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جوالن لوازم آشپزخانه چینی 
قاچاق در بازار

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی 
تهران از افزایش قاچاق کاالی چینــی در بازار این 
محصوالت و همچنین افزایش ۲۰ درصدی قیمت 
نسبت به سال گذشته به دلیل افزایش قیمت مواد 
اولیه خبر داد. حسن حسنی فراهانی، با بیان اینکه  از 
حدود سه سال پیش واردات لوازم فلزی آشپزخانه یا 
همان لوازم ریز ممنوع است، اظهار کرد: بنابراین در 
حال حاضر واردات قانونی نداریم. در حال حاضر تمام 
لوازم فلزی آشپزخانه در داخل تولید می شود و میزان 
کیفیت کاالها نیز رو به افزایش است، اما قاچاق کاال  
آسیب زیادی به تولید و این صنف وارد کرده است!   وی 
با بیان اینکه میزان قاچاق به جایی رسیده که به زودی 
تولید را تحت الشعاع قرار می دهد، تصریح کرد: مردم 
هم دوباره به کاالی بی کیفیت و قاچاق روی آورده 
اند. اما بارها تکرار کرده ایم که راه حل، بستن سرمنشا 

قاچاق در مبادی ورودی است و نه در مغازه ها.  
    

افت ۲ هزار واحدی شاخص بورس

توسعه ایرانی-  شاخص کل در بورس دو هزار 
و ۳۴۷ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص 
به رقم یک میلیون و ۳۵۷ هزار واحد رسید. برپایه 
معامالت دیروز بیش از ۶ میلیــارد و ۷۴۸ میلیون 
ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۴ هزار و 
۶۲۳ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص 
کل )هم وزن( با یک هزار و ۱۵۷ واحد کاهش به ۴۰۰ 
هزار و ۸۸۹ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۷۳۱ 

واحد افت به ۲۵۳ هزار و ۳۴۴ واحد رسید.
    

در بازه زمانی 8ساله بررسی شد
شکاف طبقاتی چقدر افزایش یافت؟

میزان- طبق گزارش کمیسیون اقتصادی با 
عنوان، »شاخص های اقتصادی عملکرد دولت های 
یازدهم و دوازدهم« عدد ضریب جینی )شــاخص 
اندازه گیری نابرابــری در توزیع ثروت و درآمد( کل 
کشــور از ۳۶.۵% در ســال ۹۲ به ۴۰.۱% در سال 
۱۴۰۰ رسیده است. کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی با اســتناد به تبصره یک ماده ۴۵ 
قانون آیین نامه داخلی مجلس اقدام به تهیه گزارش 
نظارتی درباره وضعیت شاخص های اقتصادی در 
دولت های یازدهم و دوازدهم کرده است. بر اساس 
این گزارش، عدد ضریب جینی )شاخص اندازه گیری 
نابرابری در توزیع ثروت و درآمد( کل کشور از %۳۶.۵ 
در سال ۹۲ به ۴۰.۱% در سال ۱۴۰۰ رسیده است 

و این یعنی افزایش نابرابری و تبعیض و بی عدالتی.
    

 مخالفت وزارت صنعت 
با واردات لوازم خانگی

توسعه ایرانی-  معاون امور صنایع وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت گفت: با توجه به زیر ســاخت های 
صنعتی که در حــوزه لوازم خانگی شــکل گرفته، 
وزارتخانه با ورود محصوالت لوازم خانگی برند های 
خارجی که در زمان تحریم ها کشور را ترک کرده اند، 
مخالف است. مهدی صادقی نیارکی، از تصویب آیین 
کار شورای سیاستگذاری توسعه صنعت لوازم خانگی با 
حضور تشکل های تخصصی خبر داد و گفت: این شورا 
با هدف صیانت از صنعت لوازم خانگی، توسعه و تعمیق 
ساخت داخل و حرکت به سمت نوآوری و حمایت از 

ارتقاء تکنولوژی به صورت مستمر برگزار خواهد شد.

