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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»صدور روزانــه دو میلیون و 300 
هزار بشــکه نفت حق ایران اســت«؛ 
این جمله دیروز رئیس جمهور است؛ 
جمله ای که محل دعوا بر ســر ســند 
دخل و خرج کشور شده است. آیا دولت 
بودجه را مبتنی بر این حق تدوین کرده 
یا مبتنی بر شرایط سلبی و تحریمی که 

ایران را از این حق محروم کرده است؟
روحانی دیروز در نشســت ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت ادامه داد: 
»دولت نه تنها مصر است که روزانه ۲ 
میلیون و300 هزار بشکه نفت صادر 
کند بلکه انتظار دارد وزارت نفت شرایط 
را برای افزایش آن آماده کند و ما باید از 
همه امکانات داخلی و بین المللی برای 
نیل به این هدف کــه حق جمهوری 
اسالمی ایران برای به دست آوردن بازار 

است، استفاده کنیم.«
او پس از این توضیحات، در دفاع 
از الیحه بودجــه 1400 تاکید کرد 
که »ایــن الیحه حاصــل مطالعات 
و بررســی های دقیــق در مســیر 
ریل گذاری شــده توســعه کشور و 
ارزیابی دقیق از نیاز اقشــار مختلف 
مردم و در عین انسجام و هدفمندی، 

واقع بینانه و دقیق است.« 

»واقع بینانه« یا »خوشبینانه«؟ 
»واقع بینانــه و دقیــق«؛ این دو 
کلمــه دقیقا محل اختــالف مجلس 
و دولت بر ســر الیحه بودجه 1400 
هستند. بهارستانی ها الیحه دولت را 
نه »واقع بینانه« بلکه »خوشــبینانه« 
می داننــد. همزمان کــه روحانی در 
حال دفاع از الیحه بودجه 1400 بود، 
محمدباقر قالیبــاف، رئیس مجلس 
در نشست علنی مجلس می گفت که 
»ما معتقدیم الیحــه بودجه 1400 
نیاز به اصالحات اساســی دارد چراکه 
کســری تراز عملیاتی الیحه بودجه 
نسبت به بودجه سال قبل 11۷ درصد 
رشد داشته است و هزینه ها 4۷ درصد 
افزایش پیدا کرده اســت در حالی که 
درآمدهــا حدود 10 درصــد افزایش 

یافته است.«
در مقابل دولت تاکید دارد که این 
الیحه را »منعطف« و »غلتان« تدوین 
کــرده و همین احتمــاالت را در نظر 
گرفته است. خبرگزاری ایرنا به عنوان 
تریبون رسمی دولت در این خصوص 
نوشته است: »اگر بهبودی در شرایط 
بین المللی ایجاد نشد، در الیجه بودجه 
پیش بینی شده است تا با فروش روزانه 
یک میلیون بشکه، مشابه بودجه سال 
13۹۹، تامین امور جاری و حداقل های 

توسعه ای کشور انجام شود. در صورت 
فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت 
در روز تا سقف دو میلیون و 300 هزار 
بشکه، این درآمد کسب شده »در زمینه 
توسعه راه، راه آهن، ترانزیت و نیروگاه، 
زیرســاخت های نفت، گاز و توســعه 
یعنی در ذیل تیتر توسعه کشور یا تیتر 
توانمندسازی مردم محروم« مصرف 
خواهد شد.« این رســانه تاکید کرده 
است: »در بودجه سال 1400 ترتیبی 
اتخاذ شــده اســت که برای دامنه ای 
گسترده، از فروض بســیار بدبینانه تا 
فرض های خوشبینانه، دولت و کشور 
برنامه ای مدون برای حرکت در جهت 
توســعه کشــور و حفظ حقوق مردم 

داشته باشد.«
کابوس »ابرتورم«

بهارســتانی ها با جدیــت انتقاد 
می کنند که الیحه دولت بیش از هر 
چیزی بوی نفت می دهد. کارشناسان 
هم نظر با مجلــس توضیح می دهند 
که با توجه به اعداد و ارقام در بودجه 
پیشــنهادی دولت برای سال آینده 
و خوش بینــی به گفته آنهــا بیش از 
حد به فــروش نفــت و درآمدهای 
نفتی، احتماال دولت در ســال آینده 
چندبرابر سال جاری کسری بودجه 
خواهد داشت و در نتیجه نه تنها تورم 

