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 قیمت گذاری دستوری 
فوالد و سیمان منتفی شد

توسعه ایرانی  - یک نماینده مجلس از حذف 
قیمت گذاری دســتوری فوالد، سیمان و مصالح و 
عودت این موضوع به کمیسیون مربوطه در مجلس 
خبر داد. احسان خاندوزی نماینده مجلس یازدهم  
با اعالم خبری خوش برای دو صنعت مهم بورسی در 
صفحه شخصی خود اعالم کرد: تالش در صحن علنی 
برای حذف قیمت گذاری دستوری فوالد، سیمان و 
مصالح به نتیجه رسید و به کمیسیون عودت شد. وی 
اعالم کرده است: اگر ساز و کارهای واقعی اقتصاد را 
نشناسیم، گاه با نیت خوب به تشدید رانت دامن زده 
می شود . به جای دستور، باید نقاط ضعف ساز و کار 

بورس کاال را اصالح کرد.
    

 قیمت های عجیب و غریب 
در بازار میوه

تسنیم- انواع میوه در بازار قیمت های عجیب و 
غربی از خود ثبت کرده اند به طوری که هر کیلوگرم 
نارنگی بندری ۵۵ هزار تومان، موز ۵۰ هزار تومان، 
سیب ۲۷ هزار تومان و پرتقال جنوب ۲۹ هزار تومان 
به فروش می رســد. در روز های اخیر انواع میوه در 
بازار قیمت های عجیب و غربی از خود ثبت کرده اند 
به طوری که بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار 
تسنیم  از چند میوه فروشــی در خیابان میرازی 
شیرازی تهران در میان انواع میوه پرتقال به عنوان 
ارزان ترین محصول حدود 1۲ هزار تومان قیمت 
دارد. بر این اساس هر کیلوگرم موز حدود  ۵۰ هزار 
تومان،نارنگی بندری ۵۵ هزار تومان، سیب زرد  ۲6 
هزار تومان و سیب قرمز ۲۷ هزار تومان، نارنگی ۲۹ 
هزار تومان و پرتقال جنوب ۲۹ هزار تومان، کیوی 
1۷  هزار تومان، لیمو شیرین 16 هزار و 8۰۰ تومان 
و پرتقال تامســون 11 هزار و 6۰۰ تومان به فروش 

می رسد.
    

روند کاهشی قیمت خودروهای 
داخلی ادامه دارد

توسعه ایرانی - وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفت: در چند ماه گذشــته در مجموع شاهد روند 
کاهشی قیمت خودروهای داخلی بوده ایم که این 
روند کاهشی ادامه خواهد یافت. علیرضا رزم حسینی 
با بیان این مطلب، افزود: سیاســت وزارت صمت 
افزایش تولید خودروهای داخلی همزمان با ارتقای 
کیفیت آنهاست که در این حوزه به موفقیت هایی 
رسیدیم و تولید خودرو در کشــور افزایش یافته 
است. وی با بیان اینکه شورای رقابت بر اساس قانون، 
قیمت گذاری خودرو را بر عهده گرفته است، تصریح 
کرد: این شورا هر سه ماه یکبار قیمت ها را بر اساس 
تورم کشوری اعالم می کند.رزم حسینی تصریح 
کرد: با رونمایــی از دو خودرو جدیــد در آینده ای 
نزدیک، بازار خودرو به وضعیت بهتری خواهد رسید.

    
ایرباس به جای هواپیمای 

پهن پیکر، ATR تحویل مان داد
ایلنا- معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: در 
زمان برجــام خون تازه ای در ایران ایر جاری شــد 
اما متاسفانه دوام نداشت و کشورهای استکباری 
هم در آن دوره به جــای آنکه هواپیمای پهن پیکر 
و یا ایرباس تحویل دهنــد، هواپیمای کوچک ای 
تی آر دادند که به نظر من اقــدام آنها غیر برنامه ای 
نبوده و با برنامه ریزی انجام شده، چرا که آنها اعالم 
کردند که برای دریافت این هواپیما از اوفک مجوز 
دریافت کردند که در همان دوره می توانستند برای 
هواپیمای ۳۲۰ یا ۳۲1 مجوز بگیرند. تورج دهقانی 
زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به 
مشکالت شرکت هواپیمایی ایران ایر اظهار داشت 
:  وزیر راه و شهرســازی در مورد مسائل و مشکالت 
ایران ایر باید تصمیم بگیرد.تاکنون کمک های بسیار 
زیادی به شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
صورت گرفته و اخیراً این شــرکت تسهیالت و وام 
دریافت کرده و  از طرف دیگر هم دولت پیگیر مسائل 

ایران ایر است.