خبر اقتصادی
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زهرا علی اکبری

 عمر نفت در اقتصــاد ایران حاال به 
بیش از صد سال رسیده است. در حالی 
که بسیاری از کارشناسان از پایان عصر 
نفت در جهان سخن می گویند ایران 
همچنان درگیر تحریم نفتی اســت 
و به نظر می رســد بیــش از هر زمان 
دیگری مذاکرات ایران و غرب پیرامون 
بازگشــت به برجام در هاله ای از ابهام 

قرار دارد.
آخریــن روزهــای فعالیت دولت 
دوازدهــم، مذاکرات ویــن که گفته 
می شود به توافق های ضمنی نزدیک 
شده بود متوقف و پیگیری مذاکرات به 
دولت جدید سپرده شد. این تصمیم در 
حالی اتخاذ شد که نه تنها در ایران بلکه 
در غرب نیز بسیاری این گمانه را مطرح 
کردند که آیا توقف مذاکرات به معنای 
سخت تر شدن بازگشــت طرفین به 

معاهده برجام است یا خیر.
آنچه این ابهــام را پررنگ تر کرده 
است ســکوت رئیســجمهور جدید 
منتخــب و اطرافیانــش در قبال این 
موضوع است. از ســوی دیگر بازار ارز 
که سریعترین و به روزترین واکنش ها 
را در قبال وقایع سیاسی نشان می دهد 
با افزایش محسوس قیمت روبرو شد 
که این افزایــش موجی از نگرانی های 
دومینو وار را در سایر بازارها پدید آورد. 
رشد بهای طال و سکه و خودرو و ... در 

روزهای اخیر دلیل این مدعاست. 
کارشناســان اقتصادی معتقدند 
واکنش بازار ارز نشان دهنده آن است 
که خوش بینی ها در قبال دستیابی به 
توافق و بازگشــت طرفین به برجام به 
کمترین حد خود رســیده است شاید 
از این بود که قیمــت ارز در بازار آزاد از 
۲۶ هزار تومان عبور کرده و حاال برخی 
درباره رسیدن قیمت ها به ارقام باالتر 
از این میزان ســخن می گویند.بازار 
شــایعات در فضای اقتصــادی ایران 

نیز داغ اســت و حاال دالر گران تر نقل 
محافل خبری است. 

درآمد از دست رفته
آنچه ایــران را در ســال های اخیر 
یعنی سال های خروج آمریکا از برجام 
با فشار فزاینده مواجه کرد تحریم های 

نفتی بود.
بیژن زنگنــه وزیر نفــت ایران که 
به شــیخ الوزرا مشهور اســت حاال در 
آخریــن روزهای حضــورش در این 
وزارتخانــه درباره تاثیــر تحریم های 
نفتی بر درآمدهای حاصل شده سخن 

گفته است.
وی که تالش کرده اســت در این 
جایگاه از دولت متبــوع خود حمایت 
نمایــد، تاکید کرده اســت: به عنوان 
یک شهروند ایرانی برای همیشه خود 
را مدیون روحانی می داند که موضوع 
قطعنامه هــای فصل هفتم شــورای 
امنیت علیه ایران را حل کرد. وی این 
اقدام را خدمت بزرگ و تاریخی به ملت 
ایران دانســته و تاکید کرده است:» تا 

آن زمان سابقه نداشــت که کشوری 
تحت تحریم هــا و مجازات های فصل 
هفتم شورای امنیت برود و سالم بیرون 
بیاید زیرا همه کشورها به جز ایران که 
مشــمول تحریم ها یک فصل هفتم 
شــورای امنیت ســازمان ملل متحد 
شــدند یا نظام شان ســرنگون شده 
است یا کشورشــان تجزیه و یا توسط 

بیگانگان اشغال شده اند.«
 زنگنه خدمات این دولت را غیرقابل 
انکار دانست و با ارائه آماری در خصوص 
تاثیر تحریم ها بــر درآمد نفتی گفت: 
از ابتدای    تحریمها مشــخص بود که 
در صورت اعمال تحریم، ســاالنه ۵۰ 
میلیارد دالر کســری تــراز بازرگانی 
خارجــی به وجــود می آیــد. در این 
مدت بیــش از ۱۰۰ میلیارد دالر نفت 
نفروختیم و در حقیقت از فروش نفت ما 
جلوگیری کردند و آنچه را که فروختیم 
به دلیل مشکالت هزینه های مبادله با 
درآمد کمتری به دست آوردیم. البته 
وزیر نفــت هدف از جنــگ اقتصادی 