۲۲ درصدی محقق نخواهد شد، بلکه 
شــاهد ابرتورم تازه ای خواهیم بود. 
حتی صحبت از کسری بودجه ۲00 
هزار میلیاردی است.   دولت در الیحه 
بودجه ســال آتی، درآمدهای نفتی 
را نسبت به ســال جاری بیش از دو 
برابر و درآمد حاصل از واگذاری های 
مالی را بیــش از یک و نیــم برابر در 
نظر گرفته است. برخی معتقدند که 
ایــن بودجه یک بودجــه »بایدنی« 
است و بر اســاس پیروزی جو بایدن 
در انتخابات آمریکاســت که دولت 
اینچنین مطمئن از درآمدهای نفتی 
در الیحه بودجه ســخن گفته است؛ 
چراکــه مطمئن به لغــو تحریم ها از 

سوی بایدن است. 

وعده های نفتی زنگنه
دولت اما اصرار دارد که در هر صورت 
در ســال آینده فروش نفــت را به این 
میزان خواهد رساند. بیژن زنگنه، وزیر 
نفت دیروز برای ادای همین توضیحات 
در مجلس بود. موسی احمدی، نائب 
رئیس کمیســیون انرژی پیشتر در 
این باره گفته بود کــه »احتمال عدم 
دســتیابی به فروش روزانه ۲ میلیون 
و 300 هزار بشکه نفت در روز در سال 
آینده باال است، این عدم تحقق هم در 
کســری بودجه نمایان خواهد شد لذا 
اتکا بودجه 1400 به این حجم از درآمد 
نفتی قابل توجیه نیست.« او عالوه بر 
تحریم ها، به محدودیت در تولید نفت 

نیز اشاره کرده بود. 
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون 
تلفیق اما دیــروز در توضیح جزئیات 
جلسه این کمیسیون با زنگنه و همتی، 
رئیس بانک مرکزی گفت »وزیر نفت 
در این جلسه عنوان کرد که ما در سال 
۹5، ۹6 و 5 ماهه اول سال ۹۷، روزانه 
۲ میلیون و چهارصد هزار بشکه فروش 
نفت داشتیم سال آینده نیز می توانیم 
روزانه ۲ میلیون و ســیصد هزار بشکه 

نفت به فروش برسانیم.«
به گفتــه او، زنگنه اشــاره کرده 
که فروش ایــن میزان نفــت، نیاز به 
ســرمایه گذاری 600 میلیون دالری 
برای نوسازی و تعمیرات در بخش های 
زیرساختی دارد و ســه ماه نیز تا پایان 
سال فرصت داریم تا اقدامات الزم برای 
نوســازی و تعمیرات زیرساخت های 

حوزه نفت را انجام دهیم. 
سناریوهای محتمل

علی رغم این توضیحــات، به نظر 
نمی رسد که مجلس مجاب شده باشد. 
بسیاری از نمایندگان موضوع رد کلیات 
بودجه را مطرح می کننــد اما برخی 
دیگر آن را موجب گره افتادن بیشــتر 
در ســند دخل و خرج و عدم حصول 
توافق میان دولت و مجلس می دانند.  
محمدحســین فرهنگی، سخنگوی 
هیأت رئیســه مجلس اما روز شنبه از 
احتمال دوســقفی بسته شدن الیحه 
بودجه خبر داد؛ به ایــن معنی که به 
گفته او بودجه بر اساس واقعیات موجود 
تصویب شــود و در صورتی که درآمد 
بیشتری کسب شد، احکامی پیش بینی 

شــود که در صورت تحقق آن منابع، 
عملیاتی شوند.  الیاس نادران اما دولت 
را تهدید کرد که اگر همــکاری الزم 
در اصالح الیحه بودجــه را با مجلس 
به عمل نیــاورد، خــود اصالحات را 
اعمال کــرده و الیحه را به شــورای 
نگهبان ارجاع دهد. از ســوی دیگر اما 
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
هفته گذشــته تاکید کرد که مجلس 

حق تغییر در شاکله بودجه را ندارد. 
جلسه شبانه برای تصمیم نهایی

کمیسیون تلفیق دیروز و دیشب را 
هم به جلسه برای تصمیم گیری درباره 
رد یا تایید کلیات الیحه بودجه 1400 
گذراند.  قالیباف نیز در این جلســات 
حضور داشــت و اعالم کرد که صبح 
امروز جمع بندی نهایی به نمایندگان 

