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 استقالل و پرسپولیس در شرایطی 
 متفاوت رودرروی هم قرار می گیرند
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رئیس جمهوری  گفت: در  دولت همواره از 
نظرات مشورتی کارشناسان و فعاالن اقتصادی 
استقبال کرده و همچنین پذیرای دیدگاه ها و 
پیشنهادهای اصالحی نمایندگان در مجلس 
هســتیم، اما دگرگون کردن شاکله و ساختار 

بودجه، مطمئنا غیرقابل قبول است.
به گزارش ایلنا، در یکصد و نود و پنجمین 
جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت که 
دیروز یکشــنبه بــه ریاســت رئیس جمهور 
تشکیل شد، رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
گزارشی از بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ 
در مجلس شورای اســالمی ارایه کرد و مورد 

تبادل نظر قرار گرفت. 
حســن روحانــی در این جلســه پس از 
ارائه گزارش بررســی الیحــه بودجه ۱۴۰۰ 
در مجلس توســط رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه، افزود: الیحه بودجه نتیجه مطالعات 
و بررســی تفصیلی و همه جانبه کارشناسان 
خبره دولــت دربــاره الزامــات و اقتضائات 
اقتصادی کشــور بوده و این بودجه براساس 
 قواعــد و شــرایط کشــور تهیــه و تنظیم 

شده است.
روحانی گفت: زمان بررسی بودجه، زمان 
تغییر قوانیــن و قواعد اصلــی فعالیت های 
اقتصادی نیست و نباید موجب شود که فعاالن 
اقتصادی که پیشران امور توســعه کشور  به 
شمار می روند، دچار سردرگمی شوند از سوی 
دیگر تصمیمات بودجه ای نباید به هیچ وجه 
معیشت مردم بویژه قشــرهای ضعیف و کم 

برخوردار را تحت فشار قرار دهد.
رئیس جمهــوری همچنین پــس از ارائه 
گزارش رئیس سازمان بورس از وضعیت بازار 
سرمایه، با تاکید بر اینکه بازار بورس یک نهاد 
اصلی در ایجاد و حفظ تعادل در اقتصاد کشور 
است، اظهارداشت: بورس بســتر معامالتی 
شفاف اســت و دولت همواره در پی تقویت و 
حمایت بازار بورس بوده و اولین گام و شــرط 

حمایت و تقویت از ایــن بازار را قاعده مندی و 
رعایت قانون در آن می داند.

از مداخالت غیر کارشناسی در بورس 
باید پرهیز شود

رئیس دولــت تدبیر  و امید بــا بیان اینکه 
بورس ســازوکارهای ویژه خود را دارد، تاکید 
کرد: سیاســت گذاری های بــورس نیز باید 
از طریق شــورای عالی بورس انجــام گیرد و 
از مداخالت غیر کارشناســی در بورس باید 

پرهیز شود.
روحانی یادآورشــد: رســالت این بورس، 
کشف قیمت واقعی محصوالت بوده و سیاست 
اصولی دولت این است که قیمت گذاری کاالها 
بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و قواعد بازار 
رقابتی انجام شود که این مســئله در نهایت 
 به نفع بــازار، تولیدکننده و مصــرف کننده 

واقعی است.
رئیس جمهوری با اشــاره بــه برنامه های 
دولت برای کنترل و مقابله با  افزایش بی دلیل 
قیمــت  برخی کاالهــا، تصریح کــرد: دولت 
همواره بر اســاس سیاســت های اصلی خود 
مبنی بر تقویت بازار سرمایه با محوریت بورس، 
تالش دارد با تســهیل فعالیت هــا و کاهش 
محدودیت ها و اعتماد به شرکت های با سابقه 
و خوشــنام و موثر که با ثبات رویه و با رعایت 
مقررات عمل کرده اند و همواره موجب رونق 
بازارهای داخلی و خارجی بــوده اند، زمینه 
 افزایش فعالیت و خرید و فروش در بورس کاال 

را فراهم کند.

