخر هفته ،بعضی
محورهای مواصالتی کشور ترافیک عجیبی را تجربه کردند .روز گذشته
وقتی ستاد مقابله با کرونا از ممنوعیت خروج خودروهای شخصی از پنج
کالن شهر خبر داد ،بسیاری از شهروندانی که قصد سفر داشتند به جاده
آمدند تا قبل از اعمال محدودیت های ترافیکی از کالن شهرها خارج
شوند! حوالی ساعت های  20:40شب گذشته تصاویری از ترافیک جاده
آزادراه قزوین  -کرج – تهران منتشر شد که تعداد زیادی از خودروها از شهر
خارج شده بودند .محورهای شمال کشور از جمله جاده چالوس هم جزو
جاده های شلوغ کشور بودند .در تهران هم هجوم برخی شهروندان برای
خروج از شهر قبل از ساعت ممنوعه ،ترافیک شدیدی را در خروجی های
شهر تهران و ورودی های شهرهای شمالی ایجاد کرده است .این در حالی
استکهمسئوالنستادمقابلهباکروناوپزشکانمدامدربارهخطرسفرهای
غیر ضروری و باال رفتن میزان همه گیری ویروس کرونا هشدار می دهند.

ناکامی عربستان و انتخاب چین به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل

دالرهای سوخته سعودی
البــی و دالرهــای نفتی عربستان هم نتوانست
حکومتسرکوبگرسعودیوقاتلجمالخاشقچی
را در شورای حقوق بشر سازمان ملل نگه دارد .به
دنبالمخالفتبرخیکشورهابهدلیلوجودموارد
زیاد نقض حقوق بشر در کارنامه سیاه عربستان،
این کشور شانس عضویت در شورای حقوق بشر
سازمان ملل را از دست داد .طبق نتایج اعالم
شده ،عربستان سعودی با کاهش  ۴۰درصدی

آرا ،فقط  ۹۰رأی آورد در حالی که به دست آوردن
کرسی شورای حقوق بشر مستلزم کسب دو سوم
آرای اعضای مجمع عمومی ( ۱۹۳کشور) است.
از سوی دیگر ،چین ،روسیه و کوبا توانستند طی
رای گیری برای تعیین سرنوشت  ۱۵کرسی از
 ۴۷کرسی شورای حقوق بشر این نهاد مستقر در
ژنو ،رای الزم برای عضویت در این شورا را به دست
آورنــد .شــورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

 ۴۷عضو دارد .اعضای این نهاد با رای مخفی
کشورهایعضومجمععمومیسازمانمللمتحد
انتخاب میشوند .هر کشوری حداکثر میتواند
برایدوبارمتوالیبهعضویتدراینشورابرگزیده
شود .در رای گیری اخیر ،حامیان چین در مقایسه
با رای گیری دور پیشین در سال  ۲۰۱۶میالدی
 ۲۰درصد کاهش یافته بودند و پکن تنها ۱۳۹
رای موافق به دست آورد.