ارائه خواهد شد. 
این جمع بندی بــه نوعی نتیجه 
رأی گیری روز سه شــنبه کمیسیون 
تلفیــق دربــاره الیحــه بودجــه را 
مشــخص خواهد کرد. قالیباف دیروز 
از نمایندگان خواست که ساعت ۷:45 
دقیقه صبح امــروز در صحن مجلس 
حضور داشته باشــند تا در جلسه ای 
غیررسمی توضیحاتی پیرامون بودجه 

ارائه شود. 
حال باید دید اصلی ترین اختالف 
دولت و مجلس چگونه حل خواهد شد و 
چه سرنوشتی در انتظار بزرگترین سند 
مالی کشــور خواهد بود؛ کلیات آن رد 
می شود؟ به شورای نگهبان می رود؟ 
دو سقفی بسته می شود؟ یا سرنوشت 

دیگری پیدا خواهد کرد؟

مجلس امروز برای الیحه بودجه جلسه غیرعلنی دارد

سند دخل و خرج؛ سرگردان میان دو قوه

خبر

دبیــر کل جمعیت خدمتگــزاران انقالب 
اســالمی گفــت: احمدی نــژاد در انتخابات 
ریاســت جمهوری 1400شــرکت می کند و 

تاییدصالحیت می شود. 
به گزارش مدارا، احمد خورشیدی آزاد افزود: 
دلیل بنده برای تایید صالحیت آقای احمد ی نژاد 
از سوی شورای نگهبان این است که مقام معظم 
رهبری قبل از اینکه به این بیاندیشند که نام چه 
کسی از داخل صندوق رای بیرون خواهد آمد به 

مشارکت حداکثری توجه دارند.

 وی با بیان اینکه مهمترین تفاوت انتخابات 
1400 با دوره های قبلی، مســئله »مشارکت« 
اســت، ادامه داد: به دلیل انباشتگی مشکالت 
معیشــتی و اقتصــادی به نظر می رســد نرخ 
مشــارکت در انتخابات کاهــش پیدا می کند، 
به طوری که در بررســی های مــا عنصر  »رأی 
نمی دهم« در نظرســنجی ها از سایر گزینه ها 
خیلی باالتر اســت.  وی با اشــاره به انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۷6  گفت: در انتخابات 
ریاست جمهوری ســال ۷6 آقای سید محمد 

خاتمی در حالی برای ریاست جمهوری  تایید 
صالحیت می شود که چند  ماه قبل از انتخابات  
از وزارت ارشاد دولت آقای هاشمی رفسنجانی 
کنار گذاشته شده بود اما عنوان رئیس جمهور 
مورد تایید قرار گرفت زیرا نظام تشــخیص داد 
که در این برهه آقای خاتمــی می تواند مردم را 
به پــای صندوق های رأی بیاورد و در شــرایط 
فعلی نیز  آقای احمدی نژاد می تواند مردم را به 
پای صندوق های رای بیاورد و بلکه مهتر اینکه 
دولت به درد بخور تشــکیل دهد، زیرا راهبرد 

نظام مقدس اسالمی این است که هم مشارکت 
باال باشد و هم دولت قوی و کاربلدی تشکیل شود 
که بتوانیم از این مرحله عبور کنیم که قطعا عبور 
هم خواهیم کرد.  این فعال سیاسی در پاسخ به 
این سئوال که آیا آقای احمدی نژاد برنامه ای در 
خصوص انتخابات ریاست جمهوری دارد یا خیر 
گفت: احمدی نژاد برای حل مشــکالت کشور 
هم گفتمان دارد و هم راهبرد و هم راهکار و شما 
نمی توانید این مزیت را در جای دیگری ببینید؛ 
این را حاال جامعــه نخبگانی و توده ها می دانند 

که احمدی نژاد شخصیت بی برنامه ای نیست.  
وی با اشــاره به تغییر دبیر کل جبهه پایداری 
گفت: نمی توان به طور قاطــع گفت که تغییر 
دبیرکل جبهه پایداری در راســتای کمک به 
آقای احمدی نــژاد در انتخابات 1400 بوده اما 
می توان گفت که نتیجه این تغییر به نفع آقای 

احمدی نژاد شده است.