فروپاشی اقتصاد نبود بلکه فروپاشی 
نظــام مدنظر تحریم کننــدگان قرار 

داشت.
آخرین تالش ها در آخرین 

روزهای حضور 
زنگنه علیرغم اعــالم چنین آمار 
مهمی تالش کرد در آخرین ماه های 
حضورش از حق ایران برای بازگشت 
به بازارهای جهانــی نفت کند و تاکید 
نماید که ایران الزم است از حقوق خود 
برای بازگشت به سرزمینهای تجاری 
از آن بهره ببرد. اما کم نیســت  شمار 
کارشناسانی که می گویند در کمتر از 
یک دهه آینده معادالت انرژی در جهان 
در خوش تغییری جدی خواهد شــد. 
یک کارشناس حوزه نفت و انرژی در 
گفتگو با خبرآنالین تاکید کرده است: 
»روند مصرف انرژی های فســیلی در 
کمتر از یک دهه آینده منفی می شود 
و چین و روسیه به خوبی از این موضوع 
آگاه هستند و تالش دارند از این فرصت 
کوتاه به نحوی نهایت بهره را ببرند .« 
محمود خاقانی معتقد است: » تحریم 
ایران بیشــترین منفعت را برای چین 
و روسیه خواهد داشت چراکه در این 
فاصله کوتاه می توانند دسترسی خود را 
به منبع ارزان قیمت تر انرژی در جهان 
تضمین کنند و همیــن امر اقتصادی 

باالیی برای آنها خواهد داشت«.
 خداحافظی تلخ با نفت 

آخرین ســال های حضــور نفت 
مصادف اســت با افزایش شدید تنش 
بین المللی علیه ایران وهر چند ایران در 
کمتر از یک دهه طعم تلخ تحریم نفتی 
را چشید اما نتوانست زیرساخت های 
اقتصادی خود را از وابســتگی به نفت 
رها ســازد. این ها همگی ســبب شد 
اقتصاد ایران با وضعیتی دشوار مواجه 
گردد . تورم باال، قــدرت خرید اندک، 
فاصله طبقاتی شــدید و ارزش پایین 
پول ملی و تحریم همــه جانبه ای که 

منجر به دم دسترسی ایران به دارایی ها 
در درآمدهایش می شــود سبب شده 
اســت یکی از ناگوارتریــن دوره های 
اقتصــادی تاریخ رقم بخــورد.  به این 
ترتیب به نظر می رسد ایران در پایان 
عصر نفت با وضعیتی نامتعارف مواجه 
گردید.  مسلم آنکه تحریم نفتی ایران 
معادالت اقتصادی کشور را دستخوش 
تغییراتی جدی کرد و ســبب شد در 
پایان عصر نفت، اقتصاد وابسته به نفت 
درگیر بحران های جدی شود.  حاال در 
شــرایطی که اغلب کشورهای دارنده 
ذخایر نفــت و گاز درصدد جایگزینی 
وابستگی خود هســتند؛ ایران تالش 
دارد جایــگاه خود را در مــدت زمان 
اندک باقیمانــده در بازارهای جهانی 
نفت احیا کند. از سوی دیگر باید توجه 
داشت که عدم پیوستن به توافق برجام 
در وین به معنای تداوم روند صادرات 
نفت با شــیوه دور زدن تحریم هاست 
که این امر مشکالت متعددی را برای 
اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد چرا که 
همانگونه که باالترین مقامات وزارت 
نفت اعالم کرده اند چنین اتفاقی سبب 
می شود دسترسی ایران به منابع حاصل 
از فروش نفت نیز امکان پذیر نباشــد. 
هر چه هســت عصر نفت برای ایران با 
تلخی بسیار بیشــتری نسبت به سایر 

کشورهای جهان در حال پایان است .

زنگنه در یک خداحافظی تلخ، آماری تکان دهنده داد

100.000.000.000 دالر؛ درآمد از دست رفته نفت
 آخرین سال های حضور 

نفت مصادف است با افزایش 
شدید تنش بین المللی علیه 

ایران و هر چند ایران در 
کمتر از یک دهه طعم تلخ 
تحریم نفتی را چشید، اما 
نتوانست زیرساخت های 

اقتصادی خود را از 
وابستگی به نفت رها سازد

مشاور اقتصادی در اتحادیه اروپا درباره وضعیت روابط چین 
و روسیه توضیح داد و اعالم کرد: شاید برخی در تهران بگویند 
چین متحد ما اســت و می تواند از ما حمایت کرده و در مقابل 
غرب یاری دهد. اما باید توجه داشت که چین شریک بازرگانی 
ایران است نه متحد. مهرداد عمادی در گفت وگو با ایلنا درباره 
وضعیت روابط با روسیه نیز گفت: در پروژه انتقال گاز به شمال 
اروپا، روس ها موفق شدند که تهران را برای خروج از پروژه قانع 
کنند. در نتیجه روس ها توانستند امتیازهای زیاد و مهمی را از 
اروپا و به خصوص آلمان بگیرند. عالوه بر این در بسیاری موارد به 
کلی جای پای ایران را پر کردند. یعنی حتی ایران به بازارهایی 
که داشــت بازگردد و نفت خام و گاز را با تخفیف ۲۰ درصدی 
بفروشد ارزیابی من این است که توفیق کمی خواهد داشت. وی 
در مورد آخرین وضعیت مذاکرات وین اظهار کرد: آنچه از طرف 
کشورهای اروپای ۳ شنیده می شود اینکه فضای مذاکره از طرف 