خبر اقتصادی
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زهرا علی اکبری

این جمله خطرناکی است: تحریم ها 
دیگــر ابــزاری اقتصادی برای فشــار 
سیاسی نیست، منفعتی اقتصادی برای 
گروهی در داخل و خارج کشور از محل 
تحریم های غرب علیه ایران ایجاد شده 
است. این گروه ذی نفع، ادامه حیات خود 

را در گرو تداوم این وضعیت می دانند.
 طبقه نوظهوری که حاال در حال پا 
سفت کردن در عرصه اقتصاد و سیاست 
و فرهنگ است، مهمترین منتقد عادی 

شدن وضعیت ایران تلقی می شود.
 پیشتر، حسن روحانی در تیرماه سال 
1۳۹4، وقتی می خواست نوید روزگاری 
دیگر را به ایرانیان بدهد، کاسبان تحریم 
را خطاب قرار داد و گفت: »بهتر اســت 
به دنبال شغلی دیگر باشــید.« به نظر 
می رسد این توصیه چندان به مذاقشان 

خوش نیامد. حضور ترامپ در کاخ سفید 
بارقه های امید را در دلشان روشن کرد و 
خروج ترامپ از برجام در سال 1۳۹۷ بار 

دیگر به کسب و کارشان رونق داد.
هر چنــد هیــچ گاه آدرس دقیق 
و شــفافی از ســرنخ تجارتخانه پنهان 
کاسبان تحریم از ســوی مقامات داده 
نشده است، اما حاال صداها کمی بلندتر 

از قبل به گوش می رسد.
 عباس آخوندی، وزیر ســابق راه و 
شهرســازی این روزها کمی آشکارتر 
از دیگران درباره این شــبکه عجیب 
و غریب شکل گرفته پیرامون تحریم 

سخن می گوید. 
 وی گفته اســت: »یک شبکه فساد 
فراملی تشکیل شده که منافع آن ها ادامه 
این وضع ایران اســت. برآورد های من 
نشان می دهد، بازار غیررسمی که حول 
تجارت خارجی ایران وجود دارد، ساالنه 
۲۰ تا ۲۵ میلیارد دالر است که بیش از 1۵ 
سال به طول انجامیده و هیچ نشانی هم 

وجود ندارد که دارد تمام می شود. این 
کار فقط در یک صورت قابل حل است؛ 
آن هم اینکه آگاهی اجتماعی نسبت به 
شبکه فســادی که 1۰، 1۵ سال است 

ایجاد شده، وجود داشته باشد.«
درک بزرگی ۲۵ میلیــارد دالر کار 
ساده ای است وقتی نگاهی به آمارهای 
تجارت ایران بیندازیم. بر اساس آمارهای 
بانک مرکزی، کل واردات و صادرات ایران 
در نیمه اول سال برابر با ۳۰ میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون دالر بوده است. به این ترتیب کل 
تجارت خارجی ایران در حوزه واردات 
و صادرات در نیم ســال در تجارتخانه 

کاسبان تحریم جای می گیرد .
 حاال این شــبکه فراملــی فعالیت 
گســترده اش را بــرای پیشــگیری از 
عادی ســازی وضعیت ایران در جهان 
شدت می دهد تا هر رشته ای را پنبه؛ و زیر 
پای هر کسی که قصد دارد گامی به جلو 