خورشیدی آزاد: 

احمدینژاددرانتخابات۱۴۰۰شرکتمیکندوتاییدصالحیتمیشود
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رئیس مجمع تشخیص مصلحت: 
عدهایدرحالجوسازی

دربارهFATFهستند
صــادق آملــی الریجانی، رئیــس مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در دیــدار جمعی از 
نماینــدگان فراکســیون »گام دوم« مجلس 
شورای اسالمی، با اشــاره به در دستور کار قرار 
گرفتن مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص 
پس از ارجاع مقام معظم رهبری، گفت: موضوع 
FATF بسیار پیچیده است و متاسفانه عده ای 
با جوسازی در تالشــند توجه افکار عمومی را 
با موضوعاتی مانند تامین دارو و واکســن کرونا 
و امثال آن به سمت و ســوی دیگری معطوف 
ســازند. باید اجازه دهند مجمع در این زمینه 
بررسی های خود را انجام دهد؛ البته در این راه 
حتما از نظرات و سخنان دلسوزان و کارشناسان 

متعهد استقبال خواهد شد.
    

توانگر: 
محرمانهشدنبخشیازگزارش
تفریغبودجه،مغایرقانوناست

مجتبی توانگر، عضو کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه 1400 در نامه ای به رئیس مجلس با طرح 
برخی ایرادات نســبت به گزارش تفریغ بودجه 
سال ۹٨ که از سوی دیوان محاسبات به مجلس 
ارائه شده، نوشت: »طبق اصل 55 قانون اساسی، 
گزارش تفریغ بودجه بایــد در اختیار عموم قرار 
گیرد. یعنی نه فقط در اختیار نمایندگان مجلس، 
بلکه هر فردی از آحاد ملت که خواست، حق دارد 
به متن کامل گزارش تفریغ بودجه دســت یابد، 
اما متاسفانه گزارش تفریغ بودجه، بخش مهمی 
از آن را که به درآمدهای نفت و گاز ارتباط دارد، 

محرمانه کرده است.«
    

طرحمجلسبرایممنوعالخروج
کردنمسئوالننظام

به گزارش خانه ملت، جالل رشیدی کوچی، 
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای 
مجلس در تشــریح جزئیات طرح ممنوعیت 
خروج مسئوالن نظام از کشور، گفت: بر اساس 
این طرح مســئولین ارشــد نظام تا سه سال 
پس از پایان خدمت، اجازه خروج از کشــور را 
ندارند مگر با داشتن مجوز از نهادهای قضایی 
و امنیتی. این طرح شــامل افرادی اســت که 
اســامی آن ها ذیل اصل 14۲ قانون اساســی 
درباره ثبت اموال مســئولین آمده است و در 
صورت تصویب نیز ابتــدا در مورد مدیران دو 

تابعیتی اجرا خواهد شد.
    

شکوریرادوظایفدبیرکلی
حزباتحادملتراواگذارکرد

علی شــکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت 
ایران اســالمی که در حال حاضر در بیمارستان 
شریعتی تهران تحت شیمی درمانی است، طی 
نامه ای به آذر منصوری، قائم مقام خود، وظایف 

خود را به وی واگذار کرد. 
    

در بیانیه ای؛
نمایندگانمجلستحریم

جامعهالمصطفیرامحکومکردند
در جلســه علنی دیروز مجلس شــورای 
اسالمی  بیانیه بیش از 1۷5 نفر از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در محکومیت تحریم 
جامعه المصطفــی العالمیه از ســوی وزارت 
خزانه داری آمریکا را قرائت شد. نمایندگان در 
این بیانیه ضمن آنکه حمایت قاطع خود از این 
»نهاد فاخر« اعالم کردند، افزودند: »این اقدام 
بی شک نشانه عجز و استیصال دولت مستکبر 
آمریکا در برابر پیشرفت های علمی و فرهنگی 

ملت ایران است.«
    

واکنششمخانیبهتولیدواکران
فیلمجنجالبرانگیز»بانویبهشت«

علی شمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت 
ملی در واکنش به تولید و اکران فیلم  »بانوی 
بهشــت« در توئیتــی نوشــت: »راز اعتالی 
اســالم ناب، وحدت و تقریب مذاهب اســت. 
سیاســت های محور غربی، عبری، عربی ذیل 
راهبرد اختالف افکنی، روزی با تاسیس داعش 
و ریختن خون ملت های مســلمان و روزی با 
ساخت بانوی بهشت دنبال می شود.« گفتنی 
است این فیلم با حمایت شبکه »فدک« متعلق 
به یاســر حبیب که از لندن پخش می شــود، 
ساخته شــده و ظاهرا قرار اســت 10 دی ماه، 
همزمان با آغاز ایام سوگواری شهادت حضرت 
زهرا)س( اکران شــود. این فیلم واکنش های 

بسیاری برانگیخته است. 

