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روحانی در آیین بهرهبرداری از طرحهای ملی وزارت نفت:

امریکا ناچار خواهد بود تحریمها را کنار بگذارد

رئیسجمه��وری گف��ت :دنیا و امری��کا ناچار
خواهد ش��د در برابر ملت ب��زرگ ایران زانو بزند
و تحریمهای ظالمانه را کنار بگذارد.
به گزارش ایس��نا ،حس��ن روحان��ی در آیین
بهرهب��رداری از طرحه��ای مل��ی وزارت نفت با
بیان اینکه صنعت نفت و در کنارش پتروشیمی
بس��یار اهمیت دارد ،گفت :صنعت نفت به تاریخ
ما بهعنوان یک صنعت سیاس��ی و اقتصادی گره
خورده و صنعتی بوده که بار بودجه در سالهای
قبل به دوش آن بوده و البته در بودجه  ۳س��ال
اخیر با کمترین اتکای بودجه به نفت کار را پیش
بردیم.
وی اف��زود :نفت صنعتی بس��یار مهم و عظیم
اس��ت که اگر یک روز شیر نفت و گاز بسته شود
هم��ه فعالیته��ا متوقف میش��ود ،چراکه همه
صنای��ع و برق کش��ور و بس��یاری از خدمات ما
متکی به آن است.
رئیسجمهوری یادآور شد :در طول این  ۷سال
تالش بیوقفهای چه در مرحله اول این طرح که
منجر به تولید  ۳۰هزار بش��که نفت ش��ده و چه
در مرحل��ه دوم ک��ه در مجموع  ۶۵هزار بش��که
میتوانی��م از میدان نفتی آذر ،نفت اس��تحصال
کنیم انجام شده و یکی از افتخارات دولت تدبیر
و امید این اس��ت که همه این طرحها از آغاز این
دولت شروع شده است.
وی با بیان اینکه طرحهای زیادی در ش��رایط
تحریم و کرونا در س��ال  ۹۹افتتاح ش��د ،گفت:
امروز پنجاهوس��ومین برنامه افتتاح ماست .البته
ما افتتاحها را پنجش��نبهها انجام میدهیم .آخر
س��ال وقت کم آوردیم و آنقدر پنجشنبه نداریم؛
بنابرای��ن روزهای دیگر را ه��م اضافه کردیم که
برنامههای ما به افتتاح برسد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه
اتهامزن��ی و تهدید علیه ای��ران جواب نمیدهد،
گفت :اقدام مثبت را با اقدام مثبت پاسخ میدهیم
و اگر عمل متفاوت مشاهده کنیم ،پاسخ متناسب
خواهیم داد .بهگزارش ایرنا ،سعید خطیبزاده در
نشس��ت خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه ،با
اش��اره به اعالمنظر ایران درباره پیشنهاد جوسپ
بورل برای جلسه مشترک با امریکا و اروپا تصریح
کرد :مواضع ایران را صریح ،آش��کار و کامل اعالم
کردی��م .هی��چ تغییری در این موض��ع رخ نداده
است .مس��یر امریکا عبور از سیاستهای اشتباه
دولت قبلی اس��ت و هیچ تغییری در این سیاست
ضدایرانی و فشار حداکثری رخ نداده است؛ حتی
امریکا رس��ما اعالم به بازگشت به تعهداتش ذیل
قطعنامه  ۲۲۳۱نکرده اس��ت .س��خنگوی وزارت
امور خارجه با بیان اینکه کشورهای اروپایی ذیل

س��خنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه
تا زمانی که تحریمها لغو نشود ،هیچ اطالعاتی
در اختی��ار آژانس ق��رار نمیگی��رد ،گفت :در
صورتی که تحریمها لغو ش��د ،اطالعاتی که در
ای��ن مدت نگهداری ش��ده را در اختیار آژانس
قرار میدهیم؛ در غیر این صورت اطالعات بعد
از  3ماه از حافظه دوربینها حذف خواهد شد.
بهگزارش خانه ملت ،بهروز کمالوندی با اش��اره
به نشس��ت خود ب��ا کمیس��یون امنیت ملی و