بردارد را خالی کند.
آخوندی کمی ماجرا را شفاف تر کرده 

است، می گوید: »این شبکه عمری 1۰ 
تا 1۵ ساله دارد و هیچ نشانی از برچیده 
شدن آن به چشم نمی خورد. شاید بتوان 
این سخنان را، در موقعیتی که شمارش 
معکوس برای مذاکره دوباره میان ایران و 
امریکا آغاز شده، مهم تر از همیشه تلقی 
کرد چرا که افزایش آگاهی رسانی درباره 
این ماجرا می تواند راه را بر تحرک دوباره 
این شبکه فراملی بندد. روشنگری دراین 
عرصه می تواند سبب شود توصیه ۵ سال 
قبل روحانی برایشان معنادار شود؛ اینکه 

شغلی دیگر برای خود بیابند.
 طبقه نوظهوِر فرمانیه نشین

 مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبایی و کارشناس اقتصادی 
حاال هشداری جدی می دهد و می گوید: 
»طبقه ای نوظهــور در اثر تحریم های 
ادامه دار در ایران تشکیل شده است که 
ردپایشان را در فرمانیه و ... می توان دید. 
این طبقه ثروتمند از ســفره تحریم ها 
ارتزاق می کند و طبیعی است موجودیت 
خود را در ادامه وضعی کنونی می بیند.«

 داستان طبقه نوظهور البته داستان 
تــازه ای نیســت.  وقــی در اولین دور 
تحریم های همه جانبــه علیه ایران، در 
اوایل دهه ۹۰، به جــای دارو، آدامس و 
به جای کاالی ضروری پورشه و بوگاتی 
راهی ایران می شد، برخی هشدارهای 
شــدیدی را نســبت به منفعت باالی 
طبقه ای خاص از تحریم ســفره مردم 
اعالم کردند اما آن روزها، کمتر کســی 

صدای زنگ ها را شنید.
 درســت در ســخت ترین روزهای 
اقتصاد ایران، بخش مهمی از تولیدات 
لوکس کارخانه های خودروسازی راهی 
ایران می شد و هنوز مانور تجمل آنها در 
خیابان های دود گرفته و خفه تهران به 

چشم می خورد.
پازوکــی در گفتگو بــا خبرآنالین 
می افزایــد: »بنــده بــه عنــوان یک 
کارشــناس و اقتصــاددان معتقدم در 

ایران، اکنــون یک طبقه نوکیســه به 
قدرت رســیده و می توانید آنهــا را در 
فرمانیه و زعفرانیه ببینیــد؛ این افراد از 
طریق ســوآپ ها و رانت های اقتصادی 
و کاســبی با تحریم،  میلیاردر شده اند. 
بخشــی از این افراد در خارج از ایران و 
به ویژه کانادا ســرمایهگذاری کرده اند 
و از این گونه افراد زیاد داریم. اتفاقا این 
طبقه نوکیســه محصول تحریمهای 
ناجوانمردانه هســتند و بــا پولی که از 
همین راه به دست آورده اند مقابل عادی 
شدن شرایط می ایستند. این ثروت های 
بادآورده در حقیقت با به باد دادن حاصل 
تالش دولت و مردم برای حل مشکالت 

حاصل شده است.«
وی حتی پا را از این حوزه فراتر نهاده  
می گوید: »رد لوایحی چون لوایح مرتبط 
با اف ای تی اف در خدمت خودتحریمی 
است و کسانی که بر مخالفت خود با این 
کنوانسیون پافشــاری می کنند هیچ 
توضیحی درباره چرایی این ماجرا ندارند؛ 
اینکه ما برای گشایش 1۰۰ دالر اعتبار 

باید ۲۰ درصد هزینه پرداخت کنیم.«
این هزینه گزاف البتــه خود را در 
قالب تورم و تنگ شدن معیشت مردم 

نشان می دهد .
 در این میــان یادآوری ســخنان 
کالنتری، رئیس کنونی سازمان حفاظت 
از محیط زیست ضرورت دارد. وی وقتی 
به عنوان عضوی از تیم عملیاتی روحانی 
برای انتقال امور از دولت دهم به دولت 
یازدهم منصوب شــد، در مصاحبه ای 
تاکید کرد: »پول نفت ایران به حساب 6۳ 
نفر واریز می شود که این 6۳ نفر عمدتا 
در خارج از کشــور زندگــی می کنند. 
اســامی این 6۳ نفر حتما برای مقامات 
ایرانی روشــن است، شــاید کنار هم 
قرار دادن قطعات این پازل ســردرگم 
بتواند نشانه هایی از حیات شبکه ای که 
معیشت مردم را گروگان گرفته است، 

