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خبر اقتصادی

جروزالم پست  گزارش داد:
مذاکرات پنهان آلمان با ایران

برای خرید نفت
روزنامه جروزالم پست  
گزارش داد بــا توجه به 
تحریم های روسیه دولت 
آلمان در حــال مذاکره 
با  ایران  برای خرید نفت 

اســت. در ســایه تحریم های اروپا علیه روســیه، 
گزارشــات حاکی از آن اســت که دولت آلمان به 
صورت مخفیانه در حال مذاکره با ایران برای خرید 

نفت و بنزین است.
البته مشخص نیست که آلمان چگونه می خواهد 
با توجه به تحریم های آمریــکا از ایران نفت و بنزین 

وارد کند.
موریتز کرامر، یکی از کارشناســان ارشد بانک 
دولتی LBBW آلمان، اعالم کــرده که آلمان در 
حال مذاکره با ایران است. وی گفت مذاکرات آلمان 
در این زمینه با ایران، ونزوئال و الجزایر به شکل جدی 
در جریان است تا بتواند نیاز خود به نفت و بنزین را 

تأمین کند.
این احتمال وجود دارد کــه دولت آلمان به این 
نتیجه رسیده که توافق هسته ای بین ایران و غرب 
به نتیجه خواهد رسید و در سایه آن تحریم های علیه 

ایران برداشته خواهد شد
    

دولت از لوکس نشینان 
چقدر مالیات گرفت؟

ایسنا- آخرین آمارها 
حاکــی از آن اســت که 
درآمد دولــت از مالیات 
خانه هــای لوکــس در 
هفت ماه امســال حدود 

۱۷ میلیارد تومان بوده است که پنج میلیارد تومان 
بیشتر از درآمد دولت از این محل در شش ماه نخست 

سال بوده است.
طبق قانون بودجــه ســال ۱۴۰۰، واحدهای 
مســکونی و باغ ویالهایی که ارزش آنها با احتساب 
عرصه و اعیان بیــش از ۱۰ میلیارد تومان اســت 
مشمول پرداخت مالیات شدند تا به یکی از پایه های 

جدیدی در نظام مالیاتی ایران تبدیل شوند.
    

طرح سقف قیمتی
 به نفع خریداران نفت روسیه است

رویتــرز- وزیر خزانه 
داری آمریکا اعمال سقف 
قیمت برای محموله های 
نفت خــام روســیه را 
سازوکاری به نفع چین 

و هند و دیگر خریداران روســیه دانست. ژانت یِلن 
در حاشیه نشست سران گروه ۲۰ در بالی اندونزی 
به خبرنگاران گفت: خرید نفت روســیه از ســوی 
چین مطابق با برنامه اروپایی ها برای حفظ نفت خام 
روسیه در بازار جهانی اســت و پکن از سازوکار تازه 
سقف قیمتی که در دســامبر اعمال می شود، سود 

خواهد برد.
وی افزود: چین و دیگر خریداران نفت روســیه 
اهرم بیشــتری برای مذاکره دربــاره قیمت های 

پایین تر خواهند داشت.
وزیر خزانه داری آمریکا ادامــه داد: ما می بینیم 
که سقف قیمت سازوکاری است به نفع چین به نفع 

هند است و به نفع همه خریداران نفت روسیه است.
به گفته یلن، ایاالت متحده آمریکا رضایت دارد 
چنانچه هنــد از خدمات بیمه ای، مالــی و دریایی 
غربی ها که به طرح ســقف قیمتی برای روســیه 
مشروط شده است، می تواند به هر اندازه که بخواهد با 
قیمت های باالتر از سازوکار سقف قیمتی گروه هفت 

از روسیه نفت بخرد.
    