روحانی تاکید ک��رد :در طول دولت یازدهم و
دوازدهم کارهای بینظیری در بخش نفت انجام
ش��د و اگر به تاریخ کشور نگاه کنیم مقدار گازی
که در دولت تدبیر و امید افزوده شده ،باالی هزار
میلیون مترمکعب اس��ت؛ یعنی از  ۶۰۰میلیون
مترمکع��ب در روز ،امروز ب��ه باالی هزار میلیون
یعن��ی باالی یک میلیارد مترمکعب رس��یده که
کار بسیار بزرگی است.
رئیسجمهوری یادآور شد :در برداشت از منابع
مش��ترک کار عظیمی انجام شده است .بعضیها
فکر میکنند دولت یازدهم و دوازدهم در احقاق
حقوق مردم فقط در سایه برجام کار کرده است.
البته برجام کار بسیار بزرگی برای احقاق حقوق
مردم بوده و از بس بزرگ بود دنیا توطئه کرد که
کم��ر برجام را بش��کند .آدم خاصی مثل ترامپ
آمد و مجری توطئههای صهیونیستها و ارتجاع
در منطقه علیه برجام ش��د .وی با بیان اینکه کار
دولت برای احقاق حقوق مردم فقط برجام نبوده،
اظهار کرد :یکی از مواردی که برای احقاق حقوق
مردم تالش ش��ده ،مس��ئله بهرهبرداری از منابع
مشترک نفتی و گازی است که در این بخش کار
بسیار بزرگی انجام شده است.
روحان��ی ادامه داد :در منطق��ه پارس جنوبی
که میدان مش��ترک ایران با قطر اس��ت ،قطر 2
برابر اس��تفاده میکرد و ما عق��ب بودیم و امروز
همت��راز و حت��ی یک مقدار جلوت��ر از این منابع
عظیم مشترک استفاده میکنیم.
رئیسجمهوری گفت :فرق منبع اختصاصی با
مش��ترک در این است که از منبع اختصاصی هر
زمانی که بخواهید میتوانید استفاده کنید اما در
منبع مشترک همس��ایه استفاده میکند ،یعنی
هر س��اعتی بخش��ی از منافع ما از دست میرود؛

بنابراین از این منبع مش��ترک هم همسایه عزیز
م��ا باید اس��تفاده کند و هم ما ای��ن کار را انجام
دهیم که این کار را کردیم .وی تاکید کرد :امروز
در غرب کارون منابع نفتی مش��ترک با همسایه
عزیزم��ان عراق داری��م و تولید ما در این منطقه
 ۵برابر ش��ده است؛ بنابراین حقوقی که از دست
میرفته این دولت با سرمایهگذاری در این بخش
و حت��ی بخشهای دیگر توانس��ته جلوی آن را
بگیرد .روحانی یادآور شد :همچنین هزاران شیء
فرهنگی کش��ور در خارج از کش��ور بود و تالش
کردیم در دادگاههای بینالمللی همه این شیها
را برگردانیم که این هم احقاق حقوق ملت است.
رئیسجمه��وری افزود :ما منابع مش��ترک را
توسعه دادیم و در این دولت منابع از این میدان
بهرهبرداری شده ،در حالی که قبال استفاده از آن
صفر بوده است .با تالشهای انجام شده در سال
 ۹۲و  ۹۳تا پایان سال  ۹۵به تولید  ۳۰هزار بشکه
در میدان مش��ترک رسیدیم که هیچ استفاده از
آن نمیکردیم و امروز فاز دوم آن را افتتاح کرده
و  ۶۵هزار بش��که در روز از این میدان مش��ترک
برداشت کنیم.
روحانی با بیان اینکه در س��الهای اخیر ما در
ش��رایط تحریم و ش��رایط جنگ اقتصادی قرار
داش��تیم و ناچار بودیم درآمد ارزی را از غیرنفت

اتهامزنی و تهدید علیه ایران جواب نمیدهد

نقض برجام بهسر میبرند ،خاطرنشان
کرد :پیش��نهاد بدون زم��ان خاصی
مطرح شده بود اما گفته بودیم مسیر
روشنی اس��ت؛ اگر امریکا میخواهد
در می��ز برجام جایی داش��ته باش��د،
باید اعالم بازگش��ت ب��ه برجام کرده
و تعهدات��ش را اج��را کند و تحریمها
را ب��ردارد .این مس��ئله نیاز به بدهبس��تان ندارد.
خطیبزاده از ش��رکای اروپایی برجام خواس��ت
مس��یری ک��ه قبال طی ش��ده را در نظر بگیرند و
در نظر داش��ته باش��ند که مس��یر همکاری بهتر
از هر مس��یری جواب میدهد .مس��یر اتهامزنی
و تهدی��د علی��ه ایران ج��واب نمیده��د و ایران
به همکاری متقابل پاس��خ میده��د .وی درباره
احتمال تصویب قطعنامه ضد ایرانی در ش��ورای
حکام و احتمال صدور قطعنامه علیه ایران و قطع