آشکار کند.«

آخرین تالش ها برای پیشگیری از 
تغییر وضعیت

 برخی امــا معتقدند ایــن آخرین 
تالش های شبکه مافیایی تحریم برای 
پیشگیری از تغییر وضعیت است. هادی 
حق شــناس، نماینده اسبق مجلس 
شورای اسالمی معتقد است نشانه های 
بازگشت آمریکا به برجام آشکار شده 
و برای بازگشــت آمریکا به معاهده ای 
که بی دلیل از آن خارج شــده اســت، 
نیازی به مذاکره نیست. بلومبرگ نیز 
پیش تر از آغاز مذاکره آمریکا و متحدان 
اروپایی اش برای بازگشت به برجام خبر 
داده بود. هر چند تالش های گسترده 
طبقه نوکیســه و نوظهور برای حفظ 
وضع موجود آغاز شده است، اما به نظر 
می رسد اطالع رســانی درباره ماهیت 
واقعی این شــبکه بتواند فضای پیش 

آمده را تغییر دهد. 
تحریم حاال دیگر یک ابزار اقتصادی 
برای فشــار سیاسی نیســت، آن گونه 
که اخوندی می گوید تحریم شــغلی 
جذاب برای این گروه پدید آورده است. 
پیشتر حمید حسینی، نایب رئیس اتاق 
بازرگانی ایران و عراق نیز هشــدار داده 
بود که برای برخی در جهان تجارت پول 
ایران به پرسودترین تجارت تبدیل شده 
است و این سودآوری ناشی از تحریم های 

بانکی و نفتی و ... علیه ایران است.

گروهی ذی نفوذ، مخالف عادی شدن وضعیت ایران هستند

نان تحریم در سفره دولت سایه
کارشناس اقتصادی: کسانی 

که بر مخالفت خود با این 
کنوانسیون اف ای تی اف 
پافشاری می کنند هیچ 
توضیحی درباره چرایی 
این ماجرا ندارند؛ اینکه 

ما برای گشایش ۱۰۰ دالر 
اعتبار باید ۲۰ درصد هزینه 

پرداخت کنیم

یک تحلیلگر ارشــد بازار انرژی گفت: شرایط کنونی روی 
کار آمدن بایدن برای ما فرصتی اســت کــه بتوانیم بهترین 
بهره برداری را داشــته باشــیم که تولید نفت مان ارزان تمام 
شود و انگیزه خوبی برای بازگشت شــرکت های نفتی برای 

سرمایه گذاری در ایران فراهم شود.

سیدمهدی حسینی در گفت وگو با ایلنا، درباره تغییر رویکرد 
احتمالی دولت جدید امریکا نسبت به عربستان و تاثیر آن بر بازار 
انرژی اظهار داشت: نباید تصور کنیم امریکا سیاست منطقه ای 
خود را زیر و رو و به کلی عوض می کند. ممکن است در روش های 
بسیار تند، صریح و واضح ترامپ مانند اینکه گفته بود عربستان 
گاو شیرده است و ما باید برای رونق صنایع اسلحه سازی با این 
کشور  همراه باشیم تا سالح هایمان را بفروشیم، تا حدی تعدیل 

ایجاد شود.
وی افزود:  به اعتقاد ترامپ، هر دو کشور در زمینه انرژی 
تولیدکننده بزرگ نفت هستند پس می توانند با هم بازار را 

کنترل کنند. عالوه بر آن عربستان یکســری فالوور مثل 
امارات، کویت و قطر دارد که به لحاظ سیاسی و منطقه ای از 
اهمیت برخوردارند. ترامپ در مقطعی ظرفیت تولید نفت 
خود را به 14 میلیون بشــکه در روز رساند، این رقم همراه 
با ظرفیت تولید 1۰ میلیون بشــکه ای عربســتان معادل 
همه تولید اعضای اوپک اســت بنابراین می توانند بازار را 

کنترل کنند. 
این کارشناس ارشــد حوزه انرژی خاطرنشان کرد: امروز 
ممکن است سیاست منطقه ای و انرژی دو کشور با آن تندی و 
صراحت زمان ترامپ ادامه پیدا نکند اما در عین حال نباید تصور 

کنیم ایاالت متحده ِی امروز دوستان عرب خود را که اکنون به 
اسرائیلی که خط قرمز امریکا است نزدیک شده اند، کنار بگذارد.