رئیس انجمن واردکنندگان برنج خبر داد:
 تعادل عرضه و تقاضا 

در بازار برنج
تسنیم- رئیس انجمن 
واردکنندگان برنج ایران 
گفت: امسال روند عرضه 
و تقاضا در بــازار برنج در 
شرایط متعادلی قرار دارد 

و در این شرایط امیدوار هســتیم قیمت انواع برنج 
تعدیل شده و با نرخ منطقی در بازار عرضه شود.

کریم اخوان اکبری اظهار داشت: اگرچه پیش از 
این قیمت ها در تبعیت از شرایط کالن اقتصاد کشور، 
روند صعودی داشته اند، اما امسال بازار برنج از ثبات 
نسبی برخوردار است و کمبودی در تأمین نیاز بازار 

وجود ندارد.
وی افزود: قیمت ها در حد قابل قبول بازار متعادل 
شده است و مستندات مرکز آمار نیز مبین و مؤید این 

شرایط است.

در حالی که حتی آمار فروش نفت 
ایران به واســطه تحریم ها زیر ســایه 
محرمانگی قرار گرفته است، تصویب 
آیین نامه فروش نفت توسط اشخاص، 
بحث های گسترده ای را در این زمینه 
در فضای اقتصاد و سیاست ایران کلید 

زده است. 
مجلس شورای اسالمی در جریان 
بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه 
ســال ۱۴۰۱ کل کشــور بازگشتی از 
کمیســیون تلفیق الیحــه بودجه، با 
اصالح بند )ز( تبصــره ۱۹ ماده واحده 

این الیحه موافقت کردند.
براساس این بند به دولت اجازه داده 
می شود از طریق شرکت ملی نفت ایران 
نســبت به تحویل نفت خام و میعانات 
گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده 
توسط دستگاه های اجرایی و تنها پس 
از تأیید اشخاص ازسوی وزارت نفت و 

براســاس قیمت روز صادراتی شرکت 
ملی نفت ایران و در سقف منابع بند )ب( 

تبصره )۱( این قانون اقدام کند.
بــر اســاس پیش بینــی صورت 
گرفته مقرر است از طریق وزارت امور 
اقتصادی و دارایی نســبت به واگذاری 
سهام و سهم الشــرکه متعلق به دولت 
و شــرکت های دولتــی در بنگاه های 
مشمول واگذاری به اشخاص معرفی 
شده توســط دســتگاه های اجرایی و 
صندوق های بازنشســتگی کشوری، 
لشــکری و تأمین اجتماعی در سقف 

منابع ردیف درآمدی اقدام کند.
آیین نامه اجرایی این بند توســط 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور و با 
همکاری وزارتخانه هــای نفت، امور 
اقتصادی و دارایی، تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی و دیگر وزارتخانه های ذی ربط 
تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. 
ابالغ این آیین نامه در شــرایط کنونی 
بحث های تازه ای را در این حوزه رقم زده 

اســت و حتی برخی رسانه های حامی 
دولت نیز زبان به انتقــاد در این بخش 

گشوده اند .
هیات وزیران درحالــی آیین نامه 
اجرایی مربوط به فروش نفت از سوی 
اشــخاص مورد تأیید دســتگاه های 
اجرایی را ابالغ کــرده که این موضوع 
بــا واکنش هــای متفاوتی از ســوی 
کارشناســان روبرو شــده اســت. در 
بخشــنامه ابالغی تاکید شــده است 
شرکت نفت موظف اســت نسبت به 
تحویل نفــت در ازای ابــالغ اعتبار  و 
تخصیص اقــدام و نتیجه را به تفکیک 
تخصیص اعتبار به صورت مقدار ارزی و 
ریالی به سازمان برنامه و بودجه و وزارت 

امور اقتصادی و دارایی اعالم کند. 
ارزش محمولــه تحویلــی معادل 
۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو اســت 
که معادل ۴5.5 درصــد مبلغ مذکور 
سهم دولت است. تمامی وجوه حاصل 
از فروش هر محموله نفتی به حســاب 