هم��کاری با آژانس عنوان کرد :اینکه
امریکا در مس��یر غلطی گام برداشته،
روش��ن اس��ت .دول��ت بای��دن آغاز
ناامیدکنن��دهای در عمل به تعهدات
امریکا داشته است.
مس��یر هم��کاری ایران ب��ا آژانس
در مس��یر پادمان روشن بوده و ادامه
مییاب��د .وی درباره دالی��ل مذاکره نکردن ایران
ب��ا دولت بایدن اظهار کرد :دیپلماس��ی یک واژه
نیس��ت ،بلکه یک مفهوم است .با اسم دیپلماسی
نمیش��ود جنگ کرد و سیاست فشار حداکثری
دولت قبل را ادامه داد و  2ماه مس��یر ارسال دارو
را مس��دود کرد .نمیش��ود به اس��م دیپلماس��ی
سیاستهای قبلی را با زرورق ادامه دهید .تیمی
که مذاکرات برجام را انجام داد امروز هم میگوید
مذاکرات فشرد ه و بدهبستانها انجام شده و دیروز

تحریمها لغو نشود ،اطالعاتی به آژانس نمیدهیم

سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت:
درب��اره توافق س��ازمان انرژی اتم��ی با آژانس
بینالمللی انرژی اتمی ابهاماتی برای نمایندگان
مجلس ش��ورای اسالمی بهوجود آمده بود و در
این نشس��ت درباره این توافق توضیحاتی ارائه
ش��د .س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی افزود:
تفاهمی ب��ا آژانس در چارچ��وب حفظ برخی
اطالعات ،مش��روط به لغو تحریمها و بازگشت
ای��ران به تعهدات صورت گرفت��ه که در فاصله

زمانی حداکثر  ۳ماه در اختیار آژانس بگذاریم
اما هیچ دسترسی ،بازرسی و اظهاریه پروتکلی
قرار نیست صادر ش��ود .کمالوندی خاطرنشان
کرد :زمانی بازرسی و دسترسی مطرح میشود
که اظهاریه پروتکلی داده ش��ود؛ بنابراین وقتی
اظهاریه داده نش��ود ،بهصورت خ��ودکار یعنی
س��والی وجود ندارد و در این شرایط دسترسی
هم منتفی خواهد شد.
کمالون��دی تصری��ح ک��رد :در ح��الحاضر

بهدس��ت بیاوریم ،اظهار کرد :یکی از جاهایی که
ما را یاری کرد و یکی از افتخارات ما در این دولت
این بود که صادرات غیرنفتیمان تقریبا هر سال
افزایش پیدا کرد .البته آغاز امسال بهدلیل شیوع
کرونا با کاهش ص��ادرات غیرنفتی مواجه بودیم
اما با بررسی آمار و ارقام در جلسه اقتصادی اخیر
خوشبختانه در این  2ماه آخر مشابه سال گذشته
شده است.
وی اف��زود :در آغاز بهدلیل ش��یوع کرونا برای
صادرات مش��کل داشتیم و امروز مشکل ما حل
شده و میتوانیم صادرات غیرنفتی را انجام دهیم
و تاکن��ون  ۳۱میلی��ارد دالر ص��ادرات غیرنفتی
داش��تهایم که تا پایان س��ال ای��ن رقم باالتر هم
خواه��د رفت .رئیسجمهوری تاکید کرد :بخش
بزرگ��ی از ای��ن ص��ادرات غیرنفت��ی مربوط به
پتروشیمی و فوالد است و این دو نقش عمدهای
در صادرات غیرنفتی ما ایفا میکنند.
روحانی با اش��اره به آغاز کار طرح بزرگ دیگر
با ارزش  ۲میلیارد دالر گفت :این طرح در دولت
بعد به افتتاح میرس��د و آن مورد بسیار مهم هم
در بخش پتروشیمی ماست.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه هم��ه آنچه که ت��ا پایان
امس��ال بهدست آوردهایم در س��ایه اراده ،ایمان
و ایس��تادگی شما مردم بوده ،گفت :اگر افتتاح و
موفقیتی داشتیم ،مربوط به فرزندان این ملت و
جوانان عزیز و همه مردم از همه اقشار و گروهها
بوده که تالش بسیاری انجام دادهاند.
وی در پای��ان با تاکید ب��ر اینکه اتکای بودجه
جاری به نفت باید برداش��ته شود ،گفت :صنعت
نفت مهمترین صنعت کشور است و بقیه صنایع
و خدمات کش��ور وابسته به این صنعت هستند؛
بنابراین اهمیت این صنعت را از یاد نبریم.