روحانی با تاکید بر اینکه 
»فروش روزانه ۲ میلیون 

و۳۰۰ هزار بشکه نفت 
حق ایران است« گفت: 

الیحه بودجه ۱۴۰۰، حاصل 
مطالعات و بررسی های 

دقیق در مسیر ریل گذاری 
شده توسعه کشور و 

ارزیابی دقیق از نیاز اقشار 
مختلف مردم و در عین 

انسجام و هدفمندی، 
واقع بینانه و دقیق است

کمیسیون تلفیق دیروز 
و دیشب را به جلسه برای 
تصمیم گیری درباره رد یا 

تایید کلیات الیحه بودجه 
۱۴۰۰ گذراند.  قالیباف نیز 

در این جلسات حضور 
داشت و اعالم کرد که صبح 
امروز جمع بندی نهایی به 

نمایندگان ارائه خواهد شد

نمایندگان مجلس شورای اســالمی با حذف ماده 5 
طرح اصالح قانون انتخابات ریاســت جمهوری با الزام 
داوطلبان برای ارائه برنامه مکتوب هنگام نام نویســی 

موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، ادامه رسیدگی به طرح اصالح مواردی 
از قانون انتخابات ریاســت جمهوری اسالمی ایران در 
دســتور کار روز یکشــنبه نمایندگان مردم در مجلس 

شــورای اســالمی قرار گرفت و نمایندگان با 140 رای 
موافق، ٨6 رای مخالف و ٨ رای ممتنع از ۲54 نماینده 
حاضر در صحن علنی با حذف ماده 5 این طرح برای ارائه 

برنامه نامزدها موافقت کردند.
محمدحســین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس 
شورای اسالمی به عنوان نماینده موافق حذف این ماده، 
گفت: در ماده 5 گفته شده است که داوطلب باید در زمان 
ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری برنامه ارائه دهد 
در حالی که در زمان ثبت نام داوطلب ریاست جمهوری 
در وزارت کشور، موقع مناسبی برای ارائه برنامه نیست و 

از نمایندگان می خواهم با حذف ماده 5 موافقت کنند.
علی فالحی، ســخنگوی کمیسیون شــوراها و امور 

داخلی مجلس شــورای اســالمی در مخالفــت با این 
پیشنهاد، گفت: در تمام جلســات کمیسیون نماینده 
شــورای نگهبان و مرکز پژوهش هــای مجلس حضور 
داشتند و تعریف شورای نگهبان از رجل سیاسی در ماده 

5 لحاظ شده است.
وی افزود: برنامــه مکتوب داوطلــب در حوزه های 
سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و... زمان ثبت نام سبب 
می شود که همان زمان مردم بدانند چه افرادی قرار است 
رییس جمهوری منتخب را همراهی کنند و به درستی 

رأی می دهند.
ســخنگوی کمیسیون شــورها و امور داخلی کشور 
تاکید کرد: چهار سال مســئولیت قوه مجریه را فردی 

می خواهــد در اختیار بگیرد و همه ما معتقد هســتیم، 
رییس جمهوری منتخب باید برنامه مکتوب داشته باشد 
و مشکالتی که در کف جامعه، اقتصاد و سیاست کشور 

است بتواند برطرف کند.
در ماده 5 آمده است: »در راستای احراز شرایط مقرر 
در اصل 115 قانون اساسی و نیز توانایی اجرای اصل 134 
قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رییس جمهور در تعیین 
برنامه و خط مشــی دولت، داوطلبان ریاست جمهوری 
موظفند به هنــگام ثبت نام، برنامه مکتــوب خود را در 
حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه 
نمایند. برنامه مزبور باید به نحوی تنظیم شود که از لحاظ 

کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.«

مجلس موافقت کرد؛

حذفشرط»ارائهبرنامهمکتوب«بهشوراینگهبانبرایکاندیداتوری