معرفی شــده بانک مرکزی واریز و این 
بانک مکلف است ســهم ذی نفعان از 
وجوه وصولی حاصل از هر محموله را 
محاســبه و پس از فروش معادل ارزی 
به حســاب ذی نفعان واریــز کند.  در 
این راستا پیش بینی شــده است باید 
اشــخاص معرفی شــده دارای سابقه 
باشند و شــرکت نفت نیز تعهدی در 
تامین کشــتی ندارد. در ضمن اعالم 
شده تحویل نفت به گونه ای خواهد بود 
که به طور متعارف با توجه به ظرفیت 
 کشتی ها و حجم بارگیری در عمل قابل 

اجرا باشد. 

وقتی بابک زنجانی نفت فروخت 
 یکی از پرابهام ترین پرونده های فساد 
اقتصادی به شخصی به نام بابک زنجانی 
تعلق دارد که هنوز در زندان است . عدم 
وصول پول محموله  های تحویلی به وی، 
یکی از مواردی بود که در اتهامات این 
فرد مطرح شد . وی در دوره تحریم اول 
نفتی، در زمان تصدی رســتم قاسمی 
بــر وزارت نفت مجوز فــروش نفت را 

دریافت کرد. 
وی که هنوز در زندان به سر می برد، 
نتوانســته اســت بدهی خود رد این 
خصوص را تادیه کند. حاال اما سئوال 
اینجاســت که چرا بار دیگر ماجرای 
فروش نفت توسط اشخاص با توجه به 

تجربه ناکام پیشین مطرح شده است. 
هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون 
انرژی مجلس ماجرا را این گونه شرح 
می دهد: »عده زیادی به کمیسیون و 
وزارت نفت و برخی مراکز دیگر مربوطه 
مراجعه کــرده و مدعی شــده اند که 
می توانند نفت بفروشند، به حدی این 
موضوع تواتر پیدا کرد. از همین روی، 
وزارت نفت اعالم کرد اگر هر کس سند 
ادعایی را ارائه دهد و طی بررسی ها به 
یقین برســیم که این ظرفیت را دارد 
مشکلی نیست و به کشور ضرری وارد 

نمی شود.«
او البته در پاســخ به سئوالی درباره 
احتمال ظهور دوباره بابک زنجانی ها 
گفت: بابک زنجانی را مسائل سیاسی 
زمین گیر کرد. وقتی فردی و یا مسیر 
کسی را لو می دهند، قطعا این اتفاقات 
حادث می شود، عده ای به خاطر مسائل 
سیاســی بابک زنجانی را از دور خارج 
کردند. اگر هرکســی را که در دور زدن 
تحریم حضور دارد لــو بدهند همین 
مسئله مشابه بابک زنجانی رخ می دهد.

کارشناسان چه می گویند؟
مرتضی بهروزی فر، در این خصوص 
به ایسنا گفته است هرچند اکنون ایران 
در شرایط خاصی قرار دارد اما باید توجه 
کرد که سیستم تخصصی فروش نفت 
صرفا تحت مدیریت شرکت ملی نفت 
است، به بهانه تحریم در دولت احمدی 
نژاد این مســیر عوض شد و اکنون نیز 
مجدد با همین علت قرار است که این 
انحصار شکسته شــود و نفت خام در 

اختیار بخش های دیگر قرار بگیرد.
وی با اشاره به مشکالت اجرای این 
طرح گفت: مهم ترین مشــکل رانتی 
است که ممکن است از این طریق ایجاد 
شود، مورد بعدی شکســتن انحصار 
نفت است، تاکنون یک هماهنگی برای 
فروش نفت وجود داشت، با اجرای این 
طرح عمال این موضوع از بین می رود. 
به طور مثال اگر نفت در اختیار وزارت 
راه قرار بگیرد تخصصی در این موضوع 
ندارد و به دلیل مشکالتی که در بودجه 
وجود دارد می خواهد در زمانی کوتاه با 
هر قیمتی و تحت هر شرایطی و با واسطه 
گری کــه رانت هایی را نیــز به دنبال 
خواهد داشت نفت را به فروش برسانند.