و امروز وقت عمل اس��ت .خطیبزاده در پاس��خ
به س��وال ایرن��ا درباره احتم��ال مذاکره دوجانبه
ای��ران و امریکا باتوجه به تاکید ایران بر باز بودن
مس��یر دیپلماسی خاطرنش��ان کرد :گفتوگوی
دوجانبهای با امریکا نداریم و وقتی امریکا مس��یر
غل��ط خود را اصالح نکند ،تغییری در سیاس��ت
ایران رخ نمیدهد.
در  2ماه گذش��ته ،دولت بایدن رسما بازگشت
خ��ود ب��ه تعهدات را در کالم اعالم نکرده اس��ت.
س��خنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال
دیگری درباره رایزنیه��ای ایران با اتحادیه اروپا
باتوجه به رد پیش��نهاد جوس��پ بورل ابراز کرد:
مس��یر دیپلماس��ی همواره باز اس��ت .در مسیر
کمیس��یون مش��ترک اتفاق��ی رخ ن��داده و این
نشس��تها ادامه مییابد .امریکا برای بازگشت به
میز مذاکره باید تعهدات خود را انجام دهد.

توق��ف اجرای پروتکل الحاق��ی برمبنای قانون
مجلس و تفاهم صورت گرفته س��هماهه اس��ت
و اگر تحریمها لغو ش��ود و طرفهای مقابل به
تعه��دات برجامی عمل کنند ،دولت گزارش��ی
به مجلس خواه��د داد و مجلس در این زمینه
تصمیم میگیرد؛ بنابراین اعتبار تفاهم آژانس و
سازمان انرژی اتمی  3ماه است .در صورت لغو
نش��دن تحریمها اطالعات ثبت ش��ده بعد از ۳
ماه حذف میشود.