تحلیل گر ارشد مسائل بین المللی با اشاره به اینکه بازرسان 
آژانس در چه شــرایطی از ایران اخراج می شــوند، تاکید کرد: 
اگر بعد از غنی ســازی ۲۰ درصدی اقدامات دیگری انجام شود 
شرایط آنگونه که دو طرف می خواهند، پیش نمی رود و اخراج 

بازرسان آژانس منوط به خروج ایران از NPT است .
رحمان قهرمان پور در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه 
آیا امکان اخراج بازرسان آژانس بر اساس مصوبه مجلس وجود 
دارد و در ایــن صورت چه فضایی بر برجام حاکم خواهد شــد، 
اظهار داشــت: در اینکه در ایران و آمریکا درباره برجام اختالف 
نظر وجود دارد و عده ای نیز در دو کشور به دنبال این هستند که 
برجام زمین بخورد، تردیدی وجود ندارد. مساله ای که در فضای 
سیاسی و در رسانه های مختلف نزدیک به بایدن و همچنین در 
اظهارات مقام های ایرانی مطرح می شــود این است که هر دو 

طرف برای بازگشت به برجام اجماع نظر و توافق دارند.
وی افزود:  طبیعی اســت در مورد ســاز وکار این بازگشت 
اختالف نظرهایی وجود دارد. در اصطالح دیپلماسی می گویند 
اگر دو طرف به یکدیگر حسن نیت دارند و در کلیات توافق وجود 
داشته باشد، حل اختالفات جزئی میسر و ممکن است. اکنون 
نیز اختالفاتی که وجود دارد در مورد جزئیات است، بر سر اینکه 
آیا ایران و آمریکا همزمان به برجــام بازگردند، مذاکره کنند یا 
نکننــد، در چارچوب ۵+۱ مذاکره انجام شــود یا خیر اختالف 

دارند، اما هر دو طرف خواهان بازگشت به برجام هستند.
این کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه همیشه ممکن 
است اتفاقات پیش بینی نشده ای رخ دهد و شرایط را به سمتی 
ببرد که خارج از عهده و کنترل باشد، یادآور شد: در مورد برجام 
نیز ممکن است چنین اتفاقی بیفتد، یعنی اگر بعد از غنی سازی 
۲۰ درصدی، اقدامات دیگری انجام شود ممکن است، شرایط 

آنگونه که دو طرف می خواهند، پیش نرود.
وی با اشاره به سخنان اخیر عضو هیات رییسه مجلس شورای 

اسالمی مبنی بر اخراج بازرسان آژانس از ایران، تاکید کرد: نقل 
قولی که از آقای امیرآبادی فراهانی منتشر شده، اشتباه است؛ 
یا ایشان اشتباه کرده اند یا در نقل خبر اشتباهی رخ داده است. 
چرا که ایران همیشــه توافق پروتکل الحاقی که را پیش تر آن 
را ۲+۹۳ می نامیدند، به صورت داوطلبانه اجرا کرده  اســت اما 
همین پروتکل در مجلس تصویب نشده است. بنابراین ایران بر 
اساس حقوق داخلی خود الزامی در اجرای آن ندارد. اما »توافق 
جامع پادمانی« کــه بعد از پروتکل الحاقــی، مبنای همکاری  
کشور ها با آژانس بین المللی انرژی اتمی است که در ایران نیز 

اجرا می شود.
قهرمان پور افزود: در دوره آقای احمدی نژاد ایران در اعتراض 
به ارجاع پرونده برنامه هسته ای خود به شورای امنیت، اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد اما توافق جامع پادمانی 
همچنان بین ایران و آژانس اجرا می شد و آژانس بر فعالیت های 
هسته ای ایران نظارت داشــت؛ بنابراین توقف اجرای پروتکل 
الحاقی به معنای اخراج بازرســان آژانس نیست؛ اخراج زمانی 
اتفاق می افتد که دولت بتوانــد از »ان پی تی«]NPT[ خارج 
شود؛ مثل اتفاقی که در اوایل دهه دو هزار برای کره شمالی افتاد.