آمریکا و اروپای ۳ بسیار سرد شده است. پروژه موشکی ایران به 
اندازه مسئله هسته ای و نظامی کردن آن در نگرانی های اروپا ۳ 
و آمریکا، در کانون توجهات است.  وی با خودخواسته خواندن 
انزوای ایران خاطرنشان کرد: انزوای رو به افزون ایران بیشتر به 
صورت خودخواسته بود. فشارهایی از طرف دولت آقای ترامپ 
وارد شــد اما به اندازه قابل توجهی این فشارها و محدودیت ها 
بازگشت داده شد. االن به نظر می رسد که تهران این انزوا را به 

شکل فاصله گیری از غرب خواسته است. 
سه خواسته رو س ها از ایران

مشاور اقتصادی در اتحادیه اروپا مدعی شد: روس ها دست 
خود را در رابطه با ایران بسیار باال می بینند. شنیده ها حاکی از این 
است که روس ها به طور مستقیم به ایران می گویند که انتظار 
داریم خریدهایتان را از ما بیشتر کنید و از کشورهای غربی کمتر 
خرید کنید. مستقیماً می گویند که پرداخت ها را به صورت ارز 

بین المللی می خواهند و همچنین خواستار اعطای پروژه ها بدون 
مناقصه به شرکت های روسی هستند. این موضوع شاید قبال هم 
وجود داشت اما به این صورت سنگین و عریان نبود.  وی در ادامه 
ادعای خود افزود: این موضوع نشان دهنده افزایش عدم توازن 
قدرت بین ایران در چانه زنی و مذاکره با همسایه شمالی خود 
است. ارزیابی مسکو در بن بست بودن و بسته بودن دست ایران 
در اقتصاد و روابط بین الملل یکی از عوامل این موضوع بوده است. 
روابط بین الملل ایران امروز به اندازه قبل از دولت قوام ضعیف 
شده است و روسیه از کارت ایران استفاده حداکثری می کند.  وی 
اضافه کرد: در مورد چین چارچوب به شکل دیگری است. چین 

به ایران به عنوان یک بازیکن جغرافیای منطقه ای نگاه می کند 
که هم مرز نیستند ولی به سرعت به هم نزدیک می شوند. چین 
با مالقات هایی که در این سه و نیم هفته با گروه  طالبان و دیگر 
گروه های سیاسی در افغانستان داشته و هم چنین جایگاهی که 
در ۱۵ سال اخیر در پاکستان و به خصوص در پروژه موشکی و 
اتمی این کشور داشته ، به نوعی به شکل نماینده ای در حال هم 
مرز شدن با ایران است. انتظار ما این است که سرمایه گذاری های 
روابط بین الملل چین با طالبان و دیگر گروه های سیاسی در 
منطقه برای ایجاد یک جای پای سنگین و احتماالً نظامی در 
افغانستان باشد.  عمادی در ادامه تصریح کرد: شاید برخی در 
تهران بگویند چین متحد ما است و می تواند از ما حمایت کرده 
و در مقابل غرب یاری دهد. اما باید توجه داشت که چین شریک 
بازرگانی ایران است نه متحد. البته می تواند متحد ایران باشد 
ولی در حال حاضر این گونه نیست. برای مثال می توان به مسدود 
شدن حساب های ایران در بانک های چینی یا دو بار پاسخ منفی 
به ایران برای خرید جت های جنگی سری »جی« اشاره کرد که 
همه کشورها از جمله اندونزی توانستند این جت های جنگی را 
خریداری کنند اما چین حاضر به امضا و فروش آن به ایران نشد.

مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا: 

چین شریک بازرگانی ایران است نه متحد 

خبر

رئیس اتــاق بازرگانی ایران با بیــان اینکه 
خیلی ها شــرایط ویژه اقتصادی را که در کشور 
حاکم اســت، بی سابقه یا کم ســابقه می دانند، 
گفت: قطار توسعه کشور در دهه گذشته متوقف  

بوده است.
به گزارش »توســعه ایرانی«، غالمحسین 
شافعی به شــرایط ویژه اقتصاد کشــور اشاره 
کــرد و اظهار داشــت: خیلی ها شــرایط ویژه 
اقتصادی را که در کشور حاکم است، بی سابقه 
یا کم سابقه می دانند. تورم لجام گسیخته ای که 
آینده بسیار فاجعه باری را نوید می دهد، مسئله 
محدودیت های حاصل از تحریم ها که در اقتصاد 
اثرگذار بوده، وضعیت بیکاری و معیشت مردم و 
گسترش فقر همه باهم شرایط اقتصادی را دشوار 
و البته استثنایی کرده است. همه اعتقاد دارند که 
در یک مقاطعی شــاید دولت ها در موضوع فقر 

مطلق اثرگذار از فقر نسبی عمل کرده اند.

رئیس اتــاق بازرگانی ایران گفت: مســئله 
وضعیت کرونا و از همــه مهم تر وضعیتی که به 
لحاظ شرایط طبیعی بر کشور حاکم شده، یعنی 
خشکسالی، کم آبی، وضعیت برق و آب و آینده 
گاز، اقتصاد کشور را در شرایط کاماًل استثنایی 

قرار داده است.
وی ادامه داد: در چنین شــرایطی شــاهد 
حرف های حماسی برخی از مسئوالن هستیم و 
گاهی باعث تعجب است که چگونه چنین درباره 
اقتصاد صحبت می کنند که انــگار ما در طول 
سال های گذشته پله های ترقی را طی کرده ایم. 
این در حالی اســت که از ســال ۱۳۹۰ تا سال 
۱۳۹۹، رشد اقتصادی کشور تقریباً صفر بوده، 
تشکیل سرمایه ثابت نصف شده، تشکیل سرمایه 
ماشــین آالت کمتر از نصف و در ســال ۱۳۹۸ 
برای اولین بار نرخ اســتهالک بیشتر از تشکیل 
سرمایه در کشور بوده اســت. ولی علی رغم این 

 ما شاهد حرف های حماسی در کشور هستیم.
شافعی گفت: شــاخص ســهولت کسب وکار 
در ایران در مقایســه با ۲۵ کشوری که در سند 
چشم انداز به آنها اشاره شــده، ۲۰ است. تقریباً 
اگر واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم، با آمار و ارقام 
واقعی باید گفت که قطار توسعه کشور در دهه 

گذشته متوقف بوده است.
وی تاکید کرد: علی رغم تأکیدات مقام معظم 
رهبری که بر تولید و اقتصــاد تأکید دارند، اگر 
همچنان به اقتصاد توجه نشــود و در بر همان 
پاشــنه بچرخد، در آینده نه چندان دور، شاهد 
مرگ تولید خواهیم بود. در صورتی که مجموعه 
امکانات کشور و قابلیت های موجود در کشور در 
وضعیتی است که می شــود اقتصاد را به ساحل 

نجات هدایت کرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی به وضعیت 
قانون اشــاره کرد: خیلی از دوستان می گویند 
قانون کــم نداریم، اما در اجرای قانون مشــکل 
داریم؛ باید قوانین خوب حــوزه اقتصاد را به کار 
بگیریم. وی گفت: چهار قانون در حوزه اقتصاد 
تصویب شده که عبارت اند از قانون بهبود مستمر 

محیط کســب وکار، قانون حداکثر استفاده از 
توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی 
ایرانی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشــور و قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل چهل و چهارم قانون اساســی. اما چرا 
این قوانین در عمل به کار گرفته نشده است؟ اگر 
اجرای صحیح قانون را پایش کنیم، به رقم های 

۱۰ یا ۱۵ درصد بیشتر نمی رسیم.
رئیس پارلمــان بخش خصوصــی تأکید 

کرد: اصل ۴۴ قانون اساســی یکــی از قوانین 
مترقی کشور اســت که درنتیجه بد اجراشدن 
آن، خصولتی هــا متولــد شــدند؛ امــا قانون 
خصوصی سازی بر اساس نیازی که مقام معظم 
رهبری در اقتصاد کشــور احساس می کردند، 
تصویب و دنبال شد. خصولتی ها روزبه روز فربه تر 
شــدند و هر موقع پای حسابرسی به میان آمد، 
خصولتی ها رها شدند و بخش خصوصی تحت 

فشار قرار گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی ایران: 

قطار توسعه کشور متوقف  است 