انتخابات ۱۴۰۰
نامزدهای احتمالی

صحنه انتخاباتی این روزها در کنار بازیگران
قطعی آن ،سیاس��تمداران دیگری هم به خود
میبیند که در ص��در گمانهزنیهای انتخاباتی
ق��رار دارن��د؛ نامهایی که گرچ��ه تاکنون خود
حرف��ی از نام��زدی نزدهان��د اما بس��یاری آنها
را کاندی��دای بالق��وه ریاس��تجمهوری آینده
میدانن��د و درباره حمایت از آنها س��خن گفته
و تحلیل ارائه میدهند.
اع�لام خب��ر نام��زدی قطع��ی ه��ر ی��ک از
چهرههای عرصه سیاست ایران در سیزدهمین
دوره انتخابات ریاس��تجمهوری ،آرام آرام این
رویداد را به مهمترین موضوع سیاس��ی کش��ور
تبدیل و گمانهزنیها و تحلیلهای بس��یاری را
در فضای رس��انهای و گعدههای سیاسی ایجاد
کرده است.
به گ��زارش ایرنا ،تازهتری��ن بازیگر انتخابات
ریاس��تجمهوری س��یزدهم ،عل��ی مطه��ری،
نماینده پیشین مجلس است که روز پنجشنبه
در نشست خبری بهصورت رسمی از قصد خود
ب��رای کاندیدات��وری خبر داد .حجتاالس�لام
محسن رهامی ،نماینده ادوار مجلس و از فعاالن
سیاسی اصالحطلب هم آمادگی رسمی خود را
بهعنوان نامزد انتخاباتی اعالم کرده است.
محمد غرض��ی از نامزده��ای دورههای قبل
انتخابات ریاس��تجمهوری و حس��ین دهقان
وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم
پی��ش از ای��ن و در آذر و بهمن امس��ال از عزم
خود برای حضور در انتخابات ریاستجمهوری
خب��ر داده بودند .در کنار این نامزدهای قطعی،
همانگونه که اش��اره ش��د چهرهه��ای بالقوه و
احتمال��ی هم وج��ود دارد که برخ��ی احزاب و
گروههای سیاسی از هماکنون درباره حمایت از
آنها گمانههای خود را مطرح میکنند.
پی��ش از ای��ن هم حس��ین مرعش��ی گفته
ب��ود :درباره آقای الریجانی بدون قید و ش��رط
نمیگویم اما حاضریم از آقای ناطق نوری بدون
قید و ش��رط حمایت کنیم ت��ا رئیسجمهوری
ایران شود .این اسامی در حالی مطرح میشود
که نامهایی چون محس��ن هاش��می ،اس��حاق
جهانگی��ری و حتی محمدجواد ظریف و س��ید
حس��ن خمینی هم مطرح اس��ت ک��ه در حد
ش��نیدهها و گمانهزنیها طرح شدهاند .از میان
اصولگرایان هم نامهایی چون محس��ن رضایی،
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام تا سعید
محم��د ،فرمانده ق��رارگاه خاتماالنبی��ا (ع) ،از
رس��تم قاسمی وزیر س��ابق نفت تا امیرحسین
قاضیزاده ،نماینده مجلس بهگوش میرسد که
در کنار محمود احمدینژاد بیش��ترین گمانهها
را به خود اختصاص میدهند.
در کن��ار چهرههایی که بهص��ورت بالفعل و
بالقوه نامزد انتخابات ریاستجمهوری محسوب
میش��وند ،برخی چهرهها هم بهگفته نزدیکان
و همفکران آنها در س��ودای ریاس��تجمهوری
س��یزدهم نیس��تند .محمدباقر قالیباف رئیس
مجلس یکی از همین چهرههاس��ت که باوجود
فعالیت ماههای اخیر که شائبه انتخاباتی ایجاد
ک��رده بود ،براس��اس اعالم یک��ی از چهرههای
نزدیک ،قص��دی برای حض��ور در انتخابات در
مقام کاندیدا ندارد.
بازگش��ت بهزاد نبوی از مهمترین و در عین
ح��ال باتجربهترین چهرهه��ای اصالحطلب به
عرصه تصمیمس��ازی این جریان نشان میدهد
انتخاب��ات  ۱۴۰۰همچنان ب��رای اصالحطلبان
جدی است.
گرچ��ه نه��اد اجماعس��از اصالح��ات ب��ا
چالشهایی روبهروست ،اما نهادهای اجماعساز
اصولگرایان با اختالفات درونی مواجه هس��تند
و به نظر میرس��د این گفته غالمرضا مصباحی
مقدم ،س��خنگوی جامعه روحانیت که در قوم
من همه رئیس هس��تند! در حال عملی شدن
اس��ت .شورای وحدت و ش��ورای ائتالف گرچه
مدام از اتحاد و اجماع در آینده سخن میگویند
اما اظهارات انتقادی از یکدیگر هم در رس��انهها
ازس��وی هر یک از منتس��بان ب��ه دو نهاد ،کم
منتشر نمیش��ود .با این وجود اصولگرایان باید
بی��ش از هر زمان دیگری برای به صحنه آمدن
حجتاالسالم رئیسی تالش کنند؛ از آن جهت
که باوجود ش��واهد موج��ود از اختالفات ،تنها
گزینهای اس��ت که میتوان��د اصولگرایان را به
وحدت رس��انده و احتمال رسیدن به پاستور را
افزایش دهد ،آقای رئیسی است.