وی درباره رویکرد دیگــر اعضای برجام به ایــن توافقنامه 

و حساسیت نســبت به افزایش غنی ســازی ایران، گفت: این 
موضع گیری هــا، مجموعه تالش هــا و فعالیت هایی اســت 
که کشــورها انجام می دهند تــا امتیاز بیشــتری بگیرند و به 
اصطالح جای پای خودشــان را محکم تر کننــد. به ویژه اروپا، 
این نگرانی کلــی را دارد که به تدریج از صحنه سیاســت بین 
الملل کنار گذاشــته شــود یا اینکه از اهمیت تاثیرگذاری اش 
کاســته شــود. خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپــا و کنار رفتن 
 خانم مــرکل، صدراعظــم آلمان نیــز این نگرانی را تشــدید 

کرده است.
 چینی ها به گونه ای موضع گیری می کنند که 

نه آمریکا ناراحت شود و نه ایران
این تحلیل گر مســائل بین المللی خاطر نشان کرد: واکنش 
اروپا یی ها را بایــد در این چارچــوب کلی فهم کــرد که آنها 
می خواهند ســهم بیشــتری در تحوالت بعدی روابط دولت 
بایدن با ایران داشته باشــند، به ویژه اینکه دولت بایدن اعالم 
کرده، ممکن است گفت و گو بین قدرت های بزرگ و قدرت های 
منطقه ای از یک طــرف و رایزنی و مذاکره میــان قدرت های 

منطقه ای از سوی دیگر، برگزار شود.
قهرمان پــور خاطرنشــان کرد:اروپــا می خواهــد در این 
گفت و گوها، مثل گذشته بعد از آمریکا بازیگر شماره دو باشد؛ 
اما می بینیم که چین و روســیه، به ویژه چین با تحوالتی که در 
سال های اخیر اتفاق افتاده است نقش بیشتری در سیاست بین 

الملل به خود گرفته  است.
این کارشــناس مســائل آمریکا و اروپا در پایان تاکید کرد: 
اروپایی ها از این موضــوع نگرانی زیادی دارنــد. چینی ها نیز 
مثل چند سال گذشــته همچنان ســعی می کنند به گونه ای 
موضع گیری کنند که نه آمریــکا و نه ایران ناراحت نشــوند؛ 
 در عین حــال خیلی هم بــه نفع هیــچ یک از دو کشــور نیز 

موضع گیری نمی کند.

خبرخبر

رئیس جمهور:

 دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه، 
غیرقابل قبول است 

تحلیل گر ارشد مسائل بین الملل:

اخراج بازرسان آژانس منوط به خروج ایران از NPT  است 

 از صدور بیانیه تا بررسی تحریم، انتخابات و بودجه در یک روز پرکار مجلس

واکسن؛ سوژه روز بهارستان 
برای عتاب و خطاب دولت

چرتکه 3

سياست 2

 نعل وارونه خصوصی سازی 
با پیشنهاد مطالباتی خاتم االنبیا؛

اموال دولت را 
 می خواهیم نه 

تأدیه بدهی ها را!
شهریور ماه سال جاری بود که علی نیکزاد، 
نایب رئیس مجلس طلب قرارگاه   خاتم االنبیا 
از دولت را ۵۰هزار میلیارد تومان اعالم کرد و از 
تسویه ۱۰ هزار میلیارد تومانی خبرداد. طلبی 
که شهریور ماه از سوی سردار محمد، فرمانده 
قرارگاه   خاتم االنبیا )ص( ۴۲هــزار میلیارد 
تومان اعالم شد که شامل بدهی های ارزی و 
ریالی است و حاال فرمانده قرارگاه   خاتم برای 

آن نسخه جدیدی نوشته و نسخه جدیدش را به 
دنبال توافقاتی که با کمیسیون عمران مجلس 
و دولت شده است نوشته و به دولت دیکته کرده 
است. حاال بسیاری از کارشناسان از این اتفاق به 
عنوان نعل وارونه خصوصی سازی یاد می کنند 
چراکه قصد اولیه از فروش اموال دولت ایجاد 
شرایط رقابتی در اقتصاد و بزرگ شدن بخش 

خصوصی بود اما شیوه واگذاری اموال...

اقتصاددانان از تبعات تصمیم مجلس درخصوص ارز ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی می گویند؛

سقوط آزاد اکثريت مردم به ورطه فقر
دسترنج 4