وی تاکید کرد: صرفنظــر از اینکه دولتــی دموکرات و یا 
جمهوری خواه در امریکا بر سر کار باشد، قطعا کشورهای عربی 
مثل امارات، بحرین، سودان، عربستان، ترکیه و یا آذربایجان را 
که اکنون به صورت آشکار و پنهان با اسرائیل در یک خط قرار 
دارند، کنار نمی گذارد تا به ایرانی که می گوید اسرائیل باید از 

بین برود بچسبد.
حســینی با بیان اینکه ما راه ســختی داریم تا بتوانیم 
مسائل مان را با امریکا به جایی برسانیم که منافع ملی مان 
هم حفظ شود، گفت: صرفنظر از روابط سیاسی کشورهای 
منطقه؛ اِلِمان های دیگری نیز بر بازار انرژی تاثیرگذار است 
و مهم تر از همه ثبات عرضه و تقاضا و سیاست هایی است که 

این دو را مدیریت می کند.

در گفت وگوی ایلنا با تحلیلگر ارشد بازار انرژی بررسی شد؛

سیاست نفتی آمریکا در خاورمیانه زیر و رو می شود؟

خبر

دولت در حالی الیحه اصالحی بودجه 14۰۰ را 
روانه بهارستان کرده که شرایط کنونی کشور اجازه 
تغییر شاکله بودجه را نداده است، بر این اساس، 
بخش هایی ماننــد ارز 4۲۰۰ تومانی کاالهای 
اساسی با هدف جلوگیری از شوک تورمی، ثابت 

مانده، اما برخی از اعداد و ارقام اصالح شده است. 
بر اساس اعالم مشــاور و رئیس حوزه ریاست 
مجلس شورای اسالمی الیحه اصالحی بودجه 
سال آینده به مجلس تقدیم شده و در دستور کار 

صحن علنی امروز قرار دارد.
بودجه 14۰۰ پس از فرایندی رفت و برگشتی 
بین مجلس و دولت سرانجام با انجام اصالحاتی 
از پاستور به بهارستان فرستاده شــد تا از سوی 

نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 
  هیات وزیران در جلسه روز یکشنبه، بررسی و 
اصالح الیحه بودجه سال 14۰۰ را در دستور کار 
قرار داد. هیات دولت در این جلسه به منظور تأمین 
نظر مجلس شورای اسالمی، الیحه بودجه سال 

14۰۰ کل کشور را بررسی و آن را اصالح کرد.
دولت از زمان ارائه الیحه به مجلس همه تالش 
خود را به کار بسته بود تا کمیسیون تلفیق بدون 
تغییر شاکله بودجه کلیات آن را تصویب کند. در 

نهایت کمیسیون مربوطه کلیات را تصویب کرد، اما 
بعداً در جریان بررسی دو ماهه خود شاکله بودجه را 
به هم زد. دولت به شدت به این کار معترض بود. در 
نهایت کلیات بودجه و تغییرات اعمالی کمیسیون 
تلفیق  مورد قبول مجلس نشینان هم قرار نگرفت 

و رد شد.
هرچند طبق قانــون باید الیحــه بودجه به 
کمیسیون تلفیق بازگردانده می شد، اما مجلس 
آن را به دولت فرستاد. با توجه به شرایط حساس 
کشور و نزدیک شدن به پایان سال دولت در راستای 
رویکرد تعاملی خود با مجلس انجام اصالحات در 
بودجه را در دستور کار قرار داد و در نهایت امروز 