روی خط سیاست

نقطه مش��ترک همه بررس��یهای اقتصادی نش��ان از کسری
عملیاتی بودجه  ۱۴۰۰دارد .بررس��ی الیحه بودجه  ۱۴۰۰نشان
میدهد بودجه عمومی دولت افزایشی نزدیک ۴۷درصدی داشته
و هزینههای جاری هم رش��دی ۴۳درص��دی دارد .در عین حال
برخی کارشناسان منابع مشکوکالوصول بودجه را بیش از ۵۹۰
هزار میلیارد تومان پیشبینی کردهاند که بخش عمده آن مربوط
به درآمدهای نفتی است که ممکن است محقق نشود.
بنابراین احتمال افزایش کس��ری عملیاتی ،مس��ئله کلیدی و
مهم س��ند دخل و خرج سال آینده اس��ت .این قانون کلی است
که باید به اندازه مصارف پیشبینی شده برای بخشهای مختلف
در الیح��ه بودج��ه ،درآمد نیز در نظر گرفته ش��ود و در صورتی
که درآمدها به اندازه مصارف افزایش نیابد ،دولت دچار کس��ری
بودجه عملیاتی میشود.
از سوی دیگر باتوجه به شرایط تورمی ،هزینه اجرای پروژههای
عمرانی با افزایش چش��مگیری همراه بوده که این نبود تعادل در
نهایت منجر به پیدایش پروژههای نیمهتمام بس��یاری در سراسر
کش��ور شده است؛ معضلی که سالهاست گریبانگیر اقتصاد بوده
و باتوجه به احتمال کس��ری بودجه  ۱۴۰۰سال آینده نیز ادامه
خواهد داش��ت .روی دیگر این سکه کاهش رشد اقتصادی است؛
بهعبارت دیگر مصارف عمومی دولت ،تاثیری بر رش��د اقتصادی
ندارد و در نهایت هیچ چش��مانداز مش��خصی از رش��د اقتصادی
بهدست نمیدهد.
در  ۱۰س��ال گذش��ته ،جز  ۲سالی که برجام در جریان بوده و
از طریق افزایش درآمدهای نفتی ،رش��د اقتصادی محدودی نیز
محقق ش��ده ،متاسفانه رش��د اقتصادی کشور صفر یا منفی بود،
این در حالی اس��ت که براساس خطمش��ی تعیینشده در سند
چش��مانداز باید بودجه به ش��کلی تدوین شود که از سال ۱۴۰۰
تا  ۱۴۰۸به رشد اقتصادی حداقل  ۸درصدی دست پیدا کنیم.
این رش��د اقتصادی در ص��ورت تحقق ،ش��رایط اقتصاد ما را
به س��ال  ۹۱بازمیگرداند و در واقع نیاز به این رش��د اقتصادی
مداوم داریم تا به س��طح رش��د اقتصادی س��ال  ۹۱برسیم .تنها
در این صورت اس��ت که میتوان به آواربرداری از اقتصاد کش��ور
پرداخت و با عبور از رش��د اقتصادی منفی ،رفته رفته به س��مت
رشد اقتصادی مثبت گام برداشت.
در حقیق��ت پیش از پرداختن به موضوع ش��فافیت در بودجه
باید به این مهم بپردازیم که اساس��ا چرا باید چنین بودجهای با
چنین اعدادی بسته ش��ود .در بودجه ۱۴۰۰درآمدها و پایههای
مالیاتی رفته ،حال س��وال این اس��ت که در اقتصادی که در ۱۰
س��ال گذشته رش��د اقتصادیاش صفر بوده و با مشکالتی مانند
تحریم و کرونا دس��توپنجه نرم میکند با چه مکانیس��می قرار
است پایه مالیاتی افزایش پیدا کند؟
در وهله بعدی باید پرس��ید چرا چنین رش��دی را در بودجه
ش��اهد هستیم؟ چه خدمات اضافهای قرار است در ازای ستاندن
مالیات به مردم ارائه ش��ود؟ بنابراین قبل از بررسی سایر جوانب
بودج��ه ،ورودی و خروج��ی درآمده��ا ب��رای بس��یاری از مردم
مشخص نیست.
نکته مهمتر این اس��ت ک��ه با همین روند خل��ق نقدینگی و
براس��اس محاسبات صورت گرفته و در حالت خوشبینانه با رشد
یک درصدی نقدینگی در هفته و  ۰.۵۵درصد پایه پولی بهصورت
هفتگ��ی ،در مرداد  ۱۴۰۰رکورد نقدینگ��ی  ۳هزار هزار میلیارد
تومان را خواهیم زد .حاال سوال اینجاست که میتوانیم تا مرداد
رشد اقتصادی را به رشد نقدینگی یعنی عدد  ۸درصد برسانیم؟
باتوجه به ش��واهد ،بعید بهنظر میرسد چنین اتفاقی رخ دهد؛
بنابراین این مس��ئله اثر تورمی خواهد داشت .با این شرایطی که
اقتصاد ایران دارد ،رئیسجمهوری بعدی هر کس��ی که باشد۳ ،
هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی بدون رشد اقتصادی را به ارث
خواهد برد.
در واقع این س��ند نشان نمیدهد رش��د اقتصادی ایران برای
س��ال آینده چقدر در نظر گرفته میش��ود .میزان فروش نفت ما
بین  ۹۰۰هزار تا  ۱میلیون و  ۶۰۰هزار بش��که در نوس��ان است
و معلوم نیس��ت قرار اس��ت این میزان در بازار داخلی یا خارجی
به فروش برسد.
باید پرس��ید اگر این اوراق نفتی منتش��ر ش��ود ،چه تاثیری بر
بازارهای موازی خواهد گذاش��ت؟ نخس��تین اثر آن روی بورس
اس��ت که با خ��روج نقدینگی از آن باز هم ش��اهد بههم ریختن
بازاره��ای م��وازی و ایج��اد تورم بیش��تر میش��ویم .این همان
مارپیچی است که در سال  ۹۹نیز گریبان اقتصاد کشور را گرفت.
بهنظر میرس��د هیچ چشماندازی برای میزان نقدینگی ۱۴۰۰
نداریم و باتوجه به اتمام دولت چندان توجهی به آن نمیش��ود؛
هرچند در س��الهای گذش��ته ج��ز در زمان آق��ای طیبنیا نیز
چندان دقتی به این اعداد در بودجه نمیشد.
بن��ا بر آنچه گفته ش��د بیش از اینکه بخواهی��م بهدنبال راهی
ب��رای ایجاد منابع الزم برای مرتفع کردن کس��ری بودجه دولت
بگردیم ،باید بهدنبال این باش��یم که مص��ارف عمدتا ناکارآمد و
دامنهدار بودجه را حذف کنیم.
باتوجه به موارد یادش��ده بانک مرکزی نی��ز باید موضع خود
در قبال بودجه را رس��ما اعالم کند ،زیرا تحقق رش��د اقتصادی
و ش��اخصهای اقتصادی رابطه مستقیمی با اعداد و ارقام بودجه
دارد و کس��ری در بودجههای عمرانی یا بروز کسری عملیاتی در
بودجه در نهایت تحقق ش��اخصهای کالن را با مش��کل مواجه
میکند.
بهتری��ن کمکی که نهاده��ای نظارتی نظیر مجلس ش��ورای
اس�لامی نیز میتوانند در فرآیند بررسی و تصویب الیحه بودجه
داشته باشند این است که اعتبارات مصارف بودجه و سهم دولت
در این بخش را کاهش دهند.