از سوی دیگر حمید حسینی، عضو 
هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان 
نفت، گاز و پتروشــیمی نیــز در این 
خصوص به »توســعه ایرانی« گفت: 
خطر بزرگ این است که ما خودمان با 

خودمان وارد رقابت شویم. فالن نهاد 
دریافت کننده ســهمیه ممکن است 
برای اینکه سهمیه نفت خود را بفروشد، 
تخفیفی مضاعف بر تخفیف نفتی ما 
بدهد و تالش کند 5۰۰ میلیون دالرش 
را نقد کند. این گونه است که خودمان 
وارد یک رقابــت منفی بــا خودمان 
می شویم و نرخ شــکنی می کنیم که 

تبعات شدیدی برای کشور دارد .
وی البته تاکید دارد کسانی در ایران 
نیستند که بتوانند با این شرایط نفت 
بفروشند و اگر هســتند چه نیازی به 

تقسیم سهمیه وجود دارد؟ 
در کنار این صحبت ها رویکرد مثبت 
نیز به اجــرای این طرح وجــود دارد، 
محمد خطیبی، کارشناس حوزه انرژی 
در همین رابطه به ایســنا گفت: قطعا 
افرادی که این قانون را تصویب کرده اند 
دالیل منطقی داشته اند که می تواند به 
شرایط فعلی کمک کند، به نظر ابالغ 
این طرح زمان زیادی برد، از هشــت 
ماه پیش قانون بسته شــد و تا کنون 
می بایست تعیین تکلیف صورت می 
گرفت به هرحال ایــن طرح تبدیل به 
قانون شده و اکنون نیز ضوابط اجرای 
آن ابالغ شده است اینکه این طرح چه 
نتایجی می تواند داشته باشد مستلزم 
گذر زمان است و باید بپذیریم که حتما 
قانون گذاران دالیلی برای تصویب آن 

داشته اند.
به نظر می رسد تجربه تلخ پیشین، 
در کنار شرایط کنونی تحریمی و تهدید 
بازارهای نفت ایران توسط روسیه در 
آسیا، شــرایط را حتی از گذشته نیز 
بغرنج تر کرده است. در این فضا اقتصاد 
ایران درگیر بحرانی جدید است. برخی 
این اتفاق را پهن شدن دوباره سفره رانت 
می دانند و برخی معتقدند راه نجات از 
کسری بودجه اینجاست. باید دید این 
مصوبه با توجه به فشار تحریم کنندگان 
به خریــداران نفت ایران در شــرایط 

کنونی امکان اجرا را خواهد یافت؟

سفره رانت دوباره پهن می شود؟

تصویب آیین نامه فروش نفت توسط اشخاص»خاص«!

محمد میرزایی

عضو کمیسیون انرژی 
مجلس: عده زیادی به 

کمیسیون و وزارت نفت 
مراجعه کرده و مدعی 

شده اند که می توانند نفت 
بفروشند. از همین روی، 

وزارت نفت اعالم کرد اگر 
هر کس سند ادعایی را ارائه 

دهد و طی بررسی ها به یقین 
برسیم که این ظرفیت را 
دارد مشکلی نیست و به 

کشور ضرری وارد نمی شود

یک کارشناس امور پولی و بانکی اظهار داشت: هزینه خانوار 
ایرانی همیشه در حوزه مسکن و خودرو باال بوده اما خوراک و مواد 
غذایی در ایران نسبت به سایر کشورها ارزان بود که آقای رییسی 
قیمت مواد غذایی را هم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش داد 
که نام این اقدام را هم جراحی گذاشتند به این معنا که پس از این 
جراحی برای مردم رفاه ایجاد می شود اما نه تنها هیچ رفاهی برای 
مردم ایجاد نشد بلکه افزایش نرخ تورم سطح رفاهی مردم را به 
شدت کاهش داد و تمام این موضوعات منجر به بی اعتمادی مردم 