الیحه اصالحی را روانه بهارستان کرد.
چه بخش هایی از الیحه بودجه اصالح شد؟

طبق گزارش های موجــود نرخ ارز ترجیحی 
برای کاالهای اساسی و نرخ تسعیر ارز نیز تغییر 
نکرده است.   در این مورد مژگان خانلو، سخنگوی  
ستاد بودجه 14۰۰ در مصاحبه با ایرنا گفت: نرخ 
ارز ترجیحی برای کاالهای اساسی همان 4۲۰۰ 
تومان است و نرخ تسعیر ارز نیز تغییری نکرده و 
مثل گذشته 11 هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته 
شده است. در ضمن به دولت اجازه داده شده تا در 

شش ماهه اول سال 14۰۰ نرخ ارز ترجیحی 4۲۰۰ 
تومان را به تدریج تعدیل کند.

عدم تغییر این ارقام از ســوی دولت ناشی از 
حسایت جامعه و اقتصاد به آن است. کمیسیون 
تلفیق در راســتای تک نرخی کردن ارز قیمت 
آن را 1۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده بود. طبق 
گزارش های موجود، تغییراتی در میزان منابع، 
مالیات، بازپرداخت اوراق اعمال شده،  اما مقدار 
نفت صادراتی، نرخ ارز ترجیحی و نرخ تسعیر ارز 

ثابت مانده است.
منابع پیش بینی شده در الیحه بودجه 14۰۰ 
از سوی دولت 841 هزار میلیارد تومان بود و عنوان 
شده بود که این منابع نســبت به بودجه 1۳۹۹ 
حدود 4۷ درصد رشد داشــت، پس از واگذاری 
به کمیسیون تلفیق این رقم پیشنهادی به 11۲۰ 
هزار میلیارد تومان افزایش یافت. دولت این میزان 
باال بردن منابع را قبول نداشت و از همان ابتدا هم 
با آن مخالفت کرده بود. اکنون در الیحه اصالحی 
حدود 1۳ هزار میلیارد تومان به رقم پیشنهادی 
اولیه افزوده و به  8۵4 هزار میلیارد تومان رسانده 

است.
در مــورد میزان نفــت صادراتــی نیز دولت 

۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشــکه پیش بینی کرده 
بود اما کمیســیون تلفیق آن را به یک میلیون و 
۵۰۰ هزار بشــکه کاهش داد. نکتــه جالب این 
بود که درآمدهای ریالــی حاصل صادرات نفت و 
مشتقات نفتی از 1۹۹ هزار میلیارد تومان به ۲۳۰ 
هزار میلیارد تومان افزایش یافت. حجت االسالم 
حسن روحانی این اقدام کمیسیون تلفیق را یک 

چشم بندی عجیب نامید.  
میزان صادرات نفت در الیحه اصالحی بودجه 
هیچ تغییری نکرده است. دولت چشم انداز آینده 
روابط خارجی کشور را مثبت می بیند و با برداشته 
شدن تحریم ها امکان صادرات بیش از ۲ میلیون 
و ۳۰۰ هزار بشکه در روز هم وجود دارد. یکی دیگر 
از مــوارد محل اختالف دولــت و مجلس میزان 

درآمدهای مالیاتی اســت. کمیسیون تلفیق در 
این بخش ورود کرده و 1۲8 هزار میلیارد تومان 
بر درآمدهــای مالیاتی افزوده بــود. دولت با این 
مقدار افزایش مالیات نیز مخالف بود. زیرا معتقد 
بود که با توجه بــه تحریم ها و شــیوع بیماری 
کرونا شــرایط اقتصادی، بــرای افزایش مالیات 
مهیا نیســت و در عوض باید روی بستن راه های 
 فرار مالیاتی جهت بیشــتر شــدن درآمدهای 

این بخش تمرکز کرد.
به همین دلیل دولت رقم 1۲8 هزار میلیارد 
تومان کمیســیون تلفیق را رد و بــا افزایش ۲۵ 
هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی موافقت 
کرده است.در مقابل به همان اندازه از اوراق کسر 

شده است.

الیحه بودجه دوباره به ایستگاه آخر رسید