هشدار ظریف
درباره رفتار غلط
در شورای حکام

وزی��ر امور خارجه با بیان اینکه پیگیری قطعنامه علیه ایران در ش��ورای
حکام باعث بهمریختگی ش��رایط کنونی میشود ،گفت :توضیحات الزم را
درباره این شرایط به همه اعضای شورای حکام دادهایم .امیدواریم عقل غلبه
کند و اگر چنین نشود راهکارهایی داریم .بهگزارش خانه ملت ،محمدجواد
ظریف در حاشیه نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
با اش��اره به تالش برای صدور قطعنامه علیه ایران در ش��ورای حکام آژانس
گفت :اروپاییها حرکت غلطی را با حمایت از امریکا در شورای حکام شروع

کردهاند .فکر میکنیم این حرکت باعث بهم ریخته ش��دن ش��رایط خواهد
شد .ظریف تاکید کرد :بهمریختگی شرایط کنونی را از طریق سفیر ایران در
وین به همه اعضای شورای حکام توضیح دادهایم .امیدواریم عقل غلبه کند
و اگر چنین نش��ود راهکارهایی داریم .رسانههای غربی خبر دادهاند امریکا
درصدد اس��ت قطعنامهای ضدایرانی در نشس��ت پیش روی شورای حکام
آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه کند ،این در حالی اس��ت که روز گذشته
علیاکبر صالحی گفت :در صورتی که شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی

اتمی نسبت به اقدام ایران مبنی بر توقف پروتکل الحاقی قطعنامهای صادر
کند ،ایران واکنش مناس��بی خواهد داشت و در این راستا نامهای هم ارسال
شده است .گروسی در سفر هفته قبل به ایران با سازمان انرژی اتمی توافقی
داشت ،مبنی بر اینکه آژانس به مدت  3ماه به اسناد دوربینهای نصب شده
در تاسیس��ات ایران دسترس��ی نخواهد داشت و در صورتی که در این مدت
تحریمها لغو ش��ود ،دسترسی بازرس��ان به این تصاویر فراهم میشود و در
صورتی که این اتفاق نیفتد تصاویر برای همیشه حذف خواهند شد.