به دولت می شود.
کامران ندری در گفت وگو با ایلنا دربــاره وعده های دولت 
سیزدهم مبنی بر کنترل و مهار افزایش نرخ تورم در شرایط فعلی 
کشور اظهار داشت: واقعیت این است که اقتصاد ایران در وضعیت 
بدی گیر کرده  اســت که عمده این گرفتاری به نحوه مدیریت 
اقتصاد کالن برمی گردد. آزاد شــدن روابــط تجاری، کاهش 
تعرفه های تجاری ، افزایش واردات تا حدودی به کاهش نرخ تورم 
کمک می کند اما باید توجه داشت که تولید داخلی هم متاثر از این 

سیاست خواهند بود چراکه عمده تولیدکنندگان داخلی توانایی 
رقابت با کاالی خارجی را ندارند.

وی ادامه داد: فضای کســب و کار در ایران و نوع مدیریت در 
سطح کالن به گونه ای اســت که هزینه تولیدکننده ایرانی را 
افزایش می دهد و از آنجایی که دولت بر روی درآمد های مالیاتی 
پافشــاری می کند، پرداخت این مالیات هزینه تولیدکننده را 
افزایش می دهد و در نهایت تولیدکننده تمام این هزینه ها را به 

مصرف کننده منتقل می کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بسیاری از مشکالت 
اقتصادی کشــور مربوط به نحوه مدیریت اقتصاد کالن است، 
گفت:  در حال حاضر بسیاری از قیمت ها سرکوب شده اند از جمله 
حقوق و دستمزد که دولت آن را فریز کرده  و حقوق و دستمزد 
کارمندان امسال  ۱۰ درصد افزایش داشته که این مقدار فاصله 
معناداری از نرخ تورم دارد و این افزایش ۱۰ درصدی در حالی که 
هیچ تناسبی با نرخ تورم سال گذشته نداشت، تورم امسال هم به 

آن اضافه شد.  

ندری افزود: در حالی که فشار سنگینی به مردم وارد شده، 
حقوق و دستمزد آنها ترمیم نشده و این شرایط زندگی را برای 
مردم سخت کرده و طبیعی است که اعتراضاتی به این وضیعت و 
شرایط زندگی ایجاد شود و شکل بگیرد و اعتراضاتی که امروز با 
آن مواجه هستیم ریشه اقتصادی دارند. سوال این است که تا چه 
زمانی این روند را می خواهند ادامه دهند؟ تا چه زمانی می توانند 

به مردم و تولیدکنندگان فشار وارد کنند؟

ادامه افزایش نرخ تورم
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت نرخ تورم تا سال 
آینده گفت: با تداوم این وضعیت افزایش نرخ تورم هم ادامه دار 
خواهد بود، ممکن است مانند خرداد ماه دیگر با نرخ تورم ماهانه 

۱۲ درصدی مواجه نباشیم  اما حتی تورم 3 درصدی در سال به 
36 درصد می رسد. بنابراین با این وضعیت در بهترین حالت به 
نرخ تورم حدود 5۰ درصدی امسال در ســال آینده 36 درصد 

اضافه شود.
وی اظهار داشت: باید توجه داشــت از آنجایی که قیمت ها 
افزایش پیدا کرده  اســت تورم 36 درصد هم قیمت ها را به طور 
قابل توجهی افزایش می  دهد، برای مثال در افزایش 35 درصدی 
کاالیی با قیمت ۱۰۰ تومان با 35 تومان افزایش قیمت مواجه 
می شود اما اگر قیمت آن کاال تا ۱۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرده 
باشد با همین نرخ تورم، 35۰ تومان به قیمت آن اضافه می شود. 
به همین دلیل است که کنترل نرخ تورم شدنی نیست و بعید است 

که دولت بتواند نرخ تورم را کنترل کند.
ندری با بیان اینکه قیمت حامل های انرژی هم منجمد شده و 
ثابت باقی مانده و این موارد از روند نرخ تورم در چند سال گذشته 
عقب مانده اند، ادامه داد:  اگر اصالح قیمت ها از جمله اصالح نرخ 
حامل های انرژی  به اجرا نرسد به نرخ تورم نزردیک 5۰ درصدی 
امســال در آینده در بهترین حالت 36 درصد اضافه می شود اما 
نکته مهم این است که دولت اعالم کرده امسال نرخ حامل های 
انرژی تغییر نمی کند و قولی نداده است که در سال ۱۴۰۲ هم 
همین قیمت ها ثابت باقی بماند. یادمان باشد که در حذف ارز 

۴۲۰۰ تومانی هم شاهد همین رفتار از دولت بودیم.

یک کارشناس امور پولی و بانکی:

دولت نمی تواند نرخ تورم را کنترل کند

گفت وگو

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری ۴۸ اخاللگر بازار ارز در 
اجرای طرح دستگیری دالالن و برهم زنندگان نظم این بازار خبر داد.

به گزارش تسنیم، سرهنگ هدایت بهرامی با اشاره به اهمیت نوسان قیمت ارز و 
تاثیر آن بر ساختار کلی اقتصاد، گفت: از آنجا که دشمنان و معاندان همواره به دنبال 
ضربه زدن به جمهوری اسالمی بوده و در این مسیر نیز از افراد فرصت طلب، سودجو 
و طماع نیز استفاده می کنند، اجرای طرح دستگیری دالالن و برهم زنندگان نظم 

بازار ارز در دســتورکار قرار گرفت. وی افزود: ایجــاد نارضایتی در بین آحاد جامعه 
یکی از مهم ترین حربه های دشمن علیه ایران اسالمی است و در جریان ناآرامی ها و 
اغتشاشات اخیر نیز تا حدی زمینه برای دشمنان فراهم شد تا جایی که با انتشاراخبار 
کذب و پالس های منفی و با ایجاد معامالت فردایی و کاغذی سعی در تهییج بازار و 

اخالل در بازار ارز را داشتند.
بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، بهرامی 

اظهارکرد: پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ توانست با اشراف اطالعاتی، اقدامات 
عملیاتی خود در راســتای بی اثر کردن توطئه های دشمن را به سرانجام برساند به 
گونه ای که با اجرای طرح مبارزه با اخاللگران و تامین کنندگان اهداف تروریســم 
اقتصادی از دوازدهم تا بیست و سوم آبان ماه، ۴۸ نفر از اخاللگران ارزی توسط ماموران 

پلیس امنیت اقتصادی، دستگیر  شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به تشکیل 3۲ فقره پرونده در 
این خصوص، گفت: با اقدامات عملیاتی این پلیس، بیش از یک میلیون و 6۰۰ هزار 
انواع ارز به ارزش  ۲35 میلیارد ریال کشف شد که در تعاقب این طرح، شاهد توقف سیر 

صعودی قیمت ارز و سیر نزولی آن در  روزهای اخیر هستیم.

اجرای دور جدید طرح دستگیری دالالن ارزی در پایتخت
خبر

حمید حسینی، در گفت وگو 
با »توسعه ایرانی«: فالن نهاد 

دریافت کننده سهمیه ممکن 
است برای اینکه سهمیه نفت 

خود را بفروشد، تخفیفی 
مضاعف بر تخفیف نفتی ما 

بدهد و تالش کند 500 میلیون 
دالرش را نقد کند. این گونه 
است که خودمان وارد یک 

رقابت منفی با خودمان 
می شویم و نرخ شکنی 

می کنیم که تبعات شدیدی 
برای کشور دارد


